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Van Eyck en het probleem der literaire kritiek
Door J.G. Bomhoff
Het voorwerp der studie van de Nederlandse letterkunde is geen vast gegeven. Niet
alleen groeit het in de tijd, maar een telkens wisselend stel van coördinaten bepaalt
zijn omvang en zijn kern. De boedelbeschrijving in een min of meer
gestandaardiseerde letterkundegeschiedenis kan men weliswaar als een voorlopig
eindstadium beschouwen, maar ook dan mag men geen ogenblik vergeten, dat
geen balans denkbaar is zonder taxatie. Zo centraal is bij de studie der literatuur
het waardeoordeel! Men kan pogen dit waardeoordeel zo veel mogelijk te elimineren,
beter gezegd: op te schorten; men kan een ideaal van objectiviteit nastreven, de
vraag naar de rechtvaardiging van het object - waarom deze tekst en geen ander?
- blijft klemmen.
Toen de dichter zijn werkstuk maakte en de ene variant boven de ander geschikt
achtte, was daar een waardeoordeel; toen hij het gedicht aan zijn vrienden voorlas,
toen hij het aanbood aan een tijdschrift, toen het besproken werd in krant of
weekblad, was daar weer het waardeoordeel. Toen het, krachtens het oordeel der
kritiek object werd van literair wetenschappelijk onderzoek en tenslotte bijgezet werd
in de galerij der meesterwerken, was ook daar telkens weer het waardeoordeel, dat
steeds het kunstwerk begeleidt. Het is er zo ver vandaan dat de kritiek op de kunst
parasiteert, dat in tegendeel het kunstwerk de kritiek niet missen kan. Wat is een
kunstwerk waar niemand van gehoord heeft? Hoe kan de wetenschappelijke studie
der literatuur voortgang vinden, als niet de kritiek de studie-objecten ter tafel legt?
Hoe kan vervolgens een volk tot omgang komen met zijn literatuur, als daar niet
stemmen opgaan die indringend prijzen en laken? Hoe kan tenslotte een kunstenaar
aan het werk komen en blijven als hij niet meedoet met - of zich afzet tegen de
heersende kritiek, terwijl zijn werk zelf een waardeoordeel impliceert waardoor hij
de gevestigde hiërarchie wijzigt? De val van Sappho's appel wijzigde naar het vers
van Leopold de stand van het heelal; het vers van Lucebert heeft de positie van
Vondel en Gezelle veranderd. Het is niet waar, zoals van Alphen des-
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tijds meende dat verheffing van het peil der kritiek automatisch het peil der kunst
omhoog brengt; zo min als veredeling van het kunstgehalte eo ipso verfijning en
doeltreffendheid der kritiek bevordert, maar wel kan men voorzichtig beweren dat
in een goed gemenebest der letteren een levende wisselwerking plaatsvindt en dat
waar een van beiden hetzij het creatief werk hetzij het kritisch begeleiden noodlijdend
is, de andere partij er onwillekeurig de weerslag van ondervindt. Een volk heeft
evenzeer kunstenaars nodig als keurmeesters, wil het onkruid de tarwe niet
verstikken.
In 1930 verscheen de eerste aflevering van een tijdschrift dat slechts twee jaar
bestaan heeft. ‘Leiding’ heette het en zijn naam was zelf een agressieve daad,
omdat hij aanduidde dat de Gidsen, de oude zowel als de nieuwe, hun naam niet
meer waarmaakten. Er was ‘Leiding’ nodig omdat er geen gidsen meer waren. Het
was in de eerste aflevering dat van Eyck schreef over de poëzie-beschouwing van
destijds (Anno 1930): ‘Voorzover zij niet door volstrekt onbevoegden geschreven
werd doch uit iets van die onmisbare spanning voortkomt die bewijst dat de diepste
aandrift van haar schrijver, bij haar betrokken was, onderscheidt zij zich algemeen
door de onmacht om in de objectief mogelijkste kennis van onze dichters een
onschatbaar middel zowel tot het diepste genieten van hun gedichten als tot de
zuiverste erkenning ook van eigen wezen en willen te zien.’
In hoeverre het oordeel historisch juist is wenste ik wel in het midden te laten,
maar ik vraag uw aandacht voor de voedzame waarde van deze volzin.
Hij eist van de criticus een zodanige aandacht, van geest en hart, dat er een
spanningsverhouding ontstaat tussen kunstwerk en lezer. De spanningsboog
vooronderstelt dat er afstand en vereniging is. Noch de criticus zal in het werk opgaan
noch zal hij het aan zich assimileren. Merkwaardig is ook, hoe dezelfde volzin de
gerichtheid der ideale critiek volgens van Eyck formuleert; het is de zo objectief
mogelijke kennis van de dichter. Het is ongetwijfeld opvallend dat naar het inzicht
van van Eyck de aandacht zich concentreert niet op het dichtwerk maar op de
dichter. Hoe dit verstaan moet worden, moge uit het vervolg blijken. Als resultaten
van deze studie stelt de schrijver in uitzicht: ‘het diepste genieten van hun gedichten’
en weer vraag ik uw aandacht voor een opvallende formulering: ‘de zuiverste
erkenning van eigen wezen en willen’.
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Het is mijn stellige overtuiging dat de kritische werkzaamheid van van Eyck tot de
merkwaardigste en vruchtbaarste behoort, die de in dit opzicht waarlijk niet rijke
geschiedenis der Nederlandse literatuur te vertellen heeft, maar dat zij ook
methodisch niet alleen ongemeen interessant maar ook tot op vandaag ongemeen
leerzaam is, niet als de enig zaligmakende wijze, maar wel als een der manieren
van een waarachtige en vitale kritiek.
Zie ik het goed, dan doet een ideale literaire criticus drie zaken: geleid door zijn
geoefende smaak keurt hij het kunstwerk en getuigt van zijn affectieve bewogenheid.
Onder dit opzicht doet hij niet anders, wel beter, dan de argeloze lezer; vervolgens
probeert hij aan zichzelf en zo aan zijn lezer duidelijk te maken op welke gronden
van waarschijnlijkheid hij tot zijn nu expliciet en bewust gemaakt waarderingsoordeel
komen kon.
Aan dit oordeel ondergeschikt voert hij verklaringen aan waarom het kunstwerk
vraagt: psychologische, historische, sociale alsmede tekstkritische en
literair-historische. Tenslotte fundeert hij dit alles in een eigen visie op schoonheid
en kunst, zoals hij die geordend ziet binnen het raamwerk van zijn persoonlijke
levensbeschouwing of als ge wilt, van zijn anthropologie.
De kracht van van Eyck als criticus is nu hierin gelegen, dat hij intensiever dan
het merendeel der Nederlandse critici uit verleden en heden zijn drievoudige taak,
als hierboven omschreven, verricht heeft. Luie lezers hebben wel geklaagd dat zijn
kritieken zo moeilijk waren; zij schenen niet te beseffen hoe een moeilijk bedrijf de
kritiek is die meer wil zijn dan een kreet opgesierd met wat willekeurige informatie.
Zij misten de eerbied, die van Eyck in zo hoge mate bezat, voor het kunstwerk als
tijdelijk gestalte van een tijdeloze schoonheid.
In ons land met zijn rijke poëtische traditie was het nog zelden vertoond dat men
een kunstwerk zo zeer aux sérieux nam, vooral had men het nog zelden beleefd,
dat de veronderstellingen van het literaire waardeoordeel zo tot in de diepte doorvorst
en blootgelegd werden.
Van Eyck had reeds een aanzienlijk dichtwerk op zijn naam, toen hij zich als
criticus definitief ging uitspreken, zonder ooit zijn dichterlijke werkzaamheid daaraan
op te offeren. Maar reeds in de tijd, dat hij aan ‘De Beweging’ meewerkte had hij hoe kan het ook anders in deze kring? - zich terdege rekenschap gegeven van het
wezen der dichtkunst. En dan zinspeel ik niet op de fameuze discussie over retoriek,
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deze ‘comedy of errors’, waarbij ieder gelijk had, omdat ieder met retoriek, dat zwaar
belaste woord, iets anders bedoelde, maar op een opstel dat in 1922 verscheen in
‘de Beweging’ en de sobere titel voerde ‘Over Poëzie’. De tijdgenoten zullen het
wel niet beseft hebben, dat hier anders en dieper dan door Verwey het wezen der
poëzie gepeild werd.
Voor een dichter had van Eyck een zeldzaam systematische geest. Dit, gevoegd
bij een wijsgerige aanleg, die hij autodidactisch ontwikkeld had, maakt dat zijn
gedachten weliswaar helder ontwikkeld worden voor wie de moeite getroost ze ten
einde te volgen, maar dat ze zich moeilijk laten integreren: de terminologie is vaak
misleidend op het eerste gezicht en wat erger is: de aspecten, die hij in een probleem
onderscheidt, vertonen de hinderlijke neiging zich te hypostasiëren en als
afzonderlijke identiteiten op te treden. Anders gezegd: wat als onderscheiding begint,
ontaardt tot scheiding. Zo wanneer hij in dit opstel aan het taalkunstwerk drie
elementen onderscheidt: inhoud, vorm en poëzie, kan men van oordeel zijn, dat
deze scherp doorgevoerde driedeling de ervaring geweld aandoet, maar wie de
uitwerking volgt en poogt deze in eigen gedachtenstelsel te vertalen, zal zich verrijkt
weten door een dieper inzicht in het mysterie zelf der poëzie. Nog ziet van Eyck de
functie der poëzie identiek met de opvatting van Verwey; ‘de dichters zijn er voor
de mensheid, en de mensheid is er voor hen’. Dit citaat had ook van Verwey kunnen
zijn, maar in een ander geestesklimaat zijn wij, niet dat van Stefan George en
Verwey, maar veeleer van Baudelaire als aan het eind betoogd wordt, dat de poëzie
de smart om het leven en de vreugde om de dood vertolkt, maar evenzeer en ook
nog: de vreugde om het leven en de smart om het sterven.
De enkele kritieken uit de eerste tijd, onder anderen die over Charles van
Lerberghe, over Albert Samain en over Wagner verraden de niet te miskennen
eenzijdigheid van dit poëtisch credo, die overeenstemt met een manco van van
Eyck's poëzie uit deze tijd: de onevenredige overgave aan de heerschappij van het
gevoel. Wat Eliot weldra zal noemen: de dissociation of sensibility. Kort en onvolledig
gezegd: poëzie heeft niet tot taak de gevoelens zelf te vertolken, gevoelens die per
definitie bijverschijnselen zijn, maar veeleer organiseert zij de objecten van haar
visie in een zodanige orde dat de gevoelsstroom er consequent door opgewekt
wordt, en er uit voortvloeit; anders gezegd: niet intensiteit en kleur der gevoelens
maar de intentionele objecten van het gevoelsleven zijn thema der kunst.
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Het poëtisch werk van van Eyck registreert getrouw de gang van zijn geestelijke
ontwikkeling. Zo weten wij uit de prozabundel ‘Opgang’ (1918) hoe en waarom zijn
visie op kunst en leven verdiept werd en tot een alles-omvattende evenwichtigheid
kwam. Voortaan beschikt hij over de gerijpte ervaring de onbegrensde toewijding,
de doordachte grondslagen, waarop hij zijn kritisch werk kan opbouwen.
In 1924 werd hem de Poëzie-kroniek in ‘de Gids’ toevertrouwd en begint hij met
die prachtige serie studies die hij helaas eind 1925 al weer moet beeindigen. Daarna
is hij korte tijd poëzie-chroniqueur in ‘Groot Nederland’. Nog eens zal hij twee jaar
lang een Poëzie-kroniek bijhouden, en wel in het mede door hem gestichte tijdschrift
‘Leiding’ van 1930 tot en met 1931. Voegen we daar aan toe de inleidingen bij enkele
delen der Bibliotheek der Nederlandse letteren, een groot aantal verspreide
krantartikelen, zijn oratie als hoogleraar in 1935 en een theoretische bezinning in
het beroemde opstel ‘Over leven en dood in de poëzie’ van 1938. Ik zwijg daarbij
nog over zijn colleges waarvan wel te hopen is dat, voorzover ze schriftelijk door
hem vastgelegd zijn, ze nog eens uitgegeven worden.
Het belang van deze kritieken zie ik vooral in deze twee eigenschappen: ten
eerste wordt in deze doorwrochte studies een welhaast definitieve schets gegeven
van de behandelde schrijver. Men kan rustig zeggen dat het beeld dat van Eyck
ontwerpt van een dichtergestalte, misschien soms aanvulling behoeft en discrete
retouchering, maar dat het in zijn grote lijnen met zo vaste hand en met zo scherp
inzicht getekend is dat het de illusie wekt: tijdeloos dus objectief te zijn.
Natuurlijk is dit in de strikte zin van het woord niet waar. Het veelvoud der mogelijke
interpretaties echter, dat aan elk kunstwerk inherent is, mag ons niet doers vergeten,
dat het soms aan enkele begenadigde critici gegeven is een zo dwingend beeld te
ontwerpen van de indruk die een kunstwerk op hen maakt, dat het de nakomelingen
vrijwel onmogelijk lijkt, zich aan deze suggestie te onttrekken; de ontmoeting tussen
kunstwerk en criticus is dan zó voorbeeldig dat eene andere benadering overbodig
en ondoelmatig lijkt.
Als tweede eigenschap van deze kritieken noteer ik de originele methode. Geen
methode is alleen zaligmakend en er zijn talloze critici geweest, die improviserend
naar gelang het dictaat van hun geoefende, maar spontane smaak een mozaiek
van losse opmerkingen en voorlopige suggesties zo wisten te construeren, dat zij
een overtuigend beeld ont-
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wierpen van hun object. Niet zo van Eyck! Men hoeft ook niet blind te zijn voor de
gevaren van een klaarliggend kritisch schema, waarop elk kunstwerk als op het
fameuze bed van Procrustes op maat besnoeid en verminkt wordt. Ceteris paribus
echter mag men zeggen dat, mits onder gedweeë volgzaamheid t.o.v. de intuïtieve
smaak die kritiek het beste is, welke er in slaagt een consequent systeem van
waardering te ontwikkelen en de meestal verborgen vooronderstellingen te onthullen.
Zo'n kritiek maakt de dooddoener alsof er over smaak niet te twisten valt krachteloos,
omdat zij weliswaar de kwaliteit van het besproken werk niet bewijst in exact
wetenschappelijke zin, maar dan toch met zulke waarschijnlijkheidsgronden
aannemelijk maakt dat tegenspraak wel haast zinloos wordt. Ook als men uiteindelijk
de subjectiviteit van het smaakoordeel toegeeft kan men daarnaast rustig toegeven
dat over kunst verstandig en onverstandig gediscussiëerd kan worden.
Men kan de hoge kwaliteit dezer kritieken op twee manieren aantonen: de beste
zou zijn een enkele kritiek, laat ons zeggen: die over Leopold, gezamenlijk te
beschouwen, haar te vergelijken met andere kritieken, haar te toetsen aan het
besproken werk, haar te controleren op immanente tegenspraak en vooral te
onderzoeken in hoeverre we ze innerlijk beamen kunnen; in hoeverre haar visie op
Leopolds poëzie niet alleen deze poëzie doorzichtig maakt, m.a.w. deze poëzie
a.h.w. spiegelt maar tegelijkertijd in hoe verre deze kritiek expliciteert wat ons intuïtief
waarderingsoordeel, nu voorgelicht door het verklarend element van deze kritiek
impliciet bevat; bijkomstig maar niet onbelangrijk is tenslotte te onderzoeken waar
en om welke redenen de criticus het gegeven werk plaatst in de rangorde der
kunstwerken en in het kader van de eigen tijd.
Noodgedwongen zullen wij een andere weg volgen. In de ons nog resterende tijd
willen wij de methode zelf van van Eyck proberen te schetsen, haar
vooronderstellingen bloot leggen en toch ook een enkel woord over haar
begrenzingen zeggen. Immers de sterke oorspronkelijkheid van dit stelsel - we
weten in binnen- of buitenland geen criticus die een vergelijkbaar stelsel heeft
gehanteerd en alleen oppervalkkige lezers kunnen haar gelijkstellen met de methode
van Verwey - ik herhaal: de sterke oorspronkelijkheid maakt wel haast a priori
begrenzingen waarschijnlijk. Wij zullen daarbij graag profiteren van wat van Eyck
zelf over zijn systeem heeft meegedeeld zowel in de voornoemde oratie als in het
opstel over leven en dood in de poëzie.
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Men heeft aan deze kritiek wel verweten dat zij al te zeer psychologiseerde. Hier
schuilt m.i. een misverstand. De psychologiserende kritiek is een typisch voorbeeld
van verklarende kritiek; zij probeert restlos uit de psyche van de kunstenaar het
proces van de kunstschepping af te leiden. Daardoor heft zij de autonomie van het
kunstwerk op, omdat zij zijn eigenheid verdampt in een stelsel van causale relaties;
deze kritiek is ook daarom ondoelmatig omdat zij noch voortkomt uit, noch inleidt
tot een waardeoordeel. Immers zij slaagt er niet in het kunstwerk in zijn eigen
onvervangbare waarde te laten, maar reduceert het tot een natuurproduct. Het
misverstand omtrent van Eyck nu is hieruit ontstaan, omdat hij steevast het kunstwerk
herleidt tot zijn maker. Maar deze maker is niet de empirische mens maar de
kunstenaar q.t. In de eigen woorden van van Eyck: ‘de dichterlijke vorm wordt
meestal niet door de volledige mens, die hem voortbrengt, maar slechts door een
in bepaalde verhoudingen tot een bepaalde figuur georganiseerd deel van zijn
inhouden opgebouwd, en het is de dichterlijke vorm, selectie, soms verzuivering
een ander maal verenging van de menselijke, die aan de naam van een
dichterverschijning als zodanig verbonden blijft’. (Over Leopold. De Gids. 1924.III
blz. 402).
We komen hiermee tot het hart van van Eyck's beschouwingen. Ik stel me voor,
dat hij na lezing en herlezing van het dichtwerk in kwestie voor zichzelf een
dichterlijke figuur ontwierp, waarvan de zojuist gelezen gedichten de begrijpelijke,
ik zeg niet noodzakelijke, uitingen waren. Hij verwerkt hierbij geen of een minimum
aan biografische gegevens. Het door hem ontworpen beeld van de dichter berust
op de lectuur der poëzie en wat hij ontworpen had, was niet de concrete empirische
mens, maar een hypothetische dichtergestalte die begrijpelijk maken moest waarom
de gedichten klonken zoals ze klonken. Deze dichtergestalte was verbonden als
door een navelstreng met de empirische dichter maar hij was ànders volledig; hij
onthulde wat in de empirie verborgen blijven moest, omdat de beslommeringen van
het aardse leven en de lichamelijkheid vooral het de mens onmogelijk maakt als
dichter over de aarde te gaan. Door hun roekeloze openhartigheid verkeren de
dichters anoniem onder ons.
Men kan zich afvragen waartoe het ontwerpen van deze hypothetische
persoonlijkheid diende. Allereerst moet men natuurlijk vaststellen, dat strikt genomen
het aldus gewonnen mensbeeld niet zozeer een hypothese als een abstractie, of
beter nog: een aspect was; nauwelijks hypo-
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these, omdat zijn aanwezigheid door het werk aanwijsbaar aangetoond werd; eerder
abstractie, omdat zijn figuur geprojecteerd werd uit het diffuse licht der onderscheiden
gedichten; allermeest aspect, omdat er tenslotte een empirische persoon was, die
de verzen ondertekend had krachtens het onvervreemdbaar eigendomsrecht van
het auteurschap. Maar de vraag keert terug: waartoe diende het ontwerpen van
deze dichterlijke persoonlijkheid. Voordat ik hierop het antwoord van van Eyck zelf
geef, wil ik met nadruk wijzen, op het profijt dat criticus en lezer beiden van dit beeld
konden hebben. Als het goed was, fungeerde het als de alles bekronende synthese
van de lectuur. Sta me toe, dat ik dit heel concreet verduidelijk. Men heeft een bundel
verzen gelezen en herlezen, en wil tot een oordeel komen. De verzen met al hun
verscheidenheid kunnen toch niet een voor een besproken worden, maar gelukkig
laten ze zich groeperen in allerlei patronen volgens onderwerp, volgens vorm- en
taalkenmerken, naar de chronologie enz. enz. Maar welk patroon is aantrekkelijker
en doelmatiger dan dat men ze ordent als uitingen van eenzelfde persoonlijkheid.
Zo'n persoonsfiguur heeft in zijn wederwaardigheden, in zijn overtuigingen en
waardestelsel, in de structuur van zijn vermogens, een overzichtelijk en innerlijk
samenhangend geheel, dat op grond van gedichten beschreven, tegelijkertijd een
prachtig referentiestelsel biedt voor bespreking, analyse en waardering. Ik ben niet
blind voor eventuele bezwaren: het kritische voorwerk, komt bij een dergelijke
methode volkomen onder de tafel; de analyse heeft al plaats gehad en wat ons als
analyse gepresenteerd wordt zijn gevolgtrekkingen uit de synthese. Het valt niet te
ontkennen dat de meeste kritieken van van Eyck zich min of meer dogmatisch
voordoen en dat pas na lezing en toetsing blijkt, hoezeer ze berusten op geduldige
analyse. Een ander bezwaar is dat ze licht de vorm- en taalanalyse verwaarlozen
en althans de schijn hebben zich te uitsluitend op de inhoud, nauwkeuriger gezegd
op de metafiesieke achtergrond te concentreren. Slechts terloops, maar dan ook
ongemeen doeltreffend, ontmoet men bij van Eyck opmerkingen over ritme en maat,
over metafoor en taalgebruik, kortom over vormproblemen. Zijn eigen poëzie is
daar, om aan te tonen hoezeer deze vraagstukken hem ter harte gingen en hoe
minutieuze aandacht hij er aan besteedde. Maar hij was in dezen als een bescheiden
ambachtsman, die over het métier niet of nauwelijks sprak, omdat hij het onder
collega's als gemeengoed beschouwde, en veronderstelde, dat het de buitenwacht
niet aanging noch interesseerde.
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Zie daar het profijt en de nadelen die uit van Eyck's methode voortkomen, maar die
voor hemzelf nauwelijks doorslaggevend waren. Misschien dat hij ze ooit uiteengezet
zou hebben, als Nederland aandachtiger naar hem geluisterd had of zelfs maar
hem waardig had gekeurd tegen gesproken te worden. Als dichter echter is hij te
lang en te veelvuldig gedoodverfd als epigoon van Verwey, terwijl zijn kritisch werk
stil- zwijgend opzij werd geschoven als te moeilijk en te omslachtig en ook alweer
onder de verdenking stond de echo van Verwey's stem te zijn.
Van Eyck zelf was tot zijn methode gekomen vanuit zijn opvatting van het
dichterschap. Twee sleutelwoorden functioneren in dit systeem: ritme en verbeelding.
Voor hem is ritme de harmonisering van de individuele levensbeweging met het
universele, kosmische ritme. Dit is terug te vinden in het versritme, waar de taal
allereerst geïndividualiseerd en onherhaalbaar eigen is van de dichter, maar tevens
expressie is van de harmonie in het universum. Noch de zintuigelijke ervaring, noch
de emotie zijn in staat dit ritme te herkennen, laat staan te dicteren. Het is de intuïtie,
als bewustwording van ons menszijn, door hem verbeelding genoemd, omdat zij dit
bewustzijn in aanschouwelijke gedaanten projecteert, en vormkracht geheten
voorzover ze ritme schept. ‘Als het kernvermogen’ - en nu citeer ik van Eyck - ‘dat
de andere vermogens hun samenhang en eerst daardoor hun rijkste en
doeltreffendste gemeenschappelijke werking overeenkomstig hun werkelijke
bestemming verschaft, noem ik het (van Eyck bedoelt de zojuist beschreven intuïtie
of verbeelding of vormkracht) noem ik het geest.’
Omdat nu deze intuïtieve ervaring van de samenhang der individuele
levensbeweging met het universele ritme der wereld onze menselijke bestemming
is, zal men verstaan waarom het kunstenaarschap bij van Eyck zo'n allerhoogst
menselijk bedrijf was. In de grond is voor hem zedenleer kenleer. De arbeid aan
ons zelf ter zelfvervolmaking moet strekken tot het herkennen van - en inleven in de Algemene Orde. Dat is te vergelijken met de kunstenaar die zwoegt en arbeidt
en aldus naar de inspiratie, die hem gegeven wordt, toewerkt. Immers de dichter
maakt door zijn ritme het Universum tot een zingende Hoorbaarheid. Is het gedicht
in eerste instantie het verslag van een bewustwording, het verslag van een
persoonlijke ervaring, door zijn vorm leidt het in tot een herboren wereld; is het klank
niet alleen van 's dichters aardse
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stem, maar van zijn ziel en wel van een ziel, die verrukt is van Gods schoonheid of
bedroefd, wijl ze snakt naar bevrijding en heimwee heeft naar Gods zelfopenbaring.
Krachtens verbeelding en vormkracht is er overeenkomst tussen de ware mens en
de dichter. Maar het dichterschap is een gave, een ingeschapen aanleg onafhankelijk
van het persoonlijk leven; het gedicht als ding van deze aarde, vraagt krachtens
zijn ritme recht op erkenning. Zo kan de poëzie, die de dichter ook maar krijgt,
hervormend inwerken op dichter en lezer en voor hen beiden een oproep zijn tot
schoner menselijkheid.
Men zal begrijpen als men dit alles overweegt, en ziet hoe van Eyck de poëzie
anthropologisch fundeert, dat zijn kritiek niet anders kon, dan naar de dichterlijke
persoonlijkheid zoeken, die in het gedicht zich manifesteerde. Niet alleen dat hij
dan onderweg was naar het mysterie achter de dichterlijke boodschap, hij vervulde
zo ook het best zijn dienende functie als criticus; door zijn lezers in te leiden tot
datgene, waartoe de poëzie krachtens haar eigen aard voeren moet.
Wat zullen we van deze beschouwingen zeggen? De tijd is voorbij, dat men
geloven kon Plato of Spinoza, die van Eyck fier zijn paranimfen noemde, weerlegd
te hebben. Voor van Eyck - we weten het ook uit zijn poëzie - was zijn moeizaam
verworven levensbeschouwing, deze oorspronkelijke verwerking van het Spinozisme,
de onwrikbare basis van zijn denken en voelen. Men heeft dit te respecteren juist
dan, wanneer men zelf vanuit andere grondgedachten leeft. Het heeft hem - en daar
gaat het hièr om - in staat gesteld de poëzie ten diepste te verstaan en haar functie
in zijn leven prachtig te integreren. Ik meen, dat we dit allen van hem kunnen leren;
dat overigens in zijn gedachtestelsel zoveel humanistisch en christelijk
gedachtengoed verwerkt is, dat een voorzichtige transpositie mogelijk en gewenst
is.
Ik heb een korte tijd uw aandacht willen bepalen bij het probleem der kritiek; ik
heb daarbij u aan een man herinnerd, die ook om de wijze waarop hij de kritiek
beoefende ons allen een voorbeeld was. De zaak der Nederlandse kritiek moge
ons blijvend ter harte gaan; zij is dienst aan de Nederlandse cultuur zoals de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde die voorstaat.
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Constantijn Huygens als huisvader
Door P. Brachin
Geachte Collega's, Dames en Heren,
Toen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1766 opgericht werd, zouden
de stichters er wel raar van opgekeken hebben als iemand hun voorspeld had dat
eens een Parijzenaar niet alleen lid zou zijn van het nieuwe genootschap, maar dat
hij ook het woord zou voeren op een van de jaarlijkse bijeenkomsten. Deze eer en
deze vleiende opdracht beschouw ik mede als een vriendelijkheid tegenover allen,
die sinds een paar jaren in het buitenland - in Frankrijk, in Duitsland, in Italië, in
Engeland en zelfs in Amerika, in Australië, in Rusland - bezig zijn, de Nederlandse
literatuur uit de miskenning, waartoe ze veroordeeld scheen, naar hun beste
vermogen te helpen. Hoe dan ook, ik zeg U voor Uw uitnodiging mijn hartelijke dank.

I
Men weet hoe de 30-jarige Constantijn Huygens, na zich een enkele keer vrij
1
ongunstig over de vrouwen en het huwelijk te hebben geuit , in september 1626
binnen een paar dagen dodelijk verliefd werd op zijn nicht Susanna van Baerle, en
2
kort daarop met haar trouwde . Ze stierf helaas reeds in '37. Huygens, die haar met
zoveel toewijding opgepast had dat hij, om met Descartes te spreken, hierbij ‘le
3
4
manger et le repos’ verloor , was ontroostbaar. Zijn sonnet Op de doot van Sterre
kan ook de hedendaagse lezer niet onverschillig laten. In Hofwijck zinspeelt hij
weemoedig op
de tijd van thien vergulde jaren
5
Die wy eenlijvelick en evenzieligh waren.

1
2
3
4
5

De gedichten van Constantijn Huygens, uitg. door J.A. Worp, Groningen, 1892-1899, 9 dln,
II, 136-142.
De briefwisseling van Constantijn Huygens, uitg. door J.A. Worp, Den Haag, 1911-1917, 6
dln, I, p. XLV.
ib. II, 238
Ged. III, 46
ib. IV, 314
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1

Zijn vers contra secundas nuptias was geméénd: vastbesloten wees hij alle
suggesties in deze richting af. Zijn ‘rivaliteit’ met Barlaeus om de hand van
2
Tesselschade was nooit meer dan een grapje . Als Anna-Maria van Schuurman in
verband met zijn weduwnaarschap terughoudend meende te moeten zijn, bleek
3
deze angstvalligheid volkomen ongegrond . Heel oprecht, en na zoveel jaren bizonder
treffend, klinken de regels waarin de grijsaard in '78 de lof zingt van haar, die zijn
bruid en zijn vrouw was geweest: hoe jammer dat ze niet samen het mooie huis aan
het Plein mochten betrekken
4

Dat ze, onzer huwlijksmin ter eer, had opgerigt!

Susanna Huygens overleed na het leven te hebben geschonken aan een meisje,
dat de voornaam van de moeder kreeg. Er waren al vier jongens: Constantijn,
Christiaan, Lodewijk en Philips, respectievelijk geboren in '28, '29, '31 en '33. Aan
de opvoeding van deze kinderen zal Huygens, die daar nu alleen verantwoordelijk
5
voor is, zijn beste krachten wijden.
Voor deze taak was hij, om zo te zeggen, voorbestemd. Hij hield zodanig van de
jeugd dat wij hem in zijn Daghwerck voor zijn kinderen zien bidden voordat hij weet
6
of hij er ook maar één zal krijgen! De oudsten zijn nog in de wieg als hij met 't oog
op hun opvoeding een zeer uitvoerig relaas opstelt over de manier waarop hijzelf
7
door zijn vader is grootgebracht. Hij slaat de kleintjes even nauwkeurig als

1
2
3
4
5

6
7

ib. III, 125 v.
Vgl. J.A. Worp, Een onwaerdeerlycke vrouw, Brieven en verzen van en aan Maria
Tesselschade, Den Haag, 1918, p. XXXII
Briefw. II, 499, 507.
Constantini Hugenii de vita propria sermonum inter liberos libri duo (Ged. VIII, 179-236). Wij
citeren, ook verderop, naar de vertaling van A. Loosjes, Haarlem, 1817. Hier p. 98.
Er zal in het vervolg slechts weinig sprake zijn van Susanna, en nog minder van Philips. Deze
was op verre na niet zo begaafd als zijn oudste broers, en werd gedeeltelijk buitenshuis
opgevoed. Hij stierf reeds op 23-jarige leeftijd, gedurende een reis in Pruisen. Wat Susanna
betreft, Huygens heeft haar zeker even lief gehad als zijn zoons (Zie b.v. in Briefw. V, 332
zijn epistel over haar bruiloft, waarin de humor de diepe ontroering niet kan verbergen, of in
De vita propria de verzen, aan haar gewijd op pag. 110 v.). Haer opvoeding is ook niet
verwaarloosd: ze schreef behoorlijk Frans. Maar gezien de toenmalige zeden moest de vader
zich toch vooral met zijn ‘manlijk kroost’ bezig houden.
Ged. III, 54
De jeugd van Constantijn Huygens, door hemzelf beschreven, uit het Latijn vertaald, toegelicht
en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan, met een bijdrage van C. Kamphuis, Rotterdam,
1946 (Afk. in het vervolg: Kan). - Deze voor ons onderwerp uiterst belangrijke tekst werd voor
het eerst in het oorspronkelijke gepubliceerd in de ‘Bijdragen en Meded. v. het Hist.
Genootschap’, XVIII (1897), pp. 1-121.
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liefdevol gade, noteert in zijn Dagboek (tussen allerlei nieuws van politieke en militaire
1
aard in): ‘Constantinus caligas sumit’ . Na een tiendaags verblijf in Zuilichem stelt
hij bij zijn thuiskomst vast dat Christiaan ‘fijntjens alleen’ kan gaan, ‘wel thien of 12
schreden’, dat hij, ‘hoewel imperfectelijck, niettemin met sonderling onthoudt naer’
weet ‘te stameren’. Iets verder horen wij dat dezelfde Christiaan wel ‘door een
gestadighe ende ingeboren jalousie’ gedreven wordt, dat hij echter ‘alleen zijnde,
2
was gansch stillekens ende van weinigh bewoels’.
De vader tekent consciëntieus de ziektes van de kinderen op. Wanneer het een
of andere juist op het ogenblik, dat hij weg moet, iets onder de leden heeft, vertrekt
hij met ‘droefheit ende bekommernisse’, en laat zich uit de verte precies informeren
3
door de medicus, door vrienden en verwanten. Wij vernemen dat men in april '39
Constantijn de haren tot op de huid heeft moeten afscheren, om een einde te maken
aan een taaie ‘schorftheid’. Huygens schrijft in '43 een halve bladzijde vol om de
symptomen van de pokken bij Christiaan en de hierbij toegepaste behandeling te
4
beschrijven. Enz, enz.
Grote aandacht besteedt hij van meet af aan ook aan de verschillen tussen de
kinderen. Christiaan is nog geen twee jaar, of er blijkt al dat hij minder graag
geboorzaamt dan zijn oudere broer, doch een beter geheugen bezit. Deze is, gelijk
wij in '42 lezen, ‘van een uytnemende verstand; oock in stature van lichaem lang
ende spits boven d' andere uytgroeiende, maer stilder en melancholiquer dan yemand
van de rest’. Christiaan is ‘korter van gesichte’ dan de anderen. Natuurlijk beperkt
zich de observatie niet tot het lichamelijke en het karakter. In '40 merkt de vader op
dat zijn tweede muzikaler is dan de eerste: daartegenover staat dat hij op 13-jarige
leeftijd minder voelt voor latijnse ‘compositien’, ‘hoewel hij gansch voorsichtelick
ende subtielick’ weet te oordelen. Als

1
2
3
4

Dagboek van C. Huygens, in: ‘Oud-Hallond’, 1885, Bijlage, p. 26.
De jeugd van Christiaan Huygens, volgens een handschrift van zijn vader uitg. door J.A.
Worp, in: ‘Oud-Holland’, 1913 (Afk.: Jeugd). Hier p. 214 v.
ib. 227; Briefw. III, 25 v., 30
Jeugd, 224, 230. Zie ook in het anders geheel in 't Latijn gestelde Dagboek de merkwaardige
passage in 't Engels op pag. 136.
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1

student zal Constantijn het van zijn broer winnen in de ‘publique disputatien’.
Heel typisch is in dit verband ook de zorg waarmee Huygens alles verzamelt wat
de herinnering aan de jeugd van zijn kinderen zal kunnen onderhouden. Niet alleen
bergt hij telkens op wat hij van hen ontvangt: briefjes, schoolwerk, tekeningen, maar
hij houdt ook, jaar in jaar uit, een soort memorandum bij, en wel tot 1644, d.w.z. tot
2
ze oud genoeg zijn om zichzelf alles in te prenten . Helemaal op het einde van zijn
leven voelt hij behoefte om de sfeer van die jaren nog eens op te roepen; uitsluitend
tot de zijnen, niet tot de letterkundigen wendt hij zich in deze regels:
zij zijn voor u geschreven;
Schoon weinig van belang behooren ze u alleen,
3
En aan het manlijk kroost, dat na u op zal treên.

Doch de vaderliefde, zo diep en intelligent ook, is nog geen bewijs van pedagogische
aanleg. Die bezat Huygens echter wel. Hij was er zich van bewust:
Als ik mij t'huis bevond, dan was hun onderrigt
4
Mijn eerste en laatste zorg, mijn aangenaamste pligt.

Hij is het inderdaad, die in '37 de twee oudsten in de muziek inwijdt, die hun ‘des
avonds naer den eten’ de vier ‘spetien’ en de regel van drieën bijbrengt, of de kunst
5
‘op den Globum terrestrum te speculeren’. Ja hij zet zelf, zo nodig, schoolboekjes
in elkaar ‘als voor hebbende haer soo met mijne hand, soo niet verder, ten minsten
door de Latijnsche tael te geleiden, bij soodanighen methodique ende klaere
compendia, dat ick geloove andere naer mijn smaeck daerin sullen vinden’. Naar
aanleiding van de logica schrijft hij: ‘Hadden 't mijne occupatien toegelaten, soudese
self daer in ende andere dinghen of een ander fatsoen geoeffent hebben dan Bruno
6
[de huisonderwijzer] machtigh scheen te doen’.

1
2
3
4
5
6

Jeugd, 214, 228, 232
ib., 285
De vita pr., 158.
ib., 104.
Aantekeningen over Christiaan Huygens, den jongeren, in: ‘Oud-Holland’, 1885, Bijlage C,
p. 6 v.; Jeugd, 219.
Jeugd, 218, 230
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Het is niet de enige keer dat wij Huygens horen zuchten over de ‘occupatien’ die
1
‘veel goede desseins’ t.o.v. de kinderen dwarsboomden . Juist in de tijd dat dezen
hem het dringendst nodig hebben, tot 1647, moet hij ieder voorjaar de Prins naar
het schouwtoneel van de oorlog vergezellen en komt pas terug als het leger de
winterkwartieren betrokken heeft. Ook thuis is hij met werk overladen. Zes maal
wordt hij onder het schrijven van een brief onderbroken: ‘Ita nos Dij nimirum tanquam
pilum habent. C'est la rouë de mon mestier qui m'agite de matiere en matiere’. Hij
dreigt ondanks zijn energie te bezwijken onder zo vele ‘charges publiques et penibles,
et qui, Dieu sait, me font trop perdre et négliger de mes affaires domestiques, éloigné
que j'en suis 6 mois par an, et tout le reste du tems distrait, ballotté et dechiré,
2
comme sait tout le monde, et non sans m'en plaindre bien souvent .
Er zat dus niets anders op: Huygens moest de hulp inroepen van huisonderwijzers
en vakmeesters. De eerste onderwijzer, Mirkenius, werd in '38 al opgevolgd door
Hendrik Bruno (die later, samen met zijn zuster Aaltje, een bescheiden plaats in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis zou verwerven als Tesselschade's vertrouweling).
Toen hij bij Huygens aankwam, was Bruno pas 18 jaar, maar hij had zich reeds een
paar maanden tevoren ingeschreven bij de theologische Faculteit in Leiden. Hij was
een uitstekend latinist: Huygens zal hem de Momenta Desultoria ter correctie
voorleggen, - maar ook niet meer dan dat: de vader zag het maar al te spoedig in.
Reden te meer om voortdurend een oog in 't zeil te houden. In '39 ontvangt Bruno
3
preciese aanwijzingen betreffende de grammaticale uitzonderingen, en hij vraagt
de vader of hij met de Bucolica, de Libri de Ponto of de Metamorphosen moet
4
beginnen . Vóór de veldtocht van '43 bepaalt de vader wat de kinderen zullen moeten
doen om zich, tussen de drie wekelijkse lessen in, in 't Frans te bekwamen en vanuit
het kamp stuurt hij hun ‘over ander dagh’ Franse thema's, en wel voor ieder kind
5
apart! Later nog, als Constantijn en Christiaan naar Leiden of Lodewijk naar
Engeland vertrekken, krijgen ze uitvoerige instructies

1
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5

ib. 227
Briefw. II, 232; III, 234
Oeuvres Complètes de Christian Huygens, La Haye, 1888 vv., 10 dln (Afk.: CHOC) I, 545.
Briefw., II, 454
CHOC, I, 552; Jeugd, 231
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mee, waarop wij spoedig zullen moeten terugkomen. De vader vergenoegt zich
overigens niet met bevelen te geven; hij wil weten hoe die nageleefd worden, en
eist van Bruno omstandige verslagen, die een goed deel van de correspondentie
uitmaken.
Deze dagelijkse werkzaamheid is voor Huygens een onuitputtelijke bron van trots
geweest. De 8-jarige Christiaan schrijft al zo goed ‘dat mijn Heere de Prince te velde,
ende andere sich hoochelyck daerover verwonderden, hoorende, als waer was, dat
hij, voor ons vertrek, noyt pen in de hand en hadde genomen’. Dezelfde Christiaan
‘oversloeg een groote menichte van penningen tot stuyvers ende guldens, dat het
een' verwonderinghe was om te sien’. 's Winters gaf Huygens elke Vrijdag te zijnent
een muziekavondje waarop de kinderen speelden, zodat ‘yeder een groote genuchte
daer in nam, ende vele daertegen beschaemt stonden’. En wat een blijdschap toen
Christiaan eens op de vraag ‘an studere mallet semper, an ludere’, onmiddellijk
antwoordt: ‘Amant alterna Camenoe, pater’! De geleerde gesprekken van de jonge
Constantijn met Heinsius, de verbazing die zijn eerste epigrammen aan Barlaeus
1
inboezemen, vindt de vader veelbelovend . Zijn vier zoons duidde hij graag aan als
een onstuimige quadriga. Hoewel ze op hem geleken ‘zoals een ei gelijkt op 't ander
2
ei’, koesterde hij de hoop, ‘dat het nageslacht in bewondering voor hen zou vergeten
3
dat zij zijn kinderen waren’. Stelt niet b.v. Constantijn Latijnse en Griekse brieven
4
op, mooier dan al wat de vader op die leeftijd klaarspeelde? Hoe naïef zulke
bizonderheden in ons oor ook mogen klinken, wij erkennen hierin gevoelens, die,
zoals Goethe eens opmerkte, min of meer in het hart van elke vader schuilen. En
wie zou het ongeduld niet begrijpen waarmee de heer van Hofwijk het bezoek van
de hele bende tegemoetziet (de kinderen zijn toen tussen 23 en 14):
Vijf Erven van mijn Erf, vijf Icken, vijf Copijen
Van't slechte Principael, dat sy, God lof, verbij, en
Onendelick verby in waerde zijn geraeckt;
Vier knechtjens, die mijn' sorg tot Mannen heeft gemaeckt,
Een Meisjen, tusschen moy en lijdelick van aensien
Daer in sich Moeders deugd ontwijffelick laet aensien;
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Jeugd, 217, 220 v., 226
De vita pr., 103
Ged., III, 141
Jeugd, 225; Briefw. III, 432
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Vijf gasten ongenoyt en altijd wellekom,
Die my doen wenschen dat den dagh van merghen kom':
Dit vrindelick gesinn onthael ick, sonder pruylen
Van dat sy d'eenigheid, daer in ick soeck te schuylen,
Verstooren met haer' jeughd, en roeren Hofwyck om,
En maken 't nauwer dan de straet van 't Achterom.
Daer zijn de gasten: flux, den Room-pott uyt den Polder,
1
De Boonen vanden staeck, de Netten vanden Solder...

Toch was de situatie in 1651 - toen deze versregels verschenen - allesbehalve
rooskleurig. Het aanbreken van het stadhouderloze tijdperk moet voor Huygens, de
trouwe Oranjeman, een harde slag geweest zijn. In 1646 was Constantijn jr. in dienst
van Frederik-Hendrik getreden, en diens opvolger had de benoeming bevestigd.
Maar nu was hij ambteloos. De vader probeert hem in '54 een diplomatieke missie
2
naar Zwitserland te verschaffen: tevergeefs . Nog in hetzelfde jaar wil hij hem tot
lid van het Hof van Holland laten kiezen: in plaats van iedereen, zoals vroeger,
diensten te bewijzen, moet hij zich thans tot Jan en Alleman wenden, en slaagt er
desondanks niet in, de meerderheid van het Hof voor zijn plan te winnen. Een nieuwe
3
poging in '60 heeft evenmin succes . Intussen waren ook Christiaan en Lodewijk
volwassen geworden. Deze wordt in '66 door zijn vader voorgesteld voor een
4
betrekking bij de Grote Keurvorst: ook daar komt niets van terecht.
Had de ongelukkige Huygens tenminste steun gevonden bij de Oranje's! Hij, die
gelijk hij eens aan Amalia schreef, tientallen jaren haar Huis als een ‘chien d'attache’
bewaakte zonder dat men hem ooit één ogenblik rust gegund had (‘et n'y a si
miserable esclave en Turquie, ni si povre soldat icy, à qui ceste grace ne s'accorde
5
quelque fois’) , hij die na de dood van Willem II de douairière met raad en daad
bijstond in de hachelijke kwestie van de voogdij over de jonge Prins, die later nog
naar Parijs, naar London, naar Zeeland reisde om in het belang van Oranje de meest
onprettige karweien op te knappen, oogstte slechts de zwartste ondankbaarheid,
als hij de prinselijke familie voor zijn zoons trachtte te interesseren. In '54 wordt de
functie van ‘ontvanger’
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Ged. IV, 334
CHOC, I, 294
Briefw. V, 225 vv., 231, 235, 312, 316, 328.
ib. VI, 246
ib. IV, 383
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in Geertruidenberg vrij: Constantijn stelt zich candidaat en - Amalie geeft de voorkeur
aan de man van haar kamervrouw. De vader is ‘outré d'ennui’, dat hij in zijn zoon
1
verguisd is door zulk ‘un effect de mespris’. Het volgende jaar brengt hem een
nieuwe teleurstelling: tot lid van de Raad van de Prins (waarvan Huygens zelf deel
2
uitmaakte) wordt niet Constantijn, doch de zoon van Rivet benoemd . De dichter
lucht zijn gemoed in een nota ‘A mes fils’. Nooit heeft hij iets zo heftigs geschreven,
maar Jorissen merkt hierbij met recht op: ‘Constantin Huygens n'a pas été le
premier... qui ait supporté plus facilement une injustice faite à lui-même qu'un tort
3
causé aux intérêts de ceux qu'il aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même’. In '63, vanuit
Parijs, schrijft hij aan Amalie dat, daar zij toch iemand voor een missie naar Engeland
nodig heeft, Lodewijk de aangewezen man zou zijn. Maar, door de ervaring
onderricht, koestert hij geen illusie meer: ‘Je suis si rebuté de présenter ce qui est
4
de moy, que je ne puis plus résoudre de m'y hazarder...’
Zijn enige troost in deze tijd is dat Christiaan, die hij - evenals diens broers - ter
voltooiing van hun educatie grote reizen had doen maken, de gelegenheid te baat
neemt om in Parijs met geleerden en invloedrijke mensen in contact te komen, zodat
hij in 1666 door Colbert tot voorzitter van de pas gestichte Académie des Sciences
aangesteld wordt, met een prachtige woning in de Bibliothèque Royale en een nog
prachtiger salaris. Niet zonder een begrijpelijke fierheid ziet de vader hem vertrekken;
hij vertrouwt echter aan een Franse vriend toe ‘que c'est auec beaucoup de
ressentiment que je me voij priué auant mourir de la conuersation de ce garçon que
5
j'ay subjet d'estimer à un haut point.’ Een mengsel van voldoening en spijt, dat in
't vervolg na ieder bezoek van Christiaan weer tot uiting zal komen.
De gebeurtenissen van '72 brachten vanzelfsprekend een grote verlichting, wat
de loopbaan betreft van Constantijn en Lodewijk. Zodra de jonge Prins tot
kapitein-generaal benoemd was, riep hij de oudste bij zich als secretaris. Lodewijk
6
wordt drossaart van Gorkum. Huygens heft, vol vreugde, het ‘Nunc dimittis’ aan
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ib. V, 209, 230
ib. V, 237
Mémoires de Constantin Huygens, publiés par Th. Jorissen, La Haye, 1873, p. CI.- De nota
‘A mes fils’ ib., 129-150
Briefw. V, 527
CHOC, VI, 29
Briefw. VI, 299, 301
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Te vroeg. Daar is eerst en vooral Lodewijk, die zich in Gorkum zó gedraagt dat hem
in '75 een proces wordt aangedaan, waardoor hij gevaar loopt zijn ambt te verliezen.
Diep getroffen, wendt zich de vader tot de Prins: dat is allemaal laster; hoogstens
heeft Lodewijk blijk gegeven van onervarenheid; als de Prins echter niet tussenbeide
komt, wordt hij ‘verpletterd als een worm’. Drie maanden later smeekt hij de Prins,
althans het proces te laten uitstellen, opdat de beklaagde zijn verdediging behoorlijk
kan voorbereiden. Iets later nog: als Lodewijk beslist gestraft moet worden, dan
neme men toch, in plaats van de definitieve schorsing, genoegen met een berisping,
1
die de toekomst open laat. Tenslotte wordt Lodewijk (niet zonder er een veer bij te
hebben moeten laten) in zijn ambt hersteld. De Prins heeft niets voor hem gedaan.
Na een paar maanden rijzen alweer moeilijkheden, die een nieuwe brief van de
vader aan Willem III ten gevolge hebben, een zeer mooi schrijven: vrijwel hopeloos,
2
maar vol waardigheid en absolute toewijding.
Nauwelijks waren de zaken van Lodewijk (die Gorkum verliet om lid te worden
van de Admiraliteit van de Maas) enigszins in orde, of er kwam een andere bittere
tijding: het traktement van Constantijn was ineens van 500 tot p.m. 60 pond
gereduceerd! De vader is als ‘étonné d'un coup d'éclair’. Want, zo verklaart hij aan
de Prins, het is niet alleen een kwestie van geld, het gaat om de eer: ‘Votre
Excellence me pardonnera ces libertés; elle peut juger et saura, j'espère, quelque
3
jour [ce] que c'est que les mouvements du coeur d'un père’ Daar is de reeks evenwel
nog niet mee afgesloten. Sinds '81 was Christiaan met verlof in Holland en - wachtte
tevergeefs op een bevel uit Parijs. Louvois was hem veel minder goed gezind dan
Colbert. In '84 wordt het de vader te bont, en hij vraagt zijn Parijse vrienden, inz. de
heer de Beringhem, om inlichtingen. Zeker vindt hij het ‘heerlijk’ dat Christiaan nu
bij hem is. Maar hij kan het niet verkroppen dat deze zó behandeld wordt. Zou men
hem niet althans een deel van zijn wedde moeten betalen, met toestemming om nu
eens in Frankrijk, dan weer in Nederland te zijn? Wil men hem niet meer in Parijs
hebben, dan dient men dat toch op eervolle wijze te doen? Ja, men heeft tenslotte
de on-
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beschaamdheid gehad om hem, als ware hij een knecht, te zeggen dat hij zijn koffer
1
mag komen halen!
Voor al die narigheid vond de grijsaard enigermate vergoeding in de aanwezigheid
van talrijke kleinkinderen. Christiaan trouwde nooit, maar Susanna en Lodewijk
hadden een vrij groot gezin. Constantijns nakomelingschap bleef tot één zoon
beperkt, maar aan deze (die óók Constantijn heette!) hechtte zich de grootvader
heel bizonder, omdat hij met zijn ouders jarenlang bij hem inwoonde. Met het oog
op dat samenleven zegt de dichter in zijn Cluys-werck:
Haer toekruijt was de Spijs daer mijn Tong meest naer hong,
Der oudren onderhout, en van haer lieve Iong
't Rijp-sinnighe geklapp, uijt een der schoonste Monden
2
Die oyt mijn' Ooghen (lett, Groot-vaders ooghen) vonden.

