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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Divertimento over begin en einde van de historische belangstelling
1
door F.K.H. Kossmann
Het is een eervolle plicht van de voorzitter de jaarvergadering te openen met een
toespraak; en het is zijn voorrecht daarbij naar vrije keus het onderwerp voor zijn
beschouwing te bepalen. Ik wil trachten de juiste stemming te treffen met een
divertimento over begin en einde van de historische belangstelling. Aan de oprichting
van onze Maatschappij in 1766 lag een gemeenschappelijke belangstelling ten
grondslag voor het eigen Nederlandse in taal en taalgebruik en voor de landelijke
oudheidkunde. Het was een mengeling van wetenschappelijke en maatschappelijke
verlangens; streven naar verbeterde kennis van het eigen verleden en het eigen
karakter, om het gevoel voor het zelfstandige en oorspronklijke in de Nederlandse
gemeenschap te versterken. Nieuw daarbij was niet het besef van eigen verdienste
in vergelijking met de grote daden en de beschaving van de klassieke oudheid,
maar juist de gevoeligheid voor het niet naar oude voorbeelden in navolging bereikte
maar het in oorsprong en wezen daarmee gelijkwaardige en autochthone. Vooral
juist het taalonderzoek richt zich, in het voetspoor van Huydecoper, op het oudere
e

Nederlands van vóór de 17 eeuw en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd
e

van taalverwarring. Voor ons begrip is deze 18 -eeuwse taalkunde nog overwegend
humanistisch van inzicht, maar in haar eigen tijd zocht zij haar weg op historische
vaderlandse grondslagen.
Maar hier ligt niet het begin van historische belangstelling dat ik bedoel. Dit ligt
verder terug in het verleden, bij de meer of minder vertekende voorstellingen van
gewestelijke en plaatselijke overleveringen, in de verklaringen over oude zeekusten,
stromen en bouwwerken, stichtingen, rechtsgebruiken en edele geslachten. Onze
voorouders van de Maatschappij hebben hierbij onderzoek van bronnen en
historische kritiek willen bevorderen. Dat is dus toetsing en zuivering van de
geschiedverhalen, wat toch iets anders is dan het eigenlijk begin van de
belangstelling. Hier vertoont zich een opmerkelijke paradox: de wetenschap bepaalt
niet zelf haar onderwerpen, die zij als vraagstuk belangrijk
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vindt, maar het onderzoek en de onderzoeker worden aangetrokken door de
twijfelachtigheid van soms heel willekeurige en bizarre bijzonderheden en legendaire
beweringen.
Dat wetenschappelijk werk vaak goeddeels bestaat uit het aantonen van fouten
in de overgeleverde en gangbare opvattingen is een algemeen verschijnsel, dat
zich ook bij exacte wetenschappen voordoet. Daar geeft dan de toepassing een
maatstaf voor de bruikbaarheid bij verdere ontwikkeling. Maar bij een historisch
onderwerp wijzigt zich alleen een voorstelling van een of andere zaak, die misschien
de aandacht van sommige belangstellenden prikkelt en mogelijk tot het opsporen
van nog andere bronnen en tot nieuwe vergelijkingen aanleiding geeft. Waar geen
reële maatstaf bestaat voor belangrijkheid, kan een zinloze bijzaak ten gevolge van
een gril in een of ander milieu tijdelijk in de belangstelling staan. Een degelijk
historicus zal dan ook willen nagaan waardoor die belangstelling ontstaan of bepaald
is, en zich afvragen of die gerechtvaardigd ofwel zelf als verschijnsel merkwaardig
is. Hij volgt niet alleen de curiositeit maar geeft zich ook rekenschap van de
belangrijkheid.
Meer in het bijzonder bij de letterkundige geschiedenis richt de belangstelling zich
e

al spoedig op de auteur, zijn portret met zijn legenda. De 16 eeuw kent de
bio-bibliografische elogia in portretboeken van humanistische geleerden en
literatoren, en omstreeks 1600 zijn deze ook in de Nederlanden gangbaar. Zo
verschenen er boeken over de Leidse hoogleraren, en heeft Marnix als eerste
Nederlandse letterkundige een plaats gevonden in de Effigies cum elogiis van
protestantse theologen door Jacob Verheiden (den Haag 1602). En zo verscheen
Lucas de Heere in Van Manders Schilderboeck (1604) en Karel v. Mander zelf in
de herdruk hiervan (1618). Vervolgens komen de levensbeschrijvingen in zwang
bij de verzamelde werken van Nederlandse auteurs, te beginnen met Coornhert
(1630), die met Hooft (1677) en Vondel (1682) van Geeraerdt Brandt hun klassieke
vorm gevonden hebben. Als dan later, in de begintijd van de Leidse Maatschappij,
de aandacht ook valt op algemener onderwerpen van letterkundige geschiedenis,
geeft de oudste poging (Werken II, 1774), de Schets eener geschiedenisse der
rederijkeren door W. Kops, een typisch verzamelwerk met belangstelling voor de
plaatselijke oudheidkunde, en de tweede (in V, 1781), de Beschouwing van den
ouden gebrekkelyken en sedert verbeterden trant onzer Nederduitsche versen van
P. Huisinga Bakker, een niet diep-
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zinnig maar inderdaad historisch overzicht met nogal sterk Amsterdams chauvinisme.
Historische belangstelling heeft een duidelijk en natuurlijk begin in de persoonlijke
nieuwsgierigheid, die gericht is op de eigen afkomst en op de betrekkingen van
onszelf tot onze woonplaats of geboorteland, beroep, maatschappelijke stand en
bloedverwanten. Op de eenvoudigste trap is dat beperkt tot wat men van of over
zijn grootvader heeft gehoord, en wat men overigens meent te weten uit eigen
ondervinding en lectuur. Voor de meeste mensen houdt dit op bij een zeker aantal
feiten en overleveringen, om dan meteen over te gaan in een of ander gevoel van
eigenwaarde, ijdelheid, standsgevoel, beroepstrots, geestelijke superioriteit, ofwel
rancune. Tussen dit begin en dit einde ligt de opzettelijke roeping voor het
verzamelen en onderzoeken van historische gegevens. Het maatschappelijke nut
van historisch onderzoek is voor praktische en nuchtere buitenstaanders nogal
moeilijk te aanvaarden. Zij zijn geneigd te erkennen dat het verkeerd zou zijn ons
maar iets wijs te laten maken, en dat als ieder zijn eigen illusies wilde in stand
houden dit aanleiding zou geven tot dwaze ruzies. Maar het helpen tot stand brengen
van een zo zuiver mogelijk geschiedverhaal lijkt hun een spel, dat boeiend kan zijn
voor de beoefenaars, maar dan toch in hoofdzaak voor hen alleen. De politieke
geschiedenis, met haar geografische en sociologische aspecten, heeft nog het
voordeel dat zij hanteerbaar is in de maatschappelijke concurrentie, en de
geschiedenis van kunst en muziek, met hun internationale uitdrukkingsmiddelen
die rechtstreeks tot oog en oor doordringen, hebben hun kans op waardering in de
hogere amusementssfeer. Maar de literatuur en haar historie heeft het moeilijk in
de wereld.
Ik ga in deze kring geen pleidooi voor haar houden. De Maatschappij verenigt
degenen die de noodzaak van de literaire bijdrage aan de westerse cultuur kennen
en voelen. Zij weten dat die bijdrage zich vrij moet kunnen ontwikkelen in al haar
tegenstrijdigheden, en zij beseffen ook dat de ontplooiing, in haar orde of wanorde,
moet worden overzien en bijgehouden, om de zin en de geest waarin het mensdom
verder gaat te kunnen begrijpen. Maar ook onder degenen die dit inzicht hebben
zijn er velen, wie het moeilijk valt oude feiten, nogwel uit een niet altijd even
opmerkelijke literatuur als de Nederlandse, belangrijk te vinden. Zij vergissen zich.
Ook de feiten die alleen in hun historisch verband gewaardeerd kunnen worden,
zijn belangrijk omdat alleen daaruit dit verband is op te bouwen. Maar zij moeten
zich niet bezwaard voelen,
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want niemand of niets verplicht hen zich voor ieder detail persoonlijk te interesseren.
Dat is dan inderdaad een beetje vervelend, maar niet alleen wat onmiddellijk te
genieten is heeft waarde. Zij die bio-bibliografisch werk doen, gegevens verzamelen
of bronnen publiceren, hoeven dat ook niet al te luidruchtig te doen, alsof zij met
elke vondst een ontdekking van belang bekend maken. Zij moeten de proporties in
het oog houden en er tevreden mee zijn elk bouwsteentje als zodanig op zijn plaats
te brengen. Maar zonder voldoende steun van buiten kan zulk werk geen geregelde
voortgang hebben. En zonder voortgang kan geen enkele activiteit haar nuttigheid
bewijzen. Als het bronnenonderzoek van literaire geschiedenis een
liefhebberij-specialisme wordt, zal het verdorren; het moet als een levend
studiegebied van zijn bestaan kunnen laten blijken door geregelde publicaties. Er
zou een zelfstandig fonds moeten zijn om die te steunen.
Met een dergelijke bewering komt men natuurlijk niet ver. Onze Maatschappij kan
sinds enkele jaren door het verkregen rijkssubsidie weer enigszins actiever optreden.
Om een werkelijk program en plan voor bronnenpublicaties op te zetten zouden
heel andere bedragen nodig zijn, vooral omdat dan redelijke honorering van het te
verrichten wetenschappelijk werk allereerst op de begroting zou dienen te staan.
Er is intussen een vooralsnog beperkt begin: het Nederlands letterkundig museum
en documentatiecentrum in den Haag, dat zich toelegt op het moderne tijdvak van
e

