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De literaire theorie van Menno ter Braak
1
door J.G. Bomhoff
In 1937 heeft de Maatschappij zich tweemaal de kans laten ontgaan Menno ter
Braak te bekronen. In dat jaar immers kreeg Henriëtte van Eyk de Van der Hoogt-prijs
en mevrouw Romein-Verschoor de Wijnand-Francken-prijs. De desbetreffende juries
erkenden volgaarne, dat Ter Braak voor een bekroning in aanmerking kwam; zijn
essayistische vaardigheid en zijn stijlkwaliteiten werden volmondig erkend. Het is
nuttig om te herinneren, dat toen, in 1937, van zijn hand ter tafel lagen o.a. ‘Carnaval
der Burgers’, 1930, ‘Afscheid van Domineesland’, 1931, ‘Démasqué der schoonheid’,
1932, ‘Politicus zonder partij’, 1934, terwijl in datzelfde jaar 1937 ‘Van oude en
nieuwe Christenen’ zou verschijnen. Nochtans meende men hem de prijs te moeten
2
onthouden wegens het ‘mefistofelisch’ karakter van zijn werk . Het is mij te
gemakkelijk de juries van destijds in gebreke te stellen. De figuur Menno ter Braak
was hun niet ontgaan en dat hun voorkeur elders heenwees, was hun goed recht
en kon hun, juist in het licht van de eenzijdige voorkeur, door Ter Braak steeds
bepleit, nauwelijks kwalijk genomen worden. Het is dan ook niet als een soort
vertraagd eerherstel, dat ik op deze jaarvergadering der Maatschappij Menno ter
Braak aan de orde zou willen stellen. Het is veeleer zo, dat de Nederlandse literatuur
van vlak voor de tweede wereldoorlog door de invloed van hem en zijn vrienden
grotelijks bepaald werd, en dat ook vandaag zeer velen en niet de geringsten nog
steeds in zijn naam oordelen en veroordelen.
Het eminente belang der literaire kritiek is, dat zij, schiftend en keurend, de werken
aan de orde stelt, die in een later stadium tot de geschiedenis der letterkunde
gerekend gaan worden, terwijl zij tevens de literaire productie zelf stimuleert en
inspireert. Men kan van oordeel zijn, dat aan haar werk niet steeds die aandacht
gegeven wordt, die haar in het totaal der literaire bedrijvigheid toekomt. Zo kan het
van ongemeen belang zijn de vooronderstellingen bloot te leggen, van waaruit de
kritiek haar oordeel uitspreekt. Wat betreft Menno Ter Braak ver-
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Voordracht gehouden op de jaarvergadering op 14 juli 1961.
Men zie hierover H.A. Gomperts ‘Jagen om te leven’ 1949, blz. 108.
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keren wij daarbij in een bevoorrechte positie. Hij heeft n.l. zelf die beginselen
uitgeschreven in een belangrijk boek: ‘Démasqué der Schoonheid’. Persoonlijk ben
ik overtuigd, dat Ter Braak die beginselen nooit verloochend en steeds consequent
maar soepel heeft toegepast, voor zover dat mogelijk was. Maar dit te bewijzen zou
ons te ver voeren. Ik wilde me daarom in dit betoog bepalen tot een kritische
weergave van het voornoemde werk zelf. We hebben in onze taal niet zoveel
theoretische bespiegelingen over esthetica en literatuurkritiek; nog minder talrijk
zijn de beschouwingen die daadwerkelijk invloed hebben uitgeoefend en nog
uitoefenen op de gang der literatuur, terwijl ik geen enkel werk ken, dat zo hecht
doortimmerd en zo consequent uitgebouwd is. En dan ga ik nog voorbij aan het feit,
dat ‘Démasqué der Schoonheid’ een moeilijk boek is, dat licht misverstaan wordt.
Naarmate de tijd verloopt en de achtergrond, waartegen het boek zich aftekent,
verandert, wordt de strekking ervan duisterder.
De studie van Ter Braak begint met aan Jacques Perk en de Beweging van '80
te herinneren. Hun verzet tegen de domineespoëzie culmineerde in de afgoderij ter
ere van een nieuwe godin, de Schoonheid; ‘Deine theos’ zo zal Jacques Perk haar
benoemen. De revolutie van '80 was echter geen zuiver literaire revolutie. Een
veelomvattend verzet tegen de ganse traditie der negentiende eeuw kreeg in de
80-er beweging stem, en des te onstuimiger, naarmate haar aanhangers jonge
mensen waren, wie het verzet om het verzet even dierbaar was als de kunst om de
kunst. Vandaar, dat een discussie jaren later, toen het élan van '80 al lang gebroken
was, omdat het getriomfeerd had, zal plaats vinden niet n.a.v. het voor de hand
liggend contrast: vorm of inhoud, maar onder de op het eerste gehoor vreemde
1
leuze: vorm of vent . Het was in dit debat, dat Ter Braak tussenbeide kwam.
Wie de beweging van '80 als prototype van een literaire beweging ziet - een
onuitroeibaar vooroordeel van de Nederlandse literatuurbeschouwing - zal er licht
toe komen aan de beleving van de Schoonheid in de literatuur een puberaal karakter
toe te kennen en te menen, dat de Schoonheid zich in het verzet tegen overgeleverde
vormen openbaart. Het element van verzet krijgt daardoor onevenredige aandacht
en de conclusie ligt voor de hand, ‘dat de schoonheid het bestendige
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Zie J.C. Bloem. Verzamelde beschouwingen. 1950 blz. 190 en vlg. Het opstel ‘Vorm of vent’
dateert van 1932.
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puberteitselement in de mens vertegenwoordigt’ . Aangezien we hier met een der
grondstellingen van Ter Braaks esthetica te maken hebben, is het de moeite waard
deze eens nader te onderzoeken. Ik begin met er terloops op te wijzen, dat puberteit
hier wel niet in de technische zin zal verstaan moeten worden en voeg eraan toe,
dat ten onrechte de verzetshouding als hèt typische karakter van de puberteit
beschouwd wordt. Ik adstrueer dit met een enkel citaat uit Langeveld's ‘Inleiding tot
de studie der pedagogische psychologie’: ‘Laat ons daarom de term ‘negatieve fase’
vooral niet toepassen als een puberteitskwalificatie, doch beperken tot een korte
2
periode in de directe omgeving van de puberteitsintrede’ . Men zal dus moeten
stellen, dat de in de puberteit geleidelijk veroverde esthetische gevoeligheid en
esthetische vormdrang zich in de adolescentie onder bijzondere omstandigheden
kan opwerken tot die zelfstandige schoonheidservaring en creativiteit waarover ter
Braak spreekt.
Men moet aan deze opmerking geen overmatig gewicht hechten. Wie de 80-er
geschiedenis bestudeert en verwante ‘Sturm und Drang’-bewegingen, kan in eerste
instantie de formule van Ter Braak wel beamen en begrijpt, wat hij met de term
‘puberteit’ bedoelt. Hij begrijpt dat des te beter, als hij zich te binnen brengt, hoe
Ter Braak persoonlijk tot deze visie komen moest.
Immers vanaf het ‘Carnaval der Burgers’ en ‘Afscheid van Domineesland’ was
één ding duidelijk. Ter Braak voelde zich, krachtens zijn persoonlijkheidsstructuur,
aangetrokken tot een rebelse levenshouding. Het conventionele, het in tucht
verordende, prikkelt hem tot weerstand met al de kracht van zijn scherpzinnig
intellect. Zijn voorkeur ging uit naar het wordende en het bewegelijke. Hij kon niet
anders dan het gewordene, het algemeen erkende als verstard verwerpen. Hij is
steeds op zoek naar het Tweede Gezicht, dat achter de verstarring van het masker
schuil gaat. De beeldenstormerij van 80 was voorbij, maar er was een nieuwe, vaste
hiërarchie opgebouwd in dienst van de Schoonheid. Deze moet op haar beurt
ontmaskerd worden. De exegese rondom de term ‘vitalisme’ is zo verward geworden,
dat er vanuit dit begrip moeilijk geredeneerd kan worden, maar wederom was het
Ter Braak, die uit deze kreet onstuimig de laatste consequenties trok.
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Démasqué der Schoonheid’ in Verzameld werk van Menno ter Braak deel II, blz. 572 (=
D.d.S.).
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Wie mocht menen, dat uit deze psychologische proeve van verklaring een
weerlegging resulteert, vergist zich. De oorsprong van een idee gissenderwijze
schetsen, is een gans andere zaak, dan de waarheid ervan toetsen. Het is altijd
mogelijk, dat door welke psychische geaardheid ook, de mens op het spoor raakt
van een waarheid, die onafhankelijk van zijn gesteldheid gelding heeft. Maar hier
zijn we dan ook meteen genaderd tot dat punt, waar de wezenlijke kritiek inzet. Het
mag dan zijn, dat in aanwijsbare gevallen de Schoonheid zich aan de mens
openbaart als verzet tegen de bestaande orde, hoe wil men garanderen, dat het
haar wezenlijke aard is? Van een inductieve bewijsvorming is bij Ter Braak geen
sprake. Hij heeft één sprekend voorbeeld: de jeugd der 80-ers. Daar moeten we
het maar mee doen. Deductief staat zijn redenering heel zwak. Kort na het
‘Démasqué der Schoonheid’ verscheen een uitermate verhelderende en zeer
nadrukkelijke tegenspraak van ons medelid Dr. Van Vriesland. Ik citeer met diepe
instemming zijn nadrukkelijke vraag: ‘Wat kan het genot, dat een kunstwerk ons
1
geeft, uitstaande hebben met een zielkundige verkenning van zijn ontstaan?’ Hoe
meer men er over nadenkt, hoe zonderlinger de these aandoet. Gomperts moge
dan vergoelijkend schrijven, dat zijn aanval voortkomt ‘uit een zeker ongeduld met
die schoonheidsvereerders, die ons voortdurend komen vertellen, dat de kunst
2
schoon moet wezen, vorm moet wezen, gevormd moet wezen’ , bij Ter Braak is de
afkeer van de vorm zo buitensporig geworden, dat hij bereid is de meest ongare
puberteitsproducten te aanvaarden, mits ze maar uit verzet geboren zijn. We hebben
in latere tijden daar merkwaardige voorbeelden van gezien. Hij is niet blind voor het
beperkt gelijk der estheten, als ze de eenheid van vorm en inhoud betogen, maar
zijn voorkeur gaat uit naar die kunst, waar de strijd om de vorm mislukte, dank zij
het geweld van het verzet. Door de 80-ers was de Schoonheid geëmancipeerd van
haar dienst aan godsdienst en zeden, maar bij Ter Braak wordt ze opnieuw ingelijfd
in dienst van een individualistische opstand. Ik laat nog daar, dat het kunstwerk,
zelfs indien uit verzet ontstaan, los van zijn oorsprong komt te staan. Kunst is een
werkstuk, geen kreet van protest, en de esthetica van Ter Braak mag eerder een
ethica van de kunstenaar heten en dan een uiterst betwijfelbare! Zo ver raakt het
uitgangspunt van Ter Braak verwijderd van de echte kunstbeleving, dat Van Vriesland
in
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zijn hiervoor geprezen opstel hem moest voorhouden: ‘Het geldt vooral de
gemoedsrijpheid, die zich tegen een veronderstelling als deze verzet, de
gemoedsrijpheid en de schoonheidszin. Het is het belangeloze waarnemen, waartoe
ik de mogelijkheid ook den meest onbaatzuchtigen knaap ontzeg, daar zij eerst na
jaren van oefening verkregen wordt. Waarnemen dat niet belangeloos geschiedt ...
maar ter voorbereiding van een daad (b.v. van een kunstuiting) vervalst niet alleen
1
zichzelf, maar ook de daad, die er het ‘gewild’ gevolg van is’ .
Het is meer vertoond, dat een op het eerste oog onwaarschijnlijke stelling door
zijn consequenties waargemaakt werd en zo we al de absolute gelding van Ter
Braaks uitgangspunt aangevochten hebben, niet zonder een beperkte
toepasselijkheid ervan te erkennen, het is altijd mogelijk, dat een inspectie der
gevolgtrekkingen ons tot andere gedachten zou brengen. Nu is het een genot Ter
Braak in zijn redeneringen te volgen. Met een voor niets versagende consequentie
vervolgt hij zijn baan en confronteert ons met deze belangrijke gevolgtrekking: terwijl
de kunst voor de ouderen een kwestie van technische volmaaktheid is en de estheten
de vaklieden zijn van de voltooide vorm, wier belangstelling uitgaat naar het gerijpte,
het afgewerkte, is voor de jeugd de schoonheid een bevrijding uit de verstarde
conventies. Met alle waardering voor het beperkte gelijk der estheten kan Ter Braak
toch niet nalaten op te merken, dat daarmee de primaire functie der schoonheid
2
prijsgegeven wordt. ‘Het is uiterst belangrijk’, zo schrijft hij , ‘dat de geest waardige
vaten vindt, technisch volmaakt, deskundig gevormd; maar het is belangrijker, dat
de geesten, die iets te zeggen hebben, zich zo zorgeloos in die vaten uitgieten,
alsof er geen leger van estheten met problemen en formules stond te wachten, om
die zorgeloosheid te gaan analyseren, te gaan uiteenleggen in een reeks van
werkmanstrucjes’. Het mag dan bewonderenswaardig heten, de wijze waarop Ter
Braak zijn consequenties trekt, de kritische lezer kan niet nalaten op te merken, dat
hier ook weer een ongelukkig gebruik gemaakt wordt van de fatale tegenstelling
tussen inhoud en vorm, alsof de esthetisch bepaalde vorm aan de geestesinhoud
wordt toegevoegd; alsof het zorgeloos, het nonchalant uitgieten in vaten ook geen
vormkwestie was.
Hoe ver de consequentie Ter Braak kon voeren, blijkt wel uit het feit,
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dat hij ook hier Vondel, uitgerekend Vondel, ter adstructie van zijn stelling aanvoert:
Vondel, de seniele ambachtsman. Het wordt hem bijna verweten, dat hij zulke gave
verzen schreef: ‘heeft hij niet alles, wat hem aan conflict en rebellie ontbrak, geniaal
1
... goedgepraat?’ . Nu moet men toch weer nuchter constateren, dat Vondel
doorlopend gerebelleerd heeft tegen de politieke, tegen de kerkelijke machthebbers
van zijn tijd en op grond daarvan eigenlijk Ter Braaks sympathie verdienen moest.
Maar ja, Vondel heeft zijn leeftijd tegen en misschien niet uitgesproken, maar
wezenlijker: Vondel heeft voor idealen gestreden, waarvan Ter Braak meende de
voosheid te hebben doorzien; en tenslotte, Vondels erkenning door de
gezaghebbenden maakte hem tot mikpunt van de rebellerende. Dit immers is het
fatum van elk verzet, dat wanneer het tenslotte aan de winnende partij is, het zichzelf
moet tegenspreken, om consequent te blijven.
Aan het einde van deze boutade tegen Vondel schoot Ter Braak nog een
Parthenpijl af: ‘Vondels poëzie moet schoon worden gedeclameerd, maar vooral
2
niet vertaald: dat is het criterium’ . Maar hier geef ik Van Vriesland het woord, die
verontwaardigd opmerkt: ‘Volgens deze redenering zouden Valéry, Homerus, Gorter,
in het Esperanto of Papiamento of Chinees overgebracht, niet aan waarde verliezen,
anders deugen zij niet: ziedaar den vorm als een losse of verwisselbare aankleding
3
van de inhoud beschouwd, de techniek als een seniele superstitie’ .
Als men eenmaal doorschouwd heeft, dat het dilemma: schoonheid geeft òf
genieting òf bevrijding, zij drijft of tot lekkerbekkerij of tot protest, vals is, omdat de
bevrijding een diepe vreugde geven kan, dan is men gewapend om ook de andere
consequenties van Menno ter Braak op haar waarde te taxeren. Ons medelid Van
Leeuwen heeft in een bespreking van het ‘Démasqué’ als verzachtende
omstandigheid aangevoerd, dat Ter Braak bepaalde, niet met name genoemde
epigonen van '80 op het oog zou hebben gehad, die vergeten waren, dat een levende
4
vorm alleen kan geschapen worden door een levende mens . Men kan daarbij de
indruk niet van zich afzetten, dat de loyale vriendschap van deze recensent voor
Ter Braak hem verblind heeft. Immers deze
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epigonen worden nergens genoemd, tenzij men Vondel, Leopold, Jan Engelman
aldus zou willen betitelen en als enige antagonisten Shakespeare en Dèr Mouw zou
willen laten optreden.
Er bestaat een andere zingeving aan dit Démasqué, die steun vindt in de teksten,
maar die Van Leeuwen, als vriend van Marsman, niet kon of wilde waarnemen.
Vergeten we niet, dat Ter Braak zich gekozen had als degene, die op het Carnaval
dezer wereld de maskers zou afrukken. Hij had afscheid genomen van
Domineesland, hij had de burgers gehoond zonder zijn hart te verpanden aan de
dichters. Maar in het tijdsgewricht, dat hij meemaakte, was, nationaal en
internationaal, een nieuwe gezagsinstantie opgekomen. De traditionele godsdiensten
hadden afgedaan, maar de grote wijsgerige stelsels evenzeer. Ter Braak had zijn
spot niet bespaard aan ‘de theologen der filosofie, die zich al spoedig ontpoppen
(of liever: inspinnen) als Heymansianen, Hegelianen, Schopenhauerianen met
1
Nietzscheaanse inslag, aanhangers van de gedachte der entelechie etc. etc.’ . Er
waren ondertussen op het wereldtoneel nieuwe officials gekomen, - ze zijn er nog!
- en ook deze dienden ontmaskerd te worden. ‘Iedere kunstenaar’, erkent Ter Braak,
‘heeft een stuk Delfische spreukenhartstocht in zich, een neiging om uit de
esthetische bedwelming miraculeuze waarheden te persen, die de bedwelming van
2
een hogere orde doen schijnen’ . Wat Menno ter Braak hier scherp signaleert, is
weliswaar van alle tijden, getuige Plato's Ion, maar dat dit aspect der kunst in
nieuwere tijden helder naar voren werd gebracht, valt niet te ontkennen. Men kan
zelfs zeggen, dat Ter Braak hier een tendenz signaleert, die na zijn heengaan in
Europa nog sterker is geworden. Ik moge herinneren aan het werk van zo
verschillende geesten als Heidegger en Jean Wahl, die in één adem het einde der
ontologie en de zijnsopenbaring door de poëzie proclameren. Dat deze tendenz
aanwezig was in en om het werk van Nijhoff en Marsman was Ter Braak niet ontgaan.
Hier lag een nieuwe taak voor onze aartsontmaskeraar. Hij schrijft: ‘de bekrompenste
opmerkingen van huismoeders komen hem eensklaps verrassender voor dan de
woorden, die zich hebben losgezongen van hun betekenissen, woorden, die hem
3
eens het shibboleth ener hogere wereld schenen’ . Wat in dit citaat
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opvalt, is de besliste keuze: er presenteert zich een poëzie en laten we gemakshalve
aan de allerhoogste denken, die niet ontstaan is uit het verzet der puberteit, hoe
vreemd en hoe schel ze vaak klinkt, omdat ze de alledaagse opvattingen
tegenspreekt en corrigeert. Deze poëzie geeft uitzicht op 's mensen metafysische
situatie, op het Alomvattende, dat hem immanent is, doch tegelijkertijd transcendeert.
Zij die getroffen zijn door deze boodschap en hem menen te verstaan, zetten zich
aan het werk der verklaring en der transcriptie. Het is de triomf der filologie, als dit
moeizaam werk gelukt. Nu kan men smalend spreken over ‘de Delfische sfeer’ en
1
‘de kunst willen rechtvaardigen zonder orakels en mirakels’ . Er is maar één vraag
ter zake dienende: is deze pretentie der kunst in de feiten, d.w.z. in de ervaring der
lezers gerechtvaardigd. Door zijn theorie van de schoonheid als protest der puberteit
of ambachtelijke vaardigheid der volwassenen heeft Ter Braak zich de toegang tot
deze vraagstelling geblokkeerd en komt niet verder dan het verschijnsel der pretentie
te signaleren. Hij heeft gemakkelijk spel de excessen bespottelijk te maken, de
slippendragers uit te lachen, maar voor en na blijft het probleem zelf voor hem
onzichtbaar. Hij doet zelfs geen poging het aan de orde te stellen.
2
‘De schoonheid is een begrip, dat overwonnen wil worden’ , schrijft Ter Braak.
De man, die op ontmaskeren uitging, wordt hier moedwillig beeldenstormer en
succes zal hij hebben, omdat de schoonheid een eigen apperceptiesysteem
veronderstelt en dus van bewijsvoering en beroep op de ervaring van Jan en alleman
geen sprake kan zijn. Men kan zich voorstellen, hoe de behoefte om de schoonheid
te overwinnen, ontstond. In het milieu, waar Ter Braak voortaan leefde, was zij de
enige overgebleven waarde, waar men nog eerbied voor had. Voeg daaraan toe,
dat zijn geliefkoosde meester Dèr Mouw door de estheten beoordeeld werd in de
zin ‘Hij is een belangrijke persoonlijkheid, maar hij is geen groot, geen compleet
3
dichter’ en de lont is bij het vuur. Deze oordeelvelling bedreigde ook hemzelf. De
Schoonheid moest ontmaskerd. Wat overblijven mocht, was het onrijpe verzet der
pubers, die gezworen bondgenoten waren of de liefelijke cantilene van Jan
Engelman, waarover Ter Braak verrukkelijk schrijft, maar waarvan hij dan ineens
bits opmerkt: ‘Maar een probleem van meta-
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fysische allure is deze cantilene voor mij evenmin en evenzeer als Speenhoff's lied
1
van de Bergse plas’ .
Een scherpzinnig denker als Ter Braak heeft nooit helemaal ongelijk en ook een
kritische herwaardering van dit zijn werk, los gezien van de tijd van ontstaan en
gelezen als document voor ons bestemd, mag niet nalaten dankbaar te erkennen,
hoe een weldadig antidotum zijn betoog is tegen de epidemische gewichtigdoenerij
over kunst. Ik vertrouw, dat die heilzame werking nog sterker is, als men zijn praktisch
kritisch werk erbij betrekt en ontdekken mag, hoe vaak zijn oordeelvellingen juist
en door de tijd bevestigd zijn.
Het laatste deel van zijn boek fungeert als apotheose in die zin, dat het de auteur
zelf ontmaskert. Het onthult eerst, dat het voorgaande theoretische deel een pleidooi
was voor de eigen voorkeur van de auteur en opdat nergens een misverstand ontsta,
vernemen wij op de laatste bladzijde, dat de auteur dit zelf ook erkennen wil. Men
kan Ter Braak van veel beschuldigen, maar niet van onoprechtheid en ik ben diep
overtuigd, dat deze kwaliteit, zeldzamer dan men denkt, aan zijn boek een
onevenredige overtuigingskracht en prestige heeft gegeven, alsof wie oprecht is,
ook steeds gelijk heeft. De uitkomst van het boek hoeft de lezer niet te verbazen.
Als de conclusie van het eerste deel was, dat die kunstenaars hem het liefst waren,
die met de ernst der kunst hadden afgerekend, dan was daarmee het pad geëffend
om in het tweede deel als concessie te stellen, dat deze voorkeur eenzijdig was,
maar niet eenzijdiger dan die der estheten, die ten overvloede de illusie heten te
koesteren objectief te zijn. Wie overdenkt, dat de kunstenaar, die zijn
kunstenaarschap niet au sérieux neemt, tegen zijn eigen status rebelleert, heeft
meteen geconstateerd, dat daardoor de cirkel bij Ter Braak gesloten werd. Door de
genesis der eenzijdigheid in het toeval der levensvorm te zoeken, verzwakt hij in
zekere zin zijn betoog. Enkele jaren tevoren had Ter Braak twee studies over de
film geschreven: ‘Cinema militans’ en ‘De absolute film’. Het is begrijpelijk, dat het
nadenken over de jonge filmkunst hem ook aan het denken had gezet over de
onderscheidingen en de hiërarchie der verschillende kunsten. De bladzijden, die hij
hierover schrijft, kan ik moeilijk ernstiger nemen dan een geestige boutade, die
uitkomen moet op nog een pleidooi voor zijn geliefkoosd ‘le bon genre’, waarbij ik
nog altijd niet weet, of Ter Braak een gelukkige hand heeft gehad de spreuk van
Voltaire te variëren: Voltaire erken-
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de het goed recht van alle kunstsoorten, behoudens het vervelende. Menno ter
Braak vindt alle genres vervelend behalve het goede. Voltaire zegt iets zeer
pertinents over het vervelende, Ter Braak iets wat zeer irrelevant is t.a.v. het goede.
(Denk aan de detective-story!).
De hiërarchie der kunsten culmineert in de taalkunst - door Ter Braak niet zonder
bijbedoeling woordkunst genoemd - waarin hij een conflict meent waar te nemen
tussen muziek en begrip. Ik wil dit contrast niet bagatelliseren, maar noem het liever
spanning dan conflict. Typisch voor de schrijver, maar daarom niet minder een
ernstig manco is, dat hij bij mijn weten nergens de spanningseenheid zelf aanduidt,
maar Van Vriesland had al terecht opgemerkt, dat hij deze bij zijn beschrijving van
1
de muziek ook al over het hoofd had gezien . Ik bedoel het gevoel, de ontroering.
Maar een intellektualist als Ter Braak is nergens zo bang voor als zich aan dat vuur
der ziel te schroeien, dat aanwezig kan zijn in de zindering der klanken en in de
beweging der zinnen. Ten overvloede: taalkunst is geen kwestie van klank en woord
alleen, en woorden geven niet alleen uitzicht op begrippen. Er zijn nog voorstellingen,
er zijn stemmingen, er zijn gevoelens en walsbewegingen. Zij allen worden
gespiegeld in een taal, die klinkt en die behalve begrippelijke combinaties,
voorstellingsgehelen oproept en stemmingen vertolkt. Maar de reductie van Ter
Braak bewijst haar goede diensten. Zij leidt in tot ‘le bon genre’ naar zijn smaak,
dat ‘gravité’ mist, want ernst vraagt overgave en een ontmaskeraar geeft zich niet
over. Hij wenst het conflict levend te houden tussen muziek en woord, geen zuivere
kunst, geen zuivere wijsbegeerte, maar het riskeren om het riskeren. Wie zal
ontkennen, dat deze stijl, vooral indien beschreven door een meesterhand, niet
alleen een zeldzaam risico maar ook een zeldzame attractie bezit. Maar er zijn er
- en hier scheiden de wegen - die een groter risico kennen en aanvaarden, dat der
roekeloze en algehele overgave aan datgene, wat het kritisch vermogen te boven
gaat.
Dames en heren, laat er geen misverstand zijn! Men neemt een schrijver pas au
sérieux als men een dialoog met hem aangaat, als men hem durft tegenspreken.
In het koor van degenen, die Ter Braak als hun onbetwiste meester erkennen, heb
ik willen meezingen met hun bewondering, maar tevens een tegenstem willen doen
horen. Ik vertrouw: in zijn geest. Ik had niet de pretentie hem te ontmaskeren, maar
wel streefde ik er naar te rebelleren tegen zijn gezag. Wat deed ik anders dan

1
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zijn voorbeeld volgen? Maar bovenal was het mij te doen om een korte tijd onze
aandacht te bepalen bij het probleem der kritiek. Twee jaar geleden mocht ik spreken
over Van Eyck en het probleem der litteraire kritiek, vandaag waren de
veronderstellingen der kritische werkzaamheid van Ter Braak ons thema.
Ik eindig als toen: ‘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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Peter, Augustus de Genestet
(21 november 1829-2 juli 1861)
*
door P. Minderaa
Het onderwerp waarmee ik u dit uur mag bezighouden is gekozen door het bestuur
onzer Maatschappij en de aanleiding tot die keus is u allen bekend: het is in deze
maand een eeuw geleden, dat De Genestet stierf; dit voert er ons toe hem te
herdenken. Het is merkwaardig, welk een suggestieve kracht er van het kroongetal
honderd op de mens uitgaat. Dat kroongetal wekt zó de voorstelling van voltooiing
en afgerondheid, dat we de politieke en culturele geschiedenis plegen te verdelen
in eeuwen, ook al tonen de eeuwjaren menigmaal helemaal geen duidelijke insnijding
in de ontwikkelingscurve. Onze geest heeft nu eenmaal een behoefte aan
gelijkmatige periodisering en het schijnt wel, dat onze terugziende blik in een tijdperk
van die ronde honderd jaren een begrenzing ervaart, die hij nog juist kan omspannen.
Het zal wel samenhangen met het feit, dat wij, sedert de oude Methusalems tot een
ver mythisch verleden behoren en de nieuwe nog nauwelijks in opmars zijn, de 100
jaren als de limiet hebben gevoeld van het menselijk leven. Zodra we
wetenschappelijk geschiedenis gaan bedrijven, komen we met die
honderd-jaren-indeling wel niet uit, maar ze zit ons zó in het bloed, dat we dan tot
vreemde uitspraken komen door bijv. te zeggen, dat de 20ste-eeuw in onze
Noord-Nederlandse letterkunde begint ± 1880 en in de Zuid-Nederlandse ± 1893.
Die fascinerende eerbied voor het getal honderd heeft de gewoonte geschapen
telkens honderd jaar terug te kijken. Verscheidene grote kranten hebben zelfs een
dikwijls amusant rubriekje, waarin ze berichten herhalen, die juist een eeuw geleden
in hun eerbiedwaardige kolommen hebben geprijkt, Zinvoller is het steeds meer
ingeburgerd gebruik belangrijke figuren honderd jaar of een veelvoud van honderd
jaren na hun geboorte of dood opnieuw voor de aandacht te roepen. Mensen als
de bestuurders onzer Maatschappij, bij wie, naast al hun bemoeienis met het heden,
eerbied voor de literaire traditie op grond van hun functie verondersteld mag worden,
zijn haast verplicht op nieuwjaarsdag

*
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de geschiedboeken op te slaan, om na te speuren wie er dat jaar aan de orde zijn!
De honderd of honderden jaren maken dan een herdenking plausibel, ook al mist
ze rationele gronden; het toeval speelt hier immers veelal een groter rol dan de
ontwikkeling van het wetenschappelijke en literaire leven, die op meer reëele gronden
een auteur uit vroeger tijd weer op het voorplan kan brengen.
Laat ons dat toeval dan maar zegenen. Want mijn lichtelijk kritische
vooropmerkingen bedoelen niet te beweren, dat het een zinloze hobby is na een of
meer eeuwen de schijnwerpers te richten op eenmaal belangrijke figuren, die voor
de huidige generatie in de schaduw der geschiedenis zijn teruggeweken. Herdenken,
in de zin van een met nieuwe aandacht zich verdiepen in leven en werk van een
auteur uit een ons vreemd geworden periode, is waardevol; laten we blij zijn, dat
de honderd jaren er ons toe verlokken. Het kan ons, eenzijdig op de eigen wereld
ingestelden, de relativiteit van de huidige waardeoordelen doen beseffen en onze
ogen openen voor andere en toch wezenlijke waarden, die vorige geslachten hebben
bezield. Dat kan verrassend en verrijkend zijn, mits natuurlijk het voorwerp van onze
beschouwing een echt levend mens was en, indien al niet een zeer groot kunstenaar,
dan toch een kunstenaar van karakter, wiens stem in de oren en harten van zijn
tijdgenoten resonneerde. Dat mag men zeker zeggen van Peter, Augustus de
Genestet.
Laat ik u dan een eeuw mogen terugvoeren naar de 5de juli van 1861, in het nog
landelijke Roosendaal bij Arnhem. Het was een prachtige, bloeiende zomerdag.
Langs korenakkers, heuvels en hei en door een statige beukenlaan bewoog zich
een begrafenisstoet naar het kleine kerkhof tegen de heuvelhelling. Vlak achter de
koets volgden naar de mode van de tijd mannen met lange zwarte mantels en lange
zwarte lanfers, die als wimpels afwoeien van hun hoeden; dan familieleden en
vrienden; zij geleidden de dichter De Genestet naar zijn laatste rustplaats. Hij was
maar 31 jaren oud geworden. Aan zijn graf werden geen hoogdravende
redevoeringen gehouden, maar eenvoudige afscheidswoorden gesproken van
vrienden. Allard Pierson herinnerde er aan hoe de dode geleefd had om lief te
hebben en vrede en vreugde om zich te verspreiden, hoe eenvoudig, hoe wars van
gekunsteldheid, hoe verdraagzaam, eerlijk en trouw maar ook vol geestdrift voor
zijn idealen hij was geweest en hoe weldadig zijn poëzie tedere snaren had doen
trillen in de harten. Conrad Busken Huet, de man van de scherpe
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pen, sprak hier in bewogen woorden de dankbaarheid uit, die allen tegenover deze
dode bezielde. De Genestets schoonbroeder Everard Bodel Bienfait en zijn
pleegvader Kruseman namen ontroerd afscheid en allen weenden als kinderen. Zo
1
beschrijft ons deze eenvoudige uitvaart een andere vriend, Joh. Zimmerman . Uit
zijn relaas komt voor ons duidelijk een karakteristiek van de overledene naar voren
zoals hij voor zijn vrienden was: een integer, beminnelijk mens, geen opzichtige,
maar een die zijn weg door het leven ging in een eenvoud, die geenszins
oppervlakkig of onpersoonlijk was, een man die, in de beste zin van het woord,
vroom, dat leven - en het bracht hem donkere uren genoeg - aanvaardde als een
blij geschenk, maar die ook vervuld was van de weemoed om de broosheid van dat
geschenk. Geen geharnast strijder, al had hij zijn eigen keus en oordeel, die hij op
oorspronkelijke wijze verdedigde met een pittige nooit wondende humor; geen
scherp ontledend denker, maar een mens zeker niet zonder diepte van hart; een
die de tegenstellingen wel zag, maar altijd de synthese zocht. En bovenal een
dichter, begaafd met een schijnbaar moeiteloos taalvermogen, waarmee hij
stromende, melodieuse verzen schreef, die niet verbluften door een vuurwerk van
Bilderdijkiaanse taalvondsten, gelukkig ook niet wilden imponeren door een
meeslepende retoriek, maar die beslag op de lezer legden door hun echtheid en
hem glimlachend vasthielden door hun speelsheid. Het is geen poëzie, die de
verborgen afgronden van de menselijke ziel peilt, die vergezichten openwerpt, die
u tegelijkertijd warm en koud doet worden door het geheim der plotseling zich
openbarende schoonheid en als zodanig is het geen grote poëzie. Hij schreef niet
voor literaire fijnproevers, maar voor gewone mensen en ja, hij was een der
dominédichters en als zodanig niet vrij van een zekere stichtelijke gemoedelijkheid,
die het toenmalig publiek apprecieerde, maar die ons sedert '80 gauw verveelt. Maar
leg hem als volksdichter naast Tollens of als dominé-dichter naast Beets en Ter
Haar en u treft anders dan bij hen een onmiddellijke echtheid van gevoelsleven,
een jong-onbevangen kijkende blik, een fijnheid van toets en een speelse ironie,
die ook ons, mensen van een andere tijd en een andere poëzie, telkens nog boeit.
Poëzie van een andere tijd dan de onze is het zeker. Zich overgevend aan deze
verzen beseft men telkens in welk een ander wereld- en ziels-

1
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klimaat wij leven. Hoe gesloten was die wereld tóen, hoe vaderlandsintiem en gezellig
met de charme, maar ook met al de beperking die dat inhoudt.
Ook de Genestets leven en werk toont die 19de eeuwse beperking.
De wijde wereld en de grootsheid van leven heeft De Genestet zeker in zijn jonge
jaren gezocht, vooral in reizen. In 1850, 21 jaar oud schrijft hij - en hoor hoe hij
verlangt uit zijn kleine wereldje uit te breken -:
O dromen van mijn jeugd en van mijn lange nacht!
O zielsverlangen, dat mij langzaam doet verteren!
Ik reikhals naar den top der bergen en ik smacht,
Ik hunker naar de blauwe meren!
Ik heb al lang genoeg mijn effen pad betrêên,
'k Wil rijzen, dalen, 'k wil genieten, leren, zwerven;
Ik wil voor lange jaren heen;
Voor ik Gods wondren heb gezien, kan ik niet sterven!
(Reizen)

Maar als hij zijn plaats gevonden heeft in maatschappij en gezin verandert die zucht
naar de verte spoedig in een zich veilig terugtrekken op ‘een plekje op aarde/Hem
dierbaar bovenal’. In De Liefste Plek zingt hij dan:
Voor mij, schoon mijn verlangen
Soms dwaalde heinde en veer
............
Toch Hollands rozentuinen,
U bleef mijn hart verpand:
(De liefste Plek)

En als hij in 1851 nog weer eens in Interlaken is, erkent hij het openhartig:
En de oude reislust werd me een bron van strijd en smart!
Mijn geest geniet wel - maar mijn hart,
Mijn hart is ginder in mijn Hollands dierbre dalen
(Op Reis)

Bij de verrukkende aanblik van het machtige bergenpanorama, gaat zijn heimwee
terug naar het intieme huis en de tuin van zijn familie aan de duinrand te
Bloemendaal. En ook binnen die eigen Hollandse wereld blijft zijn gezichtskring
beperkt. Hij beweegt zich als dichter
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binnen de grenzen van de gegoede, beschaafde klasse, hoewel hij als predikant
toch ook het lijden van het arme volk met compassie heeft gezien. Als pastor schreef
hij bijv.:
‘Ik kan niet blij zijn, 'k zie te velen om mij wenen’

en
‘Ik ken uw jammren thans, Dood, Armoe, Krankte, Zonde’.

Maar dit bleef een persoonlijk begaan zijn met de persoonlijke medemens.
Sociale verontrusting ontbreekt. U zoudt kunnen wijzen op het grote gedicht Arme
Vissers, maar ten eerste is het zijn eigen thema niet, het gedicht is bewerkt naar
Victor Hugo en ten tweede tekent Hugo daarin wel de angstige spanning van de
moeder, wier man in de stormnacht op zee zwalkt en het godsvertrouwen en de
solidariteit van die berooide mensen, die toch maar de kinderen van de gestorven
buurvrouw bij de hunne opnemen, maar er rijst geen vraag over het probleem van
de sociale gerechtigheid. Die stoere arme visser, die bij zijn eigen vijf kinderen er
nog twee van de buurvrouw opneemt, wekt bewondering om zijn geloofsdurf. Het
klinkt wel heel idealistisch, als de visser zegt:
Wij hadden 't toch aleven
Niet breed, en in den slechten tijd was 't nu en dan
Al met een leege maag naar kooi - 't Ga zoals 't kan!
Dat is mijn zaak niet. Dat moet Hij daarboven weten,
Die heeft gezegd, dat Hij geen wezen zal vergeten!

De Genestet sluit zich blijkbaar zonder verontrusting aan bij dit aanvaarden van de
sociale realiteit. Dat het tenslótte de zaak is van Hem daarboven, dat Hij het weten
moet is, ik herhaal het, een dappere geloofsgetuigenis, - en voor de daad van die
visser neem ik mijn hoed af - maar dat doet er niets aan af, dat het ook zijn zaak is,
de zaak van de hele gemeenschap, en dan niet als filantropie, ja de zaak ook van
de dichters. Bij hen misschien niet in de vorm van hervormingsplannen of politieke
strijd, maar dan toch als getuigenis. Daaraan komen De Genestet en zijn verwanten
niet toe. Ik zei u dan ook: het was een heel andere tijd. Inderdaad, maar toch ... dit
gedicht is van 1859/60, dat is ruim een decennium na 1848, toen de
Februari-revolutie niet
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alleen in Parijs, maar in heel Europa ook het vaste gebouw der sociale standen
deed sidderen. Denk eens, wat die tijd in een Da Costa opriep! Hoe reageerde De
Genestet op de beroering in Nederland? Met het gedicht Alarmisten dat hij onder
grote bijval voordroeg. Begrijpelijk was die bijval, want het is in zijn
spreektaal-op-de-man-af fel en geestig. Hij ringeloort de bangerikken die hun veilige
bestaantje bedreigd zagen. Het begint:
Och bevende alarmisten,
Och pruiken, podagristen
Och ouwe-wijven-kliek,
Och nare leuterkousen,
Och bankroetiers en smausen
Je malen maakt me ziek.

En een eindje verder klinkt het:
Het mensdom op zijn endje,
Veel kinderen en - geen centje
Verdiensten op 't kantoor;
Den helen boel in 't honderd,
En half Euroop geplonderd Dat 's alles wat ik hoor!

Dat klinkt wel jong en fris. Maar u zult tevergeefs een spoor zoeken van begrip voor
wat in de woelingen als vernieuwing aan de orde komt. Integendeel, hij roept uit:
't Is vreselijk en 't is ijsselijk
't Is schriklijk en afgrijselijk ...
En ik heb ook het land!

Wat heeft hij dan aan die bange klagers te zeggen. Dat ze de tekenen der tijden
moeten verstaan? Ach, hoort u maar:
Maar handen uit de mouwen,
Couragie en vertrouwen,
En wat gezond verstand!
De mens leeft om te hopen ...
En 't zal zo'n vaart niet lopen:
't Leit immers op zijn kant
(Alarmisten)
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Dat is toch wel, haast benauwend, de zelfgenoegzame burger van 1848.
Het was de Genestets ideaal geen dichter te zijn voor een klein coterietje maar
volksdichter. Hij wijdt aan die volksdichter een bijna hymnisch, maar ditmaal wel
erg oratorisch gedicht. Hij begroet hem als de wakkere held, de gezegende, de lang
verbeide. Deze dichter zal niet van boven af orakelen, maar hij zal zelf tot het volk
gaan:
Wie zal het volk, in ernst, zijn grote liefde schenken,
En met hen lijden, met hen voelen, met hen denken,
Hun vriend en broeder zijn en zoon?

Dat betekent toch, denkt de moderne lezer, dat hij zich stellen zal in de rijen van
dat lijdende volk, met hen strijden zal voor een beter bestaan. zoiets als een vroege
Troelstra. Hij vergist zich. Bij deze wakkere held, die het volk zal opheffen is de
gedachte aan een gelukkiger sociale orde ver, hij wil alleen hun het harde leven
verlichten door ze een lied op de lippen te geven beter dan dat minderwaardige,
dat ‘langs de straten krast en krijst’.
Geef hun een lied, als brood, verkwikkend voor hun harten,
Een teuge frissen wijns, een heulsap voor hun smarten.

Het moet een vaderlands lied zijn, echo van 't weleer en aller deugden tolk.
Verbetering van de volkszang wil hij dus, zeker een waardevolle taak voor een
dichter, die zelf tot de intellectuele elite behoort, maar het komt niet uit boven de
Economische Liedjes van Betje en Aagje en die van Het Nut van 't Algemeen. Bij
dat ‘En met hen lijden, met hen voelen, met hen denken’ hadden we toch iets anders
verwacht. Maar De Genestet is een kind van zijn tijd en van zijn milieu en niet een
die naar de toekomst is gericht. Willen wij hem zuiver waarderen, dan moeten we
die tijd als realiteit aanvaarden. Maar dan kan hij ook niet de grootheid krijgen, die
de kunstenaar heeft, die tegen en boven zijn tijd uitrijst naar een nieuwe horizon.
Vergeet u niet, dat een jaar voor De Genestets dood Multatuli verscheen met zijn
Max Havelaar.
Als ik zeg: een kind van zijn tijd en niet een die naar de toekomst is gericht ben
ik toch in één opzicht onbillijk en dat is een zeer belangrijk opzicht voor een dichter.
Ik kom daarop terug, maar ik noem het reeds hier: hij heeft meer dan een ander
misschien in de eeuw van de bloemrijke oratorie de echtheid verdedigd en in eigen
rijpe werk getoond.
Kind van zijn tijd was De Genestet ook in zijn dichterlijke taal. Men
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moet hier geen Kloosiaanse allerindividueelste expressie verwachten, ook geen
Marsmanniaans omstoken van het graan des levens tot de jenever der poëzie. Om
van suggererende absolute beelden en klanken helemaal te zwijgen. Hij hanteert
het poëtisch instrument van zijn eeuw en wij waarderen het, dat hij het doet zonder
bombast, zonder smakeloosheden, gestroomlijnd en vooral speels. Hij weet er
warmte, liefelijkheid, zeker ook diepte in te leggen, maar zelden het verhevene, dat
ons even doet huiveren, zelden een onvervangbare, originele visie. Vondel boeide
hem dan ook maar matig, Cats was hem congenialer. Dat hij daarmee aan de smaak
van zijn tijd beantwoordde blijkt wel heel duidelijk uit de grote waardering van een
scherp kritikus als Huet voor een passage uit de Mailbrief. Het gaat daar over de
heerlijkheid van het eerste huwelijksreisje; ik zal het begin citeren met Huets
commentaar. U zult het waarschijnlijk met mij zoetelijk en conventioneel vinden;
Huet dacht er anders over.
Wat is daar zoet op aarde en lieflijk in dit leven
De erinring doet nog vast het hart des grijsaards beven
Van zachte ontroering; en, o jong en zalig Paar,
Uw boezem trilt gewis bij 't trillen dezer snaar Wat is daar zoet en rein en lieflijk hier op aarde
Als 't eerste huwelijksreisje in 's Levens rozengaarde?

Ik zal niet meer citeren, maar leest u het na: deze toon blijft klinken. En hoor nu
Huet, juist naar aanleiding van deze passage: ‘wat eindelijk den algemenen toon
betreft, waarin de verzen geschreven zijn, de lichtzinnigheid is hun even vreemd
als de ziekelijkheid. Zij bieden de schoonste vereniging aan van hetgeen alle mensen
de poëzie doet liefhebben en haar gelijken doet op het leven-zelf in zijn schoonste
ogenblikken: een mengeling van licht en bruin, iets vrolijks met iets teders tot
achtergrond, een nietig voorval, welks oorsprong met de vroegste geschiedenis van
al wat menselijk is samenhangt, en welks gevolgen tot in de eeuwigheid reiken’
(Liter. Fant. en Krit, dl 3, De Genestet, 1869). Ik wil maar zeggen: een 20ste eeuwse
lezer moet bereid zijn geducht te acclimatiseren vóór hij veel poëzie van De Genestet
(er is ook veel dat ons dichterbij ligt!) mag gaan waarderen.
De eeuw van De Genestet was ook die van de romantiek, hier in Holland dan van
een nogal zwakke romantiek. Was hij romanticus en romanticus in Europees
verband? Hij heeft met bewondering de grote
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Europese romantici gelezen, Byron, Heine, De Musset, Victor Hugo, maar de grote
romantische onvrede met leven en wereld en de grote romantische droom blijven,
althans aan de volwassen dichter toch eigenlijk vreemd. Zij kleuren zijn religieuse
poëzie met een sterk beleefd repos ailleurs en zijn gehele lyriek met een persoonlijk
en warm natuurbeleven. In zijn jeugd klinkt er een veel typischer romantische toon,
als hij spreekt over de poëzie als zijn enig denkbaar en verlangd geluk uitgaand
boven het leven en boven de normen. Van zijn 20ste jaar is het gedicht
‘Vrienden-Raad en Dichters-Antwoord met die emphatische regel ‘Laat de engel
van mijn lied mijn stervensengel zijn’. Dit gedicht zou ons ook bij hem kunnen doen
spreken van een zwarte tijd, maar het geeft toch wel een erg retorisch-opgeschroefd
program, zoals trouwens bij een zwarte jeugdtijd past. Hij wil niet luisteren naar de
oudere vriend, die hem maant zich te gewennen aan het proza des levens en dan
zegt hij zelfs van zijn Muze, toespelend op het verhaal van de val in het paradijs;
En schoon zij de Eva waar', wier lelieblanke hand
Mijn ziele laven dorst met streng verboden vruchten,
Een ballingschap met haar is mij een vaderland
En zonder haar zou ik een Paradijs ontvluchten!

Die toon verdwijnt echter spoedig en met de echte Byronianen dreef hij de spot.
De volwassen De Genestet toont ons zeker een licht-ontroerbaar zieleleven met
snel wisselende stemmingen, maar van een tragische gespletenheid die zo vele
romantici kenmerkte, kan men niet spreken. Zijn ziel en geest waren eer aangelegd
op harmonie en synthese dan op tegenstellingen. Iets van een romantische
vervreemdheid van het leven waait wel telkens door zijn verzen heen in zachte
elegische tonen, maar daar staat tegenover dat hij gaarne met zijn beide benen op
de grond stond en dat hij boven de ontgoochelende kleine realiteit uitsteeg in de
lach van de humor, die overigens juist in Nederland een der typische vormen was
van de romantische levenshouding.
Zijn jeugd echter is veel sterker gekenmerkt door de wisseling van een dwepend
enthousiasme in levensdrift, vriendschapscultus, liefdeverheerlijking,
geloofsverlangen èn smartelijke depressies, die hij ook dan al bevecht met verzen,
en met een humor, die soms bitter klinkt. Veelzeggend is dat woord, gericht tot zijn
verloofde: ‘Ik schater soms, omdat ik niet wil schreyen’. Laat ons die jeugd eerst
eens nader bezien.
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De vroege jeugd moet ongetwijfeld veel verdriet hebben gekend. Van zijn vader,
een schimmige figuur, over wie de biografen zwijgen, wordt ons enkel verteld dat
hij vier jaar na Peters geboorte stierf; de moeder, Maria Suzanna de Vries over wie
hij altijd met grote warmte spreekt, overleed 3 jaar later. De jongen werd als hun
eigen kind opgevoed door zijn oom en tante J.A. Kruseman-de Vries. Zulke
jeugdervaringen maken ook een levensdriftige knaap vroeg wijs en dwingen tot
zelf-expressie: op zijn twaalfde jaar schrijft hij al voor zijn pleegouders en u raadt
nauwelijks wat: een bundel preken! Hij is dan op kostschool in Barneveld en brengt
de zondagen veelvuldig door op een buiten in de buurt; op aansporing van de
gouvernante daar schrijft hij in datzelfde 12e jaar een hoogdravend vers op de
zonsondergang (uitgegeven met 2 gelegenheidsversjes door P.J. Andriessen,
A'dam). Het zit natuurlijk vol grote-mensen-clichés, maar het verbaast bij een
12-jarige door de taalvaardigheid, de lang volgehouden perioden en de maatvastheid.
Een gevaarlijk begin voor de dichter die straks zo dringend om natuur en waarheid
zou vragen! Heel wat verzen heeft hij daarna op school en gymnasium geschreven,
maar hij was zo verstandig niets te publiceren van vóór zijn 16de jaar. De mengeling
van natuurlijke jongensachtigheid en literair romantisch dwepen komt kostelijk uit
in een brief van de kostschool aan zijn nichtje Suze Kruseman. Men leest daar in
één adem: ‘Ik heb verleden zondag met Kee M (dat was een wild-robuuste
medeleerlinge) gevochten, dat het bloed me bij de handen neerliep vanwege een
fikse krab die ze mij gegeven had. Maar ze heeft toch het onderspit gedolven, want
ik nam haar onder mijn arm als een pakje, dat je naar de diligence brengt en droeg
haar de trap op; vervolgens heb ik 's avonds een beetje naar de maan gekeken en
ben beroerd geworden, ik wil zeggen geroerd.’
Uit de latere gymnasiumjaren dateren dan pathetische maakpoëmen als Het
penninkske der Weduwe en Louise de Coligny, maar ook dat vlotte stukje vol
zelfironie om zijn benauwd staatsexamen, gericht tot een humane examinator, het
hartelijke en virtuose ‘Morgen is mijn dichter jarig’, waarmee Van Lennep terecht
zo in zijn schik was, Vliegevreugd en Dichtersmart, en tenslotte dat pittige, baldadige
en weemoedige afscheid van ‘'t Latijnse School’
Latijnse school, Latijnse poort!
Gezegend en gezellig oord,
O wereld vol illusie

en even verder:
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‘Te voelen, als men verzen schrijft,
Dat men altoos een bengel blijft,
En dat de Rektor groot is.’

Iedere oud-gymnasiast wordt er warm bij. Een voorstel: Zou onze Mij., ter
gelegenheid van deze De Genestet-herdenking dit gedichtje niet kunnen laten
drukken op fraai papier en ingelijst aan minister Cals schenken om boven zijn bureau
te hangen? Het Nederlandse volk zou er wel bij kunnen varen! Het lijkt alles
levenslust, natuurgenot, dromen, zwerversdrang, lak aan deftigheid en geleerdheid,
zwierig-stromende poëzie. Maar er is óók dan al een andere toon. In Stem des
Harten, een gedicht dat een geestelijke crisis verraadt, tekent hij diezelfde jeugd
zó:
't Was leven zonder last en leven zonder lust!
Een wrede nachtwaak soms vol wreevle fantaziën,
Doorworsteld in den arm van twijflaars en genieën,
Stak op mijn wang een koortsgloed aan;
En 's morgens afgemat, vol onbestemde smarte,
Zocht ik een troost, een God, een leven voor mijn harte En alles riep: ‘Vergaan, vergaan!’