Doch in '80 kreeg de schoondochter het van haar man gedaan dat ze verhuisden.
Zeer zeker is die scheiding uiterst pijnlijk geweest voor de 84-jarige. Maar het is
juist kenmerkend dat hij niet alleen niet klaagt, maar ook het jonge echtpaar in
bescherming neemt tegen kwaadsprekers:
maer hoort, besorgde vrinden,
Niet heel een straete weeghs en isser scheid te vinden
Van 't oud' aen 't niewe huijs, wij sien en hooren schier
Malkanders allerminst bewegen of getier,
En, waeren w'in Parijs, wij hieten naeste Buren.
3
God gev'het wederzyds geluckelick te duren.

Het moge waar zijn dat oude mensen tot egoïsme neigen, zelfs tegenover hun
kinderen: het geval van Huygens bewijst dat er gelukkig ook uitzonderingen zijn!

II
Over de beginselen, waarvan Huygens als opvoeder uitging, heeft hij zich nooit
theoretisch uitgesproken. Wij zijn op sporadische gegevens aangewezen, óf in de
documenten die zijn kinderen zelf betreffen, óf in zijn herinneringen aan de pedagogie
van zijn vader, de ‘door en door verstandige man’, naar wie hij zich zo goed als altijd
richt.
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Mens sana in corpore sano. De oude spreuk wordt ten eerste negatief toegepast.
Het gaat niet aan, specialisten te kweken. Huygens en zijn broer zijn opgeleid ‘tot
die soort van welsprekendheid die ons daadwerkelijk in 't licht van het Staatsleven
1
van dienst zou kunnen zijn, niet in de schaduw van de Academiën’ . Zo muzikaal
zijn zoons ook zijn, hij is niet van plan ‘groote Lutenisten van haar te maecken’; de
clavecimbel leren ze ‘niet soo seer om haer gansch meester van dit spel te
maken,...als om dat ick begeerde dat sij daeraf, als van het principaelste ende
volmaeckste van allen, in tijden ende wijlen souden weten te oordeelen ende met
2
verstand spreken’ . Positief gezien, betekende het beginsel: evenwicht en maat.
‘De zittende leervakken telkens weer te laten afwisselen met oefeningen, die lichaam
en geest verfristen, was iets van het grootste belang in vader's oog’: vandaar
veldspelen, springen, hardlopen en jagen. Er werd ook paard gereden, ‘om het
nuttige met het aangename te verenigen, opdat wij door dit met elkaar te vermengen
3
geen tijd zouden verliezen en tevens niet de nodige ontspanning zouden missen’ .
De dans, op 't eerste gezicht een oppervlakkige bezigheid, brengt aan de kinderen
iets wezenlijks, de maat, bij. Dit geldt ook van de gymnastiek in 't algemeen:
En menig stoute sprong, schoon binnen 't juiste perk
Steeds door behoedzaamheid omschreven en besloten,
4
Kan 's ligchaams lenigheid en vlugheid nog vergrooten. .

Men hoeft daar echter niet zonder meer uit te concluderen dat de opvoeding volgens
Huygens uitsluitend of zelfs in de eerste plaats streeft naar de vorming van een
harmonische persoonlijkheid. Er komen heel wat andere elementen bij, van
utilitaristische en maatschappelijke aard. Waarom leren de kinderen tekenen? ‘Indien
wij eens een reis moesten maken, dan zou het veel schrijfwerk uitsparen, wanneer
wij direct over de vaardigheid beschikten om de merkwaardige dingen af te beelden’.
Ook de ‘wapenhandel’ mag niet worden verwaarloosd,
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want de kinderen moeten ‘van alle mogelijke reisgeld’ voorzien worden ‘tegen alle
1
beschikking van het lot’ . En niet minder tegen de subtieler gevaren van het
gezelschapsleven. Zie die niet onbelangrijke bijgedachte n.a.v. het paardrijden:
Neen! 't was mijn vaders doel, dat ik die kunst alleen
Als andren kennen zou; dat ik geen weetniet scheen
Of 't voorwerp werd van spot bij mijn tijdgenoten,
2
Als ongeöefend in dit tijdverdrijf der grooten .

De les is Huygens bijgebleven: ook zijn zoons moeten naar de manege, ‘om
dienaengaende, wanneer sij buytens huys mochten komen, buyten spott van andere
te wesen’. Het onderwijs in de schilderkunst heeft vooral tot doel dat de jongens
later een oordeel in de voornaamste kunsten zullen kunnen vellen zonder dat iemand
3
daar de schouders over ophaalt.
Tot nu toe hebben wij geen reden gehad onderscheid te maken tussen Huygens
en zijn vader. Misschien is het echter niet ondoenlijk, op pedagogisch gebied iets
terug te vinden van het verschil dat Polak in zijn bekende artikel zo definieerde: ‘Wat
zijn [Huygens'] persoonlijkheid betreft, zij dunkt mij in menig opzicht de type van de
oud-Hollandse aristocraat, niet patriciër, maar aristocraat. Vader Christiaan, de man
van een ouder geslacht, had trots vermogen, trots aanzienlijke verbindingen, trots
zijn hoge post, nog altijd iets burgerlijks over zich gehad, maar Constantijn is een
4
5
heer’. Huizinga heeft ons intussen deze tegenstelling niet al te scherp leren zien,
maar ze bestaat ongetwijfeld. Welnu: terwijl Christiaan Huygens b.v. telkens
herhaalde dat ieder, die mooi wist te schrijven, hierdoor ‘iets bezat, waarmee hij
een bescheiden levensonderhoud, wat hem ook mocht overkomen, kon verdienen’,
terwijl de jonge Constantijn zelf zich op de theoretische astronomie toegelegd had
met het idee ‘dat die wetenschap nuttig en nodig zou zijn, aan welk beroep ik mij
6
ook zou wijden.. , is er niets, maar dan ook niets waaruit men zou kunnen opmaken
dat hij voor zijn kinderen ooit aan een andere toekomst gedacht heeft dan de een
of

1
2
3
4
5
6

Kan, 66, 107
De vita pr., 19
Jeugd, 232; Kan, 65
H.J. Polak, in: ‘De Gids’, 1889, p. 529
J. Huizinga, Nederlands beschaving in de 17de eeuw, Haarlem, 2/1956, p. 58 v.
Kan, 26, 106

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

25
andere, zeer hoge positie in de Staat. Weliswaar hebben in de winter '49 Christiaan
en Lodewijk, die zopas in Breda afgestudeerd waren, een tijdlang de balie van Den
1
Haag bezocht , maar stellig alleen om hun kennis van de rechten aan te vullen. In
twee curieuse gevallen vinden wij deze principiële houding van Huygens bevestigd.
Toen hij eens hoorde dat Lodewijk in Breda geduelleerd had, schreef hij geërgerd:
‘Je leur aij faict apprendre l'exercice des armes, pour la defense de leur corps, en
temps de necessité, mais nullement pour s'en preualoir comme soldats, à quoij ils
2
ne sont nij nez nij nourris’ . Veel later vindt hij het vreemd dat Louvois een brief
geadresseerd heeft ‘à Monsieur Huygens, mathematicien’, want ‘il semble le prendre
pour un des ingénieurs de ses fortifications. Je ne croyais pas avoir des gens de
metier parmi mes enfans’. Officier? Ingenieur? Daar waren de kinderen van de heer
3
van Zuilichem immers te goed voor.
Anders heeft het woord ‘mathematiek’ zeker geen slechte klank in Huygen's oor.
De plaats die wis-en natuurkunde in zijn pedagogiek inneemt maakt weer een
verschil tussen hem en zijn vader, - een verschil dat niet, zoals het eerste, met de
sociale opkomst van de familie verband houdt, maar met de vooruitgang van de
wetenschappen. Vader Christiaan zag het belang niet in van de mathematiek:
Schoon nutte werkzaamheid doel was zijner zorgen,
Hij wilde geenszins mij met arbeid overlaän,
Waardoor ik trager in 't beöefenen voort zou gaan
4
Der lotgevallen van de Grieken en Latijnen.

T.o.v. de natuurwetenschappen was hij van mening ‘dat wij gemakkelijk met weinig
konden volstaan, daar wij toch nooit voor de geneeskunde waren bestemd’. De
zoon, integendeel, vatte voor deze ‘nodeloze studie’ een duurzame liefde op, ‘zodat
ik eindelijk heb bereikt, dat er in de natuurkunde weinig dingen zich voordoen of mij
worden voorgelegd, waarvan ik niet tamelijk nauwkeurig de oorzaak kan opsporen’.
Maar (zo vervolgt, als om zijn overmoed te excuseren, de jonge man) ‘ik heb de
vrijheid genomen overal rond te zwermen en
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alles te onderzoeken en nooit heb ik zo gezworen bij de woorden van Plato of
Aristoteles, of ik was steeds onmiddellijk bereid de tegenspraak van ieder uit de
1
laatste tijd te aanvaarden, mits ze berustte op proefondervindelijke waarheid’ .
Geestdriftig wijdt hij uit over Fr. Bacon en Cornelis Drebbel. Doch
Nog had Cartesius vernuft en schranderheid
2
Het nevelheir niet door zijn licht uit één verspreid .

Iedereen weet hoe Huygens in de daaropvolgende jaren met de Franse denker in
aanraking kwam, hoe hij hem steeds weer zijn bewondering betuigde, een
bewondering die trouwens veel eerder naar de natuurkundige uitging dan naar de
3
wijsgeer . Het is dus begrijpelijk dat Huygens zorg droeg voor de wiskundige
ontwikkeling van zijn zoons. Sinds' 43 kregen Constantijn en Christiaan les van
Stampioen. De vader moet hem met beleid gekozen hebben, al is het wel waar dat
hij ‘aan de toevallige omstandighied dat de uitvinder der slingeruren eenmaal zijn
leerling is geweest, het te danken heeft dat zijn overigens onbekende naam aan de
4
vergetelheid ontsnapte’ . In Leiden zetten de beiden hun mathematische studiën
voort onder Van Schooten, die hun o.a. in de algebra van Descartes onderwees.
Hij droeg er het zijne toe bij, dat Christiaan weldra de bekwaamste wiskundige van
de gehele Leidse jeugd werd, zodat Mersenne hem een nieuwe Archimedes noemde
en Descartes zelf over zijn eerste prestaties verbaasd stond.
Huygens deelde ook niet in het volstrekte ontzag van zijn vader voor de Oudheid.
Waarom zouden wij zo'n voorkeur moeten geven aan Latijn en Grieks? Ook met
het oog op de taal mag men zeggen ’que toutes les nations du monde ont chez eux
5
de quoy s'exprimer à suffisance’ . ‘Dit beweer ik, dat er op aarde geen volk bestaat,
dat lijdt onder de armoede van zijn taal, als men het de mindere man, het de
kinderen, het de vrouwen vraagt’. Dankzij P.C. Hooft en ‘andere helden’ is men
eindelijk tot het inzicht gekomen, ‘dat de Hollanders ook in hun eigen taal
6
welsprekend konden zijn’ .
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Bovendien - en hier gaat Huygens beslist vender dan Hooft, die de Ouden alleen
maar wenste te evenaren - zijn onze tijdgenoten de meerderen van de Ouden, niet
slechts in de wetenschap, maar ook in de schilderkunst, en zelfs in de literatuur:
het is verkeerd ‘dat wij, ons niet bekommerend om het gewichtige van de inhoud,
dat bij de meesten [van de antieke schrijvers] ontbreekt, ons gewoonlijk laten
misleiden door het rhythme en de gladheid der lettergrepen, tengevolge van een
verachtelijke weekheid en een hoogst onbillijk vooroordeel tegen de grotere
1
voortreffelijkheid van onze moderne, meer gerijpte tijd’ .
Hieruit trekt hij radikale opvoedkundige konsekwenties. Laten wij toch Stevin en
Grotius tot voorbeeld nemen: ‘Wat is dit immers voor een waanzin om, als men in
eigen huis over een overvloed van hulpmiddelen beschikt, die bij de moeilijkheid
der wetenschappen enige steun kunnen geven, die hulpmiddelen uit het eigen
2
vaderland te verwaarlozen of te verachten, opdat de studie meer moeite zal kosten?’
Aan deze gedachte heeft Huygens altijd vastgehouden: in '28 schold hij op ‘cette
cruelle servitude d'aujourd'huy, de debvoir tant perdre de temps et de peine à la
seule leçon des paroles Grecques et Latines’, en in '78 - dus een halve eeuw later
- op de minachting waaraan allen, die geen Latijn kennen, blootstaan:
Die dwaasheid niet te min kreeg de overhand alom,
3
En onder dezen last gaat menig jongling krom .

Dit alles zit volkomen logisch in elkaar. Als wij de zaak evenwel wat nader gaan
bekijken, moet het ons allereerst opvallen dat Huygens niet alleen zijn betoog steeds
weer met een of ander citaat uit de Oudheid doorspekt, maar ook dat zijn uitvoerigste
en meest energieke klachten over het misbruik der dode talen in twee gedichten
voorkomen die - in 't Latijn gesteld zijn. En wat de pedagogie betreft: in geen van
al die brieven, dagboeken en andere dokumenten is er ook maar één keer sprake
van het onderwijs in de Nederlandse taal, laat staan in de Nederlandse literatuur!
Huygens had van de opvoeding van zijn kinderen precies kunnen zeggen wat hij
zich uit zijn eigen kindsheid weet te herinneren: ‘De moedertaal werd voorgoed
verbannen, het Frans echter niet, waarin wij voordurend met onze ouders
converseerden, maar ver-
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1

der gingen wij geheel in 't Latijn op’ . Dat aan het Frans zo'n plaats toegekend werd,
kan er onder de toenmalige omstandigheden nog wel mee door, doch het is een
zonderlinge paradox dat Huygens, de ‘moderne’ geest, de kampioen van de
2
moedertaal, die zelf eerst op 10-jarige leeftijd ernstig aan 't Latijn was gezet , zijn
eigen kinderen hier drie jaar vroeger aan laat beginnen, en dat überhaupt het Latijn
drie kwart, om niet te zeggen vier vijfde van zijn correspondentie met Bruno inneemt.
Hoe deze tegenstrijdigheid te verklaren? Daarbij kan natuurlijk de gewoonte een
zekere rol gespeeld hebben. Ze is als een snelle stroom, die ook de wijze voortsleept:
Dan verontschuldigt hem een dwaling zoo gemeen,
3
En 't aandeel zijner schuld is niets of althans kleen .

Dit blijft niettemin een zwakke uitvlucht. Veel dieper zal de oorzaak wel liggen. Ze
is, maar wij menen, te zoeken in het feit dat Huygens in dit opzicht een
overgangsfiguur is, dat hij met zijn gedachten zijn tijd weerspiegelt en zelfs
voorbijstreeft, terwijl zijn literaire smaak nog vast verankerd is in het XVIde-eeuwse
humanisme. Hij heeft pas protest aangetekend tegen de overmacht van de Grieken
en Latijnen, of hij moet bekennen: ‘Ik voor mij, die toch voor de eerwaardige Oudheid
een schier bijgelovige verering koester...’ En met welk enthousiasme spreekt de
grijsaard, na de nadelen van de klassieke opvoeding aan de kaak te hebben gesteld,
over zijn eerste ontmoeting met Griekenland:
Ik zweefde in mijne vlucht thans over Rome heen:
4
Gij, nieuwe schoonheid! Gij, bekoorlijk Atheen!

‘Onze verstandige vader was van oordeel, dat hij hiervoor [i.e. voor het Frans] ons
zeker in geen geval naar openbare scholen moest sturen, evenmin als hij dat ooit
voor andere vakken gedaan had’. Niet minder dan vader Christiaan had Huygens
een hekel aan ‘onbekwame schoolmeesters, die door het grote aantal hunner
leerlingen zich onmogelijk voor ieder afzonderlijk konden inspannen’. Ook hij nam
5
het ‘heilzaam besluit’, zijn kinderen’ binnen de huiselijke muren te houden’ .
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De taak, die hij daardoor op zich nam, kon hij uiteraard niet af zonder hulp van
buiten. Zo wint hij soms - wij weten het al - raad in bij Heinsius en Barlaeus, verzoekt
hij Heilersieg, leermeester in talen van Willem II, in zijn afwezigheid toezicht te
1
houden over het werk van de jongens . Zijn minachting voor de schoolmeesters
strekt zich niet tot de schoolboeken uit. Het zou wel overbodig zijn, hier alle boeken
op te sommen, die in de briefwisseling met Bruno genoemd worden. Er zij slechts
op twee werken gewezen, waarvan de auteurs vermaard zijn: de Ianua linguarum
reserata aurea van Comenius en Burgerdijks Institutiones logicae.
Welke zijn nu de methodes, die de zo zorgzame vader aanwendde? Wat hij niet
wil, blijkt uit de volgende passage van Hofwyck:
Veel' hebben sich vergeefs 't verkrachten onderwonden
Van kinderen verstand met onverstand getucht;
Veel' hebben wreedelick in eeuwigh' ongenucht
Gekluystert en geboeyt wel draghbare vernuften;
Maer die ondraghbaerlick haer's levens tyd versuften
In onwerck; dat is werck haer'driften onbevoeght,
2
Haer'krachten ongelijck...

De 11-jarige Christiaan heeft geen zin in het opstellen van Latijnse gedichten en
redevoeringen: de vader verwondert er zich over, ‘maer ick en konde noyt goet
vinden het eenichsins te perssen’. Hij kan daar weliswaar niet zo gemakkelijk in
berusten, dringt wat aan, maar als hij drie jaar later moet vaststellen dat hij ’noch
met bevelen, noch met beloften, noch met reprochen’ iets kan bereiken, geeft hij
het voorgoed op en vindt zijn troost in de ‘sonderlinghe promptidude’ waarmee het
3
kind de mechanica, en de wiskunde in 't algemeen, beoefent .
Geen ijzeren dwang, en ook geen nutteloze eruditie. ‘Waarlijk, als die onbenullige
schoolmeesters naar mij wilden luisteren, die die zo gemakkelijke leerstof in alle
denkbare omslachtige en duistere woorden hullen en...hun tere zieltjes liever door
de verschrikking van allerlei geleerdheid verbijsteren dan dat zij zichzelf laten leiden
door een betere methode en hun oude dwaling opgeven’, dan zou om 't even welk
kindje binnen twee maanden zuiver leren zingen. Een ander voor-
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beeld: Retorische figuren moeten om praktische redenen onderwezen worden ‘maar
voorwaar, wat ik u bidden mag, pedante schoolmeesters, werpt toch ook hier die
geweldige ballast en overtollige krachtverspilling over boord terwille van zoveel
kinderen met voortreffelijke aanleg, die onder u jammerlijk te gronde gaan!’ Zijn de
figuren per slot van rekening iets anders dan de geleerde uitdrukking van
1
hulpmiddelen, die elk mens van nature bezit?
Daarom denkt hij met dankbaarheid terug aan de manier waarop zijn vader van
het onderwijs alles verwijderde wat ‘met minder tegenzin en groter profijt door de
praktijk en de lectuur’ kan worden ingeprent, b.v. de eigenaardigheden van de
verschillende Griekse dialecten, - waarop hij de Latijnse grammatica in verzen had
samengevat, ‘een in alle opzichten nuttige methode’, - waarop hij het wezen van
2
de redekunst ‘in een luttel aantal bladzijden’ wist te comprimeren. . Huygens had
zich als jonge man reeds voorgenomen, al deze samenvattingen ‘vol pieteit’ voor
zijn kinderen te bewaren. Hij heeft zijn woord gehouden. Hij gebruikt met Constantijn
en Christiaan de door zijn vader opgestelde Institutiones oratoriae, ‘ende beviel
haer de kortheid daeraf seer wel’. Om hun de elementen van de prosodie bij te
brengen, bedient hij zich van een oud schrift, ‘meer kort als gansch volkomen’, maar
3
juist daarom aanbevelingswaardig .
Overijling is eveneens uit den boze. Na een hele lijst van van boeken te hebben
gegeven schrijft Stampioen, geheel in de trant van Huygens en zeker niet buiten
hem om: ‘Niet dat het dese voor verhaelde boucken, alleen sullen doen, maer daer
weet oock noch toe vereist; Vooreerst een clouck verstant, ten andere geduerige
naersticheidt, ende eindelijck oock een volcome lust, ende nijver tot soodanige
weetenschappen die als dan, niet alle tegelyck, meer verlancksamerhand, ijder int
4
particulier door langdurige studi connen vercregen worden’ . Dit beginsel geldt
vanzelfsprekend ook voor de overige vakken. Een merkwaardige toepassing hiervan
wordt ons al door vader Christiaan geboden. Tegen de gewone volgorde (inventie,
dispositie, tropen) in heeft hij zijn kinderen met de tropen laten beginnen. Waarom?
‘De schrandere man...zag in dat de regels, die zich met woorden bezighouden, voor
het kinderlijk
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begrip veel toegankelijker waren dan die, welke zaken betreffen en de ontwikkeling
van ouderen vereisen. Reeds oefenden wij ons in de grammatica; van zaken werd
1
nog in 't geheel niet gesproken’ Deze overtuiging, dat men de kinderen eerst
woorden, en dan pas ‘zaken’ moet voorhouden, heeft Huygens van zijn vader
overgenomen. Ze bepaalt mede zijn sympathie voor Comenius. De Ianua verscheen
in '31, en de schrijver was in '39 blijkbaar nog weinig bekend (Bruno heeft het toen
over het werk ‘hominis alicujus Germani, Joh. A. Comenii’), maar uit een brief van
de onderwijzer in '42 blijkt dat Huygens hem hoog waardeert, en dat Bruno hem
2
‘nuper Athenis nostris’, d.w.z. in Amsterdam, opgezocht heeft . Nu was het ‘realisme’
3
van de Tsjechische pedagoog in zijn eerste werk nog overwegend verbaal . Bruno
handelde volkomen in diens geest als hij zijn leerlingen dikwijls naar de winkels van
Voorburg meenam, ‘om de namen van allerlei voorwerpen te leren, en ook de
4
Latijnse namen’ .
Als de intellectuele opvoeding doelmatig is, zal de leerling daar ook plezier in
hebben. ‘Spelenderwijs’ werden Huygens en zijn broer onderwezen; de vader droeg
er in de eerste plaats zorg voor ‘dat niet soms onze tere zieltjes door tegenzin in
het leren zouden worden afgeschrikt. Hij had zo'n prettige en fleurige methode...Dit
was inderdaad een spelen, een genieten en een lieflijke wandeling door een zonnig
5
landschap vol bloemen’ . Niet anders Huygens. In '38 ziet hij dat zijn oudsten zich
voldoende in Caesar en Cicero verdiept hebben, ze verlangen naar iets nieuws. Hij
geeft hun een exemplaar van Terentius en laat hen vrij van het ene blijspel naar het
andere hollen ‘sulx wel naer haer humeur was, ende niet contrarie mijn' opinie, die
altoos geoordeelt hebbe, dat men de kinderen tot walgens toe in eenerhande boeck
niet en moet laten smooren, maer door allerhande subjecten ende stijlen doen
wandelen, en haer stadigh in versche lusten te houden, ende niet te min te laten
6
prouffiteren’ .
Het weten wordt dus niet zomaar ingepompt, een zeker initiatief van de kinderen
is onmisbaar. De musici in spe worden aangespoord,
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‘van haere eighene inventien op noten’ te schrijven. Laat de spontane ijver iets te
wensen over, zo mag de opvoeder ruim gebruik maken van beloningen: in '38 wordt
Christiaan de ‘repetitor’ van Constantijn in rekenen, en Constantijn die van Lodewijk,
‘tegen soo veel ter specie, soo aen den meester als aen den discipel’. Drie jaar later
krijgen ze ‘een oortjen van yeder vers’ van de Aeneis, dat ze van buiten kennen.
1
Op dezelfde wijze wordt hun het leren van Griekse woorden smakelijk gemaakt .
Men vindt al geruime tijd in elke Franse boekwinkel twee reeksen spraakkunsten
voor het zelfonderricht, waarvan de een ‘Les langues par la joie’ heet, en de andere
‘Les langues sans peine’. De eerste titel zou Huygens stellig hebben toegejuicht,
de tweede echter niet. Want juist aan het zo zwaarwegende voorbeeld van het
onderwijs in de talen kan men erkennen, dat de opvoeding in zijn oog wel zo prettig
mogelijk moest zijn, maar de inspanning lang niet uitsloot. Hij, die zelf op 9-jarige
2
leeftijd even vloeiend Frans sprak als Nederlands , heeft zijn kinderen steeds weer
aangemoedigd, zich door mondelinge oefeningen - zelfs onder elkaar - in de vreemde
3
talen te bekwamen . Maar hij waarschuwt voor het gevaar, de stevige grammaticale
basis te veronachtzamen, alsof een verblijf in het buitenland dit verzuim kon
goedmaken:
Wie hier den kortsten weg, als veiligst, moog' begeeren,
Besta die niet alleen door volksgebruik te leeren:
O Neen! het onderwijs uit boeken duide eerst aan,
Bij mondling onderrigt, welk spoor hij in moet slaan;
Dan zal hij, ongemerkt, de reeds verkregen gaven,
4
Door 't dagelijksch gebruik uitbreiden en beschaven .

Geen ‘sorgheloosheit’ wordt geduld. Op aanwijzing van de vader gaan onderwijzer
en vakmeesters heel stelselmatig te werk. Er wordt ‘dagelicx, en sonder intermissie’
geoefend, zowel bij de kleinen in schrijven en cijferen, als bij de groten die reeds
5
aan Ovidius en Livius toe zijn. Mogen de ‘gesellen’ ook ‘meer genuchten in ernstige
His-
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torien ofte andere geschriften hebben’, ze moeten, naast Caesar, ‘nuttige ende
dienstighe Boecken’ gebruiken als de Progymnasmata van de Jezuïet Pontanus.
Vandaar ook de grote waarde die gehecht wordt aan het opstellen van ‘Argumenta
1
in allerhande materien’ en aan de wederzijdse ‘repetities’ . De noodzakelijkheid van
een strenge methodiek, zoals Huygens die opvatte, zet Bruno eens in beeldrijke
termen uiteen: het heeft geen zin, naar een onbekende zee zomaar onder zeil te
willen gaan; wie overal is, is nergens; de kinderen dienen een zekere weg te volgen
en zijsprongen te vermijden; als ze in 't honderd rondlopen, zullen ze nooit iets
2
weten, - ‘contra profecto naturam, quae a generalioribus ad specialia progreditur’ .
De dag-indeling leren wij uit een andere brief, eveneens uit '39, kennen. Het
rooster stond tamelijk vast. Van 9 tot 10 is voor de twee oudsten Sleidanus' Breve
historiarum memorabilium epitome aan de beurt, en krijgt Lodewijk een ‘thema’
gedicteerd. Het volgende uur is nu ook voor Constantijn en Christiaan aan een
thema gewijd; blijft er nog wat tijd over, dicteert Bruno een paar Latijnse verzen met
opzettelijke fouten tegen de prosodie, die de kinderen dan moeten opsporen. Terwijl
Constantijn zijn thema in 't net schrijft, meent de onderwijzer er goed aan te doen,
met Christiaan Terentius nog even door te nemen. Om 11 uur heeft Philips les in
muziek van Bruno, en Lodewijk van Constantijn. Dan volgen voor de kleinen
aritmetica en calligrafie. Intussen, of na het eten, mogen Constantijn en Christiaan
voor hun plezier musiceren. Om 3 uur lezen ze de Tristia, ‘met groter vreugde dan
waarmee die geschreven zijn’. Om 5 uur staat het hun vrij een wandeling te maken
3
of wat te dichten als de Muzen hen toelachen .
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Ook later, wanneer ze in Leiden studeren, is de vader erop gesteld dat alles ‘statis
vicibus’ geregeld blijft. Volgens zijn instructies zullen ze om 5 uur opstaan, en van
6 tot 8 1/2 het college van prof Vinnius, hoogleraar in de rechten, herlezen. Na het
ontbijt, van 9-10, gaan ze naar dezelfde luisteren. Van 10 tot 11, les bij Van Schooten.
Van 11 tot 12 wordt er geschilderd en muziek gemaakt. Na het eten mogen ze
uitrusten, tenzij ze behoefte voelen om zich voor te bereiden op het tweede college
van Vinnius, dat van 3 tot 4 plaats heeft. Daarna lichamelijke oefeningen in de open
lucht; als ze daar weinig zin in hebben, of bij slecht weer, zullen ze iets aan poëzie
1
doen. 10 uur is bedtijd .
In hoeverre de studenten zich aan deze normen gehouden hebben, is ons niet
bekend. Wèl weten wij dat er soms iets haperde bij de kinderen. Bruno kan het maar
niet begrijpen, dat ze voortdurend naar buiten verlangen, dat ze zoveel belang
stellen in ‘chartis illis quae vocant volatilibus’ (fraaie parafrase voor ‘vliegers’!). Als
het maar een kwestie was van een uur of twee! Maar het duurt op zekere dagen
drie, vier uur, en ze blijven daaraan denken ‘relictis feriis’, zeer ten nadele van poëzie
2
en grammatica . En wat veroorloven ze zich niet tegenover hun onderwijzer! Bruno
moet steen en been klagen, het is soms alsof hij de kluts zal kwijt raken. Ze
gehoorzamen niet alleen niet, maar ze steken de draak met hem, ze noemen hem
spottend ‘de dichter’. Zelfs de 9-jarige Lodewijk dreigt het werk te zullen staken! Zo
daar niet spoedig een einde aan komt, zal men zich moeten gereed maken, de arme
3
man ten grave te dragen ...Was Bruno te jong? Te pietluttig? In elk geval kon het
labiele evenwicht tussen vrijheid en discipline, methode en initiatief, slechts
gehandhaafd worden als de vader, met al zijn liefdevolle gezag, thuis was.

III
In '47 besluit Huygens zijn aantekeningen over de jeugd van Christiaan en diens
broers met God te bidden ‘dat sij het [= hun leven] conform de beginselen [het begin
daarvan], tot Sijner naems eere ende haer eighen tijdelicke ende eewighe welvaert
4
moghen voltrecken. Amen’ . Het spreekt van zelf dat Huygens zich veel bezig hield
met
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de godsdienstige en morele opvoeding van zijn kinderen. Weliswaar zijn de sporen,
die deze opvoeding in de verschillende documenten, waarover wij beschikken,
nagelaten heeft, lang niet zo talrijk en niet zo precies dan dat wat betrekking heeft
op de intellectuële vorming. Waarschijnlijk houdt dit onderscheid verband met het
feit dat men op dat gebied meer werkt door zijn persoonlijkheid, zijn voorbeeld, al
zijn doen en laten, dan door het gebruik van nauwkeurige recepten.
Het uitvoerigst zijn nog Huygens' aanwijzingen t.o.v. de toekomstige Willem III.
De ‘eerste en voornaamste zorg’ van de opvoeder moet erop gericht zijn dat het
kind ‘incessamment des vives impulsions de l'amour et de la crainte de Dieu’
ondervindt. Zo vroeg mogelijk dient het te worden ‘apprivoisé au style de la Sainte
Ecriture’. Hier komt later het onderwijs bij aan de hand van klare en beknopte
catechismussen. Niet te verwaarlozen is het morgen- en avondgebed in de
slaapkamer, ook niet het lezen van de psalmen in een aan de leeftijd aangepaste
vorm. Het tot jongeling opgroeiende kind zal iedere Zondag twee preken, één in 't
‘Vlaams’, één in 't Frans aanhoren, en bij zijn thuiskomst verslag uitbrengen over
1
wat de geestelijken hebben gezegd .
In dit memorandum heeft Huygens eigenlijk alleen op het bizondere geval van
het Prinsje toegepast wat hij al lang met zijn kinderen deed. Aan zijn gebruik om 's
avonds ‘het Huijsgesinn ten gehoore van Gods woord ende een gemeen Gebed te
2
versamelen ’ is hij voorzeker trouw gebleven tot er niemand meer bij hem woonde.
Aan zijn naar Leiden vertrekkende zonen drukt hij het op het hart dat ze twee keer
dagelijks, onmiddellijk na het opstaan en vóór ze naar bed gaan, een hoofdstuk uit
het Nieuwe Testament in 't Grieks moeten lezen en in de moedertaal hun gebeden
doen. 's Zondags zullen ze naar twee predikanten gaan luisteren, een Nederlands
en een Frans sprekende (om tegelijk de ziel en het oor te vervolmaken: alweer deze
voor Huygens zo kenmerkende wens om twee vliegen in één klap te vangen), en
een uur of twee besteden aan de meditatie over de Schrift en de geboden. De vader
smeekt tenslotte de zegen af van God, die ze, daar twijfelt hij niet aan, ‘onophoudelijk
3
voor ogen zullen hebben’ .
Aan voorschriften van zedelijke aard laat hij het in dit schrijven ook niet ontbreken.
Naar publieke bijeenkomsten of lezingen zullen ze
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altijd samen gaan en zich slechts bij uitzondering op de pleinen laten zien. Ze dienen
magistraat en professoren te eerbiedigen. Hun vrienden moeten ze, zo mogelijk,
onder schitterende en geleerde jongelui gaan zoeken, in elk geval echter onder de
eerlijken en werklustigen. De leeglopers en de boosaardigen zullen ze mijden ‘als
de pest’, maar tegenover allen correct blijven. Soortgelijke raadgevingen krijgt ook
Lodewijk mee op zijn eerste reis naar Engeland. Hier is een ondertoon van fierheid
waarneembaar: de vader weet, wat hij van de opvoeding verwachten mag, die zijn
zoons bij hem genoten hebben. Lodewijk ‘se gardera sur tout de ceux qui portent
les moindres marques d'impiété, d'yvrognerie ou d'autre sorte de desbauche, en
faisant tousiours paroistre dans son aversion au mal, de quelle maison il sort, et
que c'est de la nourriture qu'il y a reçeue au pris de la dissolution qui règne en
1
d'autres’ .
Laten we twee feitjes berichten die, op zichzelf miniem, nochtans een licht werpen
op de oprechtheid en teergevoeligheid die Huygens bij de kinderen trachtte te
ontwikkelen. Constantijn - hij was toen 13 - zou eens een van zijn Latijnse gedichten
aan Barlaeus sturen. Bruno wenste het eerst in te zien, om het eventueel wat te
kunnen verbeteren. Maar de knaap weigerde pertinent en verklaarde dat hij liever
over een of andere fout wilde blozen dan over een onverdiende lof. Dit antwoord
brengt de vader in verrukking, en hij kan niet nalaten, hier aan zijn vriend over te
vertellen: ‘Vide, quam vere pater sim...’ Enige jaren later, in '48, zijn Christiaan en
Lodewijk in Breda. Aan de Illustere School is een zekere Brosterhuizen verbonden,
die geen studenten heeft en die vooral over de tong gaat omdat hij zijn huishoudster
heeft moeten trouwen. ‘J'ai fay leçon bien expresse à mes enfans, schrijft Huygens
naar deze aanleiding, et leur defens serieusement d'avoir part à l'insolence de jeunes
ou de vieulx, qui se plaisent à insulter à ce pauvre garçon, duquel il faict moins bon
2
se rire que d'en avoir pitié; que ceux qui sont debout ont à se garder de trebucher’.
Veel droeg tot het effect van zulke vermaningen de sfeer bij die Huygens om zich
heen wist te doen heersen, een sfeer van vertrouwen en van opgewektheid.
Uit zijn eigen jeugd kan hij zich maar één pak slaag herinneren, helemaal in 't
begin. Zijn vader had een hekel aan al die stokken en roeden waarvan ‘de meesters
tegenwoordig nogal onverstandig een al te
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1

kwistig gebruik maken’, op het gevaar af ‘aan hun woorden alle gezag [te] ontnemen’ .
Hij zelf is geen principiële tegenstander van gestrengheid in de opvoeding. Doch
men dient te straffen met bedachtzaamheid, niet voor aller ogen, en wel zó dat de
straf altijd meer naar honing smaakt dan naar gal. Alleen wanneer het kind zich stug
en verstokt toont, mag men iets harder ingrijpen, maar ook dan met de passende
gematigdheid; het zal steeds de ondeugd om haar lelijkheid leren haten en naar de
deugd streven uit geoorloofde ambitie, en omdat haar schoonheid zelf de liefde
2
verdient van ‘toute ame bien née’ .
Bij hem thuis was van nog zo behoedzaam toegediende straffen praktisch geen
sprake. Christiaan was, als baby al, ‘met goetheit, soo wel als den anderen [=
Constantijn] te gouverneren’. Uberhaupt kan Huygens God danken ‘insonderheit
van haere gehoorsaamheit ende geschicktheit, want sij noyt in'tminste en streeden
tegens yet dat ick beval’. Lodewijk kwam wel bijwijlen ‘aan 'tkrijten...om d'eene of
d'andere beuseling, sonderling in'tverbeuren van duyt-boeten, daer hij noode af
scheide, en van andere seer scherp wiste te manen’ [Wij moeten hierbij aan de 40
jaar later juist door zijn beruchte boeten-systeem ontstane geschillen met de
Gorkumers denken!], en dan was hij ‘wat qualick daer uyt te krijgen, maer en duerde
3
evenwel niet, ende was sijne jonckheit lichtelijk te vergeven’ .
De spontane gehoorzaamheid van de kinderen, het vertrouwen tussen hen en
de vader zou niet zo gemakkelijk tot stand zijn gekomen als deze een sombere
natuur was geweest. Zeker was hij ‘verstandig’, en wel ‘bijna van de wieg tot aan
4
het graf, één-en-negentig jaren lang’ . Zeker kende hij ‘geen lecker onderscheid
5
van gerechten’, en bezigde ‘den Wijn als Rhabarber, tot behulp vande maghe’. .
Zeker verafschuwde hij alle hazardspelen. Maar hij hield van schilderen en tekenen,
van boetseren en draaien. Wij hebben hogerop al gewag gemaakt van de
muziekavondjes die hij met zoveel genoegen om de week organiseerde in zijn
smaakvol ingerichte huis op het Plein. Hij was ook niet wars van fatsoenlijk dansen,
6
en zelfs niet van ballen en kegelen . Elke
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gezonde ontspanning was hem welkom, en wij kunnen ons voorstellen dat, als de
kinderen er aan deden, hij zich gaarne bij hen voegde. In '43 tekent hij b.v. op dat
hij, van de oorlog terugkomende, van het mooie weer geprofiteerd heeft om een
1
dag of zes vrolijk met zijn kinderen in Zuilichem door te brengen . De gedachte aan
dit intieme samenzijn met de zijnen zal de grijsaard nog bekoren:
Zoo ga't u allen wel in 't wisselbeurtig leven!
Ziet daar uw zorgen door vermaak van 't hart gedreven;
Dit toch was Hofwijks doel. Zoo leefden wij. Een lot,
Zoo heilrijk, als het mijn', zij u verleend door God.
O Mogt'ik, dierbaar kroost! door voorbeeld en vermanen
2
U 't spoor van ware vreugd, van wel te leven banen.

Een goede illustratie van de geest, waarin hij hun die ‘wellevenskunst’ bijbracht,
wordt ons geleverd door het incident Paravicino. Deze was een Italiaan die in Leiden
een pension hield en bij wie Constantijn en Christiaan vanaf 11 mei '45 gingen
logeren. Nauwelijks zijn ze aangekomen, of een woordwisseling vindt plaats tussen
Paravicino, die hun een gecompliceerd reglement, met strafbedreigingen erbij,
voorhoudt, en Constantijn, die te kennen geeft dat hij en zijn broer geleerd hebben
het goede te doen ‘non metu mulctarum, sed amore recti’. De Italiaan wendt zich
tot de vader - en ontvangt vanuit het legerkamp een gepeperd antwoord, uiteraard
in Dante's taal. De jongens zijn bij hem nooit aan zulke bepalingen onderworpen.
Hij heeft het gelukkig niet nodig gehad om hen hardvochtig te behandelen, zachtheid
en vaderlijke vermaningen zijn altijd voldoende geweest. En nu zij als mondige
mensen op een eervolle vrijheid aanspraak mogen maken, gaat het niet aan, deze
te willen besnoeien door hun een nutteloos juk op te leggen. ‘Betreffende het uitgaan
's avonds, Ued. zal wel zo goed zijn om hen in redelijke bewoordingen te
waarschuwen: ze zullen zich eerder daardoor laten overtuigen dan door de een of
andere bindende wet’. Zouden ze echter soms een stommiteit uithalen, dan wenst
3
hij so spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht .
Deze laatste voorzorg, die ietwat uit de toon valt, was misschien toch niet
overbodig. Dit blijkt uit een ander incident, dat wij reeds in
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ander verband vermeld hebben: het duel, waartoe Lodewijk zich eens in Breda liet
verleiden. De vader raakt geheel buiten zichzelf. Hij stuurt brief op brief naar het
bestuur van de Illustere School, overstelpt het met verwijten. Als het euvel niet
tegengegaan wordt, betekent dit de ondergang van de instelling. Aan alle studenten
moeten de degens onmiddellijk worden afgenomen. En waarom deze
verontwaardiging, die toch op 't eerste gezicht in geen verhouding staat tot haar
oorzaak? De verklaring brengt een zinnetje waarin Huygens het heeft over ‘cette
témérité, qui jusques ores a été chose inouïe entre les miens’. Met andere woorden:
de vader kan er zich maar niet bij neerleggen dat het vertrouwen, dat hij in zijn
kinderen stelde en waarop zijn gehele pedagogie berustte, déze keer beschaamd
1
was .
Weldra moet Huygens evenwel ingezien hebben, dat zo'n uitzondering de regel
slechts bevestigde. Het zou onbegonnen werk zijn, de resultaten van de morele
opvoeding in 't algemeen te willen peilen. Zoveel kunnen wij echter met beslistheid
beweren: in weerwil van alle verschillen in karakter en levensomstandigheden is de
verhouding van de kinderen onder elkaar en hun houding tegenover de vader steeds
zodanig gebleven dat ze aan diens pedagogische methoden alle eer aandoen.
De briefwisseling tussen Den Haag en Parijs, wanneer Lodewijk en vooral
Christiaan in de Franse hoofdstad verblijven, en ook tussen Den Haag, Parijs en
Madrid, waar Lodewijk in '60-'61' een paar maanden doorbrengt, is heel druk en,
voorzover de toenmalige stijl dit toeliet, hartelijk. Ook Susanna en Doublet, haar
man, nemen hieraan deel, en wel zo, dat ze zich menen te moeten verontschuldigen
2
als zij eens wegens ziekte 2 of 3 ‘ordinaires’ hebben laten voorbijgaan . Christiaan
informeert met onrust naar de gezondheid van zijn zuster, wanneer ze in het
kraambed ligt, met gemoedelijkheid naar de vorderingen van al die neefjes en
nichtjes. De trouwplannen van Constantijn en van Lodewijk komen herhaaldelijk te
3
berde . Bij de geboorte van Lodewijks eerste zoon feliciteert Christaan de jonge
vader even warm als deze hem kort tevoren geluk gewenst had met de uitvinding
4
van de zakhorloges . In de ambten waarnaar zijn broers solliciteren, of die ze eindelijk
gekregen hebben, stelt Christiaan eveneens veel belang. Midden in het oorlogsjaar
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1672 ziet hij kans te vragen of Constantijn als secretaris van de Prins behoorlijke
commiezen heeft. Zeer gelukkig is hij bij Lodewijks benoeming in Gorkum, en des
1
te meer ontgoocheld door de opstand der ‘mutins et légers citoyens’ aldaar .
De genegenheid is wederzijds. Nooit is dit duidelijker gebleken dan in '70, toen
Christiaan te Parijs ernstig ziek werd. Alles is in rep en roer. Lodewijk wordt er door
de familie heengestuurd, om hem zo spoedig mogelijk naar Holland terug te brengen.
De huisarts, Dr. Liebergen, wordt keer op keer geraadpleegd en zijn advies getrouw
naar Parijs doorgegeven. Men vraagt zich af, of de zieke niet in kleine dagreizen
2
naar Gent zou kunnen komen, waar men hem dan per schip zou gaan halen. Later,
als Susanna en Constantijn horen, dat Christiaans salaris door de koning een tijdlang
3
niet uitbetaald is, ondervinden ze dit verzuim alsof het henzelf betrof . Na zijn
definitieve terugkeer richt hij zich in Hofwijk in, maar eerst logeert hij vier maanden
bij Constantijn, die daarvoor geen vergoeding wil aanvaarden. De oudste probeert
hem ook door bemiddeling van de Prins een betrekking te verschaffen, en leent
4
hem intussen 2.000 pond .
Toen was Huygens sinds kort dood. De saamhorigheid van zijn kinderen moet
hem tot aan zijn laatste ogenblik met grote voldoening hebben vervuld. Zelf had hij
zich altijd in hun dankbaarheid mogen verheugen.
Niet alsof alles steeds van een leien dakje was gelopen. Vooral de financiële
kwestie heeft tot zekere wrijvingen geleid. Bekend is dat Huygens vrij erg op de
centen was. Hij leende niet graag: ‘Ick verschiet als ick van verschieten hoor’. Hij
had het land aan elke onnodige uitgave:
Verr van mijn' kinderen zy' t roeckeloos verquisten:
5
'K hadd beter niet geweest, dan dat sy 't van my wisten .

Geen gevaar! In deze uiterste zuinigheid verraadt zich misschien iets van Huygens
burgerlijke afkomst. Om echter zijn houding in het vervolg rechtvaardig te beoordelen,
vergete men niet dat hij jarenlang zijn
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ib. VII, 157, 194, 230; VIII, 111
ib. VII, 17 vv.
ib., VIII, 143, 146
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ambteloze zoons aan de kost heeft moeten helpen: geen wonder dat hij rekenschap
eiste van het gebruik dat ze van zijn geld maakten, en dat hij bovendien aan de
toekomst dacht. In alle geval liet de contrôle niets te wensen over. In '57 vraagt
Christiaan zich af of de vader het wel goed zal vinden dat hij een tweede knecht in
dienst genomen heeft. De koop van een nieuwe pruik geeft Constantijn in '63
aanleiding tot heel wat hoofdbreken. Bij zijn terugkeer uit Orange moet Huygens
herstelwerken in Zuilichem laten uitvoeren en - krimpt de jaarlijkse rente van zijn
zoons in. Niet zonder moeite krijgt Lodewijk al de onkosten terug, die hij gemaakt
1
heeft om Christiaan in Parijs op te passen . Zo is het begrijpelijk dat de broers zich
af en toe niet kunnen weerhouden, een zucht te slaken of de terechtwijzingen van
2
’il signor Padre’ zomaar ad acta le leggen .
Deze uitdrukking- ‘il signor Padre’-, die vrij vaak in de correspondentie van de
broers voorkomt, is wel gemeenzaam, ze mag geenszins als oneerbiedig worden
geïnterpreteerd. De kiesheid van de zoons tegenover hun oude vader spreekt uit
meer dan een bizonderheid, het meest allicht uit de toverlantaarn-episode in '62.
Christiaan was toen in Den Haag en zijn vader (met Lodewijk) in Parijs. De vader
verzoekt hem nu, een lantaarn te bouwen ‘avec 2 ou 3 diverses peintures dont elle
fasse la représentation’. De bedoeling was blijkbaar, de Fransen wat te epateren.
Christiaan beschouwt dat als een ‘bagatelle’, die hem nog wel belachelijk zal kunnen
maken, doch het komt niet bij hem op te weigeren. Veertien dagen daarna stuurt
hij dan ook het toestel aan Lodewijk, maar intussen heeft hij daar iets op gevonden:
hij zet zijn broer uiteen hoe deze het heimelijk zal moeten aanleggen opdat de
lantaarn niet werkt! Dit alles ‘parce qu'il me semble que ου πρεπει à mon Pére de
3
faire jouer de telles marionettes au Louvre’. Is dat niet ontroerend?
En met welke interesse vraagt Christiaan zijn broer naar het verloop van de
netelige onderhandelingen die de vader aan het Franse hof voert! Hoe verheugt hij
zich dat deze, ondanks de slepende gang van zaken, zich niet verveelt en de tijd
4
weet te verdrijven! Op zeker ogenblik komt Lodewijk terug, maar dan wordt hij bij
de vader in Parijs door
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Christiaan afgelost. Na verloop van tijd verlangt deze weer naar Holland, doch ‘Ik
zie niet in, schrijft hem Constantijn, hoe Gij il signor Padre alleen, zonder iemand
van zijn kroost, zoudt kunnen laten’, en Christiaan is het in zijn antwoord met hem
eens. Mocht Huygens van Parijs naar Engeland vertrekken, dan zou zijn tweede
zoon misschien naar huis reizen, anders zal hij het niet over zijn hart krijgen om van
1
hem weg te gaan .
Niet minder voorkomend tonen zich de andere kinderen. In '69 wordt aan Lodewijk
een - zeer welkome - missie naar Spanje in 't vooruitzicht gesteld, maar er is een
groot bezwaar, en wel ‘l'aage del signor Padre’, die hij dan naar alle schijn niet terug
2
zou zien . Zeer ongerust maken zich Susanna en haar man in '80, op het ogenblik
dat Constantijn en zijn gezin het huis van Huygens gaan verlaten. Hoe jammer dat
niets hen [d.w.z. haar!] van dit besluit heeft kunnen doen afzien! Als Christiaan, die
er al twee jaar niet meer geweest is, de zomer in Den Haag zou kunnen komen
doorbrengen, zou dit de eerste eenzame maanden van de oude man draaglijker
maken. Aldus de goede Doublet. In verscheidene daaropvolgende brieven herhaalt
Susanna deze suggestie en beschrijft uitvoerig (ze weet dat haar broer daar zelfs
uit de verte belang in stelt) de nieuwe organisatie van het huis. Zij en haar man
3
zullen hun best doen om de arme Padre afleiding te geven .
Hier zorgde hij overigens ook zelf voor: daarvan getuigt het Cluyswerck. En
wanneer de meer dan 80-jarige tussen die duizend bezigheden in - op weg naar de
Raad van de Prins, temidden van zijn verzamelingen, in de muziekkamer of aan de
draaibank - terugdacht aan de wijze waarop hij zich van zijn taak als opvoeder
gekweten had, mocht hij waarlijk niet ontevreden zijn. Hij had tijd noch inspanning
gespaard, hij was in de volste zin vader geweest.
Het loont de moeite, hem ook van deze sympathieke, zij het (voor de
literair-historicus) secundaire kant te benaderen. In zijn bespreking van dr. Van
Trichts bekende boek over P.C. Hooft schreef eens onze collega F.W. van
Heerikhuizen: ‘Hooft moge dan drie eeuwen op een biograaf hebben moeten
wachten, hij heeft toen dan ook meteen
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1

een goede gevonden’ . Zullen wij in 1987, n.a.v. de 300ste herdenking van Huygens'
dood, in soortgelijke termen een standaardwerk over de schrijver van de
Korenbloemen kunnen toejuichen? Laten wij het maar hopen, zonder ons de
ontzaglijke moeilijkheden te ontveinzen waarop de eventuële biograaf zou stuiten.
Huygens heeft niet alleen buitengewoon lang geleefd, hij is ook met zoveel mensen
in aanraking gekomen, hij heeft zo vele grote en kleine gebeurtenissen meegemaakt,
zo verschillende werkzaamheden ontplooid! Moge de bescheiden studie, die ik
vandaag aan Uw welwillende aandacht voorgelegd heb, een steentje bijdragen tot
het grote werk.