het midden van de 18 eeuw af. Het verzamelt gegevens en publiceert op bescheiden
schaal, en heeft reeds goede betrekkingen met vele levende schrijvers aangeknoopt.
Onze Maatschappij heeft als mede-oprichter van deze instelling mede-trots en
mede-zorg voor haar welvaren, en wenst haar groter mogelijkheden toe.
Ik wil u nu nog iets anders vertellen om uw belangstelling te prikkelen, en zal dan
niet met een onbekende rederijker of een poeta minor uit de gouden eeuw aankomen.
Het was nog half ambtshalve dat ik in 1958 ertoe kwam mij te verdiepen in de
gedichten van de Schoolmeester. Hij was toen 150 jaar geleden in Rotterdam
geboren en juist een eeuw geleden in London-Highgate als kostschoolhouder
gestorven. Mijn curieuse stadgenoten wensten eens nader te weten wat er zich vóór
het overhaaste vertrek van deze begaafde zoon uit de Leidse academiewereld had
afgespeeld, en wat er mogelijk tot beter begrip van zijn houding te vinden zou zijn.
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Men was al bereid de tribulaties van deze Gerrit van de Linde aan kwaadwillende
e

kleinzieligheid en 19 -eeuwse bedilzucht te wijten. Ik was niet zo gerust op een
eerherstel, maar voelde mij wel aangetrokken tot de figuur van de wonderlijke fantast.
Het bleek inderdaad mogelijk uit de door Jacob van Lennep bewaarde brieven veel,
zo niet alles, van de Leidse gebeurtenissen te weten te komen, en het bleek een
wilde historie te zijn. Dit leidde tot de kennismaking met een hele kring van vrienden,
die met Van Lennep levenslang door hun Leidse tijd verbonden waren. Een paar
Rotterdamse tweelingbroers en tijdgenoten van Van de Linde, en al uit de jongenstijd
met hem bevriend, treden hierbij naar voren: Aart en Willem Veder, de eerste jurist,
de tweede predikant. Van Lennep, die enkele jaren ouder en al een vermaard
letterkundige en een gevestigd huisvader was, moet met deze studenten in het
najaar van 1831 hebben kennis gemaakt. Twee jaar later, toen de Veder's en andere
jaargenoten al uit Leiden weg waren, boemelde Van de Linde daar nog voort tot
aan zijn débacle op het eind van 1833. Wat hij zich allemaal had gepermitteerd is
nauwelijks meer komisch te noemen, maar hoef ik hier niet uitvoerig op te halen. Ik
gaf daarvan al eerder verslag in mijn inleiding bij de Keuze uit de gedichten van den
Schoolmeester (voor de Wereldbibliotheek 1959) en in mijn artikel De ontspoorde
jager (in Maatstaf van oktober 1960). Daarmee ben ik ook zelf in die vriendenkring
thuis geraakt en ik hoop daarvan te zijner tijd nog nader getuigenis te kunnen
afleggen.
Het waren vooral Van Lennep en Aart Veder die nauw met elkaar verbonden
bleven en ook met hun ontspoorde vriend de betrekking geregeld aanhielden. Zij
waren allerminst sentimenteel met hem, maar bedreven wel bij tijden de eredienst
van de vriendschap in romantische filosofie. Zij ergerden zich krom en konden toch
de snaakse dwaas niet afvallen. Aart en ook Willem Veder waren op hun eigen wijze
Nederlandse letterkundigen. Willem, die in de levensberichten van onze Maatschappij
door J.P. Hasebroek in 1883 is herdacht, wil ik thans buiten beschouwing laten.
Over Aart heb ik voor 't ogenblik iets te vertellen.
In 1831, toen de vrienden met de Leidse jagers te velde lagen, schreef hij voor
tijdverdrijf een studentikoos comedietje ‘De mislukte smokkelpartij’, dat op de
Amsterdamse Stadsschouwburg werd gespeeld, als feeststukje op Konings
verjaardag, 24 aug. '31. Wellicht is door dit toneelstukje de eerste aanraking met
Van Lennep ontstaan, want deze was toen al commissaris van de schouwburg, en
had zelf dit genre in
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dec. 1830 met zijn ‘Dorp aan de grenzen’ ingeleid. Aart had de roep een geestig
verteller te zijn, en wist als hij op Woestduin bij Van Lennep logeerde de kinderen
met grappige verhalen te vermaken (M.F.v. Lennep, Leven van J.v.L. I, 189). In
Rotterdam werd hij een ijverig bestuurslid van de Hollandsche maatschappij van
Fraaie Kunsten, en trad herhaaldelijk op met de voordracht van zelf geschreven
romantisch proza. Twee novellen van hem zijn, onder het pseudoniem Mr.
Bartholomeus Pen, in 1852 en '53 verschenen in Van Lennep's almanak ‘Holland’,
het eerste een blijspel-intrigue, het andere een dorpsvertelling (aangewezen in het
N. Ned. biogr. woordenb. II door zijn neef W.R. Veder, de Amsterdamse archivaris).
Hij was een gezien advocaat en bleef aan het werk ondanks een toenemende
verlamming aan de benen. Tot 1845 was hij vrijgezel en zijn huwelijk bleef kinderloos.
Zijn geestigheid was meer snedig en kritisch dan vrolijk, en Van de Linde toont zich
herhaaldelijk bezorgd om zijn lichtgeraaktheid. Er is enige malen sprake van geweest
dat hij een van de kinderen uit Londen onder zijn hoede zou nemen. In 1848 nam
hij ijverig deel aan politieke bedrijvigheid. Hij overleed in maart 1862; zijn weduwe
hertrouwde later met Donker Curtius.
Uit de lange reeks brieven van Aart Veder aan Van Lennep haal ik een paar
bijzonderheden aan. Op 12 dec. 1833 schrijft hij hem: ‘Dank voor uwe letteren van
den 26sten November en voor de toezending van den brief van S[oek], die de
materialen tot uwe almanakhistorie voor 1850 uitmuntend vermeerdert. Zonder
twijfel zullen deze stukken ons naderhand nog eene belangrijke lectuur en onderhoud
opleveren, en ik bewaar ze als een heilig dépot bij elkanderen’ ... Het gaat verder
over nieuwe verwikkelingen in de moeilijkheden van Van de Linde, die zijn positie
wel onhoudbaar zullen maken. Een ongedateerde (niet volledige) brief van
waarschijnlijk enige weken vroeger toont dat Van Lennep hem een levendig verslag
heeft gezonden over een persoonlijk bezoek aan Leiden, waar toen al heel boeiende
en rare zaken hadden plaats gevonden. Hij begint aldus: ‘Onmogelijk, zeer waarde
vriend, kan ik u schrijven, hoeveel genoegen mij het omstandig verhaal uwer
lotgevallen te Leijden verschaft heeft. Ik heb het gelezen en herlezen en ken het
van buiten. Ik kan mij dat alles zo begrijpen’. Van Lennep blijkt een aantal kennissen
te hebben gesproken, waarvan ik er enkele wil overslaan, de jonge professor Van
der Boon Mesch, die overtuigd is van allen de geestigste te zijn maar juist van alle
kanten wordt beetge-
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nomen, zijn vrouw die ditmaal opmerkelijk verstandig leek, de slappe oudere student
Potgieter; maar verder ‘Soek, de werkzame Soek, die bij zulke gelegenheden
onbetaalbaar is’ ...‘van Lennep, die alle oogenblikken, welke hij zelf als acteur niet
mede moet spelen, als dilettante positiën en contrasten observeert; v.d. L[inde] die
reeds geäffereerd is, wanneer hij niets te doen heeft, laat staan nu’ ... ‘het vloekende
Haasje, het stille tevredene lieve Leentje, den dronken Jaspers, en eindelijk...het
stamhoudertje’. ‘Maar ik heb niet slechts met deze geschiedenis als met een
romannetje mij vermaakt: zij heeft mij ruime stof verschaft ernstig over ons alle te
denken. Over u, die niet aan de mogelijkheid gedacht hebt, van Leijden weg te
blijven, die in den nood hebt ondersteund en geholpen - amicus certus in re incerta
cernita - over u een' waarachtigen vriend’... ‘Over Soek, qui vraiment est né pour
les grandes circonstances. Onbeduidend in het onbeduidende leven, weet hij zich
bij belangrijke gebeurtenissen meer dan iemand anders misschien, belangrijk te
maken. Ik wenschte, dat hij gepromoveerd ware! Maar zie, juist voor zulke dingen
deugt hij niet. Over Gerrit... en hier werden mijne gedachten meer dan ernstig: zij
werden zwaarmoedig. Het is niet één zwak oogenblik, dat hem aan dat meisje zoo
nauw verbond; het is een lange, gedeeltelijk bestudeerde, relatie: en hij heeft eene
beminde! die zoo veel voor hem deed en opofferde! Ik veroordeel hem niet: ik weet,
dat hij deze niet bemint, en waarschijnlijk niet beminnen kan. Ik beklaag hem en
haar... en Leentje.’... ‘Onze lieve Heer, schijnt toch over die grapjes niet zoo liberaal
te denken als wij verlichte jonge Heeren: Als wij, want wie onzer kan tot zoo iets
wel niet eens de aanleiding gegeven hebben?’ Dan speculeert Aart nog wat verder
over zich zelf, en brengt ook een brief van een andere vriend, de Haagse advocaat
Van der Heim, ter sprake, die Van de Linde nog pas had gesproken en nu blijkbaar
twijfel had laten opkomen of hij hem wel kon blijven aanhangen. Aart stelt de
vriendentrouw boven alles: ‘vrienden zijn geene handschoenen, die men aan- en
uittrekt!’ Wij weten overigens dat ook Van der Heim trouw is gebleven en samen
met Soek de vlucht van Gerrit op oudjaar heeft geregeld. Duidelijk is uit dit alles,
dat het lieve tevreden Leentje een stamhoudertje heeft ter wereld gebracht en dat