Dat is toch wel zo iets als romantische gespletenheid!
Zijn boezemvrienden vanuit die jeugdjaren waren Gideon de Clercq, de zoon van
de befaamde improvisator Willem de Clercq en Adriaan Gildemeester. De eerste
hield een dagboek, waarin Peter telkens verschijnt, de tweede bewaarde van hem
vele brieven. Iedere verjaardag, op 8 april, ontving Gideon een dikwijls lang gedicht
van Peter, door de familie in een ‘Gideon-album’ bewaard. Het zijn kostelijke bronnen
voor de kennis van dat romantisch vriendenverkeer. 16 nov. '46 leest men bij Gideon:
‘Verder was ik vreselijk opgewonden, met de woorden in den mond: ‘Peter, ik geloof
aan het Vaderland en aan vriendschap en Liefde, was ik zijn kamer afgestoven.’
Op 10 april vertelt hij als volgt over zijn verjaardagfeest, waarop Peter natuurlijk zijn
gedicht voordroeg: ‘De traan, die bij het eerste gedeelte mijn wang had bevochtigd,
maakte voor een glimlach plaats en toen hij bij de laatste geimproviseerde lijnen
opstond, lag ik een ogenblik later aan zijn warm vriendenhart vastgeklemd.’ De
brieven zijn natuurlijk ook vol van uitstortingen van Peter over de liefde voor zijn
toekomstige vrouw, Henr. Bienfait. Een komische combinatie van romantische
liefdesperikelen en nuchtere
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realiteit daar vlak boven op, levert het volgende citaat: ‘Adriaan, ik heb in den spiegel
gekeken, en ik heb mijzelf gevraagd: zijt gij waardig zo door Haar bemind te worden?
Gelukkige, zei ik tot mezelf ... Rampzalige een poosje later! Wonderlijk schepsel
zei ik tot mezelf en schudde het hoofd. Aad, ik houd niet van gerookte zalm. Ik wil
je geen verdriet doen als ik bij je kom, daarom schrijf ik het je maar vast. Ossentong
en chocolâ, magnifiek.’ Over zijn vriend Peter schrijft Gideon 6 juli 1847: ‘Wat een
mens, wat een gevoel. Ik dank den Hemel, dat ik met meer kalmte het leven kan
doorwandelen, maar toch voel ik mijzelven zo koud bij zoveel liefde en
vriendschapsgloed’.
In 1851 aan 't eind van zijn studententijd bundelde De Genestet zijn Eerste
Gedichten van 1846-'51, dus van zijn 16de tot zijn 22ste jaar. Er is dan ook een
serie studentenliederen bij, jolig-studentikoos, maar lang geen Piet Paaltjens. In de
studentenwereld leefde hij weinig mee en echt wetenschappelijk studeren stond
hem tegen. Maar hij las veel, schreef veel, genoot van het verkeer met de oude
vrienden en natuurlijk met zijn meisje en verkeerde onder literatoren, bijv. ten huize
van de oude Da Costa, voor wie hij grote eerbied had. Hij beleefde succes van een
eerste satire Het Schotje: het befaamde houten schotje, dat in de A'damse
professorenbanken een afscheiding vormde tussen de officiële theologen en die
van de Remonstrantse, Lutherse en Doopsgezinde seminaria, werd na zijn
schimpdicht subiet gesloopt.
De bundel Eerste Gedichten vertoont echter als eerste samenvattende publicatie
een belangrijk tekort. De omvangrijkste stukken uit deze tijd, de grote verhalende
gedichten Fantasio en de Sint Nikolaasavond van respect. '47/48 en '49 liet de
dichter, op wat voor gronden dan ook, weg; De St. Nikolaasavond kwam later in de
tweede druk.
Toch was hij juist door deze gedichten, die hij onder grote bijval in het openbaar
had voorgedragen (Fantasio in ‘Oefening Kweekt Kennis’, De St. Nikolaasavond in
de Maatschappij voor Fraaie Kunsten en Wetenschappen) algemeen bekend
geworden.
Johannes Bosboom schrijft 12 jaar later over dat optreden in ‘Oefening Kweekt
Kennis’: ‘nog herinner ik mij den treffenden indruk, teweeggebracht door de
verschijning van den jongen, levendigen dichter, die, zijn lessenaar ter zij zettend,
terstond zijn publiek in verzen begon aan te spreken en het een uur lang aan zijn
lippen geboeid hield. Dat was geen verhandeling, geen lezing, geen voordracht van
een gedicht - het was een springende fontein van verzen, dat was een jong,
opgewonden,
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bezield, schitterend improvisator, dat was iets enigs, iets wat we na De Genestet
nog van geen ander hebben gehoord’ enz.
Het genre ging terug op de Italiaanse Renaissance, maar was later speciaal
beoefend door Byron (Don Juan) en door De Musset (Namouna). Die beide dichters
waren met Heine en Rückert lievelingsdichters van De Genestet; in 1851 bracht hij
Musset te Parijs zelfs een bezoek aan diens ziekbed. Hij was echter niet de eerste
die dit genre verhalende poëzie naar Nederland overbracht; Beets was hem
voorgegaan met zijn Maskerade, maar De Genestet doet het op geheel eigen wijze
en naar mijn smaak fijner en schalkser dan Beets. De navolging betrof ook
voornamelijk de vorm; de felheid en de demonie van een Byron bleef De Genestet
volkomen vreemd. Die vorm vraagt strofen van 8 verzen met een vast rijmschema
(de oude Italiaanse Ottava rime); de Fantasio en later de Mailbrief hebben echter
zesregelige strofen op het voorbeeld van de Mussets Namouna.
Juist deze omvangrijke gedichten hebben, zoals gezegd, De Genestet een grote
faam verschaft. Hij heeft dan ook op een virtuose wijze alle kansen, die het genre
bood, uitgebuit. Het gaat daarbij om een breed schilderende, humoristische
vertelkunst met een duidelijk satitische inslag en dan niet over helden en
heldenavonturen, maar over gewone Hollandse mensen, wier kleine dwaasheden
hen in komische situaties brengen. De dichter gaat hen niet in een bijtend hekeldicht
de les lezen maar hij toont zich een meester in het ‘ridens dicere verum’ en zijn lach
blijft altijd gul en toegefelijk. Het vertellen zelf heeft een zwierige gemoedelijkheid,
maar is met raffinement tot een aparte kunst opgevoerd door de bijzondere
verhouding van de verteller tot zijn publiek en tot het vertelde. Die drie vormen een
eenheid van telkens geestig op elkaar betrokken elementen. De verteller verhaalt
niet van een punt buiten het vertelde, maar hij zit er midden in, zoals bijv. blijkt
wanneer hij op de St. Nicolaasavond een nieuwe gast in de kring inleidt met de
woorden: ‘'k hoor schellen’. Hij is ook voortdurend in conversatie gewikkeld met zijn
publiek, terwijl hij omgekeerd ook menigmaal van het vertelde afdwaalt in eigen
gepeins. Op een schijnbaar nonchalante, maar goed berekende wijze past hij de
verteltrucs van de vertraging, de uitweiding, de onderbreking toe, verrassend door
onvoorziene wendingen en de aandacht geboeid houdend, mits men wat 19de
eeuws geduld kan opbrengen. Waar hij maar een schijnbaar toevallige kans krijgt,
schiet hij even naar voren om langs zijn neus weg allerlei personen
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en verschijnselen op de hak te nemen. Zo krijgen bijv. op literair gebied het Algemeen
Letterkundig Maandblad, De Tijd, maar ook de Gids als de blauwe beul hun beurt,
Helmers en Bogaers en bovenal de deftige v. Alphen in die prachtig rake regel
‘Hieronymus is hier 't volmaaktst epitheton’. Voor zijn contemporaine lezers en
hoorders zullen al die toespelingen onmiddellijk duidelijk zijn geweest en men ziet
ze in gedachte glim-of grimlachen; voor de huizige lezer is er een hele commentaar
nodig, zoals v.d. Bosch die gaf op de St. Nikolaasavond. De gelukkigste vondst in
dat laatste was de invlechting in het titelverhaal van een tweede verhaal, Uit het
land van Cocanje, verteld door de vermetele toekomstige schoonzoon waardoor hij
het verbruidt bij schoonpapa, de holle ridderordenmaniak, maar waardoor De
Genestet tevens het overdadig strooien met ridderorden van Koning Willem II
ironiseert (een enigszins pikante combinatie).
Deze drie grote satirische causerieën-op-rijm vertegenwoordigen in de eerste
plaats de geestige spotter en de gewiekste arrangeur De Genestet, maar ze vormen
niet zijn diepste werk. Ze zijn typisch studentikoos; de St. Nikolaasavond is dan ook
van zijn 18de jaar, Fantasio nog een jaar ouder. Als hij als volwassen man de
Mailbrief opzet, kan hij in het eerste deel maar moeilijk weer op gang komen en lukt
het hem niet de vertelling te voltooien. De figuren, die in de aardig geschilderde
tafreeltjes van deze gedichten optreden hebben, op de kinderen in de St.
Nikolaasavond na, weinig individuele levensechtheid. Fantasio en zijn schone
beminde zijn nogal drakerige romantische verzinsels en de bedrogen gouvernante
is misschien de enige figuur in zijn werk, die hij met een jongensachtige wreedheid
heeft geschilderd. In de St. Nikolaasavond blijven de meeste figuren poppen en de
zeker markanter hoofdfiguur, de gefopte ridderkruismaniak is toch eigenlijk een
karikatuur. De kinderen daarentegen zijn echt en scherp gezien. De kostelijkste
ironische zet in het hele verhaal vind ik daar, waar de baby kans ziet eventjes aan
het door de vader met slaafse eerbied aangestaarde eikenkrans-metaal te likken.
Dat hij kinderen begreep en kind met hen worden kon bewijzen ons de verhalen,
hoe hij straks met zijn eigen kinderen speelde en getuigt vooral zijn grote prozabetoog
over kinderpoëzie, waarin hij het opnieuw opnam tegen vele versjes vol
volwassenmensen-braafheid van Hieronymus. Als hij van den Bergs Metabletica
en Een nieuwe visie op de jeugd uit vroeger eeuwen van Mevr. Heyboer-Barbas al
had kunnen bestuderen, was zijn oordeel over van Alphens kinder-
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versjes voor de 18e eeuw misschien anders uitgevallen, maar voor de kinderen van
zijn eigen tijd voert de dichter, wiens devies ‘natuur en waarheid’ was, in ieder geval
een verwarmend pleidooi.
Maar laat ons nu aandacht wilden aan De Genestets latere werk. In het laatst van
1860 en begin '61 maakte hij de bundel Laatste der Eerste persklaar, hij bevat
gedichten van 1854 tot 1860. In 1852 was de dichter predikant geworden van de
kleine Remonstrantse gemeente te Delft, bevestigd door zijn vereerde leermeester
Abraham des Amorie van der Hoeven, aan wie hij een zo warm gestemd gedicht
heeft gewijd. Hij was getrouwd en genoot met zijn lieve vrouw en zijn twee
dochtertjes, en maar al te kort ook met zijn zoontje een zeer gelukkig gezinsleven.
Hij diende zijn gemeente met hart en ziel; zijn preken waarvan het voordragen hem
door zijn lichaamszwakte moeilijk viel, waren eenvoudig, doch pakkend en wars
van de tale Kanäans. Hij heeft er, in onderscheiding van zoveel collegas, niets van
laten drukken; het was immers niet bedoeld als literaire kanseloratorie, maar als
een direct woord voor het hart. Oort heeft een enkel fragment in zijn grote Gidsartikel
geciteerd. Het mededragen van verdriet en zorgen in zijn gemeente drukte hem
neer. Ik heb daarstraks al geciteerd de regel ‘Ik kan niet blij zijn, 'k zie te velen om
mij wenen’. Zijn op blijdschap aangelegde ziel leeft telkens weer op in het geluk van
zijn gezin, in het verkeer met vrienden, in de natuur, bij zijn geliefde dichters, niet
het minst in meditatie en gebed. De verzen die hij schreef noemde hij bescheiden:
‘onderonsjes’ en inderdaad; vele echte gelegenheidsgedichtjes bleven in portefeuille
maar ook de gebundelde verzen bewegen zich veelal binnen de kleine kring van
de wisselende levenservaringen van hemzelf en zijn geliefden. Een belangrijke
groep heeft een pastoraal karakter; telkens spreekt hij zijn lezers aan met
vermanende wijsheid: ‘Daar is een tijd van komen/ Daar is een tijd van gaan’. of
‘Werken en denken en leren is leven’ of het Nieuwjaarslied van 1855 ‘De lendenen
omgord en brandende de lampen’. De dood en het graf spelen een grote rol onder
de themata bij deze dichter, die het voorgevoel had zelf jong te zullen sterven en
die zo dikwijls bij het graf van een dierbare stond. Het wegkwijnen aan de tering
van de vrouw van Daniel de Clercq, de broer van zijn boezemvriend Gideon werd
de aanleiding tot het bekende ‘Het haantje van den toren’. Soms gaat het schertsend:
de koetsier van de lijkwagen die tegenover hem woont en die hij dagelijks ziet
uittrekken en 's avonds zijn maskeradepak weer ziet afleggen, kinderen die spelen
om een pas

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

29
gedolven graf, het feit, dat zijn huis vol geluk vlak bij het kerkhof staat, zodat hij
straks geen rijtuig nodig heeft, het wordt alles aanleiding voor een schertsend gedicht,
maar bewijst ook wat zijn geest preoccupeert. Maar het komt dichterbij: in '59 sterft
zijn vrouw Henriette, in januari '60 volgt reeds zijn enig zoontje. De diepe smart
wordt niet uitgeklaagd in pathetische verzen, die het leed overschreeuwen, maar
in een aangrijpende soberheid en steeds met de uitblik op de eeuwigheid.
Onvergetelijk blijft die strofe:
Neen! - die ik 't meest heb liefgehad,
Dat was mijn kranke; 't was de moede, de uitgeteerde,
Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde,
Toen 'k wenend aan haar sponde zat.
(Liefde)

Er zijn ook andere motieven, een paar grote vertalingen, het reeds genoemde Arme
Vissers naar Victor Hugo, De Heiden-apostel naar Beranger, verscheidene kleinere
naar Rückert. Bovendien - en daar zitten we midden in de 19de eeuw - hij redigeerde
sedert het jaar 1855 samen met Thiele de Christelijke volksalmanak, waarin telkens
platen werden opgenomen met een vers als bijschrift. Uit de correspondentie met
de uitgever Kruseman blijkt, hoeveel hoofdbrekens dat kostte. De Genestet gaf zelf
gedichten bij de voor ons nu zoetelijke plaat van een jonge en een oude vrouw,
Twee Levensbeelden en bij een van de weduwe die haar penninkske offert, Kunst
en Evangelie.
Dan is er het grote fragment gebleven De Mailbrief, waarin hij tot de geestige
verteltrant van zijn studententijd, van de St. Nikolaasavond wil terugkeren. Immers:
En 't lieve Vaderland, het schijnt me al meer en meer
Eén godgeleerd dispuut, waar ik mij wende of keer'...
O Muzen mijner Jeugd, o schalken, zorgeloozen!
Laat me aan uw hart een wijl van al dien strijd verpoozen!

Het lukt maar ten dele. In de breedsprakige inleiding komt hij moeilijk op gang en
hij blijft midden in het verhaal steken. Vele verzen zijn wat al te gemakkelijk op het
rijm toe geschreven, de geestige toon heeft minder pit dan vroeger, het toch al
melodramatische onderwerp lijdt door overdrijvingen. Eenmaal waagt hij zich aan
een kleine, ondeugende satire: Liedje in den Maneschijn. Overziet men echter de
gehele
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bundel, dan kan het wezen van deze poëzie niet beter worden getypeerd dan door
het zeker met opzet als slotgedicht geplaatste Een kruis met Rozen. Het geeft in
eenvoudige, maar zuiver gecomponeerde verzen, waarin het ene, centrale beeld
uitstekend wordt vastgehouden, en in een pastorale toon, die niet ontaardt in een
preek, zijn hele dichterlijkvrome levensbeschouwing, waarmee hij tallozen heeft
ontroerd, getroost, bemoedigd. Ik haal er een paar strofen uit aan:
Een kruis met rozen
Is 't menschenlot,
Is 't rijke leven
Uw gave, o God
Niet enkel rozen!
Geen kruis alleen;
De Liefde voegt ze
Getrouw bijeen.
........
Ik weet de rozen,
Zij vallen af!
Het kruis nu legt ge
Pas neer - aan 't graf.
Toch - welke uw gaarde
En treure uw huis Merk op de bloeme
Die blijft aan 't kruis.
En kweek nog dankbaar
Den kleensten knop,
En neem met liefde
Uw last weer op!
........
Moog elke bloeme
Der aard vergaan,
De vrucht des Levens,
Die rijpt er aan.

Ik herhaal het nog eens: we vinden in deze bundel geen grote poëzie in de zin van
oorspronkelijke ideeën en verbeeldingen, noch in die van
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individuele, verrassende vormkracht. Er staat ook heel wat in dat het als dichterlijke
expressie niet haalt bij Een Kruis met rozen en dat ons bitter weinig meer zegt. Maar
beschouwen we de beste gedichten in het kader van hun tijd, dan treft ons niet
alleen de zuiverheid van het vers, het ontbreken van holle retoriek, maar vooral de
adel der doorleefde vroomheid, de menselijke echtheid, waardoor een gedicht als
dit Kruis met rozen waarlijk klassiek is geworden.
Waarom koos De Genestet als titel Laatste der Eerste? Zeker niet omdat de
gedichten voor zijn besef geheel op hetzelfde plan stonden als de bundel Eerste
Gedichten. Ik heb u, hoop ik, doen ervaren, dat er in deze verzen uit zijn
volwassenheid een andere, dieper toon klinkt, minder bruisend, minder geestig en
puntig dan in het jeugdwerk, maar bezonkener, rijper en ook elegischer. Als hij ze
toch door de titel bij het jeugdwerk doet aansluiten, dan is dat omdat hij verlangend
uitzag en de aandrift gevoelde naar een poëzie van wijder armslag, van groter
formaat dan wat hij zelf ironisch deze onderonsjes noemde. Huet vertelt ons van
een gesprek met De Genestet, waarin deze van die hoop en die aandrift sprak. Huet
betwijfelde de mogelijkheid en hij had misschien gelijk toen hij zich troostte over de
vroege dood van zijn vriend, omdat ze hem waarschijnlijk voor teleurstellingen
behoedde. Toch betekende dit sterven misschien het afsnijden van nieuwe kansen.
In ieder geval bewijzen de vrijwel gelijktijdig met Laatste der Eerste gepubliceerde
Lekedichtjes dat er nog een andere geest in hem stak. Na de dood van zijn vrouw
nam hij spoedig om gezondheidsredenen ontslag als predikant. Hij vestigde zich te
Amsterdam en ontwikkelde daar naar de mate van zijn krachten een nieuwe activiteit
bijv. als lid van de commissie die de plaatsing van een standbeeld voor Vondel
voorbereidde. In mei '61 vertrekt hij naar Velp zeker ook voor zijn gezondheid, maar
vooral met plannen voor een nieuw levensbegin; hij hoopt er weldra te hertrouwen.
Slechts twee maanden later werd hij er begraven.
Zonder twijfel geeft Laatste der Eerste ons ook een eenzijdige kijk op zijn leven
in Delft van de voorgaande jaren. Bewaarde brieven (o.m. in onze bibliotheek) tonen
ons een minder gelaten, irenische figuur, maar een strijdbaar man met een kritisch
oordeel over zichzelf en anderen. Over Het haantje van den Toren schrijft hij 7 april
'58 ‘Mijn haantje bevalt mij nog in het geheel niet. 't Is bepaald te lang. Wellicht komt
er nog een nieuwe editie met dezelfde gedachte in anderen vorm’. De retorische
woordenstromen van Bilderdijk hebben hem altijd ge-
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prikkeld. Als Da Costa in '59 (de dood nabij) zijn grote Bilderdijkuitgave voltooid
heeft, schrijft De Genestet (22 dec. '59) bitter: ‘En intussen zegt Da Costa tot zijn
doctor: Ik kan nu heengaan; het werk van mijn leven: mijn Bilderdijk is af! - 't Is om
bij te schreien, niet waar? Maar wie weet, als nu die stem eens zwijgen zal, die 25
jaren lang het op alle toonen heeft uitgeschreeuwd: Bilderdijk is groot en Da Costa
is zijn profeet! Wie weet of er dan geen reactie zal komen bij het publiek en bij slot
van rekening voor de twee dichters niet een standbeeld wordt gezet’. Kostelijk en
modern klinkend is de uitval in zijn betoog over Kinderpoëzie, als Van Alphen hem
op Bilderdijk brengt: ‘Ja zelfs voor de roem van onzen groten Bilderdijk zou het
misschien gelukkiger zijn geweest, indien hij, in plaats van driemaalhonderdduizend
dichtregels - volgens een bekende statistiek uitgave - er een paar ton minder hadde
nagelaten.’ Zijn oude ondeugende spot en zelfspot is niet verdwenen: 28 mei '60
correspondeert hij met Kruseman over bijdragen in het Zondagsblad en schrijft dan:
‘Ik wou jaarlijks met mijn pen en ‘mijn luit’, graag mijn cigaren, mijn klêeren en mijn
zakgeld verdienen’ en hij eindigt den brief, geschreven op een stormachtige
Pinksterdag:
Wat ons ontbreek' op dit Pingster (sic), mijn vrind,
Niet de geweldig gedrevene wind!

Zijn gedachtenleven wordt sterk in beslag genomen en op en neer geslingerd door
de opkomende moderne theologie. De vrienden met wie hij nu veel verkeert zijn
Allard Pierson en Busken Huet, wiens Brieven over de Bijbel grote invloed op hem
hadden. Een brief vermeldt een bezoek van van Vloten, die uren lang op zijn
studeerkamer zat te redeneren en hem in verwarde gedachten achterliet. Een der
Lekedichtjes verhaalt hoe prof. Scholten op zijn studeerkamer het hele universum,
God en Vrijheid, goed en kwaad in zijn systeem verklaarde, maar hoe De Genestet
buiten op het marktplein bevond dat het raadselvolle leven met elk systeem spot.
De Genestet had zich nooit erg om dogmatische twistvragen bekommerd, maar het
goed recht van deze modernen overtuigt hem. Zijn modernisme verwijdert hem
echter niet van de kerk, laat staan van een eenvoudig-warm geloofsleven, waarin
hij zich, hoeveel raadselen hem ook blijven, in leven en dood aan zijn genadige en
liefdevolle God toevertrouwt. Dáár ligt voor hem het eigenlijke van het godsdienstig
leven; de theologische theorie, hoe belangrijk ook, mag de mensen niet scheiden,
die in dit essentiële bijeenhoren. Hij
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mengt zich in de strijd met zijn pittige Lekedichtjes (de naam is veelzeggend; hij wil
niet spreken als theoloog maar als leek); hij kiest er duidelijk partij, maar hij richt
zijn kritiek behalve op de quasi-verlichte, botte Jan Rap, die alle religie te boven of
te onder is, op de diehards van de verschillende richtingen, die alleen hun eigen
waarheid zien en de anderen verketteren. Dit pleit voor een irenische
verdraagzaamheid wordt merkwaardigerwijze ingekleed in korte gedichten die door
hun scherpe pointes een geharnast karakter hebben maar door de speelse humor
ook de tegenstander een glimlach afdwingen. Hij heeft er ook andere geschreven,
felle satirische aanval, maar het is karakteristiek voor zijn persoonlijkheid, dat hij
die niet in de bundel opnam. Zo bevindt zich in onze bibliotheek een moeilijk leesbaar
handschrift van een duidelijk tegen prof. Scholten gerichte Triumfzang van de
Theoloog, waarvan ik u een stel strofen aanhaal. Hij voert Scholten sprekend in:
Rustig als Olympus koning
heersch ik uit mijn Leidsch Atheen.
'k Ben de zon; en tal planeetjes
draait gezellig om mij heen.
............
En met dialectisch schrootvuur
Stop ik iedereen den mond,
Die het waagt iets aan te merken
Op de leer door mij verkond!
'k Heb de Groningers verslonden.
Utrecht - wat zou Utrecht doen
En Da Costa's seminarie
Acht ik als mijn oude schoen.
Ja, ik ben er, 't Grote Raadsel
Is voor mij geen Raadsel meer.
Alles weet ik (da's bewezen!)
Net zoo als onz' lieve Heer!
Pierson knikt al, Hoekstra knikt al,
Eenmaal zelfs zal Chantepie
Voor mijn zetel neder(knielen?)
Hulde brengend mijn genie. . . . . enz.
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Verreweg de meeste lekedichtjes zou men poëtische pamfletjes kunnen noemen
en pamfletten dateren natuurlijk sterk. Bij verscheidenen is de directe aanleiding
nog maar moeilijk te achterhalen. Maar de geconcentreerde algemene wijsheid, die
zich hier telkens uitspreekt, pakt zo de mens van alle tijden, dat een aantal
spreekwoordelijk is geworden. Denk maar aan:
Verlos ons van den preektoon Heer,
Geef ons natuur en waarheid weer

of:
Wees u-zelf zei ik tot iemand,
Maar hij kon niet, hij was niemand

of het fragment:
Gij prediker, daar in de lucht
Hebt gij dan geen woordje voor mij

of:
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden,
Straks komt een wijzer die 't wegredeneert

of het weer actuele:
‘Zet ze uit de kerk!’ dus roept ge luid.
Zet liever gij uw kerk wat uit!

Men kan er bezwaar tegen maken vanwege het overwegend redenerende en
didactische dezer Lekedichtjes, deze pamfletjes tot de eigenlijke poëzie te rekenen.
Doch what is in a name? In ieder geval zijn het waardevolle documents humains,
die hun auteur en hun tijd tekenen. En als u Peinzensmoede leest (Daar is geen
Priester, die hem verklaart! In raadselen wandelt De mens op aard enz.), dan zal
niemand ontkennen dat dit zielslyriek is. Kort na deze Lekedichtjes is de dichter De
Genestet, maar 31 jaar oud, gestorven. Wat er verder uit hem had kunnen groeien
is een nutteloze vraag. Hij staat in het oordeel der historie niet geboekstaafd als
een der grote dichters die ons volk voortbracht, men zal zijn naam niet noemen
naast Hadewych, Vondel of Gezelle. Maar zijn werk blijft onvergeten, omdat er in
een tijd van zoveel schijnwaarden, een oprecht, edel, beminnelijk en
worstelend-vroom leven uit zingt, omdat zijn speelse of strijdende humor ons nog
altijd boeit en omdat hij zijn instrument niet geniaal, soms wel virtuoos en steeds
zuiver bespeelde.
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Levensberichten
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Johanna Maria Christina Bouvy
(Dordrecht, 21 oktober 1893 - Wassenaar, 31 augustus 1960)
‘Dit boek is niet geworden wat ik heb gewild. 't Is bronnenstudie, een bronnenboek,
maar de karakteristiek der schrijfster, die ik in mij draag, rijst er niet uit op’.
Deze zin, die ik in haar handschrift op een los strookje vond tussen haar nagelaten
aantekeningen, en die zo karakteristiek is voor Miep Bouvy, moet wel op haar
proefschrift slaan (Idee en Werkwijze van Mevrouw Bosboom Toussaint 1935); het
nieuwe boek dat op stapel stond - een biografie van Bosboom-Toussaint in opdracht
van de regering - was daarvoor nog niet ver genoeg gevorderd. Er bestaat ook een
Inleiding en een Slotwoord in de vorm van een denkbeeldig bezoek van haarzelf in
de werkkamer van BosboomToussaint, dat eerder voor de dissertatie bestemd lijkt
dan voor het nieuwe boek. Werden die misschien als te dichterlijk voor een
proefschrift verworpen?
Of in haar nieuwe boek het beeld van Truitje Toussaint hetzelfde zou geweest
zijn als wat haar bij het schrijven van haar dissertatie voor de geest stond?... Zijzelf
was reeds bezig dat beeld te herzien: onder haar nagelaten papieren bevindt zich
ook het rapport van een grafoloog (H. Wallach), aan wie zij in 1957, dus ruim 20
jaar na haar proefschrift, het grafologisch onderzoek had opgedragen van drie
brieven van Bosboom-Toussaint op resp. 29, 40 en 61-jarige leeftijd (1841, 1852,
1873). Had zij het resultaat van dit onderzoek reeds innerlijk verwerkt? Het beeld
dat zij twintig jaar vroeger in haar dissertatie gaf, is stellig meer geidealiseerd dan
dat van het grafologisch rapport.
Want dàt die dissertatie meer is dan een bronnenboek, dat er een zeer duidelijk
beeld van Bosboom-Toussaint uit oprijst, - geen lezer ervan die daarover in twijfel
is. Het proefschrift geldt als het beste van de tien die onder de inspirerende leiding
van Albert Verwey zijn ontstaan. In een brief van 20 november 1932 geeft Verwey
zeer in 't kort aan, vanuit welk idee zo'n proefschrift z.i. geschreven zou kunnen
worden: als de ‘hypothetische draad’ die door het boek loopt, noemt hij ‘de romantiek
van Mevrouw B. of de psychologie van het protestants geweten in de jaren van het
Reveil’, en spreekt verderop van de dialektiek van het christelijk geweten; welke
formuleringen wij in het proefschrift terugvinden.
Deze visie, hoezeer door een bewonderde leermeester geinspireerd,
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is stellig ook het eigen geestelijk bezit van de schrijfster zelf geweest. De keus van
het onderwerp kan wel niet toevallig zijn; in verschillende opzichten moet zij zich
aan Truitje Toussaint verwant gevoeld hebben. Zij heeft dezelfde afkeer als deze
om ‘in de geschiedenis slechts eene combinatie van feiten te zien’; de ‘dialektiek
van het christelijk geweten’ was ook haarzelf vertrouwd.
De spanning tussen ideaal en werkelijkheid vinden wij voortdurend in het leven
van Mej. Bouvy terug. Geen wonder dat zij zich zo sterk verbonden voelde aan
Christian Science (zij sprak zelf bij voorkeur van Christelijke Wetenschap), die
prediking van de suprematie van de geest over de stof, die haar haar leven lang
begeleid en beinvloed heeft en een groot deel van haar leven heeft bepaald; een
deel van de oorspronkelijke en inspirerende visies, die een gesprek met haar altijd
zo boeiend maakten, moeten stellig in dit verband worden gezien. Zij waagt het er
bv. op, tegen alle theologische tradities in, de ‘overheden’ in Rom. 13 :1 te vertalen
door ‘geestelijke krachten, kosmische werkingen’ (wat philologisch verantwoord is),
en het woord dus een veel wijdere strekking te geven dan het in de traditionele
vertalingen heeft.
Naast Albert Verwey is Mrs. Eddy voor haar de grote inspiratrice geweest.
Karakteristiek hiervoor is het laatste dat (posthuum) van haar in druk verscheen: de
rede ‘Activiteit zonder Idealen’, op 7 november 1959 door haar gehouden voor de
Open Religieuze Gemeenschap te Haarlem. Aan 't begin vinden wij het probleem
dat haar bij de vertaling van ‘Science and Health’ had beziggehouden: de
nederlandse equivalenten van het woord ‘mind’; aan 't slot Albert Verwey's gedicht
over de Ware Staat, waarvan ook zij zich burger wist en die slechts gebouwd wordt
door de ‘Getrouwen, die (weten) wat Dienst is zonder Eigenbaat’.
De door een Idee bezielden hebben steeds het meest haar belangstelling gehad.
Een van de eerste lezingen die zij in haar studententijd hield was over Van Eedens
‘Broederveete’, een kunstwerk dat haar jarenlang begeleidde en welks profetische
betekenis zij ernstiger neemt dan door de meeste schrijvers over Van Eeden wordt
gedaan.
Onder haar nagelaten werk bevindt zich ook een zeer oorspronkelijk opstel over
‘Vertalen’, dat geheel op Mrs. Eddy is geinspireerd. Als deze gelooft zij in de
mogelijkheid van equivalent vertalen: de Babylonische spraakverwarring is geen
definitieve toestand, maar vindt zijn opheffing in het pinksterwonder. Equivalent
vertalen is echter
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alleen mogelijk als dit gericht is op de ‘sense of words’ de strekking der woorden
(‘sense’ omvat meer dan strekking), en niet op de woorden zelf. Het woord ‘mind’
bv. heeft zoveel aspecten, dat het in 't nederlands een telkens andere vertaling
vraagt. De ‘sense of words’ omvat ook toon en gevoelswaarde: ‘lasten en lusten’ of
‘leed en lust’ is een betere vertaling van ‘pains and pleasures’ dat het geijkte ‘smarten
en genoegens’; een moth is geen mot maar een nachtvlinder; Mrs. Eddy's woorden
‘certain is the downfall of its structure’ (nl. van de toren van Babel) verliest bij
letterlijke vertaling zijn sense; Mej. Bouvy vertaalt als slot van haar artikel: ‘nooit
nog bleef gevest een bouw van Babel’.
Deze onafhankelijke instelling t.o.v. de letterlijke tekst was een deel van haar
wezen: steeds was zij zich bewust meer artist te zijn dan philoloog. Vandaar dat de
jaren van haar contact met Albert Verwey, eerst als zijn leerling later als zijn
assistente, zo biezonder vruchtbaar zijn geweest: Verwey, met zijn verzet tegen de
hetzij uit Prinsen hetzij uit de ‘7 Kalveren’ gecompileerde feitenkennis waarmee zijn
studenten op tentamen verschenen. Mej. Bouvy heeft veel kunnen doen om hen
met deze nieuwe, onschoolse aanpak van het literatuuronderwijs vertrouwd te
maken. ‘Maar toen kwaamt Gij’, zo schertst Verwey zelf in een naar Novalis gemaakt
gedichtje, ‘met wijs beramen, Als een genadige midlares. Gij vlocht uit Kalf en
Prinsen samen Een prachtige tentamenles. (...) Professor en student gevoelden
Zich voortaan niet meer twee, maar drie, Want over al wat zij bedoelden Zweefde
de geest van Miep Bouvy’.
Dit ‘middelaarsbaantje’ bleef gehandhaafd door Verwey's opvolger P.N. van Eyck,
tijdens diens ziekte door W.A.P. Smit, en daarna door Prof. Minderaa. Voor vele
neerlandici was zij in die jaren van wisseling en onzekerheid het rustpunt en het
verbindende element. Allen roemen de warmte en genegenheid die zij haar
‘leerlingen’ toedroeg, het geduld waarmee zij op hun problemen inging.
Het ging echter niet zonder onderbreking. In juni 1939 ging zij met haar moeder
naar de Verenigde Staten voor familiebezoek, werd daar door de oorlog overvallen,
en bleef daar in verschillende functies werkzaam tot 1947, toen zij het assistentschap
in Leiden weer opvatte op uitdrukkelijk verzoek van Prof. van Eyck. (Dit laatste was
dáárom van belang, omdat bezuiniging het voortbestaan van dit assistentschap
bedreigde. Het bleef dus nu voor de faculteit behouden; in 1951 werd
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het veranderd in een leeropdracht, die zij tot 1958 bleef vervullen; in 1955 werd de
functie wettelijk geregeld en vastgelegd als ‘wetenschappelijk hoofdambtenaar 1e
klasse’).
Die amerikaanse jaren zijn stellig in haar leven van ingrijpende betekenis geweest.
Winst of verlies? Alleen zijzelf zou daarvan de balans kunnen opmaken. Zij heeft
stellig eerst aan de amerikaanse levensstijl moeten wennen: in een paar gedichtjes
uit 1941 leest men tussen de regels het heimwee naar Holland. ‘De Balling in de
Library’ heet het ene: de duizenden boeken van de Harvard-universiteit te Boston
geven geen gevoel van beklemming, maar van vrede en rust en van hersteld verband
met het vaderland, en maken de ballingschap draagbaar. Het andere beschrijft de
ware geschiedenis van het jongetje Ronnie, dat door zijn als tramconducteur
werkende moeder wordt verwaarloosd; op zichzelf misschien niet typisch amerikaans,
maar voor haar was het dat op dat ogenblik wèl. Zij plaatst zo'n feit trouwens meteen
in een groter, cosmisch verband: ‘Er schijnt voor een kind hier geen plaats te zijn’,
zo eindigt het gedichtje, ‘Maar o wereld, dit is uw gericht. Want een kind is een
zilveren tovermijn, Waar 't heelal in verborgen ligt’.
Naar haar beste krachten heeft zij die tovermijn mee helpen ontginnen. Eerst in
Boston, waar zij in nauwer contact kwam met Christian Science en o.a. een belangrijk
aandeel had in een nieuwe, meer ‘equivalente’ nederlandse vertaling van Science
and Health; later in Holland-Michigan, waar zij eerst werkzaam was aan het
Nederlands Voorlichtingsbureau onder directie van de heer Wichers; (Dat was niet
het enige contact met Holland: 150 pakketten kleren werden door haar en haar
moeder tijdens de oorlog verzonden) daarna met een leeropdracht voor de
nederlandse taal aan het Hope College; voor de gemeente gaf zij avondcursussen,
die door jong en oud bezocht werden (onder haar cursisten waren een dame van
80 jaar en een postbode).
Zelf sprak zij later steeds met enthousiasme en positieve waardering over de
frisse aanpak in de V. St. met name van het literatuuronderwijs; het lesgeven in
klassikaal verband ging haar in Amerika makkelijker van de hand dan aan de
nederlandse scholen waaraan zij werkte, waar de creatieve kant van het vak
(voordrachtkunst, toneelspel) nu eenmaal minder in het middelpunt staat.
Haar afkeer van philologische schoolsheid is door haar verblijf in Amerika zeker
versterkt. Haar ‘Persoonlijke herinneringen aan drie Leidse leermeesters’ (Kalff,
Verwey, Van Eyck) zijn even karakteristiek
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voor haarzelf als voor de drie hoogleraren die zij beschrijft: zij neemt de door Prinsen
gemaakte tegenstelling ‘Te Winkels handboek een herbarium, dat van Kalff een
tuin’ over, maar gaat dan verder: ‘Inderdaad, een tuin met geschoffelde paden,
geschoren heggen en kleurige perken, waartussen men voorzichtig diende te lopen
en waarvan men iedere bloem met naam en toenaam, bloeiwijze en wortelstok
moest kennen. Bewonderenswaardig, zeer interessant voor vakmensen, enorm
leerzaam, maar toch...’
Er zijn ook andere tuinen denkbaar. Ook voor Verwey (in De Nieuwe Tuin) was
de tuin beeld voor het leven; voor Van Eyck was dat de ‘getooide doolhof’. Paden
schoffelen is daar niet bij; maar dit sluit strenge scholing en een doelbewuste
methode niet uit. Met vaste hand wees Verwey de weg in de letterkundige doolhof:
eerst inleving in liefdevolle aandacht, daarna karakterisering, pas in de derde plaats,
desnoods, kritiek.
Deze scholing heeft het werk van Miep Bouvy gestempeld, niet alleen haar eigen
publicaties, maar ook de wijze waarop zij anderen wegwijs maakte in de doolhof
der literatuur. Velen van hen bewaren daaraan een dankbare herinnering.
F.L.W.M. BUISMAN-de Savornin Lohman

Publicaties
1935

Idee en Werkwijze van Mevrouw
Bosboom-Toussaint (proefschrift)

1935

De eerste vaderlandse held bij Hooft
(Lijkklacht over Pieter Dirxz. Hasselaar).
Nieuwe Taalgids 29, bl. 244-253.

1949

Persoonlijke herinneringen aan drie
Leidse leermeesters (de Professoren
Kalff, Verwey en Van Eyck). Nieuwe
Stem IV 198-213.

1954

In Memoriam P.N. van Eyck.
Amsterdams Tijdschrift voor Letterk. II
afl. 4/5.