1

Elseviers Weekblad, 5. 1. 52
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Til Brugman
(Amsterdam, 16 september 1888 - Gouda, 24 juli 1958)
De vader van Til Brugman bezat wijnbergen in Zuid-Frankrijk en Spanje, kende
vijftien talen en poogde in de tijd die het beheer van de wijnbergen hem liet Dante's
Goddelijke Komedie in het Nederlands over te brengen. Hij achtte zijn echtgenote
de ‘koningin van het gezin’ en zichzelf haar ‘oudste kind’. Zijn vroomheid van
Rooms-Katholiek had niets agressiefs.
Til Brugman's moeder daarentegen was zeer fel. In haar ijver nam zij uitsluitend
ketters personeel aan met de bedoeling het tot het ware geloof te brengen. Zij
regeerde het gezin van negen kinderen met strenge wilskracht naar duidelijke
principes. Met haar kwam de oudste dochter, Mathilde Maria Petronella, als kind
reeds in conflict.
Zo ongeveer vertelde Til Brugman over het ouderlijk huis dat haar op haar
één-en-twintigste werd ontzegd. Maar men raakt in de verleiding om in trekken van
haar ouders trekken van haarzelf te zoeken. Van haar vader moet zij de literaire
begaafdheid en het talent voor talen hebben geërfd. Van haar moeder de bijzondere
wilskracht, die bij haar echter niet gecombineerd was met onverdraagzaamheid of
leerstelligheid.
De situatie waarin zij opgroeide zal haar geinspireerd hebben tot de roman ‘Bodem.
Marcus van Boven, Gods Knaap’, die in 1946 verscheen en door twee andere
romans gevolgd had moeten worden. Deze zijn wel geschreven, maar nooit
gepubliceerd. Het tweede deel gaat over een meisje dat haar kindertijd lang overhoop
lag met een moeder die aan niets dan zonde dacht. Het is verleidelijk om nog verder
op zoek te gaan naar autobiografische elementen. In een alleraardigst kinderboekje,
dat alleen in Duitse vertaling verscheen, ‘Maras Puppe. Eine Puppe erzählt aus
ihrem Leben’ (1952), wordt verhaald over een meisje met allerzotste invallen. Zoveel
groteske fantasie als deze Mara heeft ongetwijfeld ook Til gehad.
Zij is 16 september 1888 in Amsterdam geboren, bezocht daar de lagere school
en werd op haar tiende naar een internaat in Brabant gestuurd. Daar leerde zij wat
jongedames moeten kunnen: piano-spelen, borduren en bidden. Belangrijker voor
haar waren de moderne talen.
Op haar achttiende keerde zij naar huis terug en drie jaar later begon zij arm en
opstandig aan een eigen leven. Het leek eerst weinig avontuurlijk: een kantoorbaan
en studie voor diploma's handelscorrespon-
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dentie Frans, Duits en Engels. In 1945 verhuisde zij naar Den Haag, waar zij een
betrekking op een regeringsbureau vervulde en later van les-geven poogde te leven.
In haar Haagse periode, die tot 1930 duurde maar door lange reizen werd
onderbroken, begaf zij zich in de artistieke avant-garde van de ‘Stijl’-groep. Mondriaan
had zij al in Amsterdam, op dansles, leren kennen. Nu sloot zij vriendschap met
kunstenaars wier werk en wier idealen eigenlijk pas na de tweede wereldoorlog ten
volle worden gewaardeerd en bestudeerd: Van Doesburg, Huszar, Herbert Walden,
Kurt Schwitters, de architecten Oud, Van Eesteren, Rietveld. Zij werkte mee aan
het tijdschrift ‘De Stijl’ met ‘klankgedichten’ en vervaardigde in samenwerking met
Van Doesburg en anderen dadaïstische pamfletten. Toen Dr. H.L.C. Jaffé zijn grote
dissertatie over ‘De Stijl’ ontwierp is hij vaak met Til Brugman gaan praten. In zijn
voorwoord bedankt hij haar omdat zij hem ‘heeft doen profiteren van de rijke schat
van haar herinneringen en haar enthousiasme’.
In Den Haag is zij ‘grotesken’ of ‘soties’ gaan schrijven, verhalen waarin gekke
invallen als van het kleine meisje Mara zorgvuldig en dikwijls scherp satirisch werden
uitgewerkt. En zij reisde. Om aan de London University te kunnen studeren was zij
tevreden met een bed bij het Leger des Heils. Om aan de Sorbonne te kunnen
werken nam zij met armoede in Parijs genoegen. Het resultaat was een veelzijdige
en zeer persoonlijke eruditie. Zij sprak en schreef Frans, Duits, Engels, Italiaans,
Spaans en de drie Scandinavische talen, las Latijn en heeft zich zelfs enige tijd
beziggehouden met Japans. Zij kende vele werken uit vele literaturen, was goed
thuis in de psychologie en had een vurige politieke belangstelling. Aanvankelijk zeer
links georiënteerd keerde zij zich in later jaren tegen de Russische interpretatie van
het communistisch ideaal. Haar rijke kennis kwam haar te pas bij het werk aan een
reusachtig citatenboek dat zij in opdracht van een uitgever vervaardigde. Het is
nooit verschenen. Maar het verzamelde materiaal werd door S.W.F. Margadant
gebruikt voor zijn ‘Tienduizend citaten’.
In 1930 vertrok zij naar Berlijn, waar zij met les geven en vertalen in haar
onderhoud voorzag. In 1935 verscheen haar eerste boekje bij ‘Die Rabenpresse’:
‘Scheingehacktes’, twee groteske verhalen die in Nederland door Victor E. van
Vriesland verrast werden besproken.
In 1939 keerde zij naar Nederland terug. Zij had zich voorgenomen om pas na
haar vijftigste waarlijk boeken te gaan publiceren. De oorlog
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maakte dat zij als vrouw van acht en vijftig met een roman debuteerde. Zij woonde
eerst in Amsterdam, verhuisde in 1942 naar Breukelerveen, om zich voor de Duitsers
verborgen te houden en betrok, na nog enig zwerven, in 1948 een houten
vakantie-huisje aan de Reeuwijkse Plas waar zij tot haar dood bleef.
Haar roman ‘Bodem’ verscheen in 1946. In 1948 kwam het kinderboek ‘Tijl Nix,
de tranendroger’, een ernstige fantasie die in het Frans en Italiaans werd vertaald.
In 1949 publiceerde zij de novelle ‘De houten Christus’. Zeer origineel bleek ‘Wiben
en de katten’, dat in 1951 uitkwam. In het kader van een verhaal verhandelt de
schrijfster over katten en die katten geven haar gelegenheid om uit de hele
cultuurgeschiedenis gegevens bijeen te brengen. In 1952 liet zij een boek voor jonge
mensen, ‘De Vlerken’ en ‘Maras Puppe’ uitgeven, in 1953 de uitvoerige
probleemroman ‘Spanningen’, in 1954 de gevoelige novelle ‘Kinderhand’. In 1956
kwam de roman ‘De zeebruid’, in 1957 het jongensboek ‘Eenmaal vrienden altijd
vrienden’. Voor de oorlog publiceerde zij vele reisverhalen in de Nieuwe Rotterdamse
Courant, na de oorlog werkte zij intensief mee aan de Kroniek van Kunst en Kultuur,
De Vlam en Mens en Wereld. Behalve de twee vervolgen op ‘Bodem’ heeft zij een
aantal novellen en grotesken nagelaten. Voor haar gehele oeuvre ontving zij in 1952
de Marianne Philips-prijs.
In een autobiografische notitie heeft zij haar stijl-ideaal vastgelegd: ‘De idee geschenk van de mensheid aan de mens en door hem aan de gemeenschap
weeromgegeven - bepaalt de inhoud. De inhoud bepaalt de woordenkeus en de
redewendingen en deze bepalen op hun beurt weer de stijl. De stijl is dus in laatste
instantie van de idee afhankelijk en wisselt met haar. Het is de taak van de
kunstenaar zich aan de idee ondergeschikt te maken en zich niet aan ‘zijn’ stijl,
d.w.z. aan zijn subjectiviteit, stoer vast te klampen, maar zich aan de idee te geven,
er in op te gaan als bemiddelaar in alle bescheidenheid’.
Dit was haar richtlijn. En het opzettelijk archaïsche proza van ‘Bodem’, waarin
plechtige dialogen tussen een vader en een kind krasse voorbeelden zijn van
evocatieve stilering, contrasteert sterk met de vloeiende schrijfwijze van sommige
kinderboeken, de realistisch-psychologische trant van haar novellen, de
humoristische stijl van haar grotesken, de frappante dieventaal van ‘De zeebruid’.
Aan welke ‘idee’ zij zich echter onderschikte, steeds exploreerde zij met aandacht
de taal. Zij had een voorkeur voor oude of gekke woorden
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en curieuze uitdrukkingen. Het is misschien mogelijk om deze trek af te leiden uit
haar jeugd bij de ‘Dada’ die literair ‘De Stijl’ begeleidde. Opmerkelijk is het in elk
geval dat twee schrijvers die bij de nieuwe zakelijkheid begonnen, F. Bordewijk en
B. Stroman, op gelijke wijze streven naar verrijking van de taalschat.
Wie Til Brugman kende, vond haar overigens gemakkelijk in al haar werken terug:
een militante vrouw, kordaat in haar meningen, geneigd tot paedagogisch filosoferen,
bereid om tot het uiterste te gaan in overtuiging en humor, beheerst door drift tot
inzicht en een grillige, satirische fantasie. Hij zag haar voor zich, klein en fel,
mannelijk in kleding en optreden, het korte, dikke, grijs wordende haar los achterover
gekamd, het gezicht vol sproeten, de bruine ogen met een grote en vastberaden
blik.
In 1937 openbaarde zich de chronische nephritis die haar zou slopen. Zij heeft
zich met buitengewone dapperheid verzet. Van 10 juli 1956 af kon zij haar bed niet
meer verlaten. Het stond in een klein kamertje met uitzicht op de wijde Reeuwijkse
Plas. Er hing een karton boven waarop met onhandige letters getekend was: ‘A la
recherche du silence perdu’.
Allengs verlamd moest zij in het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda worden
opgenomen, zij overleed daar op 24 juli 1958. Onverwacht, al wisten zij en haar
vrienden dat haar leven niet lang meer kon duren. Maar zij had zich voorgenomen
om zeventig jaar te worden en niemand, die haar en haar grandioze wil kende, had
er eigenlijk aan getwijfeld dat zij ook dit voornemen zou weten te verwezenlijken...
ALFRED KOSSMANN
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Rommert Casimir
(Kollum, 29 september 1877 - Voorburg, 13 maart 1957)
‘de eerste opvoeder van het volk van onze tijd’.
G. Bolkestein.
Rommert Casimir was amper een half jaar oud, toen zijn vader, Brugt Casimir,
overleed. Zijn moeder, Gepke Meersma, zelf komend uit een aannemersfamilie,
zette het bedrijf van haar man van kleine manufacturier voort om haar zes kinderen
op te kunnen voeden. Zij was een sterke, geestkrachtige vrouw die diep haar stempel
op haar gezin heeft gedrukt. Het rechtschapen idealisme van haar man leefde er
welig voort; haar doorzicht, wijsheid, gevoed door een enorme belezenheid, hield
alles in de sfeer van de realiteit. Als de Doleantie de gemoederen in ons land in
beweging brengt, gaat ook zij uit de Hervormde Kerk.
Als elfjarige jongen verlaat Rommert de christelijke dorpsschool en werkt een half
jaar bij de Kollumer Courant. Dan verhuist zijn moeder naar Groningen, waar hij
weer naar school kan. Hij kwam er op een christelijke school, waar zijn onderwijzer
soms dronken voor de klas stond; het bracht hem toen al tot de gedachte van de
geheelonthouding. Een jonge onderwijzeres, mej. R. Borkhuis, zag veel in hem; zij
gaf hem Franse les en hielp hem naar de christelijke normaalschool, waar hij zich
echter niet op zijn plaats voelde. Hij heeft toen zijn moeder bewogen hem naar de
openbare normaalschool te laten gaan. Hier werd een goede opleiding gegeven
met veel gelegenheid tot zelfstudie. Zo deed hij een uitzonderlijk goed
onderwijzersexamen. (1896). Ondertussen had hij zijn gereformeerd geloof verloren,
waarom hij, tot teleurstelling van zijn moeder, onderwijzer werd aan de openbare
school.
Dan volgen de examens elkaar snel op: 1897 de akte L.O Frans; in in 1898 de
hoofdakte; in 1900 het staatsexamen A. Om de lessen hiervoor te kunnen betalen
moest hij zelf veel lessen geven. Het getuigt van zijn kunnen en werkkracht, dat hij
zich op het vrijwel volledige staatsexamen voorbereidde in dezelfde tijd als waarin
een H.B.S.-er met veel vrijstellingen het doet, hoewel hij er alleen zijn avonduren
aan kon geven en bovendien nog veel las, lezingen hield en artikels schreef. En in
1903 legt hij het candidaatsexamen in de wijsbegeerte af bij Prof. Heymans. Wegens
zijn zeer drukke werkzaamheden duurt het dan echter tot 1909 voor hij zijn doctoraal
doet, nadat hij eerst nog in Utrecht tentamina in
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geschiedenis en Nederlands had afgelegd om onderwijsbevoegdheid voor deze
vakken te krijgen.
Zijn maatschappelijke positie verandert door dit alles. In 1899 wordt hij leraar in
de opvoedkunde en het Nederlands aan de mede op zijn instigatie door de
Nederlandse Bond van Onderwijzers opgerichte hoofdaktecusus, waar hij o.a. ook
les geeft aan zijn toekomstige vrouw, die hem de milde rust weet te geven die hij,
de rusteloos gedrevene, zozeer behoefde. In 1902 leraar aan de gemeentelijke
kweekschool voor onderwijzeressen, beide te Groningen.
Het een en ander betekende allerminst, dat hij het leven van een boekenwurm
heeft geleid. In de aardige studie van H.J. Prakke, De groepskrantjes der opkomende
voorhoede, zien we hem herhaaldelijk bezig als een der voortrekkers onder de
kwekelingen en jonge onderwijzers, vooral in het enthousiast maken voor de nieuwe
literatuur. In Rotterdam sprekend voor het Nut van het Algemeen gaf hij een destijds
geheel nieuwe psychologische beschouwingswijze van litteraire figuren, waardoor
b.v. iemand als Johan de Meester zeer werd getroffen. Daarnaast was van huis uit
een grote sociale gevoeligheid en bewogenheid hem eigen. Al vroeg werd hij lid
van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken,
waarvoor hij reeds jong een gaarne gehoord en gevierd spreker was. Op deze en
andere wijzen verbreidde zijn roem als spreker over litteraire, psychologische,
paedagogische en allerlei maatschappelijke onderwerpen zich zeer snel.
Van de eerste jaargang af was hij medewerker aan School en Leven, het frisse,
nieuwe blad over opvoeding van Jan Ligthart. Als deze in 1902 ziek wordt en dit
geruime tijd blijft, wordt Casimir mederedacteur. In het begin is hij vrijwel geheel
alleen de samensteller van de verschillende afleveringen, zij het met veel steun van
Ligthart zelf en vooral van diens zo flink en aardig meewerkende vrouw. Er ontstaat
een innige vriendschap tussen beide mannen, die de verhouding van vader tot zoon
aanneemt.
Het is zeker aan Ligthart te danken, dat hij in 1906 naar Den Haag werd geroepen.
In een brief van 17 mei 1905 schrijft deze hem over een nieuw schooltype, waarover
zij blijkbaar reeds meer gesproken hebben, en zegt dan: ‘Zou jij persoonlijk lust
hebben, je aan die vervolgschool te wijden, om er het mooiste van te maken, wat
er van te maken is, desnoods een complete H.B.S. - of een tusschenschool, die
voortgezet kan worden in een H.B.S. en een Gymnasium.’ Hier is al wel de gedachte
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van een soort onderbouw, nog niet die van een samengaan van H.B.S. en
gymnasium in één school. Casimir aanvaardt het voorstel en begint in 1906 met
vervolgklassen van de Haagse Schoolvereniging. In de komende jaren werkt hij de
plannen uit. De naam lyceum vindt hij in het verslag van de commissie onder Woltjer,
de z.g.n. Ineenschakelingscommissie, dat hij, clandestien, voor een nacht te lezen
krijgt. Basis wordt de gedachte van de uitgestelde beroepskeuze. Als psycholoog
en paedagoog zag hij grote voordelen in het kiezen van de schoolrichting, nádat de
puberteit was doorgebroken, omdat dan de persoonlijkheid van de leerling zich
duidelijker aftekent en deze zelf een woordje kan meespreken. Het blijkt hem later,
dat Prof. J.H. Gunning Wzn. hierover reeds eerder in een Gidsartikel heeft
geschreven, als classicus voordelen ziend in het later beginnen met de klassieke
taken, omdat een rijpere geest beter de moeilijkheden van een andere taalstructuur
kan overwinnen, als er een training bij het aanleren van de moderne is geweest;
bovendien zullen de grote schrijvers meer weerklank vinden bij wat oudere leerlingen.
Een onderbouw van drie jaren, zoals deze voorstaat, blijkt echter in de praktijk te
grote bezwaren te hebben, zodat men komt tot een onderbouw van twee jaren,
waarop in dezelfde school een H.B.S. - en een gymnasiumrichting volgen.
In 1909 wordt het Nederlands Lyceum geopend met Casimir als rector. Het is een
glorieus experiment geworden. Met een diepe kijk op mensen wist hij belangrijke
leraren aan zijn school te verbinden, van wie later verscheidenen hoogleraar werden
of als rector de nieuwe ideeën over studie en opvoeding op een middelbare school,
bij hem opgedaan, verder uitdroegen. Hij heeft het ondanks deze uitnemende
assistentie niet gemakkelijk gehad. Typerend hiervoor is wat De Vletter in het
Haarlems Dagblad van 29-9-'47 bij zijn zeventigste verjaardag schreef: ‘Achteraf
kan men het haast niet meer geloven, dat veertig jaren geleden een versterkt contact
tussen school en gezin (ouderavonden, paedagogische voordrachten voor ouders
èn leraren), een vriendschappelijke verhouding van leraren en leerlingen
(klasseavonden, schoolreizen, schoolkampen, schoolhuisbezoek), een onderbreking
van de geregelde gang van het onderwijs (jeugdconcerten, excursies, herfstvacantie,
Meiuittocht) hoogst afkeurenswaardig werden gevonden, bespot werden en absoluut
veroordeeld’. - Men kan veilig zeggen, dat heel deze nieuwe geest in het middelbaar
onderwijs van hem is uitgegaan. Door vele besprekingen met zijn docenten, in
openbare lezingen, met zijn vlotte
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pen. Met zijn sterke, actieve, warm voelende persoonlijkheid stònd hij voor zijn zaak.
C.P. Gunning schrijft b.v. in ‘Het Lyceum’ 1909-1949, jubileumuitgave van het
Nederlands Lyceum, nadat hij betoogd heeft dat het hockeyspel zijn bloei aan het
Lyceum te danken heeft: ‘De eerste Rector, de Hr. Casimir (zelf zeker geen
echt-sportieve figuur) wist zijn collega's telkens weer warm te maken voor deelname
aan het spel. En zelf bleef hij niet achter, maar zwaaide verwoed met zijn stick in
het rond.’
Het is de geest van ons middelbaar onderwijs, die door hem is veranderd en dit
is van nog meer betekenis dan het overigens stellig heel belangrijke nieuwe
schooltype, het lyceum, waaraan hij het leven en het wezen gaf. Overigens was
daar veel fantasie en zakelijk inzicht voor nodig: het opstellen van een ander
leerprogramma; het stimuleren van een nieuwe didaktiek der verschillende vakken
(helaas ook nu nog te weinig gerealiseerd); het overleg met de Regering; het
financieel bestuur van een school die toen nog geen rijkssubsidie ontving. Casimir,
de idealist, door buitenstaanders wel eens als dweperig bespot, bleek een zakenman
van formaat te zijn die al die nieuwe dingen ongesubsidieerd wist te doen waarin
vele anderen hem later met ruime subsidies zouden volgen.
Het lyceum heeft een snelle bloei gekend, helaas niet steeds ten voordele van
dit schooltype. Soms werd een gymnasium, dat bezig was te verlopen, in een lyceum
omgezet, waarna het voorspoedig verder kon gaan. Dikwijls werden kleine H.B.S.-en
aan kleine gymnasia gekoppeld-voordelig wegens de besparing van vaklokalen en zulke combinatiescholen heetten dan ook lyceum. Dat de echte lyceumgedachte
hier veelal niet aanwezig was, spreekt vanzelf. Zo gingen velen onder de druk van
bepaalde classici die zich gymnasiast, geen lyceïst voelden, de tweejarige onderbouw
veranderen in een éénjarige, waardoor de oorspronkelijke gedachte: uitstel van
beroepskeuze tot de persoonlijkheid der leerlingen in de puberteit wat meer is
gevormd en dezen zelf ook beter begrijpen waar het om gaat, vrijwel geheel verloren
ging. Het enige is, dat het advies inzake de richting dan niet meer door de lagere,
maar door de middelbare school gegeven wordt, waar de kennis aangaande de
leerling echter te kort van duur is (3/4 jaar) voor een gefundeerd oordeel. Het spreekt
haast vanzelf, dat Casimir dit op het eind van zijn leven zeer betreurde, van mening
zijnde, dat het gymnasium bezig was in een nieuwe vorm het echte lyceum te
verdringen.
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Hier wreekt zich wat hij steeds met lede ogen heeft aangezien, dat het lyceum nog
steeds niet een bij de wet erkend schooltype is. Het kon in de praktijk niet veel
anders dan een combinatie zijn van een H.B.S. en een gymnasium, waardoor het
programma altijd enigszins gewrongen blijft. Wanneer het lyceum reeds vroeg een
erkend schooltype was geworden, had het een eigen program kunnen ontwikkelen
en zou de grote gedachte waardoor het tot leven en bloei is gekomen - de
eindexamenresultaten deden niet onder voor die der andere schooltypes - een
verdere uitwerking hebben kunnen krijgen.
Voor velen is Casimir slechts de schepper van het lyceum geweest. Hij was echter
zoveel meer! In 1918 werd hij de eerste hoogleraar in de paedagogiek in ons land.
Er was reeds in 1913 sprake geweest van een professoraat in Groningen, naast
zijn vereerde leermeester Heymans. Dan had hij echter zijn pas begonnen lyceum
moeten opgeven. Er is een brief van Ligthart van 19 januari 1914, waarin deze hem
bezweert dat niet te doen. Ik citeer er een kleine passage uit: ‘Het geldt hier meer
dan een levenskeus, het geldt hier een wegen van je karakter. In de eene schaal
ligt: eer, rust, genot. In de andere: trouw, arbeid, opoffering. Wat weegt het zwaarste?’
De grote mensenkenner trof zijn jonge vriend precies daar waar hij trefbaar was.
Deze bedankte voor Groningen, maar vier jaren later werd hij in opdracht van Het
Nederlands Lyceum bijzonder hoogleraar in de opvoedkunde te Leiden; bovendien
werd hem in 1935 ook de empirische psychologie opgedragen.
Het was een dubbele taak, rector en hoogleraar zijn, die elk de volledige mens
opeisten. Voor de wetenschap is het misschien te betreuren, dat hij niet de naaste
medewerker van Heymans werd. Een professoraat zonder meer had hem de tijd
gegeven voor grote onderzoekingen, voor omvangrijke publicaties. Het is echter de
vraag, of dit rustiger werk paste bij zijn dynamische persoonlijkheid, die, beschikkend
over een ijzersterk lichaam, een fenomenaal geheugen, een intellect dat snel de
quintessens van een probleem en de oplossing er van zag, en tenslotte een
meeslepende welsprekendheid, behoefte had om zijn kennis, zijn inzicht, zijn wijsheid
aan velen mede te delen. Hij voelde de roeping opvoeder van ons volk te zijn en
dat is hij dan ook in de ware zin des woords geweest. In tal van artikelen, brochures,
lezingen heeft hij zijn inzichten gepropageerd. Zijn colleges waren boeiend en
stimulerend. Op zijn initiatief werd door de gezamenlijke hoogleraren in de
opvoedkunde de vereniging opgericht, die de semi-officiële akten voor Paedago-
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giek M.O. uireikt, waarvoor de examens onder toezicht van een gecommitteerde
van de regering worden afgenomen. De bedoeling was, de wetenschappelijke studie
in de opvoedkunde onder onderwijzers te stimuleren, wat het onderwijs aan het
hele Nederlandse volk ten goede zou komen. Op zaterdagmiddag gaf hij een druk
bezochte cursus ter opleiding voor deze akte. Hier heeft hij tallozen gevormd die
later vooraanstaande posities zouden innemen in het kweekschoolonderwijs, het
onderricht aan achterlijke kinderen enz. Dikwijls vond hij bevriende collega's, met
name A.J. de Sopper, bereid om aan deze leerlingen een apart college te geven,
opdat hun opleiding zo ruim mogelijk zou zijn. Wegens deze cursus heeft hij er nooit
naar getaald zijn bijzonder hoogleraarschap te doen vervangen door een gewoon,
omdat hij dan, in dienst van het Rijk, waarschijnlijk niet meer de vrijheid had gehad
om buiten de universiteit zoveel lessen te geven als hij nuttig en goed oordeelde.
Opvoeden heeft volgens Casimir vier aspecten. In de eerste plaats dient men het
kind gelegenheid te geven om uit te groeien. Er moet vrijheid zijn als grondslag voor
de juiste ontplooiing van de gegeven mogelijkheden. Het kind zal deze echter slechts
kunnen verwerkelijken, als het materiaal heeft om er mee te werken. Verschaffing
van doelmatig ontwikkelingsmateriaal is dus het tweede aspect. De activiteit of het
intellectueel vermogen van het kind kan echter te gering zijn om het te gebruiken.
Het moet geprikkeld worden om dit wel te doen, om het nieuwe er uit op te zoeken,
om nieuwe combinaties op te bouwen. Dit is het principe van de activering. Tenslotte
staat de mens nooit alleen; hij moet in een gemeenschap kunnen leven en kan
daarom niet alles doen wat hij wil. Bepaalde neigingen behoren bedwongen te
worden; het kind dient men bepaalde taken op te leggen. Het is het principe van de
belemmering en van de oplegging.
Op tal van wijzen heeft hij deze principes uitgewerkt. Daarbij heeft de psychologie
van Adler naast die van Heymans een diepe invloed op hem gehad. Het spreekt
echter vanzelf, dat daarmee zijn hele opvoedkundig denken niet omschreven is.
Naast een sterk ethisch element is er een grote godsdienstige bewogenheid. De
invloed van Kuyper blijft van zijn jeugd af werken. Hij zal zich echter al vroeg
losmaken van een dogmatisch beleden geloof en geheel opgaan in het vrijzinnig
protestantisme. Bij het toenemen der jaren wordt hij daarin steeds radicaler, maar
vindt hiervoor termen die voor een orthodox gelovige ook niet
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vreemd zouden zijn. Voor de V.P.R.O. zegt hij in 1940 o.a.: ‘Het Christendom is
alleen de ware wijsbegeerte, die ons niet alleen juiste kennis geeft en zuivere
wijsheid, maar ook een levenskunst schenkt, welke ons leert, hoe ons leven in te
richten, om zowel hiernamaals als in dit leven waarachtig gelukkig te zijn. Het
Christendom kan dit alleen doen, omdat God zich geopenbaard heeft in Jezus
Christus. De mens is in de wereld der zinnen gevangen, overgegeven aan de macht
der boze demonen. Maar Christus komt in de wereld en verlost hem’. Dit was een
moedig woord, voor het gehele volk in het openbaar uitgesproken, kennelijk tegen
de Duitse onderdrukker gericht. Maar ook strevend naar een hantering van termen,
waarbinnen velerlei overtuiging tot eenheid kon komen.
Behalve paedagoog en geleerde met een encyclopedische kennis, een organisator
van formaat. Schepper van het lyceum, daarnaast de oprichting van tal van
verenigingen en cursussen stimulerend. Het is ondoenlijk dit hier alles te memoreren.
Een enkel voorbeeld moge volstaan. Hij was een der oprichters en de eerste
voorzitter van het Instituut voor Middenstandsontwikkeling (I.M.O.). Zonder enig
geld begonnen moest men niet alleen examens afnemen, wat een uitvoerige
voorbereiding vereiste, maar bovendien vrijwel overal in het land opleidingscursussen
organiseren. Leerboeken moesten voor dit doel worden geschreven, docenten
opgeleid, plaatselijke besturen gevormd. Het was Casimir, die steeds de weg uit de
moeilijkheden wist te wijzen en door dit werk toonde, een open oog te hebben voor
de behoeften van ons volk.
Zijn grote invloed dankte hij voor een deel aan zijn redenaarsgaven. Hij had een
sterke behoefte aan persoonlijk contact en vond dit door de duizenden toespraken
die hij overal en over de meest uiteenlopende onderwerpen heeft gehouden. Hij
leerde in de besprekingen daarna allerlei mensen kennen met hun noden, hun
behoeften, hun verlangens. Maar de gave van het woord, zowel gesproken als
geschreven, was voor hem oneindig meer. Het was voor hem een getuigen van de
dingen die hij voelde als van God te zijn. Daarom weigerde hij zelden als men hem
vroeg voor een spreekbeurt. Niet, dat hij verheugd was weer eens te mogen spreken
- die aardigheid was er op den duur wel af - maar hij voelde het zo, dat hij zijn
talenten gekregen had om ze te gebruiken. Wie in dienst van God spreekt, al wordt
Diens naam niet genoemd, kan ook in achterbuurten spreken, zal juist daar met
voorliefde spreken. Velen hebben dit gevoel van profetische roeping niet verstaan.
Zelfs
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zijn oud-leerling Mr. H. Willemse, die van hem getuigt: ‘Hele volkstammen, leerlingen,
oud-leerlingen, politici, mensen in nood kwamen bij Casimir en niet één is ongetroost
weggegaan’, schrijft toch ook: ‘Casimir schreef lange tijd ethische artikelen in de
vooroorlogse Telegraaf. Velen hebben nooit begrepen, waarom hij als vlag op de
modderschuit van een principeloze journalistiek wilde dienen. Geldzucht dreef hem
niet’. Nog minder heeft men begrepen, waarom hij in oorlogstijd inging op het aanbod
van de nationaal-socialistische wethouder van onderwijs van 's-Gravenhage om op
een door de Gemeente belegde dag voor onderwijzers en leraren een toespraak te
houden, waarbij hij overigens de vrijheid bedong om te zeggen wat hij wilde. Het
heeft hem verscheidene vrienden gekost. Maar er waren weinigen die zo gebukt
gingen als hij onder het besef, dat velen destijds in doffe wanhoop leefden.
Uitingsmogelijkheden waren er nauwelijks. Tegen een vriend heeft hij verklaard:
‘Als Satan mij de gelegenheid gaf om tot de mensen te spreken, mits ik zeggen
mocht wat ik wilde, en er was geen andere mogelijkheid, dan zou ik het doen.’.
Daarmee heeft hij de hoogheid van zijn zending, de onaantastbaarheid van een
grote en onbesmette reputatie overschat. Dat hij echter volkomen te goeder trouw
was niet alleen, maar ook dingen zei die, voor wie tussen de woorden door kon
horen, duidelijk lijnrecht tegen de Duitse geest ingingen, dat staat vast. Het kon ook
moeilijk anders bij een man, die zijn huis vol onderduikers had en hun velerlei lessen
gaf opdat zij in hun studie niet achter zouden raken; die met zijn Joodse vriend Kan
wandelingen bleef maken toen anderen zoiets ter wille van eigen veiligheid liever
niet meer deden; die zijn advies en bemiddeling in tal van verzetszaken heeft
verleend.
In het bijzonder mag een tournee in Zuid-Afrika in 1922 vermeld worden. In een
paar maanden tijds heeft hij er ongeveer honderd lezingen gehouden, dikwijls meer
dan één op een dag. De Zuidafrikaanse kranten waren uitbundig in hun lof. Prof.
T.J. Hugo schreef o.a.: ‘Behalwe die kostelike kennis....het Casimir ons nog iets
anders gebring, namelik, die gees en geesdrif van die Groot-Nederlander....As groot
mens staat hy daar, as representant van die ou stoere Dietse stam.... Daarom is dit
ook dat hy in sy toesprake en privaat gesprekke so dikwyls dinge sê wat wys hoe
goed hy die Afrikanersiel begryp. Korrekte waarderinge van mekaar se strewe en
stryd, ideale en aspirasies, moet gegrond wees op en voortvloei uit korrekte insig,
moet berus op 'n welwillende, objektiewe bestudering van mekaar se temperament
en karakter. Hierdie
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objektiewiteit is een van die meest sprekende karaktertrekke van Casimir.
Onbevooroordeeld, met die soekende blik van die wetenskaplike vorser probeer hy
te vind die oorsake van die verskynsel wat as soveel nuwe gegewens vir hulle aan
hom voordoen in 'n nuwe land en 'n nuwe omgeving’. Het is, of deze woorden in
deze jaren geschreven waren.
Toen in 1925 een breuk in de rechtse coalitie ontstond en Mr. J. Limburg de
opdracht tot vorming van een nieuw kabinet kreeg, had Casimir minister van
onderwijs zullen worden. Dat deze formatie wegens een kleinigheid mislukt is, heeft
voor het onderwijs in Nederland betreurenswaardige gevolgen gehad, omdat geen
ander als Casimir het onderwijs in al zijn geledingen kende en geen zulke frisse en
welgefundeerde ideeën had over een nieuwe koers die men diende in te slaan.
Casimir heeft een leven van fenomenale mogelijkheden en van hard werken
geheel in dienst van zijn medemensen gesteld. Hij had daarbij een spontane
hartelijkheid. Herhaaldelijk schrijft hij zijn waardering voor een bijzondere verrichting
aan tal van personen, wetend dat het goed doet waardering te ontvangen voor wat
men overigens belangeloos heeft gedaan. Omgekeerd heeft het hem ook, naast de
spot en soms zelfs de smaad, nimmer aan warme, bewonderende waardering en
vriendschap ontbroken. Wanneer hij in 1931 zijn functie van rector van het
Nederlands Lyceum op doktersadvies moet neerleggen, bereiden zijn leerlingen en
oud-leerlingen hem een waarlijk grootse hulde. Als hij zeventig jaar wordt, is er een
grootscheepse huldiging van alle zijden. In 1950 ontvangt hij in Gent het doctoraat
honoris causa. In 1952, op zijn vijfenzeventigste verjaardag, is hem een liber
amicorum, Gesprek der Opvoeders, aangeboden. Ook kan vermeld worden, dat hij
ridder in de Nederlandse Leeuw was.
De laatste jaren van zijn leven kwam hij buiten de zich vernieuwende openbare
bedrijvigheid te staan. Zijn vroeger nimmer falend geheugen liet hem af en toe in
de steek. Zo heeft hij na de oorlog niet meer de grote leidende rol vervuld, die
vrienden van hem verwacht hadden. Het mag betreurd worden, maar zijn leeftijd
was er toch ook niet meer naar. Ons blijft de dankbaarheid voor het oneindig vele
wat hij ons volk geschonken heeft in een haast roekeloos zich geven aan de taak
die hij zich door God voelde opgedragen.
G. KAZEMIER
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Cornelis Jan Guibal
(Groningen, 24 februari 1892 - Leeuwarden, 14 juli 1957)
Cornelis Jan Guibal werd op 24 februari 1892 te Groningen geboren, waar de familie
Guibal een bekende koek- en banketzaak dreef. De zoon wilde niet in de zaak van
zijn vader komen, doch voelde zich meer tot het onderwijs aangetrokken. Hij volgde
daarvoor een cursus voor opleiding tot de lagere acte te Groningen en behaalde
die in 1914, in 1916 de hoofdacte. Vele jaren heeft hij het lagere onderwijs in
Groningen gediend, maar was zich bewust, dat hij meer bereiken kon en studeerde
onderwijl voor het Staatsexamen A, waarvoor hij in 1922 slaagde. Dit gaf hem
toegang tot de Rijksuniversiteit te Groningen, waar hij Nederlandse letteren ging
studeren. In 1924 legde hij het candidaatsexamen met goed gevolg af en het jaar
daarop werd hij benoemd tot leraar in de geschiedenis aan de meisjes-H.B.S. te
Leeuwarden. Ondanks zijn drukke werkzaamheden zag Guibal kans in 1928 zijn
doctoraalexamen te doen. Hij ging nu werken aan zijn dissertatie, waarvoor hij een
Fries onderwerp had gekozen, zodat hij zijn onderzoekingen voor een groot deel in
de archieven en bibliotheken van Leeuwarden kon verrichten. Vooral in het
Rijksarchief heeft hij veel gewerkt, waar Mevrouw Mr. J.H. Goslings-Lijsen voor zijn
studie veel belangstelling had en hem bij het onderzoek bijstond. Op 21 december
1934 promoveerde Cornelis Jan Guibal tot Doctor in de letteren en wijsbegeerte
aan de Rijksuniversiteit te Groningen op het bekende proefschrift: Democratie en
Oligarchie in Friesland tijdens de Republiek. Promotor was Professor Dr. I.H. Gosses.
Met dit werk vestigde Guibal zijn naam als man van wetenschap. De aanvankelijke
opzet van het proefschrift was een studie omtrent de Doelistenbeweging van 1748
in Friesland, doch deze groeide uit tot een breed opgezet onderzoek naar de
democratische en oligarchische factoren in het Staatsbestel van deze provincie. De
dissertatie is helder geschreven en vond over het algemeen een gunstig onthaal.
Zo verwijst Professor Dr. Van der Pot in zijn ‘Bestuurs- en Rechtsinstellingen der
Nederlandsche Provincies’ (1949) op verschillende plaatsen naar de bedoelde
dissertatie en laat zich op bladzijde 58 van zijn boek hierover lovend uit.
Het mag als een goede gedachte van de redactie van de Patriaserie beschouwd
worden een werk over Johan Willem Friso en zijn tijd op te dragen aan de schrijver
van voornoemd proefschrift, die door zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