Van de Linde zijn schuld hieraan voor de buitenwereld verborgen moet zien te
houden. Verder blijken het vloekende Haasje en de dronken Jaspers tot de
medespelers uit het milieu van Leentje te behoren. De eerste was wel zeker een
broer, de tweede wellicht haar vader.
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Aan de overige dolle feiten van Van de Linde's spoedige eclips ga ik hier voorbij.
Uit de brieven van 1858/59 blijkt dat Aart Veder een belangrijk aandeel heeft gehad
in de omschrijving van Gerrit's Leidse ondergang, zoals die in Van Lennep's inleiding
tot de Gedichten van den Schoolmeester uiteindelijk is afgedrukt. Ik kan niet laten
hier even aan te tekenen, dat twee van de bekendste Grafschriften van de
Schoolmeester, namelijk ‘Hier ligt Poot’ en het ‘Jodenkerkhof’ feitelijk uit Aart Veder's
brein gesproten zijn.
Wat Van Lennep in die laatste maanden van 1833 in Leiden zelf heeft mee beleefd
scheen hem en zijn vriend Veder de stof te bevatten voor een almanakverhaal in
verre toekomst, en zij zullen er inderdaad nog vaak over gedacht en gesproken
hebben. In 1865, toen Van de Linde al zeven jaar en Aart drie jaar geleden gestorven
was, verscheen Van Lennep's grote zedenroman Klaasje Zevenster. De aanvallen
op dit boek en zijn strekking hebben de schrijver verlokt tot verscheidene uitspraken
over zijn bedoelingen en over het ontstaan van zijn roman. De levensbeschrijving
door Van Lennep's kleinzoon heeft hier alle aandacht aan gegeven. Ik haal er twee
zinnen uit aan, die voorkomen in brieven aan J. ter Gouw: ‘gij zelf zult genoeg
beseffen, dat ik meer waarde moet hechten aan een werk daar ik jaren achtereen
aan besteed heb, ofschoon alleen in de 4 of 5 weken die ik buiten en zonder afleiding
doorbracht en er mij dus geheel aan kon toewijden’... en: ‘al dat bestelwerk heeft
mij voortdurend belemmerd in 't schrijven voor mijn eigen plezier, en van daar dat
ik over Kl. Zevenster 20 jaar ben bezig geweest en nog niet begrijp hoe ik't nog
voltooid heb’ (M.F.v. Lennep, Leven van J.v.L. II, blz. 257, 261). In de Navorscher
van 1867 werd gevraagd naar de personen die achter Klaasje zelf en de andere
figuren van het boek verborgen waren, alsof het een satyrische sleutelroman betrof,
en Van Lennep heeft daarop in hetzelfde blad waardig geantwoord, dat hij vele van
de personen en gebeurtenissen naar de werkelijkheid heeft getekend, dat met name
de schokkende beschrijvingen uit het bordeel op waarheid berusten, maar: ‘omtrent
al de overige personen verklaar ik plechtig, dat ik op niemand in 't bijzonder het oog
heb gehad. Ik heb met hen gehandeld als b.v. met het huis en 't park van Hardestein,
't welk ik heb samengesteld uit één landhuis en buiten plaats te 'sGraveland en uit
twee kasteelen met hun omgeving in Gelderland’... ‘De heele historie van de Pleiaden
en het aan huis brengen van dat kind is louter een werk van mijn vinding. Wel is
waar, nadat
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mijn roman verschenen was, is mij verhaald dat werkelijk door de leden van een
studentengezelschap een jong meisje is geadopteerd en opgevoed, doch deze
bijzonderheid was mij geheel onbekend’ (zie Leven van J.v.L. II, 247 e.v.). Over het
gegeven van de vondeling die op een studentenkamer terecht komt heeft mijn
leermeester en promotor J.W. Muller een uitvoerig opstel geschreven onder de titel
‘Verwanten van Klaasje Zevenster’ (in Taal en Letteren 16e jg. 1906), en aangetoond
dat Van Lennep sommige van de oudere voorbeelden wel eens vroeger gehoord
of gelezen kan of zal hebben.
Maar wij hebben nu een andere schakel leren kennen. Zoals aan de hele roman
Van Lennep's persoonlijke herinneringen aan mensen en gebeurtenissen uit een
lang leven tot grondslag hebben gediend, zo heeft zeker de beginscène en de
plaatsing daarvan in Leiden nauwe betrekking tot de opwindende belevenissen van
najaar 1833. Het zijn de zorgen van een groepje studenten om een pasgeboren
zuigeling onder bedenkelijke omstandigheden aan een onderdak en een civile status
te helpen. En onder de in de roman optredende figuren herkennen wij verscheidene
van de oude kennissen in hun historische rol. Daar is de al ervaren med. cand.
Willem van Zevenaer, die de hele zorg voor het kindje weet te regelen, als een ware
nazaat van ‘de werkzame Soek die bij zulke gelegenheden onbetaalbaar’ was. Daar
is de overmoedige dandy en onvermoeibare boemelaar met zijn lege beurs, Frederik
Galjart, die in de eerste beschrijving, bij zijn optreden, en in de terechtwijzing die hij
van zijn vriend Eylar krijgt over zijn nachtbraken, al dadelijk een liefdevol en tevens
enigszins zorgelijk portret vormt van Gerrit van de Linde. Ik wil niet te veel beweren,
maar vind wel trekken bij de anderen, die aan de beide Veder's en aan Van der
Heim, en natuurlijk ook aan Van Lennep zelf herinneren, alle onderling en met
andere typen gemengd en aangevuld, en natuurlijk in de handeling geplaatst zonder
enige overeenkomst met hun eigen levensloop. Dan is er verder het gezelschap in
de achterbuurt, waar Van Zevenaer bij nacht en ontij de zuigeling gaat onderbrengen,
het zachtzinnige ongetrouwde moedertje dat hij als min en pleegmoeder weet te
engageren en haar sullige vader Lammertsz. Met deze laatste naam heeft Van
Lennep zich nog een kleine aardigheid veroorloofd. Bij het spannende overleg van
de vrienden over de rol die deze man bij de geboorteaangifte zal worden toebedeeld,
zet Hoogenberg (die wel op Aart Veder lijkt) een scherpzinnig voorstel uiteen en
zegt dan: ‘Maar die Jaspers...’, waarop Van Zevenaer verbetert ‘Lammertsz’;
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en ook iets verder kan Hoogenberg nog altijd de naam Lammertsz niet onthouden.
Wie zou deze zinspeling in 1865 nog hebben verstaan? Het moest 1962 worden
eer ze voor u weer ging leven.
Is dit geestig? is het ontroerend? is het belangrijk? Misschien niet. Maar het is
echt.
Wat in 1833 leek te kunnen worden tot een ‘almanakhistorie voor 1850’ is
uitgegroeid tot een beginscène voor de grote roman die pas 1865 gereed kwam,
enkele jaren maar voordat ook Van Lennep zelf van zijn tijdelijk bestaan moest
afscheid nemen.
Een doel van alle historische studie is het verleden te laten herleven. En de
belangrijkste taak van de letterkundige geschiedschrijver is om begaafde
jongemensen te volgen in hun leven en te zien wat zij van en met hun talenten
hebben kunnen maken. Ik schaam mij niet mij met figuren als Van de Linde en Van
Lennep bezig te houden.
Dit is het einde van mijn divertimento. En hiermee verklaar ik de jaarvergadering
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde voor geopend.
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Quatorze Juillet en Nederland
*
door S.J. Fockema Andreae
Met de nevenstelling van twee onvergelijkbare begrippen hebben we een vraag
willen oproepen, die elke Nederlandse historicus wel eens in zich heeft voelen
opkomen. Deze vraag namelijk: hoe komt het, dat de afsluiting van het ancien
régime, een hoogst belangrijk feit toch, bij ons zo weinig gemarkeerd is, dat het
‘schelle klaroentimbre’ van het Franse bewustzijn hierbij geheel ontbreekt en dat
bij ons van enige herdenking, laat staan feestelijke herdenking, van dat feit nimmer
sprake heeft kunnen zijn?
Misschien plaatsen wij ons op het juiste standpunt als wij dié plekken opzoeken,
waar de naam ‘Batavia’ zich nog heeft gehandhaafd. Batavia toch, de naam van
dat land waar onze voorouderen, naar 's dichters woord, ‘zoo eenvoudig en zoo vrij’
woonden en waarheen de gedachten uitgingen om de natuurlijke waarheid uit te
drukken tegenover de historische bepaaldheid, waarvan men zich zocht los te
maken.
Batavia dan is nu nog de naam van een landgoed, een buurtje, bij St. Omer, in
Frankrijk. Levende herinnering aan het verbanningsoord van hen die zich als aktieve
patriotten in ons land te zeer gecompromitteerd hadden om er na de restauratie van
1787 rustig te kunnen blijven leven. Men weet het, hun rol was uitgespeeld; niet zij
zouden de dragers van onze toekomst zijn. Als steuntrekkers van de Franse
Koninklijke regering voelden zij al het vernederende van de ballingschap;
verscheidenen van hen begrepen aldra, wel naar Nederland te kunnen terugkeren,
1
toen de vervolgingsijver hier gekalmeerd was . En voor hen die bleven, betekende
1789 geen keerpunt. Integendeel, deze emigranten genoten geenszins de sympathie
2
van de revolutionairen uit Arras: Fouché, Robespierre, Carnot en Le Bon , die deze
verkapte Nederlandse ci-devants zelfs militair in hun Bataafs Legioen nauwelijks
bruikbaar konden achten. Tragiek zonder uitzicht.