1960

(posthuum) Activiteit zonder Idealen.
Inleiding gehouden op 7 november 1959
in de Open Tafelronde van de Open
Religieuze Gemeenschap te Haarlem.
Niet uitgegeven studies over Rousseau,
Vertalen, e.a.
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Gerard Brom
(Utrecht, 17 april 1882 - Wychen, 30 november 1959)
Gerard Bartel Brom werd geboren te Utrecht op 17 april 1882 als jongste kind uit
het grote gezin van Gerard Bartholomaeus Brom, die in 1856 een eigen werkplaats
voor de bewerking van koper en edele metalen te Utrecht had gevestigd, in
hoofdzaak om te voorzien in de behoefte aan kerkelijke gebruikskunst
overeenkomstig de eisen van kunst en liturgie. De vader stierf in het geboortejaar
van zijn jongste kind. Zijn zoon Jan Hendrik zette het bedrijf voort, aanvankelijk in
neo-gotische stijl, later zeer zelfstandig op grond van een uitgebreide kennis van
de Heilige Schrift en de kerkelijke symboliek. Deze broer was twee-en-twintig jaar
onder dan Gerard Brom, die dus opgroeide in de sfeer van de herleving van de
kerkelijke kunst, gelijk ze werd gestimuleerd door het Sint Bernulphusgilde, dat de
kunstzinnige priester en huisvriend van de familie Brom, kapelaan G.W. van
Heukelum in 1869 had gesticht. Van jongsaf hoorde Gerard Brom gesprekken over
katholieke emancipatie, historicisme en neo-gotiek, die zijn vurig temperament
prikkelden tot getuigen voor het goed recht van de roomsen en tot het openbreken
van de bedompte schuilkerk- en sacristie-afzonderlijkheid.
Na zijn humaniora op het Bisschoppelijk College te Roermond liet hij zich te
Utrecht inschrijven als student in de medicijnen, doch ging al spoedig over op de
letteren, waarin hij promoveerde in 1907 op een proefschrift, getiteld Vondels
Bekering. De uitdagende stijl, waardoor dit werk veel aandacht op de jonge schrijver
vestigde, belette zijn promotor J.W. Muller niet, er het praedicaat cum laude voor
te geven. Op de eerste bladzijde van zijn boek noemt Brom zich de jongste leerling
uit de school van Jos A. Alberdingk Thijm en hij schrijft in de inleiding: ‘Niet voor de
poëzie of apologie, maar om de historie begonnen, oordeelt het plan zichzelf en
vergt alleen verklaring’. De behandeling van de stof gaf Prof. Asselbergs aanleiding
om Brom's proefschrift eerder tot de historische dan tot de aesthetische geschriften
over Vondel en diens werk te rekenen.
Brom's voorkeur voor Vondelstudie vond haar oorsprong nochtans evenzeer in
letterkundige belangstelling als in sympathie voor Vondel's militante
levensbeschouwing. Kleinere bijdragen en aantekeningen daargelaten, getuigde
Brom van zijn volharding in genegenheid jegens
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Vondel en diens werk door de omwerking van zijn proefschrift tot een veel rustiger
doordacht boek: Vondels Geloof, dat in 1935 te Amsterdam verscheen. Prof. Dr.
L.J. Rogier prees dit boek als de belangrijkste prestatie van Gerard Brom, die het
zelf meer beschouwde als een voldoening aan de onbevredigdheid, door de
stijlgebreken van zijn proefschrift bij zijn promotor, maar ook bij hemzelf
achtergelaten. Hierna leverde hij bij herhaling nieuwe bijdragen tot de Vondelstudie,
zoals zijn artikel in De Nieuwe Taalgids XLI, blz. 49-52 over Vondel en de Barok,
zijn redevoering over Vondel en Rembrandt en de bladzijden, die hij aan de kunst
van Vondel wijdde in zijn boek over Schilderkunst en Literatuur in de zestiende en
zeventiende eeuw, Utrecht 1957.
Als leraar Nederlands was Brom werkzaam te Maastricht en Haarlem. Hierna
maakte hij zich vrij voor een studiereis 1911-1913 naar Italië, waar zijn broer Giesbert,
priester en kerkhistoricus, de archieven onderzocht. Terug in Nederland werd hij
leraar te Apeldoorn, vervolgens te Nijmegen. Uit deze jaren bestaan er slechts
weinig publicaties van hem, doch hij bewoog zich toen als spreker en organisator
in het sociale en culturele leven, werd een bekend voorman in de drankbestrijding,
propageerde de liturgische beweging en ijverde voor een vernieuwing van het
studentenleven, dat hij te zeer door vermolmde mores en te weinig door nieuwe
idealen beheerst achtte. In 1916, midden in de eerste wereldoorlog, stichtte hij het
maandblad De Beiaard, waarvan tien jaargangen zijn verschenen, die grote betekenis
blijven behouden voor de geschiedenis van de ontwikkeling der mentaliteit van de
roomskatholieke bevolkingsgroep in ons land. Dit orgaan immers streefde naar een
onbevangen verhouding tot andersdenkende landgenoten, een vrijmoedige kritiek
op gevestigde opvattingen en gewoonten van medegelovigen en een herleving van
letterkunde en beeldende kunst. In dit tijdschrift heeft Brom tal van artikelen
geschreven, die voor een deel later gebundeld werden of als onderdeel zijn
opgenomen in een van zijn boeken, doch waarvan er ook een aantal nooit herdrukt
werd, ofschoon ze de scherpe uitdrukking behelzen van een helder inzicht. Vaak
vonden ze hun aanleiding in een inmiddels vergeten actualiteit, maar door de grote
veelzijdigheid en cultuurgevoeligheid van de schrijver blijven het opmerkelijke
stukken, die bij herlezing telkens verrassen. Zo verdedigde Brom bijvoorbeeld de
kerkelijke gebruikswaarde van de kruisweg van Albert Servaes tegen het
tegenovergestelde inzicht van Gerard Walschap. Ook waarschuwde hij bij een
overwinning van de R.K.S.P. in
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de verkiezingsstrijd tegen de overschatting van het getal en de onderschatting van
de kwaliteit, waarbij hij er nadruk op legde, dat politieke macht zonder culturele
grondslag meer gevaar dan gewin oplevert.
Hij beklaagde zich eens bij mij, dat zijn belangstelling voor alles-en-nog-wat zich
te wijd verbreid had en zei, dat hij dringend behoefte gevoelde, zich te beperken.
Inderdaad heeft hij geleidelijk zijn aandacht weten te bepalen tot drie hoofdgebieden;
de vaderlandse kunstgeschiedenis, de geschiedenis van de nederlandse letterkunde
en vooral de culturele geschiedenis van de katholieken in Nederland. Dit laatste
terrein genoot zijn bijzondere voorliefde. Niettemin hield hij zijn belangstelling voor
allerlei andere onderwerpen beschikbaar, zodat hij in 1931 van een lezingentournee
door Indonesië terugkeerde met een boek over Java in onze kunst.
In zijn maandblad De Beiaard propageerde hij met kracht de gedachte, dat de
nederlandse katholieken over een eigen universiteit dienden te beschikken. Bij de
verwerkelijking van die gedachte in 1923 werd hij benoemd tot hoogleraar in de
schoonheidsleer en de kunstgeschiedenis, ofschoon een benoeming tot hoogleraar
in de geschiedenis van de letterkunde hem waarschijnlijk niet minder welkom geweest
zou zijn. Wie zijn drukbezochte colleges mochten aanhoren, herinneren zich met
dankbaarheid, hoe deze grote erudiet de bijzondere discipline van het leervak wist
te plaatsen in een veel meer omvattende ruimte van geest, zodat studenten van
verschillende faculteiten er hun voordeel mee deden. De gedachte van Dvorak:
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte bracht hij als docent in praktijk, niet omdat
hij afschrik zou hebben gevoeld of gegeven voor het specialisme van de vakkundige
geleerde, maar omdat hem van nature de streving naar synthese toch dierbaarder
was.
De vele en nuttige privatissima, waarin hij met de vakstudenten de stijlkritiek
beoefende en telkens wees op de betekenis van het ‘zien’, prikkelden sterk tot
belangstelling en eigen werkzaamheid bij de student, die de woorden van Brom
verstond, alsof ze tot hem persoonlijk waren gericht.
Het enige, dat remmend inwerkte op deze overdracht van geestdrift, was de
overdadige hoeveelheid kennis, die Brom bij de behandeling van ieder onderwerp
te berde bracht. Zijn leerlingen geraakten hierdoor gemakkelijk tot een staat van
neerslachtigheid, grenzend aan wanhoop. Toch zullen de velen, die hij aangemoedigd
heeft tot het voltooien
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van een dissertatie, dankbaar gedenken, hoe zijn lichtelijk irriterend ‘opzwepen’ hen
tot goede resultaten voerde.
Dat in zijn beschouwing van beeldende kunst het ‘zien’, waaraan hij zoveel waarde
toekende, toch wel eens naar de achtergrond werd gedrongen door het ‘weten’,
gelijk Prof. Rogier vaststelde, komt voor een deel op rekening van zijn enorme
literatuurkennis. Anderzijds mag bij de beoordeling van zijn geschriften over
beeldende kunst niet vergeten worden, dat hij de iconografie in die dagen
achteruitgesteld achtte bij de stijlkritiek en het van groot belang vond, zijn leerlingen
vertrouwd te maken met de geestelijke inhoud en betekenis van de voorgestelde
vormen. Vandaar zijn behoefte om voor beeldende kunst parallellen te zoeken in
de gelijktijdige literatuur. Het ging hem meer om de geestelijke doorgronding van
een stijlperiode dan om de bijkomstige stijlkenmerken van afzonderlijke werken of
kunstenaars. Zijn hart ging ook meer naar letterkunde dan naar kunstgeschiedenis
uit, zodat hij zich verheugde, toen hij in 1946, na het overlijden van Prof. Dr. Jac.
van Ginneken, zijn leeropdracht gewijzigd zag in letterkunde. Hij was toen
vier-en-zestig jaar oud. Drie-en-twintig jaar lang had hij kunstgeschiedenis gedoceerd.
Dit verklaart, hoe het komt, dat hij in de academische betekenis van het woord meer
school gemaakt heeft als kunsthistoricus dan als beoefenaar van de letterkundige
geschiedenis.
Er lijkt weinig in te brengen tegen de mening van Prof. Rogier, dat de
geestdriftig-getuigende, apostolische en erudiete pionier Gerard Brom omstreeks
zijn vijftigste jaar geen aansluiting meer vond bij de jongere generatie. Hij trok zich
terug op historisch terrein, bestudeerde daar de ontwikkeling van de cultuur tot in
de omgeving van het jaar 1923, maar voelde weinig voor de roerige jongeren, die
toen van vernieuwing in het artistieke en maatschappelijke leven droomden. De
versnelling van het geestelijke levenstempo na de eerste wereldoorlog en de
smaakveranderingen, die ze meebracht, kon hij moeilijk bijhouden, hetgeen tot
gevolg kreeg, dat de kring van zijn auditorium met het toenemen van de jaren
verkleinde. Nadat hij echter in 1952 het emeritaat was ingegaan, vond hij gelegenheid
tot het schrijven van tamelijk omvangrijke boeken en tot het herzien of vernieuwen
van vroegere geschriften. Hierdoor herwon hij zeker belangstelling, ook bij jongere
lezers.
In zijn paradoxale en puntige stijl drukte hij zijn karakter zo scherp uit, dat
studenten soms grote moeite moeten doen om door te dringen
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tot de verklaringsmethode, die hij op historische verschijnselen toepast. Getroosten
zij zich echter deze inspanning, dan vinden zij in het werk van Gerard Brom de
waardevolle resultaten van zijn ernstig en geduldig onderzoek. De vraag kan gesteld
worden, of hij bij dit onderzoek zijn subjectieve voorkeur en afkeer voldoende wist
te beheersen. Gerard Brom leefde in een overgangstijd, waarin zijn katholieke
landgenoten zich van een minderheidsgroep ontwikkelden tot gelijkwaardigheid met
andere volksdelen en hun isolement verlieten voor onbevangen deelneming aan
het culturele en maatschappelijke leven. Hij bevorderde deze ontwikkeling en
verdedigde, vaak naar twee kanten, de beginselen, die haar ondersteunden. Is het
dus te verwonderen, dat hij als historicus zich allereerst gedrongen voelde, de
verschijnselen te beschrijven en te verklaren, waaruit de herleving van de kerkelijke
kunst en van de beoefening van de wetenschap door nederlandse katholieken
duidelijk bleek. Hier kwam bij, dat hij zijn leven lang een strakke spanning heeft
gevoeld tussen zijn hartstochtelijk temperament en de wetenschappelijke objectiviteit.
Wellicht was dit de reden, waarom hij als hoogleraar zijn opdracht om de
schoonheidsleer te doceren zo goed als volledig verwaarloosde. Ze kwam slecht
overeen met zijn zelfkennis, die hem geregeld voorhield, dat hij figuren en
verschijnselen meestal zeer subjectief beoordeelde, of dat ze hem weinig boeiden,
indien ze zich tot zulk een oordeel niet leenden. In de geschiedenis vorste hij naar
een ontwikkelingsverloop, dat belang had opgeleverd voor het nageslacht. De feiten
onderscheidde hij volgens deze norm: lagen ze buiten dit ontwikkelingsverloop, dan
vond hij ze niet interessant; bewogen ze de geest in tegenovergestelde richting,
dan besprak hij ze zeer critisch, zelfs nu en dan schijnbaar laatdunkend. Hij nam
dan tot op hoge leeftijd de verzetshouding tegen de heersende opvatting aan,
waardoor zijn proefschrift reeds zo uitdagend had geschenen. Een boek van hem
over Multatuli kreeg aldus het voorkomen van een felle polemiek tegen denkbeeldige
lezers, die de behandelde auteur tot hun geestelijke leidsman gekozen zouden
hebben. Ze werden meer dan ernstig gewaarschuwd, ze werden bijna kloosterlijk
gekapitteld.
Het samenvloeien van zijn ingeboren zucht naar apostolische werkdadigheid met
zijn beoefening van letteren en kunstgeschiedenis leverde echter ook gunstige
gevolgen op. Het richtte vaak zijn aandacht op verschijnselen of motieven, die
gemakkelijk voorbijgezien konden worden door andere geleerden. Een voorbeeld
levert zijn kort opstel
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uit 1926 over De traditie in Rembrandt's Dood van Maria, dat in Oud-Holland
verscheen of zijn opmerking over Bijbelkennis en literatuurstudie in De Nieuwe
Taalgids van 1928. Tussen die twee wetenschappelijke artikels toont een
apologetische studie over Het Offer van de Onthouding, dat hij in 1927 liet afdrukken
in De Bries, een uitgave van de R.K. Drankweer- en Heemvaartinteracademiale,
hoe ook zijn felle getuigenisdrang gevoed werd door zijn veelomvattende kennis.
De vruchtbare samenwerking van zijn gemoeds- en geestesstrevingen blijkt wellicht
het duidelijkst uit bijdragen, waarin hij zich dwong tot strikte objectiviteit zonder
afstand te willen doen van zijn eigen manier om mensen en dingen te bekijken,
zoals het voortreffelijke artikel over het katholicisme in Nederland, dat in 1932 onder
het trefwoord Pays-Bas werd afgedrukt in het twaalfde deel van de Dictionnaire de
Théologie Catholique van Vacant en Mangenot. De grote veelzijdigheid van zijn
beweeglijke geest is moeilijk te herleiden tot een enkelvoudige stuwkracht, maar
de betrekkelijk weinig bekend geworden bundel Van de Daken, die hij in 1930 liet
uitgeven door het Thijmfonds te 's-Gravenhage blijft wellicht de beste bron voor de
kennis van de hoofdmotieven. Hiernaast is zijn zeer uitvoerige levensbeschrijving
van Alfons Ariëns uit 1941 onmisbaar voor wie geest en gemoed van Gerard Brom
wil doorgronden en hun werking in de tijd van een centraal punt uit overzien.
Zijn vurigheid van temperament, die meermalen tot felheid van polemiek oversloeg,
is in zijn publicaties geleidelijkaan milder geworden, al heeft hij de gloed hiervan
nooit uitgedoofd. Droge, karakterloze beschouwingen leverde hij niet af. Wel
verbreedde hij bij het klimmen van de jaren de afstand tussen zichzelf en zijn object,
zodat de drang naar getuigen ondergeschikt werd gemaakt aan de toeleg op
wetenschappelijke klaarheid en betrouwbaarheid. Zijn apologie voor het geloof groeit
van een strijdbaar verweer naar een open gesprek. Zijn uitvoerige
levensbeschrijvingen worden verantwoord door exact onderzoek in archieven en
bibliotheken. Zijn iconografische belangstelling verbindt zich met gedegen kennis
van de cultuurgeschiedenis. Toch blijft tot het laatst toe de gespannenheid en
geladenheid in de weergave van zijn gedachten en bevindingen een kenmerk van
zijn stijl. In 1957 verscheen zijn werk over Schilderkunst en literatuur in de zestiende
en zeventiende eeuw. Wie het leest, bemerkt al spoedig dat de hypercritische kijk
van Gerard Brom op allerlei kunstenaars en hun werk hem tal van uitspraken of
zinswendingen ingeeft, waarin humor, ironie en sarcasme
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te zeer voortkomen uit een onbedwongen gemoedsopwelling. Om zijn geestige
invallen op vergaderingen was hij befaamd en bij sommigen ook wel een weinig
geducht. Hij hield ze moeilijk voor zich.
De verrassende losheid van stijl, die hij zich veroorloven kon in korte artikelen,
bond hij allengs in zijn boeken van langere adem tot vaster eenheid. Dit proces werd
ingezet met zijn Romantiek en Katholicisme in Nederland, twee forse delen, die in
1926 bij J.B. Wolters te Groningen verschenen. Zoals hij zijn proefschrift uit 1907
omwerkte tot Vondels Geloof in 1935, zo verstrakte hij ook zijn levensbeschrijving
van Ariëns uit 1941 tot een rustiger boek in 1951. Zelfcorrectie was hem allerminst
vreemd. Zijn onvermoeibare werkkracht zette hem aan tot nauwgezet vorsen,
speuren en verzamelen, zodat hij een verwoed bibliotheekgebruiker werd. De
archieven van Thijm en Ariëns, die te Nijmegen worden bewaard, heeft hij voor zijn
publicaties over deze figuren nauwgezet doorgewerkt. Hij stelde trouwens levendig
belang in het wel en wee van de universiteitsbibliotheek, die hij herhaaldelijk verrijkte
met kostbare giften en waaraan hij zijn boekenschat naliet. Een werkje uit 1955,
verschenen bij het dertigjarig bestaan van de R.K. Universiteit onder de titel Dies
Natalis verhaalt met overrijke documentatie de voorgeschiedenis van de oprichting.
In meestal omvangrijke boeken heeft hij het leven geschreven van Broere, Thijm,
Schaepman en Ariëns. Broere werd geboren in 1803 en Ariëns overleed in 1928,
zodat de lezer van deze vier werken een rijk gedetailleerde geschiedenis van de
katholieke cultuur in Nederland te overzien krijgt, waarnaast dan nog twee
gedenkboeken, een over de Herleving van de Wetenschap in Katholiek Nederland
uit 1930 en een over de Herleving van de kerkelike kunst in katholiek Nederland uit
1933 het ontwikkelingsbeeld aanvullen met een schat van gegevens, die niemand
bij elkaar zou kunnen brengen, indien hij niet beschikt over volhardende
nauwgezetheid. Zelfs waar bezonkenheid van oordeel een ogenblik voor puntigheid
van uitdrukking schijnt te wijken, blijft toch de hoeveelheid van het materiaal en de
preciesheid van de documentatie deze geschriften onmisbaar houden als
geschiedenisbron.
Het meest rustige en accurate werk is wel de levensbeschrijving van Cornelis
Broere. Waarschijnlijk bereikte dit standaardwerk zijn onmiskenbare hoedanigheid
doordat de schrijver, die zijn taak als hoogleraar had afgedaan, zich, mede om wille
van zijn vrouw, teruggetrokken had in het landelijke Wychen, waar zijn overtalrijke
bemoeiïngen met het culturele leven van hem afvielen.
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De teruggetrokkenheid in dit dorp heeft hem echter ook enigermate vereenzaamd.
Zijn onophoudelijke bereidheid om vrienden, pleegkinderen en studenten met
mateloze onbaatzuchtigheid van dienst te zijn, werd niet meer geregeld
aangesproken. Hij miste deze prikkel, toen hij met gelatenheid de ouderdom beslag
voelde leggen op zijn werkkracht. Groots was het ogenblik, toen hij te midden van
tallozen aan het graf van zijn vrouw in de diepe ontroering van zijn geloof geen
andere woorden kon uitbrengen dan: ‘Deo gratias’. Hierna werd het zeer stil om
hem heen. De actualiteit scheen voor hem geheel te hebben afgedaan.
Toch heeft hij heel wat geschreven, dat nog tenvolle toepasbaar is na zijn dood.
Reeds in 1916 plaatste hij in de eerste jaargang van De Beiaard de uitspraak: ‘De
kerk is niet zo zeer een gesloten ark als wel een schip met plaats aan alle kanten
om drenkelingen op te nemen’. In hetzelfde tijdschrift schreef hij in 1922: ‘Als een
insect op zijn rug ligt de wereld geweldig te spartelen: beweging en nog eens
beweging, maar zonder richting!’
Bij het ingaan van zijn emeritaat in 1952 werd door zijn vrienden uit buiten- en
binnenland een bundel Studies samengesteld, waarin Prof. W. Nolet, de
kerkhistoricus, hem afschildert als de man, die zijn geloofsgenoten heeft overgebracht
uit de apologetische geesteshouding naar de oecumenische. In deze bundel vindt
men de door hemzelf streng geselecteerde bibliografie van zijn eerste artikel uit
1905, waaraan hij nog enige waarde toekende, tot zijn opstel over Geel en de
anderen in De Nieuwe Taalgids van 1952. Wat Brom tussen 1952 en zijn dood
schreef, is opgesomd in de aanvullende bibliografie, door Prof. Dr. L.J. Rogier
gepubliceerd in het Jaarboek 1959-1960 van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen.
K. SMITS
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Gerrit Das
(Achttienhoven, 13 juni 1890 - Emmen, 25 augustus 1960).
Gerrit Das werd op 13 juni 1890 geboren als zoon van Dr. H. Das, arts te Westbroek
in de gemeente Achttienhoven bij Utrecht. Na enige jaren vestigde zich zijn vader
in de stad Utrecht, waar zijn zoon in de christelijke lagere school op het Domplein
lager onderwijs ontving. Hij bezocht er het gymnasium, studeerde er vervolgens
Nederlandse Letteren en promoveerde in 1920 bij Kernkamp op een proefschrift,
getiteld ‘Foppe van Aitzema, bijdrage tot de kennis van de diplomatieke betrekkingen
der Nederlanden tot Denemarken, de Hanzesteden, den Nedersaksischen Kreits
en den Keizer tijdens den 30-jarigen oorlog’. Das geeft in dit proefschrift de
werkzaamheden weer van Aitzema, geplaatst in het verband van de politieke
ontwikkeling in Noord-Duitsland en van de oorlog als geheel. Zijn dissertatie is een
solide, nauwkeurige en levendig geschreven studie, waarin hij het maken van
persoonlijke opmerkingen niet schuwt, maar die hem typeert, inzoverre hij zich strikt
tot zijn onderwerp bepaalt en zich ervan onthoudt opmerkingen van wijder strekking
te maken dan zijn onderwerp vraagt.
Uit de Collectie Aitzema, die hij voor zijn proefschrift al had gebruikt, putte hij
eveneens de stof voor een opstel in de Vrije Fries (XXVII, 1921) verschenen onder
de titel ‘Een Friesche familie in de zeventiende eeuw’.
Dat Foppe van Aitzema hem bleef boeien, blijkt hieruit, dat hij in 1930 een opdracht
aanvaardde van de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicaties om een
uitgave te verzorgen ,welke in hoofdzaak ten doel had de werkzaamheden van deze
interessante figuur als diplomatiek agent in Noord-Duitsland te doen kennen. Tot
een publicatie is het echter niet gekomen. In 1938 moest hij verzoeken van zijn
opdracht te worden ontheven en droeg hij het verzamelde materiaal aan de
Commissie over.
De beide wereldoorlogen zijn niet ongemerkt aan Das voorbijgegaan. Van 1914
tot 1918 werd hij gemobiliseerd, zodat hij voortijdig aan de academie werd onttrokken.
Na de evacuatie van Arnhem in 1944 deelde hij het lot van velen, die bij hun
terugkomst een puinhoop vonden, waar eens hun woning had gestaan. Das verloor
al zijn studiemateriaal: zijn proefschrift moest hij op een auctie terugkopen.
Aan het einde van zijn mobilisatietijd kreeg hij een aanstelling als leraar in
Nederlands en Geschiedenis aan de Gemeentelijke HBS-B te
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Arnhem. Deze functie bekleedde hij tot de evacuatie hem naar het Drentse dorpje
Diphoorn dreef. Zijn werkzame natuur deed hem al spoedig ingaan op de uitnodiging
leraar te worden aan het pasgestichte gemeentelijke Lyceum te Emmen. Tot zijn
pensionnering in 1955 bleef hij er werkzaam, de laatste jaren als conrector.
Das leefde voor school en onderwijs. Als jong officier werd hij belast met de
opleiding van recruten. Hij had respect voor zijn leerlingen. Hij toonde dit door nooit
onvoorbereid een klas binnen te gaan. Jarenlang is hij verbonden geweest als leraar
aan de cursussen voor de Hoofdakte te Arnhem. Zijn sociale bewogenheid bracht
hem er toe cursussen te geven aan arbeiders, en populaire lezingen te houden o.a.
voor het Arnhemse gezelschap ‘Wessel Knoops’ en voor de
geheelonthoudersvereniging ‘De Goede Tempelieren’. De onderwerpen, die hij
behandelde, hielden meestal nauw verband met zijn irenische en tolerante
persoonlijkheid.
Zijn muzikale gaven heeft hij in dienst gesteld van velen: als leider van schoolkoren
en als organist, sedert 1922 van de Doopsgezinde, enkele jaren later van de
Remonstrantse Gemeente te Arnhem. Van 1945 tot 1958 was hij organist van de
Nederlandsch Hervormde Kerk te Emmen. Van huis uit hervormd is hij later
Remonstrants geworden.
Zijn kennis van het orgel deed hem, den historicus, een studie schrijven ‘Orgels
en Organisten in Arnhem’, verschenen in de Bijdr. en Meded. der Ver. Gelre, dl. 28,
1925. Dit opstel is gebaseerd op een degelijk archiefonderzoek en op zijn praktische
kennis van de orgelbouw en als zodanig is het een model van een
instrumentologisch-historische studie. Vele jaren is hij een medewerkend en
medeleverd lid geweest van de Nederlandse Organistenvereniging.
De dood maakte een plotseling einde aan dit welbestede leven: toen hij op een
mooie zomeravond een uitvoering van de Vereniging tot bevordering van de
Volkszang bijwoonde in het openluchttheater te Emmen, trof hem een hartaanval,
waaraan hij enkele uren later bezweek.
D.A. WUMKES
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Johannes Gerardus Geelkerken
(Alkmaar, 13 juni 1879 - Amsterdam, 3 februari 1960)
De naam van Dr Geelkerken zal men in kerkelijk Nederland wel altijd in één adem
blijven noemen met de Synode van Assen van 1926. Hoe begrijpelijk ook, men doet
daarmee aan de persoon en het werk van Dr Geelkerken schromelijk tekort. Hij ging
niet op in zijn verzet tegen Assen, dat wil zeggen: tegen de fundamentalistische
bijbelbeschouwing van de Gereformeerde Kerken. Ware dat het geval, dan zou de
betekenis van zijn persoon en zijn werk uitsluitend een negatief karakter dragen,
hetgeen zeer bepaald niet het geval is geweest.
Geelkerken werd 13 juni 1879 in Alkmaar geboren. Utrecht zou hem liever als
geboorteplaats zijn geweest. Daar woonde zijn familie, geslacht na geslacht, en
daarheen verhuisden zijn ouders enkele maanden na zijn geboorte.
Toen Geelkerken twaalf jaar was, stierf zijn vader, die, van beroep notaris, een
vooraanstaand man in de Gereformeerde Kerken en de A.R. Partij was. In 1887
was hij als ouderling van de Hervormde Gemeente geschorst en afgezet. Tot zijn
dood was hij ouderling van de Gereformeerde Kerk van Utrecht. Het woord, dat hij
tot de kleine Jan sprak, om hem te leren, wat het wezen van de religie is: ‘Jongen,
waar het op aan komt, is nog altijd hetgeen God tot Abraham zei, toen Hij Zijn
verbond met hem oprichtte: wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht, Ik ben
uw Schild, uw Loon zeer groot’, heeft deze nooit vergeten.
Geelkerken's moeder was van huis uit vrijzinnig, maar werd uit volle overtuiging
gereformeerd.
In Utrecht bezocht Geelkerken de lagere school op het Domplein, een hervormde
school, die in zijn herinnering voortleefde als een inderdaad christelijke school. Hij
leerde er gezangen zingen. Een christelijk gymnasium was er in Utrecht niet en dus
verhuisde de familie naar Amsterdam. Geelkerken kwam op het Gereformeerd
Gymnasium op de Keizersgracht. Zijn oom, die nog al kritisch tegenover de
Gereformeerden stond, zei tegen hem: ‘Je gaat nu naar Amsterdam en komt in de
kring van Kuyper, als je er nu maar aan denkt, dat ook Kuyper niet alles weet!’ In
1899 werd Geelkerken ingeschreven als theologisch student aan de Vrije Universiteit.
Aan Kuyper heeft hij voor zijn theologische vorming veel te danken gehad, maar hij
gevoelde zich, ook in
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later jaren, toch vooral leerling van Prof. H. Bavinck. Hij was een briljant student.
In 1906 trouwde hij, vestigde zich in Hilversum en werkte daar aan zijn proefschrift:
‘De empirische godsdienstpsychologie’. Dit voortreffelijke proefschrift, dat zeer de
aandacht trok, bracht hem in conflict met de theologische faculteit der Vrije
Universiteit. Geelkerken zond het bij de Stedelijke Universiteit in als antwoord op
een prijsvraag. Hij kreeg een eervolle vermelding. De gouden medaille ontging hem,
omdat hij naar het oordeel van de faculteit aan het godsdienstig bewustzijn ten
onrechte wetenschappelijke kenniswaarde had toegekend. De promotie had plaats
op 11 oktober 1909.
Na zijn promotie moest hij, overspannen als hij was, een langdurige rustkuur
ondergaan.
Op 5 februari 1911 deed hij zijn intree in de Gereformeerde Kerk van Epe na
bevestigd te zijn door Ds K. Fernhout, die vijftien jaar later voorzitter was van de
Synode van Assen, die onder zijn leiding Geelkerken schorste en afzette.
Op 30 mei 1915 werd Geelkerken predikant van de Gereformeerde Kerk van
Amsterdam Zuid.
In Amsterdam is hij tot volle ontplooiïng gekomen.
Hij was er voor zichzelf van overtuigd, een gereformeerde theoloog te zijn, maar
hij kon steeds minder het woord gereformeerd verbinden met een theologisch of
kerkelijk systeem. Hij zocht evenals zijn leermeester Bavinck naar het verband
tussen het specifiek gereformeerde en het algemeen christelijke, tussen het specifiek
christelijke en het algemeen menselijke. Gereformeerd was voor hem de aanduiding
van een diep en levend beginsel, een wijde en ruime visie, een historisch breed
ontplooid en reformatorisch alzijdig zich uitend verschijnsel. Met zijn grote kennis
en eruditie ging Geelkerken in op de actuele theologische vragen, waarbij de
zeldzame helderheid van zijn geest hen, die naar zijn uiteenzettingen luisterden,
altijd weer trof. Hij was en bleef een gereformeerd theoloog of, zoals Prof. E.L.
Smelik zegt, de vertegenwoordiger van een overtuigd gereformeerd levensinzicht,
dat, ofschoon naar binnen zeer vast, naar buiten een grote ruimheid, openheid en
onafhankelijkheid vertoonde.
Welbewust heeft Geelkerken zoals hij zelf eens zei, gekozen tussen een
wetenschappelijke en een kerkelijke loopbaan. Hij koos voor de laatste. Zijn leven
lang is hij blijven studeren, maar voor vakstudie
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ontbrak in dit leven van een grotestadsdominee de tijd. Hij was voluit prediker,
catecheet en zielzorger. Buiten het directe predikantswerk gaf hij zich vooral aan
het werk van zending en evangelisatie.
De oecumenische beweging heeft altijd de liefde van zijn hart gehad. Als student
leefde hij intens mee in de NCSV. Hij was een voorstander van gemeenschappelijke
evangelisatiearbeid. In Amsterdam herinnert men zich nog altijd het samenwerken
van Geelkerken (gereformeerd), Steginga (luthers) en De Vrijer (hervormd). Hij nam
deel aan het werk van de Evangelische Alliantie en de Confederatie van kerken te
Amsterdam voor de vrede. In later tijd vertegenwoordigde hij het Hersteld Verband
in het Nederlandse Lausanne Comité en de Oecumenische Raad in Nederland.
Een beslissend jaar werd 1926.
In de jaren voor 1926 waren er in de Gereformeerde Kerken allerlei spanningen.
Er kwamen verschillen aan het licht, wat betreft de bijbelbeschouwing en de
verhouding van kerk en wereld. Het vraagstuk van het historisch kritisch onderzoek
van de bijbel scheidde de geesten. De kerkelijke arbeid - ook de prediking - stond
sterk in het teken van de antithese. De hoogste leuze was: wij blijven gereformeerd.
Geelkerken kon zich in dit alles niet vinden. Hij getuigde reeds lang voor de Synode
van Assen - niet het minst in het door hem opgerichte en geredigeerde weekblad
‘Woord en Geest’ - tegen wat wij later ‘de geest van Assen’ noemden. Hij stelde
vragen en plaatste vraagtekens, vraagtekens vooral achter de fundamentalistische
bijbelbeschouwing, die in de twintiger jaren in de Gereformeerde Kerken
oppermachtig was. Het eind was een kerkelijk conflict over het paradijsverhaal van
Genesis 3. Aan Geelkerken werd de eis gesteld - dat was toen mogelijk - de uitspraak
van de Synode, dat de beide bomen, de slang en haar spreken naar de klaarblijkelijke
bedoeling van het bijbels verhaal zintuigelijk waarneembare werkelijkheden waren,
met zijn handtekening te bevestigen. Wie achter deze uitspraak een vraagteken
plaatste - dat deed Geelkerken - werd beschouwd als iemand, die aan het gezag
van het bijbels getuigenis ongehoorzaam was en de wetenschap boven het kinderlijk
geloof stelde.
Geelkerken heeft het de Synode van Assen zeer zeker niet gemakkelijk gemaakt,
maar het is onvoorstelbaar, welk een stroom van laster en verdachtmaking over
hem en zijn geestverwanten in de jaren rondom 1926 werd uitgestort. Geelkerken
werd geschorst en afgezet na een
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leertuchtprocedure, van welke Prof. Smelik zegt, dat zij als waarschuwing aan ieder,
die van juridische leertucht iets verwacht, moet worden voorgehouden.
Het grootste gedeelte van Geelkerken's gemeente bleef hem trouw. Zijn
ouderlingen en diakenen werden na hem afgezet.
Elders werd ook geschorst en afgezet. Zo kwamen een aantal kerken buiten het
verband der Gereformeerde Kerken te staan. Zij sloten zich aaneen tot de
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband, die tot 15 mei 1946 bleven bestaan.
Geelkerken heeft zich met de inzet van heel zijn persoon en al zijn krachten, met
de inzet ook van zijn theologische inzichten en overtuigingen gegeven aan de
opbouw en uitbouw van deze kleine kerkengroep. Mede door zijn leiding zijn deze
kerken ervoor bewaard gebleven, een in zichzelf opgesloten en zelfgenoegzame
secte te worden. Het ideaal van Geelkerken was: voluit gereformeerd, maar voluit
gereformeerd in de twintigste eeuw, open staande naar alle zijden voor alle
mogelijkheden, die God tot werkelijkheden wil maken. Twintig jaar hebben wij onder
leiding van Geelkerken intens geleefd en gewerkt. ‘Villa Ruimzicht’, zo werden wij
door onze gereformeerde broeders genoemd en zij spraken van het Hersteld Verband
als van het Hellend Vlak. Zij bedoelden deze kwalificaties als hoon. Wij maakten er
eretitels van. Villa Ruimzicht, dat betekende voor ons: uitzicht en perspectief! Hellend
Vlak: alles werd inderdaad op de helling gebracht!
Dat Geelkerken, die in het Hersteld Verband groot was, niet alleen zonder reserve
en aarzeling, maar ook uit volle overtuiging meegewerkt heeft aan het opgenomen
worden van het Hersteld Verband in de Hervormde Kerk, is voor mij het meest
overtuigende bewijs, dat hij niet heeft gestreden voor zijn zaakje - dat had hij van
het Hersteld Verband zeker kunnen maken - maar voor de zaak van de kerk als
Christusbelijdende geloofsgemeenschap. De hereniging was dan ook geen nederlaag
voor het Hersteld Verband, maar het einde van haar korte en zinvolle geschiedenis,
tegelijkertijd het begin van een nieuwe geschiedenis.
Voor Geelkerken was 15 mei 1946 een feestdag, in bepaald opzicht de bekroning
van zijn oecumenisch werk.
Kort na de hereniging vroeg Geelkerken emeritaat aan.
Op 3 februari 1960 is hij in Amsterdam overleden.
Kritiek op Geelkerken is uiterst gemakkelijk. Veel minder dan de meesten wist hij
zijn moeilijke eigenschappen te verbergen of te camoufleren. Maar wat deze man
door zijn prediking en catechese voor dui-
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zenden en door zijn theologisch inzicht voor al zijn collega's betekend heeft, weet
ik meer dan wie ook, omdat ik hem vijf en twintig jaar aan het werk heb gezien en
negen jaar in Amsterdam Zuid zijn collega ben geweest. Zijn medestanders, die
hem in de steek lieten, hebben zich vaak beroepen op zijn karakterfouten, alsof het
om die karakterfouten ging. Met Prof. Smelik zeg ik: mensen zonder karakter hebben
er zich altijd op kunnen beroepen, dat zij zelf tenminste geen karakterfouten hebben.
Geelkerken heeft gestreden en ook geleden meer dan hij liet blijken voor een
zaak, die in zijn ogen recht was. Daarom heeft hij zich ook gekwetst gevoeld tot het
einde. Hij was echter allerminst rancuneus, verbitterd of verzuurd. Integendeel. Hij
werd in de loop der jaren milder.
De laatste avond van zijn leven bracht hij door in het rusthuis, bij de ouden van
dagen, wier geestelijke verzorging hem gedurende vele jaren was toevertrouwd.
Die ouden van dagen gedenken hem samen met vele duizenden met eerbied en
dankbaarheid.
J.J. BUSKES
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Jan Jacob van Geuns
(Zierikzee, 25 februari 1893 - Amsterdam, 6 maart 1959)
De levensloop van Jan Jacob van Geuns is met enkele woorden te beschrijven. Hij
werd op 25 februari 1893 te Zierikzee geboren waar zijn vader, de later zoo bekende
Mr. Dr. S.J.M. van Geuns substituutofficier van Justitie was.- Hij doorliep de lagere
school te 's-Gravenhage. Daarna werd hij leerling van het Stedelijk Gymnasium in
de zelfde stad. Hij was daar een iets jongere tijdgenoot van Van Eyck en van Van
der Leeuw en de iets oudere van Nijhoff en Van Vriesland. Er was daar een levendig
litterair leven onder de leerlingen van de hoogste klassen. Dit werd sterk in de hand
gewerkt door de invloed van leeraren als Edward B. Koster, Kossmann, Barnouw,
Timmerman, Sunier e.a. In deze jaren werd zijn liefde voor litteratuur, vooral voor
de dichtkunst gewekt, een liefde, die zijn geheele leven heeft beheerscht. - Ik zou
haast durven zeggen: de dichtkunst was levenslang zijn eenige liefde. - In 1912
werd hij student in de rechten aan de Universiteit te Leiden. Aan het studentenleven
nam hij slechts weinig deel, zonder ooit ‘obscuur’ te worden. Ondanks zijn groote
eenzelvigheid was hij geacht door zijn opvallende eruditie en niet minder om een
soms zeer onverwacht blijkende stille geestigheid. In 1919 promoveerde Van Geuns
op een proefschrift getiteld: ‘De terugwerkende kracht van strafwetsveranderingen’.
- Zijn leermeesters hadden groote verwachttingen van hem. Hijzelf heeft zich nooit
als practisch of wetenschappelijk jurist beleefd. - Wel werkte hij eenige jaren op een
advocatenkantoor maar al spoedig zocht hij een betrekking bij de rechtelijke macht.
Hij werd substituutgriffier bij het Hof te Amsterdam, later werd hij griffier. Hij is dit
tot zijn 65e jaar gebleven. - Alle raad van vakgenoten en van familie naar posten
van hooger rang te solliciteeren wees hij rustig af. Hij wilde het zoo. Dit ambt liet
hem tijd tot wat hij als zijn eigenlijke leven beschouwde: het dichter zijn. Voor hem
die eenzaam leefde: hij trouwde nooit, vrienden had hij niet, was het beroepswerk
waarschijnlijk een noodzaak om zich in het gewone leven staande te houden. Dat
het moeten neerleggen van zijn taak als griffier reeds enkele jaren vóór zijn
pensionneering door hem werd geducht lezen wij in een hieronder afgedrukt, in zijn
nalatenschap gevonden, gedicht ‘Gepensionneerden’.- Het laatste jaar van zijn
leven voelde hij zich niet gezond, hij was zwaarmoedig. De hoop nu door niets
belemmerd tot groote productiviteit
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te komen vervloog. Op 6 Maart 1959 is hij geheel onverwacht heengegaan.
Het leven van Van Geuns was bewonderingswaardig door de ijzeren consequentie
waarmee hij het volbracht. Men kan het zich afzijdig houden van de wereld natuurlijk
als zwakte zien, als een tekort aan vitaliteit. Dit kan zelfs juist zijn, maar ik vraag mij
af of wij het recht hebben zoo te oordeelen over een man, die dit leven doelbewust
koos, die dit zonder inzinkingen tientallen van jaren volhield vol toewijding,
nauwgezetheid en intelligentie. Hij werd in zijn werk zeer gewaardeerd. Aan het
advies van dezen bescheiden griffier werd - naar ik van bevoegde zijde vernam in raadkamer steeds groote waarde gehecht om de scherpte van zijn inzicht en
begrip. Zooals hij nimmer als jurist op den voorgrond wilde treden zoo was hij als
dichter. Alle pogingen door menschen uit zijn omgeving gedaan hem in contact te
brengen met bekende dichters en litteratoren, die eventueel bereid zouden blijken
zijn werk wat bekendheid te geven, wees hij met beslistheid af. Wanneer dit een
enkele keer toch gebeurde, sprak hij vrijwel geen woord. Zijn werk moest voor zich
zelf spreken. Hij behoorde niet tot een litteraire groep. Dat hij geen
menschenverachter was staat voor mij vast. Hij kon in de besloten omgeving van
zijn familie blijk geven van groote warmte en hartelijkheid.
Het behoort niet tot de gewoonte in een levensbericht als dit over het werk een
oordeel te vellen. Wèl wordt een karakteristiek verwacht. Ik wil er dit over zeggen.
De verzen van Van Geuns hebben een wel niet sterke maar toch ongetwijfeld eigen
toon. - Men ontdekt dit niet dadelijk doordat hij niet van epigonisme is vrij te pleiten.
Hij hoort niet tot de dichters die een eigen taal hebben gecreëerd. Het is niet zoo
gemakkelijk epigonisme te beoordeelen. Het lijkt mij niet juist-wat wel gedaan is hem als een typische Nijhoff-epigoon te kenschetsen. Wanneer men de wortels van
zijn werk wil vinden moet men niet alleen op Nijhoff letten maar ook op zijn dichter
van grootste voorkeur: De Régnier en op de dichters die hij in de bundel ‘Gedichten
uit drie rijken’ in het gedicht ‘Natuur en Geest’ opsomt, Samain, de Banville, Hérédia
Ook de jonge Rostand noem ik in dit verband. Aan Rostand heeft hij een merkwaardig
gedicht gewijd waarin hij beschrijft dat hij ‘les Musardises’, het boek waarmee de
twintigjarige Rostand debuteerde, - de verzen werden tusschen 1887-1893
geschreven - aan één stuk las in
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den trein van Parijs naar Amsterdam. In dit boek - zegt van Geuns - is de beste
Rostand te vinden. Hij kon hierin wel eens gelijk hebben. Dit zijn niet wel-aardige
jeugdgedichten. De beste schijnen een eruptie van geheel nieuwe poëzie,
oorspronkelijk, gewaagd, volkomen verrassend. Dit boek heeft Van Geuns
ongetwijfeld beïnvloed. Merkwaardig genoeg doen sommige gedichten uit ‘Les
1
Musardises’ aan..... Nijhoff denken . Zoekt men naar andere invloeden dan denk ik
aan de duitsche romantici wat de inhoud betreft. De toon is echter geheel anders.
Ook door Rilke werd hij beïnvloed.
In het werk van Van Geuns betreden wij een wereld, hermetisch gesloten voor het
bewogen leven van zijn tijd. Hijzelf is er dikwijls moeilijk in te vinden. Het makkelijkst
in de evocaties van zijn geboortestadje: Zierikzee. Door het medium van verbeeld
leven van keizers, koningen en veldheeren, heiligen en dichters zien wij toch wel
iets van Van Geuns' eigen emoties, eigen verlangen, eigen strijd, eigen gedroomde
grootheid. Dit alles steeds zeer getemperd. Felheid, wanhoop, diep leed,
hartstochtelijke liefde, men zoekt deze tevergeefs. Maar in een zacht weemoedig
middengebied ontplooien zich ‘de landschappen van (zijn) ziel’.
Het werk van Van Geuns is in al zijn bundels vrijwel gelijk gebleven. Er is nauwelijks
groei in te herkennen. De gedichten kunnen inderdaad academisch worden genoemd
door hun soms bijna conventioneele vormvastheid. Men heeft soms wel van ‘virtuoos
en koud’ gesproken. Maar dan heeft men de merkwaardige toon, die niet sterk is
maar wèl penetrant, niet gehoord. Hoort men deze wel dan krijgt men de overtuiging:
Van Geuns was geen groot dichter maar hij wás een dichter.
In de nagelaten gedichten zijn enkele die anders klinken, waar het grondgevoel
directer is. Ik noem naast het reeds genoemde: ‘De gepensionneerden’ een niet
geheel afgewerkt gedicht waarin hij zichzelf in zijn werk ironisch-weemoedig en
bijna speels beschouwt, een gedicht waaruit men bovendien bemerkt dat Van Geuns
allerminst blind was of gevoelloos voor de werkelijkheid die hij in zijn beroep leerde
kennen.
Van Geuns heeft nooit proza geschreven. Dit is in onze litteratuur

1

Vooral het gedicht ‘L'heure charmante’. Les Musardises, Edition nouvelle Paris 1911 pg.
165-170. Het werd geschreven in 1892.
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ongewoon. Daarom noem ik dit. Begrijp ik het gedicht: ‘De dichters van
Montparnasse’ (De ziel der Steden pg. 33) goed, dan was Van Geuns daar trots
op. Er staat: ‘want waartoe grootste dichters zelfs vervielen/Dat hebben zij hun leven
lang versmaad’ en wat verder: ‘'t Is dat, door 't gros vergeten of misprezen,/t Is dat,
schoon zelden weerklank vond hun ziel/ Waar andrer werk koortsachtig werd
gelezen/Geen regel proza ooit hun pen ontviel’. Van deze dichters zegt hij: ‘Zij zijn
de koningen van Montparnasse’. Ik ben bijna zeker dat Van Geuns hier dwars door
het medium van zijn gedroomde figuren zichzelf onthult.
Van Geuns wendde zich af van zijn tijd, geen wonder dat de tijd zich niet tot zijn
gedichten keerde. (Dit is niet geheel juist, in bloemlezingen heb ik soms werk van
hem gevonden). Maar de droomers, die het medium van de indirecte verbeelding
behoeven om innerlijk geraakt te worden zijn er altijd en daarom meen ik dat deze
gedichten voor een niet eens zoo klein aantal lezers waarde kunnen behouden. Ik
zou de paradox willen wagen: doordat de gedichten tijdens hun ontstaan reeds
buiten de tijd stonden zijn zij minder verouderd dan het werk van menig tijdgenoot.
H.C. RÜMKE
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[Tal van gedichten zijn in de meest verschillende tijdschriften opgenomen.]

Bijlagen
Nagelaten gedichten van J.J. van Geuns (zie blz. 57 en 59)

Gepensioneerden
Zij gingen heen als zware stukken,
Die, van het schaakbord afgeslagen,
Niet meer gehoorzamen de nukken
Der spelers en hun roek'loos wagen.
Zij liggen rustig naast de randen
Waar 't spel nog gaat in vloed en ebbe,
Waaraan zij zelf geen deel meer hebben.
Zij zijn nog op dezelfde wijze
En uit hetzelfde ivoor gesneden
Doch eensklaps doen zij niet meer mede
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Bij 't gaan diagonaalsgewijze
Dwars door vijandelijke machten
En 't sprongsgewijs te velde trekken:
Niets immers, niets meer is bij machte
Hen uit hun lethargie te wekken.
Toch is in hen een heimlijk hopen,
Te schoon haast om het te gelooven:
Eens gaat opnieuw de schaakdoos open
En worden zij opnieuw geschoven.

‘Voor afschrift: De griffier’
Hoeveel papieren gaan er door mijn handen:
Gaat het om moordenaars, stichters van branden
Of anderen, die, dewijl zij samenspanden
Tegen de wetten, eindelijk toch belanden
In de voor dwangverblijf bestemde panden:
Ik teeken altijd met dezelfde zwier:
Voor afschrift: de griffier.
Bij mij komt menig drama van het leven
Ten einde, gaat een onmaatschappelijk streven
Teloor in negen maanden, mild gegeven:
Ik teeken altijd met dezelfde zwier:
Voor afschrift: de griffier.
Gaat het om redding van het meisje Lena,
Om iemand, die zijn fraudes dekt op één na
Of om een mensch'lijk monster, een hyena:
Ik teeken altijd met dezelfde zwier:
Voor afschrift: de griffier!
Gaat het om wie door 't Recht een weg zich banen
En door het struikgewas van de chicanen
Om een geweigerde partij bananen:
Ik teeken altijd met dezelfde zwier:
Voor afschrift: de griffier.
Gaat het om erfpacht, huur of servituten
Of om wie snoodlijk schonden de statuten:
Kort: alles wat er staat in de minuten:
Ik teeken altijd met dezelfde zwier:
Voor afschrift: de griffier.
Ja zelfs wanneer een vonnis werd gegeven
Dat mij betrof, al ging het om mijn leven,
Ja, op mijn dóódvonnis, bereids geschreven,
Zou ik nog teekenen, maar met minder zwier:
Voor afschrift: de griffier!
Maar als ik eens deez' wereld heb verlaten,
Mijn leven afgesloten is met baten
En schulden en de toelichtende staten:
Wie teekent dán (en met dezelfde zwier):
Voor afschrift: de griffier?
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Adriaan Goslinga
(Bolsward, 26 september 1884 - Amsterdam, 2 februari 1961)
Adriaan Goslinga, geboren te Bolsward als zesde kind van Simon Tjeerds Goslinga,
gereformeerd predikant, en Maatje Elizabeth Steketee, bezocht het stedelijk
gymnasium te Schiedam en was van 1903 tot 1909 student te Leiden, met een
studiebeurs van ƒ. 800.- per jaar hem toegekend door de Minister van Binnenlandse
Zaken, Dr A. Kuyper. Hier werd hij gevormd tot historicus, tot geschiedvorser in de
school van Fruin door Bussemaker en Blok; gevormd ook tot filoloog naar de beste
traditie der Leidse filologie door Verdam en Uhlenbeck. Kalff was zijn leermeester
in de Nederlandse letterkunde. Cum laude legde hij zijn examens af en cum laude
promoveerde hij in 1915 op een dissertatie over Slingelandt's Efforts towards
European Peace, part I, waarvoor hij archiefstudie in Londen en Parijs had verricht.
Na van 1911-'13 leraar geweest te zijn aan het Chr. gymnasium te Rotterdam en
van 1915-'18 aan de Rijks-h.b.s. te Winterswijk benoemde de Vrije Universiteit hem
in 1918 tot hoogleraar in de Nieuwe Algemene en Vaderlandse geschiedenis en de
Nederlandse Letteren. Deze laatste opdracht werd later veranderd in:
Middelnederlands. Met Van Schelven en zijn Leidse studievriend Wille moest hij de
volle last van de opleiding voor Nederlands en geschiedenis dragen. Zelf leerling
van Bussemaker, bij wie hij zijn proefschrift bewerkte, en Blok, die zijn promotor
werd door het overlijden van Bussemaker, heeft hij bewust gekozen voor de
werkwijze van Bussemaker, die al zijn aandacht gaf aan zijn studenten en daarom
weinig publiceerde, in tegenstelling tot Blok, die, naar zijn oordeel ‘meer op publicatie
1
bedacht (was) dan op scholing zijner discipelen’ . Ten volle heeft Goslinga zich
gegeven aan zijn taak als docent. Enkele duizenden bloknootvelletjes in
octavo-formaat zijn daar nog de stille getuigen van. Langzaam en critisch is hij met
zijn leerlingen de geschiedenis doorgekropen, zich in hoofdzaak beperkend tot die
gebieden en die tijd die hij volkomen beheerste: de 19e eeuw in Nederland, Frankrijk,
Engeland en Duitsland. Détaillistisch werk, waarvoor de waardering pas op de duur
kwam en meer bij de historici dan bij de neerlandici. De vaart ontbrak en de visie,
die hij wel degelijk bezat, werd op deze wijze slechts moeizaam overgedragen op
zijn leerlingen.

1

Toespraak bij afscheid 29 okt. 1955.
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Overtuigend was echter zijn pleit voor degelijk bronnenonderzoek. En zijn ironische
waarschuwingen tegen oppervlakkige generalisaties zullen zij niet licht vergeten.
Het voorbeeld van wetenschappelijk, critisch geschiedvorsen was gegeven. En nu
de navolging: de scripties en de colleges gewijd aan de bespreking daarvan.
Persoonlijk kan ik getuigen dat van al de colleges, die ik aan twee universiteiten in
vier studierichtingen heb gevolgd, deze het meest vruchtbaar zijn geweest. Het was
ook een intellectueel genot Goslinga een analyse van een scriptie te horen geven;
er bleef vaak geen spaan van heel. Vooral aan de opbouw besteedde hij veel
aandacht. Deze man van ‘grote innerlijke goedheid’, naar het oordeel van een
leerling die later zijn collega werd, - was streng in zijn beoordeling van het werk van
zijn leerlingen omdat hij streng wetenschappelijk was. Strenger was hij echter in de
eisen die hij aan eigen werk stelde. En juist daardoor kunnen oud-leerlingen zeggen:
‘Bij Goslinga leerden we het vak,’ ook door de vele practische aanwijzingen die hij
op zijn colleges gaf. Dit geldt wel in het bijzonder voor hen die onder zijn leiding ‘in
de mijn zijn afgedaald’ en ‘in de diepte gegraven’ hebben, zoals hij bij de overdracht
van het rectoraat het werken aan een dissertatie, op een hem typerende wijze,
omschreef. Het zijn er slechts acht. Nog niet eens zo weinig, in aanmerking genomen
dat er van 1918 tot 1950 niet meer dan 45 historici zijn aangekomen.
De neerlandici hebben veel gehad aan zijn Reinaert en Maerlant colleges; vaak
‘meesterstukken van interpretatie’ ‘zoals een van zijn oudste leerlingen opmerkte.
Met hoeveel liefde las hij van de vos Reinaert ‘den fellen metten grijsen baerde’
naar het Comburgse handschrift. Ik vermeld de bron erbij want mijn leermeester
zou dit ook nooit vergeten te doen. Naar Reinaert's burcht Maupertuus noemde hij
zijn huis, waar hij in de hoge, gewelfde studeerkamer rust vond om zijn colleges
voor te bereiden en voor zijn ander wetenschappelijk werk. En waar ook een tafeltje
stond met verschillende bijbeluitgaven.
Groot is zijn oeuvre niet, immers, we zagen het, hij wist zich eerst docent en
daarna pas scribent. Geschiedschrijver of geschiedvorser? Zijn dissertatie is een
voorbeeld van geschiedschrijving gebaseerd op archiefstudie. Gaarne had hij een
tweede deel eraan toegevoegd, doch de eerste jaren van zijn hoogleraarschap
eisten hem geheel op en dan - in februari 1922 - aanvaardt hij de opdracht met
Gerretson de Groen-uitgave te verzorgen. Bij zijn afscheid in 1955 zei hij: ‘Ik wilde
liever geschiedschrijver zijn dan bronnenuitgever. Maar er kunnen omstandig-
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heden zijn, dat men zich geroepen acht te doen wat men liefst niet zou doen’. Als
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, als christen historicus, begon hij uit
roepingsbesef aan dit werk, waarvan hij de consequenties toen nog niet overzag
en dat tot aan zijn dood toe beslag op hem zou leggen. In 1925 verscheen het eerste
deel van de correspondentie verzorgd door Gerretson, in 1949 het derde deel van
de hand van Dr H.J. Smit. Met het tweede deel is Gerretson niet klaargekomen.
Ook Goslinga, die het vierde deel, lopende van 1866 tot Groen's dood, zou bewerken,
heeft zijn werk niet voltooid mogen zien; alleen het laatste jaar ontbreekt nog. Wel
verscheen in 1937 de briefwisseling van Groen en Kuyper als onderdeel van deze
uitgave. Helaas te haastig en daarom niet feilloos, omdat zij in het herdenkingsjaar
van Kuyper moest verschijnen en dat terwijl ziekte van de bewerker het werk
vertraagd had.
Naar onderlinge afspraak is het hele werk door elk der medewerkers gecontroleerd.
Zo zijn de vele honderden bladzijden met vele duizenden noten door Goslinga's
handen gegaan, critisch bekeken. En waar vragen open bleven heeft hij met noeste
speurzin meegeholpen om tot resultaat te komen.
Zijn verdere publicistische arbeid heeft hieronder geleden. Geen boeken zijn door
hem geschreven. De winst was echter dat hij een groot kenner van Groen en zijn
tijd is geworden, waarvan doorwrochte studies getuigen. Zo omdat zijn bibliografie
toch nog een niet onaanzienlijke reeks publicaties buiten de vaak uitvoerige critieken,
waarin hij, zo nodig, vernietigend scherp kon zijn, b.v. als hij van een historische
dissertatie met klem van argumenten tot de slotsom komt: ‘zijn proefschrift is eigenlijk
geen geschiedwerk’, maar dan volgt ten slotte het menselijke: ‘jonge auteurs zijn
1
vaak beter dan hun werk’ . Zo is ook de beoordeling van een brochure van G.
Puchinger over Groen een waar meesterstuk van zakelijke, maar daarom des te
2
scherper treffende, critiek’ .
Verder heeft hij enkele reeksen krantenartikelen geschreven, zo degelijk dat die
over De scheiding van 1830 opgenomen is in het studieblad van A.R.-Staatkunde.
Het is een van zijn mooiste studies.
Zijn oeuvre kon ook moeilijk veel groter zijn als we letten op zijn werkwijze. Zelf
vertelt hij er iets over naar aanleiding van zijn studie over ‘Het conflict Groen-Van
der Brugghen’. Bij zijn promotie gaan

1
2

T.G. 47, p. 100, 101.
a.R. st 22.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

65
twee stellingen hierover. Daarna heeft het ‘zeer lang geduurd, eer ik er toe besluiten
kon over het conflict te gaan schrijven. Want telkens als ik de kern meende gegrepen
te hebben, brak alles mij weer bij de handen af. Ik heb daarom mijn onderzoek
herhaaldelijk een tijd lang, soms wel eenige jaren, laten rusten, om dan weer frisch
1
tegenover de stof te staan en eigen fouten te kunnen corrigeeren’ . Zo ontstond de
studie van 1925. En in 1957 zou hij het conflict, in het laatste artikel dat hij
publiceerde, ‘opnieuw bezien’.
Buiten zijn massale dissertatie over de diplomatieke geschiedenis in het begin
van de 18e eeuw, waarin hij, tegen de gangbare mening in, op overtuigende wijze
aantoont dat Nederlands rol in de West-Europese geschiedenis na 1715 niet was
uitgespeeld, heeft hij zich in hoofdzaak gewijd aan de studie van de 19e eeuw
rondom enkele thema's die hem aantrokken omdat hij christen historicus was. Dit
betekende voor hem dat het ‘gaat om de betekenis van het Christendom voor de
geschiedenis’, zoals het doel wordt aangegeven van het Gezelschap van christelijke
historici waarvan hij in 1920 een van de oprichters was en waarvan hij altijd een
2
van de trouwste leden is gebleven .
Vandaar zijn voorkeur voor de schoolstrijd, Groen, Bilderdijk en de afscheiding.
Dat betekent echter niet partijdig worden. Over het conflict Groen-Van der Brugghen
schrijft hij: ‘het is... mijn voortdurend streven geweest het juiste midden te zoeken...
1
en zowel Groen als Van der Brugghen recht te laten wedervaren ’. Zo kon hij komen
tot een, in de kringen van Groen's volgelingen, nieuwe visie, waarin Groen's
denkbeelden over een naar richtingen gesplitste staatsschool worden afgewezen
en Van der Brugghen's opvattingen over het bijzonder onderwijs, maar niet zijn wet,
positief worden gewaardeerd. Dit alles na een minutieus onderzoek en een zorgvuldig
tegen elkaar afwegen van de vele gegevens. Geen wonder dat hij dan
verontwaardigd ageert tegen de ‘zeldzame verblinding’ van Kohnstamm die
Goslinga's resultaten naar zich toe interpreteert en hem wil plaatsen in het kamp
der Brugghenianen. Doch met licht spottende, wijze humor, hem zo eigen, schrijft
hij aan het eind van zijn verweer tegen Kohnstamm dat hij er toch wel aan wanhoopt
3
hem ‘van zijn staar te lichten’ .
Vrucht van zijn Groen-studie is ook een bijdrage over het conflict

1
2
1
3

1926, 2 p. 4.
1925, 1 voorbericht.
1926, 2 p. 4.
1926, 2 p, 8 vgl. 1957, 1, p. 309.
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Groen-Beets. En dat vier van zijn promovendi op een onderwerp rondom Groen zijn
gepromoveerd moet hier ook bij worden vermeld.
Afzonderlijke aandacht verdient zijn met liefde geschreven boekje over ‘Karl
Gützlaff en het Nederlandsche protestantisme in het midden der vorige eeuw’. Een
moeizame titel, maar een boekje dat een verrassende kijk geeft op de bonte
verscheidenheid van het protestantisme rond 1850 en het tastend zoeken naar
vormgeving aan de zendingsgedachte in die tijd. Welk een speurderswerk is hiervoor
verricht!
Ook Bilderdijk heeft zijn aandacht geboeid. Jarenlang is hij voorzitter geweest
van de vereniging Het Bilderdijk Museum en vele kleinere publicaties zijn hieraan
te danken, zo b.v. Mag Bilderdijk's tweede Vrouw genoemd worden ‘Lang geen
makke Tante’? tegen Anton van Duinkerken die haar kennelijk in dit opzicht met
Bilderdijk's eerste gade heeft verward.
Van blijvende betekenis in onze Vaderlandse geschiedschrijving zijn Goslinga's
drie grote oraties. ‘De Belgische opstand van ‘Dietsche’ zijde verklaard’ is een
voorbeeld van evenwichtige critiek. Zelfs ten aanzien van zijn vriend Gerretson,
tegen wie hij hoog opzag, geldt het magis amica veritas. Bij de Dietse
geschiedschrijvers oefent het heden teveel invloed op de waardering van het
verleden. Ook houden zij te weinig rekening met de betekenis die de godsdienstige
factoren gehad hebben voor de scheiding van 1830. Zijn conclusie is dat de
‘verdienste der ‘Dietsche’ geschiedschrijving niet zozeer (ligt) in wat ze tot stand
1
heeft gebracht... als wel daarin, dat zij leven in de brouwerij gebracht heeft’ . De
oratie over ‘De betekenis van de omwenteling van 1795’ is een rustig afwegen van
het bij uitstek historische probleem van verandering en continuïteit in een
revolutionaire tijd.
Zijn inaugurele rede laat ons Willem I zien als verlicht despoot. Neen, zegt
2
Gerretson hierop, hij is in de eerste plaatst constitutioneel vorst geweest . Vanwaar
dit verschil in visie? Ook hierin dat Goslinga een zoon der Afscheiding was. Dit heeft
zo'n grote betekenis voor hem gehad dat hierin een sleutel tot een beter verstaan
van het grootste deel van zijn werk gegeven is. Willem I was een voorbeeldig werker
en hij heeft veel voor ons volk gedaan, maar hij deed het alleen, en bovenal de
3
kerken waren voor hem ‘een soort Moralanstalten’ . Hier

1
2
3
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toont hij zich een zoon der verlichting. En in zaken van godsdienst behoort de staat
grote invloed te hebben, vandaar ‘de krasse maatregelen’ tegen de afgescheidenen,
die zich niet willen voegen naar 's konings reglementen. Hier toont hij zich de despoot
tegen wie de afgescheidenen ‘de spits hebben afgebeten’. Zij hebben ‘niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor anderen de vrijheid van godsdienstoefening verworven...
1
die hun door de overheden onthouden werd’ .
Ook Goslinga's visie op de schoolstrijd, op Groen en Van der Brugghen, wordt
door zijn verwantschap met de afscheiding duidelijker. Groen's denkbeelden over
de gesplitste staatsschool deelden de afgescheidenen niet. ‘De vrije kerk bracht
mee de vrije school’, waar Groen voor 1856 weinig van verwachtte. Zij ‘hebben zich
in 1856 en '57 wat apart gehouden’, hoewel zij anders Groen steeds trouw terzijde
2
stonden . En ook Goslinga zet hier zijn critiek in op Groen. En vandaar ook het
gedeeltelijk eerherstel van Van der Brugghen, al blijft de wet ‘een volksramp’. En
onder zijn nagelaten papieren waren enige aantekeningen die moesten dienen tot
Nader Bescheid op een artikel van Dr Kalsbeek over zijn studie uit 1957 over ‘Het
conflict Groen-Van der Brugghen opnieuw bezien’. Kalsbeek stopt hem in een
partijhoek en daar heeft hij nooit tegen gekund. ‘Ik ben daarom bereid’, zo schrijft
hij, ‘nog wat meer aangaande mezelf mee te deelen, nl. dat ik afkomstig ben uit een
zuiver Afgescheiden milieu. Dit is misschien wel de oorzaak - ik ben me dat vroeger
nooit zo bewust geweest -, dat ik, toen ik me... met het conflict Groen-Van der
Brugghen ging bezig houden, de Groeniaanse visie daarop, die zo lang geheerscht
heeft, verworpen heb’. Hij die in de Leidse school geleerd had, in de geest van
Ranke, het verleden te reconstrueren ‘wie es gewesen war’, en die juist ook als
christen-historicus grote eerbied voor de feiten had, is zich toch ervan bewust
geweest dat de visie van de historicus mede bepaald wordt door zijn
levensovertuiging: ‘een ieder toch is, of hij het zich bewust is of niet, aan zijn
3
praemissen gebonden’ . Dit kan winst zijn, ook in deze zin dat dan ‘menschen van
uiteenloopende levensbeschouwing zeer wel met elkander (kunnen) samenwerken
4
om (b.v.) den schoolstrijd onder de knie te krijgen’ .
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Het was dan ook juist gezien van de regering bij het eeuwfeest der Afscheiding in
de persoon van Goslinga eerherstel te geven aan de Afgescheidenen. Zo werd hij
na de tentoonstelling van de Afscheiding die hij geopend had en waarvoor hij veel
had gedaan, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Zoon der Afscheiding, ook in de meest letterlijke zin. Zijn vader was opgeleid tot
predikant aan de School der Scheiding te Kampen. Zijn moeder was een zuster van
Adriaan Steketee, docent aan die school in de literaire vakken. Deze christen-denker
heeft grote betekenis gehad voor zijn neef en naamgenoot Adriaan Goslinga.
Steketee, die op 36-jarigen leeftijd gedwongen werd ontslag te nemen als docent,
leefde een kluizenaarsbestaan in Zeeland waar zijn neef hem verschillende malen
bezocht, zijn gedichten overschreef en lange gesprekken met hem had. Na zijn
dood gaf hij met zijn broer een deel van zijn schriftelijke nalatenschap uit en herdacht
1
hem met eerbied . Ook uit de artikelen uit 1925 en 1937 over hem spreekt diepe
verbondenheid. Kennelijk voelde hij zich geestelijk verwant met zijn oom, de
afgescheiden dominee, de fijnzinnige cultuurmens die zijn studenten Augustinus'
Confessiones in het latijn voorlas en leefde met Plato, Augustinus, Calvijn en Pascal.
Een gesloten, uiterst bescheiden mens en toch bewust eigen wegen gaande. Ook
een gevoelig mens die, als men hem kwetste, zich terugtrok in zijn eigen wereld
van kunst en wetenschap.
Al deze karaktertrekken vinden we bij Goslinga terug, zij het ook minder
geprononceerd. Ook hij was gesloten van aard, bescheiden en toch vast van wil.
Eer en ambten zocht hij niet. Oprecht kon hij, toen hij het rectoraat overdroeg,
zeggen dat hij dit ‘niet in een stemming van weemoed’ deed. En toen hij weer aan
de beurt kwam bedankte hij. Bij zijn afscheid getuigde hij dat hij slechts een
voorwerker had willen zijn in een tijd dat de kringen rondom de Vrije Universiteit nog
niet over professorabelen beschikten. Hij is een voorbeeld geworden, als
geschiedvorser en filoloog, als critisch geleerde en bovenal als mens met een hoge
standaard van plichtsbesef en wetenschappelijke eerlijkheid. Voor hem geldt voor
zijn vak wat hij schreef over zijn leermeester Verdam met betrekking tot de
taalwetenschap: ‘Zijn gansche leven heeft hij haar gediend met onverdroten ijver,
stage volharding en ongeëvenaarde toewijding. Met zulke eigenschappen valt wat
te bereiken,

1
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vooral als men is toegerust met zoo'n uitnemend verstand en zulk een mate van
1
scherpzinnigheid als deze taalvorscher’ .
Dat Goslinga voor wat betreft zijn wetenschappelijk oeuvre niet nog meer heeft
bereikt vindt zijn oorzaak, zoals we zagen, in velerlei factoren. Ook aan zijn te sterk
hangen aan het détail. Steeds moeizamer kwam hij tot vormgeving, tot zichtbare
resultaten. Maar zijn toch eigenlijk de minder zichtbare resultaten, die van de vorming
van zijn leerlingen, voor een hoogleraar ook niet belangrijker? Aan hen gaf hij zich
volkomen. Van al zijn leerlingen had hij lijstjes waarop het jaar van aankomst en
hun examens vermeld stonden. Rood onderstreept waren de gepromoveerden.
Hij heeft hen willen vormen tot christen-historici en -neerlandici die aan de Vrije
Universiteit ook het verband leerden zien tussen ‘Nationaal en Gereformeerd’, ‘zij
liggen dicht bij elkaar’. ‘Streeft er naar goede Gereformeerden en goede
Nederlanders te zijn. Heeft mijn woord eenigen ingang bij U gevonden, dan zult ge
daarin geen tegenstelling zien, doch veeleer een natuurlijk samengaan, en, trouw
blijvende aan de Gereformeerde belijdenis, tevens ons volk dienen, waaraan wij
2
ons tot in de diepste roerselen van onze ziel gebonden gevoelen ’. Dit tekent hem
ten volle. Zo heeft hij geleefd en gewerkt zolang het dag was. Hij die bij zijn
inaugurele zei dat zijn gebed uitging tot God om kracht ‘tot de heerlijke doch zware
taak’ kon bij zijn afscheid zeggen: ‘mijn vertrouwen is niet beschaamd’.
H.G. SCHULTE NORDHOLT
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opening lessen V.U. 30 sept. 1946, V.U.
blad, 123 en 124.