62
studie zozeer van de regeringsvormen in Friesland in die tijd op de hoogte was. Dr.
Guibal heeft zich dan ook uitstekend van die taak gekweten. Het boek verscheen
in 1948. Inmiddels (in 1941) was Dr. Guibal lid geworden van het Bestuur van het
Fries Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde; in hetzelfde jaar nam
hij het secretariaat op zich als opvolger van Mejuffrouw R. Visscher. Hij heeft het
secretariaat met ijver en nauwgezetheid vervuld; zijn notulen gaven betrouwbaar
het besprokene in de vergadering weer, terwijl zijn adviezen steeds goed doordacht
waren en dikwijls gaarne werden opgevolgd. Guibal was er de man niet naar om
zijn mening op te dringen, maar op zijn eigen bedachtzame wijze wist hij zijn opinie
naar voren te brengen en zodoende heeft zijn aanwezigheid een goede invloed op
de Bestuursbijeenkomsten gehad.
Het secretariaat heeft enige keren veel van zijn energie gevergd, zoals bij de
voorbereiding van de Akademie-dagen op 30 en 31 Maart 1948 in de Harmonie te
Leeuwarden, die voornamelijk was toevertrouwd aan het Fries Genootschap) en
de Fryske Akademy. In ‘Akademie Dagen 1948’, Dl. II, Amsterdam 1949, wordt in
het verslag op bladzijde 3 gezegd: ‘In het byzonder komt aan de Secretaris van
eerstgenoemd genootschap (Fries Genootschap) Dr. C.J. Guibal grote dank toe
voor het uitzonderlijk vele werk, dat hij heeft willen verrichten’.
In hetzelfde jaar hield hij voor de algemene ledenvergadering van het Fries
Genootschap een uitstekende lezing over de Vrede van Munster, ter herdenking
van het feit, dat op 15 mei 1648, dus 300 jaren geleden de uitwisseling van de
ratificatie van deze vrede plaats had. Het jubileumjaar 1952, toen het Fries
Genootschap 125 jaar bestond gaf ook veel werk. De secretaris maakte een
uitgebreid relaas van de viering in het 124ste Verslag van het Genootschap, terwijl
hij in de Vrije Fries van 1952 (41ste deel) een herdenkingsartikel schreef betreffende
het Fries Genootschap van 1927-1952.
In 1940 werd Guibal lid van de Redactie van de Vrije Fries ter vervanging van
Mejuffrouw R. Visscher en bleef dat tot 1954. In hetzelfde jaar bedankte hij om
gezondheidsredenen voor het secretariaat, maar bleef tot zijn overlijden deel van
het Bestuur uitmaken.
Dr. Guibal was penningmeester van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde, als opvolger van Dr. A.L. Heerma van Voss, die
24 juli 1948 overleden was. Tot het laatst toe heeft hij deze functie vervuld.
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Wij hebben gezien, dat Dr. Guibal in 1925 benoemd werd tot leraar aan de
meisjes-H.B.S. te Leeuwarden; ook heeft hij enige jaren les gegeven aan de
Gemeente-H.B.S. aldaar.
Van 1947 tot zijn overlijden is Dr. Guibal als leraar verbonden geweest aan de
opleiding voor de acte Middelbaar Geschiedenis van de Fryske Akademy. Hij
doceerde hier speciaal Oude Geschiedenis en heeft dit gedaan tot grote voldoening
van de cursusleider Dr. Kok en van zijn leerlingen.
Stellig voldeed het bijbrengen van kennis aan de belangstellende, niet zo talrijke
cursisten van de Fryske Akademy hem beter dan het lesgeven aan de drukke, vaak
lastige leerlingen van de meisjes-H.B.S.
Guibal was zeer belezen, zowel de oude als de nieuwe letteren hadden zijn
belangstelling. Bij zijn nagelaten papieren troffen wij vertalingen aan van Euripides.
Ook ging zijn liefde uit naar de Franse cultuur; hij was lid van de Alliance française.
Over schilderkunst had hij een goed oordeel.
Uit bovenstaande regelen blijkt wel, dat Guibal een druk leven heeft gehad; met
grote wilskracht heeft hij getracht vooruit te komen en dank zij zijn ijver en intelligentie
is hem dat volkomen gelukt. Hij is altijd een bescheiden man gebleven, zonder
drukte, maar iemand, waarnaar men gaarne en met belangstelling luisterde. Dit
drukke leven heeft misschien iets te veel van zijn krachten gevergd en het is wel
tragisch, dat hij, juist toen hij van zijn zo wel verdiende rust zou gaan genieten, is
ontslapen. Hij overleed 14 juli 1957 op 65-jarige leeftijd.
A. WASSENBERGH
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Jacob Haantjes
(Renkum, 1 september 1899 - Goes, 3 augustus 1956)
Jacob Haantjes was een Friese schoolmeesterszoon. Zijn vader, die ook Jacob
heette, was omstreeks 1899 hoofd van de Christelijke school te Renkum en zo is
dat dan, ‘toevallig’ kan men haast wel zeggen, de plaats geworden waar de jonge
Jacob geboren is. Even ‘toevallig’, d.w.z. evenzeer bepaald door de loopbaan van
zijn vader, is dat hij zijn jeugd achtereenvolgens heeft doorgebracht in Rotterdam,
Ouddorp Wommels (1907-09), Vlissingen en Leeuwarden (1911-23). De laatste
standplaats lijkt op een definitieve terugkeer naar het land van herkomst, maar als
wij de loopbaan van vader Jacob verder volgen, zien wij, dat hij zich na Leeuwarden
nog in De Steeg heeft gevestigd en tenslotte in Zeist. Heeft misschien, zo kan men
zich afvragen, de jonge Jacob behalve zijn voornaam ook de Friese zwerflust van
zijn vader geërfd? Leven en werken van de zoon worden immers gekenmerkt door
een soortgelijke onrust. Het lijkt wel of hij zijn hele leven door al maar is blijven
zoeken naar zijn eigenlijke bestemming.
Intussen is het voorvaderlijke Friesland, zij het dan langs een omweg en min of
meer ‘toevallig’, toch wel het geestelijk uitgangspunt geworden voor de jonge
Haantjes. In Leeuwarden heeft hij de Chr. H.B.S. bezocht, die daar in 1911 juist
was geopend. Het literatuuronderwijs eindigde er bij 1880, zodat Jacob wel zeer
direct heeft kunnen ervaren, hoe groot de literaire achterstand in sommige Christelijke
kringen was. Maar hij vond al gauw op eigen gelegenheid, via de plaatselijke
Openbare Leeszaal, de weg naar de moderne literatuur. Zijn hartewens was om
letteren te studeren en zo zien wij hem dan na zijn eindexamen, in 1916, aan het
werk voor het aanvullende staatsexamen. Hij trekt daarvoor, met een beurs, naar
Doetinchem, naar het internaat Ruimzicht, de bekende stichting van Ds. J. van Dijk
Mzn, die als kweekplaats heeft gediend voor zovele a.s. Hervormde predikanten.
Is het hier geweest, door de omgang met de Ruimzichtenaren, dat Haantjes zich
zijn pastoraal-theologische aanleg, zijn drift tot evangeliseren, het eerst bewust is
geworden? Voorlopig blijft echter toch de liefde tot de letteren de overhand behouden.
Hij gaat in 1918 in Utrecht bij De Vooys Nederlands studeren en doet dat met veel
wetenschappelijke animo. (Maar zijn contubernaal en intiemste vriend is een
oud-Ruimzichtenaar, de theoloog J.F. Berkel.) Behalve door de letterkunde voelt
Haantjes zich
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vooral aangetrokken door de volkskunde, in Utrecht destijds gedoceerd door
Schrijnen. (In 1929 zal Haantjes deelnemen aan de huldiging van deze leermeester
als mederedacteur van diens Donum Natalicium.) Karakteristiek voor zijn
belangstelling is ook, dat hij een van zijn doctoraalscripties wijdt aan Geerten
Gossaert, de belangrijkste Christelijke dichter na '80, met wie hij in Utrecht contact
had gezocht. Haantjes is in zijn studententijd trouwens ook al medewerker aan het
Christelijke letterkundige tijdschrift Opgang en weldra, samen met zijn studievriend
J. van Ham, oprichter van Opwaartsche Wegen. Zijn wetenschappelijke studie lijdt
echter niet onder zijn essayistische activiteit. In 1924 legt hij cum laude zijn
doctoraalexamen af en zijn ambities gaan uit naar een wetenschappelijke betrekking.
Vooreerst wordt Haantjes toch maar leraar, aan het Chr. Gymnasium in Den Haag,
maar in 1925, als het Nederlands lectoraat aan de Londense universiteit vacant
komt, krijgt hij, als veelbelovend jong nederlandist, zijn kans. Achteraf, zijn gehele
leven overziende, kan men zich afvragen, of hij er wel verstandig aan heeft gedaan
met het aan de overzijde van de Noordzee te zoeken. Hij heeft misschien aan zijn
overgrootvader gedacht, die met een Friese aalaak op Engeland voer. Maar dat
was dan geen best voorteken, want die is op de waddenkust verdronken. Haantjes
heeft zich in Londen nooit thuis gevoeld, het Engelse society-leven lag hem zeer
bepaald niet. Toch dateert uit die tijd, door het contact met Zuidafrikaanse studenten,
zijn belangstelling voor de Afrikaanse letterkunde, die hem zijn hele leven bij zou
blijven. Als geheel wordt de Londense tijd een mislukking. In zijn eerste studententijd
had hij al een periode van overspanning doorgemaakt en nu keren de verschijnselen
terug. Tenslotte moet hij, na tal van onderbrekingen, in het voorjaar van 1930
afscheid nemen van de Londense universiteit en gaat hij zich in Wenen onder
behandeling stellen van de psychiater Stekel. Veel heil heeft de Weense kuur hem
niet gebracht, maar hij houdt er toch een levenslange belangstelling voor de
psychoanalyse uit over. Nog van Londen uit was Haantjes, onder grote spanningen,
in 1929 te Utrecht gepromoveerd op een dissertatie over de Friese dichter Gysbert
Japicx. In de keuze van zijn onderwerp spreekt duidelijk het land van herkomst. In
zijn jongenstijd te Wommels - dat niet ver afligt van Bolsward met al zijn
Japicx-herinneringen - zal hij stellig al wel eens over de grootste Friese dichter, die
tegelijk een groot Christelijk dichter was, hebben horen spreken. De voertaal in het
schoolmeestersgezin was weliswaar
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Nederlands (de moeder, Hendrika Willemina van Lonkhuijzen, was afkomstig uit
Heteren in de Betuwe), maar de literair begaafde zoon was toch wel zozeer met de
Friese taal vertrouwd geraakt, dat hij van de Friese literatuur kon genieten en er zijn
wezen in herkennen. De frisistische lijn wordt intussen in zijn later leven niet
voortgezet. Wel heeft Haantjes nog, in 1936, samen met J.H. Brouwer en P. Sipma,
een tekstuitgave bezorgd van het eerste deel van Japicx' Wirken, maar dat is weinig
meer dan een naklank op zijn dissertatie. Uit de tijd van zijn promotie dateert ook
nog een uitgave van Drei friesische Hochzeitsgedichte (1929) in samenwerking met
G.G. Kloeke.
Het is pas na zijn Londense en Weense tijd geweest, toen hij als herstellend
patiënt bij zijn vriend Berkel in Apeldoorn woonde, dat ik Haantjes voor het eerst
heb ontmoet. Dat was op een redactievergadering van Opwaartsche Wegen in het
begin van 1932. Haantjes, die toen 32 was, zat al vele jaren in de redactie, ik, tien
jaar jonger, kwam er voor het eerst. Ik herinner mij nog, hoe hij mij verwelkomde,
meer liggend dan zittend in zijn lage, brede stoel, met iets gespannens in zijn
vriendelijke ronde gezicht, waaruit hij voortdurend iets scheen te willen wegspuwen.
Hij sprak, alsof hij op het punt stond zijn stem kwijt te raken en was te dik voor zijn
leeftijd, het toonbeeld van een vrijgezel die te veel belangstelling heeft gehad voor
zijn eigen gezondheid. Maar de schaarse opmerkingen, die hij vanuit zijn massieve
en passieve gezetenheid de kamer indirigeerde, troffen mij toch direct door hun
helder inzicht en opbouwende strekking. Zijn hele houding was trouwens van een
oprechte en ontwapenende vriendschap. Dit beeld van de eerste kennismaking is
mij altijd bijgebleven, omdat het zo karakeristiek was voor zijn persoonlijkheid. Nooit
heb ik hem later ontmoet, of hij had wel iets te klagen over zijn gezondheid, over
iets dat hij graag had gedaan, maar had moeten laten schieten vanwege zijn
chronische vermoeidheid, maar altijd had hij tegelijk allerlei aardige ideeën en ging
er iets steunends en stimulerends uit van zijn genegenheid. Hij heeft onder al zijn
klachten en zwakheden door trouwens nog heel wat bij elkaar geschreven. Zijn
werkdrift was groot genoeg. Hij heeft graag geschreven en is schrijvend helemaal
niet zuinig op zichzelf geweest. Hij heeft misschien altijd wel te veel willen schrijven,
hij had altijd te veel ideeën en ideetjes en zijn krachten schoten dan te kort om ze
allemaal goed uit te werken.
Zijn redactionele activiteiten - want hij schreef niet alleen graag, hij zette ook graag
anderen aan het werk - kwamen stellig mede voort uit
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de pastoraal-pedagogische instelling van zijn geest. Hij wist uit zijn eigen jeugd,
hoezeer een groot deel van het Christelijke publiek nog opgevoed moest worden
tot lezen en hij wilde graag zijn aandeel daarin bijdragen. Maar behalve de lezers
moesten ook de schrijvers, in het bijzonder de schrijvers van Christelijken huize,
opgevoed worden tot een kunst die op de juiste wijze in de gemeenschap kon
functioneren. Zelf was Haantjes geen scheppend kunstenaar. Hij moge, onder
pseudoniem, wel eens verhalen hebben geschreven, hij wist zelf heel goed dat
daarin zijn kracht niet lag. Maar wat hij wel kon en wou, was talenten ontdekken en
ze oproepen tot verantwoordelijkheid, opvoeden tot een positief kunstbesef. Als
student had hij onder de leerlingen van De Vooys verschillende vrienden gevonden
die bezield werden door overeenkomstige idealen. Ik noemde al zijn mederedacteur
van Opwaartsche Wegen, J. van Ham, en zou verder nog de namen van P.J.
Meertens en K. Fokkema kunnen noemen, de laatste een Leeuwarder jongen en
a.s. frisist als hijzelf, maar langs een andere weg tot de studie gekomen. Uit Leiden,
uit de ‘school van Verwey’, kwamen daar later nog bij W.A.P. Smit en ikzelf. In deze
kring van Christelijke essayisten, die zich groepeerde om Opwaartsche Wegen en
De Werkplaats (in 1936 gesticht door Haantjes, Van Ham, Smit en Heeroma), heeft
Haantjes jarenlang een zeer gewaardeerde plaats ingenomen. Veel werk van
blijvende waarde valt er uit zijn rijke productie misschien niet af te zonderen. Zijn
stijl was nuchter en onversierd, maar soms ook bepaald te vlak. Hij heeft zich de
rust niet gegund om uit te groeien tot een essayistisch kunstenaar, waartoe hij toch
waarschijnlijk wel de mogelijkheden in zich heeft gedragen.
Haantjes was in onze kring onbetwist de specialist voor Afrikaanse letterkunde
en zijn betekenis als zodanig ging stellig boven die kring uit. Tussen 1930 en '40
was hij de Nederlander die het best op de hoogte was van het literaire leven in de
Unie van Suid-Afrika. Hij schreef geregeld kronieken en recensies over de
nieuwverschijnende boeken en een paar maal heeft hij er ook een afzonderlijke
publicatie aan gewijd, in 1930 een boekje over Afrikaans Proza, in 1938 een Kroniek
van Zuid-Afrika, waarin ook bijdragen voorkomen van P. Geyl en W.E.G. Louw. Het
is niet te verwonderen dat vooral de Christelijke inslag in de Afrikaanse letterkunde,
en met name een figuur als de psalmberijmer Totius, hem bijzonder heeft geboeid.
Maar hij wilde toch ook graag in het algemeen als verbindingsman fungeren. In
Nederland maakte hij de Afrikaanse literatuur bekend, in Zuid-Afrika de Nederlandse,
het
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laatste o.a. door een tweetal bloemlezingen Moderne Nederlandse Verhale vir
Afrikaanse Skole (1948) en Nederlandse Jeugverhale (1952). Hij leverde ook zijn
aandeel in de Van Riebeeck-herdenking van 1952 door een boekje Verkenner in
Koopmansland. Het was een van zijn hartewensen geweest om de herdenking in
Kaapstad zelf mee te maken, maar de ‘vurig gehoopte uitnodiging’ - zo drukte hij
het zelf in een brief aan zijn vriend Nienaber uit - bleef achterwege. Haantjes heeft
ook zijn gedachten wel eens laten uitgaan naar een lectoraat aan een Afrikaanse
universiteit, maar daar is nooit wat van gekomen. Zijn Londens lectoraat, zo weinig
gelukkig als dit voor hem persoonlijk geweest moge zijn, heeft in zeker opzicht het
patroon van zijn dromen toch wel blijvend beïnvloed. Maar hij heeft de verre geliefde
niet kunnen bereiken. Het water was veel te diep.
Het verhaal van Haantjes' leven na zijn ziekte wordt intussen niet alleen, en zelfs
niet in de eerste plaats, beheerst door zijn verhouding tot Zuid-Afrika. In september
1933 probeerde hij het weer eens met een geregelde werkkring en wel als
internaatsleider in datzelfde Ruimzicht, dat hem indertijd mee had helpen vormen.
Hij kende er de tradities van het huis en hij kende ook het soort jongens dat er werd
opgeleid, grotendeels van boerse of kleinburgerlijke afkomst en grotendeels bestemd
voor het domineesambt. Hij had er wel zin in, te meer omdat zijn studie in deze tijd
ook meer en meer de theologische kant opging. Hij heeft er zelfs nog over gedacht
om in Utrecht theologie te gaan studeren, maar ook dat is bij een gedachte gebleven.
Wel heeft hij in Doetinchem zijn bevoegdheid als hulpprediker gehaald. Hij preekte
jarenlang geregeld en ook de problemen van het godsdienstonderwijs gingen hem
meer en meer bezighouden. Intussen werd hij daarom de literatuur nog niet ontrouw.
De literatuur, zoals hij die bij voorkeur zag, lag in het verlengde van de
evangelieprediking en als criticus en essayist was hij ook zeker niet in de laatste
plaats pastoraal pedagoog geweest. Tenslotte heeft Haantjes echter zelfs op
Ruimzicht, ofschoon hij hier een betrekkelijk gelukkige tijd heeft doorgebracht, zijn
draai niet helemaal kunnen vinden. Omstreeks 1940 begint hij weer te solliciteren
naar een leraarsbetrekking en in september 1942 vindt hij eindelijk de school
waarmee hij het eens kan worden - zo moet men het wel formuleren, want
gemakkelijk was hij niet - in het Christelijk Lyceum te Zutfen.
Inmiddels is er dan een nieuwe periode van zijn leven begonnen, want op 7 april
1942 heeft de moeilijke vrijgezel een begrijpende en steunende
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metgezel gevonden in Tjitske Grijpma. Moet het ook ‘toevallig’ heten, dat zij van
Friese afkomst was en dat zijn hart dus tenslotte rust vond bij een dochter van
Friesland? Zijn late huwelijk is bijzonder gelukkig geweest. Hij vond er een evenwicht
in, zoals hij vroeger nooit had gekend. Het huwelijk heeft hem ook stellig de kracht
gegeven om zich in het vermoeiende leraarsbestaan te handhaven. Hij bleef in
Zutfen tot 1947 en liet zich toen, blijkbaar toch weer gedreven door een soort
heimwee naar de sfeer van Ruimzicht, benoemen tot directeur van het internaat bij
het Chr. Lyceum te Zeist. Dit tweede directoraat is echter zeer bepaald geen succes
geworden. In Zeist vond hij geen landelijke Achterhoekers die bereid waren zich
door hem geestelijk te laten leiden, maar moest hij zich instellen op een jeugd met
meer society-behoeften, en dat kon hij niet. Hij werd na een tijdje gewoon leraar
aan het Lyceum en keerde in 1953 naar Zutfen terug. Daar heeft hij in april 1956
zijn vrouw aan de dood moeten afstaan en dat heeft hem weer in groter spanningen
gebracht dan hij kon verdragen. Kort na de dood van zijn vrouw keerden de oude
klachten terug, maar hij hield het werk nog vol tot de grote vacantie. Toen kwam
het einde. Tijdens een fietstocht overviel hem een angina pectoris. Hij herstelde nog
in zoverre, dat hij toestemming kreeg om naar zijn broer in Goes te gaan. Maar
nauwelijks was hij daar een paar dagen, of hij overleed, na een nieuwe hevige
aanval die niet meer wilde zakken, op de avond van 3 augustus 1956. De plaats
van zijn overlijden is bijna even ‘toevallig’ als die van zijn geboorte. Hij is om zo te
zeggen onderweg geboren en onderweg overleden. Tussen begin en einde liggen
als rustpunten Friesland en de Gelderse Achterhoek.
Als leraar gaf Haantjes bij voorkeur godsdienstonderwijs. Het laatste van de vele
tijdschriften, die hij heeft helpen oprichten en redigeren, heette Opdracht, met als
ondertitel ‘orgaan van de werkgroep voor het godsdienstonderwijs op middelbare
scholen, ingesteld door de Hervormde raad voor de zaken van kerk en school’.
Zowel van de genoemde werkgroep als van het tijdschrift was Haantjes de eigenlijke
auctor intellectualis. De altijd vermoeide was ook altijd een onvermoeibaar werker,
als het ging om zijn pastoraal-pedagogische ‘opdracht’. Deze ‘opdracht’ heeft hem
stellig verhinderd sommige doeleinden te bereiken, waartoe zijn begaafdheden hem
schenen voor te bestemmen en waarnaar zijn ambities ook wel uitgingen. Het is
misschien toch wel zeer zinvol, dat zijn leven van de wereldstad Londen naar het
stille, Achterhoekse
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Ruimzicht is teruggeleid, omdat hij zich daar kon voorbereiden op wat zijn laatste
taak zou worden: de hervorming van het godsdienstonderwijs op de middelbare
scholen. Intussen is ook in de jaren van zijn leraarschap de nederlandist in hem
zich toch nog wel blijven roeren. Ik noemde hierboven al verschillende publicaties
in verband met Zuid-Afrika en moet daar nu nog twee verzamelwerken aan
toevoegen, die hij samen met zijn vriend W.A.P. Smit - directeur van de M.M.S. in
Deventer in de tijd toen hij leraar in Zutfen was - heeft geredigeerd, Panorama der
Nederlandse Letteren en Meesterwerken der Literatuut. Beide zijn in 1948
verschenen, maar in de oorlogsjaren voorbereid. In het Panorama schreef Haantjes
zelf het hoofdstuk ‘Lof van Holland, Vaderlandse dichtkunst in en na de Franse tijd’.
Het vaderlandse motief heeft hem tijdens de oorlog sterk beziggehouden en hij heeft
er ook nog tal van afzonderlijke studies aan gewijd, bestemd om eenmaal gebundeld
te verschijnen. Maar ook dat is er weer niet van gekomen.
Het ligt min of meer in de rede, dat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
waarvan Jacob Haantjes sinds 1930 lid is geweest, het schrijvan van zijn
levensbericht heeft opgedragen aan een vriend en bondgenoot uit zijn literaire
periode, toen hij een voorman was in de kring der toenmaals Jong-Protestants
geheten schrijvers. Maar ik heb toch het gevoel, dat het hoofdaccent in zijn
levensverhaal niet mag vallen op de kwaliteiten, die hem destijds hebben doen
verkiezen tot lid van deze Maatschappij. Ik meen dat ik het laatste woord moet geven
aan een van zijn oud-pupillen, die hem in het blad Nieuw-Ruimzicht van sept. 1956
heeft herdacht onder de titel ‘Verterende Overvloed’. Ik herken in het daar getekende
beeld wel verschillende trekken, maar zou de hier volgende zinnen toch zelf nooit
zo hebben kunnen neerschrijven, omdat ik Haantjes daarvoor tenslotte niet goed
genoeg gekend heb: ‘Meneer Haantjes heeft uitzonderlijk veel gegeven en wat hij
gaf, moet hem veel gekost hebben. Men zou kunnen denken, dat hij uit overvloed
schonk... De overvloed was er, maar het was een overvloed, die zichzelf voortdurend
scheen te verteren: hij was als een vulkaan, die door de jaren heen smeult en waarin
men gloeiende processen vermoedt, zonder dat men ze in hun aard en omvang
kan peilen. Botsende krachten, een tekort, dat hem voortdurend kwelde....Door zijn
gelaat en zijn gebaren, door zijn woorden sloeg een brand heen, soms bijna
bedwongen in een glimlach, soms dreigend als een donderbui: ‘De Bolle zit vanavond
weer op de kast’, zeiden wij dan op de benedenleerzaal, met het scherpe
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aanvoelingsvermogen en de barre kortzichtigheid aan de leeftijd eigen. Een
harmonische en gepolitoerde persoonlijkheid was hij allerminst. Het elegante woord
lag hem niet, het beheerste, charmante gebaar nog minder. De moeizaamheid,
waarmee hij zich daar terwille van de ander toch toe plooide. kon ontroerend
zijn....Haantjes leefde moeilijk, gespannen, zichzelf verterend’.
K. HEEROMA
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Oscar Louis Helfrich
(Serang, 6 october 1860 - Voorburg, 29 april 1958)
Oscar Louis Helfrich werd 6 october 1860 te Serang geboren als zoon van de beierse
officier van gezondheid Conrad Helfrich en van Jeanette Caroline Couvreur. Zijn
gehele lagere en middelbare schoolopleiding genoot hij te Leiden, waar hij vervolgens
college liep aan de gemeenteinrichting ter opleiding van oost-indische ambtenaren.
Toen hij october 1881 op Java terugkwam, nam hij eerst deel aan een cursus der
landbouwschool te Buitenzorg, aangezien er in de buitengewesten geen plaats bij
het binnenlands bestuur vacant was. Na een jaar volgde zijn plaatsing te Besoeki,
vanwaar hij mei 1883, vergezeld van zijn jonge vrouw Adriana Helena Maria
Middelaer, naar de residentie Bengkoelen vertrok.
Eenmaal aangekomen in het gewest waar hij jarenlang zou gaan arbeiden, zette
de jeugdige bestuursambtenaar, die aanvankelijk te Kroë werd geplaatst, zich met
ijver aan de bestudering van land, volk en taal. Of hij daartoe een aanmoediging
had ontvangen, is niet vast te stellen. Mogelijk zijn de geschriften van Wilken, die
in 1881 lector te Leiden was geworden en onder wiens gehoor Helfrich nog geweest
kan zijn, hem een aansporing geweest. Zeker is het, dat hij zowel in zijn ‘Bijdrage
tot de geographische, geologische en ethnografische kennis der afdeling Kroë’ (1886) B.K.I. 38 (1889) -, als in zijn opstel ‘De eilandengroep Engano’ - (1886)
T.N.A.G. 1888 - verwijst naar ‘de belangrijke bijdrage van Prof. Dr. Wilken: ‘Over
de verwantschap en het huwelijks- en erfrecht bij de volken van het Maleische ras’.
Beide verhandelingen openbaarden reeds overtuigend de voortreffelijke
eigenschappen, die Helfrich als wetenschappelijk onderzoeker en auteur kenmerkten:
brede belangstelling, snel werken en een zekere mate van perfectionisme. Alle
materiële en geestelijke cultuurwaarden hadden zijn aandacht en waar hij dit, met
het oog op het onderwerp dienstig achtte, riep hij bij zijn navraag zijn vrouw te hulp.
Haar dankte hij veel gegevens over geboorte, ziekte, huwelijksleven e.d..
Beide genoemde opstellen zijn haastwerk geweest, immers te Kroë bleef Helfrich
slechts één jaar, in welke korte spanne tijds hij niet slechts de gegevens voor zijn
‘Bijdrage’ verzamelde, doch ook belangrijk materiaal over de lampongse taal: ‘Proeve
van een Lampongsch-Hollandsche woordenlijst, bepaaldelijk voor het dialect van
Kroë’, ‘Verzameling Lampongsche teksten, getranscribeerd onder toezicht van O.
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L. Helfrich’, beide in V.B.G. 45 (1891); ‘Lampongsche raadsels, spreekwoorden en
spreekwijzen met vertaling’ B.K.I. 40 (1891). Zijn rijke Enggano-opstel stelde hij
samen gedurende een reis naar dat ‘naaktloperseiland’, waar hij een onderzoek
moest instellen naar de stranding van het britse schip ‘Scottish Star’. Helfrich werd
toen verwelkomd door een radja, die de uniformjas van de onfortuinlijke
scheepskapitein aan het blote lijf droeg. Ook hier zamelde Helfrich taalgegevens,
tezamen met J.A.J.C. Pieters uitgegeven in een ‘Proeve van een
Maleisch-Nederlandsch- Engganeesche woordenlijst’ - T.B.G. 34 (1891), waarop
hij zelf nog aanvullingen gaf in T.B.G. 35 (1893).
Zijn door hoog verantwoordelijkheidsbesef ingegeven streven naar perfectionisme
sprak uit Helfrichs gewoonte zijn bijdragen te vervolledigen in aanvullingen,
verbeteringen en vervolgen. Deze werkwijze is vooral bij woordenlijsten de
hanteerbaarheid niet ten goede gekomen.
Helfrich heeft niet nagelaten over zijn werk het oordeel te vragen van geleerden
van naam. Te Leiden was hij wellicht in 1881 nog onder het gehoor geweest van
Dr. Snouck Hurgronje. Deze geleerde zorgde voor de plaatsing in het Int. Arch. für
Ethnographie (1888) van een stel aantekeningen, die Helfrich met twee collega's
van het ‘Hasan-Hoseinof Taboet-feest te Bengkoelen’ had gemaakt. Met het gunstig
oordeel van de streng kritische Van der Tuuk over zijn Bijdragen tot de kennis van
het Lampongs, was hij niet weinig vereerd; Van der Tuuk had immers zelf de
grondslagen voor de lampongse taalstudie gelegd. Dat de grote Kern van zijn
verzameling lampongse teksten getuigde, dat ze ‘een vasten grondslag voor verdere
studie opleverde’, was voor Helfrich evenzeer een aanmoediging met zulk studiewerk
door te gaan.
Ook met wetenschappelijke instituten trad hij al spoeding in relatie: het Kon. Ned.
Aardrijkskundig Genootschap, het Kon. Bataviaasch Genootschap van K. en W. en
het Kon. Instituut voor de T.L. en V. van Ned. Indië telden hem onder hun leden.
Bovendien verrijkte hij de collecties van de musea te Batavia, Leiden en (later)
Amsterdam met fotomateriaal en grote en kostbare zendingen ethnografische
voorwerpen (o.a. van Enggano en Seloema), steeds vergezeld van uitvoerige
nauwkeurige beschrijvingen waarin aan de technische termen grote aandacht was
geschonken. Zowel van de nederlandse regering als van het Tropeninstituut te
Amsterdam ontving hij als blijk van waardering daarvoor een zilveren medaille.
Zijn verblijf in Bengkoelen sloot Helfrich af met een vierjarig bestuur
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over de afdeling Manna en Passemah Oeloe Manna-1888-1892-, waar hij wederom
een schat van volkenkundige en taalkundige gegevens verzamelde: ‘Bijdrage tot
de Letterkunde van den Sĕrawajer en Bĕsĕmaher in de afd. Manna en P.O. Manna
(Residentie Bengkoelen)’-T.B.G. 37 (1894)-; ‘Sĕrawajsche en Bĕsĕmahsche
spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels’ -B.K.I. 45 (1895)- en zijn omvangrijke
‘Bijdragen tot de kennis van het Midden Maleisch (Bĕsĕmahsch en Sĕrawajsch
dialect)’ -V.B.G. 53 (1904).
Is totdusveriets gezegd over Helfrich als wetenschappelijk onderzoeker, thans
een enkel woord over Helfrich als bestuurder, als hoedanig hij zich in zijn verdere
diensttijd onderscheiden heeft. Het spreekt van zelf, dat iemand, die zo intensief
belangstelde in het doen en laten van een bevolking, op haar verbeelding werkte.
Bij een plattelandsbevolking is daarvan het gevolg het geven van een bijnaam of
het ontstaan van een persoonsmythe. In Groot Mandailing en Natal, (Zuid-Tapanoeli),
waar Helfrich na een jaar dienst in Atjeh controleur werd (van 1893-1897), stond hij
onder de bevolking bekend als de Toean Pendek, de korte mijnheer. Zijn wijze
bestuursoekazes hield de Mandailinger tot de laatste wereldoorlog in ere en het zou
niet verwonderlijk zijn indien dat ook nu nog het geval is. Helfrich was van mening,
dat aan rechtspraak naar ongeschreven recht het grote gebrek kleefde, dat iedere
rechtsprekende ambtenaar bij aankomst in een nieuw ressort weer van meet af aan
beginnen moest met een studie van het plaatselijke ongeschreven adatrecht, waarvan
destijds nog geen samenvattend overzicht bestond. Dit bracht hem er toe
adatreglementen op te stellen of te doen opstellen. Voor Groot Mandailing en Natal
liet hij deze taak vervullen door een tweetal bekwame mandailingse hoofden
(adatrechtbundel 35-1936).
Grote naam heeft Helfrich verworven als pacificator van Djambi. Omstreeks de
eeuwwisseling wenste de regering een einde te maken aan de in dat sultanaat
heersende wantoestanden. Dr. Snouck Hurgronje, toen adviseur voor inlandse en
arabische zaken, kreeg opdracht de politieke situatie te gaan opnemen (1901). Deze
staatsman-geleerde ried de regering aan de tot dusver gevolgde onthoudingspolitiek
te verlaten. Helfrich, die na bijkans zestien jaar dienst zijn eerste europese verlof
van een jaar had genoten, was in 1898 geplaatst in de residentie Palembang, waar
hij in 1901 ‘bij zijn kader à la suite gevoerd werd’ en gesteld ter beschikking van
den resident ‘ten einde hem in de behandeling van verschillende belangrijke
aangelegenheden behulpzaam te zijn’. Een van
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die aangelegenheden was: het orde stellen op de zaken in Djambi, dat onder
Palembang ressorteerde. En zo werd eind 1901 Helfrich naar Djambi gedirigeerd.
Het is hier niet de plaats Djambi-geschiedenis te schrijven. Slechts moge aangestipt
worden, dat op 16 maart 1904 de djambische rijkssieraden van sultan en
troonopvolger, twee fraaie statiekrissen in tegenwoordigheid van Helfrich te Djambi
bij de resident van Palembang werden ingeleverd. Van dit historisch feit berust een
foto op het Kon. Instituut voor de T.L. en V. Jarenlang moest nog gepatrouilleerd
worden om de voortvluchtige ex-sultan Taha (gevallen april 1904) en andere
djambische groten met hun aanhang onschadelijk te maken. Helfrich maakte die
tochten vaak mee en een van de belangrijkste huidige verkeerswegen, de zgn.
Helfrich-weg, is niets anders dan het verbeterde colonnepad van Helfrich. Meermalen
verkeerde Helfrich, die een moedig man was, in levensgevaar. In 1903 werd hij te
Djambi gewond. Zeer verdiend werd hij drager van het ereteken voor belangrijke
krijgsbedrijven met de gespen: Atjeh (1898), Djambi en Kerintji (1906) en
Midden-Sumatra (1908). In 1903 werd zijn moed en zijn politiek beleid beloond door
zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.
In 1906 werd hij de eerste resident van het door hem gevormde nieuwe gewest
Djambi. Dit was de steen die Helfrich metselde in van Heutsz' grootse bouwwerk,
het nederlands-indische tropenrijk.
Had Helfrich als assistent-resident de gegevens op zijn dienstreizen verzameld,
ten behoeve van de bestuursambtenaren in druk doen verschijnen (vgl. blz. 81
Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië - 1927), als resident heeft hij met
vaste hand het gehele gewest geordend. De Djambiër noemde hem wel Toean tjabé
rawit, hem vergelijkend met de kleine scherpe spaanse peper; ook hij was klein en
pittig, niettemin gezien om zijn strikte rechtvaardigheid. Zoveel mogelijk aansluitend
op het oude landsrecht hervormde hij bestuur en rechtspraak. De rechten en plichten
van volk, volkshoofden en bestuursambtenaren regelde hij in zijn bekend geworden
Oendang oendang, door Van Vollenhoven gekenschetst als een ‘omvangrijke
adatcodificatie’, in werkelijkheid een algemeen regeringsreglement voor Djambi van
niet minder dan 365 artikelen (adatrechtbundel 5).
Voor de volkswelvaart van Djambi legde hij een blijvende grondslag door de
invoering van de bevolkingsrubbercultuur, waarvan de latere betekenis spreekt uit
enkele cijfers van 1935: 64 millioen tapbare, 17 millioen nog niet tapbare
rubberbomen; uitvoer 34.400 ton (van 1000 kg.)
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handelsrubber. In 1908 ging Helfrich met een jaar buitenlands verlof, Djambi
achterlatend als een rustige welgeordende residentie.
Van 1909 tot 1912 was hij nog resident van Bengkoelen, het gewest waar hij zijn
eigenlijke bestuursloopbaan begonnen was. In 1911, kort voor zijn pensionering,
werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Zeven jaar
daarna werd andermaal een beroep gedaan op zijn uitzonderlijke bekwaamheid als
bestuurder. Twee jaar lang (1919-1921) zetelde hij als gouverneur te Willemstad,
waar hij voor Curaçao een groot ontwikkelingsplan opstelde, dat pas na zijn ontslag
in langzaam tempo tot uitvoering kwam. Op Curaçao kwam zijn vrouw te overlijden.
Helfrich's aantal pensioenjaren is groter geweest dan het getal zijner dienstjaren,
doch in wezen heeft hij na zijn pensionering doorgediend. Onmiddellijk na terugkeer
in het vaderland hervatte hij zijn wetenschappelijk werk. In 1915, 1921 en 1927
kwamen aanvullingen op zijn Midden Maleise bijdragen van 1904 - V.B.G. 61, 63
en 68 met een slot-supplement, in 1933 afzonderlijk te 's-Gravenhage in het licht
gegeven. Met een samenvattende herziening van dit gehele werk maakte hij zelf
nog een aanvang. In 1915 verscheen in de V.B.G. 61 ‘Lampongsche
dwerghertverhalen’, in 1916 in de B.K.I.71 zijn ‘Nadere bijdrage tot de kennis van
het Engganeesch’; in 1927 bracht B.K.I. 83 ‘Uit de folklore van Zuid-Sumatra,
medegedeeld door O.L. Helfrich’.
Voor het Koloniaal Tijdschrift verzorgde Helfrich jarenlang de rubrieken ‘Bibliografie’
en ‘Uit buitenlandsche tijdschriften en werken’. Als archivaris van het Zuid-Sumatra
Instituut ontwierp hij het schema van de uitstekende Zuid-Sumatra bibliografie. Van
dit beredeneerde literatuuroverzicht bewerkte hij het eerste deel (lopende tot 1915)
grotendeels zelf, terwijl J.W.J. Wellan het tweede deel voltooide, nadat Helfrich naar
Curaçao was vertrokken.
Wellan was ook een van zijn medewerkers bij de voltooiing van het grote
ethnografische boek over de Bĕsĕmah, waarin de schat van waardevolle gegevens,
in de jaren 1888-1892 daar verzameld, systematisch werden uitgewerkt. Aangezien
van een onverkorte uitgave van dit zeer omvangrijke werk alleen al om financiële
redenen moest worden afgezien, vertrouwde Helfrich het handschrift toe aan het
Kon. Instituut T.L. en V.
In zijn grote handboek over het adatrecht heeft Van Vollenhoven Helfrich gerekend
tot de beste oudere adatauteurs uit de 19e eeuw (deel II blz. 767). Toen het Kon.
Instituut voor de T.L. en V. in 1909 de adatrecht-
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commissie instelde, werd Helfrich daarvan een der zes leden. Hij bewerkte voor de
adatrechtbundels alles, wat betrekking had op Zuid-Sumatra en Zuid-Tapanoeli,
waaronder veel van eigen hand. Hoe hij in de praktijk zelf het adatrecht hanteerde
kan blijken uit de reeksen uitspraken van de door hem ingestelde adatrechtbank te
Panjaboengan (Groot Mandailing), waarvan hij van 1894-1896 leider was
(adatrechtbundel 35 en 38).
De commissie voor het adatrecht eerde haar trouwe medewerker door t.g.v. zijn
70e verjaardag de 32e bundel, geheel gewijd aan Zuid-Sumatra, te sieren met zijn
portret. In 1943 benoemde zij hem tot haar erevoorzitter. Twintig jaar later volgde
zijn verkiezing tot erelid van het Kon. Instituut voor de T.L. en V..
Helfrich's naam als bekwaam en rechtschapen bestuurder zal blijven voortleven,
zolang er herinnering zal bestaan aan het goede corps bestuursambtenaren, dat
eens het oude Nederlandsch-Indië regeerde; Helfrich's naam als wetenschapsman
zal niet verklinken, zolang er orientalistiek beoefend zal worden. Maar in de landen
op Sumatra, waar Helfrich eens diende, blijven zijn naam en persoonlijkheid leven
onder de bevolking, doordat hij getoond heeft te beseffen, dat gezag noch
geleerdheid waarde heeft zonder hartelijke contacten van mens tot mens.
V.E. KORN
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Gerrit Hulsman
(Westmaas, 5 maart 1867 - Lochem, 9 december 1958)
Een man met een breed gebaar en een hart waarin plaats was voor veel en velen.
Daarbij begaafd met het vermogen om zich ongekunsteld, vloeiend en vlot uit te
drukken, heeft hij als Verbi Divini Minister gedurende meer dan een halve eeuw het
Evangelie verkondigd, zoals hij dit naar de inspraak van zijn conscientie verstond.
Levendig en opgewekt van aard, met een hang naar een ruimen vriendenkring,
kende hij in zijn ambtelijk werk geen vermoeienis en vond hij daarnaast nog immer
tijd om te voldoen aan zijn litteraire belangstelling, deze mede overdragend op allen,
die zich tot hem aangetrokken gevoelden. Zo hebben wij Ds. Hulsman gekend in
de volheid zijns levens; zo is hij gebleven tot in zijn hogen en krachtigen ouderdom.
Gerrit Hulsman werd den 5. Maart 1867 geboren te Westmaas in de door C.E.
van Koetsveld vermaarde pastorie van Mastland, alwaar zijn vader, Ds. Gerrit Jan
Hulsman, een jaar te voren als Nederduits-Hervormd predikant was beroepen. De
herinnering aan Van Koetsveld was nog niet geheel vervaagd; zelfs meende men
in enkele andere dorpelingen iets terug te vinden van Ary Ploegstaart of andere
figuren uit Van Koetsvelds pastoraal gedenkschrift.
Ds. Gerrit Jan Hulsman was gehuwd met Anna Elisabeth Krenning, een zeer
intelligente en religieuse vrouw, leerlinge van den predikant-letterkundige J.P.
Hazebroek. Zij had twaalf kinderen, van welke zij er negen volwassen heeft mogen
zien. Reeds in 1894 weduwe, is zij op 82-jarigen leeftijd in 1927 te Eerbeek
overleden.
Na op verscheidene scholen onderwijs te hebben ontvangen, slaagde de jonge
Gerrit Hulsman voor het toelatingsexamen van het gymnasium te Nijmegen, destijds
bestuurd door den voortreffelijken rector Dr. P. Meulemans, een man met grote
paedagogische talenten. Daar de vader van Hulsman met Ds. H. Pierson, diens
ambtgenoot te Heinenoord, bevriend was, nam deze zijn oudsten zoon tijdelijk als
huisgenoot op; zodoende verkeerde de jonge Hulsman in een op hoog peil van
beschaving en cultuur staand gezin.
In 1886 werd Gerrit Hulsman overeenkomstig zijn eigen verlangen en de wens
zijner ouders theologisch student, en wel te Amsterdam. Op de keuze van de
universiteit aldaar was het feit, dat Hulsman senior bevriend was met den Hoogleraar
Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye,
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die godsdienst-geschiedenis doceerde, niet zonder invloed. Aan zijn studentenjaren
heeft Hulsman altijd de aangenaamste herinneringen bewaard. Hij kwam door de
familie Pierson in kennis met de aan deze geparenteerde familie Gunning, van welke
Dr. J.H. Gunning Jr destijds hoogleraar in de dogmatiek te Amsterdam was. Ook
werd hij in verschillende patricische kringen der hoofdstad geïntroduceerd; o.a. in
die van den Burgemeester Mr. G. van Tienhoven, wiens zoon Gijs zijn clubgenoot,
een zijner beste vrienden werd. Hij woonde grote feesten en recepties bij; voorts
vele artistieke en litteraire avonden, waarbij mannen als Beets, Hazebroek of Allard
Pierson voordrachten hielden. Van laatstgenoemde heeft hij ook onverplicht
verschillende colleges gevolgd.
In Mei 1890 is G. Hulsman Candidaat tot den Heiligen Dienst geworden; stelde
zich echter voorshands niet beroepbaar, daar hij voornemens was om alsnog te
promoveren. Daar evenwel een langer verblijf te Amsterdam zijn vader wat
bezwaarlijk viel, werd de studie te Randwijk, waar inmiddels zijn vader woonde,
voortgezet, edoch niet geheel voltooid. Geheel onverwachts toch kwam een beroep
naar Lemele en Archem. Hulsman aanvaardde dit, daar hij zich intussen verloofd
had met Jonkvrouwe Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen, en de pastorie in het
bekoorlijke dorpje Lemele in Overijssel scheen hun een ideaal verblijf toe.
Het is aldus gegaan. De predikantsplaats te Lemele was vacant en Hulsmans
vader werd aangezocht haar in te nemen. Maar hij ging er niet op in, en richtte de
volgende bewoording tot den Kerkeraad: Indien ik nog candidaat ware, gelijk mijn
zoon, zou ik er waarschijnlijk over denken; maar op mijn leeftijd gevoel ik mij verplicht
te bedanken. De Kerkeraad van Lemele heeft den wenk, die hierin besloten lag,
begrepen en Hulsman de zoon werd beroepen. Op 3 Januari 1892 werd hij bevestigd
door zijn vader. Bij zijn intrede koos hij tot text Joh. VI, vs 68: Heere, tot wien zullen
wij henengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Hulsman kon gerekend
worden tot de ethisch-orthodoxe richting in de vaderlandse kerk.
Den 3. Maart van hetzelfde jaar trad hij in het huwelijk met Jonkvrouwe Hartsen,
die hem tot in haar hogen ouderdom een voortreffelijke echtgenote is geweest. Alle
plichten, die men van een predikantsvrouw verwacht, heeft zij met toewijding verricht,
zonder zich ooit op den voorgrond te plaatsen. Uit dit huwelijk zijn vijf dochters
gesproten, die allen een eigen gezin gesticht hebben.
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G. Hulsman is verder predikant geweest te Zandvoort van 1892 tot 1903, te
Groningen van 1903 tot 1915, van 1915 tot 1920 te Assen en van 1920 af voorganger
van den Protestantenbond te 's-Gravenhage. Toen echter het bestuur van dien bond
hem gaandeweg niet zo zeer als predikant, dan wel als ambtenaar wilde
beschouwen, rezen er moeilijkheden, ten gevolge waarvan hij die functie nederlegde
en, in 1931, een beroep naar Drempt aannam. In 1943 werd hij, krachtens een
kerkelijke verordening, wegens leeftijdsgrens, emeritus. Na een kort verblijf te
Doesburg was hij verder met zijn echtgenote te Lochem woonachtig.
Bij het begin van Hulsmans ambtsaanvaarding te Lemele had Professor Allard
Pierson in een onderhoud met hem verklaard, dat zijn aanleg meer uitging naar de
practische psychologie en letteren dan naar de finesses der wetenschappelijke
theologie. Dit is uit hetgeen Hulsman gepresenteerd heeft, juist gebleken.
Eveneens had deze te worstelen met het moeilijke vraagstuk van de bijbelcritiek
en de gevolgen die deze critiek heeft voor de zogenoemde ethische richting en haar
houding tegenover de gemeente. In 1897 schreef hij de brochure Moderne
wetenschap of bijbelse traditie? waarin hij rust voor hoofd en hart zocht door zich
aan de Schrift te onderwerpen. Te Groningen echter kwam er een ommekeer en
verklaarde hij in zijn geschrift Het ethisch beginsel en de ethische richting (1911),
dat dit standpunt onhoudbaar is en dat de wetenschappelijke critiek haar volle recht
moet hebben. Hij zag dus geen anderen uitweg dan de vrijzinnige theologie te
aanvaarden. Ofschoon hij bij zijn lidmaten zeer gezien was, geraakte hij toch in
conflict met den kerkeraad te Groningen en nam gaarne een beroep naar Assen
aan.
De afscheids-rede, den 2. Mei 1915 tot de Hervormde Gemeente van Groningen
gericht (uitgegeven bij H.J. Modderaar/1915/Groningen), is naar stijl en inhoud een
meesterstuk. Zij houdt nu nog de lezers van het begin tot het einde geboeid. Hier
voert, naar aanleiding van Openbaring XIV : 6 en 7a, waarin van het Eeuwig
Evangelie sprake is, een man het woord, die, na zwaren strijd, moedig de keuze
heeft gedaan, zonder om de gevolgen te geven.
In gedragen bewoordingen verheerlijkt hij het leven in zijn oneindigen rijkdom van
figuren, het leven slapend in de steenen, ontwakend in de dieren, denkend in de
menschen, het leven, zich openbarend in allerlei grootte van de kleinste microben
af tot de hemelbollen toe (afscheidsrede p. 7). Hij spreekt over de Engelen de
personificatiën van onze hoogste gevoelens en onze reinste idealen (p. 8).
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Hulsman weet zeer goed dat de opvattingen en overtuigingen der menschen telkens
veranderen (p. 14), maar hij meent toch, wel degelijk recht te hebben te kunnen
spreken van een Eeuwig Evangelie (p. 16). En hij eindigt aldus: Laat uit de
voorstellingen en idealen van onze Vaderen gerust vallen, wat geen beteekenis
meer heeft voor onzen tijd, maar laat Uw hart oordeelen door het Eeuwig Evangelie,
het woord van Recht en Liefde, dat Christus bracht en dat onvergankelijk zal blijken
te zijn (p. 20).
In de laatste jaren van zijn predikambt te Groningen vond Hulsman in dezen
Kerkeraad geen begrip voor zijne vrijere opvattingen van de Heilige Schrift en de
Confessie. Hij sprak bij zijn afscheidsrede de overtuiging uit, dat hij in den Kerkeraad
geen Koninklijken geest had aangetroffen, die ruimte laat voor iedere overtuiging.
Maar de zaak lag toch wel enigszins anders. Groningen was een orthodoxe gemeente
en men had dus een rechtzinnigen voorganger beroepen; de later meer modern
georiënteerde predikant was dus in die gemeente niet langer op zijn plaats. Een
herder en leraar moet datgene, wat leeft in zijn gemeente bevestigen en kan niet
naar zijn goeddunken nieuwe gedachten en inzichten profeteren.
Ds Hulsman is verder aan het vrijzinnige standpunt trouw gebleven, getuige o.a.
zijn Christelijke zedeleer (1916) en De gebondenheid der wetenschap en de vrijheid
der religie (1922). In 1923 publiceerde hij Het liturgische streven van onzen tijd,
waarin hij p. 45 de zeer kenschetsende uitspraak doet hoezeer wij hopen, dat het
liturgische streven van onzen tijd onzen eeredienst te goede moge komen, laten wij
nooit vergeten, dat de schoonste eeredienst niet opweegt tegen één daad van liefde.
Nadat de werkzaamheden van Ds Hulsman in Groningen waren geëindigd, heeft
hij vijf jaren lang als modern predikant gearbeid in Assen en bij het afscheid van
deze gemeente sprak hij: Ik dank God die mij bekrachtigd heeft, mij hier op deze
plaats, in de bediening gesteld hebbende (Een laatste groet aan het Noorden/P.
Hoordhoff/1920/Groningen, p. 24). Dit is dus een vruchtbare periode geweest in zijn
leven. Toen volgde het beroep naar Den Haag. Ook hier begon hij zijn werk met
veel ijver en liefde. Gedurende elf jaren heeft hij al zijne krachten, geestelijke en
lichamelijke, ingezet om de Haagse afdeling van den Protestantenbond te doen
bloeien. Veel zegen rustte hierop. Maar nu stond er in dien tijd helaas aan het hoofd
een vrij slap Bestuur, geleid door een voorzitter, die de eerste plaats wilde innemen.
Ds Hulsman toonde, tegenover dezen ambitieusen man, te zijn: de man van veel
grooter karakter en zeker
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van veel meer ontwikkeling en kennis. Naar aanleiding van een onbelangrijke zaak,
het al of niet opstaan bij het zingen van het slotgezang, zijn opzettelijk moeilijkheden
opgeworpen door den voorzitter over de liturgische voorschriften vastgesteld door
het Bestuur, wat ertoe geleid heeft, dat Hulsman tot zijn groot verdriet en teleurstelling
zijn ambt in Den Haag, alhoewel vrijwillig, heeft neergelegd en een beroep naar
Drempt heeft aanvaard.
Den 5. Juli 1931 hield Hulsman zijn afscheidsrede Geen blijvende stad tot de
leden van den Protestantenbond, afdeling 's-Gravenhage. Ook deze predikatie is
stijlvol en wij leggen haar niet dan node uit handen, maar de toon van weemoed is
er in overheersend. Geen wonder. Zoals Hulsman het U eerlijk en ronduit zegt: ik
had nog zoo gaarne willen blijven... Ik had hier mijn 70ste jaar willen halen en dan
van mijn werkkring in den Haag willen scheiden (p.6) Maar, - betrekkelijk onverwacht
is er een einde aan den arbeid gekomen (p. 8). Hulsman eindigt met een groots
beeld:
Toen Rome in 410 door de Gothen werd verwoest, en men klaagde: De lamp der
wereld is uitgegaan, zag Augustinus op de puinhopen van de Stad dezer Aarde een
andere stad, de Civitas Dei, verrijzen. Dat, zegt Hulsman, is een troost voor de
menschheid. Dat is een troost ook voor den enkelen mensch.....op de ruïne van de
aardsche verwachtingen en illusiën, rijst de tempel des geloofs (p. 9).
Zeer fraai en karakteristiek voor Hulsman is ook de toespraak, die hij den 2.
September 1939 te Drempt hield bij gelegenheid van de overdracht van den
duizendjarigen Toren van die plaats aan de burgerlijke Gemeente. Hij begint met
te spreken over de gebreken van den ondertoren, die zich mede bij den sterken
Toren van Drempt hebben doen gelden, een toren, ouder dan den Dom van Utrecht
(Herinnering in druk p. 7). De Toren is gerestaureerd (p. 8) en het is een klokketoren
die een stem heeft, en tot het gemoed spreekt (p. 9). Het is een toren die de liefde
heeft van de bevolking (p. 10). Bij de toespraken tot aanwezige personen en groepen
worden ook de arbeiders niet vergeten (p. 13). Zij hebben allen gewerkt bij snerpende
koude en bij brandende zomerhitte. Er zijn daarbij acrobatische toeren verricht gelukkig zonder ongelukken!
In 1943 werd Hulsman, ten gevolge van een kerkelijke verordening, emeritus. Na
een kort verblijf in Doesburg was hij verder met zijn echtgenote in Lochem
woonachtig. Een grote smart was voor hem het overlijden van zijn echtgenote in
1957.
In de laatste jaren heeft Hulsman toch nog een anderen kijk op het
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ontstaan van het Christendom gekregen door de bestudering van de werken van
Albert Schweitzer, R. Reitzenstein, Paul Wendland en bovenal Friedrich Heiler.
Hierdoor is Jezus voor hem geworden, zoals Schweitzer zegt, de grote onbekende
en de goddelijke Christusgestalte, het iedeaal van een Christelijke mysteriëncultus.
En de volgende passage uit Heiler Der Katholicismus/Seine Idee und seine
Erscheinung (1923) p. 375 is voor Hulsman letterlijk een openbaring geweest, de
toversleutel om de deur te openen die tot de waarheid leidt. Wij geven uit deze
bladzijde het volgende beknopt weer: De katholieke cultus is een mysteriëncultus,
als hoedanig hij reeds in het achtste boek der Apostolische Constituties wordt
gekenschetst; de geweldigste schepping die de Hellenistisch-syncretische
geloofswereld heeft voortgebracht. Ontsproten op den bodem van het antieke
mysteriënwezen heeft het Christendom alle andere mysteriënculten van het
Romeinse wereldrijk overvleugeld en tenslotte geheel verdrongen.
Het voornaamste acht Hulsman de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, t.w.
het rijk van waarheid, gerechtigheid en liefde, afgescheiden van de persoon die het
gebracht heeft. Deze prediking is de parel van grote waarde, waarop het ten slotte
aankomt. En zo staat hij ons voor ogen als iemand, die zich telkens en telkens weder
rekenschap geeft van het door hem ingenomen standpunt en hoe langer hoe meer
zich in de uitkomsten der godsdienstwetenschap verdiept - een serieuze en
sympathieke figuur.
Ds Hulsman heeft ook veel praktisch en sociaal werk verricht, o.a. te Zandvoort
Ons Huis gesticht, dat een centrum geworden is van maatschappelijk leven. Ook
heeft hij gearbeid aan de bestrijding van het drankmisbruik, dat dan ook sindsdien
zienderogen afnam, alsmede doen bouwen een Diakoniehuis met
weduwenwoningen, waar vele ouden van dagen reeds een veilig dak gevonden
hebben en weduwen een toevluchtsoord hadden. Te Groningen heeft hij
daarenboven de financiëele reorganisatie van het Diakonessenhuis ter hand
genomen. Voorts was hij gedurende acht jaren Voorzitter van het College van
Regenten en Regentessen van Het Groene Weeshuis, hetwelk in 1910 het
twee-en-halve eeuwfeest vierde van het bestaan van de stichting.
Op litterair gebied heeft Hulsman veel gepubliceerd. Wij halen als het meest
belangrijke en kenschetsende hier aan: Romantische en wijsgeerige werken van
Hendrik Ibsen (1917), In en om Genève / Reisherinneringen en Beschouwingen
(1924), bevattende o.a. Een uur bij Maurice Maeterlinck en
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Levensvisie (1941). Verder releveren wij artikelen in verscheidene tijdschriften: Louis
Couperus in Stemmen voor Waarheid en Vrede (1896; pp. 36-76, 113-152, 209-255),
waarin hij voornamelijk diens Eline Vere behandelt en Richard Wagner in de Nieuwe
Letterkunde (1899; pp. 405-416). Ook de bouw- en schilderkunst hadden voor
Hulsman een grote attractie. Wij noemen hier van De Katholieke Hofkirche van
Dresden en het Katholicisme in Stemmen voor Waarheid en Vrede (1899; pp.
617-639), en De Sixtijnsche Madonna en het vrouwelijk ideaal (1899; pp. 640-655).
Het o.i. beste van al wat Hulsman heeft geschreven, is zijn monumentaal artikel
over den te weinig gewaardeerden schilder Antoine Wiertz in Stemmen voor
Waarheid en Vrede (1898; pp. 369-399, 465-490). Het is diep gevoeld en raak,
bijvoorbeeld waar hij Wiertz met Bilderdijk vergelijkt (pp. 486 vlg. en 490 vlg.).
Hulsman wijst in een aangrijpende uiteenzetting op de tragiek van Wiertz' leven,
vooral toen hij door een raadselachtige ziekte tot werkeloosheid was gedoemd.
Aldus eindigt dit door wijlen de heer W.G. van der Tak geschreven levensbericht
van G. Hulsman, die op 9 december 1958 te Lochem overleed, 9 maanden na zijn
necroloog. Het onderhavige geschrift is gevonden onder de papieren van wijlen de
heer Van der Tak.
De secretaresse.
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Jhr Matthieu René Radermacher Schorer
(De Bilt, 2 augustus 1888 - Utrecht, 5 augustus 1956)
Jonkheer Matthieu René Radermacher Schorer werd op 2 augustus 1888 op huize
Schoonoord te De Bilt geboren. Hij was de oudste uit een gezin van vier kinderen,
twee zoons en twee dochters, die uit het huwelijk van zijn vader in 1887 met Adriana
Anna Maria Cornelia de Geer geboren waren. Zijn moeder was een dochter van de
bekende Utrechtse hoogleraar en politicus Mr. Barthold Jacob Lintelo baron de
Geer, Heer van Jutphaas. Schorer was dus van aanzienlijke geboorte en heeft deze
afkomst in zijn studentenleven bepaald niet verloochend. Maar ondanks het feit, dat
hem de hoogste eer, die de studentenmaatschappij geven kan, te beurt gevallen
is, moet men zich door de uiterlijke glans van zijn sociaal leven niet laten verblinden.
De jonge René heeft zich in zijn jeugd weinig gelukkig gevoeld, gedrukt als hij was
door de vormelijkheid, die in het gezin van zijn ouders heerste. Hoewel het bij de
ouders zeker niet aan liefde voor de kinderen ontbrak, was het contact tussen ouders
en kinderen weinig innig. Terwijl anders in zulke gevallen nog wel eens bij
grootouders het begrip gevonden wordt, dat het ouderlijk huis niet geeft, was dit bij
Schorer ook niet het geval. Grootvader Schorer, al weduwnaar voordat Schorer's
vader trouwde, reisde veel en heeft bij zijn kleinzoon slechts een vage herinnering
nagelaten. Anders was het met de grootvader van moeders kant, Prof. B.J. Lintelo
baron de Geer van Jutphaas. Hoewel de betrekkingen tussen de beide gezinnen
ook in dit geval niet zeer nauw waren, kwam de jonge René toch nog al eens in de
twee ineenlopende grote huizen aan de Nieuwe Gracht, die door de grootouders
bewoond werden. De familie Schorer woonde buiten - in die tijd - en als het door
een feestje of een andere oorzaak 's avonds te laat geworden was om naar huis
terug te gaan, overnachtte René op de Nieuwe Gracht. Hij voelde zich daar wel zó
thuis, dat hij ook op vrije middagen daarheen trok en dan rechtstreeks naar de
studeerkamer van zijn grootvader ging om zich in de aangrenzende bibliotheek met
de boeken bezig te houden.
Na het sterven van prof. de Geer werd veel van de inboedel verkocht en ook de
kostbare bibliotheek openbaar geveild. Dit schijnt op de toen 15-jarige René grote
indruk gemaakt te hebben en later een van de redenen voor hem te zijn geweest
zijn boeken aan de Koninklijke Bibliotheek te vermaken.
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De schooljaren moeten door een weinig vrolijk en eenzelvig bestaan gekenmerkt
zijn geweest. Later getuigt Schorer van zichzelf, dat hij nooit van kinderen had
gehouden, zelfs als kind niet.
Die eenzelvigheid bleek ook uit zijn zich al op vrij jeugdige leeftijd openbarende
liefde voor lezen. Reeds vroeg leest hij Bosboom-Toussaint, Busken Huet, Van
Lennep, op een leeftijd, dat men hem eerder Karl May, Jules Verne en dergelijke
schrijvers in handen gegeven zou hebben. Als hij op het gymnasium is, wordt hij in
1903 lid van Ars et Amicitia en krijgt hij belangstelling voor de tachtigers. De
gymnasiast, die als middelmatige leerling overdag met zijn schoolwerk druk is, leest
in nachtelijke uren bij kaarslicht Emants en Couperus, Kloos, Gorter en Van Eeden.
En zozeer wordt hij in die tijd door de literatuur gegrepen, dat hij in 1906 en 1907
voor Ars schetsen, lezingen en critieken begint te schrijven.
Zo was Schorer, toen hij in 1908 als student in Utrecht aankwam. Geestelijk was
hij toen al in de oppositie. Wanneer hij later terugziet op de jaren in het gezin van
zijn ouders doorgebracht, erkent hij in het conventionele karakter van dit gezinsleven
het streven van zijn vader, dat zijn kinderen niet het onmaatschappelijke ouderlijk
huis zouden hebben, dat hij zelf in zijn jeugd had gekend. Tegen deze conventie
echter groeide bij Schorer verzet. Hij voelde zich in het ouderlijk huis ongelukkig en
niet begrepen. Zo werden de eerste studentenjaren een tijd van reactie en werd er
die jaren rijkelijk aan het studentenleven geofferd.
Van studeren kwam niet te veel. Zijn belangstelling voor literatuur zal hem wellicht
in de redactie van de ‘Vox studiosorum’ gebracht hebben, terwijl hij ook nog vaste
medewerker werd van het algemeen studentenblad ‘Minerva’. Van veel belang zal
deze literaire werkzaamheid echter wel niet geweest zijn; daarvoor nam het
studentenleven met zijn feesten en uitgangen hem te veel in beslag. In het
lustrumjaar 1911 wordt hij als Willem IV van Holland de hoofdpersoon van de
maskerade en in 1911-'12 treedt hij op als Rector van het U.S.C.. Toen er sprake
was van zijn verkiezing tot Rector was zijn vader vóór aannemen: wellicht speelde
daarbij ook de overweging een rol, dat hij voor die tijd zijn candidaatsexamen zou
moeten doen.
Het rectoraat noodzaakte Schorer automatisch tot meer ernst - hij erkent dat later
zelf - dan hij in de laatste jaren had nagestreefd. Maar het bracht hem ook nog een
pijnlijke ontdekking n.l. dat hij bij zijn jaargenoten achtergebleven was in geestelijke
ontwikkeling.
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De verplichtingen, die de studentenmaatschappij hem had opgelegd, hadden Schorer
zo vermoeid, dat hij zich in juni 1918 uit Utrecht terugtrekt en na een zeereis op
Arenberg, het buiten van zijn ouders, met de studie voor het doctoraal examen een
aanvang maakt. Juist de achterstand echter, die hij bij zichzelf had ontdekt, voerde
hem telkens op zijwegen, zodat het geen verwondering kon wekken dat Schorer,
na in 1916 voor het eerste gedeelte geslaagd te zijn, voor het tweede gedeelte drie
maanden kreeg. Het duurde nu tot 1917, voordat hij weer met ernst aan de studie
was. In 1918 slaagt hij dan voor zijn doctoraal en promoveert in mei van dat jaar op
stellingen. Thans brak dus voor hem het ogenblik aan, waarop men na volbrachte
studie zich een positie in de maatschappij zoekt. Veel zoeken was er overigens voor
Schorer niet nodig. Het was reeds van te voren uitgemaakt, dat hij als
adjunctdirecteur van de Brandwaarborgmaatschappij zou optreden, waarvan zijn
1
vader de directie had.
Schorer behoefde aan zijn functie nog niet zoveel aandacht te besteden, of hij
had voor andere zaken nog wel tijd over. Hem was al door iemand uit de praktijk
de raad gegeven ‘er iets bij’ te doen. Zo kwam Schorer er toe het privatissimum van
prof. Vogelsang, die hij reeds als adviseur bij de maskerade van 1911 had leren
kennen, te volgen. Het was niet zijn plan om, gelijk Vogelsang dit wilde, hiervan een
complete studie met examens en een promotie te maken, maar toch waren deze
jaren voor hem van grote waarde, omdat hij voor het eerst een begrip van studeren
en van het gebruik van een bibliotheek kreeg. Hij begon ook zijn eigen nog maar
weinig omvangrijke bibliotheek met werken op kunstgebied uit te breiden.
Schorer gaf deze studie enige jaren later op, omdat de Renaissance, waarmede
Vogelsang zich toen bezig hield, hem weinig trok en omdat de dood van zijn vader
hem noodzaakte meer tijd aan de zaak te geven. Het was in die jaren, dat Schorer
de man ontmoette, die aan zijn leven en belangstelling een geheel andere richting
zou geven. Dat was, toen het plan om bij de restauratie van de Domkerk door
Slothouwer nieuwe gebrandschilderde, door een modern kunstenaar te ontwerpen
ramen aan te brengen dreigde te mislukken, omdat een daartoe ingestelde commissie
de benodigde gelden niet bijeenbrengen kon.
Van deze commissie werd toen Schorer penningmeester, die begreep,