*
1
2

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederl. Letterk. op 9
juli 1962.
Hiervoor konden we toevallig enige genealogische gegevens raadplegen; een volledige
geschiedenis van deze emigratie ontbreekt.
Cf. Jean Lestocquoy, Histoire de la Flandre et de l'Artois, 1949 (Coll. ‘Que sais-je?’ No. 375),
p. 87 sq.
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Nu het andere Batavia: de herberg bij Weurt aan de Waaldijk, met mooie gezicht
1
op Nijmegen, waarboven zich het Valkhof zo trots verhief . Het huis is vernield tijdens
het beleg van Nijmegen door de Fransen, in 1794, juist dus toen de Bataafse
gedachte, niet door de kracht van de natuurlijke waarheid maar door militair geweld,
zou zegevieren. De kracht, ‘sans laquelle la vertu est impuissante’, zoals Robespierre
zeide. Bewuste Bataven waren hier genoeg; men noeme slechts Mr van Oven, de
landschrijver van de Over-Betuwe, die van zijn woonplaats Lent af zo vaak de blik
op het Valkhof zal hebben geslagen. En in wiens ogen deze oude burcht het karakter
van een Bastille aannam, symbool van verouderde dwingelandij, omdat immers
Prins Willem V met zijn Hof hier een toevlucht had gevonden totdat hij door het
Pruisische leger naar Den Haag werd teruggebracht. Het leed dan ook niet lang of
in de door nieuwe mannen samengestelde Staten van Gelderland zou door
Over-Betuwe worden voorgesteld het Valkhof te slopen, als een nutteloos objekt
èn als een ‘haatelijk’ gedenkteken van het ancien régime; voorstel prompt aanvaard
2
en uitgevoerd . Door een beredeneerd besluit, niet door de volkswoede viel de
Keizerburcht, zoals omstreeks dezelfde tijd het kasteel van Batenburg door een
ongeluk vermengd met onverschilligheid in vlammen opging. Verscheidene van
onze kastelen zijn in en kort na de revolutietijd te gronde gegaan; negatieve
gevoelens kunnen we hierbij opmerken, ook wel koele en kleine berekening, maar
geen laaiende hartstocht, geen revolutionair élan.
Zoekt men in Nederland dan tevergeefs naar enig Revolutie-monument - want
de Tempels der Vrijheid die ook hier verrezen waren van vergankelijk materiaal
haastig ineen getimmerd -, het gesloopte Valkhof kan als zodanig dienen. Want
3
zinvol is het, dat men hier in de opschriften zinspeelde: op de natuur eerst en dan
4
op de vrijheidheld, Claudius Civilis , nièt op de Keizers, wier gedenkstuk men juist
gesloopt had, al heeft men de beide kapellen gelukkig laten staan. Claudius Civilis
had men immers al van Vondels en Rembrandts tijden af steeds be-