1949

Van den Borchgrave van Couchi,
fragment uit Atrecht, Leiden.

1952

Groen van Prinsterer als leidinggevende
persoonlijkheid, A.R. Staatk. XXII.
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Toespraak ere-promotie Dr A.J. van der
Merwe, V.U.-blad, 188.

1955

De Rotterdamse Schoolkwestie
(1866-1868) A.R.St. XXV.
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1957

Het conflict Groen - Van der Brugghen
opnieuw bezien. Ad Fontes.
Vijftig jaar Bilderdijk Museum. Jaarversl.
Bild. Mus. 1957 en '58. Nog niet
verschenen.

Boekbesprekingen:
Allgem. Missionsz. 49, 1922 (P. Maurus Galm). - T. Gesch. 37, 1922, (H.J. Tiele).
- T.G. 40, 1925, (J.F. Chance). - De Standaard, 16 en 19 mrt 1926. ook in Polemios
26-5 en 9-6-1951 (Groen's Corr. Dl. I) - T.G. 42, 1927, (J.A. van Arkel) - St. des
Tijds, 18, 1929, (A.C.J. Commissaris). - T.G. 46 en 51, 1931 en '36, (G. von Antal).
- T.G. 47, 1932, (R. Steinmetz). - Ger. Theol. T. 32, 1932, (A.J.C. Commissaris en
H.C. Diferee). - A.R. St. 9, 1933, (J.C. Rullmann). - A.R.St. 10, 1934, (G. Keizer). A.R.St. 14, 1938, (P.L. van Eck Jr). - De Standaard 18 nov. 1942, (J.C.A.v. Loon).
- Bijdr. Gesch. der Ned. 5, 1951, (L.C. Suttorp). - A.R. St. 22, 1952, (Groen,
Briefwisseling III en G. Puchinger). -

Ingezonden stukken en dagbladartikelen:
De Bazuin, 25-12-1914; over docent A. Steketee. Amstelodamum 9, 1922 en 11,
1924. - Stand. 6-9-'23. - De School m.d. Bijbel, 23, 1 en 15-10-'25, 12-11-'25. id.
25, 14-6-'28 en id. 5-7-'28. - Staat en Kerk, 12-10-'28. - Stand. jan. 1929. (De Unie
van Urecht). - Stand 27-3-'39. - Stand. 20 en 21-7-'43. - Trouw, 1-10-'51 (Dr H.J.
Smit). - De Telegraaf 9-2-'54 en 27-10-'58 (Gerretson).
De gegevens van deze bibliografie zijn verkregen van de Heer S.S. Goslinga.
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Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel
(Utrecht, 30 oktober 1888 - 's-Gravenhage, 9 september 1960)
Jonkheer Dirk Petrus Marius Graswickel werd op 30 oktober 1888 te Utrecht geboren.
Zijn vader Jhr. Augustinus Karel Graswinckel uit het bekende Delftse brouwers- en
regentengeslacht Graswinckel was beroepsofficier en eindigde zijn militaire loopbaan
als generaal-majoor der infanterie. Zijn moeder Anna Elisabeth van Eeten was een
dochter van Dr. Johannes Christoffel van Eeten, lid van de gemeenteraad van
Utrecht en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en
de IJsseldam, en van Johanna Begram, vrouwe van Jaarsveld.
Graswinckel volgde de lessen op het Instituut De Graaf in Den Haag, bezocht de
Hogere Burgerschool te Amersfoort, en toen zijn vader weer naar Den Haag werd
overgeplaatst, de H.B.S. aan het Bleijenburg. Na aanvullend Staatsexamen A te
hebben gedaan, werd hij in 1910 als student in de rechten aan de Leidse Universiteit
ingeschreven. Reeds in de studentenwereld was hij een geziene figuur, zodat hij in
1913 werd gekozen tot lid van de maskeradecommissie van het Leids
Studentencorps. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog moest hij echter
als reserveofficier de studie geruime tijd laten rusten.
Na in 1919 in Leiden tot doctor in de rechtswetenschappen te zijn gepromoveerd,
werd hij begin 1920 volontair op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, waar juist
de eerste Archiefschool werd geopend en waar hij door zijn buitengewone werkkracht
dadelijk de aandacht trok. Een jaar later deed hij zijn archiefexamen, waarna hij
onmiddellijk als chartermeester bij het rijksarchief te Zwolle werd aangesteld. Daar
bleef hij drie jaren en werd toen in gelijke rang naar het rijksarchief te Arnhem
overgeplaatst. Zijn Arnhemse jaren order de bekwame leiding van Jhr. Mr. A.H.
Martens van Sevenhoven zijn voor zijn verdere vorming van onschatbare waarde
geweest. Aan de voortreffelijke archiefinventarissen uit de Arnhemse school heeft
hij ijverig meegeholpen. Ook vond hij er de tijd om verschillende historische studies
te publiceren. Nog uit zijn Zwolse tijd dateert de relatie met de Nederlandse
Oudheidkundige Bond, waarvan hij meer dan 25 jaren het secretariaat vervulde.
Deze functie gaf hem gelegenheid zijn zin voor het smaakvolle en het schone uit te
leven en tegelijk nuttige banden te leggen tussen de archiefwereld, het
museumwezen en de monumentenzorg.
In 1933 keerde Graswinckel terug naar het Algemeen Rijksarchief
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om er als rijksarchivaris met het beheer van de Tweede Afdeling belast te worden.
Terwijl hij zich tevoren voornamelijk had gespecialiseerd op middeleeuwse archieven,
opende zich nu voor hem een geheel nieuw arbeidsveld. Aanvankelijk kostte de
omschakeling hem enige moeite en was het voor hem een verademing zich met
een uitgave als die van de Nederlandse kloosterzegels vóór 1600 te kunnen
bezighouden, maar allengs kregen de moderne archieven hem ook te pakken. Met
zijn voordracht, in 1940 gehouden voor de Vereniging van Archivarissen in
Nederland, over vernietiging van archieven verrichtte hij op dit gebied zelfs
baanbrekend werk. Gedurende de Duitse bezetting had hij een werkzaam aandeel
in de overbrenging van archiefstukken uit het kustgebied naar de daarvoor bestemde
bomvrije bergplaatsen. Op het juiste moment met vakantieverlof in Noord-Brabant
vertoevend, maakte hij in oktober 1944 de bevrijding van het Zuiden mee om daarna
als reserve-majoor te worden ingedeeld bij het militair gezag te Breda. Toen in 1945
ook het Noorden van ons land was bevrijd, was hij een tijdlang militair commissaris
van het district Utrecht-West. Na hervatting van zijn archiefwerkzaamheden volgde
hij met ingang van 1 januari 1946 Mr. R. Bijlsma op als algemeen rijksarchivaris.
Intussen was hij in militair verband tevens werkzaam bij het Commissariaat-Generaal
tot behartiging van de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland, waarheen
hij herhaaldelijk reizen maakte voor de recuperatie van door de bezetters
weggevoerde archieven en bibliotheken en waar hij ondermeer in aanraking kwam
met Amerikaanse collega's.
Geplaatst aan het hoofd van de rijksarchiefdienst, die het slachtoffer was geworden
deels van de vooroorlogse bezuinigingswoede, deels van de ontwrichting tijdens
de Tweede Wereldoorlog, en geruggesteund door vele nieuwe ervaringen, die zijn
blik hadden verruimd, heeft hij het weer op gang brengen van die dienst met kracht
ter hand genomen. Overtuigd van het nut de archieven meer in de publieke
belangstelling te plaatsen, wist hij het uitlenen van archiefstukken naar
tentoonstellingen zowel in binnenlandse als buitenlandse musea te stimuleren. Aan
het inrichten van verschillende van die tentoonstellingen nam hij persoonlijk deel
en hoezeer hij een feeling had voor het smaakvol presenteren van archivalia, bewees
o.a. het grote succes van de herdenkingstentoonstelling in 1952 ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van het Algemeen Rijksarchief in het Prinsenhof te Delft.
Dankzij zijn talrijke contacten met het buitenland kon het niet uitblijven, dat hij werd
aangezocht in
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het internationale archiefwezen een belangrijke plaats te vervullen. In 1948 door de
Unesco uitgenodigd naar Parijs te komen, behoorde hij tot de oprichters en eerste
bestuursleden van de Internationale Archiefraad. Ook nam hij zitting in de redactie
van ‘Archivum’, het orgaan van die raad.
Het hoogtepunt van zijn ambtelijke loopbaan vormde het Tweede Internationale
Archiefcongres, dat in 1953 te Scheveningen werd gehouden en waarvan hij de
hoofdorganisator was. Op dit congres viel hem de eer te beurt tot voorzitter van de
Internationale Achiefraad te worden gekozen. Ook viel het samen met de verschijning
van het eerste complete overzicht van de inhoud van de rijksarchiefbewaarplaatsen
in Nederland, waarvan de samenstelling hem veel tijd en hoofdbrekens had gekost.
Van zijn populariteit in internationale archiefkringen leverden de spontane reacties
van Franse en Italiaanse vakgenoten na de watersnoodramp in februari van dat
jaar een treffend bewijs. Een van zijn laatste ambtelijke daden in het kader van de
internationale betrekkingen was het sluiten van een overeenkomst met zijn Belgische
ambtgenoot, de heer C. Tihon, betreffende de uitwisseling van archiefstukken,
berustende in Belgische en Nederlandse rijksarchieven, met de voorbereiding
waarvan door hem reeds in 1946 een aanvang was gemaakt. Op 31 oktober 1953
legde hij tijdens een indrukwekkend afscheid in tegenwoordigheid van talrijke
aanwezigen het ambt van algemeen rijksarchivaris neer. Als honorair-adviseur bleef
hij nochtans aan de rijksarchiefdienst verbonden.
In april 1953 was hij weer in militaire dienst getreden, nadat hem in 1948 daaruit
eervol ontslag was verleend. Als reserve-kolonel voor speciale diensten bij de
Generale Staf werd hij belast met de functie van hoofd van de sectie
kunstbeschermingsofficieren, in welke functie hij in 1954 deelnam aan de te
's-Gravenhage gehouden conferentie voor de bescherming van culturele goederen
in geval van een gewapend conflict ter voorbereiding van een internationale conventie
op dit terrein. Bij zijn aftreden als voorzitter van de Internationale Archiefraad in
1956 werd hij tot erevoorzitter benoemd. Hetzelfde jaar werd hij voorzitter van de
Hoge Raad van Adel.
Van de vele besturen van verenigingen en commissies, waarvan Graswinckel lid
is geweest, verdienen nog te worden vermeld de Maatschappij van Nederlandse
Letterkunde te Leiden (bestuurslid 1947-1950), de Historische Commissie der Leidse
Universiteit (bestuurslid sedert

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

75
1936, voorzitter sedert 1954), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslachten Wapenkunde (bestuurslid sedert 1945, voorzitter 1953-1959), de Commissie
van Bijstand voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (lid sedert 1947,
voorzitter sedert 1954), de Commissie voor het stedelijk museum ‘Het Prinsenhof’
te Delft (lid sedert 1948, voorzitter sedert 1956) en de Voorlopige Monumentenraad,
afdeling Oorlogsbescherming (lid sedert 1955). Voorts was hij administrerend regent
van het Hofje van Gratie te Delft en lid van het college van Directeuren van het
‘Pieuse Fonds van Maria Duyst, genaamd de Kist van Beresteyn’. Hij was ridder in
de orde van de Nederlandse Leeuw, grootofficier van de Kroonorde van België,
grootofficier in de orde van Adolf van Nassau van Luxemburg, officier van het Legioen
van Eer, en officier van de Eikenkroon van Luxemburg. Bovendien was hij
rechtsridder in de Johanniterorde.
Sinds verscheidene jaren leed hij aan een kwaal, die hem noopte zich in acht te
nemen en zich niet te zeer in te spannen. Dit laatste lag niet in zijn aard. Zijn geest
bleef jeugdig en op de genietingen van het leven ingesteld. Ook kon hij moeilijk
neen zeggen, wanneer telkens weer op zijn kundigheid en hulpvaardigheid een
beroep werd gedaan. Hij spaarde daarbij zijn krachten niet en dit is hem tenslotte
noodlottig geworden. Graswinckel was een innemende figuur. Zijn aangeboren tact
en aangename omgangsvormen, gepaard met een blijmoedig karakter en een grote
zin voor humor, maakten hem terecht bij iedereen bemind. Met zijn enorme werklust,
zijn conciliante aard en zijn organisatorische gaven heeft hij het ambt, dat hij met
volle overtuiging had gekozen, gediend op een wijze, die veel tot het aanzien ervan
naar buiten heeft bijgedragen.
H. HARDENBERG

Lijst van geschriften
1922

Het archief van het huis Duivenvoorde
(met H.A. Poelman) (Verslagen omtrent
's Rijks Oude Archieven XLIII: 1).

1927

De rechterlijke archieven der voormalige
Kleefsche enclaves in Gelderland
1543-1816.

1930

De archieven der gasthuizen, fundatiën,
gilden, schutterijen en vendels,
gedeponeerd bij het oud-archief der
gemeente Arnhem.

1935

Het oud-archief der gemeente Arnhem
I-III.

1935

Nederlandsche kloosterzegels vóór 1600
(met Jhr. Dr. W.A. Beelaerts van
Blokland, mej. Mr. E.C.M. Prins en D.
van Heel O.F.M.: I. Benedictijnen
1935-1938; II. Cisterciënsers 1938-1948;
III. Praemonstratensers 1950-1952.
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1937

Het archief van het huis Jaarsveld
1455-1890 (met mej. M.C.G. Diemont).

1939

Het oud-archief van ‘het arme weeshuys
der Kercken ende der stadt van Breda’
1606-1887 (met Jkvr. A.E.R. van den
Bosch).

1939

Des Villates en France et aux Pays-Bas.
Supplément (met Mr. A.J. Enschedé).

1940

Repertorium betreffende Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst,
voornamelijk van tijdschriftartikelen I-II
(1940-1943).

1941

Het archief van het kasteel Rechteren
(met Mr. H. Hardenberg).

1943

Nederlandsche hofjes.

1950

Repertorium van boekwerken betreffende
Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst I.

1956

Graswinckel. Geschiedenis van een
Delfts brouwers- en regentengeslacht.

1959

De Johanniterorde in Nederland
1934-1959.

Z.j.

Geschiedkundig overzicht en inventaris
van het archief van het Hofje van Gratie
te Delft (met Jkvr. M. Schorer).
Verder verschillende tijdschriftartikelen.
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Ary den Hertog
('s-Gravenhage, 7 oktober 1889 - Nijmegen, 17 december 1958)
Gedurende de nacht van 16 op 17 december 1958 is Ary den Hertog te Nijmegen
overleden. Hij verbleef daar in een hotel om de volgende morgen met zijn
opdrachtgevers, burgemeester en wethouders van de stad, zijn plannen uiteen te
zetten voor het toneelstuk, dat hij zou schrijven ter gelegenheid van de feestelijke
opening van Nijmegens schouwburg. De opdrachtgevers hebben gedacht aan een
stuk, waartoe de geschiedenis van hun stad gegevens zou kunnen bieden. Zij
meenden in Ary den Hertog, op grond vooral van diens historisch spel Sybrech
Willemsdochter, de geëigende auteur te hebben gevonden. Den Hertog had reeds
vrij uitgebreide voorstudies gemaakt en in het dictaatschrift, dat zijn aantekeningen
bevat, wordt als titel - éénmaal nog met een vraagteken, verderop al zonder enige
toevoeging - vermeld: ‘Gelre, Gelre!, plus minus tien taferelen’.
In dit schrift zijn reeds vijf taferelen samenvattend genoteerd. De avond vóór hij
zijn opzet kenbaar zou maken noteerde hij nog: ‘VI Vertrek in kasteel van Hertog
van Aerschot bij Leuven’. Verder dan deze aanduiding voor het zesde tafereel was
hij op papier nog niet met zijn samenvatting, maar die avond van de zestiende
december heeft hij zijn vrouw nog telefonisch doen weten, dat hij het vervolg nu wel
helemaal in het hoofd had. Trouwens hij blijkt zich gedetailleerd rekenschap te
hebben gegeven van hetgeen hij, vooral in de figuur van de zestiende eeuwse
Nijmeegse patricier Jacob Canis(ius), als historisch beeld van de stad ten tonele
wilde brengen. Bij het overdenken van de rollen hebben hem bepaalde
toneelkunstenaars voor ogen gestaan. In het dictaatschrift staat een aantekening:
Jacob Canis, Albert van Dalsum; Karel v. Gelder, Joris Diels; Maria (van Hongarije,
B.S.), Myra Ward; Maarten van Rossem, Max Croiset.
Midden in zijn opzet, de nacht vóór hij zijn werk ter bespreking zou voorleggen,
is den Hertog gestorven. De Nijmeegse schouwburg is 8 april 1961 feestelijk
geopend, maar geen van de opdrachtgevers heeft de naam van de man, die hun
schouwburg zijn openingstuk had moeten bezorgen, over de lippen gekregen. Het
lovenswaardige initiatief om een Nederlands toneelschrijver een opdracht te
verstrekken, welke zin had, was al weer vergeten.
Ary den Hertog is vooral een figuur geweest, wie het toneel ter
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harte ging en die het Nederlands toneel een aantal speelbare (en dus gespeelde)
stukken heeft geschonken. Hij werd 7 oktober 1889 in 's Gravenhage geboren en
na de lagere school en de H.B.S., aanvankelijk op de Cadettenschool te Alkmaar,
later op de Koninklijke Militaire Academie te Breda, opgeleid voor een militaire
loopbaan. In 1912 werd hij beëedigd als tweede luitenant der infanterie bij het K.N.I.L.
en van 1913 tot 1916 vertoefde hij op Java en in Atjeh. In het laatstgenoemde jaar
ging hij over naar het Nederlandse Leger en van 1918 tot 1924 was hij leraar aan
de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Van 1924 tot 1931 diende den Hertog
bij het Garderegiment Jagers in 's Gravenhage en van 1931 tot 1936 was hij kapitein,
toegevoegd officier bij het Vrijwillige Landstorm Korps Luchtwachtdienst. Van 1936
tot 1940 was hij majoor bij de staf Commando Luchtverdediging. Voor
militair-journalistieke opdrachten is den Hertog van 1945 tot 1947 in Nederlands
Indië geweest, waarna hij in 1948 als luitenant-kolonel werd gepensionneerd. Van
dat jaar af is hij opgenomen in de hoofdredactie van de Haagse Post, welke functie
hij tot 1951 heeft vervuld.
Zo sloot deze carrière af in het gebied, dat altijd zijn intense belangstelling heeft
gehad: het schrijverschap. Al in 1923 werd zijn eerste toneelstuk Zijn Geheugen,
dat in 1925 werd gepubliceerd in het letterkundig maandblad ‘Nederland’, door de
Cadettentoneelvereniging gespeeld. Drie jaar later begint hij zijn wekelijkse Drama's
in zakformaat te publiceren in Het Vaderland. Twintig van deze bijdragen zijn in
1927 onder het pseudoniem Richard Elton in boekvorm verschenen. De toneelcriticus
den Hertog is zijn werkzaamheid in datzelfde jaar begonnen in ‘Nederland’ en in De
Hollandsche Revue tot 1930, in welk jaar hij zijn recenserende arbeid onder het
pseudoniem Guido tot 1942 voortzette in de Haagse Post.
Het beroepstoneel heeft voor het eerst een stuk van den Hertog gespeeld in 1927
en wel het Nieuw Rotterdamsch Tooneel onder directie van Frits Tartaud: het onder
pseudoniem geschreven Jap, de flapper. Daarop volgden Levend dood (1927);
Soldateneer (1928); Tien ure heit de klok (1929), geschreven voor het eeuwfeest
van de regimenten Grenadiers en Jagers. In 1930 De Privé-secretaresse, onder
Engels pseudoniem en in hetzelfde jaar het Indisch toneelspel Stille Kracht. Een
Hongaars pseudoniem - Zoltan Horvath - diende voor de comedie Ex-koning Peter,
geschreven in 1923 en vier jaar later schrijft den Hertog onder hetzelfde Hongaarse
speudoniem Des Duivels Pren-
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tenboek, het stuk dat wel tot het meest bekend geworden onder zijn werk mag
worden gerekend.
De historische belangstelling trad duidelijk naar voren in het historisch toneelspel
Jacatra uit 1938, waarna in 1941 de comdie Operatie geslaagd... volgde, welk spel
van het repertoire werd genomen toen de Duitse overheersers de kultuurkamer
instelden.
Na de oorlog heeft den Hertog de comedie Opened by Censor geschreven (1948),
evenals het openluchtspel Het Wonderlijk Uur, dat ter gelegenheid van het
zevenhonderdjarig bestaan van Den Haag onder regie van Ceés Laseur op het
Binnenhof is vertoond. Er volgden nog: Zelfportret (1951); Circus Europa (1952) en
Sybrech Willemsdochter (1956). Al deze stukken zijn door het beroepstoneel
gespeeld.
Als romanschrijver deed den Hertog zich evenals toneelschrijver kennen als een
afwisselend onderhoudend en historisch zeer geinteresseerd auteur. In 1930
verscheen zijn eerste roman Tempo, daarop volgden: De Profeet in de dancing
(1931); Willem van Oranje (1932); Vrouwen naar Jacatra (1934); Machtig Holland
(1941); Sybrech Willemsdochter (1945); Intermezzo ín Batavia (1946); En jij,
Schrevelius? (1951); Vluchtige Verkenningen (1951) en samen met dr. A. Plesman
Wereldverkeer in vogelvlucht (1952). Enige van den Hertogs romans zijn vertaald
in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Hongarije, Tsjecho-Slowakije,
Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland. Ook de vijf jongensboeken die hij op zijn naam
heeft staan - De Zoon van het Regiment Ziegler (1929); De Nar van Jacatra (1930);
De Vrededwinger (1931); Een Schoenpoetser naar Hollywood (1932) en Het graf
van de Ammonpriester (1933) - vertonen de facetten van de romancier en
toneelschrijver.
Zijn interesse lag toch wel in hoofdzaak op het terrein van de dramatische kunst,
die hij niet alleen als schrijver heeft gediend, maar evenzeer als voorzitter van het
Nederlands Toneelverbond en redacteur van het tijdschrift van dit verbond Het
Toneel. Als lid van het curatorium van de Amsterdamse Academie voor Dramatische
Kunst ‘De Toneelschool’ heeft den Hertog zijn krachten gegeven voor de jonge
generaties van toneelkunstenaars. Als lid van de in 1956 ingestelde rijkscommissie
tot bevordering van de toneelschrijfkunst heeft hij literatuur en dramatische kunst
gediend. Den Hertog was een toneelschrijver, die zich rekenschap gaf van het feit,
dat het toneel geen versiering en niet allereerst, hoewel ook, een amusement
betekent. Hij was een man, die dank zij zijn mili-
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taire opleiding in staat was reëel te denken, een door de kunst geraakt, ernstig en
schuchter mens, iemand die van de hem bestormende gedachten kon schrikken.
Als hij die gedachten in een gesprek wel uitte, lachte hij eigen vermetelheden, bijkans
verontschuldigend weg. In zijn werk stond hij voor hetgeen hij te zeggen had.
B. STROMAN
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Jan Jelles Hof
(Gaastmeer, 27 oktober 1872 - Leeuwarden, 13 februari 1958)
Het verschil in aard tussen de Nederlandse en de Friese letterkunde valt niet in het
begrippenpaar burgerlijk en boers en al evenmin in dat andere, intellectueel en
volksaardig, onder te brengen. Eerder kan men er, ietwat veralgemenend, de
geschoolden en de autodidacten, de historischen en de spontanen, de voortzetters
en de beginners, bij te pas brengen. Fries schrijver werd men tot dusver nimmer
door onderwijs of opvoeding, door de inspirerende sfeer van verwante zielen waarin
men leeft, door de aanpassing bij een lange reeks van geslaagde voorbeelden,
maar alleen en bij wijze van spreken door natuurgeweld. Men kan het eenvoudig
niet laten, ook al kost de stap tussen spreek- en schrijftaal veer meer moeite dan
in het Nederlands, waar de school de eerste brug al geslagen heeft.
Een karakteristieke belichaming van deze noodtoestand is Jan Jelles Hof geweest,
hij, die een taalmeester als weinigen was, maar meer door wat hij aan talent en
intuïtie in zichzelf meedroeg, dan door wat hij er langs de weg van studie bij
verkregen heeft. Zijn levensgang is vrijwel exemplarisch voor die van zovele Friese
autodidactische literatoren. Hij wordt op 27 oktober 1872 in De Gaestmar
(Gaastmeer) geboren, in het centrum van het merengebied in de Friese
Zuidwesthoek, een loot uit een wijdvertakte schippersstam. Het waterland zal hem
altijd trekken; hij heeft er vele gedichten aan gewijd, hij heeft er later met zijn
motorboot Iduna graag en lang rondgezworven. In het schip, geladen met terpaarde,
mest, turf of steen, brengt hij een groot deel van zijn jongenstijd door; hij leert
daardoor het Noorden, en de verschillende talen en dialecten die daar gesproken
worden, goed kennen; verbluffend is het sterke gevoel voor en de gemakkelijke
toeeigening van de volkstaal die hij dan reeds aan de dag legt. Van schoolgang
komt zoveel als men in een tijd zonder leerplicht van een schipperskind kan
verwachten, maar zijn grootmoeder leert hem heel vroeg lezen, zijn gereformeerde
ouders stellen enige ontwikkeling op prijs, en de dorpsschoolmeester is niet blind
voor de aparte begaafdheid van deze al spoedig op zijn stuk staande leerling. Zal
hij, als het turfschipperen hem toch niet blijkt te liggen, schoolmeester worden - het
hoogst bereikbare voor deze volksklasse - of zelfs predikant? Het laatste wordt
geprobeerd; de ouders zijn met de doleantie van Dr. A. Kuyper meegegaan en
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in Heeg, vlak bij het geboortedorp, is een van diens volgelingen, een jeugdvriend
van Mr. P.J. Troelstra, de bekende theoloog-historicus Dr. L.H. Wagenaar, ook aan
het doleren geslagen. Hem wordt verzocht de jonge Jan Jelles ernstig aan de tand
te voelen, maar de test heeft een ongunstige uitslag; de schipperszoon is dan in
godsdienstige zaken reeds wat hij zijn leven lang gebleven is: zo al geen agnosticus
dan toch een scepticus. Het schoolmeestersbestaan biedt geen avontuur en daarom
wordt het in 1891 beroepsmilitair, eerst naar Kampen, later naar Haarlem. De afstand
van het Friese vaderland, het onvermijdelijke heimwee, de innerlijke ongeschiktheid
voor het militaire beroep, het zijn de krachten die de lavaprop verbreken en de
dichterlijke vulkaan doen uitbarsten; de gelukkige nabijheid in Haarlem van twee
frisiasten, Dr. J.B. Schepers en Johan Winkler, inspireert hem ook tot literaire
activiteit; sedert 1897 publiceert hij, meestal onder de schrijversnaam Jan fan 'e
Gaestmar. Hof is individualist bij uitstek, maar wat hij schrijft zijn geen
allerindividueelste expressies van allerindividueelste emoties; evenmin als Troelstra
wordt hij door de Tachtigers beïnvloed; wat zij op papier zetten is bestemd voor een
eenvoudig, hardwerkend, in de agrarische sfeer levend en wat zijn eigen taal betreft
nog analfabeet volk.
De man die hem na tien lange jaren uit de kazerne verlost, is zelf een origineel
en energiek man: Jacob Hepkema, boerenzoon, onderwijzer, Fries volksschrijver,
al spoedig hoofdredacteur-directeur van een in de Friese Zuidoosthoek verschijnend
nieuwsblad, een philologisch en historisch geïnteresseerde autodidact die in de
journalistiek nieuwe wegen durft in te slaan en zijn medewerkers weet te kiezen.
Hof, met zijn zeer vaardige en zeer persoonlijke pen, kan zich voortaan, eerst als
redacteur in Heerenveen en later als hoofdredacteur van het Leeuwarder Nieuwsblad
in Leeuwarden, ontplooien. Hij heeft zich veel kennis, o.a. van de moderne talen,
eigen gemaakt; hij beschikt blijkbaar ook over voldoende vrije tijd om in de Friestalige
journalistiek, de Friese literatuur en de Friese beweging van zijn nog jonge en
bloeiende dagen opvallende dingen te presteren. Zijn vertaling van ‘The song of
Hiawatha’, het Indiaanse epos van de Amerikaan Longfellow dat door Baudelaire
zozeer bewonderd werd en waaraan ook Guido Gezelle zijn eminente krachten
heeft gewaagd, is een prachtig werkstuk. Hij is in de kleine maar toch gevarieerde
wereld der Friese scribenten een rijzende ster; oudere literatoren prijzen hem,
leeftijdsgenoten nemen hem soms als voorbeeld. Hem wordt de gelegenheid
geboden spoedig en onbekrompen
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te kunnen bundelen; in 1906 verschijnt (in Leiden!) zijn eerste gedichtenverzameling
‘Klankboarne’ (klankbron), een boek van ruim tweehonderd bladzijden, en een jaar
later bij dezelfde uitgever een bundel proza van ruim driehonderd bladzijden
‘Omstikken en sydstikken’ (halve en hele stukken brood). Wanneer er leermiddelen
moeten komen voor het in het begin van deze eeuw gestarte Friese onderwijs, wordt
zijn inzending bekroond (‘Yn eigen tún’, 1909); het is een voor die tijd modern en
fris heemkundeboek. Hij schrijft grote verhalen, doet in 1916 een worp naar de grote
roman met zijn ‘De Greate Striid’ - later door hemzelf als toneelstuk bewerkt - en
poogt zich nu en dan maar met niet al te groot succes ook literair te vernieuwen.
Ondertussen heeft hij in de Friese beweging een vooraanstaande maar omstreden
positie gekregen; zijn strijdbare, volhardende, eigenzinnige en gelijkhebberige natuur
verwikkelde hem in tal aan kwesties; door zeer leesbare open brieven gaf hij
gewoonlijk aan zijn geloof in eigen, en van zijn misprijzing van anderer standpunt
uiting. Prikkelbaar en spoedig geraakt als hij was, zocht hij ook gaarne zijn toevlucht
in stekelige poëzie en in fabels.
Hofs literair noodlot was, dat hij door de in 1915 geboren Jongfriese beweging
als mikpunt van critiek en spot werd gekozen en dat hij daardoor enerzijds
geïntimideerd, anderzijds pijnlijk getroffen werd. Van dat ogenblik af heeft hij zich
ook steeds tegenover de een nieuwe lente aankondigende jongeren trachten te
rechtvaardigen, heeft hij hen met de hem gemakkelijk in de hand liggende wapenen
van zijn satirische humor bestookt, heeft hij hen aangegrepen aan de zijde waar
hun zwakke punt en zijn grootste vermogen lag: de taalzuiverheid. Van nu af aan
wordt hij ook steeds meer taal- dan letterkundige. Sommigen hebben daar een
vlucht in gezien, een laat afscheid van het tournooiveld; men kan echter evengoed
zeggen, dat hij eindelijk inzag alle kracht te moeten geven aan de cultivering van
de speciale, hem zo rijkelijk geschonken talenten; hij voelde zich voortaan kennelijk
geroepen de positie van de Friese volkstaal en de taak van de Friese taalstrijd zo
realistisch mogelijk, en dat zowel in thetische als in antithetische zin, te omschrijven.
Had hij zich tot dusver vooral op idiomatisch gebied bewogen, omstreeks 1920
begon hij belangwekkende etymologische bijdragen te leveren. In samenwerking
met O.H. Sytstra gaf hij in 1925 de ‘Nieuwe Friesche Spraakkunst’ uit en in 1933
verscheen, als derde deel van de Noord- en Zuid-Nederlandsche Dialect-Bibliotheek
van Grootaers en Kloeke, zijn
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‘Friesche Dialectgeographie’, een niet volmaakt maar wel indrukwekkend
eenmanswerk, een prestatie die hij alleen kon leveren. Een reeks boeiende en zeer
instructieve lezingen over het Stadfries, die hij voor de regionale omroep had
gehouden, kon in 1956 gebundeld worden (‘Dit en dat oer it Stedsk’). Een aantal
tijdschriftenopstellen over oudere en jongere tijdgenoten is ook zeer de moeite
waard, al blijkt Hof ook daar geen volleerd meester in de zielkundige verdieping in
de geestesaard van andersgezinden. Knap, boeiend en deskundig is ook datgene
wat hij over het Oera-Linda-Bok heeft geschreven; onderzoekers van deze nu haast
een eeuw geleden opgedoken maar nog steeds raadselachtige kwestie kunnen er
alleen tot schade van zichzelf aan voorbijgaan. Een bijzondere vrucht des
ouderdoms, maar geheel passend bij de vechtlustige en recht op de man afgaande
Hof, waren enkele brochures over de perssituatie in Friesland in de eerste jaren na
de bevrijding (de zuiveringsperiode); er blijkt uit, hoezeer zijn onafhankelijke aard
vaak naar het contramineuze neigde, maar ook hoezeer zijn hart nog vervuld was
van dankbaarheid jegens de man die hem een uitweg uit het soldatendom verschaft
en naar Friesland teruggehaald had: Hepkema.
Zelfrechtvaardiging, verantwoording voor het aangezicht van Vrouwe Historia, de
gevoelde behoefte om zelf het belangrijkste van het door hem in het Fries
geschrevene, zo nodig met context en commentaar, aan het nageslacht over te
leveren, hebben Hof geleid tot de samenstelling van zijn vier delen ‘Fjirtich Jier
Taelstriid’ (1940-'42, in totaal ongeveer 1600 bladzijden), een niet enkel volumineus
maar in het Fries ook uniek werk. In deze veelheid van polemische en agressieve
artikelen, van boek- en toneelcritieken, van zeer persoonlijke impressies in altijd
duidelijke expressies, heeft hij zichzelf ten voeten uit getekend. Voor de
geschiedschrijving van de Friese beweging en de Friese literatuur zijn deze bundels,
mits zeer critisch gelezen, uiterst waardevol, vooral omdat zij de voor Friesland zo
critische periode van 1900-'40 behandelen. Latere lezers zullen er in elk geval uit
kunnen leren hoe lenig, rijk en beeldend het Fries in de handen van zulk een
begenadigd taalboetseerder als Hof kon worden. Dat deze prozaïst van de beste
journalisten van zijn tijd maar vooral ook van Multatuli geleerd heeft, ontdekt men
reeds na kortstondige inzage. Het moet deze ras-polemicus bevredigd hebben, dat
de verzameling nog juist voor zijn zeventigste verjaardag compleet van de persen
gerold was. En ook, dat de bezettingssituatie het nog
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juist toeliet, dat hij op die dag door brede kringen gehuldigd kon worden; schrijver
dezes heeft hem toen als vertegenwoordiger der jongeren mogen toespreken en
mocht later ervaren dat de rijzige man met zijn markante kop en zijn tot verzet
uitdagende spreektrant in dit eerbetoon een grimmige voldoening heeft gevonden.
Zijn voornaamste en begaafdste bestrijder uit de jaren na 1915, Dr. Douwe Kalma,
kon er na de verschijning van deze vier delen moeilijk het zwijgen toe doen; zijn
brochure ‘Koarte ynlieding ta Fjirtich Jier Taelstriid’ (1943) bevat zeker een aantal
klinkende waarheden, maar is als geheel zwak, niet zonder opportunisme en mede
daardoor ook niet overtuigend geschreven. Hof heeft niet alleen zijn erfvijand Kalma
nog overleefd, hij is ook zó oud geworden dat hij het kon meemaken hoe een alweer
jongere generatie in Friesland aan deze zeer veelzijdige, uiterst ijverige en begaafde
leider van de beweging van 1915 het vertrouwen meende te moeten opzeggen.
Toch wilde Hof niet alleen als strijder of als wetenschapsman in de toekomst
bekend staan, maar zeer bewust ook als dichter. In 1951 gaf hij zelf een afsluitende
keurlezing uit zijn poëtisch werk, ‘Fan eigen tiid en folk’ (XVI + 167 blz.). De
geschiedenis van de literaire roem wordt altijd aangevuld door die van de literaire
caricatuur; Hof heeft er geen vrede mee willen hebben dat komende geslachten
hem door de bril van zijn lichtvaardigste critici zouden lezen. Zelf heeft hij veel
onechts en opgeschroefds uit zijn zeer verscheiden dichterlijke productie weggelaten;
gebleven is echter wat ook in eigen ogen wel niet geheel goed maar toch om allerlei
redenen bijzonder typerend was. In het exemplaar dat de schrijver mij geschonken
heeft, gaf hij zelf nog eens aan welke gedichten hem het liefst waren of het
waardevolst toeleken; het zijn er, keur uit keur, nog ruim vijfentwintig. Inderdaad
zijn hier verzen bij die uitblinken door treffende zegging en verrassende beeldkracht;
niet alleen kon Hof technisch heel veel aan, maar ook zijn taalmagazijn blijkt met
grote rijkdommen gevuld; daarnaast levert hij in vele van zijn epigrammen, fabels
en rijmpolemieken het overtuigende bewijs dat hij over veel geest en humor beschikt.
Het directe, spontane en onvermengde blijken hem het best te liggen.
Ongecompliceerd als persoonlijkheid was Hof overigens niet; in hem leefden
zeker samen het nu eens sentimentele en dan weer ruw-wrange volkskind, dat zich
achter de naam Jan fan 'e Gaestmar verschool, de zeer critische en recalcitrante
journalist, die in een lang en arbeidzaam
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leven weinig echte eerbied voor de groten dezer aarde behouden had, en de taalman,
die gerust op zijn verbazingwekkende intuïtie en kennis durfde afgaan. Deze
wetenschapsman - alleen de beschamende onbekendheid met zijn prestaties, door
de Nederlandse universiteiten tentoongespreid, heeft hem een doctoraat honoris
causa onthouden - heeft volksliederen gedicht, die nog steeds en graag gezongen
worden; deze journalist verraste bij een kort bezoek aan Noord-Friesland (Sylt enz.)
ieder deskundige door het gemak waarmede hij zich de vele en moeilijke Noordfriese
dialecten eigen wist te maken, - een kwarteeuw later hoorde ik daar nog van zijn
roem gewagen; deze scepticus liet zich vanuit de doopsgezinde vermaning begraven,
en hij, de eigenlijk toch eenzaam gewordene, kwam te liggen op het kerkhof in
Grouw waar zovele Friese schrijvers hun laatste rustplaats hebben gevonden. De
strijder en de dromer, de heftige en de stille, de zelfverzekerde en de twijfelende,
Hof heeft deze tegenstrijdige zielen in één borst moeten verenigen.
Zijn betekenis als man van taal en taalkunde spreekt het sterkst. Hij heeft het
nooit kunnen verdragen dat frisici, philologen als Dr. F. Buitenrust Hettema, Dr. J.B.
Schepers en Dr. G.A. Wumkes, de Friese taal niet beter en in elk geval niet in haar
volheid en rijkdom kenden; hij vergat wel eens dat het erfgoed dat hij in dit opzicht
van huis uit meegekregen had nauwelijks overtrefbaar was. Niemand bleef bij hem
na korte kennismaking in het ongewisse over zijn taalgevoel en taalvermogen. Het
volk bleef bij hem de laatste en beslissende instantie; van de Friese volkstaal zag
hij zo mogelijk de zinsbouw als nog meer karakteristiek dan de woordenschat; hij
kon het niet verdragen wanneer sommige intellectuelen deze taal in het dwangbuis
van een vreemde periodenbouw duwden. Al was hij op en top autodidact, hij heeft
de gezette studie nooit vermeden; vóór alles zocht hij echter de taal op waar zij echt
en door geen school of wancultuur bedorven leefde: op de straat, op het water, in
de boerderij. Met de daar verworven formidabele kennis ging hij naar zijn natuur
nogal eens absolutistisch om, maar wie zich genegen voelde van hem te leren kon
lang bij hem terecht. Naturalist en evolutionist als hij vooral inzake de taal was, kon
hij moeilijk anders dan de ondergang van de Friese volkstaal voorspellen, maar dat
heeft hem niet tegengehouden om er al zijn liefde en werkkracht aan te geven.
Onderschat is Hof zeker geruime tijd als taalstrijder, als wegwijzend voorman in
de Friese beweging. Zoals hij uitgesproken ideeën had over
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de verhouding van taal en dialect en van schrijf- en spreektaal, zo had hij ook zijn
eigen mening over de verhouding van volk en beweging, van Fries en Nederlands,
van Friesland en Holland. Zoals hij van de vastlegging van een geijkt, algemeen
beschaafd Fries gruwde, - het was niet alleen een misdaad aan het volk maar kwam
ook op taalverarming neer, - zo verwachtte hij van een verzeilen van de Friese
beweging in politieke, nationalistische vaarwaters geen goeds. Pessimistisch gestemd
over 's werelds loop als hij steeds meer werd, en als volbloed individualist zich bij
geen enkele richting of groepering goed thuis gevoelend, zag hij in later jaren in
vele uitingen van de Friese beweging iets geforceerds en demonstratiefs. Maar het
Friese onderwijs en vooral het streven naar de inrichting van tweetalige scholen
heeft zijn volle sympathie gehad; het minderwaardigheidsbesef aangaande eigen
taal, dat de Friese jeugd zo lang en bijna stelselmatig door de school is opgedrongen,
zou daardoor ook voor een groot deel verdwijnen, meende hij. Zelf heeft hij het
talent, de bredere visie op het taalvraagstuk en de liefdevolle toewijding aan het
volksopvoedingswerk van de ‘Jongfriezen’ niet genoeg in hun waarde onderkend.
Zijn aard neigde soms naar egocentrische beslotenheid; wanneer daar nog
gebelgdheid bij kwam, was hij niet meer in staat iets van de waarheid van de
tegenstander te zien.
Het geprononceerde strijderschap en de ongewoon grote begaafdheid voor
taalkundige zaken hebben het schrijver- en dichterschap van Hof eensdeels
ongetwijfeld bevorderd, anderdeels ook schade berokkend. De sterkte zijner
gevoelens en de gemakkelijkheid van verwoording hebben vaak tot rethoriek in zijn
gedichten gevoerd; vooral in zijn jonge jaren kon hij de verleiding van de archaïsmen,
van het stafrijm, van de opstapeling en de bonte kleuring der effecten niet weerstaan.
Zelfcritiek is Hofs sterkste zijde nooit geweest. Als literator had hij iets van de virtuoos
in zich; hij jongleerde met de taal, hij goochelde steeds weer andere zegswijzen en
taalfiguren te voorschijn, zijn productie leek zo overvloedig te kunnen worden als
hem nodig leek. Was het niet deze virtuositeit die hem tot zo een knap journalist
gemaakt heeft? Maar een waarachtig dichter was Hof in zijn beste ogenblikken
zeker; hij heeft enkele tientallen lyrische verzen op zijn naam staan, die zó echt en
eenvoudig en aangrijpend-menselijk zijn, dat zij tot het beste behoren van wat er in
onze eeuw aan Friese poëzie geschreven is. Daarbij had hij de durf om onmodern
te willen zijn; hij heeft sonnetten geschreven
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toen dat in de mode was, inderdaad, maar hij schreef ook voordrachten, kortdichten,
fabels, spotverzen, alles naar min of meer ouderwetse trant, en dat alleen al omdat
hij wist dat zijn volk er plezier aan kon hebben.
Novellist of romanschrijver is Hof, niettegenstaande verscheidene en goedbedoelde
pogingen, nooit helemaal geworden. Hij heeft zich in dit opzicht lang niet zo van de
negentiende-eeuwse tradities van de Friese volksschrijverij kunnen losmaken als
zijn tijdgenote Simke Kloosterman, die toch ook geen revolutionaire was. In zijn
verhalend proza zat te vaak iets geforceerds, iets mooi- en dikdoenerigs; wij voor
ons geven aan zijn critisch proza ver de voorkeur. Dáár zat dikwijls de hele man in,
de energieke en niet wijkende schipperszoon die het graag tegen ieder die hem
dwars voor de voeten kwam wilde opnemen. Dán was hij ook echt, veel echter dan
in zijn humoristische stukjes of verhandelingen.
Van zoetsappige omgang of onderlinge bewieroking is er onder de Friese schrijvers
vrijwel nooit sprake geweest; aangezien hun karakter nogal eens sterker sprak dan
hun talent, bleven de persoonlijke botsingen zelden uit. Hof heeft daar rijkelijk zijn
deel van gehad; mocht hij al eens gedacht hebben dat hij leiderscapaciteiten had
die de Friese beweging in een slappe tijd zouden kunnen voortstuwen, dan heeft
een practijk van vele jaren hem toch wel van deze gedachte afgeholpen. Dit, en
een vermeend tekort aan erkenning, en misschien het knagend besef dat hij veel
meer had kunnen bereiken wanneer hij zich alleen bij de taalkunde gehouden had,
hebben hem teleurstelling bezorgd. Maar hoe eenzaam hij ook gestaan heeft, welke
teleurstellingen hij ondervond, hij bleef zijn roeping getrouw. Zestig jaar lang was
hij Fries schrijver, - dat betekent werken voor weinig eer en geen loon, - en al die
tijd deed hij wat hij deed met evenveel hartstocht als eenvoudig plichtsgevoel. Zijn
driest postuur leek bij de dag meer te zeggen: kom maar op, ik sta mijn man. Maar
deze sterke was inwendig toch een ook zwakke, een lichtgeroerde, ‘in hurd man op
in weak tsiis’. Hij kon tijdens zijn leven niet aan de kant geschoven worden, hij kan
dat ook na zijn dood niet. Zijn werk werkt dóór, zijn vraagstelling blijft actueel, zijn
persoonlijkheid is ook voor het nageslacht duidelijk herkenbaar. In hem ging een
meester heen.
J. TJ. PIEBENGA
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Karel Hendrik Eduard de Jong
(Biebrich, 9 februari 1872 - Zeist, 27 december 1960)
K.H.E. de Jong was het enige kind van Willem de Jong (1819-1871), theeplanter te
Wonosobo op Java en Anna Maria Schnell (1835-1918). Zijn vader, die in Duitsland
herstel van gezondheid had gezocht, overleed te Marburg drie maanden voor de
geboorte van zijn zoon. Karel de Jong volgde in Duitsland en ook te Genève de
lagere school; later vestigde zijn moeder zich te den Haag, waar hij het Haagse
gymnasium bezocht. Daarna studeerde de Jong klassieke talen te Leiden om er 8
dec. 1900 cum laude te promoveren (1). Van zijn leermeesters heeft vooral de
Latinist J.J. Hartman grote indruk op hem gemaakt (43). Ook Bolland werd door de
Jong gevolgd, maar de voorkeur voor een eigen mening, die de Jong's hele leven
gekenmerkt heeft, moet ook toen reeds aan de dag zijn gekomen: een medestudent
herinnert zich, dat Bolland van de katheder neerzag zeggende: ‘de Jong knabbelt
aan mijn voetstuk!’. De Jong ging privaatlessen geven in de oude talen, hetgeen hij
steeds heeft voortgezet. In 1910 werd hij toegelaten als privaat-docent te Leiden
voor het onderwerp ‘De wijsbegeerte in de Romeinse keizertijd’ (4). Dit
privaatdocentschap heeft hij tot 1958 vervuld. In 1940 is hier een privaatdocentschap
voor de parapsychologie, in opvolging van dr. P.A. Dietz, bijgekomen (17). Als
zodanig heeft de Jong nog in de cursus 1960-'61 college gegeven.
Het hoofdwerk van de Jong is Das antike Mysterienwesen (3; vgl. 1, 19, 22, 35).
Hierin verdedigde hij o.a. de stelling, die nogal verzet wekte, dat zich in de oude
mysteriën verschijnselen hebben voorgedaan, die in die tijd vaak als spiritistische
werden aangeduid en die men thans parapsychologische zou noemen. Voor dit
soort verschijnselen heeft de Jong altijd een grote belangstelling aan de dag gelegd.
Carl du Prel (1839-1899), zo vertelde hij, had hem hier de weg gewezen. In hetzelfde
verband moet men ook zijn studies over de geschiedenis van het occultisme zien
(7, 14, 24, 44, 45). Als klassicus was de Jong in het bijzonder in de Stoa (13, 15,
37) en in het Neo-Platonisme (5, 6, 18, 45) geïnteresseerd. Hier komen andere
studies en ook vertalingen op het terrein der klassieke letteren bij (21, 25, 26, 32,
34, 39, 42, 47, 48, 51, 54).
Als zovele klassici bewoog de Jong zich ook op wijsgerig gebied (4, 9, 15, 27,
31, 38, 46, 53). Hier had speciaal het z.g. dualistisch materialisme - een vorm van
wat wij elders ‘hylisch pluralisme’ hebben
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genoemd - zijn belangstelling (10, 31, 40). Dit nam niet weg, dat hij ook voor de
parapsychologie als geheel een open oog had (12, 17, 20) en ook de nieuwere
statistische onderzoekingen op dit gebied waardeerde (17 pag. 123 e.v.).
Het meest was K.H.E. de Jong volgens ons in zijn element als filoloog. Hoe
verontwaardigd kon hij zijn, wanneer aan de zuivere vaststelling van teksten wat
haperde (5, 6); hoeveel studies heeft hij aan hun vertolking niet gewijd (15, 18, 32,
39, 47, 54). Vandaar, dat ook de letterkunde in het algemeen (8, 29) en de
Nederlandse letterkunde (46, 47, 49, 51, 52, 53) zijn aandacht hadden. De Jong
placht trouwens ook zelf te dichten - of in dichtvorm te vertalen (33, 41) -, waarvan
het volgende puntdicht, getiteld Adversariis Nietzschii een voorbeeld is:
Wollt ihr an Nietzsche euch rächen? Verhasst war tief ihm das Mitleid.
Habt drum Mitleid mit ihm! Rache ist dieses genug.

De geschiedenis leefde ook zeer voor de Jong (11, 28); zijn conversatie kruidde hij
vaak met historische bijzonderheden.
In wereldbeschouwelijk opzicht stond de Jong op een merkwaardig standpunt.
Hij geloofde enerzijds zeer bepaald aan een voortbestaan na de dood (16, 31) en
hij onderhield contacten met de spiritistische beweging. Maar hij was anderzijds
pluralist (31: dit korte geschrift zou men zijn geestelijk testament kunnen noemen):
de wereld was voor hem géén gelukkige eenheid. Hij vond verscheidene inrichtingen
des levens maar twijfelachtig. Op de vraag naar de theo-dicee is zijn antwoord
negatief geweest, getuige het bittere:
Het goud aan 's keizers kroon heeft steeds in God geblonken
En wanhoops schrikb're kreet heeft steeds in God weerklonken.