1

Utrechtsche Brandverzekeringmaatschappijen
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dat niet Utrecht, maar heel Nederland hiervoor moest worden gemobiliseerd.
Noodzakelijkerwijze bracht deze activiteit hem in aanraking met de ontwerper der
ramen, R.N. Roland Holst. En hij schrijft de grote vriendschap die Holst voor hem
opvatte toe aan het feit, dat hij betrekkelijk gemakkelijk moeilijkheden tot een
oplossing had gebracht, die voor de kunstenaar onoverkomelijk schenen.
Het is de vriendschap van het echtpaar Roland Holst en daarnaast zijn huwelijk
in 1928 geweest, die een ommekeer in zijn leven hebben gebracht. Met veel, dat
vroeger kenmerkend voor zijn bestaan geweest was, werd gebroken, oude
vriendschappen kwamen op de achtergrond, een nieuwe vriendenkring werd
gevormd. In Schorer's huis aan het Wilhelminapark, waarvan de binnenarchitectuur
in de handen van de nog jonge Van Ravesteyn werd gelegd, begonnen de jongere
kunstenaars bijeen te komen en hij was dankbaar door hen als een vriend, niet als
een Maecenas beschouwd te worden. Een van hen was de dichter Marsman. Met
hem heeft Schorer zich op geheel andere wijze verbonden gevoeld dan met Roland
Holst. De laatste bleef voor hem toch steeds de vertegenwoordiger van een oudere
generatie - Toorop, Berlage, Derkinderen, Hoytema, om slechts deze namen te
noemen - terwijl hij bij Marsman, die 11 jaar jonger was dan hij, het leeftijdsverschil
niet voelde. Schorer spreekt zelf van een zekere geestelijke verwantschap. Als
Marsman was hij bereid zijn eigen tijd te aanvaarden, maar omgekeerd deelde hij
diens cultuurpessimisme evenzeer. Intussen: het zal ook niet zonder belang zijn
geweest, dat hij zijn eerste boeken in de boekhandel van Marsman te Zeist gekocht
had, dat hij en Marsman in dezelfde Utrechtse contreien waren opgegroeid, dat
Marsman als hij te Utrecht gestudeerd had.
Marsman als leidende figuur van ‘De Vrije Bladen’ nam een eerste plaats in onder
de letterkundigen, wier werk Schorer verzamelde en het was vooral dank zij
Marsman's belangstelling en hulp, dat hij zijn literaire verzameling opbouwen kon.
In 1939 bezochten de Schorers Henny en Rien Marsman in hun alpenhut in de
Franse Alpen en voor het eerst waren zij daar hele dagen samen. Misschien was
dit alles voor Schorer te belangrijker nu hij op de laatste dag van 1938 Roland Holst
verloren had. En het is begrijpelijk, dat het voor hem een groot verlies was, toen de
meidagen van 1940 hem ook van Marsman beroofden.
Want Schorer had grote behoefte aan vriendschap en hij was dankbaar in de
kringen van jongere literaire en beeldende kunstenaars als vriend
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opgenomen te zijn. In het gastvrije huis werden zij door hem - met zijn echtgenote
als charmante gastvrouwe aan zijn zijde - gaarne en hartelijk ontvangen: A. Roland
Holst, J. Bloem, J. Engelman, M. Nijhoff behoorden daartoe, Charley Toorop logeerde
veel bij hem, Edgar Fernhout vond er een tweede tehuis. En met hen kwamen
vrienden, die Schorer's vriendenkring vergrootten: John Raedecker, Rietveld, Van
Ravesteyn en vele anderen.
Door zijn omgang met deze figuren kwam Schorer vanzelf in aanraking met en
werd hij soms zelfs betrokken bij culturele, literaire en artistieke stromingen, die zij
vertegenwoordigden. Naast de Vrije Bladen met Marsman, was het De Gemeenschap
met Engelman, was het de Filmliga met Menno ter Braak, was het de moderne
architectuur met Van Ravesteyn en Rietveld, die zijn belangstelling vroegen en
verkregen. Hoezeer dat laatste het geval was blijkt wel uit zijn rede ‘Film en filmkunst’,
in juni 1935 in de jaarvergadering van het Provinciaal Utrechts Genootschap
gehouden.
Meer dan iets anders echter was het de boekkunst, die zijn liefde had. Schorer
begon zich in de twintiger jaren een bibliotheek op te bouwen, die zich naar inhoud
vooral concentreerde op de Nederlandse letterkunde na de tachtigers. Aangezien
zeer veel moderne dichters in typografisch zeer verzorgde uitgaven het licht zagen,
kwam Schorer er vanzelf toe de producten der Nederlandse meesterdrukkers te
verzamelen. Meer en meer begon hij zich met de geschiedenis van de herleving
der moderne Nederlandse typografie bezig te houden en het gevolg was, dat hij als
autoriteit op dit gebied voor spreekbeurten in tal van plaatsen uitgenodigd werd.
Ook in geschrifte begon hij zich als deskundige op het terrein van de moderne
boekkunst te manifesteren, wat o.a. tot zijn benoeming als lid van de Rijkscommissie
van Advies inzake het Bibliotheekwezen leidde. Verkozen tot lid van het Provinciaal
Utrechts Genootschap werd hij zeer spoedig directielid en als zodanig
penningmeester. De gewoonte, dat in de directiekring bij toerbeurt lezingen werden
gehouden, maakte het voor Schorer nodig zich voor dergelijke beurten te prepareren
en zich dus voortdurend met zijn lievelingsstudie bezig te houden.
Schorer's culturele belangstelling en administratieve kwaliteiten leidden er toe,
dat na de oorlog nog veel meer dan vroeger een beroep op hem werd gedaan.
Allereerst natuurlijk in Utrecht: van 1930 tot 1951 was hij penningmeester van
Oud-Utrecht om daarna ondervoorzitter
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te worden tot zijn benoeming tot erelid op 1 januari 1955. Hij was voorzitter van het
Bestuur van de School voor de Grafische Vakken en Voorzitter van het Bestuur van
het Museum voor de Grafische Vakken. Van het Philologisch Studiefonds, van de
Vereniging voor Hedendaagse Kunst in het Centraal Museum, van de afdeling
Utrecht van de Maatschappij van Weldadigheid was hij penningmeester. In 1951
werd hij lid van de Museum Commissie te Utrecht, bestuurslid van het Utrechts
Universiteitsmusem, lid en later secretaris van de Commissie van Advies in
Kunstzaken. Maar ook in het land wist men hem te vinden: van de Vereniging voor
Druk- en Boekkunst te Den Haag was hij penningmeester, van de Vereniging
‘Vrienden der Koninklijke Bibliotheek’ voorzitter, van het Willem Kloos Fonds
penningmeester. Het aantal huldigingscomité's en locale of landelijke acties, waarvan
hij de penningen beheerde was legio.
Ook anderszins ontwikkelde hij na de oorlog een grote activiteit. Op allerlei
plaatsen en voor een zeer uiteenlopend gehoor hield hij lezingen over boekkunst
1
en aanverwante onderwerpen. En intussen arbeidde hij staag aan de uitbreiding
en catalogisering van zijn bibliotheek, die hij na zijn dood voor de Koninklijke
Bibliotheek bestemd had. Het spreekt vanzelf, dat mijn plannen om van het Museum
Meermanno-Westreenianum een Museum van het Boek te maken hem hogelijk
interesseerden en hij heeft ook nog meermalen met mij besproken zijn bibliotheek
in dit Museum, dat als een afdeling van de Koninklijke Bibliotheek kan beschouwd
worden, op te stellen. Met de grootste belangstelling volgde hij de - overigens veel
te trage - voortgang van de plannen voor de verbouwing en de reorganisatie van
het Museum. Helaas heeft hij de verwezenlijking van deze plannen niet meer beleefd.
Is het vele werk, dat na de oorlog zich voor Schorer opstapelde, hem tenslotte
toch teveel geweest? Op 2 augustus 1948 beleefde hij nog een glorievolle dag, toen
op zijn 60ste verjaardag een groot aantal van zijn vrienden hem een Album Amicorum
aanboden, waaraan 59 kunstenaars en geleerden hadden medegewerkt. Daarna
zijn er nog een aantal jaren van onafgebroken activiteit gevolgd, totdat de physieke
afbraak kwam, die hem psychisch terneerdrukte en ontredderde. De laatste jaren
voor

1

De belangrijkste, een rede op 19 mei 1949 in de algemene ledenvergadering van het
Provinciaal Utrechts Genootschap gehouden, zag onder de titel ‘Bijdrage tot de geschiedenis
van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst’ in 1951 te Utrecht en in 1952 te
Amsterdam het licht.
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zijn heengaan zijn droeve jaren geworden, waarom hij zich steeds meer uit al zijn
bemoeiingen terugtrok en voor zijn beste vrienden ontoegankelijk werd. Op 5
augustus 1956 kwam het einde, dat hem, die zich steeds meer een vreemdeling in
deze wereld voelde, wellicht niet onwelkom is geweest. Zowel Utrecht als ons land
hadden een merkwaardige figuur verloren, die als bevorderaar der kunsten, als
vriend en gastheer van de kunstenaars, als minnaar van het schone boek zich bij
alle hoogheid van afkomst en geest een dienaar der cultuur heeft gevoeld.
L. BRUMMEL
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Rhijnvis van Roijen
(Hoogezand, 2 april 1895 - Leiden, 12 juli 1956)
Wie zich de persoon van Leiden's archivaris Van Roijen voor de geest haalt, denkt
allereerst aan zijn eenvoud, zijn directheid van optreden, zijn humor. Hij was geboren
in Hoogezand, waar zijn vader lange jaren burgemeester was. Hoewel een groot
deel van zijn leven zich buiten het oude gewest afspeelde, behield zijn taal een
onmiskenbaar Groningse kleur, wat aan de vele anekdoten die hij wist te vertellen
een zeer speciale bekoring gaf.
Van vaders- en moederszijde beide- zijn moeder heette Feith - stamde hij uit oude
regentengeslachten. Zijn grootvader Van Roijen was in de vorige eeuw een bekend
burgemeester van ‘de stad’ geweest, zijn overgrootvader commissaris des Konings
in de provincie Groningen. Zelf voelde hij zich als jongen ook tot het
burgemeestersambt aangetrokken en zijn openheid voor de hem omringende wereld
zou hem daar zeker geschikt voor gemaakt hebben, doch een al op jonge leeftijd
zich openbarende doofheid dwong hem in een andere richting. Bij het uitbreken van
de oorlog in 1914 werd hij nog goedgekeurd voor de dienst, maar tijdens de
mobilisatie verergerde zijn kwaal dusdanig, dat hij nog voor het einde van de oorlog
werd afgekeurd. Intussen had hij zich met ijver op de studie toegelegd, zodat hij
nog gedurende zijn diensttijd admissie-examen voor de universiteit en cand.-examen
rechten deed. Na in 1921 de meesterstitel behaald te hebben werd hij aangesteld
als adjunctcommies aan de Groningse gemeentesecretarie, doch na verloop van
enige jaren werd het hem duidelijk, dat wanneer hij in deze richting verder wilde
komen, zijn hardhorendheid een ernstige handicap zou blijven en zo beloot hij de
archiefloopbaan te kiezen.
Men denke trouwens niet, dat hij de neiging kreeg zich wat af te zonderen;
integendeel: hij behield een vlotheid en onbevangenheid in de omgang, die maakten
dat men, mede dank zij een goed gehoorapparaat, zonder veel moeite een gesprek
met hem kon voeren. Zijn gezin heeft hem op dit punt ook altijd voortreffelijk
opgevangen. Van de ‘Vereniging van Slechthorenden’ afd. Leiden, was hij in later
jaren een toegewijd voorzitter.
Voor het archiefwerk had Van Roijen, dank zij zijn historische belangstelling en
zijn speurzin, ook ongetwijfeld goede kwaliteiten. De verplichte stage doorliep hij
aan het Groningse gemeente-archief onder
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leiding van Dr. H.P. Coster, terwijl hij intussen door journalistiek werk, o.a. voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Nieuwsblad van het Noorden en het tijdschrift
‘Buiten’ in zijn onderhoud voorzag. Ook voor de Groningse Volksalmanak leverde
hij enkele bijdragen.
Op het archief werd zijn aandacht getrokken door het diarium van de
stadssecretaris Dr. Egbert Alting (1553-1594). Hij zette zich er toe het protocol van
civiele zaken te copiëren en uit gelijktijdige bronnen te verduidelijken. In hs. is het
zo goed als gereed gekomen, doch door andere bezigheden te veel in beslag
genomen, kwam hij er zelf niet meer toe het uit te geven. Omgewerkt door Dr. W.J.
Formsma, rijksarchivaris te Groningen, zal het alsnog verschijnen in R.G.P.
Deze ‘andere bezigheden’ waren zijn werk aan het rijksarchief in Utrecht, waar
e

hij na het afleggen van het archiefexamen 1 klasse in 1928 tot
commies-chartermeester was benoemd; archivaris was toen Dr. K. Heeringa. Hier
kreeg hij om te beginnen de inventarisatie te bewerken van de oude doop-, trouwen begraafboeken der provincie Utrecht, welke in 1930 in druk verscheen. Naast
andere kleinere opdrachten werkte hij vooral aan het archief van Oud-Munster.
Hieruit kwam voort een publicatie in de Bijdr. en Med. v.h. Hist. Gen. dl. 58 (1937).
‘De oudste kapittelrekening van Oud-Munster uit het jaar 1295’, een bronnenuitgave
met korte inleiding en een index op de plaats- en eigennamen. In het Jaarboekje
Oud-Utrecht van 1935 verscheen een opstel over Emmikhuizen-Veenendaal; een
ander, getiteld ‘De overluidingen van den Dom te Utrecht’, bleef in handschrift.
De jaren aan het Utrechtse archief brachten een belangrijke en tevens gelukkige
wending in het leven van Van Roijen, hij leerde er n.l. zijn latere vrouw kennen,
Mejuffrouw Mr. Th. C.W. Gratama, die er als volontair werkte. In 1931 traden ze in
het huwelijk.
Tien jaar bleef hij in de Domstad werkzaam; toen volgde zijn benoeming tot
gemeente-archivaris van Leiden, welk ambt hij op 15 Maart 1938 aanvaardde.
Leiden, een stad met een rijkgeschakeerde geschiedenis, - men denke aan de
eeuwenoude lakenhandel, de vele kloosters en andere stichtingen, de universiteit
- bezit ook een rijk archief. De voorgangers van Van Roijen van de laatste driekwart
eeuw hadden het goed geordend achtergelaten en op velerlei wijze klappers
samengesteld. Dit klapperwerk echter vindt nooit een einde en zo droeg ook Van
Roijen zijn aandeel daaraan bij, b.v. door het bewerken van de vroegste

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

94
1

transportregisters en in zijn laatste jaren begon hij nog de Bonboeken te bewerken.
Op deze wijze kreeg bij als vanzelf een grote kennis van de Leidse geschiedenis,
de families, het huizenbezit, ook van de buitenplaatsen en tuinen buiten de singels.
De bibliotheek over Leiden en omgeving en de prentenverzameling boeiden hem
ook in hoge mate; een reorganisatie hiervan nam hij aanstonds ter hand.
Als neerslag van zijn onderzoekingen verschenen enige artikelen over Leidse
huizen: in Leids Volksleven van 1953 de bouwgeschiedenis van het huis Nieuwstraat
49 met de gevelstenen ‘t Wijfshooft’ en ‘Mans hand boven’. In de Leidse Courant
van 16 juli 1953 beschreef Van Roijen de tot in de M.E. teruggrijpende geschiedenis
van Breestraat 113 en, samen met E. Pelinck, die van Rapenburg 8 in een
afzonderlijk boekje ‘Ons Leidse Huis en zijn voorsgeschiedenis’, uitgegeven door
de sinds 1952 daarin gevestigde Nationale Levensverzekering-Bank N.V., Rotterdam.
Verder leverde hij een aantal bijdragen voor het Leids Jaarboekje. Meest kleine
voorvallen of familiegeschiedenissen waren het, die zijn belangstelling trokken en
waarvan hij smakelijk kon vertellen. Ik noem hier in de eerste plaats ‘Een
familiecorrespondentie van omstreeks 1600’, ontleend aan het archief van de Bibl.
Thysiana te Leiden. (L. Jb. 1942). Aan het slot zegt hij: ‘Ook al worden in deze
briefwisseling geene groote zaken des levens besproken, niettemin boeit het ons
thans hierbij een oogenblik stil te staan’. Hetzelfde geldt voor de bijdragen in L. Jb.
van 1947 en 1949, over de schaking van een dochter van de raadsheer Bruijninck
en een, daar min of meer bij aansluitend, verhaal uit de familiekroniek van Caspar
van Kinschot, beide met humor verteld. Over de aanleg van de spoorweg
Amsterdam-Rotterdam en de bouw van het eerste station van Leiden volgde in Jb.
1954 een lezenswaardig artikel. Als laatste publikatie gaf Van Roijen in L. Jb. van
1956 een uitvoerige levensbeschrijving van de Leidse stadsbode Van Rijckhuyzen,
een autodidakt, die zich tot een goed genealoog ontwikkeld had. Hij voegde daar
aan toe een bloemlezing uit 's mans correspondentie, bewaard op het
gemeente-archief, die hij nog had willen vervolgen.
Een andere briefwisseling, die het Leids archief ten geschenke had

1

Bon in de betekenis die WNT geeft dl. III, 1 kol. 338 sub 2: ‘In sommige Hollandsche steden,
inzonderheid Leiden. Een der kwartieren of wijken, waarin de stad vanouds, onafhankelijk
van de verdeeling in gebuurten, verdeeld was met het oog op bepaalde openbare belangen’
enz.
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gekregen, gaf hij uit in Bijdr. en Med. v.h. Hist. Gen. dl. 65 (1947) n.l. die tussen Mr.
C.L. Luzac en E. Lucas (1838-1842). Over beiden geeft hij biografische
bizonderheden. Als zelfstandig boekje verscheen ‘Thorbecke en de stad Leiden’
(1951) Ook hierin vinden we, evenals in de vorige publikatie, Van Roijen's voorliefde
voor de ‘petite histoire’. Hierbij moge aangetekend worden, dat hij uit
familie-overlevering enkele bizonderheden wist mee te delen. Zowel zijn grootvader,
Mr. B. van Roijen, als diens vader, de commissaris van de provincie Groningen,
hadden n.l. de grote staatsman goed gekend. Dit blijkt ook uit de levensschets, die
Mr. Rhijnvis van zijn overgrootvader heeft gegeven in ‘Maandblad gewijd aan de
belangen der Gemeente-administratie’ van N. Samsom N.V., 64 jg., no. 7 (juli 1950)
Deze publicistische arbeid kwam tenslotte op de tweede plaats naast zijn dagelijks
werk aan het archief, waar hij degenen die om inlichtingen kwamen met grote
welwillendheid te woord stond. Door zijn adviezen voor de jaarlijkse historische
optocht van het Drie-oktoberfeest profiteerde ook het grote publiek van zijn kennis
der Leidse geschiedenis. Ook de praktische kant van het leven minachtte hij niet,
integendeel: met zijn handen kon hij eigenlijk alles. Dit kwam in de eerste plaats
aan zijn gezin ten goede, maar het was niet de enige reden, waarom hij een
voorbeeldig huisvader was. Ook zijn verdere familie en zijn vrienden hebben aan
zijn goedhartigheid en hulpvaardigheid veel te danken gehad. Men was oprecht
bedroefd, toen hij na een korte ziekte uit zijn nog jong gezin en uit zijn werk werd
weggenomen.
M.J. KLOEKE-VAN LESSEN
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[Moritz Schönfeld]
Het was de wens van Dr. M. Schönfeld, dat er van hem geen levensbericht in het
jaarboek der Maatschappij zou verschijnen. De Jaarboekcommissie zou het echter
betreuren, als op geen enkele wijze aan het overlijden van deze eminente taal- en
in het bijzonder naamkundige in het jaarboek aandacht zou worden geschonken.
Met doorbreking van de traditie die alleen portretten toelaat van overleden ereleden,
plaatst zij bijgaande foto, ter herinnering aan hem die sinds 1914 lid was van de
Maatschappij, en in 1954 de Prijs voor Meesterschap ontving.

In Memoriam MORITZ SCHÖNFELD (Groningen, 9 februari 1880 - Hilversum, 4 oktober 1958)
(Cliché welwillend afgestaan door de Naamkundecommissie te Amsterdam)
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Jan Slagter
(Woerden, 5 maart 1887 - Leiden, 6 augustus 1958)
In de avond van 5 augustus 1958 sloot Jan Slagter, naar zijn gewoonte was, de
dag af met het lezen van een boek. Maar op de dag die volgde zette hij zijn lectuur
niet meer voort en zijn boek werd door andere handen gesloten. Jan Slagter was
een groot lezer en als zodanig behoort hij in de eerste plaats te worden herdacht
in het Jaarboek van de Mij. der Ned. Letterkunde, waarin hij verscheidene jaren als
penningmeester een bestuursfunctie heeft vervuld. Want de letterkunde en de
litteratuur zijn tot steriliteit gedoemd zonder het bestaan van de beperkte schare der
‘lezers van groot formaat’. En tot dezulken, die zelf voldoende in hun mars hebben
om met hart en verstand, kennis van zaken, subtiele sensibiliteit en rustige
objectiviteit een boek het volle pond te geven- en het volle pond er uit te nemen heeft Jan Slagter stellig behoord.
Hij werd geboren te Woerden, waar zijn vader, die arts was, een drukke praktijk
had, ook buiten de stad. De levendige, veelzijdig ontwikkelde moeder, Groningse
van geboorte, stimuleerde van nature elke culturele belangstelling in haar kinderen.
De band van haar gezin met de stad Groningen was hecht en werd onderhouden
met brieven, pakketten (die het streek-culturele element vertegenwoordigden) en
logeerpartijen. Het was alsof in Jan Slagters gecompliceerde aard het element van
humor en opgewektheid een sterke binding met Groningen had. Geen wonder dat
in later tijd zijn vriendschap met de bruisende Dr. ‘Koosje’ van Lessen sterk wortelde
in het Groningse. De dagen dat in zijn spraak een licht Gronings accent viel te horen
waren de dagen waarop hij Koosje van Lessen gesproken had!
Van de tochten, later in vacanties, met de vader op praktijk, bleef een grondige
belangstelling in de mens en zijn noden en ook een gedegen kennis van het
boerenleven. In zijn litteraire werk vindt men dat terug. Uit de Woerdense tijd dateert
ook de vriendschap met de schilder Leo Gestel, die een hechte kameraadschap
voor het leven was.
De studententijd in Utrecht bracht latente gaven tot ontplooiïng. Jan S. vervulde
een niet onbelangrijke rol in het studentenblad ‘Vox Studiosorum’: hij redigeerde,
schreef talloze bijdragen, dichtte en componeerde cabaretliedjes die door hemzelf
en ten dele ook door J.L. Pissuisse ten gehore werden gebracht. Het was een sterk
creative gene-
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ratie die zich in de jaren voor de eerste wereldoorlog daar in Utrecht heeft uitgeleefd.
Wij vinden namen als Jacques Bloem, Erich Wichman, ‘Vosje’, de latere hoogleraar
Prof. Dr. J.J. Th. Vos, François Pauwels, en ook, zij het meer als buitenstaander,
A. Roland Holst. In deze opgewekte studententijd openbaarde zich echter reeds
een der wezenstrekken van Jan Slagter: zijn neiging tot isolement voortkomend uit
een hypergevoelige, eigenaardige weemoed. In gezelschap voelt hij zich alleen en
de drang wordt sterker om zich terug te trekken. Tijdens enkele jaren van journalistiek
(redacteur buitenland bij de Nieuwe Courant in Den Haag) schrijft hij korte verhalen
o.a. geïnspireerd op de Woerdense tijd en reportages die aandacht trekken over
de tragiek en de problemen der Belgische vluchtelingen. In 1915 schrijft hij een
toneelstuk dat daarop is gebaseerd: Grenzenwee. Zijn woonplaats wordt Zwolle als
hij chef van een afdeling wordt op de Prov. Griffie van Overijsel. Zijn belangstelling
in de beeldende kunst krijgt hier een actiever vorm bij het organiseren van
tentoonstellingen van moderne kunst.
Het is hier niet de plaats om nader in te gaan op de ambtelijke loopbaan. In 1919
werd J.S. Secretaris van het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, waarna
hij in 1948 werd benoemd tot Dijkgraaf, een functie welke hij tot zijn
pensioengerechtigde leeftijd heeft vervuld met de hem eigen nauwgezetheid, een
sterk ontwikkeld besef van verantwoordelijkheid en begrip en gevoel voor de
menselijke betrekkingen. Hij was diep doordrongen van het besef dat alle arbeid
recht heeft op waardering en dat in maatschappij en arbeidsproces ook de schijnbaar
geringste schakel niet kan worden gemist en als zodanig dient te worden erkend.
De in 1919 aangevangen medewerking voor de beeldende kunst aan Elseviers
Maandblad duurde tot de opheffing van het blad tijdens de laatste wereldoorlog en
werd gedurende enkele jaren omgezet in een redacteurschap (voor de beeldende
kunst). Naast de teken-, schilder- en beeldhouwkunst is het vooral de architectuur
die zijn grote belangstelling heeft met een byzondere voorkeur voor de Romaanse
bouwkunst. Over het werk van Leo Gestel, wiens ontwikkeling hij vanzelfsprekend
van zo nabij heeft gevolgd, heeft hij verschillende grote artikelen geschreven en
een klein boek dat in de Sint Lukas Reeks van Boucher is verschenen. Jan Slagter
behoorde tot de eersten die iets in het werk van Tinus van Doorn zagen en hij heeft
de jonge schilder krachtig aangemoedigd en gesteund.
Tot J.S.'s activiteit op het gebied van de beeldende kunst behoorde
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ook zijn jarenlang voorzitterschap van de Leidsche Kunstvereniging, die
tentoonstellingen van moderne kunst organiseerde doch in de tijd der bezetting
werd ontbonden. Van de oprichting in 1952 af was hij voorzitter van de Stichting
Instituut ter bevordering van een grondige en onafhankelijke expertise van
kunstwerken te Amsterdam.
Bij het afsluiten van de ambtelijke loopbaan scheen een nieuwe levensperiode
te zijn aangebroken die geheel in het culturele vlak zou liggen: lezen, muziek horen,
zo mogelijk schrijven en een dagtaak op het Prentenkabinet van de Rijksuniv. te
Leiden. Deze vrijwillig op zich genomen taak, het ordenen van verzamelingen, heeft
hij met de hem eigen conscientieuze overgave vervuld. Het werd inderdaad een
vervulling. Het werken in een harmonische sfeer, de omgang met mensen die
dezelfde culturele belangstellingen deelden of met andere aanvulden brachten in
dit leven een verstild geluk.
Pas na zijn betrekkelijk onverwachte heengaan kwam een accent te liggen op
hetgeen tot de kern van zijn wezen had behoord, het eigen werk. En een niet in de
handel gebrachte bloemlezing werd uit het nagelaten werk samengesteld:
cabaretliedjes, kort proza, het toneelstuk Grenzenwee, enkele artikelen over
beeldende kunst, verhalen, gedichten.
De vraag dringt zich op waarom deze sterk creatief aangelegde mens, naast een
eerbiedwekkend aantal geschriften op het gebied van de beeldende kunst, een zo
klein oeuvre heeft nagelaten. Want was Jan Slagter een groot en evenwichtig lezer,
hij was een sterk geremd en schuchter schrijver. De in zijn studententijd reeds min
om meer latent aanwezige weemoed heeft zich in later jaren vastgehaakt aan ‘het
schrijven’. Wel was deze gevoelige, kwetsbare persoonlijkheid van nature ontvankelijk
voor remmingen van buitenaf, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat hier toch ook
sprake was van een heimwee dat lichte verwantschap toont met het heimwee van
Loti. Loti echter schreef van zijn heimwee uit; hij heeft zijn leven lang een heimwee
gecultiveerd naar Aziyadé, de jonge Turkse die zijn grote liefde geweest is. Achter
de pogingen die hij in het werk stelde om haar te bevrijden lag het weten dat hij
zulks nooit zou doen omdat zijn heimwee naar haar zijn levensvervulling zou worden.
Iets van dien aard vinden wij bij Jan Slagter terug, zij het dat door zijn altruïstische
aard het accent verlegd werd. In de laatste levensperiode echter wisten enkele
gedichten als het ware te ontsnappen. Ze zijn heel zuiver en spontaan.
De stimulerende, doch te laat in zijn leven verschenen kracht in deze
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is Top Naeff geweest. Haar bewondering voor zijn eenvoudige, bijna simpele proza,
dat gespeend was van alles wat zweemde naar ‘behaagziekte’ en ‘maniertjes’ was
oprecht en een laat verhaal als Het donker behang was haar lief om de ‘doodgewone’
verteltrant. Het kan wel niet anders of de vriendschap met Top Naeff, waarin twee
geesten zich als ware aan elkander slepen is een der meest flonkerende facetten
van J.S. leven geweest. Een der boeken die beider onvoorwaardelijke bewondering
had was La Mêche van Lucie Marchal, dat hij haar op reis meegaf toen zij ging
kuren met de woorden:
Comme je voudrais vous suivre et m' en aller à Plombières!
Mais hélas, ce n'est qu' un livre qui passera la frontière!
1950 Jean Boucher

Voor een kwetsbare natuur was de olijke, gepantserde Top Naeff een verukkelijke
kameraad. Beiden hadden grote bewondering voor werken als Les Thibault, beiden
ook voor de knappe vertelkunst van een Somerset Maugham.
Jan Slagter las ‘goed’. Hij kende o.a. Flaubert door en door. De Education
Sentimentale nam hij na jaren soms weer op en hij heeft Bouvard et Pécuchet
herhaaldelijk doorgewerkt. Zelf wilde hij wel beweren dat hij een slecht geheugen
had maar hoe kende hij zijn dichters. Hij was een groot bewonderaar van de
magische woordkunst van Nijhoff, kende Bloem en Roland Holst. Maar ook Ronsard
kende hij goed wiens:
Je gage mon grand bouc qui par mont et par plaine
Conduit seul un troupeau comme un grand capitaine...

hij gaarne placht te citeren, evenals Du Bellay's:
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage...

Met de ‘modernste’ beeldende kunst had hij soms moeite. Zij wekte spanningen in
hem. Nu is het zo dat het visuele zich meer opdringt dan het geschrevene; men kan
een boek gesloten laten tot men eventuele spanningen aankan terwijl het visuele
niet altijd op het meest geschikte ogenblik ‘bij de hand’ is. Vooral in de laatste
levensjaren van J.S. was er een verweer in hem merkbaar - uit zelfbehoud? - tegen
spanningen
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hetgeen soms leidde tot een resoluut verwerpen. Maar ook kende hij te goed van
nabij het ‘ploeteren’ van grote kunstenaars op de materie om niet op zijn hoede te
zijn voor gemakkelijke maniertjes en had hij een bijna ‘natuurlijke’ afkeer van
behaagziek. Over de kapel van Le Corbusier in Ronchamps schreef hij enkele weken
voor zijn heengaan: ‘Ik zag deze kapel van Ronchamps. Ik vind het gewrocht
helemaal niet mooi, eer behaagziek, au fond romantisch, grillig, drukkend van zwaar
beton. Neerdrukkend.’
Bij de litteratuur lag het anders; hij kon zich de tijd gunnen iets te laten rusten en
weer op te nemen, wat hij ook deed. Hij stelde zich altijd er voor open. Tot hij zijn
oordeel, aanvaardend of verwerpend, voor zichzelf, wikkend en wegend, verwerkend,
grondig had geformuleerd. Deze eigenschap, de in zijn kwetsbaar gevoelige natuur
aanwezige innerlijke rust t.o. van de litteratuur maakte hem tot inderdaad een groot
lezer.
Jan Slagter was een begaafde mens met een verfijnde geest, eerlijk en trouw,
die van Scarlatti hield en van Gershwin, een vaardig tekenaar die met vast en
gevoelig ‘schrift’ een landschap kon vastleggen of een schets kon neerzetten van
een kunstwerk, die zijn hart had verpand aan de bomen en de bloemen en een
kenner was van de vogels en voor wie een winterdag was goedgemaakt als hij op
het Leidse Galgewater een dodaarsje ontdekt had.
MARGRIT DE SABLONIÈRE
Van de hand van Mr Jan Slagter verschenen naast zijn beschouwingen over
beeldende kunst verschillende artikelen over architectuur; w.o.
1938

Doornik en zijn kathedraal (Elsevier's
maandblad)

1939

Het gemeenlandshuis van Rijnland te
Leiden (Oudheidkundig Jaarboek afl. 2)

1939

Pieter Post als architect van Rijnland
(tezamen met W.F. van der Burgh,
Oudheidkundig Jaarboek afl. 3/4) en van
uiteenlopende aard op cultuurhistorisch
gebied, zoals:

1935

Holland, Waterland (Hou je roer recht)
Humor en romantiek van de waterkant
(als boven)

1944

Goudleeren behangsels (Oudheidkundig
Jaarboek Maart)

1956

Geschiedenis van een banpaal
(Rembrandt: De mijlpaal bij Halfweg
(Spieringhorn) ets ± 1650)
Rembrandtnummer Amstelodanum Juni)
Bijdragen aan het Leids Jaarboekje.
Postuum: Bloemlezing uit het scheppend
werk van Mr Jan Slagter (Gedrukt door
A.W. Sijthoff's U.M.N.V., Leiden.)
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Willem Gerard van der Tak
(3 februari 1885 - 's-Gravenhage - 19 maart 1958)
Willem Gerard van der Tak, geboren 3 Februari 1885, slaagde bij het eindexamen
aan de Hogere Burgerschool met een 10 voor taal en letterkunde.
Hij bestudeerde de oude talen bij Hoogvliet, de nog altijd te weinig begrepen
linguist. De manier waarop van der Tak zich in het Latijn wist uit te drukken, werd
door onze grote classicus Prof. Hartman gewaardeerd.
Van der Tak was bibliothecaris bij het departement van marine tot 1932; daarna
heeft hij nooit meer enig ambt waargenomen.
In 1932 deed hij het colloquium doctum en studeerde in de rechten, zonder echter,
bij al zijn belangstelling voor dit vak, er enig examen in af te leggen.
Het toneel had voor hem een grote aantrekkelijkheid. Hij schreef een ‘Haagsch
blijspel in vijf bedrijven’, t.w. ‘De ondergang van het Recht’ met een nogal
anti-feministische strekking, dat in Den Haag de 28 Februari 1914 is opgevoerd en
opgenomen in Robijn & Comp.'s Toneelbibliotheek te Nijmegen.
Zijn vrije bewerking van Molière's comedie ‘De ingebeelde zieke’ werd in 1915
met succes in Den Haag opgevoerd en eveneens door Robijn & Comp. uitgegeven.
Reeds vroegtijdig leerde Van der Tak Dr. W. Meijer, de verdienstelijke vertaler
en propagandist van Spinoza kennen. Hij werd door hem voor het Spinozisme
gewonnen en is die leer zijn leven lang onwrikbaar trouw gebleven.
Van der Tak heeft verscheidene geschriften van groteren en kleineren omvang
over Spinoza en wat met hem samenhangt het licht doen zien.
Zijn in 1928 bij M. Nijhoff verschenen werk ‘Bento de Spinoza. Zijn leven en
gedachten over de wereld, den mensch en den staat’ heeft ook in het buitenland
waardering gevonden.
Na een woord ‘Ter herinnering’ waarin hij naar aanleiding van Spinoza's ‘Ethica’
wijst op Coornherts ‘Zedekunst d.i. Wellevenskunst’ en releveert hoe beide denkers
pleitbezorgers zijn der tolerantie, waartoe het Nederlandse volk altijd neiging toonde,
behandelt van der Tak in zes achtereenvolgende hoofdstukken ‘Spinoza's leven en
persoonlijkheid’, ‘Spinoza's gedachtengang en methode’, ‘Spinoza's
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wereldbeschouwing’, ‘Spinoza's levensbeschouwing’, ‘Spinoza's staatsleer’ en het
‘Algemeen karakter en geschiedenis van het Spinozisme’.
Het ‘Aanhangsel’ bevat allerlei interessant détailonderzoek en besluit met een
‘Bekopte Bibliographie’.
In 1931 publiceerde van der Tak in de Serie ‘Helden van den Geest’, uitgegeven
door J. Philip Kruseman, 's Gravenhage als deel I ‘Spinoza, vrij naar Léon
Brunschvicg.’
Dit werk bevat, na ‘Een woord ter inleiding’ acht hoofdstukken over ‘Spinoza's
leven’, ‘Aanleiding en voorwaarden tot wijsgeerig onderzoek’, ‘De Methode’, ‘God
of de Natuur’, ‘De Mensch’, ‘De aandoeningen of 's Menschen dienstbaarheid’, ‘De
Rede of 's Menschen vrijheid’ en ‘De Gelukzaligheid’.
Dit werk sluit zich waardig bij het vorige aan.
In 1932 werden tot dusver onbekende, maar zeer wetenswaardige bijzonderheden
van 's wijsgeers leven aan het licht gebracht door de publicatie ‘Spinoza mercator
et autodidactus. Oorkonden en andere authentieke documenten betreffende 's
wijsgeers jeugd en diens betrekkingen,’ verzameld door A.M. Vaz Dias, uitgegeven
en toegelicht in overleg met W.G. van der Tak, secretaris van het Spinozahuis, met
dertien facsmile's,’ bij Martinus Nijhoff, 's Gravenhage. Een leerrijke, nauwkeurige
en fraai uitgegeven studie.
Van der Tak gaf, sinds 1921, als secretaris van het Spinozahuis, tot 1954
‘Verslagen’ uit omtrent de lotgevallen dier vereniging en als aanhangsel een
bespreking van de geschriften die in de loop der jaren over Spinoza waren
uitgekomen.
In het negen-en vijftigste jaarverslag, MCMLV-MCMLVI (1958 verschenen) vindt
men van van der Tak een zeer verdienstelijk opstel ‘Spinoza te Rijnsburg’. p. 13-18.
Van der Tak heeft in verscheidene andere bladen tal van artikelen geschreven
over Spinoza en wat met hem samenhangt.
Wij vermelden hier zijn bespreking van ‘Spinoza. Von den festen und ewigen
Dingen. Uebertragen und eingeleitet von Carl Gebhardt (1925)’ in ‘Het Vaderland’
9 Juli 1925, ‘Johannes van Vloten en het standbeeld van Spinoza’, in ‘Het Vaderland’
11 September 1925, ‘Dr W. Meijer in ‘Het Vaderland’ 31 Januari 1926, ‘Spinoza
herdacht’, in ‘Het Vaderland’ 20 Februari 1927. ‘Spinoza en de
Portugees-Israëlietische groep’ in ‘Het Vaderland’ van 8 December 1932.
Hij heeft ook voor de ‘Volksuniversiteit van 's Gravenhage’ in
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1927 een goed bezochte cursus van vijf lessen over Spinoza gehouden.
Dr W. Meijer richtte, in vereniging met anderen in 1907 de ‘Vereniging voor
Wijsbegeerte’ op, die een vrije tribune zou zijn voor vertegenwoordigers van alle
richtingen. Toen van der Tak voorzitter werd, heeft hij dit principe streng
doorgevoerd-ook hierin een waardig opvolger van den oprichter.
Tijdens den oorlog bewerkte van der Tak, zonder aan de Duitse bezetting een
program te hebben voorgelegd, dat er lezingen werden gehouden en in 1946 werd
de vereniging feestelijk heropend met een viertal voordrachten over de
‘Vrijheidsgedachte’, een ervan door van der Tak zelf uitgesproken.
Het vijftigjarig bestaan der vereniging heeft van der Tak nog mogen beleven.
Van der Tak's belangstelling voor de letteren blijkt ook uit het feit dat hij tal van
jaren voorzitter is geweest van de - helaas niet meer bestaande - ‘Vereniging voor
woordkunst’, die ten doel had de jeugd niet slechts te leren zich behoorlijk in het
Nederlands uit te drukken maar ook letterkundige passages goed voor te dragen.
Zijn interesse voor de vaderlandse geschiedenis heeft hij doen uitkomen in een
uitvoerig artikel in ‘Het Vaderland’ van 27 April 1926 (avondblad B) ‘Uit Pepys'
dagboek’ betreffende de Ruyters tocht naar Chatham. In dit zeer openhartig en
betrouwbaar dagboek wordt o.m. ronduit erkend dat de Hollanders, die te Gillingham
aan land gingen zich niet aan moord of plundering schuldig maakten, ja, dat hun
eigen soldaten veel verschrikkelijker waren dan de Hollanders.
Als een staaltje, hoe opgewekt en geestig van der Tak kon schrijven, vermelden
wij nog: ‘De Sphinx te Breukelom’ in ‘Het Nieuws voor Breukelom-Nijenrode en
Breukelom-St ‘Pieters’ van 6 Juli 1926.
Na zijn zeventigste jaar begon van der Tak te sukkelen en is de 19 Maart 1958
aan een plotselinge hartaandoening overleden.
K.H.E. DE JONG
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François de Vries
(Groningen, 2 mei 1884 - Amsterdam, 15 juni 1958)
Toen door de radio het doodsbericht van Frans de Vries werd doorgegeven, kwam
die tijding voor de medici niet onverwacht, immers nadat hij een paar jaar tevoren
aan een ernstig kankergezwel geopereerd was, hadden zij niet gedacht, dat hij nog
twee jaar in leven zou blijven. Hijzelf heeft de ernst van zijn toestand niet ingezien
- leed hij niet talloze jaren aan maagzweer - en met bewonderenswaardige
werkkracht trad hij op als voorzitter van de S.E.R., hield er zijn nieuwjaarsrede en
leidde drie weken voor zijn dood nog de vergadering, al merkten enkelen, dat hij
met moeite de trap opging. Zonder verdoving waren de pijnen reeds ondragelijk en
hij had besloten met 75 jaar dit werk neer te leggen.
In een groot gezin van negen kinderen werd de Vries in 1884 geboren te
Groningen, waar zijn vader, L. de Vries, een herenmodemagazijn leidde. Zijn moeder,
Anne M.C. Danbauton, was van franse afkomst; vandaar zijn franse doopnaam,
toch werd hij altijd Frans genoemd. Zijn vader was streng gereformeerd en wenste,
dat zijn zoon een gereformeerde schoolopleiding zou ontvangen. Daar er in
Groningen toen nog geen christelijk gymnasium bestond, zond hij zijn zoon naar
Dr. Fischer, rector van het christelijk gymnasium te Kampen, waar Frans in 1903
het eindexamen α en β aflegde. Toen voerde zijn weg naar de Vrije Universiteit te
Amsterdam om aldaar rechten te studeren. Lange tijd was hij in huis bij zijn oom,
de filosoof Prof. Dr. M.A. van Melle. Al spoedig voelde hij zich niet thuis in de
gereformeerde kring, deed daarom zijn cand. ex. aan de Gemeentelijke Universiteit
en zijn doct. ex. in Groningen, waar hij in 1910 op stellingen in de rechten
promoveerde. Hier leerde hij Prof. C.A. Verrijn Stuart kennen, die stellig zijn liefde
voor de economie bevorderd heeft. Vóór zijn promotie brak hij met de gereformeerde
kerk en trad toe tot de Ned. Herv. Kerk.
Een half jaar was hij op het advocatenkantoor van Mr. G. Seret werkzaam. Maar
van beslissende invloed op zijn verdere loopbaan was 't, dat hij secretaris werd van
de middenstandsenquête onder voorzitterschap van Dr. D. Bos. Toen in 1913 te
Rotterdam de Ned. Handelshogeschool was opgericht, werd hij op advies van Dr.
Bos, die veel in hem zag, tot lector benoemd, al had hij nog niets geschreven. In
1918 werd dit lectoraat in een professoraat omgezet, welk ambt hij tot 1945
bekleedde.
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Kort tevoren, in 1916, trad hij in het huwelijk met Jonkvrouwe Pauline Geertruida
de Savornin Lohman, dochter van de president van de Hoge Raad en kleindochter
van de staatsman A.F. de Savornin Lohman, bij wie zij vele jaren in huis woonde,
en die stellig grote invloed op de Vries heeft gehad. De Vries heeft zich dan ook bij
de Christ. Hist. Unie aangesloten en was vele jaren commissaris van het dagblad
‘De Nederlander.’ Helaas bleef dit gelukkige huwelijk kinderloos.
In de jaren 1918-1945 heeft de Vries zich als econoom ten volle kunnen ontplooien.
Vóór de oprichting der Ned. Handelshogeschool (sinds 1938 Ned. Economische
H.S.) was de economie gebonden aan de juridische faculteit, waarin grote figuren
als N.G. Pierson en C.A. Verrijn Stuart mede door hun standaardwerken de economie
tot een belangrijke wetenschap hebben gemaakt. De Vries kreeg breder armslag,
toen hem de algemene leer der economie werd opgedragen, die een hoofdvak aan
de Hogeschool werd. Naast de theoretische economie wierp de Vries zich op de
vragen van concurrentie, kartel, verkeerseconomie en wat hij graag noemde ‘de
economische orde’.
Zijn optreden maakte indruk op de studenten. Zijn grote gestalte, scherp profiel,
zijn streng gezicht, het gewicht waarmee hij sprak, imponeerden. Zijn betoog was
glashelder, streng logisch ontwikkelde hij zijn denkbeelden. Hij was een rechtlijnig
denker, sprak met gezag en een andere mening was niet mogelijk. Geen aarzelend
zoeken en tasten en alle speelse humor was hem vreemd. Vóór alles was hij docent.
Als zodanig drukte hij een stempel op zijn leerlingen en op de gehele Hogeschool.
Hij schreef weinig; hij zag er tegen op iets op schrift te stellen, zelfs tot brieven
schrijven kwam hij moeilijk. Van zijn hand verschenen enkele oraties, rapporten en
tijdschrifartikelen bv. in de Economist; van de redactie hiervan was hij voorzitter.
Maar geen boeken. Wel had men van hem een samenvattend werk verwacht en
toen hij voor de juridische faculteit van Amsterdam werd gevraagd en mij, waar ik
voor een dergelijke beslissing stond, vroeg of hij dit tegenover Rotterdam mocht
aannemen, zei ik hem: je moogt het doen, als je in de tijd, die daardoor voor je vrij
komt, het langverwachte boek schrijft. Het is niet gekomen. Zijn boek zijn zijn
leerlingen, die talrijke vooraanstaande plaatsen bekleden.
Zijn wetenschappelijke verdiensten werden erkend door de benoeming tot lid van
de Kon. Akademie van Wetenschappen (1930) en het ere-
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doctoraat, dat de R.K. Economische Hogeschool te Tilburg hem verleende (1953).
De Vries was geen kamergeleerde; in velerlei opzicht heeft hij zijn economische
kennis aan de maatschappij en de kerk dienstbaar gemaakt, alleen niet aan de
politiek. Wel was hij jarenlang Christ. Hist., doch na de oorlog sloot hij zich bij geen
partij aan. Vele functies werden hem opgedragen, maar de belangrijkste was het
voorzitterschap van de Sociaal Economische Raad (1950-1958), waaraan hij zich
eerst tijdens zijn professoraat en daarna als emeritus met hart en ziel gaf en zijn
byzondere gaven als organisator en arbiter toonde.
Daarnaast zijn verschillende overheids-commissies te noemen, bv. die voor
verkeers- en vervoerseconomie. Hiervoor schreef hij een uitvoerig en belangrijk
rapport over de kosten van het vervoer. Voorts was hij curator van het Erasmiaans
Gymnasium te R'dam; Kon. Commissaris van de Nederl. Bank (uitgegroeid tot
voorzitter van de Bankraad); commissaris der Ned. Spoorwegen en van de Mij.
Zeeland. Verder vroeg het voorzitterschap van de commissie voor bedrijfsregelingen
veel van zijn kracht.
Vooral in zijn Rotterdamse tijd heeft hij zich gegeven aan kerkelijke zaken. Zo
was hij regent van het Ned. Nerv. Weeshuis (als zodanig werden de regenten en
regentessen ‘vader’ en ‘moeder’ genoemd) en vele jaren (1920-45) eerst lid en
daarna voorzitter van de gecommitteerden tot de Zaken van de Ned. Herv. Kerk.
Voorts zat hij in de commissie voor de predikantstraktementen, streed voor kerkelijke
contributie; regelde de financiële basis van Rotterdam-Centrum; redde de stukken
bij de brand van de Laurenskerk. Ook voor de zending stond hij op de bres ten
opzichte van het financieel beheer.
Zo kwam hij door zijn velerlei bemoeiingen met alle mogelijke mensen in aanraking
en het was hem een behoefte belangrijke mannen te spreken en zo van alles op
de hoogte te zijn. Ook de omgang in Rotary stelde hij op hoge prijs.
Aan eerbewijzen, waarvoor hij zeer gevoelig was, heeft het hem niet ontbroken.
Enige koninklijke onderscheidingen vielen hem ten deel; bij zijn 25-jarig
hoogleraarschap werd hem door zijn leerlingen een bundel aangeboden (1943); bij
zijn aftreden als hoogleraar (1954) hebben zijn Rotterdamse en Amsterdamse
vrienden de F. de Vries Stichting in het leven geroepen, waarvan de bedoeling is:
vooraanstaande economisten lectures te doen geven.
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Ondanks alles wat hij verzette en zijn gezondheid niet van de sterkste was (hij leed
herhaaldelijk aan zijn maag), was hij niet enkel op economisch terrein enorm belezen,
maar tevens het type van een erudiet. Vooral geschiedenis, maar ook letterkunde
en theologie hadden zijn belangstelling en in dit opzicht hoorde hij thuis in onze
Maatschappij der Ned. Letterkunde, waarvan hij sinds 1931 lid was.
W. LEENDERTZ
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Albertus Welcker
(Alkmaar, 11 januari 1884 - Amsterdam, 11 juli 1957)
De familie Welcker is afkomstig uit Neuwied (Duitsland). De grootvader van ons
medelid, dat hier wordt herdacht, vestigde zich als jong expediteur in Arnhem en
vernederlandse geheel. Diens zoon, Ir. Johan Wilhelm Welcker,
hoofdinspecteur-generaal van de Rijkswaterstaat, huwde Clara Albertina de Wit,
die zich zeer actief heeft bezig gehouden met het bevorderen van het nijverheidsen huishoudonderwijs voor meisjes.
Albertus, het vierde kind uit een gezin van 5 kinderen (2 meisjes en 3 jongens)
bezocht de gymnasia te Zwolle en 's-Gravenhage en ging in 1903 in Leiden
medicijnen studeren. Zijn studie verdiende hij ten dele als repetitor en als academisch
correspondent van de Nieuwe Courant (1906-1910) en vaak heeft hij ondergetekende
verteld hoeveel hij voor zijn latere publicistische werkzaamheden te danken had
aan de routine, opgedaan bij het journalistieke werk.
Toch moet er van eerste aanleg wel een grote belangstelling voor het historische
en het litteraire in hem aanwezig zijn geweest (ook zijn vader had een ‘historische
knobbel’ en zijn zuster, Clara Johanna Welcker werd stadsarchivaris van Kampen).
Waarschijnlijk via zijn liefde voor de Nederlandse taal kwam hij tot een levendige en dat wilde bij Welcker steeds zeggen: daadwerkelijke - belangstelling voor het lot
der Zuid-Afrikaners. Ter bevordering van hun studie in ons land stelde hij de
studiegidsen samen, die uitgegeven werden door de studenten-afdeling Leiden van
de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging, welke afdeling hij zelf had helpen
1
oprichten ; later werd hij lid van het hoofdbestuur. Ook de Vlamingen hadden zijn
sympathie; als secretaris-penningmeester vormde hij, samen met Prof. C.P. Burger,
gedurende de