1
2
3
4

Vijf en veertig Gezichten uit Gelderland (jubileum-uitgave ‘Gelre’), Arnhem 1922, plaat 30 en
toelichting daarbij.
E.J.B. Schonck, Lotgevallen en eindelijke ondergang van Nijmeegsch Burgt, gezegd het
Valkhof, 1805.
‘Quem dabis haec possit qui dare cuncta locum?’
‘Hic stetit, hic frendens aquilas, hic lumine torvo, Claudius ultrices vidit adesse manus’.
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Naar een door het Rijksprentenkabinet te Amsterdam verstrekte foto van het zich aldaar
bevindende origineel.
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schouwd als de representant van Nederlands vrijheidsdrift bij uitstek.
Aan het idealisme van mannen zoals die te Nijmegen in zo welverzorgde vorm
van hun gevoelens blijk gaven valt niet te twijfelen. Tot hen behoorde toch zeker
Rhijnvis Feith, die zich in 1795 tot het burgemeesterschap van Zwolle had geleend
en wiens latere ‘Weltschmerz’ naar het ons voorkomt door de teleurstellende
kennismaking met de harde werkelijkheid mede is bepaald. Hij was niet de enige
wie dat overkwam. Zie eens naar die gematigd-patriottische dominee in Zalt-Bommel,
die, door de magistraat aangezocnt om de dankdienst voor de zegepraal der Franse
wapenen en de welgelukte omwenteling te leiden, zich vol zelfvertrouwen en
1
gerustheid tot deze taak zou zetten - en wiens dagboek dan plotseling afbreekt .
Zag hij, toen hij de verdrijving der Oranjes als een Goddelijk bestier dankbaar had
te erkennen, hoog van de kansel een afgrond voor zich?
Later, als men in zake omwentelingen nog heel wat anders zal hebben
meegemaakt, zal men de tegenstellingen volijverig rationaliseren. Dominee Holst
bij voorbeeld, die in 1787 uit Vlissingen slechts door de vlucht het vege lijf had
kunnen redden, komt ons mededelen, dat er ten onzent vóór 1795 helemaal geen
anti-Prinsgezinden hadden bestaan, maar slechts gematigde Prinsgezinden
2
tegenover felle Prinsgezinden . Dit wil er niet goed bij ons in. Een ander feit evenwel
is niet te loochenen: dat nl. het overgrote deel der natie de toestand van 1794 in elk
geval onhoudbaar achtte en de verandering dan ook zo al niet met blijdschap, dan
toch met zekere voldoening aanzag. De mannen van de restauratie van 1787 waren
voor een groot deel verre van representatief. In Arnhem bij voorbeeld had men geen
betere burgemeesters kunnen vinden dan de oude Goossen Geurt Bentinck (die
eens door de marktvrouwen bij het stadhuis werd afgeranseld terwijl niemand een
hand uitstak om hem te helpen) èn de piepjonge zoon van de Waalse predikant Ds
3
Gavanon, kersvers uit Harderwijk . Hoe kon men door zulke mannen de tradities
van de wettige regering vertegenwoordigd achten, terwijl zo vele anderen zich zagen
uitgesloten? Maar ook, wie kan zich achteraf tot een volledig opinie-onderzoek
vermeten?
Aan een dergelijk onderzoek zullen wij, naar we menen, toch wat

1
2
3

Dit dagboek van Ds. Kist is uitgegeven in de Bijdragen en Mededeelingen van ‘Gelre’, 1906.
Het niet gepubliceerde geschrift van Ds. Holst konden wij in afschrift raadplegen.
Over dit alles Dr H.H. Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd.
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meer moeite dienen te besteden. Men kan reeds een zuiver uitwendig criterium
aanleggen en provinciegewijs de namen verzamelen van hen, die in 1794 in het
Herenboekje en dan in 1815 in de Provinciale of de Staatsalmanak voorkomen, met
de tussenfazen van de Bataafse Almanak, de Koninklijke Almanak en de Almanach
Impérial. Voeg hierbij hen die zich in het publiek geuit hebben ook zonder openbare
funkties te bekleden; bij elke van die namen zijn aantekeningen te maken, die
samenvattende conclusies zullen toelaten. Deze werkwijze, waarvan b.v. Frankrijk
en Zwitserland goede specimens aanbieden, is ook bij ons niet onbekend; Mommers
1
heeft haar b.v. op het departement Braband toegepast . Voor een ander voormalig
Generaliteitsland, Limburg, zijn de bronnen van de Franse tijd bij ons het best
2
3
bestudeerd . En onze moderne historicus van de Bataafse tijd, Verberne , is ook al
een Brabander. Niet toevallig, dit alles; want in deze onze zuidelijke gewesten valt
de omwenteling als het begin van een nieuwe tijd het gemakkelijkst te begroeten zoals daar in Breda ook de eerste vrijheidsboom heeft gestaan -, omdat aan het
prae-revolutionaire verleden niet veel te betreuren viel. Men heeft er misschien niet
4
bepaald gejuichd toen de oude bewindslieden vertrokken - zoals wèl in Düsseldorf ,
maar geweend nog minder.
In één van onze grensstreken, in Luik, heeft men zelf de revolutie gemaakt in
5
direkte aansluiting op de Franse ; daar in Luik was het dat men op de gebeurtenissen
van 14 juli 1789 positief kon reageren en niet toevallig is het, dat men juist in Luik
6
de kathedraal als gedenkteken van een verwerpelijk verleden gesloopt heeft , evenals
in Robespierre's Arras. Heel anders is het beeld van de Zuidelijke Nederlanden,
waar men omstreeks dezelfde tijd een behoudende revolutie beleefde als reaktie
7
tegen de Verlichting zoals Keizer Jozef II deze wilde brengen . Hier in de Zuidelijke
Nederlanden een maatschappelijk nog stevig gevestigd Ancien Régime, met een
krachtige en zelfbewuste wereldlijke en kerkelijke aristocratie.