Het sonnet De dans van šiwa ademt een zelfde geest.
De Jong heeft tot haar dood in 1918 met zijn moeder samengewoond en is altijd
vrijgezel gebleven. Gedurende een veertig jaar woonde hij op het adres Beeklaan
356 te den Haag in een voormalig atelier, waar hij slechts zelden stookte. Toch was
de Jong geen eenzaam mens. Hij werd in menig huis gastvrij ontvangen en had
vele vrienden, b.v. W.G. van der Tak, J.B. Ubink en de industrieel T.J. Twijnstra en
hun echtgenoten. Velen van zijn oud-leerlingen hielden de band met hem aan.
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Met Willem Kloos, wiens echtgenote een nicht was van de Jong, stond hij in levendig
contact. Terwijl de Jong begaan was met het lijden van anderen, leidde hij zelf een
zeer sober, men kan bijna zeggen ascetisch leven. Als zodanig herinnerde hij aan
vertegenwoordigers van sommige der socratische scholen, die hem zo na aan het
hart lagen, en waarvan men o.i. nog niet voldoende de overeenkomst met Indische
yogi's van diverse pluimage heeft onderkend. Bekend was de Jong om zijn
onverzorgd uiterlijk. Men kan hieruit leren, hoeveel eigenaardigheden van iemand
getolereerd worden, wanneer zij gedragen worden door de sterke wil zichzelf te
zijn. In het kader van deze zelfverzekerdheid moet men ook de vanzelfsprekendheid
zien, waarmee de Jong de viering door de vriendenkring van een reeks jubilea
accepteerde. De opmerking is wel gemaakt, dat het drama in de Jong's leven is
geweest, dat hij niet - in een tijd, toen universitaire functies schaarser waren dan
thans - tijdig tot een professoraat is geroepen. (Een aanbod van 1916 om te Gent
hoogleraar in het Grieks te worden heeft hij intussen afgeslagen). En toch - de Jong
zou de Jong niet geweest zijn zonder zijn karige levenswijze, zijn eigenzinnigheden
- zijn devies was, zo zei hij wel eens: nitor in adversum - en zijn critiek. Daarin kon
hij fel zijn; hij had zo zijn antipathieën en sympathieën. ‘Bêtes noires’ waren voor
hem b.v. Immanuel Kant (9), Rudolf Steiner en Leo Polak. Grote waardering
koesterde hij daarentegen voor Origenes (18, 54), Andreas Rüdiger (9), Willem
Bilderdijk (11, 33, 47, 50, 51) en Carl du Prel.
De Jong was lid van het Prov. Utrechts Genootschap sinds 1911; van de
Maatschappij der Ned. Letterkunde vanaf 1916. Hij was erelid van de Haagse
Kunstkring en is o.a. bestuurslid geweest van de Ned. Studievereniging voor
‘Psychical Research’, van de Vereniging ‘Het Spinozahuis’ en van de Vereniging
voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage. Aan de werkzaamheden van de laatste heeft
hij altijd levendig deel genomen; hij was een der oprichters ervan (1907) en vaak
voorzitter of vice-voorzitter. Naast een Leidse was de Jong vooral ook een Haagse
figuur, o.a. door zijn vele spreekbeurten aldaar en zijn frequenteren van de Koninklijke
Bibliotheek. Vermeld moeten ook worden de talloze kleine stukjes, dikwijls van
historisch-filologische aard, die hij in een reeks van tijdschriften schreef. De Jong
heeft zich ook geïnteresseerd voor de Anti-vivisectie-beweging; in een minder
gelukkige periode van zijn leven voor het actualisme; voor de Werkgroep der
Paranormale Genezers en, in zijn laatste jaren, voor het Islamitisch Genootschap
te den Haag (30).
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Op Oudejaar 1960 is het stoffelijk overschot van ‘K.H.E.’ op Nieuw Eik en Duinen
aan de aarde, waar ook dat van zijn moeder rust, toevertrouwd. In de aula hadden
de zeer talrijke aanwezigen, na de gehouden toespraken, in wat men zeide zijn
eigen vertaling was, gezongen:
Horae, dies, menses, anni
Sicut umbrae fugiunt.

J.J. POORTMAN

Geschriften
1900

De Apuleio Isiacorum
mysteriorum teste.
(Dissertatie).

(1)

1905

Dienstweigering bij de
oude Christenen.

(2)

1909

Das antike
(3)
Mysterienwesen. (2de druk
1919).

1910

De wijsbegeerte in den
Romeinschen keizertijd.
(Openbare Les).

(4)

1910

Wijsgeerig broddelwerk.

(5)

1916

Hegel und Plotin.

(6)

1921

De magie bij de Grieken
en Romeinen. (2de druk
1948).

(7)

1927

Heeft letterkundige kritiek (8)
waarde?

1931

Rüdiger und ein Anfang!
Kant und ein Ende!

(9)

1932

Die andere Seite des
Materialismus.

(10)

1934

Bilderdijk's ‘Geschiedenis (11)
des Vaderlands’.

1936

De parapsychologie. (2de (12)
druk 1954).

1937

De Stoa. Een
wereld-philosophie.

(13)

1938

De zwarte magie. (2de
druk 1956).

(14)

1939

Spinoza en de Stoa.

(15)
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1940

Groote verkondigers van
het voortbestaan.

(16)

1940

Wat is parapsychologie?
(Openbare Les).

(17)

1941

Plotinus of Ammonius
Saccas?

(18)

1943

De Grieksche mysteriën.

(19)

1947

Parapsychologische
(20)
verschijnselen in en buiten
de mens.

1949

Antieke welsprekendheid. (21)

1950

De Oosters-Hellenistische (22)
mysteriën.

1950

Wat is het
onderbewustzijn?

(23)

1951

De witte magie.

(24)

1952

Antieke wijsheid.

(25)

1952

De hymnen van Proclus.

(26)

1954

Philosofen en dieren.

(27)

1954

Wereldgeschiedenis.

(28)

1958

Zwerftocht door de
wereldliteratuur.

(29)

1960

Islam en cultuur.

(30)

1960

Monadologie.

(31)

Voornaamste artikelen
1903

Plutarchus en het
(32)
Christendom. (Theologisch
Tijdschrift).

1906

Vertalingen van Bilderdijk's (33)
werken. (In: Mr. Willem
Bilderdijk).

1909

Over het Schoone. Vert.
van Plotinus, Enn. I, 6.
(Het Nieuwe Leven).

(34)

1910

Spiritisme en
Bijbelverklaring.
(Theologisch Tijdschrift).

(35)
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1911

De kerkelijke richtingen in (36)
Nederland. (Vragen van
den Dag).

1917

Een staatsman en moralist (37)
uit de eerste eeuw,
Seneca. (Vragen van den
Dag).

1921

Leibniz over de
reïncarnatie. (De Nieuwe
Gids).

1921

De Danteo ac Lucano. (In: (39)
Dante Alighieri, Omaggio
dell'Olanda).

1922

Materialisme en
(40)
voortbestaan. (De Nieuwe
Gids).

1925

Inedita quaedam. (In:
Coena apparata in hon.
C.H.E. de Jong).

(41)

1928

De Horatio Hannibali
inimico. (Mnemosyne).

(42)

1928

Levensschets Prof. Dr. J.J. (43)
Hartman. (In: Nagelaten
Geschriften).

1928

Plato en het occultisme. (44)
(Tijds. v. Parapsychologie
I).

1930

De Neo-Platonici en het
occultisme. (Tijds. v.
Parapsychologie II).

(45)

1934

De wijsgeerige gedachte
bij de
Noord-Nederlandsche
tooneelschrijvers.
(In: Na tien jaar.
Gedenkboek Bond Ned.
Tooneelschrijvers).

(46)

1936

De Bilderdijkio Manilii
vestigia secuto.
(Mnemosyne).

(47)

1936

Observationes quaedam (48)
de Hofman-Peerlkampii et
Hartmani studiis
Horatianis. (Mnemosyne).

(38)
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1937

Helden en heldinnen in
Vondels treurspelen. (De
Delver).

(49)

1938

Bilderdijk te Leiden. (In:
Bilderdijkherdenking).

(50)

1938

Bilderdijk en Sophocles.
(Verslag Prov. Utr.
Genootschap).

(51)

1940

Vondel en Lessius.
(Vondelkroniek).

(52)

1940

Vondel als philosoof.
(Vondelkroniek).

(53)

1948

Origenes. (Mens en
Kosmos).

(54)

1961

Gods wil en het kwade.
(Corr. met L. Hoyack).
(Spiritische Bladen) en
vele kleinere artikelen.

(55)

en vele kleinere artikelen.
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ANTOINE HUBERT MARIE CORNELIS KESSEN
(Fotobedrijf de Graaff, vh. Foto Jonkers)
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Antoine Hubert Marie Cornelis Kessen
(Maastricht, 25 oktober 1904 - Leiden, 12 juni 1960)
Een kort maar rijk en veelzijdig leven vond op 12 juni van het vorig jaar zijn einde,
midden in het feestgedruis van het Leidse lustrum, misschien door velen nauwelijks
opgemerkt, smartelijk ervaren door degenen die met Kessen bevriend waren.
Een langdurig ziekbed, niettemin weer tweemaal onderbroken door perioden van
grote activiteit, was er de oorzaak van dat de aandacht van velen die een actieve
rol speelden in het Leidse culturele leven zich al weer verplaatst had: het leven gaat
door en juist in die gebieden waar de grootste activiteit heerst, geldt meer wàt er
gedaan wordt dan de persoon die de activiteit ontplooit. Het is het lot van de actieve
mens en de man die wij hier in het kort willen herdenken was er zich ten volle van
bewust.
Nadat Kessen het gemeentelijk gymnasium in zijn geboorteplaats had doorlopen,
legde hij in 1926 aan de Universiteit van Leuven cum laude het licentiaatsexamen
in de Germaanse philologie af, gevolgd door een doctoraalexamen in de faculteit
der letteren en wijsbegeerte te Leiden, waar hij in 1931 promoveerde op een
proefschrift ‘Het Cancellierboeck’, een litterair-historische en taalkundige studie over
en uitgave van een Middelnederlands Biechtboek. Hij toont daarin aan dat het werkje
een vertaling moet zijn van een latijnse compilatie, waarvan twee tractaten van
Robertus de Sorbona, de biechtvader van Koning Lodewijk de Heilige en stichter
van het Collegium Sorbonae (het bescheiden begin van de later zo machtige
theologische faculteit der Parijse Sorbonne), als uitgangspunt moeten worden
beschouwd.
Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht legde hij het archiefexamen eerste
klas af, na mede voor dit doel aan de Universiteit van Utrecht colleges in de
diplomatiek te hebben gevolgd.
In 1934 vinden wij hem als secretaris van de R.K. Economische Hogeschool te
Tilburg, maar reeds in het volgende jaar bereikte hij zijn aanvankelijke bestemming
door zijn benoeming tot archivaris en bibliothecaris van zijn geliefde geboortestad
Maastricht.
Deze functie heeft hij tot na de bevrijding in 1945 vervuld. In deze jaren heeft
Kessen vele nevenfuncties uitgeoefend, onder welke die van secretaris van het
Provinciaal Museum, secretaris van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap, waarbij hij tevens redactie-
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secretaris was van de alom bekende Publications de Limbourg . In diezelfde periode,
ook gedurende de bezetting, heeft hij een honderdtal artikelen en boekbesprekingen
gepubliceerd. Speciaal dient vermeld te worden zijn uitnemend beredeneerd register
op de 75 jaargangen van de Publications, waarmede hij zijn mede-historici een
onschatbare dienst heeft bewezen (1940).
Het werd algemeen als een groot verlies ervaren in Limburg, toen hij Maastricht
ging verlaten in 1946 vanwege zijn benoeming tot conservator (onderbibliothecaris)
van de Groningse universiteitsbibliotheek.
In Groningen heeft Kessen in de anderhalf jaar dat hij er was hard gewerkt en
een bibliotheconomische practijkkennis zich eigen gemaakt, die hem op zijn laatste
standplaats te stade is gekomen. Op cultureel gebied bleef hij de rol vervullen die
hij jaren lang te Maastricht evenmin verwaarloosd had: hij schreef recensies van
boeken die hem belangwekkend voorkwamen, ditmaal in Elsevier's Weekblad.
Toen Kessen in 1947 solliciteerde naar Leiden, waar een vacature ontstond door
het afscheid van Dr. T.P. Sevensma, gevoelde men zich aanvankelijk niet zeer op
zijn gemak, daar de Minister hem, als tweede candidaat van de voordracht,
benoemde. In het Noorden was hij weliswaar geen onbekende, maar als
Rooms-Katholiek Limburger leek hij niet in de allereerste plaats de aangewezen
persoon om in aanmerking te komen voor een dergelijke gewichtige positie in een
uitgesproken protestants centrum als de Leidse Universiteit. Belangrijk was daarom
het onderhands binnengekomen loffelijke getuigenis van de Groningse hoogleraar
Lindeboom, die hem kenschetste als een ruimdenkend en dynamisch man van wie
hij hoge verwachtingen koesterde. Deze verwachtingen zijn in alle opzichten nog
overtroffen.
Met ingang van 1 september 1947 benoemd tot Directeur-bibliothecaris van de
Leidse Universiteitsbibliotheek, heeft hij in deze functie vele belangrijke initiatieven
ontplooid. Gedurende zijn ambtsperiode verdrievoudigde bijna het personeel der
bibliotheek, terwijl het budget voor de aanschaffing van boeken en tijdschriften
tenminste vervijfvoudigde. Steeds heeft hij op de bres gestaan voor de centrale
positie der Bibliotheek, waartoe de vele instituutsbibliotheken gerekend worden,
van de laboratoria en van de klinieken van het Academisch Ziekenhuis.

1

Publications de la Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg.
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Van de mede in deze tijd ontwikkelde initiatieven, die indirect met zijn functie verband
hielden, mogen slechts worden vermeld een betere landelijke regeling van de
vergoeding aan promovendi voor het afstaan van exemplaren van hun proefschrift,
ten behoeve van het internationale ruilverkeer van publicaties, aan de
Universiteitsbibliotheek, alsmede een gunstiger koersberekening voor de leveringen
van de boekhandel aan grote bibliotheken.
Tijdens zijn directoraat werd een nieuw boekenmagazijn gebouwd en werden
plannen ontworpen voor het bouwen van de Centrale Medische Bibliotheek, die als
onderdeel van de Universiteitsbibliotheek is te beschouwen.
Naast de vele impulsen, die hij aan reorganisatie, uitbreiding en aanbouw gegeven
heeft, heeft Kessen ook op het Nederlandse bibliotheekwezen in zijn geheel na de
tweede wereldoorlog een belangrijke invloed uitgeoefend.
Nadat hij zes jaar (1946-1952) bestuurslid en onder-voorzitter was geweest van
de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, werd hij in 1954 algemeen
voorzitter van deze vereniging, welke in haar organisatievorm bijna exemplarisch
is in vergelijking met andere buitenlandse verenigingen, door haar sectie-gewijze
opbouw, waarbij de vertegenwoordiging betracht wordt van alle bibliotheektypen.
Als zodanig was hij mede-oprichter en gedurende een tiental jaren bestuurslid en
voorzitter van de in 1948 gevormde Sectie voor Wetenschappelijke Bibliotheken.
Mede in deze functie heeft hij vele lezingen gehouden, terwijl hij ook de Nederlandse
bibliotheekwereld op tal van congressen in het buitenland heeft vertegenwoordigd.
Bovendien werd hij in 1950 benoemd tot voorzitter-rapporteur van de ‘International
Committee on the Exchange of Publications’ van de Internationale Federatie van
Bibliotheekverenigingen, van welke federatie niet minder dan 54 landen deel
uitmaken. Als zodanig heeft hij nog in 1958 invloed uitgeoefend op de samenstelling
van een nieuwe internationale ruilconventie vanwege de UNESCO. Ook heeft hij
voor de Internationale Federatie een aantal jaaroverzichten gegeven van het
Nederlandse bibliotheekwezen. Zijn bijzondere activiteit blijkt mede uit zijn vele
bestuurslidmaatschappen naast de bovengenoemde. Zo was hij bestuurslid van de
International Medical Library Association, lid, uit hoofde van zijn ambt, van de
Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, secretaris van de
Universitaire Pers, secretaris van de Commissie van Bijstand van
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het Directorium van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, voorzitter van de
Vereniging ‘Oud Leiden’ en van de Leidse Straatnamen-commissie. Bovendien zijn
in de laatste jaren verschillende artikelen van zijn hand verschenen over de
internationale ruil van publicaties, de coördinatie van de aankoop, de oorsprong en
de ontwikkeling van de universitaire dissertatie en zo meer.
In het Jaarboek onzer Maatschappij is vooral een herinnering aan Kessen's
activiteit in zijn Leidse jaren op haar plaats en, om de kring nog nauwer te sluiten,
zijn ijveren voor het welzijn van de Maatschappij zelve en haar bibliotheek in het
bijzonder.
Toen hij in 1951 benoemd werd tot bibliothecaris, als zodanig tevens bestuurslid,
had hij reeds enige jaren zijn voorganger, die zich in deze kwaliteit zeer verdienstelijk
gemaakt had, maar die in zijn latere jaren steeds minder actief kon zijn, met raad
en daad ter zijde gestaan.
Hij was de aangewezen man en men stapte over het bezwaar heen dat een
personele unie met de Universiteitsbibliotheek stellig met zich medebrengt: een
bedreiging van de zelfstandigheid van de verzameling, die immers slechts in beheer
is bij de Universiteitsbibliotheek, zonder dat de leiding daarvan enige zeggenschap
heeft over aankopen.
De noodtoestand der financiën van de Maatschappij, na de oorlog ontstaan door
de enorme prijsstijging op elk gebied, bij gelijkblijvende contributies, deed zich met
name voelen voor de beheerder van de bibliotheek. In het laatste jaar van Van
Rijnbach's bibliothecariaat was het bezit met slechts 263 boekdelen toegenomen,
voor het merendeel geschenken. Het was duidelijk dat de bibliotheek hard op weg
was een dode verzameling te worden.
Met zijn gewone voortvarendheid kwam Kessen reeds in het volgende jaar voor
den dag met een uitgebreid plan voor reorganisatie.
Onder de gegeven omstandigheden drukten de remuneraties van secretaris,
penningmeester en bibliothecaris op abnormale wijze het budget. Hij gaf het goede
voorbeeld door voorlopig zijn vergoeding ter beschikking te stellen.
Als een teleurstelling voelde hij het dat het financiële offer, dat hij zodoende
jarenlang gebracht had, de bibliotheek niet ten goede is gekomen, zoals hij het had
bedoeld.
De huur van de bestuurskamer in het Snouck Hurgronje-huis werd opgezegd.
Voortaan was de Maatschappij te gast in de Universiteitsbibliotheek, waar in ‘Tiele's
kamer’ plaats werd gemaakt voor de
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dierbare relieken als de bloemstukjes van le Francq van Berkhey, de copie naar
Breughel's spreekwoorden-schilderij, de kast met de pijpenrekken en de stembus.
Voortaan vergaderde het Bestuur in de fraaie kamer van de Bibliothecaris, waar de
Voorzitter de hamer hanteerde, gezeten in de stoel van Jacob Geel, Kessen's
illustere voorganger aan de Universiteit, maar waar de leden zaten op de eigen
fraaie antieke stoelen die sindsdien het statievertrek der bibliotheek sieren, symbool
van de personele unie die tot op heden bestaan bleef. De maandelijkse
vergaderingen van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, voorheen altijd in de
bestuurskamer gehouden, vonden in het vervolg plaats in ‘Tiele's kamer’.
Kessen schafte overal raad: praktisch en zuinig als hij was, vond hij vaak de
oplossing die ieder bevredigde.
Voor de verzamelingen der Maatschappij werd een nieuw tijdperk ingeluid: de
Heer Schut, een der oude ambtenaren der U.B., voerde in zijn vrije tijd de
administratie en door deze concentratie was het mogelijk allerlei vereenvoudigingen
in te voeren: geen dubbele journalen meer voor het inschrijven van ingekomen
boeken en tijdschriften en daarna voor de overdracht in het beheer der Univ.
Bibliotheek. Het spreekt vanzelf dat dit alles de snelle ter-beschikking-stelling aan
het publiek ten goede kwam. Mede dank zij Kessen kreeg de Regering eindelijk
begrip voor de vele diensten die de Maatschappij bewijst door haar bezit te
incorporeren in de Bibliotheek der Universiteit. Het is voor Kessen een grote
voldoening geweest dat hij het nog heeft mogen beleven de toekenning van de
subsidie te vermelden in het laatste bibliotheekverslag dat hij aan de jaarvergadering
van 1959 heeft aangeboden.
Dat deze tegemoetkoming werkelijk verdiend was moge blijken uit enige cijfers
die aantonen welke grote activiteit in de tussenliggende jaren onder Kessen's leiding
ontplooid werd. Het totale aantal verworven monografieën en vervolgdelen bedroeg
in 1958 niet minder dan 537 delen; in 1957 was dit aantal 370. Met dankbaarheid
gewaagt hij in zijn jaarverslag van de steun die hij van liberale Nederlandse uitgevers
ondervonden had, die hem niet minder dan 293 boekdelen hadden geschonken.
Hij voegt er echter aan toe dat het hem voorkomt dat het niet aangaat altijd maar
weer een beroep te doen op éénzelfde groep van ingezetenen ten behoeve van
een instelling die het algemeen belang zó direct dient als de Maatschappij.
Activiteit, overal liet deze haar sporen na in het beleid dat hij voerde. Allereerst
natuurlijk in zijn Universiteitsbibliotheek.
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IJverde hij voor centralisatie in eigen huis, aan de andere kant had hij te strijden
voor een verstandige en billijke decentralisatie. Niet altijd was hij het eens met de
door de leiding van het Internationaal Ruilbureau gevolgde politiek. Kostbare
wetenschappelijke seriewerken, in Leidse instituten ontstaan, kwamen beschikbaar
voor de internationale ruil, maar naar zijn mening diende deze in de eerste plaats
de Leidse Bibliotheek ten goede te komen. Hier betekende centralisatie wel eens
verlies voor Leiden en dat bracht hem dan in conflict met zijn collega's omdat hij
een moedig en strijdbaar mens was en getrouw waar hij gevoelde zijn plicht niet te
mogen verzaken.
Irriteren kon hij soms ook, daar hij eigenlijk niet wel ter tale was, zijn zinnen slecht
vormde, niet goed verstaanbaar sprak en bovendien, dikwijls nauwelijks luisterend
naar tegenargumenten, zijn eigen standpunt vaak steeds maar weer herhaalde.
In een levensbericht, wil het iets meer zijn dan een curriculum vitae, mag tenslotte
ook een persoonlijke kijk op de overledene die herdacht wordt niet ontbreken.
Zijn in de laatste jaren overdreven aandoend anti-clericalisme heeft hem er nooit
toe gebracht anders te doen dan een systeem bestrijden dat hij, met name in zijn
persoonlijk leven, stellig te eenzijdig had leren haten. Een typisch voorbeeld is wel
dat Rooms-katholieken, die hij als candidaten geschikt achtte voor belangrijke posten
in onze bibliotheken, niet tevergeefs op zijn steun hebben gerekend.
Dat hij werkelijk een loyale tegenstander is geweest, een ieder zal dit geredelijk
toegeven.
Kessen's persoonlijk leven, en niet in de laatste plaats ook de fel bewogen tijd
waaraan hij zo actief heeft deelgenomen, hebben duidelijk een stempel gedrukt op
zijn carrière.
Zien wij hem aanvankelijk als de geslaagde bibliothecaris-archivaris van zijn
geboortestad, door zijn dubbele studie in Leuven en in Leiden als bij uitstek bestemd
voor een positie in dit merkwaardige drie-landencentrum, eerst de oorlogstijd maakte
hem tot iemand die een rol kon spelen in het centrum van ons land, ja zelfs tot een
internationale figuur in de bibliotheekwereld.
Aanvankelijk is hij een typische streek-geleerde. In zijn Maastrichtse tijd is hij de
alom actieve secretaris in de besturen van culturele genootschappen.
Zijn werkzaamheden voor het Limburgse genootschap worden
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hogelijk gewaardeerd; de lijst van geschriften meldt een lange reeks kleine opstellen
in de Publications de Limbourg en in de Maasgouw. Ook als Maastrichtenaar speelde
hij een rol. Met trots kon hij vertellen over de lauweren die hij geoogst had als
organisator van het Maastrichtse carnaval. Zó goed deed hij het dat men hem
verzocht ook zijn krachten maar eens te beproeven ten bate van een
propaganda-optocht voor de Missie. En vol humor kweet hij zich van zijn nieuwe
opdracht! Ik releveer ook de tentoonstelling van Het Franse boek in Maastricht, die
hem de onderscheiding van Officier de l'Académie opleverde.
Een beslissende invloed heeft echter de bezettingstijd op dit leven gehad: het is
in deze tijd dat zich zijn nobel en onzelfzuchtig karakter heeft doen kennen.
Al zeer vroeg was hij als gewezen officier bij de O.D. (Opbouw Dienst) aangesloten
en heeft hij gedurende vele jaren de functie vervuld van Chef-Staf
(onder-commandant) in het District Maastricht. De O.D., was een organisatie, in het
leven geroepen ter voorbereiding tot taken in een na-oorlogs Nederland, tot het
opvangen van de moeilijkheden tijdens een vacuum, bestuurlijk, politioneel en
rechtelijk, na het vertrek van de overweldiger. Spoedig reeds dringt het tot de leiding
door dat deze taak al een aanvang moest nemen bij het ondergronds verzet en zo
zien wij Kessen al werken in de L.O. (Landelijke organisatie voor hulp aan
onderduikers) en in de L.K.P., de Knokploegen-organisatie, die metterdaad de vijand
bestreden heeft en met gewapende vuist inbraken pleegde in de gebouwen waar
persoonsbewijzen en bonkaarten bewaard werden. Ook had hij contact met het zo
succesrijke Medisch Verzet.
Wij zien hem een eigen illegaal blad, ‘Je Maintiendrai’, in zijn vaderstad oprichten
en medewerken aan de verspreiding van strijdschriften in duizenden exemplaren.
Vooral enige maanden voor de bevrijding heeft hij grote activiteit ontplooid, dikwijls
met eigen levensgevaar: enige malen huisvestte hij piloten; een radio-telegrafist
woonde in zijn huis, die via de illegale zender van de Packard-groep weerberichten
naar Engeland zond ten behoeve van de bombardementsvliegtuigen die het
Roerbekken bestookten.
Na de bevrijding van Maastricht in 1944 vinden wij hem als medewerker bij de
oprichting van het eerste Nederlandse Vrijwilligerscorps en wordt hij Hoofd van de
Afd. Culturele Zaken van het Militair Gezag in de provincie Limburg.
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Cultureel was hij trouwens ook tijdens de bezetting werkzaam geweest door het
houden van lezingen in besloten kring, terwijl hij weer typisch de archivaris bleek,
toen hij op het moment dat de menigte haar woede koelde op de inboedels van de
N.S.B.-ers, ervoor zorgde dat hun archieven, die men op straat geworpen had, in
veiligheid werden gebracht.
In 1946, bij zijn vertrek in een nieuwe functie aan de Universiteitsbibliotheek te
Groningen, bleek hoe node men hem gaan liet. Dat was bij het afscheid van de
Regionale Omroep Zuid, die hij gestart had. Werd eind november 1945 tot de
oprichting dezer instelling besloten, reeds eind december van datzelfde jaar wist
Kessen het klaar te spelen dat de Omroep met een uitstekend Kerst- en
jaarwisselings-programma voor den dag kwam. In de ‘Windroos’ van 25 maart 1946
verscheen een aardig stukje dat deze bijzondere prestatie nog eens in herinnering
bracht.
Waarom hij naar Groningen vertrok, en dat nog wel in een ondergeschikte positie?
Zeker zullen bij dit besluit factoren van persoonlijke aard een grote rol hebben
gespeeld, maar waren deze er niet geweest, men kan zich moeilijk voorstellen dat
iemand als Kessen, na zó bewogen jaren, in staat geweest zou zijn om als
archivaris-bibliothecaris in een provinciestad zijn vroegere carrière voort te zetten.
Hij was zijn oude leven ontgroeid en zoals zovelen van zijn categorie kon hij zich
moeilijk meer thuis voelen in een burgermaatschappij, waarin weer vele minder
dynamische figuren die de oorlog passief hadden ondergaan, een hoofdrol gingen
spelen. Hem trof het lot van zovele helden uit die periode van fel leven; hun tijd was
voorbij.
Men krijgt de indruk dat Kessen in grote organisatorische taken elders in het land
genezing ging zoeken voor wonden die vele decepties en verdrietelijkheden hem
toegebracht hadden. Zijn rusteloos werken, dat zich kenmerkte door een eigenlijk
mateloze activiteit, waarbij hij nooit zichzelf zocht, maar steeds zich richtte op het
welzijn van de instellingen waarvoor hij ‘zich inzette’, zoals hij het altijd noemde,
wijzen misschien daarop. Ik zie er de hartstocht in van de mens die zich wil offeren,
omdat hij zijn verdriet niet aan kan. Is het wonder dat van echte studie nooit meer
sprake was en dat hij meer in de breedte dan in de diepte werkte?
Trouwens, men moet het leven van een bibliothecaris van nabij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

102
kennen om te weten dat dit in vele gevallen de tragiek is van de wetenschapsmens
in het bibliotheekvak: zelden slaagt hij erin het evenwicht te bewaren; hij glijdt hoe
langer hoe meer af naar de uitsluitend organisatorische werkzaamheid. Ook zó zijn
Kessen's latere jaren begrijpelijk voor de insider.
Aanvankelijk werkt hij nog mede aan critische tijdschriften en encyclopaedieën,
doch steeds meer neemt de organisatie hem in beslag. Zijn publicaties behandelden
voortaan de problemen van de bibliothecaris, die overigens zeer de aandacht van
vakgenoten in het buitenland trokken.
Een levensbericht heeft in vele gevallen een bijzondere functie: de herinnering
levendig te houden aan prestaties van een afgestorven lid, die niet resulteren in
een rijke schriftelijke nalatenschap, maar aan vruchten van arbeid die geresorbeerd
worden tijdens de groei van de maatschappij waarin hij een rol speelde. Niet in de
laatste plaats ook beoogt het levensbericht aandacht te wijden aan de inspirerende
invloed die een persoonlijkheid heeft uitgeoefend op zijn omgeving.
In Kessen's bibliotheek kon altijd alles: het sprak haast vanzelf dat men meer
deed dan men moest. Men had plezier in zijn werk, omdat men een groot geheel
diende waarvan men de zin had leren begrijpen. Men diende de wetenschap en
daarvoor was niets te veel; van hoog tot laag werd dat gevoeld en als men elkaar
buiten diensttijd tegenkwam in het oude gebouw, was er iets van een vertrouwde
sfeer waarin men zich thuisvoelde als in zijn eigen huis, niet in een bureau waar
men zijn geld verdient en dat men liefst zo spoedig mogelijk weer verlaat.
Het waardevolle in het leven is dat bij sommigen de nagedachtenis beklijft, wel
eens levenslang. Zo zijn er in wier leven Kessen blijven zal; hij heeft ware vrienden
gemaakt, omdat hij in staat is gebleken werkelijk onzelfzuchtig met hen om te gaan.
Ik noem allereerst zijn medewerkers, waarvan de meesten hem op de handen
droegen; vele hoogleraren die hij in zijn functie onnoemelijk aan zich heeft verplicht,
en tenslotte zijn vrienden in onze Maatschappij van Letterkunde, in het Bestuur en
in de Historische Commissie.
G.I. LIEFTINCK
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Marie Koenen
('s-Hertogenbosch, 19 januari 1879 - Maastricht, 11 juli 1959)
Op de elfde juli 1959, de zonnige zomerdag die Maastricht in gloed zette, mede
door het feestelijk bezoek van koning Boudewijn, gast van koningin Juliana en prins
Bernhard, overleed in het ziekenhuis Sint Annadal aldaar de kunstenares Marie
Koenen.
In Den Bosch was zij op 19 januari 1879 geboren als oudste dochter van de
Geldersman M.J. Koenen, de samensteller van het thans overbekende Verklarend
Handwoordenboek der Nederlandse Taal. Haar moeder stamde uit de artistieke
familie Bogaerts, Brabants in hart en nieren. Beiden rusten op de dodenakker van
Wolder-Maastricht, waar het stoffelijk overschot van Marie Koenen werd bijgezet.
Aan het graf sprak Jozef Droogmans, voorzitter van de Vereniging van Limburgse
Schrijvers en lid onzer Maatschappij, terwijl prof. dr. Gerard Brom op gevoelige wijze
een gedicht van de schrijfster voordroeg. Ruim een halve eeuw vriendschappelijke
betrekkingen met Marie Koenen gaven hem alleszins recht tot spreken in die
afscheidsstonde, mede wijl hij haar promotor was geweest aan de Universiteit te
Nijmegen, toen zij het eredoctoraat ontving.

I
In de zomer van 1880 verhuist het gezin Koenen-Bogaerts naar Maastricht, waar
de taalbeoefenaar M.J. Koenen een betrekking aan de Rijksnormaalschool aanvaardt.
Marie K., in de wandeling Mies genaamd, bezoekt in de negentiger jaren dit
opleidingsinstituut, en krijgt o.m. les van haar vader. Voor eens en voor goed zal
dit onderwijs een stempel en keur zetten op de beheersing en stilering van haar
moedertaal.

II
Had de kroning van de jonge Wilhelmina tot vorstin in 1898 het ontluikend talent
van M.K. een ongezochte aanleiding gegeven tot het dichten van een cantate, op
het Vrijthof van Maastricht uitgevoerd door enkele duizenden kinderen (o.m. de
latere poëet Pierre Kemp), Marie Koenen zou pas echt in een letterkundig midden
worden opgenomen, nadat ze gehoor had gegeven aan het minzaam verzoek van
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Maria Viola, te publiceren in het toen juist opgerichte tijdschrift ‘Van Onzen Tijd’.
Achtereenvolgens verschijnen onder eigen naam (in tegenstelling tot de bijdragen
in de Katholieke Illustratie, waarin ze van een schuilnaam gebruik had gemaakt):
Stadshoekje, De Levensavond, De Toren van Neekum, De Klok van Meldaert, Het
Hofke, Sint Marcoensberg, De hoovaardige Herdersknaap, Klein - Meisje, Bruidje,
De dorre Rank, e.a.

III
Als de familie Koenen van de Brusselsestraat verhuisd is naar de Sint-Hubertuslaan,
waar een ruime woning met prachtig uitzicht op de Kommen, Jekerdal en stadswallen
inspiratie schonk, sluit zij vriendschap met 'n buurman, de jonge doctor Jozef
Endepols. Aan hem leest M.K. haar bewerking van Veldekes berijmde Sint
Servatiuslegende voor, welk gebaar door de neerlandicus beantwoord wordt door
op hoofse wijze een inleiding te schrijven voor het boekje, dat in 1912 bij Paul Brand
te Bussum van de pers komt.

IV
Drie en veertig jaar nadien (oude liefde roest niet) bewerkt zij ‘Henric van Veldeken's
Sint Servaas Legende’ nogmaals en laat aan deze editie een historische
beschouwing voorafgaan (VII-XXXI). Hoezeer de Servatiuslegende haar bleef boeien,
kan blijken uit haar inleiding voor onze bewerking naar een tekst uit de XVe eeuw,
die in 1948 't licht zag (blz. 5-12).
Veldeke heeft in haar oog - terecht - cultuurhistorische waarde, waarvan zij getuigt
in het maandblad ROEPING (1923) door een geromantiseerd verhaal over onze
Mosaanse dichter, die zij omwille van liefdesperikelen - de geboortegrond laat
ontvlieden, oostwaarts, naar het Kleefse en het Thuringer woud.
In 1939 schrijft ze over ‘Heynrick van Veldeken’ een artikel van 12 bladzijden in
‘Dietsland - Suid - Afrika’, waarbij ze de dichterfiguur plaatst tegen een brede
historische achtergrond - maar tegelijk zijn werk beschouwt door een
Groot-Nederlandse bril.

V
Nadat gedichten en verhalen de toets der kritiek van de redactieleden Jan Kalf, C.R.
de Klerk, Albertine Steenhoff-Smulders en Maria Viola
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doorstaan hadden, waagde Marie Koenen zich aan de bundeling van haar eerste
garven.
‘De Witte Burcht’, dat de lezers plaatst in de sprookjesatmosfeer van het
Zuidlimburgs landschap - was haar eerste bundel, zo genoemd naar het eerste der
zeven verhalen.
Als tweede gaf zij in 't licht de geschiedenis van twee boerenfamilies in een dorpje
niet ver van de Geul. ‘Het Hofke’, een drie eeuwen oud boerderijtje, vormt het
middelpunt van het soms sentimenteel en vroom verhaal.
Na onderscheidene kritieken, zowel van geloofsgenoten als andersdenkenden
durfde M.K. een aantal verzen bundelen: De Wegen - genoemd naar het
openingsvers, dat voordien verschenen was in Van Onzen Tijd, 9de jg., blz. 452.
1
In ‘De Beiaard’ publiceert zij haar eerste roman ‘De Moeder’ , waarin zij aldoor
voor ogen heeft gehad òf het levend portret van de eigen moeder, die in 1910 was
heengegaan naar betere gewesten, òf een edele vrouwe in het land van Wijlre, waar
het verhaal grotendeels speelt.
Hetzelfde maandschrift verleende gastvrijheid aan het neo-romantisch
2
ridderverhaal ‘Parcival’ , dat een kleurige, Keltische wereld wakker riep.
Dichter bij huis bleef zij - en dit op aandringen van Gerard Brom - toen zij de
Veluwe verkende en in de annalen van de Gouden Eeuw dook. Als vrucht brachten
3
studie, aanschouwing en Kunstenaarsschap voort ‘De wilde Jager’ , dat sommigen
zo graag een pendant van ‘Het Huis Lauernesse’ noemen, of een late nabloeier van
de Contra-Reformatie.
Johan de Meester Sr- schonk er ruimschoots aandacht aan in de Nieuwe
Rotterdammer en prees het naderhand verschenen boek hoffelijk en hartelijk.
4
Toen ‘De Andere’ in de Beiaard was afgedrukt, nam de Wereld-

1
2
3
4

‘Die Mutter’. Roman aus dem Niederländischen übersetzt von Th. Metzler-Steyl (Limburg),
z.j.
‘Parzival’ Aus dem Holländischen übersetzt von Hans Almeroth - Paderborn 1930.
‘Der wilde Jäger’ - Aus dem Holländischen übersetzt von Hans Almeroth - Paderborn 1929.
‘Die Andere’ - Aus dem Holländischen übersetzt von Hans Almeroth - Paderborn 1931.
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bibliotheek het op in zijn reeks, waarbij het vlot verkoopbaar en 'n vaak herdrukte
editie bleek.

VI
De geschiedenis van het Merovingisch tijdperk trok M.K. zó, dat zij, na zeer ernstige
voorbereiding in archieven, bibliotheken èn in haar landhuis op een
1
Geul-Maasheuvel , drie delen aan ‘Het Koninkje’ wijdde. Aan de ene zijde zien we
Siegbert en zijn getrouwen, aan de vijandige kant de demonische Grimoald
mitsgaders zijn trawanten - maar aan het slot de overwinning van de hoop.
Men zou het een voortzetting van deze historie kunnen noemen, het boek dat
M.K. ‘Stormenland’ gedoopt heeft, Friezen tegen Franken, dienaars van Wodan
contra volgelingen van Christus, met als eindvictorie de vrede in God, dank zij de
evangelieverkondiger uit het Angelsaksische, bisschop Willebrord.

VII
Herhaaldelijk verlaat M.K. de vaderlandse bodem, om elders stof te verzamelen.
Meer dan eens vertoeft ze in Bretagne, waar zij met haar Bretonse verhalen aan
de uitgeverij Van Munster in Amsterdam een z.g. geelrug bezorgt.
Een verblijf in Zuid-Tirol schenkt het aanzijn aan Koning Laurin. In Umbrië vindt
zij het klimaat van Sint Frans van Assisi. De melodieuze zang van Mistral, laatste
en fijnzinnigste van de troubadours in de Provence, beluistert zij met aandacht en
bewondering.
Noord-Italië werkt eveneens bevruchtend op haar verbeelding. Tijdens een verblijf
in de Casa Sancta Birgida in Paradiso e Ticino, schrijft zij op minzaam verzoek van
de gastvrouw een biografie over Birgitta van Zweden.
De aanzet tot de Limburgse roman ‘Het nieuwe begin’ ontstond in de
‘blauw-omnevelde’ Vogezen, op Mont Sainte Odile, terwijl Lugano haar rust schonk
voor de arbeid aan ‘De Korrel in de Voor’.
Als vervolg op deze negentiend'eeuwse geschiedenis van een Zuid-limburgs
boerengeslacht, kwam ‘Wassend Graan’, dat aan 't eind een vervulling brengt van
een vijfentwintigjarige liefde en trouw van een toegewijde knecht, Nelis Broens.

1

Hier heeft ze enkele jaren doorgebracht met haar echtgenoot dr. Felix Rutten, thans te Rome.
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Eer de bezetter door cultuurdwangmaatregelen de letterkundige vrijheid aan banden
legde, gaf ‘Het Spectrum’ in Utrecht ‘De Korrel in de Voor’ uit.
In 1942, Marie Koenen woonde toen al drie jaar in het prachtig natuurschoon van
de z.g. Heilig-Land-Stichting bij Nijmegen, legde zij de laatste hand aan het reeds
genoemde vervolg ‘Wassend Graan’, Pas na de oorlog kon dit boek als eerste deel
1
van de verzamelde werken van Marie Koenen de vrije drukpers verlaten.
De enige Maastrichtenaar die tot de eer der altaren werd verheven, is sint
Lambertus, voorlaatste bisschop op de zetel van Maastricht, en vermoord te Luik
in september 705.
Marie Koenen heeft deze geloofsverkondiger zowel uit de bronnen als uit de
2
fantasie beschreven onder de bijbelse titel ‘Leg aan de Wapenrusting Gods’ .

VIII
Heimwee voert haar terug naar Zuid-Limburg. Eerst woont ze in Meerssen in een
tehuis, naderhand op ‘Vroenhof’ te Houthem-Sint Gerlach (Valkenburg), waar ze
vaardig en vruchtbaar schrijven blijft tot het einde van haar levensdagen.
In aantrekkelijke en handzame vorm gaf Joh. Roosenboom tijdens en na haar
leven verschillende bundels van Marie Koenen uit. Verhalen en gedichten werden
samengebracht in een Kerstboek, waardoor een zeventiental verzen en korte
vertellingen uit ontoegankelijk geworden periodieken opnieuw een lezerskring
vonden. ‘De Redder’ geeft een breedvoerig levensbericnt, gedeeltelijk steunend op
't Oud-Testament, en wel van Mozes, de leider van de Israëlieten, tijdens en na de
exodus uit Egypte.
Mosaans van inhoud is de verzameling ‘Uit Limburgs Legende en Historie’, die
teruggrijpt naar de tijd van Harlindis en Relindis in de

1

2

Helaas hebben slechts zeven delen aftrek gevonden, zodat de andere bundels nog op een
uitgever wachten. Ten dele is er voor in de plaats gekomen een aantal boeken op bescheiden
voet geëditeerd door Joh. Roosenboom te Heerlen.
Ten onrechte laat ze Lambertus pas in 709 als slachtoffer van de bloedwraak vallen. Historici
als Leo Van der Essen, Ed de Moreau e.a. brengen overtuigende argumenten aan voor 't
jaartal 705.
Haar leven van St. Lambertus verscheen te Amsterdam-Brussel in 1946. Het literatuurlijstje
op blz. 174 is niet vrij van slordigheden en andere onvolkomenheden.
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achtste eeuw, de slag bij de Geul en Dyle door de Noormannen, en fantaseert over
de lotgevallen van Henric van Veldeke.
In gelijkaardige trant zijn geschreven de ‘Egmond-verhalen’, o.a. over sint Adelbert
en 'n zevental andere vertellingen.
In de vierde druk van Parcival werd opnieuw gestalte gegeven aan de romantische
symboliek, geweven rondom de roemruchte ridder en zijn speurtochten naar de
Graal, de kelk van 't Laatste Avondmaal.
Naar het oordeel van Anton van Duinkerken is Veldeken's Sint Servaaslegende
(1955) ‘opnieuw en prachtig bewerkt’, met dien verstande, dat de mirakelen na
Servatius' dood slechts in luttele tientallen versregels zijn samengevat.
Gedichten, legenden e.a. zijn bijeengebracht onder het opschrift ‘In dit teken’. Ze
zijn gewijd aan 't Christi Kruis en behandelen o.m. Ahasverus, Pilatus, Constantijn
de Grote, Helena, de vindster van het Golgothakruis, de heilige Lijkwade van Jezus
e.a.
Met verzen en verhalen ter ere van Maria is bedoeld ‘de Stralende Kroon’, die
o.m. behelst 'n viertal middeleeuwse exempelen en Oudduitse Marialiedjes.
Aan het eind van haar rijke, rijpe arbeid heeft Marie Koenen twee historische
verhalen geschreven: ‘Bloesem van Bourgondië’, waarin de kinderjaren van de
hertogin Maria het centrale gedeelte uitmaken. In ‘Maria de Rijke’ schildert M.K. de
levensloop van een jonge vorstin, die op haar 25e jaar het tijdelijke met het eeuwige
verwisselde. Menig lezer zal hierin missen het prachtig gedicht dat door een
tijdgenoot na 27 maart 1482 op ontroerende wijze is geschreven, en, welke elegie
naar het hogelijk waarderend oordeel van Anton van Duinkerken, ‘nooit overtroffen’
werd.
Vrij kort voor haar heengaan kwamen tachtig gedichten van de pers, die een
panorama bedoelden te zijn van ‘De Levensweg’ door Marie Koenen in tachtig jaar
op dit ondermaanse afgelegd. Het slotvers is een belijdenis en geloof in 't
hiernamaals. 't Is gedicht naar een oud Bretons volkslied (ar Baradoz) en legt
getuigenis af van het rotsvast vertrouwen, dat zij zelf stelt in Jezus'goedheid als
‘Hart van 't Paradijs’.

IX
Als merkwaardigheid zij hier vermeld, dat ‘Sproken en Legenden’ vertaald zijn in 't
Esperanto: ‘La Sun Krono’ (Fabeloj kaj legendoj) ‘el la nederlanda tradukis’ P. Ch.
M. van de Vijver - Eindhoven
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1937. In 1939 werd door M.L. Capitaine-Lhoest ‘Contes limbourgeois’ in 't Frans
vertaald en uitgegeven te Luik.
Zelf vertaalde zij een viertal werkjes uit 't Frans, resp. van Eugène Demolder,
Joseph Conrardy, M.M. Philippon, O.P. en H.D. Noble, O.P. Te Brussel kwam een
bloemlezing uit de werken van Marie Koenen uit, ingeleid en met aantekeningen
voorzien door J. Heyman (1941, 1945).
De eerste uitvoerige studie over de persoon van M.K. en haar arbeid schreef prof.
dr. Jules Persijn: ‘Albertine Steenhoff-Smulders en Marie Koenen’ (uitg. Davidsfonds,
Leuven, 1931, blz. 103-183), waaruit naast kritiek veel en hoogstaande waardering
spreekt.
In de 26e jaargang van ROEPING, nr. 1, januari 1949, liet de redaktie naast Marie
Koenen liefst zestien bewonderaars over de gevierde schrijfster aan het woord, nl.
André Munnichs, Antoon Coolen, André Demedts, Anton van Duinkerken, dr. H.J.E.
Endepols, Emile Erens, Paul Haimon, Mathias Kemp, Pierre Kemp, Irma Meyer,
Herman Moerkerk, M. Molenaar, Jef Notermans, Frans van Oldenburg Ermke,
Bernard Verhoeven en een recensie van Maria Viola (uit 1912) over ‘De Witte Burcht’.
Tien jaar nadien huldigden wij de schrijfster ‘Doctor Maria Koenen, Tachtig Jaar’ in
het maandblad BAND (Leopoldstad, Kongo), blz. 139-148.
Het wachten is thans op 't proefschrift van drs. H. van Bommel, dat heel het
letterkundig werk van Marie Koenen, haar tijd en het klimaat, waarin zij als kind en
volwassene geademd heeft, zal ontleden.
JEF NOTERMANS

Lijst van geschriften
1912

De Witte Burcht - zeven verhalen.

1912

Het Hofke en Dolfs Zonde.

1912

Hendrik van Veldeke's Sint
Servatiuslegende.

1913

Van Wenschen en Wonderen

1913

Het Hofke (2de dr.).

1916

Sproken en Legenden

1916

De Toren van Neekum

1916

De Wegen (gedichten)

1917

De Moeder

1918

De Wilde Jager

1919

De Andere

1920

Agab's Hooglied

1920

Parcival

1918-21

Het Koninkje
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1921

(?) Leven van Jeanne d'Arc

1922

Melania de Jongere

1922

Limburgsche Verhalen

1923

Verzen

1924

(?) Rorate Coeli - Ad te levavi animam
meam - Advent koren

1925

(?) In hoc signo vinces - Kruishulde

1926

(?) Het Godsoordeel - Verhaal uit de
laatste dagen van S. Bonifatius

1927

(?) Sint Geertes Minne - Mysteriespel in
vijf bedrijven

1928

(?) Quid vidisti in via? Paaschkoor

1928

Wat was en werd - Verhalen uit Limburgs
Legende en Hsitorie

1928

Sint Bonifacius

1929

De Herdersknaap

1930

Stormenland

1930

Parcival - Mysteriespel in zeven taferelen
met voorspel en reien

1931

Quem Mittam? - Uit het levensverhaal
van Petrus Canisius Noviomagus

1932

Xerion - De Steen der Wijzen

1932

(?) Het Wonderenboek - Zeven Verhalen

1933

Vrouwe Armoede - Uit het leven van Sint
Elisabeth van Thuringen

1934

Het nieuwe Begin

1934

(?) Vier rhytmische Koren

1934

De Sterrenzoon - Spel in zes taferelen
met reien voor jonge kinderen

1934

Egmond-verhalen

1936

Twaalf vertellingen

1941

De Korrel in de Voor

1946

Leg aan de Wapenrusting Gods - Het
Leven van Sint Lambertus Bisschop van
Maastricht

1948

De Korrel in de Voor - Wassend Graan

1948

Over de Wansterre

1948

De Moeder - De Andere
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Eugène Demolder, Vertelsels van
Yperdamme, vertaald door Marie Koenen

1935

R.P. Henri - Dominique Noble O.P., De
bekering van Ernest Psichari, kleinzoon
van Renan. - Geautoriseerde vertaling
uit het Fransch met inleiding door Marie
Koenen

1936

Joseph Conrardy, Astrid, Koningin der
Belgen. - Ned. bewerking door Marie
Koenen.