1

Het studeren van Zuid-Afrikaanders aan Nederlandse universiteiten en aan de Rijksinrichtingen
voor land-, tuin- en bosbouwonderwijs te Wageningen. Met medewerking van velen
samengesteld door A. Welcker, bestuurslid van de studentenafdeling Leiden der Ned. Z.-Afr.
Ver. Met een inleidend woord van Prof. Melius de Villiers, hoogleraar in het Zuid-Afrikaanse
Recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden. z. pl.; z.j.
Uit de voorrede blijkt dat deze gidsen ‘uit de praktijk [zijn] ontstaan’. Schr. ‘was getroffen bij
gesprekken door de bijna totale onbekendheid in Zuid-Afrika met het wezen en de inrichting
van het Hogeronderwijs en het studentenleven aan de Nederlandse Universiteiten’. Hij belicht
‘het grote onderscheid tussen de Engelse en Nederlandse Universiteiten en de voordelen die
de laatste aanbieden...’.
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eerste wereldoorlog het dagelijks bestuur van het Studiefonds voor Vlaamse
studenten; met Julius Peter Hoste, de niet-activistisch gezinde flamingant, onderhield
hij ook na zijn ‘stamverwante’ periode nog enig contact. Van het Algemeen
Nederlands Verbond was hij enige tijd bestuurslid.
Na zijn artsexamen in 1911 werd hij verbonden aan de chirurgische afdeling van
het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam en specialiseerde zich als chirurg onder
leiding van Dr. J. van Campen. Zijn assistententijd in Amsterdam werd in 1912
onderbroken door het verblijf van een jaar in Bulgarije en Turkije met de Nederlandse
Rode Kruisambulance in de eerste Balkanoorlog. In 1915 vestigde hij zich als chirurg
te Amsterdam; in datzelfde jaar werd hij chef de clinique en wnd. hoofd van de
chirurgische afdeling van het Wilhelmina Gasthuis. In 1916 promoveerde hij cum
laude op een proefschrift, gebaseerd op zijn ervaringen in Bulgarije.
In 1919 huwde hij met Johanna Maria van Wessem, uit welk huwelijk vier kinderen
zijn geboren. Van 1928-1937 was hij hoofd van de chirurgische afdeling van het
W.G., september 1937 werd hij hoofd van de chirurgische afdeling B van het W.G.
en eerste chirurg van het Juliana Ziekenhuis. In de oorlog gaf hij na de sluiting van
de universiteit van Amsterdam clandestien chirurgische colleges. Na zijn pensionering
(1948) kreeg hij meer tijd; toen werd hij lid van het Consilium Chirurgicum, was
voorzitter van de Commissie Beroepsbelangen en kreeg van de Vereniging voor
Heelkunde de zilveren penning. Verder was hij nog lid van de Adviescommissie van
de Rijksverzekeringsbank. Zijn particuliere praktijk legde hij in 1953 neer. In
september 1955 bleek het dat hij aan een ernstige ziekte leed, waaraan hij 11 juli
1957 zou overlijden.
Als mens was hij niet gemakkelijk in de omgang, temeer daar hij gewoon was
rechtuit voor zijn mening uit te komen en scherp kritiek te leveren als dat z.i. in het
belang van de zaak was. Daarnaast bezat hij een sterk gevoel voor humor, een
eigenschap die met zijn natuurlijke eenvoud er de oorzaak van was, dat hij met de
Amsterdammers goed kon opschieten.
Welcker behoort tot die reeks van medici, die ondanks (of wellicht moet men
zeggen dank zij) hun drukke werkkring de gelegenheid vonden, zich tevens in een
geheel ander terrein te verdiepen. In de toespraak naar aanleiding van het hem in
het Rembrandtjaar door de Leidse universiteit verleende eredoctoraat (27 april 1956)
heb ik gelegenheid
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gehad, uiteen te zetten waarom een combinatie tussen medicijnen en de
1
kunstgeschiedenis minder vreemd is dan ze op het eerste gezicht kan schijnen .
De werkzaamheid van een speurend oog, geoefend in de registratie van minieme
verschillen in kleur en vorm is de allereerste gemeenschappelijke factor in deze
verwantschap van overigens zo ver uiteengelegen takken van wetenschap.
Welcker begon in de eerste wereldoorlog zijn kunsthistorische loopbaan als
verzamelaar van contemporaine grafiek. Deze liefhebberij bracht hem in nauw
contact met levende kunstenaars en hij heeft me wel eens gezegd, dat hij veel van
zijn begrip voor de omstandigheden waarin het kunstwerk ontstaat, dankte aan de
geregelde atelierbezoeken uit die periode. Maar al groeide de doorgaans in complete
series aangekochte verzameling van oeuvres onzer bekendste levende grafici aan
tot een collectie van vele duizenden stuks, een dergelijke verzamelaarsactiviteit
2
moest diverse facetten van Welckers levendige en actieve geest onbevredigd laten .
In 1932 kocht hij zijn eerste oude tekeningen. Nu verhoudt zich het verzamelen van
moderne prenten tot het verzamelen van oude tekeningen ongeveer als het maken
van een uitstapje per tandradbaan tot het deelnemen aan een Himalaya-expeditie.
Welcker bleek uit exploratorshout gesneden! De vergelijking moge niet voor de hand
liggen; ik ken geen beter beeld dan die van een wetenschappelijke expeditie om de
werkzaamheden te karakteriseren waaraan Welcker zich dagelijks na een
inspannende dagtaak overgaf.
Taaie volharding was nodig, alleen al om de ruim vijfduizend tekeningen
wetenschappelijk te beschrijven, na ze eigenhandig te hebben opgezet op hun
cartons en er eigenhandig de passepartouts voor te hebben gesneden. Soortgelijk
uithoudingsvermogen was nodig om, jaar na jaar, de litteratuuropgaven bij te werken,
de verwante exemplaren in andere collecties te signaleren, de ruim 25 duizend
stuks omvattende reproductiecollectie op peil te houden. Wat alleen dat laatste
betekent wil ik met enkele woorden toelichten: wanneer men een week na een grote
tekeningenveiling bij Welcker kwam, kon men er zeker van zijn, dat al het voor zijn
doel belangrijke materiaal dat de catalogus bevatte,

1

2

‘De herkenning van het niet-eer geziene. Enige bespiegelingen over de methodiek van
kunstgeschiedenis en medicijnen’, Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. Ser. 6;
jgr. 9 (1956) Nieuw-bulletin kol. 91.
Deze collectie deed hij later weer van de hand: veiling makelaar P. Brandt, Amsterdam, 22
en 23 juni 1948.
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was geëxcerpeerd, geschift, opgeplakt en ingevoegd in zijn dagelijks groeiende
reproductiecollectie. Gelijk ik in de bovengenoemde rede uitvoeriger heb uiteengezet,
was die reproductiecollectie de operatiebasis van waaruit hij zijn wetenschappelijke
onderzoekingen kon voeren. Deze reproductiecollectie legt ook een onmiskenbaar
getuigenis af van de wetenschappelijke zin, die de verzamelaar Welcker bezielde.
Het doel dat hem gaandeweg duidelijker voor ogen was gekomen luidde: een
verzameling aan te leggen waaring zo mogelijk alle Nederlandse tekenaars, van de
vroegste tijden tot heden, vertegenwoordigd zijn met ten miste één tekening, welke
liefst gesigneerd en zo mogelijk ook nog gedateerd moest wezen.
Deze wetenschappelijke doelstelling maakte, dat Welckers aandacht zich weldra
ook uitstrekte tot de minder bekende gebieden van onze kunstgeschiedenis: de
18de eeuw en het begin van de 19de en tot minder vooraanstaande meesters. De
aldus ontstane verzameling biedt, juist door de aanwezigheid van de secundaire
naast de primaire kwaliteit, unieke mogelijkheden voor vergelijkend stijlkritisch
onderzoek.
Maar ook met deze opsomming zou de aard van zijn kunsthistorische arbeid
onvoldoende zijn gekarakteriseerd. In de wereld der tekeningkunde zijn er nu
eenmaal heel wat onzekerheden. Welcker werd van nature aangetrokken tot het
pionieren in deze nog niet in kaart gebrachte gebieden. Kwaliteitsgevoel is hierbij
de leidster, historische flair het kompas. Want ook dit dient nog vermeld, dat een
goed oog, toewijding en ijver alleen, niemand voeren tot de opmerkelijke resultaten
die Welcker heeft bereikt; de onderzoeker op dit gebied moet begiftigd zijn met een
uitgesproken historisch gevoel, een grote parate historische kennis en moet tenslotte
niet terugschrikken voor praktisch onderzoek in archieven en andere
bronnenverzamelingen.
Welcker bezat deze unieke combinatie van kundigheden. Wanneer men een
zwakke plek wil aanwijzen in zijn methode, zou het zijn, dat hij wel eens in de belijning
van een tekening onopvallende, verborgen signaturen meende te kunnen aanwijzen.
Maar hieraan moet direct worden toegevoegd, dat hij in vele gevallen inderdaad
scherper bleek te hebben gezien dan anderen, en voorts dat hij welhaast nooit tot
publikaties is overgegaan wanneer hij voor zijn vermoedens niet andere, en steviger
gefundeerde bewijzen kon aanvoeren.
Het is hier niet de plaats, over te gaan tot een bespreking van zijn geschriften. Zij
nemen vrijwel alle hun uitgangspunt in een tekening
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die dan in de eerste plaats aan een bepaalde meester wordt toegeschreven. Deze
determinering leidt er vervolgens toe, dat het bekende oeuvre van de betrokken
kunstenaar kritisch wordt bezien en in een helderder licht wordt gesteld. In dit ruimere
onderzoek worden dan vaak ook werken van andere aard betrokken: schilderijen,
beeldhouwwerk, voorwerpen van kunstnijverheid. Deze stijlkritische onderzoekingen
worden doorgaans ondersteund door een scherpzinnige interpretatie van de gedrukte
bronnen, soms door nieuw feitenmateriaal, berustend op eigen speurwerk in
archieven.
Het is in overeenstemming met zijn wensen dat zijn collectie, een studie-collectie
in de ware zin des woords, nog tijdens zijn leven verworven kon worden door het
Prentenkabinet van zijn geliefde universiteit.
H. VAN DE WAAL

Lijst van geschriften

Medische publikaties
1916

Acuut symmetrisch gangreen en
verwante ziektebeelden na
infectieziekten. Diss. G.U.Amsterdam.

1925

Cursus over de verpleging van
chirurgische patienten. Gehouden in het
Wilhelminagasthuis. (2de dr. 1935; 3de
dr. 1947)
Verder kleinere publikaties en artikelen
o.m. in het Ned. Tijdschr. v.
Geneeskunde, voordrachten in de
verslagen van de Ver. voor Heelkunde
en het Genootschap ter bevordering van
Natuur-, Genees- en Heelkunde.

1940

Praktische kleine chirurgie voor
huisartsen en studenten (2de dr. 1948)

Kunsthistorische publikaties (O.H.= Oud-Holland)
1932

Johannes Ruyscher alias Jonge
Hercules, Jan Ruischer of Johann(es)
Raus(s)cher. O.H. 49 (1932) 241-258.

1933

Johannes Ruyscher alias Jonge
Hercules, Jan Ruischer of Johann(es)
Raus(s)cher, II.III. O.H. 50 (1933) 12-34;
118-131.
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Johannes Ruyscher alias Jonge
Hercules, Jan Ruischer of Johann(es)
Raus(s)cher, IV. O.H. 51 (1934) 73-96.

1936

Johannes Ruyscher alias Jonge
Hercules. Ruischer of Johann(es)
Raus(s)cher, V (Slot) O.H. 53(1936)
161-181.

1936

Simon Wynhoutsz Frisius Konstryck
Plaetsnyder.
I. Zijn Leven O.H. 53 (1936) 219-240.
II. Zijn Werk als Illustrator. O.H. 53 (1936)
241-256.

1936

A Wedding-gift by Jan van der Straet,
also called Johannes Stradanus, to
Christina of Lorraine in the year 1589:
the retreat of the Turks from Vienna after
the siege in the year 1529.
Die Graphischen Künste, Neue Folge 1
(1936) 103-106.

1937

Jan Steen's Simson en Delila. Een
bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van
het schilderij en tot Steen's teekenkunst?
O.H. 54 (1937) 254-262.

1938

Die Zeichnungen von Egbert van
Heemskerck Sr. und Jr. Die Graphischen
Künste, Neue Folge 3 (1938) 122-124.
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1938

Adrianus de Vries Hagiensis, Pictor et
Statuarius. O.H. 55 (1938) 193-201.

1938

Titus van Rhijn als Teekenaar. O.H. 55
(1938) 268-273.

1940

Johannes Ruyscher alias Jonge
Hercules, VI.
O.H. 57 (1940) 28-39

1940

Schildersportretten. I. Govaert Flinck.
Tevens een bijdrage tot het probleem
van Rembrandt's veronderstelde reis
naar Engeland in 1640.
O.H. 57 (1940) 115-122.

1940

Jan de Groot, Leerling en navolger van
Adriaen van Ostade. O.H. 57 (1940)
149-159.

1942

P. Boddink alias Pieter van Laer, Orlando
Bodding alias Roeland of Orlando van
Laer, Nicolaes Bodding alias N. Boddingh
van Laer of Ds. Nicolaes Boddingius.
O.H. 59 (1942) 80-89

1942

Naar aanleiding van de aan Adriaen de
Vries toegeschreven teekeningen. O.H.
59 (1942) 123-127.

1946

Emanuel Murant als teekenaar. O.H. 61
(1946) 43-47.

1946

Johannes Vermeer of Jan Casteleyn? Is
de ‘Lezende Man’ een werk van
Johannes Vermeer? O.H. 61 (1946)
150-154.

1947

Bijdrage tot Lissiana I.O.H. 62 (1947)
135-137.

1947

Pieter Lastman als teekenaar van
landschap en figuur. O.H. 62 (1947)
165-176.

1947

Pieter Boddink alias Pieter van Laer.
O.H. 62 (1947) 206-208.

1947

Goltzius tekeningen: de
Scheppingsdagen.
Ned. Kunsthistorisch Jaarboek 1
(1947)61.

1948

De Stamouders van een
schildersgeslacht, Harmen Ter Borch en
Catharina van Colen. O.H. 63 (1948)
112-120.
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1950

Goltzius, niet Spranger. O.H. 65 (1950)
119-120.

1950

Hendrick Avercamp of Arent Arentsz?
O.H. 65 (1950) 206.

1951

Nicolaes Voy, een onbekend Hollands
landschaptekenaar (en schilder?) uit de
eerste helft der 17de eeuw. O.H.
66(1951) 189-190.

1951

Het rondleiden van de Paasos te
Amsterdam [naar aanleiding van
tekeningen door L. Doomer en Gerard
Terborch d.J. en een schilderij van Jan
Steen]. Amstelodamum, Maandblad voor
de kennis van Amsterdam. 38 (1951) 73.

1951

Aesculapius en Hygieia. Onbekende
aesculaap-voorstellingen uit het
cinquecento naar aanleiding van een
tekening toegeschreven aan Jan Stephan
van Calcar. Ned. Tijdschr. voor
Geneeskunde 95 (1951) 1373-1377.

1953

Gerryt (Gerard) van der Horst of Gerhard
Horst, 1581/2 - Rheinbach-Kampen 1629. O.H. 68 (1953) 24-48.

1953

Karel van Mander als ontwerper voor
zilversmeden. O.H. 68 (1953) 127-135.

1954

Een onbekend eerste ontwerp voor
Rembrandt's ets van Jan Cornelius
Sylvius (B 280). O.H. 69 (1954) 229-234.

1955

Karel van Mander als ontwerper voor
zilversmeden. II. O.H. 70 (1955) 46-49

Tentoonstellingscatalogi van de tekeningenverzameling
1934

Amsterdam, Museum Fodor, 20 okt.-16
dec.

1949

Leiden, Stedelijk Museum ‘de Lakenhal’,
dec. 1948- jan.

1954

Leiden, Prentenkabinet der
Rijksuniversiteit, 12 maart-1 mei
Nederlanders te Rome (gecombineerd
met tekeningen uit bezit van deze
instelling)

1956

Amsterdam, 's Rijks Prentenkabinet, 14
april-13 mei
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Marinus Christoffel Botha
(George, 26 augustus 1886 - Kaapstad, 3 januari 1959)
Met die dood van professor Botha op 3 januarie 1959 het die volksopvoeding in
Suid-Afrika 'n groot verlies gely. In sy veelsydige bedrywighede het die bevordering
van enger kulturele betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika 'n groot rol gespeel.
As lid van die Algemeen Nederlands Verbond en die Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde het hy ook vir Nederland betekenis gehad en sal lesers van hierdie
tydskrif dit miskien interessant vind om meer te wete te kom van hierdie groot en
diensvaardige Afrikaner.
Marinus Christoffel Botha is gebore op 26 augustus 1886 uit 'n arm huisgesin op
die boereplaas Gwayang in die distrik George in die suide van Kaapland. Op vyfjarige
leeftyd is hy na die dorpskool op George waar die onderwys destyds deurgaans
Engels was en die klein Botha dit uiters moeilik gevind het om die onderrig deur
middel van 'n vreemde taal te volg. Einde 1896 was sy onderwys in die laer skool
afgeloop en moes hy probeer werk soek omdat sy ouers dit nie kon bekostig om
hom na die middelbare skool te stuur nie. Die werk wat hy eindelik gekry het, was
dié van touleier by die ossewaens wat handelsware vervoer het van Mosselbaai na
George en verder ook na Oudtshoorn oor die steil Outeniquaberge. Dit was bitter
dae en nagte vir die jong knaap om oor dikwels ongebaande weë die ossespanne
te lei sodat die transportwaens hulle vrag veilig op hulle bestemming kon besorg.
Hierdie tydperk van sy lewe het 'n diep indruk op sy kindersiel gemaak en selfs in
sy laaste dae nog het hy graag vertel van die gevaarlike avonture wat hy as touleier
voor die skerp horings van die osse agter hom belewe het.
Weldra het die skrander seun besef dat hy vir iets beters as touleier bestemd was
en het hy hom bemoei om 'n betrekking in die poskantoor op George te kry. Hier
het hy vier jaar lank gewerk en deur noeste vlyt en pliggetroue arbeid 'n uiters
bekwame telegrafis en posmeester geword. Met die geld wat hy so gespaar het, is
hy na die middelbare skool op George vir verdere studie en toe sy geld opraak, het
hy as onderwyser vir vier jaar op verskillende plaasskole in die omgewing onderwys
gegee. Hierdie ondervinding was van groot belang vir sy eie opvoeding en, soos hy
later dikwels getuig het, het hy seker net soveel geleer as sy skoliere.
Sy spaarpennings het hom in staat gestel om weer in 1909 die middel-
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bare skool op George te besoek, waar hy einde 1910 die matrikulasie-eksamen met
hoë onderskeiding afgelê het. As gevolg van sy sukses het hy 'n studiebeurs ontvang
van die Victoria Kollege op Stellenbosch waarheen hy begin 1911 gegaan het vir
universiteitstudie. Hier het sy groot intellektuele gawes en sy gerypte persoonlikheid
hom weldra tot leier van die studente gemaak en is hy gekies as voorsitter van die
studenteraad, voorsitter van die Christelike vereniging vir studente en voorsitter van
die Unie-debatvereniging, destyds bekend as die kweekplaas van goeie sprekers.
Einde 1914 het hy die baccalaureusgraad (B.A.) verwerf en daarna tot einde 1917
met groot sukses onderwys gegee in verskillende middelbare skole in Wes-Kaapland.
Begin 1918 is hy aangestel as lektor in Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad.
As dosent het hy verder studeer en einde 1919 die magistergraad in Nederlands
met onderskeiding behaal. Begin 1921 is hy verhoog tot professor in Nederlands
en deur sy ywer is Afrikaans as deel van Nederlands in die Universiteit ingevoer,
sodat sy leerstoel sedert die middel van 1922 bekend staan as die leerstoel vir
Nederlands en Afrikaans. Tussen 1921 en 1923 het hy, in samewerking met skrywer
hiervan, drie leerboeke oor die Afrikaanse taal en styl in die lig gegee en hierdeur
veel daartoe bygedra om die jong ontluikende skryftaal op gesonde en hegte
fondamente te plaas.
Beide as onderwyser en as dosent het hy hom sterk beywer vir die volksopvoeding
in die algemeen en het lid geword van die onderwysvereniging van Afrikaanse
onderwysers in Kaapland (die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie). Hier het hy hom
onderskei deur sy helder oordeel en besadigde voorligting sodat hy spoedig tot
voorsitter van die vereniging gekies is.
Tot 1912 was die skole in Kaapland almal sogenaamde ‘Engelse’ skole, d.w.s.
die enigste medium van onderrig was Engels; maar daarvandaan het die Afrikaners
hulle sterk begin beywer vir moedertaalonderwys in die openbare skole. Onder die
voorvegters vir Afrikaans as voertaal by die onderrig van die Afrikanerkind was
natuurlik ook professor Botha. Grootliks as gevolg van sy leiding het die Afrikaanse
Hoërskool Jan van Riebeeck begin 1926 tot stand gekom. Vanselfsprekend is
professor Botha tot voorsitter van die skoolkomitee deur die ouers van die leerlinge
gekies. As voorsitter tot midde 1929 het hy veel gedoen om die grondslae van hierdie
inrigting so heg te lê dat dit vandag in die hart van die Engelse stad een van die
beroemdste skole
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en die trots van die Afrikaners in die hele Kaapland geword het.
Midde 1929 het professor Botha die hoogste sport op die onderwysleer in Kaapland
bereik: hy is benoem tot Superintendent-Generaal van Onderwys in Kaapland. As
sulks het hy onderwyshoof geword van 'n geweldig uitgestrekte grondgebied met
'n groot verskeidenheid van volksgroepe, rasse en tale; en vir die bevredigende
opvoeding van hulle almal moes hy verantwoordelik wees. So'n taak vereis 'n groot
mate van organisasietalent en dit het professor Botha gelukkig in 'n hoë graad besit.
Die departement van onderwys het sy ferme hand en inspirerende leiding bespeur
en gedurende sy ampstermyn - ongelukkig te kort - is heelwat uitbreidings en
verbeteringe aangebring en sy rustelose werkywer het nog ander gebiede gesoek
om te verower. So het hy gedurende hierdie tydperk ook vise-Kanselier van die
Universiteit van Suid-Afrika en voorsitter van die matrikulasieraad geword, d.w.s.
van die raad wat die toelatingsvereistes vir die universiteite vasstel.
Begin 1934 het hy die Kaaplandse onderwysdepartement verlaat om sekretaris
van die minister van onderwys te word. In hierdie hoedanigheid het hy dit te doen
gekry met allerlei soorte onderwys, behalwe laer en middelbare onderwys (wat deur
die verskillende provinsiale departemente behartig word en nie deur die minister
nie) en kon hy bewys lewer van die verbasende veelsydigheid van sy gees deur die
sukses wat hy op elke gebied van die veelsoortige onderwys behaal het.
Toe die Unie-regering in 1936 besluit om die radiowese, wat toe nog 'n private
onderneming was, 'n regeringssaak te maak, kon hy geen beter voorsitter vir die
radioraad as professor Botha kry nie. Ten spyte van sy menigvuldige pligte as
sekretaris vir Unie-onderwys het hy die radiowese deur sy moeilike aanvangsjare
en die eerste kritieke oorlogsjare so deeglik en verstandig geloods dat die groot
Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie vandag nog die weë kan volg wat sy eerste
vèrsiende voorsitter gedurende die jare 1936-1942 afgebaken het. As erkenning vir
sy groot dienste aan die volksopvoeding het die Universiteit van Suid-Afrika in 1937
die eregraad D. Litt. aan hom toegeken.
Die Universiteit van Pretoria het voor hierdie tyd reeds verskeie vertoë tot die
minister van onderwys gerig om 'n mediese fakulteit met Afrikaans as voertaal aan
genoemde universiteit te stig. Die minister het 'n kommissie saamgestel om op die
saak in te gaan en as voorsitter van die kommissie sy sekretaris vir onderwys
benoem. Die kommissie het sy verslag in 1939 uitgebring en aanbeveel dat 'n
Afrikaanse mediese
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fakulteit aan die Universiteit van Pretoria broodnodig was. Toe die rektorskap aan
genoemde universiteit vakant raak, het die keuse van 'n nuwe rektor vanselfsprekend
op die voorsitter van die kommissie geval. Van 1941 tot 1947 het rektor Botha met
vaste hand die universiteit deur die moeilike oorlogsjare geloods, fondse oor die
hele land ingesamel en die mediese fakulteit begin 1942 van stapel gestuur. In die
Afrikaanse mediese fakulteit het professor Botha eindelik vir hom 'n sigbare
monument opgerig as blywende aandenking aan sy veelvuldige en geseënde dienste
wat hy in 'n vrugbare lewe aan sy volk gelewer het. Dit was vir hom bitter swaar om
op een-en-sestigjarige leeftijd afskeid van sy lewenstaak te neem. Werkloos kon hy
nie wees nie en sy rustelose gees het na nuwe arbeidsvelde gesmag.
Onder invloed van Generaal Smuts en dokter J.H. Hofmeyr, vir altwee van wie
hy 'n groot bewondering gekoester het, het hy hom ongelukkig op politieke terrein
begewe en hom in 1948 as kandidaat vir die Smuts-party op sy geboortedorp George
verkiesbaar gestel. Maar die talent en ervaring wat hy op onderwysgebied in so'n
hoë mate besit het, het hy in die politiek kort gekom. Hy is in die verkiesing verslaan
en weens sy politieke bedrywighede het daar verwydering tussen hom en sy
Afrikanervriende gekom. Hy was nou feitlik werkloos. Wel het hy by 'n uitgewersfirma
'n betrekking gekry om alle Afrikaanse uitgewas van die firma te redigeer en het hy
weereens opgetree as voorsitter van 'n kommissie om die Kleurlingonderwys in
Kaapland te ondersoek (1954-1956), maar vir 'n man van sy formaat was dit geen
bevrediging nie. Selfs die eregraad L.L.D. aan hom in 1950 toegeken deur die
Universiteit van Kaapstad was maar 'n verbygaande troos. Sy lewe na buite het al
meer vereensaamd geraak en hy het hom in sy laaste jare altyd enger aan sy vrou
en kinders aangesluit, waar hy nog die geluk kon smaak om die sukses in die lewe
van sy vier begaafde seuns en sy lieftallige dogter te belewe. Na 'n kort siekbed is
hy op 3 januarie 1959 in Kaapstad oorlede as gevolg van bloeding op die brein.
J.F. BURGER.
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Gabriël Gideon Cillié
(Wellington, 10 September 1870-Stellenbosch, 1 April 1958)
Afkoms en vroeë kinderjare
Gabriel Gideon Cillié is op 10 September 1870 op die plaas Rhebokskloof in die
Blouvlei, Wellington, gebore. Sy stamvader, afkomstig uit Frankryk, het hom in 1701
in Suid-Afrika gevestig. Ander spruite uit dieselfde familie was die voortrekker Sarel
Cilliers en die bekende digter Jan Cilliers. Sy ma was 'n nooi Marais. Hy was die
sewende kind uit 'n familie van tien kinders.
Omtrent sy kinderjare is nie veel bekend nie. Die opvoeding wat hy in die huis
ontvang het, was baie streng en dit het geskied in 'n sterk godsdienstige atmosfeer.
Van jongs af het die kinders werkies gekry om te verrig. Nog voordat hy skool toe
gegaan het, het hy sy eerste graaf van sy vader present gekry. Sedertdien moes
hy help met die tuinwerk: skoffel, wingerd spit en waterlei. Sy liefde vir die grond en
tuinmaak het hom bygebly tot by sy gryse ouderdom. Juis op die dag dat hy siek
geword het, was hy nog hiermee bedrywig. Verder moes die jong Gawie help met
die versorging van die perde en ander plaasdiere en ook nog ander roetinewerkies
verrig. As daar wel die geleentheid was, het hy meegedoen aan albasterspeel,
tolgooi en akkersgooi. Hy was ook baie lief vir bergklim in die pragtige bolandse
berge van die omgewing waarin hy groot geword het. 'n Mens kry die indruk dat die
‘kort boeppensseuntjie’ - soos hy bekend gestaan het - gelukkige kinderjare gehad
het. Hy was glo maar baie ondeund by die huis waar sy ouers hom op verskeie
name genoem het: normaalweg dikvreet, vreetjie as hy soet was en Gawerjal as hy
stout was. Volgens 'n bejaarde suster wat nog lewe - wat jarelank hoof van die
meisieskool La Rochelle, Paarl was - het klein Gawie nooit 'n leuen vertel nie; hy
het verkies om die gelag te betaal.
Toe hy agt jaar oud was het sy ma gesê dat Gawerjal nou maar liewers skool toe
moes gaan, want hy word nou eens te ondeund by die huis.

Skooljare
So het dit gekom dat die plaasseun van agt vir die eerste keer met die skoolbanke
1
kennis gemaak het. Hy is in 1878 na die beroemde skool van Mnr. M.J. Stucki wat
op 'n deel van sy vader se plaas geleë was.

1

18. 10. 1842-11. 1. 1937, Een Nederlandse onderwijzer
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Daar sou hy kennis maak met leerlinge wat uit alle dele van die land gekom het. Dit
het al gou geblyk dat hy maklik kon leer en 'n goeie geheue gehad het. Terwyl hy
op skool was, was hy ook gedurende 'n paar jaar die meulenaar van die boere van
die omgewing. Daar was 'n watermeul op sy vader se plaas en hy moes die werk
in verband daarmee doen. Hy sou nie lank die skool kon besoek nie want as gevolg
van die dood van sy vader in Maart 1886 is hy nie daardie jaar terug na die skool
nie. Dit was 'n groot boerdery en hy moes sy broer wat maar net twee jaar ouer as
hy was, behulpsaam wees daarmee. Hy het toe vir vyf jaar met die boerdery gehelp.
Dit was in hierdie tyd dat hy as sewentienjarige seun in die nag met 'n gelaaide wa
met twaalf osse deur Bainskloof gery het sonder dat enigiets verkeerd geloop het.
In hierdie tyd was daar ook 'n florerende debatsvereniging by die skool op die
plaas. Dit het bestaan uit leerlinge en jong mans uit die buurt. Hiervan het hy
sekretaris geword kort nadat hy die skool verlaat het en dit vir sowat sewe jaar gebly.
Hy vertel graag hoedat by een geleentheid die debat gevoer is oor die ou vraag of
die wêreld draai, en hoedat die inleier wat gesê het dat dit nie draai nie gewen het
op die argument dat as die wêreld wel draai dan moet die sand in sy oë val as hy
op sy maag gaan lê. Dit is toe hy sekretaris geword het dat twee van die ouer lede
hulle lidmaatskap opgesê het omdat hulle nie kans gesien het om aan 'n vereniging
te behoort met so 'n dom boerseun as sekretaris nie. Soos dit gebeur het, het hy
later die geleentheid gehad om hulle altwee uit te stof; die een was selfs op 'n latere
stadium by hom in die klas en hy moes hom help om deur sy Latyn te kom.
'n Finansiële ramp wat die familie getref het, het egter sy lewe in 'n ander rigting
gestuur. Die boere van die Westelike provinsie het swaar tye belewe en nadat
verskeie banke in 1890 in Kaapstad bankrot gegaan het, was dit teen die einde van
die jaar ook die lot van die Paarlse Distriksbank. Vir sy moeder het dit groot geldelike
verlies beteken en hoewel sy die plaas weer gekry het, was dit voortaan swaar
belas. Drie broers het hulle toe op die plaas bevind en dit kon die plaas nie dra nie;
die ‘slimste’ een moes terug skool toe of 'n ander plan moes gemaak word. Dit was
in die tyd dat Mnr. Stucki dit een aand aan hom voorgestel het dat hy moes gaan
skoolhou in 'n buiteskooltjie in die distrik van Montagu. Hy het hom egter nie
opgewasse vir die taak gevoel nie maar sou wel sy broer in die Bovlei gaan
raadpleeg. Te perd is hy daar-
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heen en sy broer het hom aangeraai om Mnr. Stucki se aanbod te aanvaar. 'n
Belangrike keuse moes gemaak word en hy het besluit om dit te doen op die pad
terug nog voordat hy uit die hoofpad sou uitdraai na Blouvlei. Dit word vertel dat hy
sy perd laat stilstaan het voordat hy afgedraai het en toe besluit het om weer skool
toe te gaan.
So het dit gekom dat hy in Julie 1891 terug was in Mnr. Stucki se skool. Hy bevind
hom toe in die skoolhoër-klas saam met leerlinge wat so pas die
‘Elementary’-eksamen afgelê het. Hy moes die werk vir die twee gelyktydig aanpak.
Baie van die vakke soos Latyn en Matesis was vir hom nuut sodat dit in die begin
maar noustrop gegaan het. So het hy byv. in een week in die September-vakansie
sowat 41 stellings van Euclid onder die knie gekry. Hy het egter so goed gevorder
dat hy nadat hy 'n jaar in die skool terug was die ‘Elementary’ sowel as die ‘School
Higher’ in die eerste klas geslaag het. Nog in dieselfde jaar het hy die
toelatingseksamen tot die kerklike Normaalkollege in Kaapstad afgelê (derde op
die lys) asook die Taalbondeksamen in Nederlands en Geskiedenis (vierde op die
lys).

Kollegejare.
In Julie 1892 is die boerseun van Wellington na die Normaalkollege in Kaapstad.
Dit het vir hom 'n geweldige aanpassing beteken; die plaaslewe moes plek maak
vir die stadslewe. In 1894 het hy die Matrikulasie-eksamen in die eerste klas afgelê.
Die Middelklas onderwyserseksamen het hy nie met onderskeiding gekry nie omdat
hy nie goed kon teken of sing nie.
Met die aanvang van die akademiese jaar in 1894 is hy na die Victoria Kollege
op Stellenbosch waar hy hom meer tuis gevoel het en in 1895 lê hy die
‘Intermediate’-eksamen af, eerste op die ranglys.
In 1897 behaal hy die B.A.-graad met onderskeiding, sesde op die lys. In hierdie
tyd het hy ook sy plek oopgespeel in die eerste rugbyspan van die kollege. Hy het
saam met manne soos Japie Krige en A.F. Markotter op die veld gedraf. In die
studentelewe het hy 'n leidende rol gespeel. So was hy o.a. eers sekretaris en later
onder-voorsitter van die Kollege-debatsvereniging.

Buitenlandse studie.
In Oktober 1899 is hy na Duitsland om hom verder in die Klassieke te verdiep maar
nadat die professor onder wie hy in Bonn sou werk,
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hom meegedeel het dat hy o.a. omrede sy gebrekkige kennis van Duits sewe jaar
sou neem om die doktorsgraad in Latyn te verwerf, is hy nog in dieselfde maand
van sy aankoms in Duitsland daar weg na die Universiteit van Edinburgh in Skotland.
Hier het hy hom vir die M.A. laat inskrywe en Engels gestudeer onder prof.
Saintsbury, Etiek onder prof. James Seth en opvoedkunde onder prof. Laurie.
Laasgenoemde was glo die eerste professor in die Opvoedkunde in die Britse
Eilande en dat hy 'n groot indruk op die jong man uit Suid-Afrika gemaak het, het
al gou duidelik geword by diegene wat by dr. Cillié in die klas was of wat Die Unie
gereeld gelees het. In April 1900 het hy die M.A.-graad behaal.
Vir die Somersemester van 1900 is hy na die Universiteit van Straatsburg in
Duitsland waar hy in Julie 1904 die graad Ph. D. in Grieks, Latyn, ou Geskiedenis
en Ekonomie magna cum laude behaal het. Aan hom is meegedeel dat hy summa
cum sou gekry het as dit nie was dat hy die woord separatus in sy tesis verkeerd
geskrywe het nie. Sy verhandeling is in Latyn geskrywe en 'n mondelinge eksamen
is ook in Latyn as medium afgelê. Terwyl hy in Duitsland was, het hy ook klasse in
die pedagogiek geloop by prof. Ziegler, wat ewe-eens op hom 'n groot indruk moes
gemaak het, asook klasse in die kunsgeskiedenis. Hy het Duitsland verlaat in
November 1904 nadat hy sowat 4 1/2 jaar daar vertoef het en eers nog tien weke
in die hospitaal deurgebring het waar hy 'n vry-ernstige operasie vir
blindedermontsteking ondergaan het. Op 27 Desember was hy in sy vaderland terug
- terwyl hy nog besig was om na die operasie aan te sterk - met 'n swaar studieskuld
om die hoof te bied.

As onderwyser
Die jong man Gawie Cillié het sy eerste ondervinding as onderwyser opgedoen toe
hy vanaf Julie 1897 (net nadat hy die B.A.-graad behaal het) tot Oktober 1899, toe
hy vir verdere studie oorsee is, aan die Normaalkollege in Kaapstad onderwys gegee
in Nederlands, Engels en Wiskunde, en wel teen 'n salaris van £ 150 per jaar. Hy
was hoofsaaklik verantwoordelik vir die onderrig van Nederlands aan die
Matrikulasieklas waar die Afrikaanssprekendes in die meerderheid was. Met die
onderrig van Nederlands aan die Engelssprekende leerlinge en 'n aantal verengelste
Afrikaners het dit vanweë die vooroordeel teen die taal, nie so maklik gegaan nie.
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Net na sy terugkeer uit die buiteland het hy andermaal vir een kwartaal onderwys
gegee aan die Normaalkollege in Kaapstad waar hy Latyn en Geskiedenis doseer
het. Vanaf April 1905 tot aan die einde van die jaar tree hy op as hoofonderwyser
van die Seunskool op Cradock terwyl hy vanaf die begin van 1906 tot Junie 1908
hoof was van die Hoërskool op Franschhoek. Dit was toe 'n skool met nege assistente
en het deur die land beroemd geword onder die leiding van sy voorganger, die latere
prof. W.E. Malherbe van Stellenbosch. Dit word vertel dat dr. W.J. Viljoen toe Cillié
die verandering na Franschhoek gemaak het, sou gesê het: ‘Hoe jammer dat er
water uit de Karoo gedragen wordt!’ Dit wil voorkom asof die 2 1/2 jaar op
Franschhoek van die gelukkigste jare in sy hele onderwysloopbaan was. Daar was
'n ouer tipe leerling wat fluks gewerk het. Ook hier het daar 'n florerende
debatsvereniging bestaan.
As jong onderwyser het hy geesdrif en beslistheid aan die dag gelê. Aan die
kinders wat aan sy sorg toevertrou was, het hy hoë eise gestel en soms het hulle
hom teleurgestel. Sy stiptheid, nougesetheid en strengheid het diep indrukke op sy
leerlinge gelaat. Sy oud-leerlinge, reeds uit die tydperk toe hy nog 'n jong onderwyser
was, getuig van die inspirasie wat van hom uitgegaan het. Hy was vir hulle 'n
voorbeeld van toewyding aan die ideale en tradisies van sy volk.
Terwijl hy op Franschhoek was, is verskeie ander betrekkings hom aangebied
wat hy almal van die hand gewys het. Dr. Muir, die S.G.O. (Superintendent-generaal
van Onderwijs) van Kaapland, het hom die aanbod gemaak van Inspekteur van
Skole, die ‘South African College’ in Kaapstad het hom gevra om daarheen te kom
terwijl die Normaalkollege in Pretoria hom die onderhoofskap aangebied het.

As professor.
Toe hy in Julie 1908 na Stellenbosch gegaan het om die betrekking van professor
in die Klassieke tale aan die Victoria Kollege te aanvaar, het hy swaar afskeid
geneem van sy werkkring in Franschhoek. In die nuwe betrekking wat hy tot die
einde van 1912 beklee het, was hy besonder tuis en het hy baie deeglike werk
gelever. Hy het ook vir 'n tyd al die predikante van ons Kerk by name geken want
almal moes by hom Grieks en Latyn neem. Terwyl hy reeds sedert 1910 hulp verleen
het aan Mnr. (die latere prof.) D.A. Pauw met die opleiding van onderwysers, in die
vak die geskiedenis van die opvoeding, het hy in
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1913 'n professoraat in die Opvoedkunde aanvaar en sodoende die eerste professor
in hierdie vak aan die inrigting geword. Hy het sy eerste liefde versaak omdat hy
gevoel het dat hy in sy nuwe betrekking as Hoof van die Pedagogiese Instituut soos dit destyds genoem is - meer direkte diens in die vorming van die jeug van sy
volk sou kon verrig. Hy het in hierdie hoedanigheid aangebly totdat dit in 1918
geword het die Fakulteit van Opvoedkunde van die Universiteit van Stellenbosch.
Toe het hy die eerste Dekaan daarvan geword en dit gebly tot Junie 1947 toe hy
sy professoraat neergelê het; hy was toe reeds in sy sewen-en-sewentigste
lewensjaar.
Dit tref dat hy 'n lang en vrugbare loopbaan as leermeester gehad het. Nadat hy
sowat vyf jaar onderwyser was, was hy vir 39 jaar hoogleraar, waarvan 34 professor
in die opvoedkunde.
Dit was dan ook veral in die laasgenoemde hoedanigheid dat hy sulke waardevolle
diens gelewer het; dit was hom gegun om dit oor baie jare te doen. Om mee te begin
het hy baie moeilikheid ondervind om vir Thomas Muir, die S.G.O., te oortuig dat
Universiteite in staat is om ook die professionele opleiding van die onderwyser te
behartig.
Letterlik duisende studente en aspirantonderwysers het hulle opleiding aan sy
voete ontvang. Geslagte van studente het met waardering en agting na hom geluister.
Hulle werk verspreid oor die hele oppervlakte van ons land. Sy studente het steeds
onder die indruk gekom dat hy sy werk as gelowige en uitgesproke Christelike
leermeester gedoen het. Die gesamentlike godsdiensoefeninge in die saal van die
Gebou vir Opvoedkunde waarmee elke dag se werk begin is - 'n gebruik wat hy
ingestel het in samewerking met prof. Pauw - het 'n besondere indruk op sy studente
gemaak. Vir baie was dit 'n bron van besieling. Hy het sy studente tot ernstige
nadenking geprikkel en was minder gesteld op die bybring van 'n menigte feite. Hy
het geword die vertolker van 'n opvoeding wat deur en deur nasionaal, Suid-Afrikaans
is. Hy het hom onvermoeid beywer vir Christelike en nasionale onderwys en in
belang van ons volksgeskiedenis en onderrig deur die moedertaal. Hy het hom ook
beywer vir hoër kwalifikasies in die onderwys sodat die onderwysprofessie respek
kon afdwing. Hy het gestrewe na 'n behoorlike status vir die onderwysberoep.
Hy het hom beywer vir beter besoldiging van die onderwyser en vir die verkryging
van gunstiger diensvoorwaardes, maar het ook nie teruggedeins as tot waardige
optrede gemaan moes word nie. Oor die jare
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heen was hy 'n groot en 'n leidende gees in die onderwys in Kaapland. Sy woord
het swaar geweeg en sy mening was gesog ook oor individuele onderwysers wat
om aanstellings geaspireer het.

Lid van universitêre liggame.
As dosent in die opvoedkunde het hy nie alleen in die Fakulteit van Opvoedkunde
maar in die hele inrigting wat hy soveel jare gedien het 'n leidende en
toonaangewende rol gespeel. Hy het sy gewig orals ingegooi. So het hy geword die
eerste rektor van die Universiteit. Terwyl daar voorheen sprake was van 'n voorsitter
van die Senaat het hy in 1918 rektor geword en dit gebly tot 1925. Hierna het die
persoon wat die betrekking beklee het vir 'n tydlank weer bekend gestaan as
voorsitter van die Senaat. In die tyd dat hy rektor was het heelwat nuwe geboue
bygekom, is nuwe fakulteite bygevoeg en baie nuwe kursusse ingestel en is die
Universiteit se finansies op 'n gesonde voet geplaas. In hierdie tyd het die Universiteit
selfs 'n aanskrywing van die Bank ontvang. Hy het gedien in 'n spesiale
Regeringskommissie wat benoem was om die geldelike steun van die regering aan
die Universiteite te bepaal en hy het dit verkry dat die bydrae aanmerklik verhoog
is ten gunste van sy Universiteit. Hy het ook gedien op 'n Komitee wat die statute
van die Universiteite moes opstel.
Behalwe dat hy gedurende sy hele dienstyd as professor lid van die Uitvoerende
Komitee van die inrigting was, het hy op verskeie ander belangrike komitees gedien
soos byv. die Finansiële Komitee, die Koshuiskomitee, die Vise-Kanselierskomitee
en die aanstellingskomitee.

Lid van onderwyskommissies.
Wijle Dr. Cillié het in sy hoedanigheid as onderwysman van naam, op 'n groot aantal
kommissies gedien wat oor onderwyssake gehandel het. Ons kan maar net 'n paar
van die vernaamstes kortliks noem.
In 1915 was hy lid van die Taalordonnansiekommissie wat moes vasstel in
hoeverre uitvoering gegee word aan die Taalordonnansie van 1912.
In 1919/1920 het hy op 'n belangrike Salariskommissie gedien. Die aanbevelings
het gelei tot die invoer - vir die eerste keer - van sistematiese skale met gereelde
verhogings wat in 1921 in werking gekom het. Dit op sy beurt het daartoe gelei dat
die Universiteite hulle skole
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aanmerklik verbeter het. Hy het ook gedien in die Salariskommissies van 1943 en
1946.
In 1926 was hy die voorsitter van 'n baie belangrike Onderwyskommissie. Dit was
'n Adviserende Kommissie wat deur die Uitvoerende Komitee benoem is en wat
vrae moes beantwoord wat Administrateur Fourie aan hom gestel het. Dit het oor
'n menigte aspekte gegaan en alhoewel die verslag nooit gepubliseer is nie het dit
belangrike gevolge gehad op die verdere ontwikkeling van die Onderwys in Kaapland,
veral ten opsigte van die bepaling van beleid. In die volgende jaar, 1927, was hy lid
van 'n Kommissie i.v.m. moedertaalonderwys wat ondersoek moes instel na die
uitvoering van die wette oor moedertaalonderwys.
Die laaste belangrike kommissie waarop hy gedien het, was die Kommissie van
Ondersoek in sake die stelsel van skoolvoeding. Dit was in 1950 en hy was die
voorsitter daarvan.
Vanaf 1911 tot 1947 was hy lid van die Skoolraad van Stellenbosch; sedert 1926
was hy die voorsitter.

Kultuurbedrywighede.
Hy het ook sy gewig ingegooi by liggame wat die kultuurbelange van ons volk
behartig.
So was hy vanaf die stigting in 1929 gewone lid van die F.A.K. (Federasie van
Afrikaanse Kultuurverenigings) terwyl hy later in die Uitvoerende Komitee gedien
het. As verteenwoordiger van die Taalbond was hy 'n stigterslid van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Sedert 1906 was hy lid van die
Hoofbestuur van die Suid-Afrikaanse Taalbond. In 1942 het hy die vierde voorsitter
daarvan geword toe hy Senator F.S. Malan in dié hoedanigheid opgevolg het. Toe
hy in 1957 sy bedanking as sodanig ingedien het, het die hele Hoofbestuur by hom
daarop aangedring dat hy dit moes terugtrek.
In 1951 is hy benoem tot lid van die ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’
te Leiden.

Kerklik
Tydens die Julie-vakansie van 1896 was hy behulpsaam met die samestelling van
die eerste grondwet van die C.S.V. (Christen Studentevereniging) en met die stigting
van die eerste tak op Stellenbosch. Hiervan het hy die eerste onder-voorsitter geword.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

127
In 1912 het hy sy Gemeente vir die eerste keer as diaken gedien en in 1926 het hy
vir die eerste keer ouderling geword. Ook op hierdie gebied het hy 'n leidende rol
gespeel. Vir 'n tyd lank was hy lid van die Kommissie oor die Kerkbode. As ouderling
en lid van die Ring van Stellenbosch was hy ook teenwoordig op 'n Vergadering
wat op 29 en 30 Julie 1929 op Stellenbosch gehou is in sake die voorlopige
persoonlike verhoor van wyle prof. du Plessis van die Teologiese Kweekskool op
Stellenbosch. Die van ons wat destyds student op Stellenbosch was, sal onthou
hoe 'n sterk houding hy ingeneem het en hoe hy hom beywer het vir wat vir hom as
die regte standpunt in die saak voorgekom het.

Die Suid-Afrikaanse onderwysersunie.
As jong man was wyle dr. Cillié teenwoordig op die stigtingsvergadering van die
S.A.O.U. (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie) op 4 April 1905. Trouens van die
persone soos Mnr. Paul Roos, Mnr. Stucki, Dr. Viljoen, Mnr. W. Fouché, Mnr. P.J.
du P. le Roux en die latere prof. W. Malherbe wat saam met hom 'n leidende rol
hierin gespeel het, was hy die laaste om te gaan. Reeds op die tweede kongres van
die Vereniging wat op 19 Des. 1906 in Somerset Strand gehou is, is hy tot
ondervoorsitter gekies en in 1907 tot voorsitter. Terwyl hy reeds in 1933 vir drie
maande as sodanig waargeneem het is hy in 1935 tot Sekretaris-tesourier van die
Vereniging gekies. Sedert die stigting van die S.A.O.U. het hy met die uitsondering
van die jaar 1915 toe hy 'n Vergadering van die Matrikulasieraad moes bywoon, al
die kongresse van die Vereniging bygewoon. Gedurende hierdie jare het hy die
Vereniging op alle belangrike kommissies i.s. die onderwys verteenwoordig. Dit was
maar net gepas dat hy in 1955 die besondere onderskeiding te beurt geval het om
nog 'n keer die Vereniging en die Kongres as voorsitter voor te gaan; en dit by
geleentheid van die Jubileumkongres van die S.A.O.U.
Ons dink daaraan dat die S.A.O.U. sy ontstaan te danke gehad het aan die feit
dat die ‘hollandssprekende’ onderwysers hulle nie meer tuis gevoel het in die
S.A.T.A.(South African Teachers' Association) nie en dat die doel met die stigting
o.a. was om die proses van verengelsing van die Afrikaanse kind deur middel van
die skool, veral sedert 1902, te stuit. Die S.A.O.U. het dit al gou neergelê dat die
moedertaal van die kind die uitgangspunt in die opvoeding moet wees. Wyle Dr.
Cillié het hiervoor in die voorste linie geveg. Hy het doel en rigting aan ons onder-
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wys en opvoeding gegee deur by wyse van referate en toesprake op die
jaarvergaderings sy standpunt te stel en sy idees oor opvoeding en onderwys bekend
te maak. So is belangrike besluite op kongresse en vergaderings onder sy leiding
en inspirasie geneem; besluite waarvan die administratiewe instansies kennis moes
neem en waarmee hulle wel deeglik rekening moes hou by die bepaling van die
onderwysbeleid t.o.v. voertaal, diensvoorwaardes, besoldiging van onderwysers en
so meer. Hy het by voortduring opgetree as die leier en kampvegter vir die geestelike
en intellektuele belange van die Afrikaanssprekende onderwyser en kind.
Oor al die jare heen was sy kontakte met die S.A.O.U. ten nouste. Geen wonder
dat hy dikwels gehuldig word as die vader van die S.A.O.U. en dat hy en die S.A.O.U.
as een beskou word nie. Een ding is seker, dat as die geskiedenis van die S.A.O.U.
te boek gestel sal word dit in 'n groot mate sal bestaan uit 'n beskrywing van sy
bedrywighede in, en in verband met die S.A.O.U. sedert die stigting. 'n Geskiedenis
van sy loopbaan en die geskiedenis van die S.A.O.U. is nie van mekaar los te maak
nie.