1
2
3
4
5
6
7

A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot Gewest, 1953.
H. Hardenberg, Inventaris der archieven.. van het Departement van de Nedermaas, 1946.
Vgl. Alg. Geschiedenis der Ned. VIII bl. 391-411, IX bl. 446 (titels).
Vermeld door Richard Klapheck, Die Baukunst am Niederrhein, I.
P. Harsin in de Alg. Gesch. der Ned. VIII, bl. 216 vlg.
Cf. M. Schmitz, Dictionn. du Tourisme en Belgique, p. 258.
A. Cosemans in de Alg. Gesch. der Ned. VIII, bl. 170 vlg.
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In de eigenlijke Zeven Verenigde Provinciën zijn de tegenstellingen veel matter. Er
zijn vrijheidsbomen geweest, ja. Men heeft de zichtbare sporen van het ancien
régime willen verwijderen; maar hoe opgeschroefd doet zo'n afbraak van het
inoffensieve Nijmeegse Valkhof dan eigenlijk aan. Een onschuldige
bezienswaardigheid, ambtswoning van de Burggraaf, zelfs als huis van bewaring
niet meer gebezigd en als steunpunt van vorstengezag sinds de dagen van Hertog
Karel buiten gevecht gesteld. Als men geen beter symbool van het te vernietigen
ancien régime kon vinden dan dit, moet het met de tirannie nogal meegevallen zijn.
Maar, zal men tegenwerpen, de inneming en afbraak van de Parijse Bastille was
immers óók symbolisch. Duidelijk genoeg is aangetoond, dat die oude vesting, die
zich boven de Rue St Antoine in sombere dreiging verhief, niets meer waard was;
dat vandaar kanonnen op de stad waren gericht is een sprookje en het onderzoek
naar de slachtoffers der tirannie in de kerkers en kelders van de burcht had een
1
bijna lachwekkend resultaat . Toegegeven; de symbolische betekenis van deze
echte Bastille was met dat al toch wel meer gemarkeerd, de schijn, de voorstelling,
de imago van 's Konings gezag over en boven de stadsgemeente van Parijs werden
in wezen gehouden vooral door déze suggestieve, hoge, getinde burchtmuren, sinds
het oude Koningsslot in de Cité aan het Parlement was overgelaten, het oude Louvre
voor een stadspaleis had plaats gemaakt en het Châtelet op de Seinebrug zijn
beheersende funktie had verloren doordat er tal van andere bruggen waren gebouwd.
In de broeierige atmosfeer, toen gevreesd kon worden dat de hofpartij manu militari
de uiting van de vrije volkswil zou zoeken te fnuiken, was deze manifestatie het
doeltreffende antwoord daarop. Evenmin als de Commune van Parijs een Koninklijke
citadel in haar midden kon dulden, zo min zou Frankrijk de instandhouding verdragen
van die staats- en rechtsinstellingen die de openbare mening aan de maatstaf van
de Rede had leren afmeten. Er is op de inneming van de Bastille de Grande Peur
gevolgd, de panische angst voor de algehele instorting van elk maatschappelijk
verband; echter was nu ook de weg terug definitief afgesloten, hiervan waren de
tijdgenoten althans in Frankrijk ten volle overtuigd.

1

Frantz Funck-Brentano, Légendes et Archives de la Bastille (1898). De Franse geschiedenis
overigens vermijdende willen we slechts verwijzen naar Louis Villat, La Révolution et l'Empire,
vol. I, Les Assemblées Révolutionnaires (‘Clio’, Introduction aux Etudes Historiques, vol. 8,
1947), p. 34 sq. en p. 85 sq., waar uitvoerige verwijzingen worden gegeven.
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In Frankrijk, maar niet elders. Uit de verte kon de gebeurtenis de indruk maken van
een oproer, dat alle weldenkenden aan de kant van het traditionele gezag moest
scharen; hierin hebben de politieke waarnemers van destijds een van hun
misvattingen begaan, verergerd door de volgende, dat een slechts bescheiden
interventie voldoende zou zijn om alles weer ongedaan te maken, zo iets als de
Nederlandse restauratie van 1787. Het mislukken van deze interventie deed een
Goethe dan bij de kanonnade van Valmy inzien, dat een nieuw tijdperk in de
wereldgeschiedenis was aangebroken; toen eerst, zijns oordeels, niet op de dag
van 14 juli 1789, die nu al zo lang als Frankrijks nationale feestdag wordt gevierd.
1792 zou wel, met de vestiging van de één en ondeelbare republiek, het begin van
de nieuwe aera markeren, die nog steeds niet vergeten is; de Franse almanak zegt
ons ook nu, dat 1962 het jaar 170/171 van de republikeinse kalender is, doch het
jaar 173 van de Franse revolutie. Wie denkt in Nederland nog aan de telling naar
de jaren der Bataafse vrijheid, die slechts zo kort heeft bestaan? Wie herinnert zich
in Nederland de revolutionaire, ‘natuurlijke’, indeling des lands, kortstondige navolging
van Frankrijks departementale indeling?
De gebeurtenis van 1789 schijnt in Nederland alleen maar de indruk van een
verre verschrikking te hebben gemaakt en ook de wending van 1792 riep in
Nederland aanvankelijk zo min bij de patriotse voormannen als bij de gevestigde
machten reakties van deelneming op. Zo'n hervorming in hoofd en leden viel buiten
de gezichtskring van hen, die grondwettig herstel met de zegepraal van de Rede
meenden te kunnen verenigen. Langzamerhand eerst ontwaakte het inzicht, bij hen
vooral die de kennis van de Amerikaanse staatsinrichting met de nieuwe
natuurwetenschap en met de nieuwe economische inzichten verbonden. Een jonger
geslacht van omwentelingsgezinden zou opstaan, afgescheiden van, en tegengesteld
aan hen die in 1787 een Batavia te St. Omer hadden gezocht. Maar de bewuste
leiders van deze richting - men zou hen van 1795 af op het nationale toneel
terugvinden - zouden steunen op een brede laag in de burgerij, die door lezingen
en besprekingen in genootschappen (mogen wij aan het Arnhemse ‘Prodesse
1
Conamur’ herinneren?) met de nieuwere denkbeelden meer en meer vertrouwd
was geraakt.
Men kan, zo men wil, de nationale richting van onze revolutie her-

1

Cf. de verhandeling van Dr. A.J. van de Ven in de Bijdr. en Med. Gelre, 1946.
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kennen in het federalistische ontwerp van staatsregeling, het ‘Dikke Boek’ van 1796.
Ook deze richting brengt reeds die essentiële vernieuwingen mede, zonder welke
de tijdswisseling ondenkbaar was. We bedoelen de afschaffing van alle
privaatrechtelijk bezit en eigendom van publieke funkties, de gelijkheid van allen
voor de wet, de afschaffing van alle bevoorrechtingen van welke aard ook, de
beëindiging ook van het bestaan van een bevoorrechte kerk. En in het positieve de
verzekering van de grondrechten en van de essentiële publieke funkties door de
Staat zelf. Dat dit volgens de unitarissen niet effektief te verwerkelijken was dan
door revolutionair absolutisme, door uitsluiting van regionale autonomie -, hierin
moet men die unitarissen, blijkens de ondervinding zowel van de jaren 1795-1798
als 1801-1805, eigenlijk wel gelijk geven.
Het moest, ook hier, neerkomen op een ‘Disestablishment’, niet slechts van de
bevoorrechte Kerk, maar ook van de gevestigde machten in het openbare leven.
Want ook wij hadden toch wat de Engelsen een Establishment plegen te noemen,
een maatschappelijk samenhangend geheel van publieke funkties in de vaste handen
van bepaalde maatschappelijke groepen. Dat deze groepen bij ons tamelijk breed
en ruim waren en de bepaling van de grenzen niet zo scherp, dit doet aan het
verschijnsel op zichzelf niet af. Dat eigenlijk elke samenleving een soort
Establishment kent, gelijk de Engelsen ook nu daarvan spreken, kan geen
weerlegging daarvan vormen, dat de tot 1795 ook hier bestaande toestand een
stadium van verkillende verstarring had bereikt, een ban die verbroken moest worden.
Dat de publieke funkties geen objekten van privaat recht meer zouden zijn, lijkt
ons eigenlijk het voornaamste. Afschaffing van de heerlijke rechten, noemt men dit.
1
Maar deze aanduiding is te beperkt . Beëindigd moest ook worden de toestand, dat
publiekrechtelijke bevoegdheden het voorwerp van bezitsakties bij de gerechtshoven
konden uitmaken. Merkwaardig: deze beëindiging is veelal niet met zo veel woorden
uitgesproken. De volledige en uitputtende wettelijke regelingen aangaande publieke
bevoegdheden enerzijds, de nieuwe omschrijving van de bevoegdheden der
rechterlijke macht anderzijds, hebben samen het gewenste effekt verzekerd.
Deze hervorming is, in ons land, van een té bestuurs- en rechts-tech-