1949

M.M. Philippon. O.P., God in ons.
Levensloop en Levensleer van Soeur
Elisabeth de la Trinité - Carmelites te
Dijon (1880-1956). - Verkorte bewerking
naar het Frans door Marie Koenen

1950

Ratnamma - Een ware gebeurtenis uit
de Missie van India der Zusters van het
Gezelschap van Jezus, Maria, Jozef.
Limburgse Novellen - De Toren van
Neekum - Sint Marcoensberg - Het Hofke
- Het nieuwe Begin

1950

Limburgse Verhalen

1951

Stormenland en historische verhalen

1952

De Wilde Jager en historische verhalen

1953

Uit Limburgs Legende en Historie

1954

De Redder (herdruk)

1955

Henric van Veldeke's Sint Servaas
Legende

1955

Bloesem van Bourgondië - De
kinderjaren van een Vorstenkind
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1956

Parcival (4e druk)

1957

De stralende Kroon

1958

In dit Teken

1959

Maria de Rijke

1959

De Levensweg - Tachtig gedichten

1961

Trouw zal blijken - Roman uit de Franse
Revolutie
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Antoon Kuypers
(Charlois, 17 april 1892 - Amstelveen, 22 februari 1960)
Antoon Kuypers werd op 17 april 1892 geboren te Rotterdam-Charlois. Zijn ouders
hadden een groot gezin en verschillende van de kinderen waren zeer begaafd. Het
voorrecht van een studiegang via V.H.M.O. en universiteit, dat jongere broers ten
deel zou vallen, kon hem, als een van de oudere kinderen, zoals vaak in zulke
gevallen, niet beschoren zijn. Na de lagere school werd hij leerling van de
Gereformeerde Kweekschool voor onderwijzers te Rotterdam, waar hij in 1911
eindexamen deed. In 1913 behaalde hij de hoofdakte. In 1916 de L.O.-akte Duits
en in 1918 de M.O.-akte A Duits. In 1920 werd hij ingeschreven aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1925 zijn doctoraal examen Germaanse
Taal- en Letterkunde aflegde. Bij dit examen had hij psychologie als bijvak gekozen.
Dit vak trok hem zozeer aan, dat hij na aanvullende studie besloot in deze richting
te promoveren. Op 13 maart 1931 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit (bij
ondergetekende) cum laude, op een proefschrift over ‘Het onbewuste in de nieuwere
Paedagogische Psychologie’.
Zoals te verwachten was had hij als loopbaan het onderwijs gekozen. Van
1911-1919 was hij onderwijzer aan de Van Asch van Wijckschool te Rotterdam
(L.O.); in 1919 werd hij onderwijzer aan de U.L.O. school, het Instituut Heerema te
Amsterdam; in 1920 ging hij over naar het V.H.M.O. en werd hij leraar Duits aan de
Christelijke H.B.S.-A te Amsterdam; met een kleine onderbreking gedurende een
periode, waarin hij rector was van het na één jaar, wegens gebrek aan belangstelling
van de zijde van de ouders, weder opgeheven Christelijk Meisjes-Lyceum, (cursus
1931/1932) is hij dertig jaar aan deze school verbonden geweest.
Onmiddellijk na zijn promotie werd hij docent aan het Paedagogisch Seminarium
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, voor de opleiding van de candidaten voor
de akte Paedagogiek M.O. Deze functie is hij ook later, tijdens zijn hoogleraarschap
blijven vervullen. In 1948 werd hij lector aan de V.U. voor de vakken paedagogische
psychologie en de psychologie van het normale kind. In 1950 werd hij benoemd tot
buitengewoon hoogleraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden in de faculteit van
Letteren en Wijsbegeerte, voor het vak opvoedkunde. In 1952 werd hij eveneens
buitengewoon hoogleraar aan de V.U.
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In 1958 nam hij aan beide universiteiten zijn ontslag, maar behield hij aan de V.U.
een leeropdracht, welke hij tot zijn overlijden vervulde.
In 1936 verscheen van zijn hand het boek: De ziel van het kind, van welk werk
respectievelijk in 1943, 1947 en 1954 een tweede, derde en vierde druk verschenen
(Wageningen); in 1933 kreeg hij de opdracht van de uitgever het oorspronkelijk door
Dr. J.H. Bavinck geschreven boek: Inleiding in de zielkunde voor een tweede druk
te bewerken (verscheen in 1935, Kampen). Van dit werk kwam in 1953 een derde
druk uit, welke feitelijk een geheel door Kuypers herschreven leerboek was,
bijgewerkt tot op de toen allernieuwste gegevens. In 1938 verscheen een kleinere
publicatie over Koppige kinderen (Kampen). Zijn inaugurele oratie in Leiden in 1951
verscheen onder de titel: Een paedagogische beoordeling van het Amerikaanse
persoonlijkheidsbegrip; terwijl zijn inaugurele oratie aan de Vrije Universiteit in 1952
eveneens het licht zag en als opschrift droeg: Psychologie en Paedagogiek in de
Sowjet-Unie. In 1951 schreef hij een bijdrage in de feestbundel ter gelegenheid van
het vijfentwintig-jarig jubileum als hoogleraar van ondergetekende onder de titel:
Mens en robot; terwijl in het Tijdschrift voor Vernieuwing van opvoeding en onderwijs
in 1959 zijn studie over Jan Ligthart werd gepubliceerd: Jan Ligthart, paedagogisch
artiest.
De opsomming van zijn publicaties zou stellig niet volledig zijn wanneer wij niet
wezen op het grote aantal kronieken, dat hij tussen 1931 en 1942 schreef in het
Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs. Vrijwel elke maand konden
de lezers van dit tijdschrift genieten van zijn critische geest en van zijn dikwijls fijne
humor, terwijl toen reeds bleek hoezeer hij verschijnselen en verschijningen op
paedagogisch terrein kende. Daar deze kronieken maandelijks verschenen, kunnen
wij volstaan met het verwijzen naar de desbetreffende jaargangen van genoemd
Paedagogisch Tijdschrift. (Uitg. ‘De Standaard’, Amsterdam).
Het is de nadrukkelijke bedoeling van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde geen lofredenen, maar levensberichten te geven. Toch meen ik, dat ik
wel geroepen ben het werk van Kuypers kort te karakteriseren. Voor zover in deze
krarakteristiek verhulde lofredenen liggen besloten vraag ik daarvoor vergiffenis,
omdat deze lofredenen inderdaad met de feiten zelf gegeven zijn.
Als wij Kuypers moeten karakteriseren, dan vallen ons al dadelijk enkele dingen
op. Op paedagogisch terrein is de drang, die er op de vakmensen geoefend wordt
om zich te werpen in allerlei organisatorische
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activiteiten, wel bijzonder groot. Kuypers heeft aan deze drang weerstand weten te
bieden. Hij voelde zich daartoe in 't begin gedrongen, omdat hij, zoals hij zei,
gepromoveerd was ‘in de richting die aanvankelijk maar een bijvak was’. En toen
hij eenmaal op een schier niet te overtreffen wijze thuis was in zijn vak en de
literatuur, vooral de contemporaine literatuur, als wellicht geen ander in zijn vaderland
kende, werd hij geroepen een tweetal hoogleraarsfuncties te vervullen. Hij woonde
in Amstelveen, en gaf het reizen naar Amsterdam hem niet veel tijdverlies, het reizen
naar Leiden betekende een handicap, vooral toen het aantal studenten toenam en
hij een relatief groot aantal tentamens had af te nemen. Dat was mede een van de
oorzaken, waardoor hij zich blijvend van alle mogelijke vergaderingen, commissionale
opdrachten, congressen en conferenties, waar van hem een actieve deelname werd
gevraagd, distantieerde. Toen eenmaal deze lijn in zijn leven was gegroeid, bleef
hij de man, die met volkomen beheersing van de situatie dag op dag bezig was
datgene, wat er verscheen op de paedagogische markt te bestuderen en te
waarderen. Zijn studenten plukten daarvan de rijke en rijpe vruchten. Hij wandelde
met hen over het terrein van de paedagogiek, de kinderpsychologie en de
paedagogische psychologie als een zeer vertrouwde gids, die elke wetenschappelijke
bergtop kende, maar die ook signaleren kon alles, wat een schone schijn had, maar
in de diepste grond zinloos of fout moest worden genoemd. Opmerkelijk was altijd
weer de fijne humor, waarover Kuypers beschikte. Hij placht niet veel te zeggen op
vergaderingen of bijeenkomsten, waar als hij sprak bleek uit al zijn woorden, dat hij
inderdaad vakman was.
Dit vakmanschap, deze literatuurkennis, stempelde zijn wetenschappelijk optreden.
Hij zocht zijn kracht meer in critische reproductiviteit dan in originaliteit, die trouwens
gemakkelijk tot gebrek aan critische bezinning kan leiden. De wetenschap, dat hij
in zijn studenten een kring mensen om zich heen vergaderde, die hem om zijn wijze
van college geven en om zijn uiterst deskundige voorlichting bijzonder waardeerde,
heeft hem vooral in de laatste tien jaar van zijn leven veel vreugde gegeven. Want
- waarom het verheeld, - toen hij na 1926 besloten had zich in de
psychologisch-paedagogische richting verder te ontwikkelen werd hij door velen in
de kring, waarin hij dagelijks als leraar leefde, toch wel beschouwd als een rara
avis. Het waren de jaren, waarin men ook in velerlei kringen van het M.O., de uiterst
origineel bedoelde, maar na één dag al afgezaagde grapjes maakte over

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

118
paedagoochemerds en paedagoochelaars. Ik zal niet zeggen, dat hij daaronder
geleden heeft, - dat zou een te zware toets zijn in het beeld dat ik teken, - maar hij
heeft zich door deze situatie wel enigszins geïsoleerd gevoeld. Des te meer
verheugde het hem, dat langzamerhand de waardering voor de paedagogiek en de
psychologie, - niet alleen aan de Nederlandse universiteiten, maar ook bij
verschillende mensen, van het V.H.M.O. - groeide.
En toen hij voorgoed het V.H.M.O. vaarwel kon zeggen en aan de universiteiten
van Leiden en te Amsterdam werd verbonden en daar een kring van hem zeer
waarderende leerlingen vond, werd hij langzamerhand, en hoe langer hoe meer,
de gelukkig levende, rijpe navorser.
In de cursus '57/'58 begon hij het gevoel te krijgen, dat zijn beide professoraten
hem toch te zwaar werden. Misschien kondigde de ziekte, die hem vellen zou, zich
reeds voorzichtig aan. Met ingang van september 1958 verkreeg hij zijn emeritaat.
Gaarne was hij bereid tot zijn zeventigste jaar nog een leeropdracht aan de V.U. te
blijven vervullen. In het voorjaar 1959 moest hij echter zijn colleges staken. Hij heeft
tot het eind van het jaar nog tentamens afgenomen, eerst mondeling, daarna, toen
hij niet meer verstaanbaar spreken kon, schriftelijk. In het volle bewustzijn van geloof
en in het vertrouwen op zijn God, heeft hij een jaar lang geleden. Op 22 februari
1960 is hij in volle vrede ontslapen.
J. WATERINK
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Cees Laseur
(Kota Radja, 3 april 1899 - 's-Gravenhage, 1 januari 1960)
Cees Laseur werd op 3 april 1899 te Kota Radja in Indonesië geboren. Hij heeft
daar een heerlijke jeugd gehad, totdat zijn vader, die arts was, in het vooruitzicht
van spoedige pensionering, zijn gezin in 1909 naar Nederland zond. Zo werd Cees
leerling van de H.B.S. in den Haag, waar zijn Duitse leraar J. Heyligers, grootvader
van de actrice Anne-Marie Heyligers, die een talentvol amateur-toneelspeler was,
al gauw plezier in hem kreeg en hem aanmoedigde zijn toen al duidelijk bijkende
acteer-talent te ontwikkelen.
Het gevolg was dat Cees, toen hij in 1917, ondanks een goed cijfer voor Duits
zakte voor zijn eindexamen, liever maar dadelijk de school verliet om te proberen
een plaats bij het officiële toneel te krijgen. Een ontmoeting met Jan van Ees leidde
er toe dat hij inderdaad verbonden werd bij het Hofstadtoneel, onder directie van
Cor van der Lugt Melsert.
Toen Eduard Verkade in 1921 met een nieuwe groepering van zijn Haghespelers
in de Koninklijke Schouwburg trok, hoorde Laseur ook bij dit Ensemble, waar hij
een opvallend goede rol speelde in Prosper Merimée's De karos van de bisschop
naast Else Mauhs en Cor Ruys.
Zo kwam het dat Ruys, toen hij in het daaropvolgende seizoen het Princessetoneel
oprichtte, aan Laseur een mooie rol gaf in Maskers, waarin Tilly Lus haar jubileum
vierde. Maar in die tijd waren de acteurs nog heel wat minder honkvast dan nu; een
jaar later kwam er al weer een nieuw Haags gezelschap bij, in het Theater Odeon,
onder leiding van Jan Fabricius en Eduard Veterman en het sprak wel haast vanzelf
dat zij aan de ’coming man’ Laseur een belangrijke plaats gaven.
Even later ging ook Verkade verhuizen; hij begon samen met Dirk Verbeek en
Bets Ranucci Beekman het Verenigd Toneel in de Amsterdamse Stadsschouwburg
en dat betekende het begin van Laseurs loopbaan als beste ‘jeune premier’ van
Amsterdam en van Nederland.
Vanaf die tijd is Laseur gebleven wat hij bij zijn dood nog was: een van de beste
en meest beminde toneelspelers van Holland. Ook toen hij jong was heeft hij er zich
nooit mee vergenoegd een traditionele goed-uitziende toneelminnaar te zijn. Laseur
had in het dagelijks leven en vooral ook op het toneel een sterk charmerende
persoonlijkheid en dat heeft hem altijd en in alles geholpen, maar hij begreep dat
hij dit
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hulpmiddel alleen mocht gebruiken om zijn eigenlijke doel te bereiken: het uitbeelden
van menselijke karakters.
Daardoor is het hem ook niet moeilijk gevallen om later, geleidelijk en ongemerkt,
het vak van ‘jeune premier’ te verwisselen met dat van karakterspeler. In die eerste
jaren op het Leidse Plein heeft Laseur altijd geprobeerd om, ook in de dikwijls niet
bijster interessante society-stukken van die tijd, aan iedere nieuwe rol een eigen,
persoonlijk karakter te geven. Niet alleen Verkade, maar vooral ook Bets Ranucci
Beekman, hebben hem in die tijd met grote toewijding en sympathie geholpen en
gesteund. Dikwijls werden stukken speciaal gekozen en opgevoerd, omdat de
hoofdrol bijzonder geschikt was voor Laseur.
Al op zijn 31ste jaar was zijn plaats in de Nederlandse toneelwereld zo belangrijk
geworden, dat hij zijn eerste jubileum kon vieren in Siegfried van Giraudoux, met
Vera Bondam en Loudi Nijhoff in de vrouwelijke hoofdrollen en onder regie van
Johan de Meester.
Twee seizoenen later, in 1932, begon Laseur op verzoek van Louis de Bree zijn
loopbaan als zelfstandig artistiek leider en regisseur van het Centraal Toneel.
Dat wonderlijk gebouwde Centraal Theater, met zijn grappig ouderwetse
‘promenoir-foyer’ en zijn in de gewelven van een bank ondergebrachte kleedkamers,
was al jarenlang een bekend en graag bezocht centrum voor intiem toneel, maar
het beleefde onder Laseur's leiding een bloei-periode. Vanaf de openings-voorstelling
op 2 september 1932 van Achard's geestige Domino tot in de eerste jaren van de
oorlog heeft Laseur hier jaar in jaar uit goed en soms uitstekend toneel gebracht,
waardoor hij voor zijn gezelschap in Amsterdam en ook daarbuiten een talrijk en
bijzonder trouw publiek heeft gekweekt. Hij heeft in die periode geen schokkende
nieuwigheden gebracht, maar hij heeft stellig, voor een gezelschap dat geen
overheids-subsidie genoot, het repertoire op een hoog peil weten te houden. Ook
meer ernstige stukken als Mannen in 't wit van Sidney Kingsley en Het voorste
legioen van Ernest Lavery, die, zonder blijvende meesterwerken te zijn, toch tot het
beste behoorden wat het toneel in die jaren voortbracht, hadden in ons hele land
groot succes.
Onder regie van Eduard Verkade speelde het gezelschap op het kleine Centraal
toneeltje As you like it en Hamlet en later onder leiding van Laseur zelf een
uitstekende, geestige opvoering van de Comedy of errors in een nieuwe vertaling
van Werumeus Buning. Daarnaast dan ook weer het
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gemakkelijke lach-succes van Terence Rattigan French without tears dat vertaald
als Lorelei 1937 de Amsterdammers weken lang naar de Amstelstraat deed stromen.
In 1937 zag de Engelse schrijver Rodney Ackland Laseur in Amsterdam spelen
in prof. dr. Hiob Preatorius van Kurt Goetz. Hij was zo enthousiast dat hij Laseur
vroeg in het Londense Embassy Theater een rol te komen spelen in ‘Festival Time’
van Lionel Hale. Maar al gauw kwam Laseur terug naar huis, naar zijn eigen dierbare
Centraal Toneel. Er volgde toen zelfs een seizoen van drie bijzondere successen:
Soubrette van Jacques Duval werd een glansrol van Mary Dresselhuys, die zij
jarenlang gespeeld heeft. En in twee nieuwe Amerikaanse stukken: Golden boy van
Clifford Odet, met Joan Remmelts in de hoofdrol en Je kunt 't toch niet meenemen
van Kaufman en Hart, lieten Laseur en zijn Ensemble een eigen, moderne speelstijl
zien, eerlijk, realistisch, met een bijzonder gevoel voor humor.
Het volgende seizoen volgde Life with father waarin Vader Doorsnee al kwam
doorschemeren.
In het begin van de oorlogsperiode bracht Laseur's muzikaliteit hem bij de Opera
waar hij Die fledermaus en Le nozze di figaro regisseerde. Er kwam nog een korte
periode van cabaret in het Amsterdamse Leidsepleintheater, waar dat was dan ook
voorlopig het laatste. De oorlog drong alles weg.
Kort na de vrede heeft Laseur nog een ogenblik in New York gewerkt, o.a. bij
Erwin Piscator's Dramatic Workshop, maar in 1947 werd hij naar den Haag geroepen
waar het Residentie Toneel Haagse Comedie geworden was. En daar begon een
nieuwe glansrijke periode in Laseur's carriére. Met Paul Steenbergen maakte hij
van dit gezelschap. een voortreffelijk ensemble dat onder zijn regie een lange reeks
prachtige voorstellingen gespeeld heeft, waarvan wij vooral willen noemen:
O'Neill's Rouw past Electra; Venus bespied van Christopher Fry; Ondine van
Giraudoux; Yerma van Lorca en De leeuwerik van Anouilh. Als acteur heeft Laseur
in latere jaren de beloften van zijn jeugd prachtig vervuld. In tal van rollen, zoals
Falstaff in De vrolijke vrouwtjes van windsor, de Bisschop in Port royal en de
Burgemeester in De revisor, heeft hij getoond dat hij een van de beste Nederlandse
karakterspelers geworden was.
Kenmerkend voor hem was de geestige en intelligente manier waarop hij, al
spelende, zijn eigen persoonlijkheid objectief en critiserend, als het ware uit de verte
kon bekijken. Zijn min of meer geridiculiseerde
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eigen-ik implanteerde hij dan op het karakter dat hij moest uitbeelden. Zo gaf hij
aan Gogolj's Burgemeester de volle authenciteit van zijn persoonlijkheid maar dan
gezien in zijn privé-lachspiegel. Het resultaat was een verrassend levensware figuur,
even comisch in zijn verwaande gewichtigdoenerij, als beklagenswaardig in zijn
ontluistering.
In Sacha Guitry's Luistert u niet dames vierde Cees Laseur zijn 35-jarig
toneeljubileum. Officiële erkenning van zijn kunstenaarschap bleek uit zijn benoeming
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en de toekenning van de zilveren
Bouwmeester-medaille door de Vereniging van Schouwburgdirecties in Nederland,
voor zijn prachtige rol in Het huwelijk van Gogolj. Zijn 40-jarig jubileum vierde hij als
Monsieur Persiflès in Broceliande van de Montherlandt.
En zoals duizenden schouwburgbezoekers hem bewonderden in zijn toneelcreaties
zo hebben ontelbaar velen van hem gehouden en met hem meegeleefd, wanneer
zij hem als Vader Doorsnee in hun huiskamers ontvingen.
In de nacht van de 1e januari 1960 is Cees Laseur door een hartaandoening
overleden, tijdens een feestje na afloop van de traditionele nieuwjaarsvoorstelling,
te midden van de leden van zijn gezelschap.
JOHAN DE MEESTER
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Henri Mayer
(11 juni 1880 - 's-Gravenhage - 8 juli 1958)
Zijn interessant, ietwat Frans uiterlijk, het donker-rose hoofd met het steile
donkergrijze haar, ogen die nu eens vragend, dan weer doordringend, soms
verwonderd iemand konden aanblikken - het zal voor wie Henri Mayer kenden goed
in het geheugen blijven. Zeer vaak mocht ik hem bij wekelijkse lunches naast Cornelis
Veth tegenover mij zien zitten en zijn aardige verhalen van belevingen beluisteren.
Zijn kennis van litteratuur, en dat niet enkel van de schone letteren, maar ook van
velerlei wetenschappelijke boeken, was zeer groot, zijn persoonlijke bekendheid
met de scheppende figuren onzer cultuur niet geringer. Voor velen heeft hij uit de
mild vloeiende bron van zijn door lectuur en praktijk verworven kunde goede raad
weten te putten en met zijn ervaring wist hij hun door hen zeer gewaardeerde
diensten te bewijzen. Eens had ik de tekst van een ruim dertig jaren te voren
gehouden redevoering nodig; hij herinnerde zich die zeer goed en beloofde mij een
exemplaar daarvan uit zijn boekenschat te lenen, wat ook prompt geschiedde. Zijn
adviezen en hulp ontsproten niet enkel uit parate kennis, maar steunden soms op
zijn energieke speurzin.
Hij behoorde niet tot hen, die scheppende krachten zijn voor flonkerende groei
der cultuur, maar tot die belangrijke groep van cultuurdragers zonder wie het
creatieve werk zijn weg niet of zeer moeilijk naar de genieters vindt.
Deze tussenfunctie wortelde, behalve in zijn natuurlijke aanleg en belangstelling,
in zijn maatschappelijke positie nl. zijn functie in de boekhandel, waarin hij, na een
jeugdopleiding in het buitenland, tot zijn 76e jaar werkzaam is geweest, aanvankelijk
tien jaar bij de Haagse boekhandel Cikot, daarna sedert 1 januari 1911 bij Nijhoff,
waar hij in 1928 procuratiehouder werd en na het bereiken van de 65-jarige leeftijd
de zeer geschatte adviseur is gebleven tot 1956.
Hier kon hij wat omvang en gehalte der litteratuur betreft, breed de vleugels
uitslaan en met zijn voortreffelijk geheugen de kennis vergaren, die hem met vreugde
zijn eigen levensontplooiing deed genieten en die voor velen van bijzonder nut is
geweest. Zijn omvangrijke belangstelling voor de cultuur openbaarde zich ook in
zijn lidmaatschap van vele plaatselijke en nationale instellingen en verenigingen,
zoals Pulchri Studio, de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en verscheidene
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andere. Hij was daar een krachtig medelevend lid. Dat hij niet opging in een vage
‘Kulturseligkeit’, daartegen waakte reeds naast zijn nuchtere geest, de
maatschappelijke grondslag van zijn leven in de realiteit van de boekhandel waardoor
hij ook veel zeer zakelijke raad kon geven aan uitgevers en aan naar publicatie
strevende auteurs.
Van een verbrokkeling van belangstelling in de zo wijde en veelbewogen
wereldlitteratuur werd hij afgehouden behalve door zijn bijzondere belangstelling
voor Heinrich Heine en voor E. Th. Hoffmann, door de concentratie zijner aandacht
op de Franse cultuur en het Franse boek, een gerichtheid, nauw verbonden met
zijn politieke voorkeur voor Frankrijk, die in de wereldoorlog 1914-1918 duidelijk
aan het licht kwam.
Toen met 65 jaar, zijn positie bij Nijhoff veranderde, bleef hij de Franse afdeling
leiden. Dat hij tijdens de Duitse bezetting in de jaren 1940-1945 aan de goede zijde
stond en dit met ijver en toewijding voor clandestien werk, geheime lezingen enz.,
niemand had het van deze levendige Franse geest anders verwacht. Velen heeft
hij ook in die tijd geholpen, ook met onderduiken. Zijn goed humeur en gevoel voor
humor verlieten hem ook toen niet. Ik herinner me, met welk een smaak hij me een
verhaal deed van het fanatisme van enkele Duitse trawanten, die bij Nijhoff kwamen
verbieden dat werken werden verkocht van de Groningse hoogleraar Heymans,
omdat zijn naam verdacht on-Arisch klonk! Verspreiding van clandestiene lectuur
werd hem met succes toevertrouwd. Zijn werkzaamheid bij de ook op antiquarisch
gebied zo goed geoutilleerde Nijhoff had hem de mogelijkheid geopend in 1933 een
tentoonstelling van Nederlandse boekkunst te Praag tot een succes te maken.
Zoals gezegd, met verscheidene letterkundigen had hij niet alleen zakelijke, maar
ook persoonlijke betrekkingen en vriendschapsbanden, ook met Vlaamse.
Bijzondere waardering koesterde hij voor de Nederlandse Amerikaan Hendrik
Willem van Loon.
Als een speciale gave bezat hij het vermogen om jongeren in het uitgevers- en
boekhandelsvak op te leiden en hier kon deze zo vriendelijke man een strengheid
en veeleisendheid openbaren, die voortkwamen uit grondige kennis en zekerheid,
welke bij de leerlingen vertrouwen wekten.
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Dat door misverstanden dit levensbericht meer dan drie jaren na het overlijden
verschijnt, heeft tenminste de lichtzijde, dat de naam van deze zeer bijzondere
persoonlijkheid nu opnieuw in de openbaarheid wordt gebracht, al zouden ook
zonder dat zijn vele vrienden en kennissen hem niet vergeten.
J.J. BOASSON
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Nicolaas Wilhelmus Posthumus
(Amsterdam, 26 februari 1880 - Bussum, 18 april 1960)
Nicolaas Wilhelmus Posthumus werd geboren te Amsterdam op 26 februari 1880,
hij overleed, slechts korte tijd na het bereiken van de tachtigjarige leeftijd, op 18
april 1960 te Bussum. Om een poging te doen wat meer inzicht te krijgen in de zeer
gecompliceerde figuur van Posthumus is het nuttig iets mede te delen over zijn
jeugd en studententijd, voorzover daarvoor zonder diepgaand onderzoek gegevens
beschikbaar zijn. Zijn vader, die dezelfde voornamen droeg, was een man van het
onderwijs, die met grote volharding, ondanks een wankele gezondheid, zich een
positie had verworven: hij begon als onderwijzer en eindigde als directeur van een
H.B.S. met 3 j.c. te Amsterdam. Hij nam een vooraanstaande plaats in het
Aardrijkskundig Genootschap in en hij heeft tal van werken op het gebied van de
Aardrijkskunde, voornamelijk ten dienste van het onderwijs, in het licht gegeven.
Doch hij overleed reeds vroeg, in 1885, toen zijn zoon - er was (en is) nog een
jongere dochter - eerst vijf jaar oud was. In een autobiografie, die Posthumus als
aankomend corpslid moest opstellen en waaraan ik met toestemming van het A.S.C.
iets ontleen, zegt hij, dat hij als jongen een zwakke gezondheid had. Bij mijn weten
moet die gezondheid zich later verbeterd hebben, daar anders zijn rusteloze activiteit,
tot vlak voor zijn dood, nauwelijks begrijpelijk zou zijn. In 1898 liet hij zich als student
aan de Juridische Faculteit inschrijven. Uiteraard bevat die ‘autobiografie’ weinig
onthullends. Nu was Posthumus' persoonlijkheid stellig niet extravert, maar bovenal:
welk groen zou in een levensbeschrijving dingen vertellen, waarop hij door
ouderejaars ‘gegrepen’ zou kunnen worden! Toch bevat ze een opmerking, die
belangrijk genoemd mag worden: Posthumus zou liever Letteren dan Rechten
gestudeerd hebben, indien hij dan het leraarschap had kunnen omzeilen. Het
Amsterdams Studentencorps onderscheidde zich in die jaren, met Delft, van de
andere studentencorpora door een vrij sterke socialistische stroming. Ik kan hier
gebruik maken van persoonlijke inlichtingen, die ik dank aan Posthumus' tijdgenoot,
Mr. Chr. P. van Eeghen. Die socialistische stroming vindt men, merkwaardig genoeg,
vooral in het dispuut CLIO, dat zich tevoren vooral had beziggehouden met het
bijeenbrengen van een historische verzameling, betrekking hebbend op Athenaeum
en Universiteit. Zijn praeses van 1897, de latere, enkele maanden na Posthumus
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overleden Dr. H.E. van Gelder, had gesproken van het historisch beginsel, dat op
de tekenen der tijden let, en de sociale evolutie op elk gebied ook wil toegepast zien
op de studentenmaatschappij. Omstreeks 1898, zijn bloeitijd, telde het onder zijn
leden, behalve de genoemde H.E. van Gelder, C.S. Adama van Scheltema, H.E.
Greve, H.P.L. Wiessing, H. Bolkestein, J.J. van Loghem, W.A. Bonger, K.H. Bouman,
Jb. Willeumier en Posthumus. Hoewel deze geen corpslid was, telde Propria Cures
gedurende korte tijd onder zijn redacteurs David J. Wijnkoop. Men vraagt zich af,
hoe die vrij sterke stroming, die zich ook in het P.C. van die jaren uitte, o.a. met een
rubriek Socialisme, te verklaren valt. Ook, hoe Posthumus door het socialisme
gegrepen werd. Mr. Wiessing heeft in zijn in 1960 verschenen ‘Bewegend portret’
verteld, dat zijn verwachtingen voor het marxistisch socialisme onder de studenten
in het bijzonder op Posthumus gevestigd waren, verwachtingen, waarin hij zich
teleurgesteld betoont. Mr. Van Eeghen bracht mij ertoe, de oorsprong van dit
socialistisch élan in een vroeger stadium te zoeken en wel in de Amsterdamsche
Letterkundige Gymnasiasten-vereeniging ‘Disciplina Vitae Scipio’. Daar had de
meteoorachtige verschijning van André Jolles haar invloed doen gelden, die zijn
medeleden voor allerlei nieuwe ideeën, niet alleen die van de Tachtigers, toegankelijk
had gemaakt. Op hem volgden daar H.E. van Gelder en H. Bolkestein. Ook
Posthumus was lid geweest van D.V.S. Het is wellicht meer een cerebraal en
dogmatisch dan een gevoelssocialisme geweest, dat die leden van CLIO, onder
wie Posthumus, aantrok; Wiessing spreekt in zijn levensherinneringen smalend over
de verering, die de ‘wetenschappelijkheid’ bij vele leden van CLIO genoot. Enkele
van die rode CLIO-leden zijn vereeuwigd in een versje, wel uit UNICA-kring
afkomstig, dat luidt:
Magnus tu es, Henkie Greve,
Magnus quoque Posthume,
Maior autem es, Wim Bonger,
Maximus es, Willeumier.

Het ligt voor de hand de economisch-historische belangstelling van Posthumus in
verband te brengen met zijn opvattingen over de leer van het historisch-materialisme.
Ook zijn belangstelling voor het feminisme, zo deelde hij eens aan Mr. Van Eeghen
mede, had hem tot het socialisme gebracht. Posthumus is redacteur, korte tijd
hoofdredacteur
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(maart-oktober 1901) van P.C. geweest. Veel heeft hij er niet in geschreven. Naar
aanleiding van Kernkamps Amsterdamse oratie ‘Over de materialistische opvatting
van de geschiedenis’ (1901) leest men echter van P(osthumus): ‘wie uit dit oogpunt
(n.l. van de toenemende betekenis van het historisch-materialisme) de rede van
Prof. Kernkamp beschouwt, zal de plaats welke deze in de moderne
geschiedwetenschap inneemt, met meer aandacht beschouwen; juist als teeken
van den stijgenden invloed eener levensleer, die anderen dwingt hun standpunt ten
haren opzichte uiteen te zetten of scherper te belijnen, dient zijn inaugurele rede
bezien te worden, wat op zichzelf reeds een overwinning is, wier beteekenis niet
verkleind wordt door het feit, dat uit Prof. Kernkamps rede maar al te duidelijk blijkt,
dat het historisch-materialisme in hem nog geen principieel aanhanger kan vinden.
Die invloed te constateeren is echter het belangrijkste’. Hier vindt men dus een
onverholen instemming met het historisch-materialistische leerstuk van het marxisme
en het is duidelijk, dat dit in sterke mate Posthumus' economisch-historische
belangstelling moet hebben bepaald: in 1908 verscheen zijn proefschrift ter verkrijging
van het doctoraat in de Staatswetenschap, de ‘Geschiedenis van de Leidsche
lakenindustrie, I. De Middeleeuwen’. Tevoren was hij reeds begonnen medewerking
te verlenen aan een onderzoek over de huisindustrie in Nederland. Door verandering
van werkkring heeft hij tenslotte niet zoveel aan dit onderzoek kunnen bijdragen,
als aanvankelijk in de bedoeling moet hebben gelegen.
Ondanks zijn uit zijn boven aangehaalde ‘autobiografie’ blijkende afkeer van het
leraarschap is hij, na zijn promotie, enkele jaren werkzaam geweest als leraar in de
Staathuishoudkunde en het Handelsrecht aan de gemeentelijke Handelsschool te
Amsterdam. Zijn oom, de heer J. IJzerman, was daar toen directeur. Dit brengt mij
op een andere familierelatie, n.l. Jan Willem IJzerman, later dr. h.c. in de Letteren
en Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, oorspronkelijk genieofficier,
de man van de spoorwegaanleg van Padang naar het Ombilinkolenveld, later
commissaris van de Koninklijke, maar daarnaast de ontdekker van de verborgen
voet van de Boroboedoer, de bezielende stimulator van het archaeologisch
onderzoek in de Vorstenlanden, de jarenlange voorzitter van het Aardrijkskundig
Genootschap en de enthousiaste medewerker aan de uitgaven van de
Linschoten-Vereeniging. In één der bij zijn dood in 1932 verschenen levensberichten
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wordt gesproken over dat archaeologisch onderzoek in het Djokjaasche: stellig, er
waren op Java enkele deskundigen, ‘maar IJzerman deed de electrische vonk
overspringen, en waar de Regeering, die geenszins onverschillig was doch in de
crisis-periode van 1884 tot 1886 zich heel wat moest ontzeggen, het geld niet kon
verstrekken, was te verdienstelijker de particuliere steun, en IJzerman had het talent,
de gave daartoe op te wekken, - toen en later’. Juist in de jaren 1913 en '14 zou
blijken, hoe IJzermans neef, Posthumus, die physiek haast het tegendeel van zijn
oom geweest is: IJzerman leek van een zeventiende-eeuwse schuttersmaaltijd
weggelopen, in dit opzicht aan zijn oom J.W. IJzerman herinnert. In het voorjaar
van 1913 moet Posthumus tegenover Mr. Chr. P. van Eeghen geklaagd hebben
over het verdwijnen van oude archieven van geliquideerde of nog voortbestaande
ondernemingen, waardoor bouwstoffen voor de economische geschiedenis verloren
gingen. Een commissie-Posthumus werd opgericht, die ging samenwerken met een
andere commissie onder de accountant Elink Schuurman, die zich ook over dergelijke
aan hun lot overgelaten archieven wilde ontfermen, en in het volgend jaar kwam
het tot Posthumus' eerste grote schepping: het Nederlandsch Economisch-Historisch
Archief, waarvan hij jarenlang directeur-secretaris, van 1 januari 1949 tot zijn dood
voorzitter zou blijven. Intussen had zich een belangrijke verandering in Posthumus'
levensomstandigheden voorgedaan: in de zomer van 1913 was hij benoemd tot
hoogleraar in de Economische Geschiedenis aan de Nederlandsche
Handels-Hoogeschool te Rotterdam; de eerste leerstoel in de Economische
Geschiedenis in Nederland was daarmede tevens tot stand gekomen. De
vestigingsplaats van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te
's-Gravenhage moet als een soort compromis tussen Posthumus' oude en nieuwe
woonstad worden beschouwd: ze gaf blijkbaar wel tot enige ontstemming in
Amsterdam aanleiding. Overziet men Posthumus' werkzaamheid als academisch
docent, eerst te Rotterdam, later, sinds 1922, in de Faculteit der
Handelswetenschappen en nog in hetzelfde jaar ook in de Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte te Amsterdam, dan lijkt het accent minder te vallen op zijn colleges
dan wel op zijn wetenschappelijke arbeid en misschien bovenal op de stimulering
van het wetenschappelijk onderzoek. Persoonlijk heeft hij enorm veel werk verzet:
grotendeels gedurende zijn Rotterdamse jaren viel de verschijning van zijn ‘Bronnen
tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid’, 6 delen (1910-1922), tal van
kleinere publicaties
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plaatste hij in het sinds 1916 verschijnende van het ‘Archief’ uitgaande
Economisch-Historisch Jaarboek. In Rotterdam nam hij, dat is opnieuw een ander
facet van zijn veelzijdige persoonlijkheid, het initiatief tot de oprichting van ‘De Arend’,
een vereniging, die zich ten doel stelde jongens uit arbeidersmilieu nuttig en
aangenaam bezig en daardoor van de straat te houden. Postumus zou later in een
interview verklaren, dat deze schepping hem het naast aan het hart lag. Het vertrek
uit Rotterdam bracht verbreking van vele, ook financiële banden met de Maasstad
met zich, doch Posthumus knoopte nieuwe aan in Amsterdam. Zijn
publicatie-werkzaamheid ging onverminderd voort. Hier noem ik slechts zijn
‘Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de
negentiende eeuw’, 6 delen (1919-1931). In 1939 voltooide hij het boek, waarvan
in 1908 het eerste deel als zijn proefschrift verschenen was, de ‘Geschiedenis van
de Leidsche lakenindustrie’. Dit enorme werk, waarvan in 1939 het tweede deel in
twee banden verscheen (‘De nieuwe tijd’), bevat een schat van wetenswaardigheden,
niet alleen over het onderwerp, dat de titel aangeeft, maar bovendien, in verband
daarmede, zeer belangrijke sociaal-historische en demografische beschouwingen.
Daar Leiden de belangrijkste industriestad van de Republiek was en in de tweede
helft van de zeventiende eeuw waarschijnlijk de tweede industriestad van Europa
(na Lyon), volgt daaruit alleen reeds van welk een onschatbare betekenis dit boek
is in de Nederlandse economisch-historische literatuur niet alleen, maar van Europa
en daarbuiten. Het is typerend voor het formaat van Posthumus, dat dit boek, dat
hem wetenschappelijk, met de later te noemen Prijsgeschiedenis, zijn internationale
faam als geleerde heeft verschaft, toch slechts een onderdeel van zijn oeuvre en
zijn activiteit vormt. Posthumus bezette een belangrijke plaats in de internationale
en nationale organisatie der historische wetenschappen en in dat internationale
kader trof hij voorbereidingen van uitgaven voor de zojuist genoemde
prijsgeschiedenis, waarvoor op zijn instigatie het Nederlandsch Instituut voor
Prijsgeschiedenis werd opgericht. In 1929 was hij intussen tot lid van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen benoemd.
De crisisjaren van dertig brachten, merkwaardig genoeg, een nieuw groot initiatief.
Posthumus kwam in contact met de heer Nehemia de Lieme, de uit de vakbeweging
voortgekomen directeur van de Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank. De statuten
van die bank schreven een niet-lucratief gebruik voor sociale doeleinden van een
groot deel der
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te maken winsten voor en zo was het stellig Posthumus, die De Lieme wist warm
te maken voor een plan om archieven, belangrijk voor de sociale geschiedenis,
bijeen te brengen en daardoor voor ondergang te behoeden. Zo kwam het in 1935
tot oprichting van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te
Amsterdam, spoedig met een filiaal te Parijs. Het zijn in het bijzonder archieven,
betrekking hebbend op marxisme en arbeidersbeweging, die in groten getale voor
het Instituut zijn verworven. Het gevaar, dat deze archieven verloren zouden gaan,
was door het in Duitsland opgekomen nationaal-socialisme dreigend genoeg en het
is alweer typerend voor Posthumus' persoonlijkheid, dat hij er, dank zij een soort
zesde zintuig voor mogelijkheden tot aankoop, in de jaren 1935 tot 1939 in slaagde
tal van zeer waardevolle verzamelingen uit Duitsland en andere landen voor zijn
Instituut te verwerven. Ik noem hier alleen het Marx-Engels-archief met een enorme
collectie brieven van Marx. Evenmin als bij het Nederlandsch Economisch-Historisch
Archief wilde Posthumus zich overigens tot het verzamelen beperken: publicatie en
bewerking van bronnen heeft vanaf het begin mede op het programma gestaan,
waarvan ook de reeds vóór 1940 verschenen jaargangen van de International Review
for Social History getuigenis afleggen. De oorlog bracht weliswaar ontslag voor
Posthumus met zich en de versleping van veel materiaal, archieven en bibliotheek
van het Instituut naar Duitsland en Polen. Het allerkostbaarste had hij overigens
tijdig naar Londen, zo niet in veiligheid dan toch wel buiten het bereik van de Duitse
bezetter gebracht! Rust brachten die oorlogsjaren echter niet voor hem. In 1943
verscheen het eerste deel van zijn ‘Nederlandse Prijsgeschiedenis’. Voor de
opsporing van oude prijscouranten had hij zelfs - met succes - de hulp van een
Londens medium ingeroepen! Daarnaast waren er nieuwe grote plannen, waarvan
de verwezenlijking weliswaar op de Bevrijding moest wachten, maar waarvan de
voorbereiding zijn geest bezighield. De nieuwe projecten waren: Oorlogsdocumentatie
en een Stichting voor Politieke en Sociale Wetenschappen, waarnaast universitair
onderwijs zou worden gegeven in een nieuwe Faculteit der Politieke en Sociale
Wetenschappen (te Amsterdam: de zevende Faculteit). Over beide plannen sprak
hij in de tweede helft van 1942 met Professor Romein. Aan hem dank ik de
bijzonderheden, die hierover medegedeeld worden. Aanvankelijk had Posthumus
aan Romein gedacht als de auteur van een groot boek over de oorlogstijd, dat zou
moeten berusten op de bronnen, die in een
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Instituut voor Oorlogsdocumentatie moesten worden verzameld. Met wijlen
Kohnstamm en Romein besprak hij de plannen voor de nieuwe Faculteit. Bij de
denkbeelden over herstel en vernieuwing voor na de oorlog moest die Faculteit
medewerken: afgestudeerden van die Faculteit zouden de krachten leveren,
waardoor de diplomatieke dienst zou kunnen worden gedemocratiseerd. Ook zou
zij in een opleiding voor journalisten op wetenschappelijk niveau en van
maatschappelijke werkers moeten voorzien en de studie der ‘human relations’ en
van ‘burgerkunde’ ter opleiding van politici, leiders van vakverenigingen en sociologen
moeten bevorderen.
Beide instellingen zijn er inderdaad gekomen. Van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie is Posthumus enkele jaren voorzitter van het directorium
geweest. De Faculteit der Politieke en Sociale Wetenschappen is in 1947 opgericht
aan de Universiteit van Amsterdam. Het is bekend, hoeveel er om die Faculteit te
doen geweest is, eerst vóór ze tot stand gekomen is, daarna vanwege de
niet-bekrachtiging door de Kroon van de benoeming van enkele door de
Gemeenteraad verkozen hoogleraren. De officiële lezing luidde, dat tegen
bekrachtiging formele bezwaren bestonden. Posthumus trad als eerste voorzitter
van de zevende Faculteit op, doch de ontwikkeling van de Faculteit ging in een
ander richting als hij zich had voorgesteld en hij trok zich spoedig terug. In 1947,
kort na zijn huldiging wegens zijn vijfentwintigjarig professoraat te Amsterdam, nam
Posthumus afscheid van de Faculteit der Economische Wetenschappen en in 1949,
nog vóór zijn zeventigste verjaardag, nam hij zijn ontslag als hoogleraar. Doch
opnieuw was van een otium geen sprake. Nog in 1953 verscheen een
belangwekkende uitgave van het oudst bekende Amsterdamse koopmansboekje
uit het einde der vijftiende eeuw met een de omvang van een boek bereikende
inleiding: ‘De Oosterse (=Oostzee) handel te Amsterdam’. Typerend voor de frisheid
van zijn geest zijn hierin enige even stoutmoedige als met grote scherpzinnigheid
verdedigde hypotheses, zoals die over het z.g. ‘Huis der waarden’ te Amsterdam,
hypotheses, die door een aantal vakgenoten, onder wie zijn opvolger in de Litteraire
Faculteit, bestreden werden. Zulk een polemiek wekte bij hem volstrekt geen rancune,
hij waardeerde ‘wat leven in de brouwerij’. Zijn hoofdaandacht richtte hij in die jaren
op de leiding van de Firma Brill te Leiden, waarmede hij reeds vroeger als
commissaris betrekkingen had onderhouden. Hier ziet men opnieuw de zakenman
naar voren treden, die, in één persoon
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verenigd met de geleerde van internationale vermaardheid, een in de Faculteit der
Letteren wel zeer zeldzame combinatie oplevert. Als zijn laatste schepping mag
gelden het Instituut voor het moderne Nabije Oosten, waarvoor hij sinds 1953 geijverd
heeft en dat in 1956 onder het directoraat van Prof. Pijper officieel werd geopend.
Bij die opening huldigde Pijper Posthumus wegens dit met succes bekroonde initiatief:
het vijftiende, zoals Posthumus op diens vraag aan Pijper heeft verraden.
Bij zijn dankwoord na de huldiging van 17 januari 1947 heeft Posthumus gezegd:
‘Er was nog zo weinig gedaan in mijn vak en toch was het zo nodig’. Wij mogen
zeggen: Posthumus, de grote organisator, heeft zich bij zijn vele activiteiten in en
voor de wetenschap niet tot zijn eigen vak beperkt: hij heeft faculteiten, instituten,
verenigingen helpen oprichten, hij heeft de geldmiddelen weten aan te trekken om
ze in stand te houden. Hij heeft gewerkt zolang het dag voor hem was. De Universiteit
van Amsterdam en drie van haar Faculteiten zijn hem grote dank verschuldigd. Hij
ruste in vrede.
T.S. JANSMA
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Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

134

1925

Recueil de documents internationaux
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1929
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1940
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1943
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1947

Het oudst bewaarde Amsterdamsche
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1953
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1957
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Henriëtte Johanna Wilhelmina van Prooije-Salomons
(Rotterdam, 20 mei 1882 - 's-Gravenhage, 23 augustus 1959)
Henriëtte Johanna Wilhelmina Salomons werd op 20 mei 1882 in Rotterdam geboren,
als eerste kind van Constant Theodoor Salomons, directeur van de gasfabriek te
Feijenoord, en Trinette Maria Kortman. Ze was op de lagere school al een uitstekende
leerlinge en ging daarom, op aanraden van de directrice mejuffrouw A. Dobbe, naar
het Erasmiaans gymnasium, waar in die tijd nog maar weinig meisjes de lessen
volgden. Ze doorliep de zes klassen zonder enige moeilijkheid en vertrok in 1901
naar Leiden, om daar Nederlandse letteren te gaan studeren. Professor Verdam,
professor Uhlenbeck en professor Blok waren daar haar leermeesters. Ze was thuis
streng opgevoed; ze was een ernstig schoolkind geweest en de eerste jaren in
Leiden besteedde ze meer om open te bloeien en van haar vrijheid te genieten dan
aan wetenschappelijk werk. Ze had een lieve stem en kon de liederen van Schumann,
Schubert, Brahms en Hugo Wolf met grote warmte vertolken; ze tekende goed en
graag; ze genoot ervan in de idyllische omstreken van Leiden 1900 grote
wandelingen te maken, een vreugde, die ze in Rotterdam niet had gekend; ze was
lid van de pas opgerichte meisjesclub, de V.V.S.L., en van het illustre gezelschap
Litteris Sacrum, waar ook J.L. Leopold lid van is geweest, om maar één grote naam
te noemen, - kansen te over om haar dagen feestelijk te vullen, zonder dat ze aan
haar eigenlijke werk toe kwam.
Ze speelde het zelfs klaar om de eerste keer voor haar candidaatsexamen te
zakken, een ongehoorde gebeurtenis na haar deugdzame schooltijd, maar een
gebeurtenis, waar ze haar hele verdere leven plezier van heeft gehad. Als in later
jaren een afgewezen slachtoffer diep verslagen van het examen terugkeerde, dan
kwam zij met haar troostrijk verhaal: ‘Ik ben ook eens voor mijn candidaats gezakt.’
Dat leek, gezien haar latere prestaties, niet te geloven. De ongelukkige begreep
ineens, dat door dit ene échec zijn hele toekomst toch nog niet bedorven hoefde te
zijn.
Nadat ze bij haar tweede poging was geslaagd, verhuisde ze naar Utrecht en
daar werden het weer niets dan successen. Ze werd praeses van de
literair-historischen kring en later praeses van de faculteit, waar ze zich vertrouwd
maakte met spreken in het openbaar, dat haar later,
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als presidente van een grote vrouwenvereniging, zozeer te stade zou komen.
Ze deed cum laude haar doctoraal examen en promoveerde cum laude in 1913
op een sanskrit tekst over het hindoese huisritueel. Want op verzoek van professor
W. Caland had ze zich speciaal op Sanskrit toegelegd. Ze zat thuis te werken om
de oude tekst te ontcijferen, die op aan elkaargeregen latjes van bamboe opgetekend
stond. Ze deed het met geduld en aandacht, maar als de mensen er hun bewondering
over uitten, dat ze zo iets moeilijks uitknobelen kon, placht ze te zeggen: ‘Het is net
een peuterig handwerkje. Je moet erg precies zijn’.
Na haar dissertatie heeft ze nog ‘Gewijde verhalen en legenden van Hindoes en
Boeddhisten’ uitgegeven, die ze ‘vrij’ bewerkt had naar een engels boek ‘Myths of
the Hindus and Buddhists’; en een metrische vertaling uit het Sanskrit: ‘de
geschiedenis van Koning Nala’ (een episode uit het Mahabhārata), die in 1921
verscheen. In 1948 gaf ze nog een vertaling uit het Frans uit van ‘Le culte du saint
précurseur’ door Dom E. Flicoteaux O.S.B., onder de titel ‘Sint Jan de Doper’. Dit
is haar laatste publicatie geweest.
In 1917 was ze getrouwd met een oud klassegenoot en jarenlange vriend dr. D.J.
van Prooije. Door dit huwelijk kwam ze tot haar grote vreugde weer in Rotterdam
terug, de stad van haar liefde, waarbij ze naar wezen en aanleg behoorde: eenvoudig,
rechtuit en energiek.
Dirk van Prooye was chemicus; hij had een handelslaboratorium onder de
firmanaam Schalkwijk en Pennink. Het bureau had nationaal en internationaal een
uitstekende naam, maar Van Prooije was toch vooral bekend als voorzitter van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Voor zijn vrouw betekende het een grote
overgang om van de oude Oosterse wijsheid over te schakelen naar de
voetbalwereld, maar ze bezat de gave zich in elke kring thuis te voelen en alles wat
ze ondernam, goed te doen. Ze werd een opgewekte, verstrooide huisvrouw, een
allerliefste, verstandige moeder voor haar twee intelligente, studieuse kinderen; en
toen die naar school gingen en haar niet meer de hele dag nodig hadden, begon
ze zich aan sociaal werk te wijden. Ze had omstreeks de jaren 1920 al eens
cursussen over literatuur gegeven, waarbij men vooral er door getroffen was geweest,
dat ze mooi verzen voorlas. Maar dat was voor Katholieke ‘dames’ geweest. Nu
richtte ze zich vooral tot de volksvrouwen. Katholieke arbeidersvrouwen hadden in
dien tijd nog maar een heel beperkt gebied, waar haar belangstelling
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naar uitging. Vele geestelijken vonden het veiliger het maar zo te laten. Boeken
lezen bracht gevaren met zich; het was onschuldiger, als men zich in de familiekring
met gezelschapspelletjes bezig hield. Van Mevrouw van Prooije ging een wekroep
uit tot meer bewust leven, tot dieper vroomheid en wijder perspectief. Ze werd een
bezield bestuurslid van de Katholieke vrouwenbond; ze organiseerde lezingen en
demonstraties; er werden uitstapjes gemaakt met de leden en zij zat er altijd tussenin
en praatte met iedereen. Eerst als secretaresse en daarna jaren lang als presidente
heeft ze voor vele eenvoudige vrouwen een nieuwe wereld geopend. Ze begon
ermee haar eigen meisjes, haar eigen werkster, haar naaister en hun vriendinnen
lid te maken. Als er een vergadering was, trok ze er met een hele stoet heen. ‘Jet
en haar familia’, noemde haar man het plagend. Ze had geen last van standsgevoel,
noch naar boven, noch naar beneden. Ze hield van wat eenvoudig en echt was. Als
iemand de mening opperde, dat zij, die zo ontwikkeld was, het toch wel als een offer
moest voelen om zoveel aandacht te besteden aan onwetenden en onbeschaafden,
dan was ze eerlijk verbaasd. Ze vond het héérlijk werk. Als ze sprak op de
vergaderingen werd haar helder, warm woord zowel door de ‘dames’ als door de
volksvrouw gewaardeerd. Haar intelligent profiel met de levendige, donkere ogen
was voor iedereen aantrekkelijk. Ze was rechtuit, met een afkeer van de reservatio
mentalis, maar omdat ze tegelijk van de mensen hield en zelf beheersing bezat,
had ze in het bestuur en met de leden nooit wrijvingen. De bond bloeide. In de
moeilijke jaren van depressie waren het vooral de vrouwen van werklozen, die ze
trachtte op te monteren en geestelijk te steunen. En dat nooit van boven af, nooit
met pretentie, maar altijd als mens voor mens; altijd met de raad van Vincentius a
Paola voor ogen: ‘Als gij uw medemens iets geeft, vergeet dan nooit om te
glimlachen, opdat hij u vergeeft, dat ge hem weldoet’.
Ze was ook nog enige tijd lid van de voogdijraad, maar voor dat werk was ze te
goedgelovig, al heeft ze door haar spontane hartelijkheid ook daar weleens iets
bereikt. Ik neem één voorbeeld: ze moest aan de buitenkant van de stad een gezin
bezoeken, dat zéér slecht bekend stond. Toen ze bij een pater in de buurt naar het
huisnummer informeerde, keek die haar bekommerd aan; ze was maar klein en
tenger. ‘Ik zou er niet alléén heen gaan, mevrouw. De man heeft me laatst met een
stoel het huis uitgetimmerd’. Ze ging natuurlijk toch. De man bleek alleen thuis te
zijn. Hij bleef breed uit en afwerend in de deurpost staan, pet
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op, pijp in zijn mond, en niet erg bereid informaties over zijn dochter te geven. Ze
bleef nog even doorpraten om te kijken, of hij veranderen zou, maar toen hij stug
bleef, zei ze: ‘Ik dank u, dat u me te woord hebt gestaan’, en stak hem haar hand
toe. Het effect was verbluffend. Z'n ogen werden vochtig; hij nam zijn pet af; hij nam
zijn pijp uit z'n mond en brabbelde overrompeld: ‘Uw dienaar, mevrouw. Altijd welkom,
mevrouw. Dank u beleefd’.
Toen ze naar den Haag verhuisde, heeft ze daar de katholieke vrouwenbond, die
na de oorlog ‘vrouwenbeweging’ heette, ook nog korte tijd geleid, maar ze was over
haar hoogtepunt heen en de vereniging zelf was in twee delen gesplitst: katholieke
arbeidersvrouwen (K.A.V.) en ‘Het gilde’ voor meer ontwikkelden. Ze zag de
wenselijkheid van deze splitsing wel in, maar een deel van de aardigheid was er
voor haar nu af.
Ze was een vrouw van bizondere, veelzijdige begaafdheid. Ofschoon ze onder
de eerste accademicae behoorde, had ze nooit het air zich gewichtig te vinden. Ze
was zo zonnig en gewoon, dat de onontwikkelde mens zich met haar op zijn gemak
voelde; ze had grote invloed op de meisjes, die bij haar in betrekking waren en die
later trachtten hun eigen kinderen net zo op te voeden, als ze het bij hun mevrouw
hadden gezien. Haar zelf gemaakte kindergebedjes zijn zo in alle provincies
verspreid. Ze zocht geen eer; ze wilde niet schitteren; ze ging er niet op uit om ‘verre’
liefdadigheid te betrachten, maar wie op haar weg kwam, hielp ze, needrig en
efficient.
Na haar dood, in augustus 1959, bleek uit de stroom van, dikwijls met moeite
gekrabbelde, brieven en uit de velen, die stil bij haar graf stonden, dat er in het hele
land mensen leefden, die in haar iets dierbaars hadden verloren.
ANNIE SALOMONS

Bibliografie
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Het Hindoesche huisritueel, proefschrift.
uitg. Brill. Leiden.

1916

Verhalen en legenden van Hindoes en
Boeddhisten. Thieme en Cie. Zutphen.

1921

De geschiedenis van Koning Nala uit het
sanskrit vertaald. Thieme en Cie.
Zutphen.