‘Die Unie’
Die Unie het op 15 Julie 1905 vir die eerste maal as die amptelike orgaan van die
Suid-Afrikaanse Onderwysersunie verskyn. Vanaf 1909 was wyle dr. Cillié lid van
die redaksie daarvan en vanaf 1912 het hy in elke uitgawe behalwe in die
kongresnommers en 'n paar uitgawes wat in 1925 en in 1931, toe hy oorsee was,
die inleidingsartikels geskrywe. In November 1918 het hy na die uittrede van Mnr.
Stucki as sodanig, die hoofredakteur van die blad gword. Die Unie het vanaf sy
stigting ten doel gehad om te wees: ‘een gids voor de leerling, een raadsman van
die onderwyzer, een vriend van den huize, een vraagbaak voor allen.’ As
hoofdredakteur het hy die doel waarvoor Die Unie gestig is, getrou in gedagte gehou.
Dit het in die werklike sin van die woord geword ‘'n Maandblad vir Opvoeding en
Onderwys.’ In die orgaan het hy 'n sterk hulpmiddel gehad om sy idees omtrent
opvoeding en onderwys te verkondig en rigting en vorm te gee aan ons
opvoedkundige denke. Sy bydraes het steeds van 'n opvoedkundig gesonde filosofie
getuig. Hy het sy beskouings oor moedertaalonderwys, vaderlandse geskiedenis
as skoolvak, kulturele aangeleenthede en ander brandende vraagstukke
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van die dag onomwonde en oortuigend gestel. Later kon hy put uit 'n rype bron van
ervaring en lewenswysheid.
Hy het as opvoedkundige in wyer kringe bekendheid verwerf toe hy gedurende
1915 tot 1920 elke Donderdag 'n artikel in Die Burger gehad het in 'n rubriek: ‘Oor
Opvoeding en onderwys’ deur Skoolmeester. Dr. D.F. Malan was toe redakteur van
die dagblad.
Met sy belangrike werk as hoofredakteur van Die Unie het hy volgehou tot by die
November-nommer van die blad van 1957. Sy laaste inleidingsartikel het verskyn
in daardie nommer van ons blad. Hierna kon hy die werk nie voortsit nie vanweë 'n
ernstige siekte en omdat sy liggaamskragte hom in die steek gelaat het. Nadat 'n
redaksiekomitee die werk sedert dien behartig het, was die laaste nommer wat onder
sy naam as hoofredakteur verskyn het, die van 1 Maart 1958. Hy kon toe terugsien
op 'n vrugbare dienstyd van 49 jaar as lid van die redaksie van Die Unie met byna
40 jaar as hoofredakteur. Voorwaar 'n merkwaardige prestasie!

Opvoedkundige reise.
In 1925 het hy 'n buitelandse reis onderneem. Hy het 'n groot aantal skole en
inrigtings in Europa en Amerika besoek nadat hy vooraf versoek is om na sy
terugkeer 'n verslag oor die onderwystoestande in die buiteland by die Kaaplandse
Onderwysdepartement in te lewer.
In 1931 het hy andermaal 'n besoek aan Europa gebring en is hy ook na Engeland
en Skotland waar hy die Universiteit van Stellenbosch op 'n Konferensie van al die
Universiteite van die Britse Gemenebes in London en Edinburgh gehou,
verteenwoordig het.

Familiesake.
In April 1905 het hy in die huwelik getree met Mej. Maria van Niekerk, die oudste
dogter van wyle ds. S.G.M. van Niekerk van Smithfield. Sy was voor haar troue
onderwyseres aan die destydse Hoërskool vir Seuns op Stellenbosch. Uit die huwelik
is sewe kinders gebore, vyf seuns en twee dogters. Ses van hulle het gegradueerdes
van die Universiteit van Stellenbosch geword terwyl wyle dr. Cillié die aangename
ondervinding te beurt geval het dat voordat hy as professor afgetree het een van
sy seuns as professor in die Wiskunde saam met hom op die Senaat van die
Universiteit gesit het (G.G. Cillié Jnr.). Op 4 Maart 1927 is sy eggenote oorlede. Sy
het altyd getrou aan sy sy gestaan en
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terwyl sy 'n groot rol gespeel het in vroueorganisasies was sy in die eerste instansie
veral en altyd moeder. Vir wyle dr. Cillié en die jong kinders (die jongste was 6 jaar)
was haar dood 'n geweldige slag.
Op 2 April 1931 is hy weer getroud met Mej. Maria Uys-'n gegradueerde van die
Universiteit van Stellenbosch en 'n oud-student van hom-, by die wat haar beter ken
bekend as tant Mimmie. Met haar het hy 'n langer huweliksverbintenis gehad as
met sy eerste eggenote. Sy het vir dr. Cillié meer as sy regterhand geword en alleen
diegene wat gereeld die S.A.O. U- Kongresse bygewoon het en veral in die jare
voor sy dood die voorreg gehad het om dikwels by hulle aan huis te kom, weet wat
sy vir hom beteken het, veral sedert hy 'n hoë leeftyd bereik het en sy lewenskragte
afgeneem het.

Huldigings.
Dit is seker gewens dat ons hier die kort lewensbeskrywing van 'n groot onderwysman
sal afsluit met 'n relaas van huldigings wat hom te beurt geval het.
In die eerste plek is dit duidelik dat die S.A.O.U. en die Afrikaanssprekende
onderwysers van Kaapland reeds oor jare heen nie nagelaat het om hulle leier die
hulde te bring wat hom regmatig toekom nie.
Op sy sestigste verjaarsdag, op 10 September 1930, het die Vereniging hom 'n
geïllumineerde adres oorhandig as blyk van waardering vir sy dienste aan die
S.A.O.U. 'n Olieverfportret van hom is tydens die sitting van die Kongres in Desember
van dieselfde jaar aan die Universiteit van Stellenbosch vir bewaring oorhandig. Dit
hang in die saal van die gebou vir Opvoedkunde; dieselfde saal waarin hy so dikwels
die woord gevoer het en wat later na hom genoem is - die G.G. Cillié-saal. In
opvolging hiervan is in die Januarie-uitgawe van Die Unie van 1931 'n paar artikels
aan sy werk en lewe gewy.
By geleentheid van die Kongres in die Paarl in Junie 1939 is aan hom as een van
die oud-voorsitters van die S.A.O.U. hulde gebring toe 'n goue hangertjie aan hom
oorhandig is en dank betuig is vir sy onskatbare dienste aan die onderwys in
Kaapstad bewys en vir sy onvermoeide ywer in belang van die S.A.O.U. Ook die
ander oud-voorsitters wat aanwesig was het elkeen so 'n hangertjie ontvang.
Kragtens die wens van die Kongres op Worcester in 1943 het die Hoofbestuur
die Oktoberuitgave van Die Unie van daardie jaar 'n huldigingsuitgawe gemaak ter
herdenking van sy 25-jarige redakteurs-
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kap van Die Unie. Vir 'n maand was hy van die redakteurskap onthef.
In hierdie verband is op 27 September (Die Unie het dus vroeër verskyn) by
geleentheid van 'n noenmaal in Kaapstad 'n pragtige adres en 'n praguitgave van
die genoemde huldigingsnommer aan hom oorhandig. In hierdie uitgawe is hy deur
hooggeplaatste persone in ons land en deur die voorsitters van verskillende
Onderwysersverenigings van die vier provinsies, geluk gewens en bedank. Dit het
verder 22 boodskappe van Oud-voorsitters van die S.A.O.U. aan hom gerig, ingesluit.
In 1948, met sy aftrede as sekretaris-tesourier van die vereniging, is hom tydens
die Kongres op Graaff-Reinet andermaal 'n adres asook 'n tjek en 'n goue horlosie
aangebied.
Tydens die Kongres in 1957 op Hermanus gehou, is met die oog daarop dat hy
as Redakteur van Die Unie sou aftree, aan hom 'n indrukwekkende koper skild in
kleure aangebied.
Wyle dr. Cillié het egter nie net hulde ontvang uit die geledere van die S.A.O.U.
en die Afrikaanssprekende onderwyser in Kaapland nie; ook van buite hierdie kringe
is eer betuig en het hy erkenning ontvang. In 1937, by geleentheid van die viering
van die vyftigjarige bestaan van die sustersvereniging van die S.A.O.U., die ‘South
African Teachers' Association’, is hom die ere-lidmaatskap van daardie vereniging
aangebied. Die Transvaalse Onderwysersvereniging het hierdie voorbeeld gevolg
en sedert 1 April 1946 was hy ook ere-lid van daardie vereniging.
In Oktober 1945 het hy ook die ere-lidmaatskap van die Voortrekkers, saam met
die penning van die ere-lidmaatskap, ontvang ‘op grond van sy jarelange uitnemende
dienste wat hy as opvoedkundige en volksman aan die opvoeding en onderwys
bewys het.’
Ook Universiteite het hom met hulle ere-grade vereer. In 1941 het hy die graad
L.L.D., honoris causa, van die Universiteit van Kaapstad ontvang terwyl sy eie
universiteit hom die ere-doktorsgraad in die Opvoedkunde in 1956 toegeken het.
Verder moet nog vermeld word dat 'n Afrikaansmediumskool in Port Elizabeth
(die Hoërskool Cillié) na hom vernoem is, gedagtig aan sy beywering vir
moedertaalonderwys in Kaapland, asook dat daar reeds 'n werk oor hom as
opvoedkundige geskrywe is deur dr. I.M. van Rooyen, wat in die Transvaal tot die
doktorsgraad gepromoveer het op die proefskrif: ‘Die Opvoedkundige denke van
G.G. Cillié’
Met die verskyning van die Huldiginguitgave van Die Unie van 1 April 1958 is
nogmaals gepaste hulde bring aan 'n onderwysleier wat
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'n unieke plek moet kry in die onderwysgeskiedenis van Kaapland in die algemeen
en in die geskiedenis van die S.A.O.U in die besonder. Hy was 45 jaar leermeester.
Hiervan was hy vir 34 jaar hoogleraar in die Opvoedkunde. Hy was een van die
stigterslede van die S.A.O.U. Nie alleen was hy gedurende 53 jaar lid van die
vereniging nie maar het hy die Vereniging gedurende 12 jaar as sekretaris-tesourier
gedien en was gedurende 49 jaar aan die redaksie van die orgaan van die vereniging
verbonde, sowat 40 jaar as hoofredakteur, voorwaar 'n vrugbare loopbaan waarop
met dankbaarheid terug gesien kan word deur die professie wat hy gedien het.
'n Buitengewone sameloop van omstandighede wou dit so dat die dag waarop
die huldigingsuitgawe van Die Unie verskyn het, 1 April 1958, ook sy sterfdag geword
het.
P.S. DU TOIT
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Sir William Alexander Craigie
(Dundee, 13 augustus 1867 - Watlington (Oxon.), 2 september
1957)
William Alexander Craigie werd geboren te Dundee op 13 augustus 1867. Zijn
ouders waren ‘Lowland’ Schotten, maar hij erfde ‘Highland’ bloed van zijn moeder
en herinnerde zich dat hij enig Gaelic (Schots Keltisch) leerde van zijn grootvader
van moederszijde toen hij nog pas drie of vier jaar oud was. Hij bezocht de West
End Academy in Dundee, waar hij van de toenmalige ‘Headmaster’, George Clark,
o.a. phonetiek leerde. In Clark's handen zag hij het eerste deel van de New English
Dictionary, die in zijn later leven een zo grote plaats zou innemen. Reeds terwijl hij
deze school bezocht begon hij een studie van de schotse schrijvers van de 14e en
15e eeuw, met behulp van een verkorte uitgave van Jamieson's Dictionary. Hierbij
zette hij tevens de eerste schreden op het pad dat hem tot een der grootste
lexicografen zou maken: hij noteerde nl. in de marge van dit woordenboek die
woorden en vormen die hij er niet in aantrof. Hij maakte zich tevens een grondiger
kennis van het Gaelic eigen. Van 1883-'88 studeerde hij aan de Universiteit van St.
Andrews, de oudste in Schotland. Daar hij spoorstudent was, betekende dit een
dagelijkse reis van twee maal 23 KM met eenmaal overstappen. Ondanks het
tijdverlies dat dit veroorzaakte, blonk hij niet alleen uit in de verplichte vakken, maar
leerde hij zichzelf ook nog Frans, terwijl hij op een avondschool te Dundee Duitse
les nam. Tijdens een college in het Grieks deed hij de merkwaardige ontdekking in
het tiende boek van Plato's Republiek, waarvan melding wordt gemaakt in het 3e
deel van Jowett en Campbell's editie van dit werk. Gedurende zijn laatste jaar te
St. Andrews bestudeerde hij een handschrift van Wyntoun's Chronicle of Scotland
en ontdekte hoe dit werk oorspronkelijk geschreven was. Reeds in deze tijd bracht
een boekje met noorse liederen, dat hij ten geschenke kreeg, hem ertoe te beginnen
met de studie van het Deens en IJslands, op welk laatste terrein hij later zo'n groot
autoriteit zou worden.
In 1888 verkreeg hij een ‘Guthrie scholarship’ waardoor hij naar Balliol College
in Oxford kon gaan, dat hij echter na één trimester verwisselde voor Oriel College
waar hij werd opgenomen als Bible Clerk. Behalve de geijkte onderwerpen voor zijn
Universitaire examens, die hij met ‘first class honours’ aflegde, legde hij zich tevens
toe op de Scandinavische talen en het Keltisch, terwijl hij bijdragen leverde voor
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Schotse tijdschriften. Wegens zijn belangstelling voor het Scandinavisch verleenden
de Provost en Fellows van Oriel hem de middelen om deze studie voort te zetten
en gedurende de winter van 1892-3 bestudeerde hij handschriften in de bibliotheken
te Kopenhagen, waaronder dat van Skotlands Rímur, de IJslandse balladen over
de samenzwering van Gowrie, die hij later zou uitgeven. (1908).
In 1893 werd hij aangesteld als assistent van de hoogleraar in het Latijn te St.
Andrews. Gedurende de vier jaren die hij dit ambt bekleedde, begon zijn
samenwerking met Andrew Lang, welke leidde tot een uitgave van Burns.
In 1897 volgde zijn aanstelling bij de New English Dictionary. Nadat hij enige tijd
samengewerkt had met de twee redacteuren, Dr. (later Sir James) Murray en H.
Bradley, begon zijn werk als zelfstandig redacteur met de letter Q. Hij verzorgde
met zijn staf van assistenten de letters N,Q,R,U en V,Si-Sq en Worm-Wyzen
(1901-27), het Amerikaanse materiaal, de letters L-R en U-Z, en de historische
Inleiding in het Supplement (1933). Naast dit werk, waarvoor hij zelf duizenden
fiches maakte en waarbij al het materiaal door zijn handen ging, vond hij nog tijd
voor andere werkzaamheden. In 1905 werd bij benoemd tot Lector in de
Scandinavische Talen aan het Taylor Institute te Oxford, en in 1915 werd hij verkozen
tot Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon, waarbij ook het Oud IJslands
werd gevoegd. In 1925 aanvaardde hij de benoeming tot hoogleraar in het Engels
te Chicago, welk ambt hij bekleedde tot 1936. Deze benoemingen betekenden geen
noemenswaardige vermindering in zijn bijdragen tot de New English Dictionary. Zijn
tijd in Amerika gebruikte hij tevens voor het verzamelen van materiaal voor de
Dictionary of American English on Historical Principles welke hij tot stand bracht
tezamen met J.R. Hulbert (4 dln. 1936-44). Na het tot stand komen van de NED in
1928 verleenden de Universiteiten van Oxford en Cambridge hem resp. op 5 juni
en 7 juni een eredoctoraat (D. Litt., resp. Litt.D.). Op 28 juni werd hij benoemd tot
Knight Bachelor. In 1925 was hij intussen begonnen met zijn eigen Dictionary of the
Older Scottish Tongue, waarvan de druk tijdelijk gestaakt moest worden in de oorlog
midden in het tweede deel. Na de oorlog werd dit werk weer opgevat, de laatste
jaren met hulp van een assistent. In 1952 had hij het echter reeds alleen tot het
einde van de letter H klaargemaakt.
Hij stond achter de stichting van de Rímur Society en in 1938 verscheen met een
inleiding van zijn hand een facsimile uitgave Early
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Icelandic Rímur. Na de oorlog begon hij met de heruitgave van Vigfusson's
Icelandic-English Dictionary, waarvan de eerste uitgave begonnen was door Cleasby,
voortgezet door Vigfusson, en gebaseerd op het materiaal van Gislason. Deze
heruitgave bevat een Supplement van de hand van Craigie, dat uiterst belangrijke
correcties bevat gebaseerd op de handschriften. De uitgave hiervan mocht hij nog
beleven (1957).
Zijn werkkracht was ongelofelijk groot. Gedurende het merendeel van zijn Oxfordse
jaren werkte hij niet alleen aan het Woordenboek, maar gaf hij tevens college en
had hij nog een of twee andere projecten onder handen.
Als men het geheim van zijn uitgebreide werkzaamheden tracht te doorgronden,
komt men tot de conclusie dat dit te danken is aan de samenwerking van een aantal
gelukkige factoren. Ten eerste dat, hoe ruim zijn belangstelling ook was, deze zich
hoofdzakelijk concentreerde op het gebied van de taal en de letterkunde, zodat zijn
veelzijdige studies allen elkander versterkten en leidden tot een natuurlijke synthese.
Ten tweede ziet men hoe hij reeds op jeugdige leeftijd de grondslag legde voor al
zijn verdere werkzaamheden. De kiemen van zijn veelvuldige en uitgebreide
werkzaamheden liggen in zijn jeugd. Ook was hij immuun voor afleiding en
verstrooiïng. Altijd stond hij gereed met raad en daad anderen bij te staan in hun
studie. Niemand klopte ooit tevergeefs bij hem aan om hulp of advies in taalkundige
kwesties. Zijn gastvrij huis stond altijd open voor vrienden en bezoekers. Maar na
elke onderbreking hervatte hij zonder gejaagdheid of verder tijdverlies zijn werk
waar hij het had neergelegd. Zoals een vriend het eens uitdrukte: ‘His secret is that
he is always at it’. En daarnaast bezat hij de gave dat hij de moeilijkste problemen
op het eerste gezicht kon oplossen.
Verscheidene malen had ik het voorrecht hem te bezoeken in zijn huis te
Watlington, gelegen op een der uitlopers van de Chiltern Hills, gewoonlijk in
gezelschap van mijn vriend Dr. L.F. Powell, die mij voor het eerst bij hem
introduceerde. De voorlaatste maal was dit op zijn 85e verjaardag in 1952. En als
ik dan terugdenk aan die bezoeken, treft mij weer dat deze grote geleerde de
eenvoud zelf was. De kleine tengere gestalte, het lange, smalle gelaat met de
scherpe neus, de stalen bril, waarachter de schrandere ogen flikkerden, de zachte,
ietwat droge stem met het uitgesproken Schots accent dat hij nooit heeft afgelegd,
deze man was wars van alle uiterlijk vertoon en ijdelheid, men voelde onwillekeurig
dat hij bij alles en iedereen onmiddellijk en feilloos tot de
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kern doordrong, en dat al het andere voor hem slechts bijzaak was. De talloze
ere-doctoraten die hem verleend werden, de ere-functies waarmede hij werd bekleed,
de ‘knighthood’ aan hem verleend, dit alles maakte voor hem niet het minste verschil.
Hij bleef de eenvoudige mens, die toen hij zijn werk als redacteur van het
Woordenboek opvatte, begon met een vurenhouten tafel zonder laden en daarmede
altijd tevreden zou zijn gebleven als niet een van zijn assistenten het nodig had
geoordeeld hem een bureau te bezorgen. Zelfs op zijn 85e jaar prefereerde hij bij
zijn werk een houten kruk zonder leuning en een stalen pen.
Als docent muntte hij uit door de breedheid van zijn kennis en de helderheid van
zijn uiteenzettingen en de volkomen afwezigheid van elke pose, uiterlijk vertoon of
zucht om te imponeren. En toch toen hij in 1948 op zijn 80e jaar in IJsland een
voordracht hield, was de grootste zaal van de Universiteit stampvol en luisterde het
gehoor als betoverd gedurende een uur naar hem.
Groot was ook zijn belangstelling voor het Fries, dat hij als de dichtstbijzijnde
verwant van het Engels op het vasteland beschouwde. In 1909 bezocht hij Friesland
en maakte kennis met Dr. P. Sipma. Het resultaat was dat Sipma's Phonology and
Grammar of Modern West-Frisian door de Philological Society en in het Engels werd
gepubliceerd (1913). Hij werd dan ook bij de stichting van de Fryske Akademy in
1938 tot een van de twee aanvankelijke ereleden benoemd.
In het eind van mei 1957 kreeg hij een hartaanval, waarvan hij zich nimmer geheel
hersteld heeft. Hij ontsliep vredig op 2 september daaraanvolgend.
A.A. PRINS

Lijst der voornaamste geschriften.
Voor een meer volledige lijst verwijs ik naar A Memoir and a List of the Published
Writings of Sir William A. Craigie (Oxford, 1952), uitgegeven ter gelegenheid van
zijn 85e verjaardag, aan welk geschrift ook de meeste feitelijke gegevens in
bovenstaand levensbericht zijn ontleend.
1896

The Poems and Songs of Burns (met A.
Lang).

1896

Scandinavian Folklore.

1901

Bellenden's Translation of Livy. S.T.S.
Vol. I; Vol. II, 1903

1901-27

The Oxford English Dictionary (NED);
Supplement, 1933

1906

The Religion of Ancient Scandinavia.

1908

Skotlands Rímur: Icelandic Ballads on
the Gowrie Conspiracy.
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1913

The Icelandic Sagas.

1919

The Maitland Folio Manuscript S.T.S. Vol.
I; Vol. II, 1927

1923

The Asloan Manuscript. S.T.S. Vol. I; Vol.
II, 1925

1923

Specimens of Anglo-Saxon Prose. Pt. I;
Pt. II, 1925; Pt. III, 1929.

1923

Specimens of Anglo-Saxon Poetry. Pt. I;
Pt. II, 1926; Pt. III, 1930.

1927

English Spelling: Its Rules and Reasons.

1931

A Dictionary of the Older Scottish
Tongue.

1933

The Northern Element in English
Literature.

1936-44

A Dictionary of American English on
Historical Principles. (met J.R. Hulbert).
4 Vols.

1952

Sýnisbók Íslenzkra Rímna (Specimens
of the Icelandic Metrical Romances). 3
Vols.

1957

Supplement to Vigfusson's
Icelandic-English Dictionary.
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Margo Scharten- Antink
(Zutfen, 7 september 1867 - Florence, 26 november 1957)
Margo Antink werd op 7 September 1869 in Zutphen geboren. Haar vader, Gerard
Antink, was eerst ontvanger en later controleur van de belastingen. Hij was een
kunstzinnig man; hij had een mooie stem; en Margo had grote bewondering voor
hem. De Antinks waren van gelderse afkomst.
Haar moeder Everdine Woltyn Jansen kwam uit het Overijsselse. Ze was
gefortuneerd, heel jong wees geworden en werd opgevoed bij een tante, die het
niet breed had en een groot gezin moest groot brengen. Margo's moeder was streng
calvinistisch, niet ontwikkeld maar wel pienter. Ze had een moeilijk karakter, dat
door een sterk gevoel voor humor eenigszins werd ingetoomd. Margo woonde als
kleuter in Heereveen; daarna in Doetichem, waar ze op de lagere school kwam en
tenslotte in Bergen op Zoom.
Ze had geen lyrische natuur en kende geen zelfvertedering. Toen in 1926 Mevrouw
van Zeggelen allerlei schrijfsters om jeugdherinneringen vroeg, om die in een bundel
‘Onze Mei’ te verzamelen, was Margo, naar ik vermoed, de enige, die antwoordde:
‘ik was een heel gewoon kind dat zich nooit bewust gelukkig, noch ongelukkig voelde;
een kind dat bestond en gezond was; dat op school ijverig leerde en knikkerde in
den tuin. Ik vond mezelf volstrekt niet interessant; best mogelijk dat ik weleens niet
begrepen ben, maar dan heb ik het niet gemerkt.’
Maar haar man, ‘haar altijd verwonderde ridder’ zo als Dirk Coster hem heeft
gequalificeerd, dacht er anders over. Die had wèl iets over de jeugd van zijn
aanbeden vrouw te vertellen, ofschoon hij haar toen niet heeft gekend. Hij spreekt
over ‘een lekkere rooie vlecht’; over ‘gezellige, gouddoorsproete rooie wangen’; ‘het
bloeiende kind, met het eenvoudig, oprecht karakter, de koddige invallen en den
gevoeligen aard, die zich nooit uitte.’ Hij vertelt, hoe ze als meisje van twaalf jaar
‘schreide in haar bed, alleen om de klank van Fransche verzen, die ze niet begreep.’
Toen ze dertien jaar was, schreef ze op haar kamertje, in het geheim, haar eersten
roman ‘George Couvron.’ Haar pseudonym was Victorine d'Oxème. (Ze had blijkbaar
van kind af een voorliefde voor franse klanken). Ze bracht hem naar de plaatselijke
courant en hij verscheen in een reeks feuilletons. Haar moeder zat die elken avond
ernstig te
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lezen, terwijl Margo in dezelfde kamer haar huiswerk maakte. Niemand vermoedde
iets, totdat op een middag, aan de koffiemaaltijd, een boek voor de jongejuffrouw
werd binnengebracht, dat het inschrift droeg: ‘met den vriendelijken dank van de
redactie van de Bergen op Zoomse courant.’ Er volgde een scène, ‘die mijn pen
weigert te beschrijven,’ zoals Carel Scharten het uitdrukt. Haar moeder ging naar
de school om te vragen, of Margo 'tje in de toekomst niet een dubbele portie huiswerk
kon krijgen. Maar de vader was in zijn hart trots op zijn voorlijke kind en sneed er
over op tegen zijn vrienden.
Er was in Bergen-op-Zoom in dien tijd juist een gymnasium opgericht, maar dat
was niet bereid om meisjes toe te laten. Daarom werd Margo naar de Kweekschool
gestuurd en daar haalde ze de acte lager onderwijs. Toen haar vader naar Leiden
werd overgeplaatst, kreeg ze daar de gelegenheid om frans te studeren en verwierf
vlot het diploma middelbaar A. Ze bracht een zomer in Morges door, bij een Vaudoise
familie om routine te krijgen in het frans spreken, een onbekommerde tijd met vele
bergtochten; maar daar kwam een eind aan, toen haar vader met een zware ziekte
te kampen kreeg. Margo was toen 21 jaar; ze paste hem maanden lang op; haar
moeder kon het lijden niet aanzien. Ze is haar leven lang een toegewijde,
onvermoeibare ziekenverpleegster gebleven.
Na den dood van haar vader werd ze tot lerares benoemd aan de meisjesschool
in Zwolle, op voorwaarde, dat ze zou doorstuderen voor middelbaar B. Maar het
lesgeven eiste veel van haar kracht; ze kwam er niet toe geregeld te studeren. En
ze was zo geliefd, dat niemand er aanmerking op maakte, dat het vereiste diploma
uitbleef....Ze woonde nu samen met haar moeder. In den zomer volgde ze een
cursus in Parijs van de Alliance française; ze kwam terug, vervuld van Flaubert,
Zola, de Goncourt, Baudelaire, Verlaine, Verhaeren. De literatuur nam haar leven
definitief in beslag.
In 1899 bracht ze met haar moeder een vacantie in de Ardennen door en daar
ontstond haar novelle ‘Catherine’. Het merkwaardige van Margo's werk is, dat men
van de hoofdpersonen eigenlijk nooit een prototype in haar omgeving kan aanwijzen,
noch voor Catherine, noch voor Sprotje, noch voor Koen van Wessum in ‘de vrije
Amerikaan’. Deze eerste novelle, onder den naam M. Antink gepubliceerd, was zo
fors geschreven, zo sterk en nuchter geobserveerd, dat van Deyssel in zijn, zeer
prijzende, kritiek aldoor spreekt over ‘de schrijver’ en ‘hij’.
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Ook in ‘Het commieske’ in den bundel ‘Van scheiding en dood’ treft ons een stoerheid
en een belangstelling voor concrete problemen (hier het proces, waardoor
beetwortelen in de fabriek tot suiker worden verwerkt) die we eerder bij een man
dan bij een jonge vrouw zouden verwachten.
In 1901, toen Margo dus ruim 31 jaar was, ontmoette ze, ten huize van den rector
van het Zwolse gymnasium Dr. N.J. Beversen, den 22-jarigen Carel Scharten, die
e

als extraneus de lessen in de 6 klasse volgde. Deze ontmoeting, die na een jaar
door een buitengewoon gelukkig huwelijk werd gevolgd, is voor onze literatuur van
uitnemend belang geweest.
Het begin van hun samenwerking was journalistiek. Charles Boissevain benoemde
hen samen tot correspondent van het Handelsblad in Parijs. Margo nam ontslag als
lerares; ze trouwden 21 mei 1902 in Valkenburg, waar haar moeder zich voorlopig
had gevestigd en ze trokken samen naar Parijs. Vooral Carel genoot van het nieuwe;
hij had nog weinig gereisd en werd overrompeld door de mooie stad en haar historie.
Ze gingen op in hun jong geluk en kwamen weinig in contact met franse kunstenaars
of intellectuelen. Ze hadden enkele Hollandse vrienden, o.a. den lateren professor
van Loghem, die toen als jong dokter aan het instituut Pasteur werkte. Hoezeer ze
die eerste jaren hebben genoten, blijkt wel uit het feit, dat ze hun hele leven geen
afstand hebben kunnen doen van enkele sobere meubels uit dat stralende begin,
o.a. hun schrijftafels, waaraan ze tot het eind hun literaire werk hebben geschapen.
Hun correspondentschap voor het Handelsblad viel hun weldra zwaar. Ze moesten
tentoonstellingen, concerten en toneel bespreken; ze moesten over politiek schrijven,
kamerzittingen, ‘faits divers.’ In het begin boeide het werk hen, maar het eiste grote
inspanning en ze waren allebei nogal eens ziek. Bovendien hadden ze geen van
beide de flair en de hartstocht voor nieuws van den echten journalist; wat wel hieruit
bleek, dat ze in hun eerste jaar toen het volle zomer was, in jeugdige
onbezonnenheid, een reisje naar Barbizon gingen maken, zelfs zonder adres achter
te laten. Toen ze in Parijs terug kwamen, wachtte hun een stapel telegrammen.
Zola was tijdens hun vacantie gestorven; ze hadden er geen letter over geschreven.
Dit is maar één voorbeeld uit vele. Tenslotte moest het wel spaak lopen: ze kregen
hun ontslag.
Ondertussen was Margo bezig met het schrijven van ‘Sprotje,’ dat meesterwerk
van deernisvolle mensenliefde, met haar oude voorliefde
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voor wat verworpen en weerloos is, maar nu doorstuwd van grotere warmte, alsof
het eigen geluk haar hart zachter had gemaakt.
Dit boekje is innig hollands van sfeer. Had Margo zonder het te weten in Parijs
heimweh naar het eigen land? Beaamde haar hart onbewust de tekenende woorden
van ‘Het vrouwtje van Sidney’ (uit den bundel ‘Van Scheiding en Dood’): ‘Nooit,
nooit, nooit moest je voorgoed uit je land gaan, je hoort bij den grond, je hoort bij
de lucht, bij de huizen, de boomen, de bosschen, bij alles wat je jeugd heeft omringd.’
In elk geval: in 1905 keerden ze naar Nederland terug en ze richtten zich
eenvoudig in, in een aardig huisje in Apeldoorn, waar in 1906 hun eenig dochtertje
Theo werd geboren. Ze hadden er een groten tuin met vruchten en bloemen, maar
er waren financieele moeilijkheden en Scharten kreeg zoveel last van zijn oude
kwaal asthma, dat de dokter een verblijf in het Zuiden voorschreef. Ze trokken naar
Lugano en uit de herinnering aan wat ze om zich heen hadden gezien, toen ze in
de rue d'Assas 126 in Parijs woonden, ontstond het eerste boek, dat ze samen
schreven ‘Een huis vol mensen’, dat dadelijk een enorm succes had.
Toen begon hun leven van reizen en trekken in Italië, dat het des te onbegrijpelijker
maakt, dat ze in die jaren zoveel tot stand hebben gebracht: telkens verhuizen en
een milieu scheppen; telkens je instellen op een andere omgeving. Het was vooral
Margo, vol energie, die de levenswijze in Italië en de Italianen als volk grondig wilde
leren kennen en niet op één plaats wilde blijven hangen. Hollandse vrienden
steunden hen met fijngevoelige tact financieel, want zelfs van een bestseller kan
een Nederlands auteur er nog niet komen. Ze zwierven van Suna aan het Lago
Maggiore naar Florence, Santa Margherita Ligure, Tremosine boven het Lago di
Garda, Siena, Napels en Capri. In 1912 vestigden ze zich eindelijk in Compiobli,
het eerste station op de lijn Florence-Rome. Ze hadden de tweede verdieping
gehuurd van een villa, waar de eigenaar beneden woonde. Op het erf huisden drie
boerengezinnen, wier verhouding tot den eigenaar enigszins met ons ‘pachter’
overeenkomt. Met deze gezinnen hadden ze een geregeld en intiem contact. De
landelijke scènes in ‘Het geluk hangt als een druiventros’ weerspiegelen het leven
zoals ze dat daar leidden.
Na twee jaar begon de eerste wereldoorlog. Het echtpaar kon het niet verdragen,
dat zij in zo'n idyllische omgeving verbleven, terwijl de
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wereld in brand stond. In den winter 1914-1915 woonden ze bij een vrienden in
Florence, vol spanning, of Italië zich bij de geallieerden zou voegen, wat ze
hartstochtelijk wensten, al begrepen ze, dat ze dan van het vaderland afgesloten
zouden zijn en geen middelen van bestaan zouden hebben. Daarom keerden ze in
Maart '15 naar Nederland terug. Ze trokken eerst in een gemeubelde boerderij in
Blaricum; daarna vestigden ze zich in Laren in een eigen huisje, met altijd maar
weer de moed om zich in te richten en een ‘thuis’ te maken. Maar het klimaat bleek
slecht voor Scharten; hij viel van de ene longontsteking in de andere. Margo paste
hem dag en nacht op, zonder hulp. Het enige lichtpunt van deze in alle opzichten
moeilijke oorlogsjaren was de nieuwe vriendschap met de Roland Holsten. Henriëtte
en Margo, beide vrouwen van formaat, beide eerlijk en diep. Het moet, bij alle
verschil, een herkennen van gelijk niveau zijn geweest.
In dezen donkeren tijd vluchtten Carel en Margo in gelukkiger herinneringen en
ze schreven het boek vol zon en warmte: ‘Het geluk hangt als een druiventros.’
Toen de winter van '18 naderde, zag het er met Carel's gezondheid bedenkelijk
uit. Goede vrienden, Roland Holst, Huizinga e.a. boden hun een verblijf in Zuid
Engeland aan. De eerste mogelijkheid tot reizen deed zich voor in Januari '19. Op
slag trad bij Carel het herstel in. In die maanden werkte Margo aan ‘In den vrijen
Amerikaan.’ Hoe ze aan den opzet van dit boek is gekomen, kan zelfs de dochter
niet verklaren. Voor geen van de personen, die er in voorkomen, is een model in
haar omgeving te vinden. Het is raadselachtig, waarom ze zich zozeer in dat
burgerlijke, benepen, haagse gedoe heeft verdiept, met als hoofdfiguur de kleine
groentenhandelaar in de Trompstraat, de vrijbuiter, die tenslotte naar Amerika
terugkeert, waar hij indertijd vrouw en dochter heeft achtergelaten. ‘De eenvoudige
goedheid, dat was de kern der dingen en de oplossing van alles,’ overpeinst hij in
een moment van inkeer. Dit zou men de quintessens van hun romans kunnen
noemen: goedheid en eenvoud, die onoverwinnelijk blijken te zijn.
Zodra de wereld weer open stond, begon het leven van reizen opnieuw: van
najaar '19 tot voorjaar '22 in Clarens aan het meer van Genève; maar daar hebben
ze zich nooit thuis gevoeld en er is geen enkele neerslag van in hun werk te vinden.
De gezondheid van Scharten had zich hersteld en ze begonnen de triologie
‘Francesco Campana’, waarin vooral hij veel autobiographica heeft verwerkt. Ze
verlangden naar
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Italië terug: eerst gingen ze naar het Lago Maggiore, de italiaanse Rivièra, dichtbij
Genua, Varazze (zie de blinde muziekmeester in Francesco Campana) Aranzano,
waar de moeder van Margo, die van hun verblijf in Laren af, altijd met hen
meegereisd was, stierf; en vanaf het najaar 1924 in Florence, waar het dochtertje,
een zeer begaafd intelligent meisje, dat toen juist achttien jaar was geworden, het
franse instituut bezocht. Een jaar later huurden ze het huis in de via Bertelli, waar
ze tot hun dood hebben gewoond. Nu kregen ze ook contact met intellectueele
kringen. Toen ze een tentoonstelling van den schilder Giovanni Fattori bezochten,
kwam het eerste plan voor ‘de Nar van de Maremmen’ bij hen op. Margo, die de
ondernemendste was van de twee, besloot de omgeving, die hij geschilderd had,
de kuststreek tussen Grosseto en Rome, te gaan verkennen. Toen ze de
landschappen met eigen ogen zagen, groeide langzamerhand in hun fantasie de
figuur van Renato Focandi, die met Fattori alleen gemeen heeft, dat hij ook schildert.
In zijn wijsheid was hij een heel ander mens. Het waren voorspoedige jaren, vol
werklust. Margo had het grootste aandeel in ‘Het wonder der liefde’. In ‘de Groote
Zorzi’, waar een lange voorstudie aan het schrijven was voorafgegaan, was het
Margo, die het visioen van het Venetië van ± 1500 opriep en Carel, die de
beschrijving gaf van Giorgione's schilderijen en die de noten verzorgde.
In 1939 werd Margo 70 jaar. Er was een plan, dat dit in Holland feestelijk gevierd
zou worden en dat ze een reisje naar Zeeland zouden maken, het geboorteland
van Carel, waar Margo nog nooit was geweest. Maar het uitbreken van den 2en
oorlog stuurde alles in de war. Wel kreeg ze veel bewijzen van dankbaarheid en
bewondering. De regering erkende haar verdienste door haar tot ridder in de orde
van Oranje Nassau te benoemen. Dit alles deed haar goed.
In de eindeloze oorlogsjaren schreef Margo een dagboek, waarvan slechts enkele
fragmenten in Elsevier's Weekblad zijn verschenen. Misschien is het geheel wat
lang, maar er zou toch zeker méér van gepubliceerd moeten worden. Het is zeer
anti Duits, hier en daar wat subjectief, maar tekenend voor haar felle persoonlijkheid.
Eindelijk kwam de bevrijding onder heftige spanning. De Duitsers lieten alle
bruggen springen, behalve de Ponte Vecchio. Langs de twee Lung'Arni gingen de
oude paleizen de lucht in. Het baatte den bezetter echter niet. De Arno lag bijna
droog; de geallieerden hadden in korten tijd noodbruggen geslagen en werden door
de bevolking met open
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armen ontvangen. Maar naar den kant van Fiesole, waar de Schartens woonden,
hielden de Duitsers nog het langst stand. Het dak van hun huis vloog er af in duizend
stukken. Margo leefde met alles mee in grote bewogenheid.
In '47 trouwde het enige dochtertje, een vreugde en een bitter gemis tegelijk.
Enkele maanden later werd Scharten ziek. Hij was de jongste en leek de sterkste,
nu zijn asthma hem niet meer plaagde. Drie jaar lang, van najaar '47 tot najaar '50,
heeft Margo hem alleen verpleegd. Ze wilde geen hulp, ofschoon het de laatste
maanden heel zwaar werd. De dokter en intieme vrienden bewonderden haar
energie.
Toen stond ze alleen. Ze was alles tegelijk kwijt: haar man, haar ridder, haar
compagnon bij den arbeid; den dagelijksen gezel, met wien ze haar eigen taal kon
spreken.....Ze had nooit van schipperen geweten en kon ook nu geen mensen om
zich heen velen, voor wie ze geen volmaakte sympathie had. En een buitenlandse
kolonie is uit den aard der zaak een samenraapsel. Ze was zeer bevriend met de
jongste dochter van den schilder Nieuwenkamp en ze had enkele trouwe Italiaanse
vrienden. Maar bij de laatsten bleef de taal een handicap voor haar. Scharten, die
er nooit les in had genomen, sprak feilloos Italiaans; maar al had zij de grammatica
bestudeerd, het bleef een vreemde taal voor haar, waarin ze zich niet volkomen
kon uiten.
Sinds den laatsten oorlog kwam Margo nog vier keer naar Holland: in '47 en '49
met haar man; in '52 met haar dochter en in '55 alleen. Na den dood van Carel heeft
ze er wel over gedacht, zich in haar geboorteland te vestigen, maar in een rusthuis
zou ze niet hebben kunnen aarden en ze had in Florence een parel van een
dienstbode, een eenvoudige vrouw uit een primitief bergdorp in de buurt van de
streek, waar ze Lazzaretti hadden doen herleven (Nar van de Maremmen I); iemand,
die slechts leefde om haar te verzorgen. En dan: het graf van Carel, dat ze niet
alleen wilde laten....
en

Op den ochtend van haar 87 verjaardag, 7 September '56, trof haar een attaque,
waarvan ze niet meer zou herstellen. Na den dood van Carel was ze zich op het
einde gaan voorbereiden. Ze had er herhaaldelijk over gesproken en in de lange
maanden van haar invaliditeit, gedeeltelijk verlamd en zeer geremd in het spreken,
bleef ze er mee bezig. Ze bezat de anima naturaliter christiana en groeide steeds
meer naar God toe. Ze eindigde, zo als ze had geleefd: eerlijk, zonder franje. Een
sterke, warme, gave persoonlijkheid.
ANNIE SALOMONS
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 27 juni 1959
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, Juni 1959
M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering op
zaterdag de 27ste juni 1959 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. J.G. Bomhoff.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1958/1959.
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 betreffende stembiljet. Een in de
voorafgaande maandvergadering te benoemen commissie van leden maakt de
uitslag der stemming de avond te voren op, en deelt die aan de vergadering mede
(art. 9 der Wet).
IX. Stemming over de toekenning van de prijs voor Meesterschap (zie bijlage).
X. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1958/59 (zie bijlage).
Noenmaal in Café-Restaurant ‘De Doelen’, Rapenburg 2
XI. Voordracht door Dr. P. Brachin over:
CONSTANTIJN HUYGENS ALS HUISVADER
XII. Voorstellen tot wetswijziging (zie onder 1).
XIII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 13 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 12.50.
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XIV. Verkiezing van een bestuurslid (art. 24 der Wet; zie het bijgevoegde stembiljet).
XV. Verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVI. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 60,3 der Wet (zie onder 2).
XVII. Verkiezing van een voorzitter.
XVIII. Rondvraag.
1

(XII ) Het bestuur stelt voor in art. 53, 1 (‘De drie in art. 51 eerst genoemde
commissies bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden’) en ten hoogste
negen te schrappen, in art. 53, 3 (‘Jaarlijks op de derde Woensdag van juni treedt
in elk dezer Commissies één lid of treden, zo het getal der leden meer dan zeven
bedraagt, twee leden af’) één lid of treden, zo het getal der leden meer dan zeven
bedraagt, twee leden te wijzigen in een derde der leden en in art. 55, 1 (‘... toekenning
van een prijs voor Meesterschap, ten bedrage van ƒ 1000.-’) van ƒ 1000.- te wijzigen
in van tenminste ƒ 1000.-.
(XVI 2) Art. 60/3 luidt: ‘Op de begroting wordt elk jaar een bedrag,
vertegenwoordigende ten minste 10 procent der jaarlijkse inkomsten, uitgetrokken
voor eigen uitgaven der Maatschappij, ongerekend het bedrag, dat daartoe uit het
Fonds beschikbaar wordt gesteld’.
Aanwezig zijn 60 leden. Te 10.30 uur opent de voorzitter Dr. J.G. Bomhoff de
vergadering. Hij heet de aanwezigen, in 't bijzonder Dr. P. Brachin, de spreker van
de middagbijeenkomst, hartelijk welkom. Hij betreurt het uit de vele ingekomen
berichten van verhindering te moeten concluderen, dat de door het bestuur
gekoesterde vrees, dat de datum van deze vergadering een minder gelukkige invloed
zou kunnen hebben op de opkomst, gerechtvaardigd is gebleken. Wilde men echter,
zoals in de beide voorgaande jaren, vasthouden aan de zaterdag, dan bleef er voor
de spreker, Dr. Brachin, geen andere geschikte dag over. Voor de lotgevallen van
de Maatschappij in het afgelopen verenigingsjaar verwijst de voorzitter naar het
verslag van de secretaris. Daarin zal opnieuw de klacht worden gehoord over de
weinig intensieve belangstelling voor de maandelijkse vergaderingen. Een andere
stereotiepe klacht van de laatste jaren zal intussen gelukkig niet meer worden geuit.
De financiële toestand van de Maatschappij is dank zij een subsidie van de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, thans aanmerkelijk verbeterd. De
voorzitter wenst hem daarvoor ook op deze plaats dank te betuigen. Vervolgens
herdenkt hij de 22 leden, die in het afgelopen verenigingsjaar zijn heengegaan, t.w.
E. Berggrav, J.P. de Bie, M.C. Botha, Til Brugman, J.C.A. Fetter, F.C. Gerretson,
J.J. van Geuns, P.H.G. van Gilse, A. den Hertog, C.M. van Hille-Gaerthé, G.
Hulsman, J. van Krimpen, H. Ch. G.J. van de Mandere, A.J. de
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Mare, A.R.M. Mommers, L. Roggeveen, A.M.H. Schepman, M. Schönfeld, K.
Sneyders de Vogel, J. Slagter, W. Barones van Tuyll van Serooskerken, F. de Vries.
Nadat de vergadering enkele ogenblikken van stille overdenking aan hun
nagedachtenis heeft gewijd, gaat de voorzitter over tot zijn voordracht

Van Eyck en het probleem der literaire kritiek (zie blz. 3)

Na deze rede stelt de voorzitter, mede gezien de afwezigheid van de secretaris,
voor, het jaarverslag ter visie te leggen. De vergadering gaat hiermede accord. Dit
verslag luidde als volgt:

II. Verslag van de secretaris
Het aantal gewone leden bedroeg op 26 juni 1959 1024, waarvan 248 buitenlandse.
Sedert de jaarvergadering van 12 juli 1958 ontvielen ons door de dood 22 leden,
terwijl 13 leden in de loop van het jaar hebben bedankt, t.w. de dames Augustin en
Willeumier-Schalij en de heren Daalder, Van der Grinten, Hellinga, Hertzberg, Hofstra
(S.), Rassers, Stols, Unger, Vente en Wiersma (K. en W.). De 25 nieuwe leden door
de jaarvergadering van 12 juli gekozen, hebben allen hun benoeming aanvaard.
Krachtens art. 15 der Wet heeft het Bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 13
leden benoemd, t.w. Mej. Gottschalk en de heren Breen, Gerlo, Huffnagel, Van
Hulzen, Kolff, Lievens, Lousse, Schoeman, Thewissen, Van der Velde, Willems en
Zwaan.
Volgens het besluit van de jaarvergadering werden de plaatsen van de aftredende
bestuursleden Hugenholtz, Juynboll en Rüter ingenomen door de heren Brunsting,
Pelinck en Fockema Andreae. Dezelfde vergadering koos de heer Bomhoff als
opvolger van de heer Bouman tot voorzitter. Het Bestuur vond de heer Kamphuis
bereid het vice-voorzitterschap, dat hierdoor open kwam te vallen, op zich te nemen.
Nu naar alle waarschijnlijkheid voor het laatste jaar de Maatschappij voor haar
bestuursvergaderingen gastvrijheid heeft genoten in de universiteitsbibliotheek en
zij weldra weer over een eigen home hoopt te beschikken, wenst het Bestuur uiting
te geven aan zijn gevoelens van grote dankbaarheid jegens de bibliothecaris, de
heer Kessen, die in zijn kwaliteit van bibliothecaris der universiteitsbiliotheek zijn
eigen kamer gedurende een reeks van jaren ter beschikking heeft gesteld en ook
aan de vaste commissies op de meest welwillende wijze vergaderruimte in het
bibliotheekgebouw heeft geboden.
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Als vertegenwoordiger van de Maatschappij in het bestuur van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum is in de vacature ontstaan door
tussentijds bedanken van de heer Lieftinck voorzien door de benoeming van de
heer F. Kossmann. De heer Kossmann heeft zich bereid verklaard van tijd tot tijd
aan het bestuur verslag te doen van het in de vergaderingen van het bestuur van
het Letterkundig Museum verhandelde. Naar aanleiding van deze benoeming is in
de boezem van het bestuur de wens te kennen gegeven, dat allen die hetzij uit het
bestuur zelf of daarbuiten worden aangewezen als vertegenwoordigers van de
Maatschappij in andere besturen of in commissies, de Maatschappij op de hoogte
zullen houden of zelfs in bepaalde gevallen overleg zullen plegen ten aanzien van
door die besturen of commissies te nemen of genomen besluiten. Bovendien wordt
overwogen aan de vertegenwoordiging van de Maatschappij in andere lichamen in
de toekomst de voorwaarde te verbinden het mandaat ter beschikking te stellen,
zodra men geen deel meer van het bestuur der Maatschappij mocht uitmaken.
Moest de secretaris in zijn verslag over het verenigingsjaar 1957-'58 de
jaarvergadering in kennis stellen van de ernstige financiële moeilijkheden, waardoor
niet alleen de ontplooiing van eventuele nieuwe activiteiten, maar zelfs ook de
handhaving van de bestaande niet meer mogelijk dreigden te worden, thans is hij
zo gelukkig te kunnen mededelen, dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen de Maatschappij voor het jaar 1959 een subsidie heeft toegekend
tot een maximum van f. 6000.-. Bovendien heeft de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-wetenschappelijk Onderzoek speciaal ten behoeve van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, voor hetzelfde jaar 1959 een bedrag van f. 1750.gevoteerd, waardoor het voortbestaan van dit tijdschrift, althans voor 1959, is
verzekerd. De in het vorige jaarverslag aangekondigde maatregelen met betrekking
tot het Tijdschrift en het Jaarboek kunnen dank zij deze subsidies gelukkig
achterwege blijven. De omvang van het Jaarboek zal in plaats van ingekrompen
thans zelfs uitgebreid kunnen worden en wel, volgens idealen reeds lang in de
boezem van het bestuur gekoesterd en in de Vernieuwingscommissie naar voren
gebracht, met het opnemen van daarvoor geschikt geachte voordrachten op de
algemene maandvergaderingen en de vergaderingen van de vaste commissies
gehouden. Behalve o.a. ter wederinrichting van een eigen home, dat indertijd om
financiële redenen
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moest worden prijsgegeven, ter honorering van de sprekers op de algemene
maandelijkse vergaderingen en ter verhoging van de prijs voor Meesterschap, stelt
het verleende Rijkssubsidie de Maatschappij in staat het jaarlijks voor de aankoop
van nieuwe boeken ten behoeve van de bibliotheek uitgetrokken bedrag aanmerkelijk
te verhogen.
De precaire financiële situatie, die nog in het vorige verenigingsjaar mede
aanleiding gaf tot de overweging het aantal maandelijkse vergaderingen te beperken,
behoeft thans op eventuele besluiten dienaangaande geen invloed meer te oefenen.
Andere redenen, zoals de geringe opkomst der leden, schijnen thans niet meer zo
overtuigend. Weliswaar blijft een gemiddelde van 19 of 20 leden kwantitatief
onbevredigend - het kan nauwelijks ten bewijs strekken van het minimum aan
belangstelling, dat van de leden mag worden verwacht - , kwalitatief, d.w.z. gezien
de omstandigheid dat de sprekers in de laatste jaren in toenemende mate op een
gekwalificeerd gehoor kunnen rekenen, schenkt het alleszins voldoening. Stimulering
van het wetenschappelijk onderzoek, dat juist door de gedachtenwisseling met
vakgenoten, waarvoor ruimschoots gelegenheid wordt geboden, in hoge mate wordt
bevorderd, is immers het oorspronkelijke en nog altijd geldende doel van onze
algemene maandvergaderingen. Er werden er dit jaar 7 gehouden en wel in de
maanden oktober en november 1958 en de maanden januari tot en met mei 1959.
Sprekers waren Dr. B. Becker over ‘Marnix door spiritualisten bestreden’, Dr. J.M.A.F.
Smits van Waesberghe over ‘De verstechniek van het Middeleeuwse lied in latijn
en volkstaal (ca. 800-1250) naar aanleiding van de jongste resultaten van de
muziekwetenschap’, Dr. S. Dresden over ‘De literatuur en ‘het vreemde’’, Dr. H.T.
Waterbolk over ‘De voor-Romeinse IJzertijd in Noord-Nederland’, Dr. P.
Paardekooper over ‘Enkele grondbegrippen en grondregels van de Syntaxis’, André
Demedts over ‘De Vlaamse literatuur na 1944’ en Dr. J.J. Mak over ‘Heilige en
onheilige dronkenschap in de Middeleeuwen’. Het aantal aanwezige leden varieerde
van 16 tot 21 met een gemiddelde van bijna 20. De november- en
december-vergaderingen werden gehouden in de bovenzaal van Restaurant ‘De
Doelen’, die van januari tot en met mei in het Snouck Hurgronjehuis.
Ofschoon de acute financiële nood van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde door het reeds gememoreerde Z.W.O.-subsidie is opgeheven, bleef
de wens naar normalisatie van de betrekkingen tussen het bestuur en de commissie
voor taal- en letterkunde leven.
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Op initiatief van het bestuur werd daarom een vergadering belegd van gedelegeerden
uit het bestuur en uit de commissie op 5 maart van dit jaar, teneinde in een open
gesprek tot uitwisseling te komen van gedachten en idealen, die wederzijds
gekoesterd worden en eventuele misverstanden uit de weg te ruimen.
Van de activiteiten van de Maatschappij naar buiten gedurende het afgelopen
verenigingsjaar mogen hier worden vermeld de aanwezigheid van voorzitter en
secretaris bij de uitreiking van de Constantijn Huygens-prijs aan Dr. Victor E.v.
Vriesland en de Vijverbergprijs aan Mevr. Minco op 1 december 1958, die van de
secretaris bij het jubileum van de heer J.C. Winterink, directeur van de
Wereldbibliotheek, op 8 november 1958, van de vice-voorzitter bij de opening van
de tentoonstelling Willem Kloos te 's-Gravenhage op 6 mei 1959, van de heer
Moormann, voorzitter van de Z.O. tak en gedelegeerde van die afdeling in het
bestuur, bij de plechtige viering van het zevende lustrum van de R.K. Universiteit
te Nijmegen en van de heer Meertens op het Naamkundecongres te München.
Voorts heeft de voorzitter de traditie getrouw zitting genomen in het Comité ter
voorbereiding van de Boekenweek en de Maatschappij vertegenwoordigd op het
Vlaamse Filologencongres te Brussel van 1-3 april van dit jaar. Voorzitter en
secretaris hebben beiden het bestuur bij onderscheiden gelegenheden gezamenlijk
vertegenwoordigd. Zo - met de heer Bouman - bij de persoonlijke overhandiging
van een 30-tal boeken als geschenk van de Zuidafrikaanse Regering door de
ambassadeur van de Unie van Zuid-Afrika, Z. Excell. Dr. Gilhuys op 23 april 1959.
Beiden zijn ook toegetreden tot het landelijke comité Perk-herdenking, de voorzitter
tevens tot het huldigingscomité Bakhuizen van den Brink in verband met diens
25-jarig professoraat. Als vertegenwoordiger van de Maatschappij woonde de
secretaris de jaarvergaderingen bij van de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging
en van de Vereniging van Letterkundigen.
Terwijl het contact met Zuid-Afrika, dank zij wederom de toewijding van onze
vertegenwoordiger, de heer Fr. Oudschans Dentz, van dezelfde aangename aard
bleef - een woord van bijzondere dank is hier nog op zijn plaats voor de opgave van
de juiste adressen der Zuidafrikaanse leden in verband met het drukken van de
nieuwe ledenlijst, waartoe ook de Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging een
waardevolle bijdrage heeft geleverd - beperkte zich het contact met de Commissie
ter behartiging van de Belgische leden tot een correspondentie over een
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mogelijke uitwisseling van sprekers. Gelukkig kan daarnaast melding worden
gemaakt van de activiteit van de heer Mariën, cultureel attaché van de Belgische
Ambassade, dank zij wiens bemiddeling de Maatschappij dit jaar weer eens een
Belg, namelijk André Demedts, op een van haar maandvergaderingen mocht horen
spreken.
Gaarne brengt het bestuur hier openlijk dank aan allen, die dit jaar traditionele of
ontraditionele bijdragen hebben geleverd tot verwezenlijking van de doelstelling der
Maatschappij. Allereerst komen hier in onze gedachten de besturen van de takken
en de leden van de vaste commissies. Daarnaast dankt het bestuur ook de sprekers
op de maandvergaderingen en bepaaldelijk voor het wat afgelopen jaar betreft, de
commissie van advies ter toekenning van de Wijnanedts Francken-prijs 1959. Het
bestuur betreurt het het door deze Commissie uitgebrachte advies niet te hebben
kunnen volgen. Het behoeft niet gezegd, dat het bestuur het nieuwe verenigingsjaar
met opgewektheid tegemoetgaat, nu het dank zij het toegekende Rijkssubsidie weet,
dat het streven naar herstel en vernieuwing reeds zoveel jaren door financiëel
onvermogen gefrustreerd, geen wensdroom meer behoeft te blijven.