1948

St. Jan de Doper door Dom C. Flicoteaux
O.S.B. uit het frans vertaald. Het
Spectrum. Utrecht.
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Leonard Roggeveen
(Schagen, 2 maart 1898 - Den Haag, 22 juni 1959)
Roggeveen werd geboren op 2 maart 1898 te Schagen. Van 1912 tot 1916 was hij
leerling van de Rijkskweekschool in Haarlem, een school, die een groot aantal
mensen van betekenis heeft gevormd.
Onderwijzer: 1916 's-Gravenzande; 1921 Leiden; 1923 Den Haag; 1941 hoofd
van een Haagse school; 1952 afgetreden om gezondheidsredenen; overleden in
1959. Zijn hele leven stond in dienst van de kinderen, ook buiten de school. In
verband met zijn werkkring schreef hij een serie leesboekjes: Piet en Nel, en een
taalmethode.
Toneelspel: Hij componeerde een paar toneelstukjes voor kinderen; ze werden
door beroepstoneel vertoond en later herhaaldelijk door dilettanten. In verband met
het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard werd voor 8000 Haagse
schoolkinderen meermalen een toneelvoorstelling gegeven van Moerman en
Roggeveen: ‘Historische taferelen uit het leven van Willem van Oranje’. In 1946 had
op het Binnenhof een demonstratie plaats, waarbij de jeugd dank bracht aan de
landen, die ons tijdens de oorlog en na de bevrijding hadden geholpen; de
massadeclamatie werd door L. Roggeveen geschreven. Augustus 1948 werd, ter
gelegenheid van het regeringsjubileum, door de jeugd voor de jeugd opgevoerd
Roggeveens: ‘Wij herdenken’. De koningin en drie prinsesjes woonden een der vele
voorstellingen bij.
Poppenkastvertoningen: Tientallen malen gaf Roggeveen dergelijke voorstellingen
op de Haagse scholen.
Radiouitzendingen: Van september 1946 tot september 1951 redigeerde
Roggeveen de uitzending van de rubriek ‘De Schoolbel’.
Redevoeringen: Honderden keren gaf Roggeveen voordrachten over pedagogische
en literaire onderwerpen; hij toonde zich een vlot en boeiend causeur.
Contact met Vlaamse schrijvers: Zeer verdienstelijk werk deed Roggeveen door
zijn samenwerking met auteurs van kinderboeken in de ‘Vereniging van Vlaamse
jeugdschrijvers’. Hij werd een ijverig voorvechter in woord en geschrift voor deze in
het Nederlands verschijnende jeugdlectuur.
Kunstenaar in Kinderland: In bondig en artistiek proza schreef Leonard Roggeveen
een groot aantal kinderboeken, die door jongeren en ouderen gretig werden
aanvaard. Hij begon zijn werk op dit terrein al vroeg:
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als achttienjarige opende hij in de Westlandse Courant een rubriek voor de jeugd;
kort daarna ook in de Schager Courant. Als vervolgverhaal verscheen daarin ‘Bram
Vingerling’; Van Goor gaf het in 1927 uit in boekformaat: Roggeveens eerste boek.
Het zou het laatste niet zijn! Uit de hieronder geplaatste lijst blijkt, dat hij onvermoeid
voortschreef aan zijn belangwekkend oeuvre. Het spreekt vanzelf, dat de verhalen
niet allemaal op hetzelfde peil staan, maar middelmatig was er niet één. Het overgrote
deel steekt met kop en schouders uit boven de vele honderden, die jaarlijks van de
pers komen. Boek na boek is met grote zorg geschreven, rustig, maar vol humor,
levenswijsheid en vernuft. Roggeveen was een kunstenaar van formaat. Men zou
zijn boeken kunnen verdelen in drie groepen: vlotte verhalen vol avonturen, ernstiger
realistische histories en vertellingen voor het ‘grut’, vaak geestig door de schrijver
zelf geïllustreerd. Waarom verdienen zij zonder uitzondering onze aandacht? De
eerste groep omdat ze tegemoet komt aan de behoeften van onze jongens uit de
prepuberteit aan spanning en geheimzinnigheid zonder ooit in sensatie te ontaarden:
we vinden er wonderlijke uitvindingen als in de boeken van Jules Verne, zonderlinge
situaties, die een beroep doen op het vernuft van de lezers, gebeurtenissen, waarbij
de fantasie vrij spel heeft. De tweede reeks, omdat we er in aanraking komen met
doodgewone kinderen in omstandigheden, die ons volkomen vertrouwd zijn, met
meesters, juffen, vaders en moeders, die we kunnen uit onze dagelijkse omgeving,
geen ‘Uebermenschen’, maar trouwhartige, eenvoudige typen, die op elkaar gesteld
zijn, wat voor elkaar over hebben en voor wie je je als kind generen zou, wanneer
je je in hun tegenwoordigheid van je slechtste kant liet zien. Er is in dit werk iets van
‘de vergoddelijking van het alledaagse’, die ons met het leven kan verzoenen. En
de derde serie, de kostelijke verhalen van Daantje en zijn vrouw Grietje, van Okkie
Pepernoot, Jan-Jaap, Piet en Nel en vele anderen, van Sambo, Toontje, Jan
Klaassen en de rode tovenaar in de eerste plaats om de fijne humor, waarmee deze
geschiedenisjes zijn gekruid. Het moet geen geringe opgave zijn, in zo weinig
woorden, met een zo beperkt vocabulair, bij jonge kinderen zoveel spanning te
wekken, dat zij tot het vrolijke einde worden gecharmeerd, gegrepen door de
originaliteit van de toch zo kinderlijke intrige, geprikkeld tot de vreugde, die het leven
goed maakt. Alleen een kunstenaar is in staat, werk van een dergelijke volmaaktheid
te scheppen.
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Het is verheugend, dat ook van de zijde der Overheid Roggeveens verdiensten
werden erkend: op 29 april 1950 werd hij benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau; op 16 januari 1952 volgde België met ridder in de Kroonorde.
D.L. DAALDER

Biografische gegevens
1927

De ongelooflijke avonturen van Bram
Vingerling.
Hoe Jan Klaassen de zieke koning beter
maakte.

1928

De voetbalclub van de vierde klas.
Het geheim van het oude horloge.

1929

De electrische man.
Het prinsesje en de rode tovenaar.
De geschiedenis van Jantje Kwak.

1930

De hoogvliegers.
Van de sneeuwman, die praten kon.
Prinses Desiree lacht niet mee.
Draadloze ogen.
De zeven jongens van Duinoord.

1931

Het draaiorgel van Meneer Doncker.
De baard van Daantje.
De zeven jongens in de sneeuw.

1932

Woudstra knapt het op.
Onze vrolijke zesde klas.

1933

Piet en Nel, eerste leesboekjesserie (10
deeltjes).
Daantje gaat schaatsenrijden.
Een stelletje koppen.

1934

Daantje past op het huis.
Okkie Pepernoot, Okkie en zijn vriendjes,
Okkie weet raad, Okkie in de kou.

1935

De gelaarsde kat (kindertoneel).
Pas op, Toontje.
Daantje doet boodschappen.
In de staart van de komeet.
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Daantje gaat op reis.
De krant van Kees.
Hier is Jan Jaap.

1937

Serie: Bekende sprookjes opnieuw
verteld.
Wereldkampioen 2003.
Een bundel historische samenspraken
(met J.J. Moerman).

1938

Jan Jaap is jarig.
Zeven jongens in de lucht.
Daantje helpt een handje.

1939

Jan Jaap en zijn beesten.
Serie: Sambo ga je mee? Boer, wil jij mijn
kat eens vangen? Wie heeft er trek in
een pannekoek?

1940

Daantje, wat doe je daar?
De jongens van de Klaverwei.
Okkie gaat verhuizen, Okkie en de
vogels.
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Daantje Groot en Daantje Klein.
1941

Okkie en Klaasje, Okkie's verrassing.
Van 's morgens zes tot twee uur 's
nachts.
Daantje koopt kippen.

1946

Okkie-serie negen en tien.
Dieren-serie deel één.

1947

Wees voorzichtig, Daantje.
Jan Jaap maakt een sneeuwpop.

1949

Klaasje Krikke-serie, vier deeltjes.
Het gezelschap Vierhout.

1950

De broederschap van de rode haren.
Taalmethode voor de l.s. (met Dr. D.G.G.
van Ringelestein).

1951

Sta vast, bloemlezing voor de hoogste
klassen l.s.

1952

Voorjaar op de Klaverwei.
Doe je mee?

1953

Vincent van Gogh, in opdracht van
Gemeente Den Haag;
afscheidsgeschenk zesde klas.
Jan Jaap heeft een trein.
De toverfluit, bloemlezing (met D.L.
Daalder).
Tot 1956: Sterreboekjes; 12 deeltjes.

1954

Het zonderlinge testament.

1955

Appie Ammerlaan.

1957

Spanning in ‘De rode Leeuw’.
De klok voor de spiegel.

1958

Een stuiver drop.

1959

Okkie kan toveren.
Okkie en de rups.
De blauwe Braziliaan.

1960

De loep.
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Jhr. Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel
('s-Hertogenbosch, 10 februari 1882 - 's-Gravenhage, 30 april 1957)
De heer Van Rijckevorsel is van 1936 tot zijn dood lid van onze Maatschappij
geweest; hij was tot lid benoemd als beoefenaar der kennis van land en volk, vooral
van zijn gewest Noord-Brabant, een kennis waarvan hij blijk gaf in zijn praktische
werkzaamheid meer dan in publikaties, wat in overeenstemming was met zijn
levensloop en zijn persoonlijkheid.
Na de schooljaren te 's-Hertogenbosch had hij rechten gestudeerd te Utrecht en
vervolgens staatswetenschappen (1900-1906): het was de tijd waarin het
ontwerp-Loeff op de administratieve rechtspraak voor de studie der
staatswetenschappen een maatschappelijk perspektief scheen te beloven. Het werd
in deze vorm niet verwerkelijkt, maar de aldus verkregen vorming heeft hem, aan
wie professor De Louter een ‘meer dan gewone bekwaamheid en werkkracht’
toeschreef, toch tot een succesvolle loopbaan op publiekrechtelijk gebied in staat
gesteld.
Gehuwd in 1906 (met Jkvr. J.E.M. Serraris), vestigde hij zich als advocaat en
procureur te Nijmegen (1906-1909) en werd al spoedig belast met
Regeringsopdrachten: met werkzaamheid in en voor de Nederlands-Belgische
commissie in zake de onderlinge betrekkingen dezer landen (zijn zeer goede
taalbeheersing hielp hem hierbij ongetwijfeld), met het adjunkt-secretariaat der
staatscommissie voor het spoorwegbeleid en met een onderzoek betreffende de
werking van de ouderdomswetgeving in België (1909-1910).
In dezelfde lijn lag het, dat hij in 1910 overging naar 's-Hertogenbosch als voorzitter
van de Raad van Beroep (‘S.V.’, zouden wij thans zeggen); in 1914 ook
president-plaatsvervanger van de Krijgsraad voor de Landmacht aldaar geworden,
vond hij nog tijd voor andere bezigheden, o.a. het voorzitterschap van de
Noord-Brabantsche Tuinbouwbond. Dit bracht hem tot nauwe samenwerking met
Pater van den Elzen, de geestelijke vader van de grote brabantse boerenorganisatie,
en het bezorgde hem een gedetailleerde kennis van het gehele gewest in zijn
behoeften en mogelijkheden. Hij was dan ook wel goed voorbereid tot het
lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waartoe hij in 1916 voor
het distrikt Oosterhout (bij enkele candidaatstelling)
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werd verkozen; hij zou deze funktie, na herkiezing onder het nieuwe kiesrecht, tot
1928 behouden.
Het is hier niet de plaats zijn optreden in het Parlement na te gaan; de gebieden
waarop hij zich voornamelijk bewoog (economische zaken, internationale
betrekkingen en indische zaken) liggen buiten de direkte doelstelling onzer
Maatschappij. Wèl dienen wij te vermelden het lidmaatschap van de
Rijksmonumentencommissie, dat hij veertig jaar lang (laatstelijk als voorzitter)
bekleedde en met grote, aktieve toewijding uitoefende; in deze hoedanigheid zal
hij bij de leden onzer Maatschappij het meest bekend zijn geworden en zijn
benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (1924) hield ook
met zijn op dit gebied verworven verdiensten verband.
Hiernaast heeft het internationale werk hem sterk geboeid, gelijk zo velen zijner
tijdgenoten na 1918. Reeds door de ervaring zijner Nijmeegse jaren was hij hiervoor
bij uitstek geschikt. Hij zocht de contacten op dit gebied en hij vond erkenning o.a.
als rechter in het internationale hof van appèl voor handelszaken in het Saargebied,
en als rechter in het Administratief Tribunaal van de internationale organisatie van
de Arbeid te Genève (1927-1956). Buitenlandse waardering werd hem ten deel door
de benoeming tot Commandeur in de Orde van het Legioen van Eer (1935) en tot
Grootofficier in de Orde van de Kroon van België (1938).
Intussen was er een wending in zijn leven gekomen door zijn aanstelling tot
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant (1928). Zijn figuur paste volkomen in
het mooie Gouvernementshuis, en zijn èn juridische, èn bestuurlijke, èn parlementaire
vorming moest hem voor deze funktie zeer geschikt maken. Deze wending betekende
ook het, door hem slechts node aanvaarde, einde van zijn parlementaire
werkzaamheid en zijn vertrek uit dit milieu werd door vele medestanders betreurd.
In de plaats hiervan verwierf hij nu, naast het eigenlijke ambtswerk dat hem (zo wij
menen) wel bevredigde, een aantal belangrijke commissariaten en commissoriale
funkties, zoals het voorzitterschap van de Rijkswegencommissie en het lidmaatschap
der Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving. Ook Directeur van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem was hij, en lid van het
St Jacobsgilde te Haarlem; in de laatsgenoemde kring heeft hij o.a. een referaat
gehouden over de bedevaarten naar St. Jago de Compostella, waaruit dat gilde
was voortgekomen.
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Voor hem als voor zo velen brachten de oorlog en de bezetting der jaren 1940-1945
zware zorgen met zich. De last die op een Commissaris ‘der provincie’ drukte kunnen
wij hier niet kenschetsen; dit zou een ander kader vereisen en het is trouwens in
ander verband geschied. Wèl mag men zich herinneren, dat de Duitsers, die hem
‘der Diplomat’ noemden, hem een onbedoeld getuigenis van zijn beleidvol optreden
verstrekten. Een ernstige geestelijke en lichamelijk inzinking kon hij nog vóór de
bevrijding van 's-Hertogenbosch (okt. 1944) te boven komen, maar de bevrijding
zelve, die het eind zijner werkzaamheid te 's-Hertogenbosch en zijn eervol ontslag
op verzoek (1945) betekende, moet voor hem zeer onbevredigend zijn geweest.
Naar 's-Gravenhage verhuisd, heeft Van Rijckevorsel in sommige zijner
nevenfunkties en in eigen lectuur en studie nog enige vervulling kunnen vinden en,
na een zo welbesteed leven, van de naar buiten gekeerde aktiviteit langzamerhand
1
afscheid kunnen nemen. .

1

Door de redactie bewerkt naar gegevens verstrekt door Jhr Mr R.A.Th.M. Rijckevorsel te
Gulpen.
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Pater Cunibertus Sloots O.F.M.
(Leiden, 5 april 1893 - Venray, 22 januari 1960)
Gerardus Wilhelmus Sloots werd op 5 april 1893 in Leiden geboren. Aan zijn
geboortestad en zijn doopkerk ‘De Hartebrug’ is hij heel zijn leven buitengewoon
gehecht geweest en daaraan heeft hij in ettelijke publicaties uiting gegeven. Het
gezin Sloots onderhield nauwe relaties met de Minderbroeders, die deze kerk
bedienden, en drie begaafde zonen van dat gezin gingen bij de paters ‘op studie’.
Henk (als Franciscaan Damasus geheten) was al in 1903 in de orde getreden, toen
Gerard naar het oude Gymnasium te Megen vertrok. Later zou nog Jan volgen, die
als kloosterling de naam Ephrem draagt. Van karakter geheel verschillend hebben
zij de Nederlandse Minderbroedersprovincie op uitnemende wijze gediend ondanks
hun wankele gezondheid. Op 7 september 1911 trad Gerard in de orde en koos als
naam Cunibertus. De priesterwijding volgde te Weert op 10 maart 1918.
In tegenstelling tot zijn broers, die beiden universitaire studies mochten maken Pater Damasus haalde in Leiden de leraarsbevoegdheid in de scheikunde, terwijl
Pater Ephrem in Nijmegen in de theologie promoveerde - werd aan Pater Cunibertus,
hoewel even begaafd, niet de gelegenheid geboden aan een universiteit zijn studie
voort te zetten. Wellicht is hieraan de tuberculeuze aandoening schuld, waarvoor
de jonge pater een rustkuur moest doormaken. Na zijn genezing werd hij naar Weert
verplaatst, waar hij naast zijn talrijke godsdienstlessen en taak als biechtvader veel
tijd besteedde aan archief- en bibliotheekwerk. Als hulp van de archivaris werd hij
medeoprichter van het maandelijks tijdschrift van de Nederlandse
Minderbroedersprovinice, waarin het wel en wee der kloosters en missies verhaald
werd. Enig journalistiek talent toonde hij in zijn vele bijdragen aan allerlei
godsdienstige geschriften en gewestelijke bladen. In 1931 werd hij archivaris van
het provinciearchief te Weert. De ordening hiervan en de catalogisering van de
bibliotheek, waarvoor hij terzelfder tijd ook verantwoordelijk werd, belette Pater
Sloots zich in die eerste jaren aan uitgebreide historische arbeid te wijden. Door de
buitenwereld bleven zijn verdiensten op de genoemde gebieden niet onopgemerkt.
Een eerste erkenning viel hem ten deel, toen hij in 1933 tot lid van de Vereniging
van Archivarissen werd toegelaten. Drie jaar later werd hij bij K.B. tot lid benoemd
van de Rijkscommissie van advies inzake het bibliotheekwezen.
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Pater Sloots genoot van het speuren in de archieven en het catalogiseren van de
oude drukken. Veel mooie aanwinsten werd de bibliotheek door hem rijker. Nu
ontwikkelde hij zich tot een echte geschiedvorser, aan wiens speurzin niet het minste
ontsnapte. Toen hij later tijd kreeg het archiefmateriaal voor zijn publicaties te
bewerken, bleef hij ook in zijn geschriften de geschiedvorser, die de neiging heeft
eigen vondsten te overschatten en vooral in het detail zijn kracht te zoeken. Toen
hij nog behoorlijk gezond was, wist hij zich voor excessen te hoeden. Hij bleef zich
in de meer algemene geschiedenis verdiepen en stelde zich op de hoogte van de
bereikbare literatuur. Later, toen hij niet meer in Weert woonde en zijn gezondheid
verminderde, begon hij geleidelijk de kracht te missen het archiefmateriaal te
verwerken en in een synthese aan te bieden. Dat ondanks zijn gemak van schrijven
veel studies niet geheel uit de grondverf gekomen zijn, ligt behalve aan zijn aanleg
en opleiding aan de schaarste der beschikbare bronnen.
In 1936 verscheen het eerste grote werk van Pater Sloots. Het is niet verwonderlijk
dat het over de Franciscaanse historie van de Sleutelstad handelt. Bij het eeuwfeest
van de waterstaatskerk ‘De Hartebrug’ schreef hij het gedenkboek ‘Honderd Jaar
Hartebrugskerk 1836-1936. Dit was de eerste aanzet tot een uitgebreidere studie
De Minderbroeders te Leiden, die hij ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest in
1945 had willen uitgeven, doch die ten gevolge van de oorlog twee jaar later
verscheen. Een lijvig gedenkboek bij het zilveren jubileum van het
Sint-Bernardinuscollege te Heerlen was in 1938 zijn tweede grote publicatie.
In de oorlogsjaren kreeg Pater Cunibertus, toen het provincietijdschrift niet meer
uit kon komen, gelegenheid zich geheel op zijn historische studie toe te leggen. Had
hij voor de oorlog reeds een artikel gepubliceerd over de veelomstreden Maastrichtse
‘martelaar’ Pater Servatius Vinck O.F.M. (Studia Cath. 1939), nu verschenen vrij
kort na elkaar vijf studies over Minderbroeders die door hun geschriften een zekere
vermaardheid verworven hebben in onze Nederlandse kerkhistorie. Deze
bio-bibliografische studies bevredigden Pater Sloots buitengewoon. Zijn liefde immers
voor het oude boek, waartoe zijn confrater Pater Dr. Bonaventura Kruitwagen hem
kon inspireren, vond hierin evenzeer voldoening als zijn historische speurzin. Het
lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat hem in 1943
te beurt viel, werd door hem bijzonder op prijs gesteld. Het toonde
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dat deze artikelen gewaardeerd werden. Het zijn: Pater Matthias Hauzeur, Een
polemist - bijzonder tegen Samuel Maresius - uit de 17e eeuw. Ned. Archief voor
Kerkgesch. N.S. Deel XXXIII; Pater Henricus de Bukentop O.F.M., een vermaard
Scripturist en Bestrijder van de Versio Embrica. Franciscaansch Leven 1943; Pater
Bartholmaeus d'Astroy; Publ. de Limb. 1946; Pater Cornelius Thielmans O.F.M.
Leven en Geschriften (Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der
Minderbroeders in de Nederlanden I 1947); Pater Franciscus Claus O.F.M. Bijdragen
II 1948.
Daarnaast verschenen er kleinere artikelen in Taxandria. De laatste twee met
name genoemde artikelen zijn opgenomen in het tijdschrift, waarvan hij met Pater
Dalmatius van Heel (+ 3 november 1954; zie Jaarboek van de Maatschappij der
Ned. Letterk. 1953-55) de oprichter was. De initiatiefnemer is Pater Dalmatius
geweest, maar de praktische leiding berustte geheel bij Pater Sloots, die het
redactie-secretariaat voerde. Hoewel zomer 1946 de kopij voor het eerste nummer
persklaar lag, verscheen de eerste aflevering der ‘Bijdragen’ pas in 1947. Intussen
had Pater Sloots een zwaar offer moeten brengen. De oversten hadden hem nl.
eervol ontslag gegeven als archivaris provinciae. Wellicht hebben de vele financiële
en redactionele zorgen voor het tijdschrift Pater Sloots tot zekere hoogte in dit offer
doen berusten, een feit is het dat zijn werkkracht niet verlamd werd. Nog woonachtig
in Weert, voltooide hij zijn beste werk: Haga Mariana, Bisschoppelijk College Weert,
1648-1948. 300 Jaren Onderwijsgeschiedenis. Hoewel voor de historie van de
Latijnse scholen in onze gewesten van bijzonder belang, heeft dit boek niet de
aandacht gekregen, die het verdiende. Als geschiedschrijver is Pater Cunibertus
hierin het best op streek, hij beperkte zich niet tot de externe historie alleen, maar
wist ook de sfeer van zo'n college te schetsen. Na 1948 ging het met zijn gezondheid
berg af. Pater Cunibertus verhuisde naar het gymnasium te Venray. De tien jaar die
hij daar doorgebracht heeft waren niet de mooiste van zijn leven.
Voordat hij begin 1956 door een beroerte getroffen werd, gaf hij nog
godsdienstlessen. De jongens luisterden graag naar hem, hij was een geboren
katecheet, dit bleek ook uit het werk dat de vrucht was van zijn godsdienstlessen
nl. Korte Kommentaar in vraag en antwoord op de Katechismus (Rijswijk 1948) dat
in een tiental jaren meer den 30 drukken beleefde. Als zijn grote medebroeders Dirk
Coelde van Munster en Franciscus Claus heeft hij door zijn ‘katechismus’ een
onberekenbare invloed ten goede uitgeoefend.
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Van de beroerte in 't voorjaar van 1956 scheen Pater Sloots aardig op te knappen,
maar de attaques volgden elkaar op. De arts vergunde hem slechts een paar uurtjes
per dag voor de studie. De redactionele arbeid bleef hij - hoeveel het hem ook kostte
- trouw. Het secretariaat verzorgde hij met de grootste zorg, elke brief beantwoordde
hij onmiddellijk. Hij schreef nog korte artikelen in zijn tijdschrift, maar was niet meer
bij machte het archivalisch materiaal te verwerken en in een synthese aan te bieden.
Men doet hem dus onrecht, wanneer men hem naar zijn laatste artikelen zou
beoordelen.
Pater Cunibertus was een merkwaardige persoonlijkheid. Hij was voor hen, die
zijn arbeid waardeerden, buitengewoon hartelijk en medelevend, maar niet
gemakkelijk voor hen, die kritiek leverden. Het was hem een doorn in 't oog, dat de
jongeren, die academische titels behaalden, zo weinig waardering hadden voor het
pionierswerk, dat hij en zijn oudere, ongeschoolde, medebroeders verricht hadden.
Waarom toonden zij niet meet enthousiasme voor de studie van het eigen
Franciscaanse verleden? Met zijn militante aard kon hij het niet van zich verkrijgen
- hoewel zijn vroomheid zijn heftigheid temperde - een aanval op zijn werk
onbeantwoord te laten.
De belangrijkste werken van zijn meer dan 200 nummers omvattende bibliografie
zijn in dit levensbericht vermeld. Meer nog door zijn werk voor archief, bibliotheek
en tijdschrift dan door zijn publicaties zal de herinnering aan hem levend blijven,
terwijl hetgeen hij als katecheet en zielzorger voor velen betekend heeft, alleen door
dezen dankbaar herdacht kan worden.
Pater ALBERTUS FICK O.F.M.
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Daniel Brink Bosman
(Boshof, 30 Januarie 1888 - Somerset-Wes, 7 Mei 1960).
Die ontwikkelingsgang van die intellektueel geskoolde Afrikaner het in die verlede
dikwels verloop volgens die patroon: boereseun - geleerde - boer: na aflegging van
die beroepstaak was daar meestal 'n onweerstaanbare begeerte na lewensinkeer
op die geliefde platteland. So was ook die lewenskring van hierdie Boshofse
boereseun, Daniel Brink Bosman, behalwe dat hy aan die tussenstadium (dié van
geleerde) ook nog vir sy volk en vaderland die diens van diplomaat toegevoeg het.
As elfjarige seun het hy tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902) met sy
vader wat weens doofheid nie kommandodiens kon doen nie, in die veld rondgeswerf
om aan gevangeneming deur die Engelse magte te ontvlug. Na beëindiging van die
oorlog het hy skole op Boshof (Oranje-Vrystaat) en Franschhoek (Kaapland) besoek
en is hy in 1908 na die destydse Grey-Universiteitskollege (tans die Universiteit van
die Oranje-Vrystaat) op Bloemfontein waar hy die baccalaureus- en magistersgrade
binne vier jaar behaal en met Pellissier e.a. 'n aktiewe aandeel aan die studentelewe
gehad het, o.a. aan die studentetoejuiging by die stigting van die Suid-Afrikaanse
Akademie aldaar in 1909. Daar was ons tydgenote, hy 'n jaar my senior, en ons
blywende vriendskap het oor ruim 'n halve eeu gestrek.
In 1912 is hy na die Groningse Universiteit in Nederland waar hy tydens die Eerste
Wêreldoorlog onder leiding van prof. Kluyver gepromoveer het op 'n proefskrif onder
die titel: Afrikaans en Maleis-Portugees (1916). Hier het hy in daardie tyd ook in die
huwelik getree met 'n Groningse meisie, Frouwien Meyer, en uit die egverbintenis
is vier kinders gebore - twee seuns en twee dogters van wie hy enkele jare gelede
tot groot leed die jongste seun vroegtydig aan die dood moes afgee. Na die vrede
van 1918 is hy so gou moontlik na sy vaderland terug waar hy agtereenvolgens as
Lektor op Stellenbosch, as Registrateur op Bloemfontein en dan weer as Lektor in
Kaapstad optree. In hierdie tyd is hy tot lid van die Akademie se Taalkommissie
benoem, en vanaf die derde druk van die Akademie se Afrikaanse Woordelys en
Spelreëls in 1921 tot in die vyfde druk (1937) verskyn sy naam daarin as een van
die samestellers, terwyl hy voor sy vertrek as Ambassadeur na Nederland in 1949
as Voorsitter van die Taalkommissie opgetree het.
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Vir Afrikaanssprekendes het Bosman se proefskrif 'n buitengewone betekenis gehad.
Tot aan die verskyning daarvan is D.C. Hesseling se beskouing (in Het Afrikaansh,
1899) dat dit die hawe-, handels- en slawetaal was, die sg. Maleis-Portugees, wat
Nederlands halwerweë tot Afrikaans gekreoliseer het totdat dit in die
vervormingsproses gestuit is, vry algemeen deur leek en vakman aanvaar. Bosman
het hierdie stelling in 'n deeglik gedokumenteerde verhandeling op geskied- en
taalkundige grondslae bestry en die vervormingsfaktor, vir sover 17de-eeuse
Nederlands nie spontaan tot Afrikaans ontwikkel het nie, in die Nederlands van
vreemdelinge gesien. As allesoorheersende oorweging het hy die fundamentele
taalfeit gestel dat die nie-Nederlandssprekende blankes (Franse Hugenote en
Duitsers) en nie-blankes (Hottentotte en slawe) op die duur almal hulle tale prysgegee
en in Suid-Afrika 'n vorm van Nederlands aangeleer het wat vandag Afrikaans heet.
Vir Afrikaanssprekende leke was dit 'n riem onder die hart, 'n kwytraking van 'n
minderwaardigheidsgevoel, 'n daad van nasionale rehabilitasie: hulle taal was nie
'n mengeltaal en daarby 'n onegte kind nie, maar 'n ‘wettige dochter der Hollandsche
Taal’, soos C. Stoffel dit reeds in die Volks-Almanak voor het jaar 1882 genoem het.
Afrikaanse vakmanne het Bosman se beskouings vanselfsprekend nugterder bekyk
en dit selfs gewaag om op ondergeskikte punte van hom te verskil, maar tog langs
taalwetenskaplike weg mettertyd tot die gevolgtrekking gekom dat Hesseling se
opvatting nie langer en veral nie sonder meer aanvaar kon word nie. Daarby was
Bosman 'n skakel tussen die jonger generasie van Afrikaanse taalkundiges en die
‘vernuwers’ op die gebied van die taalkunde in die Europa van 1880 tot 1920, met
name Paul, Schuchardt, Jespersen e.a. op wie hy hom dikwels vir sy uitsprake
omtrent taalverskynsels beroep het.
In 1923 het hy lid van die Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
geword en in dieselfde jaar het 'n omgewerkte uitgawe van sy proefskrif as 'n
monografie Oor die Ontstaan van Afrikaans verskyn (waarvan 'n herdruk in 1928
die lig gesien het). Hesseling het (nou in Het Afrikaans, 1923) sy standpunt probeer
handhaaf en die polemiek oor die herkoms van Afrikaans het voortgeduur. Bosman
het intussen en daarna in 'n reeks tydskrifartikels (veral in die Tydskrif vir Wetenskap
en Kuns, hierna as TWK afgekort) sy beskouings oor allerlei Afrikaanse
taalverskynsels gepresiseer en toegelig. Ek verwys na die volgende bydraes:-
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‘Afrikaanse Taaltoestande tydens Jan van Riebeek’ (TWK, I, 1-1922); ‘Oor die
afleiding van bottel’ (TWK, I, 2 - 1922); ‘Oor die Afkoms van die Boere’ (TWK, I, 4
- 1923); ‘Die huidige stand van die Ondersoek na die Ontstaan van Afrikaans’ (TWK,
VI, 2 - 1927, en VI, 3 - 1928) en ‘Uit die Biografie van 'n Hottentot’ (TWK, X, 3 1932).
In hierdie stukke het hy o.a. 'n helder lig laat val op taaltoestande aan die Kaap
gedurende die tweede helfte van die 17de eeu, bv. op die taal van blankes (soos
Van Riebeek e.a.) en van nie-blankes (soos die Hottentottolk en -tolkin, Herry en
Eva). Die inhoud en slotsom van sy monografie en van die bogenoemde artikelreeks
is nogmaals deur hom saamgevat in sy bydrae tot die Kultuurgeskiedenis van die
Afrikaner (Deel II, 1947) oor ‘Die Ontstaan van Afrikaans’ waarin hy sy standpunt
van vroeër (kursiverings deur my) handhaaf en as volg formuleer: ‘Dat Hollands
bobaas gebly het in Suid-Afrika, 'n onafgebroke ontwikkeling deurgemaak het,
deurgaans die beinvloedende taal was, maar in sy natuurlike ontwikkeling in die
rigting van vereenvoudiging steun ontvang het van die hom omringende sterk
vereenvoudigde mengeltale wat ontstaan het in die mond van vreemdelinge wat
Hollands moes aanleer’ (bl. 22). Byna al die genoemde bydraes vind 'n natuurlike
afronding in Bosman se aandeel aan die nuwe uitgawe van die Dagverhaal van Jan
van Riebeeck en sy persoonlike publikasie van die Briewe van Johanna Maria van
Riebeeck en ander Riebeeckiana (albei van 1952).
Afgesien van sy bydraes oor die oorsprong van Afrikaans, het hy hom ook met
ander vraagstukke i.s. Afrikaans besig gehou. Ek verwys veral na die volgende
stukke: ‘Afrikaanse Spraakkuns’ (TWK, III, 1-1924);
‘Oor Grammatika en nog wat’ (TWK, III, 3 - 1925);
‘'n Paar Afrikaanse Eienaardighede’ (De Nieuwe Taalgids, XVII, 6, 1923);
‘'n Ondersoek na die gevelariseerde -ing in Afrikaans’ (N.T., XXXI, 2, 1937).
In Die Huisgenoot het hy herhaalde male vir die skrywende lekepubliek leiding oor
spelling en skryfwyse probeer gee, bv. oor die tipe: huistoe of huis-toe of huis toe
(D.H. van 13 Junie 1947) en oor die aaneenskrywe van woordgroepe as
samekoppelinge, 'n bydrae wat soveel byval gevind het dat dit later in brosjurevorm
uitgegee is. Werk van hierdie aard het op 'n hoër vlak uitgeloop op sy insiggewende
stuk oor ‘Taalfunksie en Spellingvorm’ (TWK, Nuwe Reeks, XVI, 2 - 1956).
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Dat Bosman aan die Universiteit van Kaapstad in 1927 tot professor bevorder is,
vereis met die oog op die voorgaande gegewens geen verklaring nie. Hy het die
vak Nederlands-Afrikaans aan hierdie oorwegend Engelsgeoriënteerde Universiteit
weldra so gewild gemaak dat hulp vir hom met die oog op die studentetalle nodig
geword het. Op sy inisiatief het die Raad van die Universiteit my in 1930 'n
medeprofessoraat aangebied en so het ons (wat voorheen tydgenote op Bloemfontein
en in Nederland was) in 'n enger sin kollegas in Kaapstad geword. Die jaar na my
aankoms aldaar het sy vertaling van die Concise Oxford Dictionary verskyn en
daarna kon ek hom behulpsaam wees met die opstel van die Afrikaans-Engelse
deel van sy bekende Tweetalige Woordeboek (1936). Van laasgenoemde jaar af
was ons eweneens medelede van 'n Departementele Komitee insake die vorm en
spelling van Aardrykskundige Eiename, die voorloper van die huidige
Pleknamekomitee.
Ook buitekant die akademiese kringe was Bosman in die Afrikaanse samelewing
van Kaapstad 'n gesiene figuur en so is dit begryplik dat dr. Malan se keuse in 1949
op hom geval het om ons land as Ambassadeur in Nederland te verteenwoordig, 'n
taak wat hy ingevolge aanleg, opleiding en konneksies met eer en welslae verrig
het. Maar hy het sowel boer as Boer gebly en hom na enkele jare as wynboer digby
Helderberg ‘In die Wingerd’ (Somerset-Wes) gevestig waar hy as gasheer graag sy
vriende en kollegas ontvang en onthaal het. Hy het nog sy land en die land van sy
stamouers (en ook van sy eggenote) bly dien, o.a. in die direksie van die Nederlandse
Bank van Suid-Afrika en as lid van die Komitee van Toepassing en Advies i.s. die
Kulturele Betrekkinge tussen Nederland en Suid-Afrika waarby ek weer eens die
geleentheid gehad het om met hom saam te werk.
In 1959, die jaar van die Halfeeufeesviering van die Suid-Afrikaanse Akademie
en van die landswye viering van ‘die wonder van Afrikaans’, is Bosman vanweë sy
veelsydige en verdienstelike taal- en kultuurwerksaamhede en uitmuntende
prestasies deur sy Alma Mater op Bloemfontein met 'n eregraad in Taal en Lettere
bekroon. Op 7 Mei vanjaar het sy gesin in hom 'n beminlike eggenoot en vader
verloor en ons taalwetenskap en kultuurlewe 'n groot verlies gely, want Daniel Brink
Bosman was 'n regskape mens en 'n eerlike wetenskaplike met 'n helder oordeel,
'n meesterlike seggingskrag, 'n natuurlike eenvoud en beskeidenheid wat 'n mens
alleen by figure van groot formaat vind. Die hoë agting wat by allerweë geniet het,
kan o.a. daaruit blyk dat sy vriend, dr.
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A.J. van der Merwe, Moderator van die Sinode van die Kaapse N.G. Kerk, die
roudiens waargeneem het; dat mnr. Jan van den Berg, Ambassadeur van Nederland,
hom by sy teraardebestelling kollegiale hulde toegebring het, en dat sy medestudent
uit sy Bloemfonteinse studiejare, die Goewerneur-generaal, Adv. C.R. Swart, hom
deur sy aanwesigheid die laaste eer bewys het. Van Riebeek kon moeilik na drie
eeue 'n waardiger verteenwoordiger en beskermheer van sy volk, se taal en tradisies
verlang het.
S.P.E. BOSHOFF

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

155

Lode Monteyne
(Antwerpen, 21 juni 1886 - Berchem-bij-Antwerpen, 12 november
1959)
Lode Monteyne is geboren te Antwerpen op 21 juni 1886. Men zegt dat hij al de
kenmerken droeg van de rasechte Sinjoor. Niettemin is het buiten Antwerpen, te
Gent, dat hij zijn opvoeding kreeg aan de Normaalschool. Aldaar werkten begaafde
professoren als Vercouillie en Lambrecht Lambrechts, die zijn belangstelling voor
de schone letteren aanmoedigden. De sterkste beïnvloeding onderging de jonge
student vanwege professor Kirsch, leraar der Franse literatuur en het scheelde
weinig of Lode Monteyne ware beland in de rangen der ‘Ecrivains belges d'expression
francaise’!
Eens in het bezit van zijn onderwijzersdiploma keert Monteyne terug naar zijn
geboortestad en, op zijn beurt, zal hij nu bij zijn leerlingen het heilig vuur voor de
kunst en de fraaie letteren aanwakkeren. Maar, naast zijn didactische taak,
interesseert de leraar zich ook voor journalistiek. Het begint met bescheiden
toneelkronieken in het weekblad ‘Carolus’, dat, vóór 1914, te Antwerpen verscheen.
In 1915, gedurende de duitse bezetting, besluiten Van Oyen, Baekelmans en Ary
Delen, met de bedoeling de zetters van een plaatselijke krant werk te bezorgen
opdat ze niet naar Duitsland zouden worden gedeporteerd, het weekblad Het Tooneel
uit te geven. In zijn kolommen krijgt de recensent Monteyne de gelegenheid om
toneelanalyses van groter formaat te publiceren. Hij verwerft aldus een zulkdanig
gezag dat, van 1923 tot 1940, hem de leiding van deze periodiek wordt toedertrouwd.
Heel wat van deze kronieken verschenen onder pseudoniemen, zoals bvb. de
pseudo hollandse dame Adriana de Lerys van wie - ten einde de lezer van haar
werkelijk bestaan te overtuigen - Jos. Janssens een ‘portret’ tekende...
Dank zij zijn enorme belezenheid en zijn goede smaak was Lode Monteyne de
gedroomde deskundige om theaterdirekteurs als adviseur bij te staan. Zo is het aan
hem te danken dat Jos Janssens en zijn suksescomedie ‘De Wonderdoktoor’ werden
ontdekt. Het is ook deze uitzonderlijke bevoegdheid op het gebied der toneelliteratuur
die Monteyne deed uitkiezen om, van af 1922 tot 1932, als secretaris-verslaggever
van de Belgische Commissie van het Landjuweel te fungeren.
De degelijke toneelkronieken werden in boekvorm gebundeld getiteld Kritische
Bijdragen over Toneel en Kaf en Koren. Al dagtekenen
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deze werken respectievelijk van 1926 en 1929, toch laten zij zich nog met groot
profijt lezen. Niet alleen wordt ons hier een overzichtelijk panorama geboden van
de belangrijkste gebeurtenissen die zich voordeden in het Vlaamse toneelleven in
het eerste decennium na de Eerste Wereldoorlog, maar tevens wordt een zeer
objectief, eerlijk, genuanceerd en persoonlijk waarde-oordeel uitgesproken. De
kritiek heeft er eenstemmig op gewezen dat Lode Monteyne in deze kronieken zich
steeds heeft weten te hoeden voor de kwaal van die tijd: ‘de provinciale overschatting
van eigen kunst’. Ook waakte Monteyne er op deze ‘produkten van eigen bodem’
te meten met een criterium dat universele geldigheid bezat.
Zowel in zijn Kritische Bijdragen over Tooneel als in zijn lezing Stroomingen
Gestalten en Spelen in het na-oorlogse Vlaamsch Tooneelleven, gehouden in de
schoot van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, waarvan
hij tot lid was verkozen in 1935, heeft Monteyne zich afgevraagd of ‘we misschien
geen te overwegend belang hechten aan de vernieuwingspogingen en
tooneel-experimenten welke, vooral tusschen 1920 en 1930, door onze schrijvers
en regisseurs werden gewaagd’. Deze kritische uitspraken zullen wel niet altijd met
algemene instemming ontvangen zijn geweest. Trouwens Monteyne was de laatste
om zijn oordeelvellingen als evangelische waarheden aan de lezer voor te houden.
Terecht beriep hij zich op de wijze uitspraak van Edmond Jaloux: ‘Il faut toujours,
quand on parle de critique, accepter de croire à sa relativité. L'essentiel, pour un
critique, ce n'est pas de ne jamais se tromper, mais c'est d'apporter la même bonne
foi a l'étude des oeuvres les plus variées’.
Het standaardwerk Drama en Toneel van Oost en West door de Tijden heen, is
Monteyne's opus magnum dat, alleen reeds door zijn monumentale proporties,
respect afdwingt. Het is minder critisch bedoeld dan de essais die wij zoëven in
ogenschouw hebben genomen en heel wat meer historisch-didactisch. Ogenschijnlijk
is dit magistraal werk - ik zeg ‘magistraal’ in al de betekenissen die dit
hoedanigheidswoord voor zich kan opeisen - in grote mate samengesteld aan de
hand van de aantekeningen die de leraar van het Conservatorium verzamelde, met
het oog op het lesgeven. Dit moet met streng wetenschappelijke tucht en veel
benediktijnergeduld gebeurd zijn; want uit een interview vernemen wij dat deze
indrukwekkende toneelgeschiedenis niet minder dan driemaal opnieuw werd
geschreven; waarbij het materiaal telkens geordend werd en aangevuld.
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Maar naast de wetenschapsmens, die zulk merkwaardig standaardwerk op zijn
aktief heeft, is er ook nog de man die belangstelling betoont voor ‘la petite histoire’
van de Vlaamse toneelwereld; ook al valt deze niet zo pikant uit als het aan avonturen
rijk bedrijf dat zich in de Parijse coulisses afspeelt. Zo verscheen in 1949 het boek
Medaljons: een reeks silhouetten van Vlaamse toneelspelers en toneelspeelsters.
Deze bonte galerij is, dank zij haar overvloedige anekdotiek, een boeiend, bij plaatsen
aandoenlijk, boekje geworden.
In 1941 publiceerde Monteyne een studie Over Shakespeare, zijn tijd, zijn leven
en zijn werk: een verdienstelijke vulgarisatiepoging zonder meer. Van groter
betekenis is daarentegen de omvangrijke monografie De Sabbe's welke Lode
Monteyne schreef naar aanleiding van de zestigste verjaardag van zijn vriend Maurits
Sabbe, de bekende romancier en conservator van het Museum Plantin Moretus. In
dit boek worden drie Sabbe's ten voeten uit getekend: Victor, de verdienstelijke
dichter, maar vooral vurig flamingant en ijveraar voor Brugge-Zeehaven; zijn zoon
Herman die, ware hij niet zo jong gestorven, wellicht een groot geleerde ware
geworden en ten slotte Maurits de auteur van ‘De Filosoof van 't Sashuis’.
Even interessant is de studie Charles De Coster, de Mens en de Kunstenaar 1917
die tot de geslaagde ontledingen van het oeuvre van de grote Belgische romancier
moet gerekend worden.
Het is opvallend dat alle artikels verschenen in de pers naar aanleiding van
Monteyne's overlijden het hoofdaksent leggen, voornamelijk, zoniet uitsluitend, op
de toneelcriticus en toneelhistoricus, op ‘de man die de Vlaamse theaterkritiek uit
het slop van het amateurisme haalde om het op een akademisch peil te brengen’.
Hierbij wordt echter de verhalenschrijver en romancier in de schaduw gelaten. Dit
verminkt in aanzienlijke mate Monteyne's veelzijdige betekenis. Ook geplaatst naast
het imponerend werk ‘Drama en Toneel door de tijden heen’ verdienen de
romanfiguren die Monteyne leven inblies op billijke wijze belicht te worden. Wanneer
men deze belletristische produkten in het klimaat terugplaatst van de tijd, waarin zij
ontstonden, moet men toegeven dat zij zeker niet van verdiensten ontbloot zijn. Ik
zou haast durven zeggen dat zij een parfum uitwasemen dat, spijts de vele jaren
die sindsdien zijn verstreken, met hun wisselvallige literaire omwentelingen, niet
volledig is verstorven.
Monteyne's creatief proza, waarin hij opvallend aanleunt bij de artis-
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tieke opvatting van zijn vriend Maurits Sabbe, bestaat hoofdzakelijk uit volgende
werken: Geerten Basse (1912); De Tweede Lente van Meneer Quistwater (1914);
Aan Wal (1920); Het Schoone Avontuur (1923).
Men kan enkel betreuren dat een romancier die een pakkende intrige in
harmonische proporties en in een zeer evokatieve stijl wist op te bouwen, die zijn
personnages in geest en hart vermocht te peilen, na 1923, het verhalend proza
vaarwel zegde. Dat hij op het gebied van het bespiegelend proza een schitterende
revanche nam, werd hier hoger reeds aangestipt. In zijn tweeledigheid vormt het
gehele oeuvre van Lode Monteyne een dankbaar studieobject.
RAYMOND BRULEZ
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Verslagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 14 juli 1961
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, juli 1961

M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering op
vrijdag de 14de juli 1961 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 1960/1961.
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. Benoeming van ereleden.
X. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1960/61 (zie bijlage).
XI. Prijs der Kritiek.
XII. Mededeling betreffende de toekenning van de ‘Dr. Wijnaendts Francken-prijs’,
voor de periode 1957 t/m 1960 (essays en literaire kritiek. (Advies volgt).
Noenmaal in Restaurant Van der Heijden, Breestraat 85
XIII. Voordracht door Dr P. Minderaa over:
PETRUS AUGUST DE GENESTET (1861-1961)
XIV. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 13 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op f 12,50.
XV. Verkiezing van bestuursleden (art. 24 der Wet; zie het bijgevoegde stembiljet)
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XVI. Voorstel van het bestuur tot dispensatie van art. 26/1 der Wet (zie onder 1).
XVII. Verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XVIII. Voorstel tot wetswijziging (zie onder 2).
XIX. Verkiezing van een voorzitter.
XX. Rondvraag.

1

) Art. 26/1 luidt: ‘De secretaris en de penningmeester worden voor de tijd van vier
jaren benoemd en zijn éénmaal herkiesbaar voor eenzelfde periode’.
2

) Het bestuur stelt voor in art. 73/1 (‘Het Fonds is een onvervreemdbaar kapitaal,
ingeschreven op het Grootboek der Nationale Schuld’) ingeschreven op het
Grootboek der Nationale Schuld te schrappen.
Aanwezig waren 64 leden. Te 10.55 uur opent de voorzitter Dr. J.G. Bomhoff de
vergadering. Hij heet de aanwezigen, inz. het Belgische lid, de heer De Meijer en
de gasten van het bestuur, Dr. G. Stuiveling en mevrouw E. van Lokhorst, voorzitter
en secretaresse van de Vereniging van Letterkundigen en de heer Willem Brandt,
secretaris van het P.E.N.-Centrum voor Nederland, welkom, leest vervolgens de
ingekomen berichten van verhindering voor en herdenkt de 35 leden, die in het
afgelopen verenigingsjaar zijn heengegaan, t.w. De Backer, Boeles, Van der Boom,
Boon, Bouvy, Brants, Briët, Van Cauwelaert, Das, Defresne, Van Eysinga, Gerritsen,
Gewin, Goslinga, Gosses, Graswinckel, Huf, De Jong (A.J.), De Jong (K.H.E.), Van
der Kloot Meyburg, Kunst, van de Merwe Scholtz, Milo, Muls, Oosterhof, Van der
Pluym, Le Poole, Van der Pot, De Ridder, Stapelkamp, Stemvers, Thijssen-Schoute,
Tholen-De Ranitz, Thomson en Verkade. Nadat de vergadering enkele ogenblikken
van stille overdenking aan hun nagedachtenis heeft gewijd, gaat de voorzitter over
tot zijn voordracht
(zie blz. 3)

Na deze met grote aandacht gevolgde rede vraagt en verkrijgt de voorzitter de
toestemming der vergadering de verslagen van de secretaris en de bibliothecaris
ter visie te leggen. Het verslag van de Noordelijke Tak wordt door de secretaris
voorgelezen, dat van de Zuidoostelijke Tak kon i.v.m. de plotselinge verhindering
van de heer Moormann, niet worden overgelegd. De verslagen luidden als volgt:

II. Verslag van de secretaris

aant.

Het aantal gewone leden bedroeg op 13 juli 1961 1007, waarvan 253 buitenlandse.
Sedert de vorige jaarvergadering op 13 juli 1960 ontvielen ons door de dood 35
leden, terwijl 5 leden in de loop van het jaar hebben
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bedankt, t.w.R. van Brakell Buys, Jos. J. Gielen, Ch. Petit, J. Robbers en A.
Wypkema. De 21 nieuwe leden door de jaarvergadering van 13 juli gekozen, hebben
allen op één na, t.w.W. Ph. Pos, hun benoeming aanvaard. Krachtens art. 15 der
Wet heeft het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 17 leden benoemd, t.w. Mej.
Van der Jagt en de heren Burger, Carrasquer, Deschamps, Elemans, Galama, De
Groot, Hirsch Ballin, Keersmaekers, Van der Kerken, King, Korteweg, Meihuizen,
Roose, Du Toit, Veenstra en Wesche. Mej. Mr. J. van der Jagt heeft deze benoeming
niet aanvaard.
Volgens het besluit van de jaarvergadering van 13 juli hebben mej. Versprille en
de heer Berkhof de plaats ingenomen van de aftredende bestuursleden Bouman
en Schulte Nordholt. In de vacature Aleida Schot kon door het plotselinge overlijden
van Anna Blaman door de jaarvergadering niet meer worden voorzien. Eerst op de
maandelijkse vergadering van 18 november 1960 werd Mevr. Van den
Boogaard-Klaver in haar plaats benoemd. De heer Bomhoff werd door de
jaarvergadering wederom tot voorzitter gekozen. De inmiddels tot bibliothecaris
benoemde waarnemende bibiliothecaris van de Universiteitsbibliotheek heeft het
bestuur ten zeerste aan zich verplicht door de gastvrijheid aan de Maatschappij
door zijn voorganger verleend in volle omvang te handhaven.
Dank zij de verhoging van het door de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in uitzicht gestelde subsidies voor 1960 met f. 4000,- kon reeds
onmiddellijk na het ingaan van het nieuwe verenigingsjaar een aanvang worden
gemaakt met het treffen van de voorzieningen, die in het vorige jaarverslag zijn
aangekondigd. Hoezeer vooral de bibliotheek heeft kunnen profiteren van de ruimere
middelen, zal uit het verslag van de wnd. bibliothecaris duidelijk blijken. Hier moge
alleen vermeld worden, dat de verschijning van de Da Costa- bundel, bevattende
de bij gelegenheid van de herdenking op 28 april 1960 gehouden voordrachten, als
eigen uitgave der Maatschappij, dank zij het Regeringssubsidie verwerkelijkt is.
Over eventueel te ontplooien nieuwe activiteiten is in de boezem van het bestuur
reeds ernstig van gedachten gewisseld, ja over een van deze is reeds een principiële
beslissing genomen. Veel zal hier echter afhangen van een voortgaande gunstige
financiële ontwikkeling.
De maandelijkse vergaderingen werden alle in het Snouck Hurgronjehuis gehouden
en wel - met uitzondering van de april- en de mei-
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vergadering - op de derde vrijdag van de maand. Het aantal bezoekers variëerde
van 5 tot 30 met een gemiddelde van 20. Sprekers waren Ben Albach over
Improvisatie op het toneel, Dolf Verspoor over Francesco de Queveda tussen
Lucretius en Hans Andreus, Prof. Dr. W. Glasbergen over Het Neolithicum in
Westelijk Nederland, Dr. J.M. Willeumier-Schalij over De oorsprong van de
dodendans, Prof. Dr. A.W. de Groot over De toekomst van de Nederlandse
grammatica, Prof. Dr. C.W. Mönnich over Kanttekeningen bij de beeldspraak in de
Christelijke poëzie, Luc van Hoek over De geschiedenis van het tijdschrift Brabantia
Nostra en Dr. M. van Haegendoren over Vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Van de activiteiten der Maatschappij naar buiten in het afgelopen verenigingsjaar
verdient allereerst vermelding de luisterrijke Catsherdenking op 12 september 1960.
Tijdens de morgenbijeenkomst in de Trèves-zaal sprak Prof. Dr. L.W.G. Scholten
over Cats als staatsman en Prof. Dr. E. Rombauts over Cats en Vlaanderen. Des
namiddags vond de opening plaats van de Cats-tentoonstelling op ‘Sorghvliet’,
terwijl des avonds in samenwerking met het Haagse Cultureel Centrum een
bijeenkomst werd gehouden in het Haagse Gemeente-museum, waar Prof. Dr. G.A.
van Es een herdenkingsrede hield over Jacob Cats als dichter en moralist.
Medewerking verleenden Mevr. Jeannette van Dijck (zang), Ton Lutz (voordracht),
Gustav Leonhardt (clavecimbel) en Dick Visser (luit). Een door Prof. Van Es
samengestelde geïllustreerde bloemlezing uit de werken van Cats zal door de goede
zorgen van de uitgeverij ‘De Bezige Bij’ eerstdaags als luxe-pocket het licht zien,
terwijl een bundel Cats-studiën door samenwerking van een aantal specialisten
ontstaan, onder redactie van Prof. Dr. P. Minderaa een plaats zal krijgen in de
bekende Zwolse reeks, uitgegeven door de firma Tjeenk Willink te Zwolle. Intussen
heeft de Cats-tentoonstelling de heer Wijsenbeek, directeur van het Haagse
Gemeente-museum, aanleiding gegeven het bestuur te wijzen op de wenselijkheid
van restauratie van een aantal tekeningen van Van de Venne, die deel uitmaken
van het Museum Catsianum. Dankbaar voor deze suggestie benoemde het bestuur
een advies-commissie voor de restauratie, bestaande uit Mej. Versprille en de heren
Van de Waal en Van Wessem. Uit het rapport van deze commissie is gelukkig
gebleken, dat de toestand zeker niet verontrustend genoemd kan worden. Voorzover
restauratie nodig bleek, is die in overeenstemming met het advies onmiddellijk ter
hand genomen.
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De traditie getrouw nam de voorzitter ook dit jaar weer zitting in het Comité ter
voorbereiding van de Boekenweek en in verscheiden erecomité's, zoals het
Nederlands Tagore-comité en de comité's ter huldiging van Mej. Kronenberg en de
heer Risseeuw. De secretaris vertegenwoordigde de Maatschappij bij de feestelijke
opening van Het Boekhuis op 27 oktober, de uitreiking van de Constantijn
Huygens-prijs aan Anton van Duinkerken op 26 november (tezamen met de
voorzitter) de jaarvergadering van het P.E.N.-centrum voor Nederland op 10
december 1960 (tezamen met de heer Van Wessem) en de huldiging van Mej. Dr.
Kronenberg op 12 juli 1961. Mevr. Van den Boogaard-Klaver vertegenwoordigde
de Maatschappij op de jaarvergadering van de Vereniging van Letterkundigen op
24 juni 1961. Namens de Maatschappij nam de voorzitter deel aan het Vlaamse
Filologencongres van 5 tot 7 april 1961. De vice-voorzitter was aanwezig bij de
uitreiking van de P.C. Hooft-prijs aan Dr. Victor E. van Vriesland op 30 mei 1961.
De heer Meertens vertegenwoordigde ons op het internationaal onomastisch congres
te Florence en Pisa van 4 tot 8 april 1961.
De verschijning van het Register op de Levensberichten voorziet in een sinds
vele jaren pijnlijk gevoelde behoefte. Het bestuur is daarvoor naast Hendrik Muller's
Vaderlands Fonds, dat de uitgave financieël heeft gesteund, inz. Mej. Van der Jagt
en de heren Boeren en Kossmann grote dank verschuldigd. De leden kunnen zich
thans voor de luttele som van f. 1,- in het bezit stellen van dit nuttige biografische
hulpmiddel, waardoor langdurig zoeken in de Handelingen en Mededelingen en de
Jaarboeken overbodig is geworden. Voorts zal de reeks Volksboeken uitgegeven
door de firma Brill vanwege de Maatschappij aangevuld worden met een uitgave
van Partinoples, bezorgd door de heer Uri, terwijl tevens door de goede zorgen van
de Commissie voor de uitgave van geschriften weldra een
cultuurhistorisch-interessant 17de-eeuws gedicht over De Staat van Londen het
licht zal zien. De Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
tenslotte schiep door het verstrekken van een subsidie de mogelijkheid een aanvang
te maken met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van een eventuele
voortzetting van het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek.
Het contact met de beide Afdelingen was dit jaar, dank zij de min of meer
regelmatige aanwezigheid van de vertegenwoordigers der takken op de
bestuursvergaderingen levendiger dan voorheen. Helaas kan
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dit niet gezegd worden van de betrekkingen met de Belgische leden, al is het
verheugend, dat van die zijde spontaan enkele suggesties zijn gedaan tot verbetering
in deze, suggesties die in de boezem van het bestuur onderwerp van ernstige
bespreking hebben gevormd. Wat Zuid-Afrika betreft, de voortdurende toegewijde
zorg van onze vertegenwoordiger ‘de heer Oudschans Dentz, heeft ook in het
afgelopen jaar niet nagelaten zijn heilzame werking te doen gevoelen. Het klimmen
der jaren heeft ons erelid echter genoopt uit te zien naar een opvolger. Met genoegen
nam het bestuur er kennis van, dat hij er in is geslaagd Dr. J. Ploeger bereid te
vinden eventueel zijn plaats in te nemen.
In het bestuur zelf zullen met het nieuwe verenigingsjaar belangrijke veranderingen
plaatsvinden. Volgens de Wet moeten de voorzitter en de vice-voorzitter beide
aftreden. Ook het beheer van de bibliotheek zal officiëel in andere handen overgaan.
Gelukkig zijn er in de loop der bijna twee eeuwen, dat de Maatschappij bestaat,
door de traditie enkele vaste lijnen getrokken, die het nieuwe bestuur tot richtsnoer
kunnen dienen. Intussen blijft bij de dynamische ontwikkeling van de moderne
maatschappij en derzelver culturele noden, die niet in de laatste plaats de eigen
taal en letterkunde raken, ook voor de Maatschappij en haar bestuur van kracht,
dat wijsheid het huis moet bouwen.

III. Verslag van de N. tak
De werkzaamheden van de afdeling hadden regelmatig voortgang. De belangstelling
van de leden is echter dit jaar lager geweest dan in de voorafgaande verslagperioden:
gemiddeld waren er slechts een twaalftal aanwezig; wel wat weinig op een totaal
van 85 leden. Op de te Leeuwarden gehouden novembervergadering kwamen
behalve 12 leden ook 16 introducés. Door de dood ontvielen ons de heren Das en
Stapelkamp; door vestiging binnen ons ressort wonnen wij Dr. E.H. Waterbolk; tot
lid werd benoemd Dr. L.S. Meihuizen.
De penningmeester Dr. H. de Buck werd op de in april 1960 gehouden
jaarvergadering als zodanig vervangen door Mevr. Dr. B.H. Spaanstra-Polak; het
bestuur bestond sindsdien uit:
Dr. K. Heeroma, voorzitter;
Dr. P. Gerbenzon, secretaris
Mevr. Dr. B.H. Spaanstra-Polak, penningmeesteresse;
J. Piebenga, assessor.
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Bij de uitreiking van de Gysbert Japicx- en Joost Hiddes Halbertsmaprijzen te
Bolsward werd de afdeling vertegenwoordigd door het Friese bestuurslid, de heer
J. Piebenga; de heer Gerbenzon woonde de landdag van het Drents genootschap
bij. Tot culturele manifestaties te Groningen is de afdeling niet uitgenodigd. Het
mocht de afdeling niet gelukken, de Van Eeden-tentoonstelling naar het Noorden
te krijgen.
Op de jaarvergadering, april 1960, sprak Mevr. Dr. Zadoks-Josephus Jitta over:
‘Het Janus-gezicht der late Oudheid’; in het seizoen 1960-1961 werden
spreekbeurten vervuld door:
16 oktober

Dr. J. Naarding: Namen en feiten. Een
naamkundighistorische causerie over
Zuidlaren en omgeving;

12 november

Dr. M.P. van Buijtenen: Het Friese dorp
in de Middeleeuwen;

10 december

Dr. J. Gerritsen: Bibliographische
onderzoekingen bij Vondel;

14 januari

Dr. R.W. Zandvoort: Shakespeare,
Bacon, of ...?

11 februari

Dr. P.A. Verburg: Taal als ethicum, o.a.
bij Erasmus;

11 maart

Dr. W.F. Dankbaar: Het beroep der
Hervorming op de Kerkvaders (Unio
dissidentium).

IV. Verslag van de Z.-O. tak
Voorzitter: Dr. J.G.M. Moormann (Nijmegen)
Secretaris: J.C. de Joode (Arnhem)

Vergaderingen:
Zaterdag 19 november 1960 half drie in ‘Royal’ te Arnhem.
Mededelingen van leden over het werk waar zij aan bezig zijn; sprekers o.a.: Dr. de
Witte, Dr. Wijngaards, Dr. Moormann.
Zaterdag 18 februari 1961 half drie in ‘Royal’ te Arnhem.
spreekster: mejuffrouw Dr. A.R. Hol.
onderwerp: Dialectgrenzen in Nederland.
Zaterdag 6 mei 1961 half drie in ‘Royal’ te Arnhem.
spreker: Dr. N. Wijngaards.
onderwerp: Andreas Capellanus' ‘De arte honeste amandi’ in verband met de abele
spelen.
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V. Verslag van de bibliothecaris
In aansluiting aan de gewoonte van de Bibliothecaris Dr. A. Kessen, die midden in
het verslagjaar uit het leven werd weggerukt, is het verslag over de staat der
bibliotheek in 1960 nog gebaseerd op het kalenderjaar. Het moet wel iets langer
zijn dan gebruikelijk, omdat na het wegvallen van een jarenlang vertrouwd en
toegewijd beheer de waarnemer zich rekenschap diende te geven van de situatie
en maatregelen had te nemen om achterstand en stagnatie te kunnen opheffen.
De achterstand in de administratie der verwerving kon op de duur worden
ingehaald door de werktijd van de administrateur, de heer G.W. Schut, tijdelijk met
de helft te vermeerderen. De archivalia der Maatschappij, kommerlijk opgestapeld
onder de hanebalken der Universiteitsbibliotheek, werden overgebracht naar de
afdeling Westerse Handschriften, waar zij nu, als natuurlijk verlengstuk van het
handschriftenbezit der Maatschappij, niet minder dan vijf kasten vullen.
De aanschaffing van de moderne belletrie werd zoveel mogelijk voortgezet door
het aanvaarden van wekelijkse zichtzendingen van een boekhandel ter stede. Voor
een verkenning van de achterstand in de aanschaffing van litterair-historische werken
en uitgaven van oude teksten werd de bibliografische kroniek in het tijdschrift Spiegel
der Letteren uitgekamd. Hierbij kwam o.a. aan het licht, dat een aantal desbetreffende
Leidse dissertaties niet aanwezig waren. In dit tekort is inmiddels voorzien door de
bereidheid van de waarnemende Bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek, de
Bibliotheek der Maatschappij op te nemen in de ruildienst van Leidse dissertaties,
voor zover de Bibliothecaris der Maatschappij daaraan behoefte verklaart te hebben.
Er is gebroken met de voorheen vigerende regel van gecoördineerde aanschaffing,
voor zover deze meebracht, dat dure werken slechts in enkelvoud werden
aangeschaft, hetzij door de Maatschappij, hetzij door de Universiteitsbibliotheek.
De ruimer wordende subsidiëring heeft deze noodmaatregel zijn bestaansreden
goeddeels ontnomen. Van de zijde van de waarnemende Bibliothecaris der
Universiteitsbibliotheek is zelfs toegezegd, dat de Universiteitsbibliotheek voortaan
belangrijke Nederlandse literaire werken van omvang (Verzamelde werken e.d.) zal
aanschaffen, ook al zijn deze reeds voor de Maatschappij aangeschaft. Dit om de
exemplaren der Maatschappij te sparen voor beschadiging door uitleen. Zo zijn er,
hoewel het tijdelijk losser worden der
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banden met de Universiteitsbibliotheek nadelen medebracht, toch ook onmiddellijk
voordelen uit de nieuw opgezette samenwerking verkregen, die op lange termijn
zullen doorwerken.
Evenmin als het internationale ruilverkeer in het algemeen, kan dat van de
Bibliotheek der Maatschappij bevredigend worden genoemd. Te veel tijdschriften
worden onregelmatig toegezonden, verschillende zijn sedert 1945 in het geheel niet
meer ontvangen, hoewel zij nog steeds verschijnen. Er is een begin gemaakt met
de completering der jaargangen en reeksen, voor zover nog mogelijk. De Bibliotheek
bezit sedert kort zo goed als complete reeksen van Het Oude Land van Loon, van
het Jaarboek De Fonteine (Gent) en van Oostvlaamse Zanten. Nadat de
Universiteitsbibliotheek de aanschaffing van Roeping voor haar rekening had
genomen, kocht de Bibliotheek der Maatschappij een volledige reeks van Ontmoeting
aan. In ruil voor het Tijdschrift der Maatschappij wordt sedert dit jaar The Journal
of the Canadian Linguistic Association ontvangen. Tussen de Maatschappij en de
Vereniging ‘Haerlem’ is de uitwisseling der beiderzijdse Jaarboeken hervat.
Alleen de uitlening heeft niet de weerslag van de gebeurlijkheden van dit
verslagjaar ondervonden. Zij bleef ook nu in gestage opgang. Over de post werden
naar buiten uitgeleend 9439 delen (tegen 8785 in 1959, 7420 in 1958). 49 maal
werden handschriften uitgeleend binnen Nederland, 11-maal naar België.
Een uitzonderlijk geval van uitlening was de inzending van een groot aantal
bescheiden, kostbare drukken, alsmede gravures van Adriaen van de Venne, alle
deel uitmakend van het Museum Catsianum, ten behoeve van de tentoonstelling,
die op 12 september in huize ‘Sorghvliet’ te Den Haag werd geopend in het kader
van de nationale herdenking van Jacob Cats (1660-1960) De inzending was
geselecteerd door ons medelid Dr. P.J. Meertens en door de heer Adriaan Goekoop,
huisheer van ‘Sorghvliet’, en werd verzorgd door het Gemeentemuseum van
's-Gravenhage. Teruggekeerd in haar dépot, deed de inzending nog eens dienst
voor verfilming door de televisiedienst van de VARA. De mede daaruit opgebouwde
historische reportage ‘Van Sinne ende Minne’ onder regie van de heer Jack van
Belle hebben de televisiekijkers kunnen genieten in de uitzending van 22 december,
van 8.30-9.00 n.m.
Het totaal aantal der verworven boekdelen bedroeg in 1960 776
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(tegen 591 in 1959), waarvan 563 afzonderlijke werken (464 in 1959), 148
vervolgdelen (123 in 1959), 65 overdrukken (2 in 1959). Van de 563 afzonderlijke
werken (464 in 1959) werden 332 (in 1959 198) verkregen door aankoop, 231 (tegen
266 in 1959) door schenking van uitgevers en particulieren.
Het aantal tijdschriften, door ruil of abonnement verkregen, steeg tot 221 (211 in
1959), waarvan 107 (101 in 1959) uit Nederland, 114 (110 in 1959) uit het buitenland.
Er is een begin gemaakt met een verzameling grammofoonplaten met voordrachten
van schrijvers uit eigen werk. Van de uitgeverij Em. Querido te Amsterdam werden
een zestal platen ten geschenke ontvangen, die het begin der collectie vormen.
Het gewone bibliotheekcrediet werd als volgt besteed:
1960

1959

Boekhandelaren

ƒ 1.647,24

ƒ 1.291,83

Diverse aankopen,
lidmaatschappen
contributies

ƒ 534,78

ƒ 622,17

Antiquarische aankopen

ƒ 790,-

ƒ 239,06

Bindwerk

ƒ 852,40

ƒ 982,-

-------------

-------------

ƒ 3.824,42

ƒ 3.035,06

Totaal

Uit het Verwervingsfonds werd f. 4.550,- geput voor de aankoop van twee in
Nederland gedrukte incunabelen. Bij het overschouwen der cijfers zal opvallen, dat
meer antiquarisch werd gekocht, doch minder aan uitgevers ten geschenke werd
gevraagd, hetgeen in overeenstemming lijkt met de ruimere subsidiemiddelen. Zeer
zorgwekkend daarentegen is de post bindwerk, die jaar in jaar uit daalt: f. 852,40
in 1960, f. 982,- in 1959, f. 1.037,65 in 1958.
De oorzaak ligt grotendeels, maar niet geheel, in het tekort aan geschoolde binders
en aan capaciteit der binderijen; zij is voor een deel ook te zoeken in het gebrekkig
functionneren van het internationale ruilverkeer, waardoor teveel tijdschriftjaargangen
incompleet blijven.
De liefde voor het oude, schone boek is na enige jaren van inperking weer eens
aan haar trekken kunnen komen door de verwerving van twee incunabels en een
zeldzaam Cats-drukje:
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1497 B 21

Jacobus de Cessolis, Boec ... van den
Scaeck. spul. (Zwolle, Peter van Os, c.
1479).

1497 B 22

Die Wech der Syelen Salicheyt. Utrecht,
(Gerardus de Leempt), 13 jan. 1480.

1019 E 31

J. Katsens Aeltern-Spiegel. Aus
Desselben Holländischem
gehoochdeutschet durch C. Chr.
Dedekinden. Dresden 1654.

De twee incunabels werden aangekocht bij het Internationaal Antiquariaat (Menno
Hertzberger) N.V., te Amsterdam. Hierdoor steeg het incunabelbezit der Maatschappij
van 41 tot 43. Het Duitse Catsdrukje werd, door vriendelijke bemiddeling van ons
medelid mejuffrouw Dr. A. Hübner aangekocht op een veiling bij Dr. Ernst Hauswedell
te Hamburg. Buiten dit zijn in Europa slechts twee exemplaren van dit drukje bekend.
De verwerving betekent een waardevolle uitbreiding van het Museum Catsianum
en een blijvende herinnering aan de viering van het Catsjaar 1960.
Onder signatuur Hs. 2022 werd in de handschriftenafdeling opgenomen een fraai
gebonden bundel gedichten van de hand van mevrouw Anna van 's-Gravensande
geboren Van der Aar de Sterke (1784-1810) uit Rotterdam, aangekocht bij A.J. van
Huffel's Antiquariaat in Utrecht. Verder onder signatuur Hs. 2024 de originele
lidmaatschapsbul van F.G. van Lynden, i.d. 3 nov. 1809, staande de jaarvergadering
van 13 juli 1960 geschonken door het medelid de heer S.J. Lenselink.

De heer Huffnagel leest het verslag voor van de kascommissie, luidende als volgt:

VI. Financieel verslag
Op woensdag 5 juli 1961 hebben de ondergetekenden Mr. A.J. Versprille en Dr.
G.E. Huffnagel daartoe aangewezen respectievelijk door het Bestuur van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de maandelijkse vergadering van
26 mei 1961 een onderzoek ingesteld naar het beheer van de penningmeester over
de gelden van de Maatschappij over het jaar 1960.
Wij hebben bevonden, dat de in het kasboek in ontvangst en uitgaaf geboekte
gelden door de nodige verantwoordingsstukken zijn gedekt en dat het saldo per 1
januari 1961, zijnde f. 9419,34 juist is en overeenkomt met het saldo der rekening
en verantwoording over het jaar 1960,
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welke verantwoording in het daartoe bestemde register is ingeschreven. Ook de
verantwoording van de gelden van het Vaste Fonds, het Van der Hoogt-fonds, het
Wijnaendts-Francken-fonds, het fonds Kosten Eigen Uitgaven der Maatschappij
werden in orde bevonden, evenals de rekeningen van het Verwervingsfonds der
bibliotheek en van de Prijs voor Meesterschap.
In verband met een en ander geven de ondergetekenden de Jaarvergadering in
overweging aan de penningmeester décharge te verlenen voor het door hem over
het jaar 1960 gevoerde beleid.

Onder dankzegging aan de Commissie wordt daarop aan de penningmeester
décharge verleend. De vergadering gaat accoord met het voorstel de verslagen der
vaste commissies ter visie te leggen. Deze verslagen luidden als volgt:

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde hield negen bijeenkomsten. Dr. K. Heeroma
sprak over Lantsloot van der Haghedochte; Dr. C. Kruyskamp over Studentenhaver;
Dr. G.I. Lieftinck over Een Cisterciënser regel uit IJsselstein; Dr. C.C. de Bruin over
De ‘vertaler van 1360’; Dr. F. de Tollenaere over Nieuwe wegen in de lexicologie;
Dr. A.A. Weijnen over De opzet van het Brabantse en Limburgse dialectwoordenboek;
Dr. P. Minderaa over De Goliath van Victorinus; Dr. C.F.P. Stutterheim over De
theorie der tweeklanken; Dr. G.A. van Es over De Eneas en Turnus van Rotgans.
Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen van deel 78
afl. 1, 2, 3. Secretaris der redactie was Dr. C. Kruyskamp.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vergaderde vijf maal. Op de
vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
27 oktober 1960. De heer Braat over Enige vormen van Vroeg-Middeleeuws
aardewerk en de heer Milo over het Zeevaartkundig Congres te Lissabon.
24 november 1960. De heer Rueter over Een Onuitgegeven Verhandeling van
Robert Fruin, de heer Pelinck over een Schilderij uit de Leidse School der vroege
16e eeuw en de heer Milo nogmaals over het Zeevaartkundig Congres te Lissabon.
26 januari 1961. De heer Bakhuizen van den Brink over Het Processieverbod, de
heer Lieftinck over Een Paar 15e eeuwse Handschriften
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en de heer Braat over Een Voorhoofdband van een Romeinse Paradehelm met
Portretbuste van Keizer Claudius, opgebaggerd uit de Rijn bij Amerongen.
23 februari 1961. De heer Fockema Andreae over Cats' Landaanwinningen en
de heer Schaper over een artikel van Rosalie Cooley over John Locke in Holland.
30 maart 1961. De heer De Bruin over Brieven die uit de Hemel zijn gevallen, de
heer Lieftinck over een Kalender uit omstreeks 1000 n. Chr. en de heer Bakhuizen
van den Brink over Het Tractaat van Rathramnus over het Avondmaal.

[VIII.]
VIII.

Namens de Commissie voor Stemopneming, bestaande uit de dames Bakker,
Baxter en Hulshof-Poll en de secretaris deelt mej. Bakker de uitslag mede van de
stemming. Het aantal ingekomen stembiljetten bedroeg 253. In totaal werden 3904
stemmen uitgebracht, het vereiste minimum was 63 stemmen. Tot gewoon lid zijn
gekozen:
Drs. J.L. van der Gouw, Dr. D.P. Blok, Cor Bruijn, Prof. Dr. Libbe van der Wal,
Prof. Dr. J. Bruyn, Mr. J. den Tex, Drs. A. van der Poest Clement, Dr. R.E.J. Weber,
Dr. Eline Verkade-Cartier van Dissel, Dr. W.J. de Boone, Dr. W.J. van Hoboken,
Drs. Okke Jager, Dr. Th. M. Duyvené-De Wit-Klinkhamer, Dr. K. Sneyders de Vogel,
Henriëtte Mooy, P. Mourits (ps. Peter van Steen), H.J. Michael, dr. H.G.
Koenigsberger, dr. F. Gorissen, Prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe, mag. K. Langvik
Johannesen, Prof. Dr. Carlo Tagliavini.

[IX.]
IX. Nadat de voorzitter de Commissie heeft bedankt, herinnert hij aan de uitnemende

wetenschappelijke verdiensten van de leden Dr. M.E. Kronenberg en Dr. Th. Frings
die dezer dagen resp. 80 en 75 jaar zijn geworden of zullen worden. Het voorstel
hen krachtens art. 14 der Wet tot erelid te benoemen wordt door de vergadering
met een hartelijk applaus aanvaard.

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 1960/61 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
De Commissie heeft met meerderheid van stemmen besloten te adviseren de
prijs toe te kennen aan Bert Schierbeek als erkenning van zijn schrijverschap en
letterkundige verdiensten; ter aanmoediging ook,
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om na het voltooien van zijn vijfdelig handwerk verder te gaan in de richting waarin
zijn onderzoekend scheppen zich bewogen heeft.
Van Schierbeek kan men zeggen, dat hij rondgaat als in een boomgaard en de
vruchten van de taal plukt. Het gaat hem om de woorden die groeien aan de
menselijke stem, klankomschreven betekenissen zoals hij zegt. Wat hij schrijft is
niet in zinsdelen maar in ademeenheden ontworpen, is niet bedoeld voor het oog
dat letters leest maar voor het oor dat luistert.
Met stijlmiddelen uit onze tijd wordt een vrijwel vergeten traditie nieuw leven
ingeblazen, nl. die waarin sprake is van taal als mededeling van leven, als openbaring
van bestaan in haast lichamelijke zin; het is ontvangenis door het oor, zingeving
door de stem, waarbij hartslag en adem de woorden opnemen en pas vervolgens
het wikkende wegende brein begrijpend ingrijpt. Zo gaat Schierbeek terug tot de
wortels van spraak, spreuk en sproke, vóór de vertakking in proza of poëzie.
Het letterkundig belang van deze experimenten en de ermee bereikte
leesresultaten wettigen grote waardering.
Dit advies geeft aanleiding tot een levendige discussie. De heer Van Bolhuis
ontwikkelt een aantal ernstige bezwaren, zowel tegen het proza van de ter bekroning
voorgedragen candidaat, waardoor de gehele Nederlandse taal ontworteld dreigt
te worden, als tegen het advies in formeel en materieël opzicht. De heer Meyers
bestrijdt enkele argumenten van de vorige spreker en ontvouwt daarbij tevens zijn
eigen opvattingen van Bert Schierbeek's schrijverschap, dat hij desgevraagd wel
voor bekroning in aanmerking vindt komen. De heer De Goede vraagt naar de
betekenis van bepaalde in het advies gebruikte termen, zoals ‘ontvangenis door het
oor’. De heer Van der Veen merkt op, dat de Commissie zich hier heeft laten
inspireren door Schierbeek zelf. De secretaris wijst voor de oorsprong van het beeld
op de middeleeuwse voorstelling van de Ontvangenis van Christus (het ‘Woord’)
door Maria's oor. De heer Boasson acht het advies voor ‘gewone’ mensen al te
onduidelijk en trouwens ook niet exclusief op Schierbeek's kunst van toepassing.
De heer Idenburg (P.J.) merkt op, dat er blijkbaar verschillende candidaten zijn
geweest. Afgezien van de vraag of men dit soort kunst wil aanmoedigen en of
Schierbeek daarvan de representant is, zou spr. gaarne weten, of het bestuur nader
heeft geinformeerd naar de tegencandidaat. De voorz. antwoordt, dat het geen zin
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heeft, vertrouwelijke mededelingen in deze vergadering te brengen. De
jaarvergadering is immers niet bevoegd een ander te bekronen, ze kon alleen de
prijs aan Schierbeek al of niet toekennen. Nadat de voorzitter de vraag van Mevr.
Van Lokhorst naar de leden der Commissie heeft beantwoord, pleit de heer Stuiveling
voor toekenning van de prijs aan Schierbeek, onafhankelijk van het advies, dat hij
met zijn vage, hoogdravende en voor meer dan één of géén uitleg vatbare formules
ongeschikt acht ter voorlichting van een ruimer publiek. Intussen acht hij Schierbeek
als de enige in ons land, die experimenteel proza schrijft en tevens ook in
conventionele taal voortreffelijk is, voor bekroning alleszins in aanmerking te komen.
Hij stelt daarom voor tweemaal te stemmen. 1. Over de toekenning van de prijs aan
Schierbeek, 2. over de motivering. Nadat nog verscheiden leden gelegenheid hebben
gekregen hun mening kenbaar te maken, wordt besloten het eerste voorstel in
stemming te brengen en het tweede met het oog op het vergevorderde uur naar de
middagbijeenkomst te verschuiven. Het resultaat is, dat de prijs met 36 stemmen
vóór, 10 tegen en 11 onthoudingen aan Schierbeek wordt toegekend.
Na het noenmaal in Restaurant Van der Heijden heropent de voorzitter te 2.15
uur de vergadering. Zodra het advies voor de Van der Hoogtprijs weer aan de orde
is gesteld, dient de heer Meertens een motie in, die na enige discussie met een
kleine correctie met één stem tegen wordt aangenomen. Deze motie luidde: ‘De
vergadering spreekt haar ongenoegen uit over de duisterheid van het advies tot
toekenning van de Van der Hoogt-prijs en verzoekt het bestuur er aandacht aan te
wijden, dat de leden door de betrokken adviescommissie in de toekomst uitvoeriger
en duidelijker worden voorgelicht.’

[XI.]
XI.

De voorzitter wijst er op, dat krachtens art. 21,6 geen wettelijke regeling van de
Prijs der Kritiek is vereist. Wel bezit de jaarvergadering het recht toekenning van
deze prijs van geval tot geval goed te keuren of te weigeren. De voorzitter vraagt
en verkrijgt daarop de volgens art. 21,6 vereiste machtiging.

[XII.]
XII. De voorzitter deelt mede, dat het Bestuur de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1961,

op voorstel van de daartoe benoemde Commissie, bestaande uit de heren Bomhoff,
Van Huet, Kamphuis, Meeuwisse en Stutterheim, heeft toegekend aan Dr. S.
Dresden. Het advies, dat te laat is binnengekomen en daarom niet meer in de
beschrijvingsbrief kon
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worden afgedrukt, wordt nu door de heer Kamphuis voorgelezen. Het luidde als
volgt:
De Commissie voor de Dr. Wynaendts-Franckenprijs 1961 heeft in overeenstemming
met het Reglement, dat ditmaal de bekroning voorschrijft van ‘het best geoordeelde’
werk, zich bewegend op het gebied van essay en literaire kritiek, besloten hiervoor
de in 1959 verschenen bundel essays De literaire getuige van dr. S. Dresden voor
te dragen.
De Commissie is niet met algemene stemmen tot dit oordeel gekomen, hetgeen
enigermate samenhangt met de verschillen in opvatting omtrent het begrip ‘essay’.
Tijdens de besprekingen bleek namelijk, dat de commissieleden wel bereid waren
het woord ‘essay’ zo ruim op te vatten, dat zowel de gedegen, van wetenschappelijk
onderzoek en acribie getuigende studie als de spontane, speelse, min of meer
onverplichtende improvisatie hiertoe behoort, maar dat van een deel der Commissie
de voorkeur naar dit laatste genre uitging, terwijl anderen in hun oordeel toch ook
bepaalde overwegingen betreffende wetenschappelijke kwaliteiten wensten te
betrekken. Volgens het gevoelen van de meerderheid, waarbij de minderheid zich
achteraf zonder bezwaar kon aansluiten, verdiende geen werk der laatste jaren
zozeer in aanmerking voor bekroning te komen als deze bundel van dr. Dresden.
De Commissie acht deze verzameling opstellen te beantwoorden aan de eis van
het Reglement en meent in dit boek een wellicht niet zo populaire, meer op het
methodische dan op het pakkende gerichte wijze van literatuurbeschouwing te eren.
Met een epitheton, ontleend aan de titel van een der vroegere bundels van deze
schrijver, ‘bezonken’, lijkt de Commissie deze vorm van essayistiek juist
gekarakteriseerd. Wie literatuurwetenschap bedrijft, loopt, in de woorden van Emil
Staiger, groot gevaar òf de wetenschap òf de literatuur te missen. Het is de verdienste
van Dr. Dresden, dat hij, zonder een criticus of moralist in engere zin te zijn, in zijn
werk voldoende heeft behouden van het essay, opgevat als ‘poging, subjectief
onderzoek, onbevooroordeelde studie’ om niet als historiserende compilator te
worden aangemerkt, terwijl hij anderzijds het gebruik van de hulpmiddelen, die de
filoloog en literatuurhistoricus ten dienste staan, niet uit de weg gaat. Juist in een
tijd als deze, waarin een generatie leeft, die voor het merendeel gelooft, dat de
literatuur met haar is begonnen, kan de ‘homme de lettres’, zoals deze met
voetnotenapparaat en al in het werk van Dr. Dresden
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aan den dag treedt, van niet genoeg te waarderen betekenis zijn, met name waar
hij zich er toe zet de verhouding van de literatuur tot het heden èn het verleden te
bepalen. Het is goed te bedenken, dat een kunstwerk, of het nu een drama van
Racine, een gedicht van Valéry of een roman van Camus is, nooit alleen maar een
werk op zichzelf is, zoals het in de beschouwingswijze van de criticus vaak wordt
opgevat, maar dat het een werk voor mensen is en ontstaan is in een bepaalde tijd,
hetgeen inhoudt, dat men het in de loop der jaren verschillend kan ondergaan en
duiden.
In deze essays zien wij een gevoelige en subtiele geest aan het werk, die met
veel geduld, ongemene zuiverheid en voorbeeldige eenvoud de rijkdom van het
verleden en de ingewikkeldheid van het heden tracht te doorgronden. Mocht een
al te grote prudentie in Dr. Dresden's wijze van benadering de lezer soms het gevoel
schenken, dat het resultaat, de conclusie, wel wat gering is in vergelijking met de
lengte van de gedachtengang, dan dient deze te bedenken, dat iets ergers, een
werkelijk kwaad - het bedrijven namelijk van een soort existentiële reportage,
opgesmukt met grote woorden en uiterst persoonlijke evocaties - hier ten enen male
is vermeden. De wetenschappelijke methode staat voorop, maar zij is toegepast
met geest en fantasie. Tenslotte komt, naar het oordeel der commissie, de
terughouding welke in het algemeen de werkwijze van deze auteur kenmerkt, in het
laatste opstel, dat over de mémoires uit concentratiekamp en ghetto handelt en ook
de titel aan het boek gegeven heeft, op haar voornaamst tot uitdrukking.

[XIII.]
XIII.

Na met een enkel woord door de voorzitter te zijn ingeleid krijgt nu Dr. P.
Minderaa gelegenheid tot het uitspreken van zijn herdenkingsrede over Petrus
Augustus de Genestet (1861-1961) (zie blz. 14).
In zijn dankwoord spreekt de voorzitter er zijn bewondering over uit, dat spr. een
zo moeilijke opgave op zo'n voortreffelijke wijze heeft volbracht. De vergadering
stemt daarmee in door een hartelijk applaus.

[XIV-XVII.]
XIV-XVII.

Nadat de vergadering zich accoord heeft verklaard met het voorstel tot
handhaving van de jaarlijkse bijdrage op f. 12,50, deelt de heer Van Gulik mede
namens Mevr. Willeumier-Schalij de door hen als stemcommissie vastgestelde
uitslag mede van de verkiezing van nieuwe bestuursleden en van leden in de vaste
commissies. Alle a-candidaten zijn gekozen, t.w. in het bestuur Dr. C.A. Zaalberg
en Mr. J.R. de Groot, in de commissie voor taal- en letterkunde, Dr.
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C. Kruyskamp, Dr. C.C. de Bruin en Dr. F. De Tollenaere, in de commissie voor
geschied- en oudheidkunde Dr. A.E. Cohen en Dr. F.W.N. Hugenholtz, in de
commissie voor Schone Letteren Dr. G. Knuvelder en in de commissie voor het
Jaarboek Dr. J.G. Bomhoff en Dr. P.C. Boeren. De voorzitter dankt de commissie
voor stemopneming voor de accurate wijze, waarop zij haar taak heeft verricht,
wenst de benoemden geluk en merkt in aansluiting hieraan op, dat door een
toevallige samenloop van omstandigheden ditmaal zowel de voorzitter als de
vice-oorzitter aan de beurt zijn van aftreden, terwijl ook het beheer van de bibliotheek
in andere handen zal overgaan. Een en ander maakt het aanblijven van de
secretaris-penningmeester dringend gewenst. De vergadering verleent daarop het
bestuur dispensatie van art. 26,1 der Wet.

[XVIII.]
XVIII.

Naar aanleiding van een min of meer alarmerende brief van een der leden
gericht tot het bestuur m.b.t. de belegging van het kapitaal der Maatschappij acht
het bestuur gezien de omstandigheid, dat dit kapitaal feitelijk gevormd wordt door
het zog. Vaste Fonds, dat krachtens art. 73,1 der Wet ingeschreven dient te zijn op
het Grootboek der Nationale Schuld het na ingewonnen deskundig advies gewenst
het nieuwe bestuur vrijheid van handelen te verschaffen door deze laatste bepaling
uit het betreffende wetsartikel te doen schrappen. De heer Huffnagel, lid van de
kascommissie steunt het voorstel, daarbij opmerkende, dat er al zij het in zeer
beperkte mate, op een gunstig besluit is geanticipeerd. De vergadering verklaart
zich daarna met het voorstel accoord.

[XIX.]
XIX.

Nadat de voorzitter de verdiensten van de heer Kossmann (F.K.H.) als
bestuurslid en zijn verwachtingen van een eventueel voorzitterschap in den brede
heeft ontvouwd, benoemt de vergadering hem tot president. De heer Kossmann
verklaart zich bereid deze benoeming te aanvaarden. Nadat de voorzitter nog heeft
medegedeeld, dat het samenvattende Register op de Levensberichten juist is
verschenen en de leden zich tegen de prijs van f. 1,- een exemplaar kunnen
verschaffen, neemt de heer Kamphuis het woord om als tolk van de vergadering
de scheidende voorzitter te huldigen voor zijn beleid. Zeer veel tijd en energie heeft
Dr. Bomhoff eerst als vice-voorzitter en vervolgens gedurende drie jaren als voorzitter
aan de Maatschappij geofferd. Deze woorden ontlokken aan de vergadering een
zeer warm applaus. Na de vice-
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voorzitter te hebben gedankt en allen, die hem tot steun zijn geweest en tenslotte
zijn erkentelijkheid betuigend voor het in hem gestelde vertrouwen, sluit de voorzitter
te 4.50 de vergadering. Een groot aantal leden begeeft zich daarop naar Restaurant
Van der Heijden voor het gezellige samenzijn, dat te half zeven wordt besloten met
de traditionele maaltijd, waar als gasten aanzitten de voorzitter en de secretaresse
van de Vereniging van Letterkundigen, de secretaris van het P.E.N.-centrum voor
Nederland en de spreker van de middagbijeenkomst.
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Bijlage I (Samenvatting van enkele van de maandelijkse
voordrachten (behoort bij het verslag van de secretaris op blz.
164)
Lezing van J.M. Willeumier-Schaly.
Tot nu toe meende men, dat een van de belangrijkste litteraire motieven, waaruit
de latere dodendans is opgebouwd, nl. de spreuk uit de Legende van de drie Doden
tot de drie Levenden: ‘quod fuimus estis, quod sumus vos eris’, voor het eerst in
Europa voorkwam in het grafschrift van Petrus Damianus te Ravenna van 1072. Na
deze zelfde spreuk echter in het grafdicht van Alcuinus uit 804 te hebben
aangetroffen, bleek, dat deze spreuk in de Angelsaksische kring aan het hof van
Karel de Grote, hun vrienden en ook later bij de Ottonen, min of meer ‘en vogue’ is
geweest.
Alcuinus, die deze mode op het Continent in zwang bracht, putte dit en verwante
motieven uit het in zijn klooster te York aanwezige werk van Eugenius III van Toledo.
Deze groep ietwat morbide voorstellingen, ontleende Eugenius op zijn beurt aan
het Syrisch cultuurbezit, dat de voor de Perzen gevluchte emigranten uit dit gewest
naar Spanje hadden meegebracht, waar ze sterke weerklank vonden. In Syrische
richting doorspeurend, bleek, dat de gehele trits motieven, welke als
wezenskenmerken van de litteraire dodendans gelden reeds bij de profeet St.
Ephraim Syrus te vinden zijn.
De stelling van Hellmut Rosenfeld, dat deze motieven, welke in Frankrijk tot in de
treure in allerhande vorm zijn verwerkt, autochthoon Duits zouden zijn, is van elke
deugdelijke bewijsgrond ontbloot.

Lezing van A.W. de Groot.
Spreker schetste de ontwikkeling van de linguistiek in de 19de en 20ste eeuw en
de invloed van deze op de studie van het Nederlands, en gaf vervolgens een beeld
van hedendaagse richtingen en stromingen in de neerlandistiek. Aan de hand van
enkele problemen (hoofd- en bijzin; zinsdelen; constructies; woordsoorten)
illustreerde hij tekortkomingen in de huidige beschrijving van het hedendaagse
Nederlands; ten dele zijn deze daaraan te wijten dat onze grammatica in wezen
altijd een schoolgrammatica is geweest. Het begripsapparaat van deze is onbruikbaar
voor een wetenschappelijke taalbeschrijving, en terreinen als woordvolgorde,
zinsintonatie en taalstructuur zijn tot voor kort nauwelijks bewerkt. Spreker verwacht
in de toekomst vooral werk op deze en dergelijke gebieden, en bovendien uiteindelijk
een zekere synthese van het werk van onderzoekers die werkelijk of schijnbaar
geheel verschillende wegen bewandelen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

181

Bijlage II Uitgevers, instellingen en particulieren, die werken aan
de bibliotheek ten geschenke gaven.
1.

Alberts, Joh. C.P., te Blaricum

2.

Arbeiderspers N.V., te Amsterdam

3

Besier, F.J.J., te Utrecht

4.

Beyen en Van Rooy, Boekhandel, te
Leiden.

5.

De Bezige Bij, Uitgeversmaatschappij,
te Amsterdam

6.

Boucher, L.J.C., Uitgeverij en
Boekhandel, te 's-Gravenhage

7.

Cohen, Prof. dr. A.E., te Leiden

8.

Collectieve Propaganda voor het
Nederlandse Boek, Amsterdam

9.

Contact, Uitgeverij, te Amsterdam

10.

Corvey, C.G.A., Papiergroothandel, te
Amsterdam

11.

Daamen, N.V., D.A., Uitgeverij, te
's-Gravenhage

12.

Desclee De Brouwer, Uitgeverij, te Breda

13.

Deutsche Akademie der Wissenschaften
zu Berlin.

14.

Donker N.V., Ad., Uitgeverij, te
Rotterdam

15.

Dosker, N.H., te Louisville (U.S.A.)

16.

Ferwerda, Mej. Dr. Saskia, te Utrecht

17.

Gemeentebestuur van Amersfoort

18.

Gemeentebestuur van Vlaardingen

19.

Gemeentelijke Archiefdienst van
Amsterdam

20.

Genootschap Amstelodamum, te
Amsterdam

21.

Groot, J.H. de, te Arnhem

22.

Heynis Tsz., H., Uitgever, Zaandijk

23.

Historischer Verein, te Bamberg.

24.

Holsteinischer Courier, te Neumünster

25.

Jagt, Mej. Mr. J. van der, te Leiden

26.

Kok, N.V.J.H., te Kampen
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27.

Kosmos, N.V., Uitgeversmaatschappij,
te Amsterdam

28.

De Lanteern, Uitgeverij, te Utrecht

29.

De Lapkaars, Uitgeverij, te Nunspeet

30.

Leiter-Nypels, N.V. te Maastricht

31.

Leopold's Uitgeversmaatschappij, H.P.,
te 's-Gravenhage

32.

Lieftinck, Dr. G.I., te Leiden

33.

Limburg's Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap te Maastricht

34.

Malmberg N.V., L.C.G., Uitgeverij, te
's-Hertogenbosch

35.

Manteau N.V., A., Uitgeverij, te Den
Haag

36.

Meulenhoff, J.M., Uitgeverij, te
Amsterdam

37.

Ministerie van Openbaar Onderwijs, te
Brussel

38.

Nasionale Boekhandel Beperk, te
Kaapstad

39.

De Nederlandse Boekhandel, te
Antwerpen

40.

De Kon. Nederlandse Gist- en
Spiritusfabriek, te Delft

41.

Nijgh en Van Ditmar N.V., Uitgeverij, te
's-Gravenhage

42.

Nijhoff N.V., Martinus, Uitgeverij, te
's-Gravenhage

43.

Ontwikkeling, Uitgeverij, te Antwerpen

44.

Oorschot, G.A. van, Uitgeverij, te
Amsterdam

45.

R.K. Openbare Bibliotheek, te Haarlem

46.

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

47.

Prakke, Prof. dr. H.J., te Assen en
Münster (Westf.).

48.

Provinzialinstitut für Westfâlische
Landes- und Volkskunde, te Münster
(Westf.)

49.

Querido's Uitgeversmaatschappij N.V.,
Em., te Amsterdam

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

50.

Redactie v.h. Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, te
Leiden

51.

Roest Crollius, B., te 's-Gravenhage

52.

Rijksarchief in Overijssel, te Zwolle

53.

Schram-Ladenius, Mevrouw

54.

Sikkel, De, Uitgeverij, te Antwerpen
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55.

Staats- und Stadtbibliothek, te Augsburg

56.

Stichting ‘Stadsontwikkeling’, te Utrecht

57.

Stichting Toneelgroep, te Amsterdam

58.

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

59.

Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, A.W.,
te Leiden

60.

Tijl N.V., Uitgeverij De Erven J.J. te
Zwolle

61.

Universiteitsbibliotheek, te Groningen

62.

Universiteitsbibliotheek, te Leiden

63.

R.K. Universiteitsbibliotheek, te Nijmegen

64.

Kon. Vlaamse Academie van Taal- en
Letterkunde, te Gent

65.

Wereldbibliotheek N.V., te Amsterdam

66.

Wereldbibliotheek Vereniging, te
Amsterdam

67.

Würtembergische Landesbibliothek, te
Stuttgart
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Bijlage III Rekening en verantwoording van de penningmeester
over 1960
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN

I.

Saldo 1 januari
1960

ƒ 10945,33

II.

Rente van Effecten ƒ 412,64
Rente van Effecten ƒ 233,54
(Vaste Fonds)

III.

Rente Leidsche
Spaarbank

ƒ 104,79

IV.

Rente Grootboek
(Vaste Fonds)

ƒ 1194,80

V.

Contributies
1959/60

ƒ 1596,09

VI.

Contributies
1960/61

ƒ 9646,96

VII.

Buitengewone
ƒ -,bijdragen der Leden

VIII.

Creditrente Bank

ƒ 84,89

IX.

Rijkssubsidie

ƒ 9000,------------

ƒ 33219,04

UITGAVEN

I.

Kosten van
Bestuur, Lokaalhuur
enz.:
1. Honorarium
ƒ 2500,Secretaris-Penningmeester
2. Bureau
ƒ 604,84
Secretaris-Penningmeester
3. Kosten
ƒ -,Noordelijke Afdeling
4. Kosten
Zuid-Oostelijke
Afdeling

ƒ 240,-

5. Lokaalhuur,
Concierge, Licht

ƒ -,-

6. Kosten
ƒ 23,25
Bestuursvergaderingen
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7. Reiskosten- en
Representatie
Bestuur

ƒ 755,01

-----------II.

ƒ 4123,10

Kosten van
Algemene en
Maandelijkse
Vergaderingen:
Onkosten en diner ƒ 250,50
Jaarvergadering
Onkosten
Maandelijkse
Vergaderingen

ƒ 945,71

Reiskosten en
ƒ 847,15
Honoraria Sprekers
-----------III.

ƒ 2043,36

Kosten van vaste
Commissies::
Commissie Taal- en ƒ 219,45
Letterkunde
Commissie
Wynaendts
Francken-Prijs

ƒ -,-

Commissie Schone ƒ -,Letteren
Historische
Commissie

ƒ 13,40
------------

IV.

ƒ 232,85

Kosten Jaarboek::
Drukkosten, Porti

ƒ 4132,89

Onkosten
ƒ 15,19
Jaarboekcommissie
------------

ƒ 4148,08
------------

Transporteren

ƒ 10547,39
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Transport

ƒ 10547,39

Kosten Bibliotheek:

V.

Honorarium
Bibliothecaris

ƒ 1000,-

Aangeschafte
Boeken

ƒ 3228,50

Abonnementen

ƒ 1323,85

Boekbinden

ƒ 869,55

Brandassurantie

ƒ 248,90

Bureaukosten

ƒ 566,77
------------

ƒ 7237,57

VI.

Kosten der Eigen
Uitgaven

ƒ 2000,-

VII.

Bijdragen

ƒ 26,20

VIII.

Prijs voor
Meesterschap:
Jaarlijkse
Reservering

ƒ 400,-

IX.

Reservering voor
Huisvesting

ƒ 1000,-

X.

Diverse Uitgaven:
Aandeel Prijs voor ƒ 500,Literaire Kritiek
Beschrijvingsbrief
Jaarvergadering

ƒ 597,74

Kosten
Cats-Herdenking

ƒ 1408,48

Bankkosten,
Safehuur,
Bewaarloon

ƒ 58,82

Kosten Da
Costa-Herdenking

ƒ 23,50
------------

ƒ 2588,54
-----------ƒ 23799,70

RECAPITULATIE:

Totaal der Ontvangsten

ƒ 33219,04

Totaal der Uitgaven

ƒ 23799,70
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-----------Saldo 1 januari 1961

ƒ 9419,34

B. Rekening van het vaste fonds:
Saldo 1 januari 1960

ƒ 1251,16

Rente Grootboek

ƒ 1194,80

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 37,53
Rente Effecten

ƒ 233,54
------------

ƒ 2717,03

Uitgaven:
Rente Grootboek naar
Algemene Rekening

ƒ 1194,80

Rente van Effecten naar
Algemene Rekening

ƒ 233,54
------------

ƒ 1428,34
------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 1288,69

C. Lucie B. en C.W. v.d. Hoogtfonds:
Saldo 1 januari 1960

ƒ 113,90

Rente Kapitaal

ƒ 980,58

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 16,62
------------

ƒ 1111,10
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Uitgavem:
Prijs Mevrouw C. Beelaert-D'haen

ƒ 1000,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 111,10

D. Verwervingsfonds der bibliotheek:
Saldo 1 januari 1960

ƒ 5466,98

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 115,39
------------

ƒ 5582,37

Uitgaven:
Gekocht: Wech der Syelen ƒ 3053,Salichkeit:
Boec vanden Scaecspul
1479

ƒ 1503,------------

ƒ 4556,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 1026,37

E. Dr. C.J. Wynaendts Francken-fonds:
Saldo 1 januari 1960

ƒ 2227,97

Rente Grootboek

ƒ 285,90

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 72,16
-----------Uitgaven

ƒ 2586,03
ƒ -,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 2586,03

F. Kosten eigen uitgaven der Maatschappij:
Saldo 1 januari 1960

ƒ 4497,97

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 137,63
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Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 2000,------------

ƒ 6635,60

Uitgaven:
Voor medewerking aan de ƒ 100,editie van Jac. Cool,
Den Staat van Londen,
aan Schaap
aan J.A. van Dorsten

ƒ 100,-

Subsidie aan uitgave
ƒ 2000,herdenkingsboekje Mr. Is.
da Costa
------------

ƒ 2200,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 4435,60

G. Prijs voor meesterschap
Saldo 1 januari 1960

ƒ 347,76

Jaarlijkse Reservering t/l
Algem. Rekening

ƒ 400,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 11,31
-----------Uitgaven

ƒ 759,07
ƒ -,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 759,07
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H. Reserve huisvesting
Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 1000,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 1,91
-----------Uitgaven

ƒ 1001,91
ƒ -,------------

Saldo 1 januari 1961

ƒ 1001,91

Leiden, 5 juli 1961
w.g. Dr. J.J. Mak, penningmeester
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het Bestuur en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 5 juli 1961
w.g. Dr. G.E. Huffnagel
w.g. Mej. Mr. A.J. Versprille

Vermogensoverzicht per 1 januari 1961
Bezittingen:
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 3598,19
Saldo Amsterdamsche
Bank

ƒ 1748,03

Saldo Amsterdamsche
Bank Renteboekje

ƒ 4073,12
------------

ƒ 9419,34

Effecten:
f 7/100,- 4,25% Nederland ƒ 693,1959 99%
f 5/1000,- 4,25%
Nederland 1959 à 99%

ƒ 4950,-

f 100,- 3% Ned. Indië 1937 ƒ 93,II à 93%
f 1000,- 3,5% Rotterdam
1937 VI à 93%

ƒ 930,-

f 1000,- 4,75 Bank v. Ned. ƒ 1020,Gem. '58 à 102%
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f 1000,- 4,5% 25 j. B.N.G. ƒ 1000,'59 I/II 100%
f 1000,- 4,25% 30 j. B.N.G. ƒ 980,'52 III à 98%
-----------Nog te ontvangen
contributies 1960/61
(schatting)

ƒ 9666,ƒ 1800,-

Vaste fonds:
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 1288,69
f 9600,- 3% Inschr.
Grootboek à 69%

ƒ 6624,-

f 36600,- 2,5% Inschr.
Grootboek à 58%

ƒ 21228,-

f 2000,- 4,75% Mij. v.
Middell. Crediet à 101%

ƒ 2020,-

f 1000,- 4,5% Pegem,
Haarlem à 100%

ƒ 1000,-

f 2000,- 4,75 Ned.
ƒ 2060,Spoorwegen 1957 à 103%
------------

ƒ 34220,69
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V.d. Hoogt-fonds:
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 111,10
f 13900,- 3% Inschr.
Grootboek à 69%

ƒ 9591,-

f 6/100,- 4,25% Nederland ƒ 594,1959 à 99%
f 2/1000,- 4,25%
Nederland 1959 à 99%

ƒ 1980,-

f 1/1000,- 3,5% Nederland ƒ 940,1947 à 94%
f 4/1000,- 3% Nederl. Indië ƒ 3760,1937 II à 94%
f 1000,- 4,25% Enschede ƒ 980,1952 IV à 98%
f 1000,- 4,75% Bank v.
Ned. Gem. 1958 à 102%

ƒ 1020,-

f 1000,- 4,25% 30 j.B.N.G. ƒ 980,1952 II à 98%
f 1000,- 4,75% Mij. Fin.
Nat. Herstel à 102%

ƒ 1020,-

f 2000,- 3% 's-Gravenh.
Hyp. Bank GG à 85%

ƒ 1700,-

f 1000,- 3% Utr. Hyp. Bank ƒ 860,EE à 86%
f 1000,- 3,25% Westl. Hyp. ƒ 860,Bank N. à 86%
------------

ƒ 24396,10

Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 1026,37

Dr. C.J. Wynaendts Francken-fonds:
f 11500,- 2,5% Inschr.
Grootboek à 58%

ƒ 6670,-

Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 2586,03

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1961

------------

ƒ 9256,03

Fonds eigen uitgaven der Maatschappij
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 4435,60

Reserve prijs voor meesterschap
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 759,07

Reserve huisvesting
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 1001,91
------------

Totaal der activa

ƒ 95981,11

Passiva: diverse te betalen rekeningen ƒ 4333,36
-----------ƒ 91647,75
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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
UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwse
esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 118 blz. gr.
8vo.

voor leden

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 15.EN DE COMEDIES
VAN
COORNHERT.
Uitgegeven en van
commentaar
voorzien door Dr P.
van der Meulen.
1955. VIII, 587 blz.
gr. 8vo. . . . . . . . .
geb.

I.
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V.

DEN STAET VAN
LONDON IN HARE
GROOTE PESTE.
[in het Iaer des
Heeren M.D.C. III.
Beschreven A.D.
1604]. Door Jacob
Cool. [Tekst in
fascimile, naar de
druk van Richard
Schilders tot
Middelburgh van
het jaar 1660]. Met
een inleiding en
aantekeningen door
J.A. van Dorsten en
K. Schaap. 1962.
Met een plattegrond
en 3 platen.
in voorbereiding

Nederlandse volksboeken opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden
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.

XIV.

De Historie van
Partinoples, Grave
van Bleys. Naar de
druk van Ot
Barentsz. Smient te
Amsterdam in het
jaar 1644.
Uitgegeven door
S.P. Uri. 1962. Met
15 illustraties. in
voorbereiding

ƒ 5.50

MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL
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