De voorzitter vraagt, of er een lid van de Noordelijke Tak aanwezig is, die het verslag
van deze afdeling zou willen voorlezen of op voorlezing door een ander prijs stelt.
Daar er geen lid van de Noordelijke afdeling aanwezig blijkt te zijn, stelt de voorzitter
voor het verslag te deponeren. De vergadering gaat hiermede akkoord. Dit verslag
luidde als volgt:

III. Verslag van de N. Tak
De werkzaamheden van onze afdeling hadden in dit verenigingsjaar regelmatig
voortgang en de belangstelling van de zijde der leden was klimmende. Gemiddeld
waren meer dan vijftien leden aanwezig, herhaaldelijk ook een of meer introducé's.
Ook de vergadering in Leeuwarden was ditmaal goed bezocht door vijftien leden
en zeven introducé's; blijkbaar had ons bestuurslid voor Friesland de belangstelling
der daar gevestigde leden weten te stimuleren, terwijl inderdaad het onderwerp en
de zeer bijzondere wijze van behandeling: - door drie sprekers, die het
achtereenvolgens van verschillende zijden belichtten - die belangstelling overwaard
was.
Daar Prof. Jongkees aan de beurt van aftreden was, het bestuur echter in de
jaarvergadering van 1958 nog niemand candidaat had kun-
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nen stellen voor het presidiaat, stond de october-vergadering nog onder leiding van
de aftredende voorzitter. Tot zijn opvolger werd nu gekozen Prof. Dr. K.H. Heeroma,
die zich tot aller blijdschap bereid had verklaard een eventuele benoeming te
aanvaarden. In de november-vergadering heeft zijn installatie plaats gevonden.
Sindsdien bestond het bestuur uit de leden:
Dr. K. Heeroma, voorzitter
Mevr. Dr. M. Hartgerink-Koomans, secretaresse
Dr. H. de Buck, penningmeester
de heer J. Piebenga, assessor.
Als nieuw benoemde of van elders tot ons overgekomen leden mochten wij in ons
midden begroeten de heren Baudet, Gerritsen, Helbers en de Leeuwe; Dr. Mia
Gerhardt vertrok naar Utrecht, terwijl Prof. Sneijders de Vogel ons door de dood
ontviel.
Aanleiding om naar buiten op te treden is er dit jaar voor onze afdeling niet
geweest.
Op de jaarvergadering van 1958 werden de bescheiden van de penningmeester
in orde bevonden, het verslag van de secretaresse met een kleine wijziging aanvaard,
besloten de verkiezing van een voorzitter ter vervanging van Prof. Jongkees aan te
houden tot de october-vergadering.
Daarna droeg Bel Campo een paar nog niet in druk verschenen novellen voor.
Zijn voordracht gaf aanleiding tot een bespreking over het feit, dat voor velen onzer
de moderne letterkunde, speciaal de dichtkunst moeilijk te verstaan is en uit de kring
der leden kwam de wens naar voren, dat in het komend seizoen een spreker zou
worden uitgenodigd, die de uitdrukkingswijze der jongere dichters ook voor
nuchterder zielen toegankelijk zou maken. Het bestuur heeft zich veel moeite
gegeven aan deze wens te voldoen, maar tot heden zonder succes.
De spreekbeurten van het seizoen 58-59 werden vervuld door:
11 october

Dr. Geers De Joden en de Barok

15 november

Mevr. van Giffen- Duyvis Tempelruïnes
der Maya's
Dit was een voordracht met lichtbeelden,
waarvoor het Kunsthistorisch Instituut
der Universiteit ons gastvrijheid
verleende.

13 december

Dr. Formsma Het ontstaan van de Friese
- speciaal de Ommelander - Adel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

157

10 januari

Mevr. Dr. Buisman - de Savornin
Lohman, (vroeger lid van de Noordelijke
Tak) De identiteit van Shakespeare.

14 februari

Vergadering in het Oranjehotel te
Leeuwarden Sprekers de heren Buma,
Heeroma en van Buytenen over
Aldfryske Houlikstaspraken.

14 maart

Dr. van Es De waardering ven Boutens.

Op verzoek van de voorzitter leest de heer Moormann het verslag voor van de Z.-O.
afdeling. Dit verslag luidde als volgt:

IV. Verslag van de z.-o. tak
Het bestuur heeft gemeend, het aantal bijeenkomsten te moeten beperken tot drie
per winterseizoen.
Ook is in de opzet der vergaderingen verandering gebracht.
1e verg. zaterdag 22 nov. Arnhem. Verschillende leden geven een kort overzicht
over het werk, waar ze aan bezig zijn.
Opkomst en belangstelling goed.
2e verg. zaterdag 21 febr. in het gemeentehuis te Nijmegen. Charmante ontvangst
door de burgemeester. Lezing van Dr. H. Bonger over de Afrikaanse dichter Marais.
Grote opkomst. Grote tevredenheid.
3e verg. zaterdag 13 juni.
Excursie naar de Wildenborch. Broodmaaltijd in Vorden. Daar lezing van Mr. A.
Staring over zijn overgrootvader, de dichter.
Een mooie dag. De deelnemers waren enthousiast.
De voorzitter dankt de heer Moormann voor zijn verslag. Hij meent, dat waardevolle
suggesties zijn gedaan, niet alleen voor de andere afdelingen, maar ook voor de
algemene maandelijkse vergaderingen. De voorzitter geeft daarop het woord aan
de bibliothecaris, de heer Kessen, ter voorlezing van zijn verslag.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

In afwijking van hetgeen tot nu toe geschiedde, heeft het hierbij uit te brengen verslag
over de bibliotheek der Maatschappij betrekking op het kalenderjaar 1958 en niet
op het verenigingsjaar 1958/59. De reden hiervan ligt besloten in de wenselijkheid
om discrepantie te vermijden tussen de financiële gegevens betreffende de
bibliotheek, vermeld in de
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rekening en verantwoording van de penningmeester en de cijfers betreffende de
uitgaven en de aantallen gekochte boeken en tijdschriften in het verslag over het
verenigingsjaar van de bibliothecaris.
Het totaal aantal verworven monografieën en vervolgdelen bedroeg in 1958 niet
minder dan 537 banden; in 1957 was dit aantal 370. Wederom werd vele malen
een beroep gedaan op de Nederlandse uitgeverswereld, die 293 boekdelen schonk,
waarnaast enkele werken van particuliere schenkers werden ontvangen. In
vergelijking met het vorige jaar betekent dit een niet geringe stijging. Er moge echter
in dit verband met nadruk op worden gewezen, dat het niet mogelijk zal zijn telken
jare een dergelijk beroep op eenzelfde groep Nederlandse ingezetenen te blijven
doen; subsidiëring van overheidswege kan, gezien ook de in de laatste decennia
sterk gewijzigde maatschappelijke structuur, hierin slechts afdoende verandering
brengen.
Door aankoop werden 244 bibliografische eenheden verkregen (v.j. 119) en 120
vervolgdelen (v.j. 116), alsmede een klein aantal overdrukken. Het totaal aantal
tijdschriften, dat door abonnement of door ruil voor het Jaarboek en/of het Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verkregen werd, bedroeg 201, waarvan 94
Nederlandse tijdschriften (v.j. 84) en 107 buitenlandse (v.j. eveneens 107). Bovendien
werden dit jaar door de verschillende Nederlandse universiteiten volgens een reeds
eerder getroffen regeling een 30-tal proefschriften geschonken, die betrekking
hebben op de door de Maatschappij bestreken vakgebieden. Het grootste deel der
verworven werken is, gezien ook de soort der schenkingen, van belletristische aard.
Daarnaast werd ernaar gestreefd om mede door antiquarische aankopen de oudere
belletrie aan te vullen; in dit kader werden ook enkele oude tijdschriftenreeksen
gekocht. Bij verhoging van de financiële middelen der bibliotheek zal meer aandacht
moeten worden besteed aan de aankoop van boekwerken op het gebied der
vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde, inzonderheid aan de
stedengeschiedenis, een gebied, waarop sinds enkele jaren weinig kon worden
aangeschaft.
De bibliothecaris moest verstek laten gaan wat de aankoop van
(middel)-nederlandse handschriften betreft. De prijzen op aucties van het
(inter)nationale antiquariaat noopten daartoe. Bij een zo vrij nauwkeurig afgebakend
gebied als dat, waarvoor de Maatschappij belangstelling heeft, mogen geen
rompcollecties ontstaan en moet er naar behoorlijke volledigheid worden gestreefd.
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Van de particuliere schenkers mogen hier inzonderheid worden vermeld Prof. Dr.
P. Minderaa en Dr. V.E. van Vriesland, die een collectie brieven van en aan het
gestorven medelid der Maatschappij, Mevr. A. van Haersolte, schonk. Ook Mej. Dr.
C. Cath. van de Graft schonk een uitgebreide collectie brieven. Het is voorts
verheugend te mogen vaststellen, dat ook enkele bijzondere aanwinsten op het
gebied der Zuid-Afrikaanse Taal- en Letterkunde konden worden verkregen, vooral
dank zij schenkingen van de Nationale Boekhandel Beperk te Kaapstad.
Het gebruik dat van de bibliotheek wordt gemaakt, is ongeacht de betrekkelijk
beperkte gebruikerskring, steeds stijgende. Het totaal aantal uitgeleende boeken
bedroeg in 1956: 6041, in 1957 was dit aantal 7061 en in 1958: 7420. Hierbij zijn
niet inbegrepen de werken, die ter plaatse in de Leidse Universiteitsbibliotheek
geraadpleegd werden. Reeds enige tijd geleden werd een begin gemaakt met het
plaatsen van boeken en tijdschriften uit het bezit der Maatschappij in de Studiezaal
Moderne Talen der Universiteitsbibliotheek. Voor de Nederlands studerenden is dit
een belangrijke en efficiënte faciliteit, welke nog vergroot wordt, doordat alle
catalogustitels van de aanwinsten van de bibliotheek der Maatschappij in de centrale
catalogus van de Leidse Universiteitsbibliotheek worden opgenomen en daardoor
tevens in de Centrale Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage.
Op deze wijze vervult de bibliotheek ook in het kader van het interbibliothecaire
leenverkeer thans een niet onbelangrijke rol.
Door de dynamische ontwikkeling van het vooral interlocale en interbibliothecaire
leenverkeer vindt de zo juist voor de eerste maal verleende subsidiëring der
Maatschappij van overheidswege zijn volledige rechtvaardiging; subsidiëring, die
eerst thans mogelijk zal maken een goede taakvervulling van de bibliotheek, welke
ook in het nabije verleden steeds zo velen is ter harte gegaan.
Tenslotte mogen ter illustratie van het bovenstaande nog enkele gegevens over
de besteding van het bibliotheekcrediet vermeld worden. Bij boekhandelaren werd
voor een bedrag van ƒ 951.66 gekocht, bij antiquariaten voor ƒ 493.61; aan
tijdschriftabonnementen e.d. werd voor een bedrag van ƒ 687.85 besteed, terwijl in
verband met de achterstand in het bindwerk voor dat doel niet minder dan ƒ 1037.65
moest worden uitgegeven.
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Op verzoek van de voorzitter leest de heer Pelinck het verslag voor van de
kascommissie, luidende als volgt.

VI. Financieel verslag
Op 22 mei 1959 hebben ondergetekenden, Prof. Mr. H.F.W.D. Fischer, lid, en E.
Pelinck, lid van het bestuur, daartoe aangezocht door het bestuur van de Mij. der
Nederlandse Letterkunde, een onderzoek ingesteld over het beheer van de gelden
van de Mij. over 1958.
Wij hebben bevonden, dat de ontvangsten en uitgaven in het kasboek door de
kasstukken zijn gedekt en dat het saldo per 1 januari 1959 zijnde f. 11.180,64 juist
is en overeenkomt met het saldo der rekening en verantwoording over het jaar 1958,
welke rekening en verantwoording in het daartoe bestemde register is ingeschreven.
Ook de verantwoording van de gelden van het Vaste Fonds, het Van der
Hoogt-Fonds, het Verwervingsfonds der Bibliotheek, het Van der Hoogt-Fonds, het
Verwervingfonds der Bibliotheek, het Wijnaendts Francken-Fonds en het Fonds
Kosten Eigen Uitgaven werden in orde bevonden.
In verband met een en ander geven de ondergetekenden de ledenvergadering
in overweging de penningmeester décharge te verlenen van het door hem in 1958
gevoerde beleid. De ondergetekenden wensen hieraan nog de volgende opmerkingen
toe te voegen.
Er lijkt ons reden aanwezig om te onderzoeken of het bedrag van de
brandassurantie van de bibliotheek der Mij. niet moet worden verhoogd. Verder
vragen wij ons af of het wel aanbeveling verdient, om, zoals geregeld geschiedt,
nieuwe inschrijvingen op het 2 1/2 % Grootboek N.W.S. aan te kopen en of het niet
beter is voor te beleggen bedragen effecten te kopen.
Tenslotte merken wij op dat op de begroting 1958 voor de bibliotheek was
uitgetrokken een bedrag van f. 3050.-, terwijl is uitgegeven f. 4308,75, zodat de
begroting aanmerkelijk is overschreden; deze overschrijding is weliswaar
geredresseerd door een suppletie uit het verwervingsfonds en door de opbrengst
van een verkochte jaargang ‘Taal en Letterkunde’, doch op deze wijze zijn lopende
uitgaven gedekt door te putten uit het kapitaal, hetgeen wij minder juist achten.
De heer Idenburg (P.J.) stelt enige vragen van boekhoudkundige aard, o.a. of
uitgaven gedaan in 1958 doch betaald in 1959, geboekt moeten worden op 1958
of 1959. Spr. vraagt voorts, of er een overschot is op de post ‘bibliotheek’ 1957. De
heer Pelinck zegt, dat op de détails
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van een en ander zonder de penningmeester moeilijk verder ingegaan kan worden.
Wel kan hij zeggen, dat op genoemde post niets is overgebleven. Onder dankzegging
aan de Commissie, wier suggesties reeds op de laatste bestuursvergadering een
punt van ernstige bespreking hebben uitgemaakt, wordt daarop aan de
penningmeester décharge verleend.

De voorzitter stelt voor de verslagen der vaste commissies ter visie te leggen. De
vergadering gaat daarmee akkoord. Deze verslagen luidden als volgt:

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde vergaderde negen maal, in de maanden
september tot mei, onder voorzitterschap van de Heer Kloeke. Secretaris was de
Heer Bouman.
Op deze vergaderingen werden de zaken van het Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde behandeld. Secretaris van de redactie van het Tijdschrift was
de Heer Kruyskamp.
De volgende voordrachten werden gehouden:
Bouman: Schets van de semantische structuur in Maerlant's Eerste Martijn.
van Es: Taalkundige en juridische twist om een zwienenstal.
Kruyskamp: Ypey als taalkundige.
Heeroma: De Leeuwarder fragmenten.
de Bruin: Een vroeg-Christelijke legende in de Nederlandse Letterkunde.
Meertens: Rondom de Goddelycke wenschen van De Harduyn.
de Tollenaere: Alfabetische of ideologische lexicografie.
Kloeke: De relict-vorm heft voor heeft als een duidelijk characteristicum van de
meest ouderwetse (West-) Germaanse dialekten.
Minderaa: Het zinvol en het onzinnig gebruik van de term invloed in de
poëziegeschiedenis.
Inzake het Tijdschrift werd een zekere reorganisatie tot stand gebracht. Onder
meer werd de toezegging verkregen dat langere artikels die het gestelde maximum
overschrijden, met steun van Z.W.O. als aparte monografieën, toegevoegd aan het
Tijdschrift, zullen kunnen verschijnen.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vergaderde vijf maal. Op de
vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
30 october 1958. De heer Lieftinck over Handschriften op de Zomer-
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tentoonstelling te Amsterdam en de heer Bijvanck over Imola in de Oudheid.
27 november 1958. De heer Brummel over Jan ten Brink en Busken Huet, de
heer Pelinck over een midden-16e-eeuwse triptiek, waarsch. van de hand van Aartje
van Leiden, de heer Bijvanck over prominente figuren uit de geschiedenis van de
Oudheidk. Bond en de heer Braat over een Deltaplan uit de 9e eeuw.
29 januari 1959. De heer Bijvanck over het verzet in Gallië en Germanië in de
Romeinse tijd, de heer Lieftinck over een brief van Louise de Coligny aan Scaliger
en de heer Fockema Andreae over ‘Die Niederländer in Pappenheim’.
26 februari 1959. De heer Braat over de prae- en protohistorie van Zuid-Limburg.
27 maart 1959. De heer Gosses over de vredesonderhandelingen en de vredeszaal
te Munster en de heer Pelinck over portretten van Scaliger.
VIII.

De voorzitter herinnert de vergadering aan de traditie, volgens welke van de
voorstellers van candidaturen op de beschrijvingsbrief er ten hoogste zes worden
vermeld en wel in alfabetische volgorde, beginnende bij een door het lot te bepalen
letter. Vervolgens verzoekt de voorzitter Mevr. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom
de uitslag mede te delen van de stemming.
Tot gewoon lid zijn gekozen:
B.M. Baxter, Dr. J.C. Boogman, Dr. R. van Brakell Buys, Dr. R. Feenstra, Dr. W.S.
Gelinck, E. van Gulik, Dr. M. van Haegendoren, Dr. W.S.M.H. Heckscher, Dr.
Elisabeth E. de Jong-Keesing, Dr. J.H.C. Kern, Dr. A. Klasens, A. Koolhaas, Dr.
S.J. Lenselink, J. Melles, Dr. S.A. Mironow, C. Nooteboom, Dr. G.W. Ovink, Dr. C.A.
van Peursen, Nico Rost, Dr. S.J. Suys-Reitsma, Dr. P.A. Verburg, Dolf Verspoor,
Dr. H.D. de Vries Reilingh, W.A. Wagener, Dr. J.D. Ph. Warners, Dr. S. van der
Woude, Mr. Drs. H.H.E. Wouters.
De voorzitter dankt de Commissie voor Stemopneming bestaande uit de dames
Bakker en Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en de heren Kossmann (F.) en
Noach. Voorts herinnert hij aan art. 15 der Wet, dat het bestuur machtigt candidaten
tot een maximum van 20 te benoemen, o.a. van degenen die het vereiste minimum
thans niet hebben gehaald en desondanks voor het lidmaatschap in aanmerking
komen.
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Leden kunnen te allen tijde de wenselijkheid van zodanige benoemingen aan het
bestuur kenbaar maken.

IX. De prijs voor meesterschap.
Het advies voor de toekenning van de prijs voor meesterschap is als vertrouwelijke
mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde stelt voor de ‘Prijs voor
Meesterschap’ toe te kennen aan Prof. Dr. F.L. Ganshof te Brussel. Zij doet dit op
de volgende gronden.
Aangezien de kwantiteit van het oeuvre bij de waardering van een
geschiedschrijver zeker niet het belangrijkste criterium vormt, acht de commissie
zich ontslagen van de taak een naar volledigheid strevend overzicht te geven van
de geschriften van de voorgestelde candidaat. Een dergelijk overzicht zou in dit
geval weliswaar een aantal indrukwekkende bladzijden vullen, een aanbeveling
voor de Prijs voor Meesterschap wordt alleen daardoor niet verklaard.
In Ganshof zijn de onderzoeker en de schrijver tot een welhaast ideale eenheid
geworden. Als onderzoeker koos Ganshof zich het terrein der vroege en vroegste
Middeleeuwen; voor een zeer groot deel zijn werk was het, dat de kennis der historici
van dit vroeger zo onbekende tijdvak een ongedachte omvang heeft kunnen
aannemen. In talrijke kleinere publikaties deed hij verslag omtrent zijn
onderzoekingen in het bronnenmateriaal van de Merovingische en Karolingische
tijd. Vele van deze artikelen betreffen details, doch juist deze, voor een groter
lezerskring minder toegankelijke geschriften tonen ons de verfijning die Ganshof in
zijn onderzoekingsmethode heeft weten te bereiken en de steeds intiemer kennis
van het bronnenmateriaal die hij zich verwierf.
Van zijn kennis en methode heeft Ganshof niet slechts zijn vele leerlingen aan
de Rijksuniversiteit te Gent (sinds 1923), noch ook alleen de nauwe kring der directe
vakgenoten, laten profiteren. Steeds was hij zich bewust van de wijdere taak der
historici, bij te dragen tot verbreding en verdieping van de kennis van het verleden
in veel ruimer kring. Zonder ooit ontoelaatbare concessies te doen heeft hij zijn grote
kennis en de resultaten van zijn onderzoek telkenmale weten neer te leggen in
werken die de vakgenoten, van welk specialisme dan ook, wisten te boeien en hun
inzicht gaven in de geschiedenis van een tijdvak dat minder bekend en daardoor
minder bemind was. In dit verband moeten worden genoemd ‘Qu'est-ce-que la
féodalité?’ (1944), ‘Wat

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

164
waren de capitularia?’ (1955) en ‘La Belgique carolingienne’ (1958). Het geheim
van deze boekjes is de wijze waarop de moeilijke stof wordt aangeboden: souvereine
beheersing van het materiaal verheft de schrijver zover boven de stof, dat hij in staat
is, ook in klein bestek, het wezenlijke van de behandelde vraagstukken te laten zien
in zeer heldere formuleringen en een uitstekend verzorgde stijl.
Reeds deze boeken tonen Ganshofs behoefte aan synthesen. Geen wonder dat
hij steeds gaarne medewerkt aan handboeken. Samen met F. Lot en Ch. Pfister
schreef hij het eerste deel van de grote ‘Histoire du Moyen Age’ (1928), met J.W.
Berkelbach van der Sprenkel en C.D.J. Brandt redigeerde hij de
‘Wereldgeschiedenis’, die in 1939/44 voor het eerst verscheen. Algemeen bekend
zijn zijn grote bijdragen aan de ‘Pelgrimstocht der Mensheid’ (1937), de ‘Geschiedenis
van Vlaanderen’ (deel II, 1937), de ‘Algemene Geschiedenis der Nederlanden’ (deel
I, 1949), die bewezen dat Ganshof ook het schrijven voor een waarlijk groot publiek
terecht beschouwt als een wezenlijk deel van zijn taak.
Tenslotte zij vermeld dat Ganshof de laatste jaren belangrijke bijdragen levert op
een nieuw terrein van onderzoek, de geschiedenis van de internationale betrekkingen
in de middeleeuwen; zijn bevindingen heeft hij neergelegd in het geheel door hem
geschreven eerste deel van de ‘Histoire des relations internationales’, die verschijnt
onder leiding van P. Renouvin (1953). Dit alles overziend, meent de commissie
Ganshof te mogen aanbevelen voor de prijs voor meesterschap; zij acht dit een
meer dan gerechtvaardigd bewijs van waardering voor de wetenschappelijke
onderzoeker èn de schrijver.
Advies van het Bestuur.
Het Bestuur beveelt de Vergadering aan het door de Commissie voor Geschieden Oudheidkunde uitgebrachte advies te volgen en aan Dr. T.L. Ganshof de prijs
voor Meesterschap toe te kennen.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen.

X. De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Het advies voor de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor de
periode 1958/'59 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
De Commissie voor Schone Letteren stelt voor dit jaar de Van der
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Hoogtprijs toe te kennen aan A. Koolhaas voor zijn bundel dierenverhalen ‘Er zit
geen spek in de val’.
De commissie kwam enige malen bijeen. Na een eerste schifting van de
prozawerken, die voor een mogelijke bekroning in aanmerking kwamen, bleven er
vier boeken over, waarover uitvoerig van gedachten werd gewisseld. Het betrof de
romans ‘Wierook en tranen’ van Ward Ruyslinck en ‘De ontploffing’ van Prosper de
Smet alsmede de verhalenbundels ‘Tjies’ van Vincent Mahieu en ‘Er zit geen spek
in de val’ van A. Koolhaas. Tijdens de ampele discussies werd het duidelijk dat de
voorkeur van de gehele commissie uitging naar de beide verhalenbundels. Tenslotte
werd besloten het boek van Koolhaas ter bekroning voor te dragen.
Van A. Koolhaas, die in 1912 werd geboren, zijn tot nu toe drie bundels
dierenverhalen verschenen: ‘Poging tot instinct’ (1956), ‘Vergeet niet de leeuwen
te aaien’ (1957) en ‘Er zit geen spek in de val’ (1958). Bewegen de tweede en derde
bundel zich op gelijk niveau en had de commissie dus evengoed ‘Vergeet niet de
leeuwen te aaien’ ter bekroning kunnen voordragen, beide bundels geven duidelijk
een stijging te zien in vergelijking met de eerste verzameling, hoe opmerkelijk deze
op zichzelf reeds was.
De commissie heeft grote bewondering voor de manier, waarop Koolhaas de
geijkte vormen van het dierenverhaal heeft weten te doorbreken en dit literair genre
op volkomen persoonlijke wijze heeft vernieuwd. Het opzienbarende van zijn creaties
acht de commissie dat hij er in ieder verhaal opnieuw in is geslaagd het animale en
het humane natuurlijk te laten samenklinken. Menselijk en dierlijk leven schuiven
in deze vertellingen in elkaar tot een eenheid, waarin het bestaan op aarde met
inbegrip van zijn metaphysische momenten, op dikwijls sublieme wijze wordt
geëvoceerd.
‘Er zit geen spek in de val’ bevat vijf even aangrijpende als humoristische verhalen,
die zich bezig houden met het creatieve leven van een spin, de ontluikende liefde
tussen twee hazen, het vrijwillig isolement van een minzieke muis, het
moeder-worden en moeder-zijn van een eend en de dood op een kalkoenen-kwekerij.
Getuigen de beschrijvingen van het uiterlijk, van de bewegingen en de verrichtingen
der dieren al van een groot talent, veel wezenlijker openbaart zich Koolhaas'
schrijverschap nog in het weergeven der zielsbewegingen van zijn figuren, in de
onafwendbaarheid van het gebeuren, in taalgebruik en compositie.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

166
Op wel heel bijzondere wijze heeft de schrijver zijn eigen-melancholiekelevensgevoel,
en in dat levensgevoel de vereenzaming van de moderne mens, weergegeven.
Om al deze qualiteiten acht de commissie een prijs van aanmoediging voor de
bundel ‘Er zit geen spek in de val’ ten volle gerechtvaardigd.
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 A. Koolhaas de prijs toe
te kennen voor zijn bundel ‘Er zit geen spek in de val.
Dit advies wordt bij acclamatie aangenomen. De vergadering gaat akkoord met
het voorstel beide prijswinnaars telegrafisch geluk te wensen. Vervolgens herinnert
de voorzitter er aan, dat de toekenning van de Dr. Wijnaendts-Franckenprijs dit jaar
niet als punt op de agenda voorkomt. Het bestuur, dat volgens art. 57 der Wet de
prijs toekent, meende allerlei reserves t.a.v. het voorgedragen werk in het rapport
van de commissie zwaarder te moeten laten wegen dan de commissie had gedaan.
Om die reden heeft het bestuur met de grootst mogelijke meerderheid besloten de
prijs niet toe te kennen. Kiesheidshalve meent de voorzitter de naam van de
betrokken auteur niet te moeten noemen. De commissie dankt hij voor de zorg,
waarmee zij haar advies heeft samengesteld.

Na het noenmaal in ‘De Doelen’ heropent de voorzitter te 2 uur de vergadering. Na
een korte inleiding van de spreker, Dr. P. Brachin, die Nederlands doceert aan de
Sorbonne en onze taal in woord en geschrift voortreffelijk hanteert, krijgt deze
gelegenheid voor het uitspreken van zijn rede over

XI. Constantijn Huygens als huisvader (zie blz. 13)
Na deze voordracht maakt de voorzitter zich tot tolk van de vergadering door de
spr. hartelijk te danken voor zijn boeiend en leerzaam betoog. Daarop komen nog
enkele huishoudelijke punten aan de orde.

[XII.]
XII.

Na de toelichting van de voorstellen tot wetswijziging afgedrukt in de
beschrijvingsbrief, dienen achtereenvolgens de heren Van Bolhuis en Idenburg een
amendement in op de voorgestelde wijziging van art. 53,3. Daar beide van dezelfde
strekking zijn (het eerste wil het aantal leden, indien meer dan zeven, bepaald zien
op een veelvoud van drie, het tweede in hetzelfde geval het aantal voor de
berekening van het
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derde der aftredende leden naar boven afgerond zien op een veelvoud van drie)
maar de voorkeur van de vergadering uitgaat naar het amendement-Idenburg, wordt
dit, nadat de heer Van Bolhuis zijn amendement heeft ingetrokken, z.h.s.
aangenomen. In de gewijzigde redactie zal art. 53,3 nu luiden: ‘Jaarlijks op de derde
woensdag van juni treedt in elk dezer commissies een derde der leden (met dien
verstande, dat indien het aantal der leden niet door drie deelbaar is, dit aantal voor
de berekening van het derde naar boven wordt afgerond) af, die eenmaal herkiesbaar
zijn. Eén jaar na de tweede zittingsperiode zijn zij weder herkiesbaar.’ De vergadering
gaat eveneens akkoord met het voorstel tot wijziging van art. 55,1 en het daarop
door de heer Idenburg ingediende amendement, zodat i.p.v. ‘f. 1000.-’ voortaan
gelezen moet worden ‘ten minste f. 1000.-, ter beoordeling van het bestuur.’
Op een vraag van de heer Meijer, of dit betekent, dat het ene jaar bijv. f. 1000.en het andere f. 1500.- kan worden uitgekeerd, antwoordt de voorzitter, dat dit
bepaald niet de bedoeling is, maar dat uitsluitend wordt gedacht aan een vast bedrag.

[XIII-XV.]
XIII-XV.

Nadat de vergadering zich akkoord heeft verklaard met het voorstel tot
handhaving van de jaarlijkse bijdrage op f. 12.50, wordt de uitslag bekend gemaakt
van de verkiezing van een nieuw bestuurslid en van leden in de vaste commissies.
Alle a-candidaten zijn gekozen, t.w. in het bestuur Dr. F.K.H. Kossmann, in de
Commissie voor taal-en letterkunde Dr. C.F.P. Stutterheim, Dr. K. Heeroma en Dr.
G.A. van Es, in de Commissie voor geschied- en oudheidkunde Mr. Dr. S.J. Fockema
Andreae en Dr. C.C. de Bruin en in de Commissie voor schone letteren B. Stroman.

[XVI.]
XVI.

Met het voorstel tot dispensatie van art. 60,3 der Wet, dat dit jaar wellicht voor
't laatst op de agenda van de beschrijvingsbrief voorkomt, gaat de vergadering
akkoord.

[XVII.]
XVII. Op voorstel van de heer Prins (A.A.) wordt de voorzitter bij acclamatie herkozen.

Met dank voor de complimenteuze inleiding van het voorstel door de heer Prins,
aanvaardt de voorzitter deze herbenoeming.

[XVIII.]
XVIII.

Alvorens over te gaan tot de eigenlijke rondvraag geeft de voorzitter de
secretaris alsnog gelegenheid tot voorlezing van het jaarverslag. De heer Van
Vriesland wijst er op, dat bepaalde levensberichten te lang uitblijven. Hij zou gaarne
zien, dat de jaarboekcommissie bij ernstige vertraging de opdracht aan een ander
zou geven. De heer Idenburg
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pleit voor activering van de Commissie voor Zuid-Afrika en voor de stimulering van
de belangstelling voor de maandelijkse vergaderingen door het belggen van
bijeenkomsten in plaatsen buiten Leiden. De voorzitter antwoordt, dat de ervaringen,
die men daarbij in het verleden heeft opgedaan, niet altijd even gunstig zijn geweest.
Hij wil echter gaarne nogmaals deze zaak in het bestuur aan de orde stellen. De
heer Meijer acht de reserves in de adviezen van de ter bekroning voorgedragen
werken een schoolmeestersgewoonte, die hij ongaarne in de Maatschappij ziet
doordringen. De heer Minderaa vraagt naar de activiteiten van de Commissie ter
behartiging van de belangen der Belgische leden. Wanneer blijkt, dat die niet bijster
groot zijn geweest in het afgelopen jaar, dringt hij er bij het bestuur op aan middelen
te zoeken om deze commissie nieuw leven in te blazen. De heer Sivirsky zou gaarne
zien, dat de aanwinsten van de bibliotheek gedrukt of eventueel gestencild zouden
worden. De bibliothecaris antwoordt, dat dit om financiële redenen na de oorlog is
gestaakt. De heer Huygens (G.W.) acht de datum van de jaarvergadering niet
gelukkig gekozen. De voorzitter antwoordt, dat deze dag eigenlijk de enige was, die
de spreker van de middagvergadering conveniëerde. Tegen het einde van de
vergadering ontwikkelde zich een discussie naar aanleiding van de voorbarige
publicatie in enige dagbladen van besluiten ter vergadering van de Maatschappij
genomen. In het vuur der gedachtenwisseling werden daarbij door de secretaris,
die het standpunt van het bestuur der Maatschappij verdedigde, termen gebruikt,
die hij thans betreurt. Het bestuur stelt zich voor zulke maatregelen te ontwerpen,
die misverstanden als hier in het spel waren, in de toekomst voorkomen. Daar
niemand verder van de rondvraag gebruik wenst te maken, sluit de voorzitter met
dank aan de curatoren voor de verleende gastvrijheid te ruim 5 uur de vergadering.
Een groot aantal der aanwezige leden begeeft zich daarop naar ‘Het Gulden Vlies’
voor een gezellig samen zijn, dat besloten wordt met de traditionele maaltijd in ‘De
Doelen’.
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Bijlage I
Uitgevers die door hen uitgegeven werken aan de bibliotheek ten
geschenke gaven
(behoort bij het verslag van de bibliothecaris op blz. 157)
1.

Arbeiderspers N.V., Amsterdam

2.

De Bezige Bij, Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam

3.

Bosch en Keuning, Uitgeverij, Baarn

4.

Boucher, L.J.C., 's Gravenhage

5.

N.V.H. ten Brink's
Uitgeversmaatschappij, Meppel

6.

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

7.

Corvey, C.G.A., Papiergroothandel N.V.,
Amsterdam

8.

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

9.

Dishoeck, C.A.J. van,
Uitgeversmaatschappij, Bussum

10.

Donker, Ad., Uitgeversmaatschappij N.V.,
Rotterdam

11.

Gorcum & Comp., Van, N.V. Assen

12.

Gottmer, J.H., Uitgeverij, Haarlem

13.

Fa. J. Heynis Tsz., Zaandijk

14.

Holkema & Warendorff N.V., Van,
Amsterdam

15.

Hollandia, Uitgeverij en Drukkerij, Baarn

16.

Kon. Vlaamse Academie voor taal- en
letterkunde te Gent

17.

Kosmos N.V., Uitgeversmaatschappij,
Amsterdam

18.

Kroonder, F.G., Bussum

19.

Leopold's H.P., Uitgeversmaatschappij
N.V., 's Gravenhage

20.

Malmberg L.C.G., N.V., 's Hertogenbosch

21.

Manteau, A., Brussel

22.

Meulenhoff, J.M., Amsterdam

23.

Nasionale Boekhandel Beperk, Parow,
Zd. Afrika
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24.

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

25.

Peet, C.P.J. van der, Amsterdam

26.

Querido, E.M., N.V., Amsterdam

27.

Sikkel, De, Uitgeversmaatschappij,
Antwerpen

28.

Spectrum, Het, Uitgeverij, Utrecht

29.

Strengholt's Uitgeversmaatschappij,
A.J.G.

30.

Stols A.A.M., Uitgeversmaatschappij

31.

Vereniging tot Bevordering van de
Belangen des Boekhandels, Amsterdam

32.

Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam

33.

Wolters, J.B. Uitgeversmaatschappij,
Groningen.
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Bijlage II Rekening en verantwoording over het jaar 1958
A. ALGEMENE REKENING
ONTVANGSTEN

I.

Saldo in kas 1
januari 1958

ƒ 9106,44

II.

Rente van Effecten ƒ 284,45
Rente van Effecten ƒ 233,55
Vaste Fonds

III.

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 65,-

IV.

Rente Grootboek
Vaste Fonds

ƒ 1188,55

V.

Contributies
1957/58

ƒ 1843,42

VI.

Contributies
1958/59

ƒ 9822,84

VII.

Buitengewone
ƒ 27,50
bijdragen der Leden

VIII.

Creditrente Bank

ƒ 80,33
---

ƒ 22652,08

UITGAVEN

I.

Kosten van
ƒ 2000,Bestuur, Lokaalhuur
enz.:
1. Honorarium Secr.
Penningmr.
2. Bureau
ƒ 632,41
Secr.-Penningmeester
3. Kosten
ƒ 146,27
Noordelijke Afdeling
4. Kosten
Zuid-Oostelijke
Afdeling

ƒ -,-

5. Lokaalhuur,
Concierge, Licht

ƒ -,-

6. Kosten
ƒ 152,20
Bestuursvergaderingen
7. Reiskosten- en
Repres. Bestuur

ƒ 111,18
---

ƒ 3042,06
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II.

Kosten van
ƒ 743,90
Algemene- en
Maand.
Vergaderingen:
Onkosten- en Diner
Jaarvergadering
Onkosten
Maandelijkse
vergaderingen

ƒ 622,29

Reiskosten
Sprekers

ƒ -,---

III.

ƒ 1366,19

Kosten van Vaste ƒ -,Commissies:
Commissie Taal- en
Letterkunde
Commissie
Wynaendts
Francken-prijs

ƒ -,-

Historische
Commissie

ƒ 6,52

Commissie Schone ƒ -,Letteren
--IV.

Kosten Jaarboek:
Drukkosten, Porti

ƒ 6,52

ƒ 3594,78

Onkosten
ƒ 30,19
Jaarboekcommissie
---

ƒ 3624,97
---

Transporteren

ƒ 8039,74
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Transport
V.

Kosten
Bibliotheek:
Honorarium
Bibliothecaris

ƒ 750,-

Aangeschafte
Boeken

ƒ 1397,33

Abonnementen

ƒ 1198,75

Boekbinden

ƒ 514,99

Brandassurantie

ƒ 86,85

Bureaukosten

ƒ 360,83
---

ƒ 8039,74

ƒ 4308,75

Minus:
ƒ 1000,Suppletie uit
Verwervingsfonds
Bibliotheek
Verkochte
ƒ 300,Jaarg. Ts. voor
Ned. Taal- &
Letterkunde
---

ƒ 1300,-

---

VI.

Kosten der
Eigen Uitgaven

VII.

Bijdragen:
Verg.
Overijsselsch
Regt

ƒ 7,50

Kon. Ned.
Aardrijksk.
Genootschap

ƒ 20,-

Verg. v. Ned.
Muziekgeschiedenis

ƒ 10,-

p.m.

--VIII.

Prijs voor
Meesterschap:
Jaarlijkse
Reservering

IX.

Diverse
Uitgaven:
Gekocht f.
1000,- 4 3/4%
B.N.G. 1958

ƒ 3008,75

ƒ 37,50
ƒ 200,-

ƒ 1008,74
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Losbaar f.
1000,- 3,5%
R'dam losbaar

ƒ 997,50

--ƒ 11,24
Bankkosten,
Safehuur,
Bewaarloon

ƒ 45,57

Aankoop
Effecten

ƒ 128,64
---

ƒ 185,45
--ƒ 11471,44

RECAPITULATIE:

Totaal der Ontvangsten

ƒ 22652,08

Totaal der Uitgaven

ƒ 11471,44
--Saldo 1 januari 1959

ƒ 11180,64

B. REKENING VAN HET VASTE FONDS:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 1179,73

Rente Grootboek

ƒ 1188,55

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 35,01
Rente van Effecten

ƒ 233,55
--ƒ 2636,84

Uitgaven:
Rente Grootboek t/g Alg.
Rekening

ƒ 1188,55

Rente Effecten t/g Alg.
Rekening

ƒ 233,55
---

ƒ 1422,10
---

Saldo 1 januari 1959

ƒ 1214,74
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C. LUCIE B. EN C.W.V.D. HOOGTFONDS:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 310,78

Rente Kapitaal

ƒ 913,45

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 11,40
Losbaar f. 2000,- 3% Ned. ƒ 1993,Ind. '37 II
---

Uitgaven:
Gekocht f 1000,- 4 3/4%
B.N.G.

ƒ 2041,77

Gekocht f 1000,- 4 3/4%
Herstelbank

ƒ 2041,77

Prijs: H. Warren

ƒ 1000,---

ƒ 3228,63

ƒ 3041,77
---

Saldo 1 januari 1959

ƒ 186,86

D. VERWERVINGSFONDS DER BIBLIOTHEEK:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 6128,18

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 179,59
---

ƒ 6307,77

Aankoop boeken

ƒ 1000,---

Saldo 1 januari 1959

ƒ 5307,77

E. DR. C.J. WYNAENDTS FRANCKEN-FONDS:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 1542,89

Rente Grootboek

ƒ 285,90

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 51,21
---

ƒ 1880,-

Uitgaven

ƒ -,---
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Saldo 1 januari 1959

ƒ 1880,-

F. KOSTEN EIGEN UITGAVEN DER MAATSCHAPPIJ:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 4241,03

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 125,96
---

ƒ 4366,99

Uitgaven

ƒ -,---

Saldo 1 januari 1959

ƒ 4366,99

G. PRIJS VOOR MEESTERSCHAP:
Saldo 1 januari 1958

ƒ 612,75

Jaarlijkse Reservering t/l
Alg. Rek.

ƒ 200,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 18,37
---

ƒ 831,12

Uitgaven

ƒ -,---

Saldo 1 januari 1959

ƒ 831,12

Leiden, 22 mei 1959
w.g. J.J. Mak, penningmeester
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het Bestuur en het
gecommitteerd Bestuurslid.
Leiden, 22 mei 1959
w.g. H.F.W.D. Fischer
w.g. E. Pelinck
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Besturen en commissies
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. G.J. Bomhoff
Onder-voorzitter: G. Kamphuis
Secretaris-penningmeester: dr. J.J. Mak
Bibliothecaris: dr. A.H.M.C. Kessen
dr. H. Brunsting, mr. dr. S.J. Fockema Andreae, dr. F.K.H. Kossmann, E. Pelinck,
mejuffrouw A.G. Schot, dr. J.W. Schulte Nordholt, dr. E.M. Uhlenbeck; dr. A.G.
Jongkees (vertegenwoordiger van de N.tak), dr. J.G.M. Moormann
(vertegenwoordiger van de Z.O.tak), G.E.K. Schmook (vertegenwoordiger van de
Belgische commissie).

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

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
Fred. Oudschans Dentz

Commissie voor Zuid-Afrika
dr. A.C. Bouman, mr. P.J. Idenburg (voorzitter), dr. G.G. Kloeke, dr. J.J. Mak
(secretaris), jhr. dr. P.J. van Winter.

Bestuur van de noordelijke tak
Voorzitter: dr. K. Heeroma
Secretaris: dr. P. Gerbenzon
Penningmeester: dr. H. de Buck
Assessor: J. Piebenga

Bestuur van de zuid-oostelijke tak
Voorzitter: dr. J.G.M. Moormann
Secretaris: J.C. de Joode
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Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr. F. de Tollenaere
dr. A.C. Bouman, dr. C.C. de Bruin, dr. G.A. van Es, dr. K. Heeroma, dr. C.
Kruyskamp, dr. P.J. Meertens, dr. P. Minderaa (voorzitter), dr. C.F.P. Stutterheim

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris: dr. W.C. Braat
dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, dr. C.C. de Bruin, dr. H.A. Enno van Gelder,
mr. dr. S.J. Fockema Andreae, dr. A.G. Jongkees, dr. A.H.M.C. Kessen, dr. G.I.
Lieftinck (voorzitter), dr. Th. J.C. Locher, dr. T.H. Milo, dr. R. Post.
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Commissie voor schone letteren
Secretaris: dr. P. Minderaa
ds. W. Barnard, dr. J.C. Brandt Corstius, B. Stroman, 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. de Tollenaere.

Commissie voor het jaarboek
Secretaresse: mej. dr. N. Bakker
mr. dr. S.J. Fockema Andreae, dr. W.R. Juynboll, dr. G.I. Lieftinck (voorzitter), dr.
J.J. Mak, dr. P. Minderaa; corresponderende leden: dr. H. de Buck (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. Kossmann.
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Verkrijgbaar bij de uitgever E.J. Brill te Leiden
KLEINE REEKS

voor leden

I.

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

II.

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

ƒ 5.90

III.

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

ƒ 5.90

IV.

HET ROERSPEL ƒ 18.EN DE COMEDIES
VAN
COORNHERT.
Uitgegeven en van
commentaar
voorzien door Dr P.
van der Meulen.
1955. VIII, 587 blz.
gr. 8vo.
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Nederlandse volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden
VII.

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

ƒ 1.-

XIII.

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

ƒ 5.50

MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1959