1

Voor de vergelijking met vroegere toestanden mogen wij naar ons werk over De Nederlandse
Staat onder de Republiek (1961) verwijzen.
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nisch karakter dan dat ze tot de bredere massa sterk zou spreken. In allen gevalle
bleven, in het oog van de gewone man, de gezagsfunkties in handen van
gekwalificeerden, waarbij de kleur van die lieden van bijkomstig belang moest
schijnen. Een drukkend karakter hadden de heerlijkheden ten onzent over het
algemeen niet; en indien het algemeen belang de ontneming van deze
eigendomsrechten vorderde, dan betekende dit nog niet, dat die ontneming zonder
schadeloosstelling diende te geschieden. Een vernietigingsfestijn van
heerlijkheidsarchieven, van titres féodaux, is onder ons evenmin gehouden als een
stormloop op de kastelen zelve. De advocaat Jan Willem Racer in Oldenzaal,
1
onverdacht patriot, oogstte wel enige kritiek toen hij als raadsman van de Vrouwe
van Almelo optrad ter verdediging van haar rechten en belangen, maar hij deed het
niettemin, en met een goed geweten.
Dezelfde Racer had wèl vooraan gestaan in de strijd tegen de drostendiensten
in Overijssel. De beëindiging van die persoonlijke dienstverrichtigen die niet door
een algemeen belang werden gerechtvaardigd, dat was wèl een populaire
aangelegenheid. Drostendiensten, en ook horigheidsverhoudingen waar die in het
oosten van ons land nog bebestonden. Het was, lijkt het ons, economisch bezien
niet van veel betekenis, aktief noch passief; maar het was vexatoir of kon althans
vexatoir worden opgevat en toegepast. Indien er bij ons niet zo veel openlijke
aandacht aan gewijd is als in Frankrijk, dan is dit wellicht daaraan toe te schrijven,
dat deze verschijnselen te vinden waren in het achterland, ver van de centra van
aktie en propaganda; want onze provincialen kennen tegenover de hoofdstedelingen
een mate van solidariteit, die hen ervan weerhoudt, naar buiten aktie te voeren over
interne misstanden. Overijssel had overtuigde patriotten in zijn midden, o.a. een
representant als de Doopsgezinde predikant Ds. Floh uit Enschede, een man die
tegenover de vanouds gevestigde orde van zaken niet erg sentimenteel gestemd
kan zijn geweest; maar ook van hem verneemt men geen aktie in dit opzicht. Het
hoefde niet meer, kan hij hebben gemeend.
Dan de afschaffing van de standsbevoorrechting. De adel was in de traditionele
vorm niet meer te handhaven; reeds zo lang streng gesloten, moet hij reeds door
biologische faktoren ongunstig zijn beïnvloed. Wel is het ietwat pikant, dat De Wacker
van Zon, de schrijver

1

E. te Lintum, J.W. Racer als Patriot. Versl. en Med. Ver. v. Ov. Regt en Gesch. XXI, 89.
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1

van het pamflet dat de afschaffing van de adel moest bepleiten , na de herstelde
orde van zaken metterdaad amende honorable deed door secretaris van de Hoge
Raad van Adel te worden. Hij zou desgevraagd zijn bestaan kunnen rechtvaardigen
door te doen gelden, dat de adel onder de druk der tijden een soort interne verjonging
2
had ondergaan, zich ook door studie op zijn taak te openbaren nutte had toegelegd
3
en nu onder Koning Willem I door opneming van patriciërs zou worden aangevuld ,
terwijl het herstel van de heerlijke rechten de drukkende aspekten daarvan zou
vermijden. Het was een schijnreaktie, want de heromwenteling van 1848 zou die
herleefde heerlijke rechten mèt de politieke standsbevoorrechting van de adel
opnieuw afschaffen, en ditmaal zonder dat er een woord aan verspild behoefde te
worden. De gang van zaken toont wel, dat hetgeen in 1814-1848 onherstelbaar
bleek te zijn in 1795 terecht was afgeschaft.
De beëindiging van de bevoorrechting der publieke kerk was een langzaam proces;
het ‘Ecrasons l'Infâme’ van Voltaire had hier niet zo tot de geesten gesproken, want
dié vorm van kerkelijke overheersing die het officiële Frankrijk tot in of tot vlak voor
1789 nog kende was onder ons lang verdwenen; men zag de tolerantie voor ogen
en de gelijkmaking, de volledige scheiding van staat en kerk, vereiste een veelheid
van detailregelingen ook in bijkomende belangen zoals onderwijs en sociale zorg,
die gemakkelijker in beginsel te besluiten dan praktisch door te voeren viel. Men
weet, dat de doorvoering in 1813 nog te wensen had overgelaten en dat hierom, bij
het eerste herstel van de orde van zaken, een erkenning van Staatsverplichtingen
tegenover de oude publieke kerk een eis der omstandigheden moest heten, te meer
daar Nederland hiermede niet anders zou handelen dan onder de contemporaine
Staten de gewoonte was. De roeping van de Overheid tot daadwerkelijke zorg voor
kerk en godsdienst in het algemeen en voor de vanouds publieke kerk in het bijzonder
vloeide voort uit onze nationale revolutie-leer van Van der Marck en de nieuwe
4
Koning had het in zijn vorstendom Fulda c.s. niet anders geleerd . Ook hierin zou
de losmaking eerst geleidelijk komen en in veel langzamer etappen:

1
2
3
4

Cf. Fockema Andreae, Pelinck en Renaud, Kastelen enz. in Rijnland (1952), bl. 19 nt. 81.
T.a.p. bl. 14-15.
T.a.p. bl. 15.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXII (1954) bl. 440 vlg.
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1840, 1848, 1870, 1922. Niemand kan de omwenteling hier als dè wending zien;
achteraf niet tenminste.
Vrijheid van godsdienstoefening en vrijheid van geweten waren grondrechten
waarvan de Nederlanders het volle genot reeds hadden. Ook de vrijheid van
vereniging en vergadering en van meningsuiting was onder ons een realiteit die niet
meer bevochten, verworven of verdedigd behoefde te worden. Wèl was iets nieuws
de vrijheid van bedrijf; het ontbreken van deze vrijheid was men zich niet sterk
bewust, althans van dit bewustzijn blijkt nauwelijks uit de openbare uitingen. Deze
uitingen waren, beseft men bij nader toezien, dan ook zeer eenzijdig; de economische
zijstroom ontbrak, wij hadden evenmin Encyclopedisten als Physiocraten. Wel veel
‘Verhandelaars’; deze echter bijna steeds uit de gezeten burgerij, uit de ‘professional
people’, de funktionarissen en de mannen van de vrije beroepen.
Erkenning van de eigendom als een heilig en onaantastbaar recht mocht geen
grote nieuwigheid heten voor hen in wier land willekeurige eigendomsaantasting
praktisch niet meer voorkwam. Anders was het wederom met de gelijkheid van allen
voor de wet niet slechts, maar tegenover de publieke lasten. Aan deze gelijkheid
ontbrak ook ten onzent nogal wat door velerlei belastingprivileges en door het
repartitiestelsel, dat, hoezeer ook op het laatst nog hervormd, naar ieders erkenning
veel onevenredigheid bedekte en in stand hield. Het amalgama der schulden en de
invoering van een uniform stelsel van landsbelastingen waren twee maatregelen
waarin jongere revolutionairen die de leuzen het eerst hebben helpen verkondigen,
zoals Gogel en Canneman, hun bekwaamheden als financiers in het Amsterdamse
zakenleven verworven in 's lands belang tot praktijk hebben weten te brengen. Sterk
tot de verbeelding spraken deze maatregelen, hoe nodig ook, intussen niet; men
was hier niet tot de revolutie gekomen doordat een financiële impasse middelen tot
oplossing vroeg die buiten het traditionele kader moesten vallen, gelijk in Frankrijk.
Wij waren ook in een vertrouwenscrisis geraakt; ook in Nederland wilde het
zakenleven het gevestigde regime niet meer steunen en hierin lijkt Nederland dan
weer op het Franse voorbeels. Dat echter de omwentelende beslissingen van de
verste strekking niet op de acropolis, maar op de agora worden genomen, is een
ervaring van alle tijden. - We mogen niet vergeten nóg een aspekt van de gelijkheid
tegenover publieke lasten te vermelden, nl. op het stuk van de openbare werken;
het voeren van een nationale
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politiek hierin ten bate inzonderheid van achtergebleven gebieden zoals Braband,
werd nu een constitutioneel beginsel, door Koning Willem I krachtig verwezenlijkt.
Rationalisering en vereenvoudiging van het bestuurs- en rechtsleven door unifikatie
van vormen, door herindeling van het territoir, door codifikatie van de wetgeving zijn
manifestaties van de vrijheid en gelijkheid die tot de tweede fase van het
revolutionaire élan behoren, maar die naast hun direkte ook een sterk symbolische
betekenis hebben gehad. Nederlands revolutiemannen hadden deze regels
aanvankelijk niet in hun program geschreven; wie het Rechtsgeleerd, practicaal en
Koopmans Handboek van Joannes van der Linden leest, een boek uit 1800, krijgt
niet de indruk dat ons rechtsstelsel om hervorming schreeuwde of dat de
rechtspraktikanten daar erg naar verlangden. Toch zal dezelfde Van der Linden tot
de ijverige medewerkers aan de nieuwe wetboeken behoren, zoals in het algemeen
het Amsterdammer intellekt met mannen als Elout en andere leerlingen van professor
Cras hieraan meedeed, niet minder dan de Hagenaar Van Maanen en de Franeker,
later Leidse hoogleraar Kemper. Dit werd een echt nationaal werk; men kan er niet
genoeg op wijzen, dat er in 't geheel geen verzet tegen geweest is, zoals men toch
reeds uit motieven van eigenbelang licht had mogen verwachten.
Een uniform systeem van territoriale decentralisatie in stede van het bonte mozaiek
van weleer, dit was ook een eis zowel van de Rede als van de bestuursefficiëncy.
Ook dit werd alras een verworvenheid, waarop men bij de Herstelde orde van Zaken
in 1813 en daarna niet meer kon terugkomen, al moesten aan sommige apartheden
1
enkele concessies worden gedaan die slechts tijdelijk zouden blijken te zijn . Het
effekt van de unifikatie is, met de toestand van 1794 vergeleken, niet overal even
2
ingrijpend ; een groot onderscheid tegenover Frankrijk is, dat men in Nederland de
provincies als ‘departementen’ kon handhaven, slechts twijfelend over de eenheid
of tweeheid van de provincie Holland en over het eigen bestaan van Utrecht of van
3
Drenthe . De departementen van 1798 waren in hun afwijking van het oude te
geforceerd en in vorm en indeling te weinig natuurlijk om groeikracht te kunnen
hebben.

1
2
3

Cf. C.W. van der Pot in Tijdschr. v. Rechtsgeschiedenis XII, 241 en XIII, 261.
Zie b.v.K. Blauw in: Rapport der provinciale commissie ter bestudering van de gemeentelijke
indeling van Noordholland, I (1949).
C.W. van der Pot, Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Ned. Provinciën (1949).
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De provincies hersteld als entiteiten van autonomie, steeds gehandhaafd als
eenheden van regionaal landsbestuur: inderdaad een heel belangrijke uitzondering
op de regel, dat al het oude zou zijn voorbijgegaan en dat alles nieuw was geworden.
Maar deze laatste regel vond bij ons zozeer geen adepten. We herinnerden er al
aan, dat de telling naar de jaren der Bataafse Vrijheid hier geen ingang vond,
evenmin als de zuivering van de plaats-en persoonsnamen in Frankrijk met zo'n
furie bedreven en met zulke onwenselijke kettingreakties. Maar wij kunnen dan ook
niet een naamkundig monument van de revolutie aanwijzen zoals Frankrijk b.v. in
het stadje Castel-Sarrasin, waar het kerkplein Place de la Raison heet en de drie
hoofdstraten de Liberté, Egalité en Fraternité vereeuwigen. Zoekt men bij ons iets
dergelijks, dan belandt men in Hengelo (O), waar de Bataafse en de Franse Kamp
herinneren aan de markgronden die men in de crisistijden heeft moeten verkopen;
zo materialistisch zijn onze gedenkstukken.
Nog een woord over de nieuwe rationele indeling. Die van de onderverdelingen
- arrondissementen en kantons - zijn niet zo houdbaar gebleken, in Frankrijk evenmin
als bij ons. De versnelling van de verkeersmiddelen lieten ruimere kaders toe en
de volambtelijke beroepsstruktuur ook van kantonale distriktsfunkties werkt in
dezelfde richting.
Voor ons is deze spreiding van gedeconcentreerde Rijksdiensten over het gehele
land een ingrijpende nieuwigheid geweest, veel sterker dan in Frankrijk, dat zijn
Koninklijke ambtenaren in het gehele land reeds had. Déze nieuwigheid was niet
voorzien; veeleer was men gewend geweest de afwezigheid van grote Staatsdiensten
1
als een waarborg van de burgerlijke vrijheid te beschouwen , zoals men in Engeland
nog niet lang geleden het zelfbestuur als een essentieel kenmerk van het eigene
openbare leven in ere hield, ter onderscheiding juist tegenover dat Frankrijk,
waartegen de Engelse voorstelling zich reeds sedert de reisbeschrijvingen van
Arthur Young, tijdgenoot van de revolutie, placht af te zetten. Nederland heeft de
vestiging van deze nieuwe apparaten wederom zeer gelaten en gemakkelijk
aanvaard. We menen, dat ook hier dankbare terreinen van detail-onderzoek liggen
om de maatschappelijke strukturering van die nieuwe korpsen eens na te gaan en
te beschrijven; het materiaal ertoe ligt bv. in de stamboeken van de belastingdienst
en van de Waterstaat voor het grijpen.

1

E. Luzac sprak zulks in 1748 nog uit (P. Geyl, De Witten-oorlog. Akademiemed. 1954).
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Wat uiteindelijk de maatstaf van het verschil tussen Frankrijk en Nederland te dezen
moet bepalen, dat zijn tenslotte niet zozeer de effektieve punten van overeenkomst
in hervormingen en reorganisaties, in beginselen en in de uitwerking ervan, - als
wel de onderscheiden beoordelingen en appreciaties van het ancien régime: de
gevoelsreaktie nog meer dan de verstandelijke. En hierin schijnt ons het onderscheid
groot. Noch de verguizing, noch de verheerlijking van de oude tijd hebben wij met
de Fransen gemeen. Bij ons meer een koele beschouwing. De tijd van de oude
vorsten is wel interessant, ja, maar erg ver weg; wat een Van Spaen over de
1
Gelderse antiquiteiten schrijft lijkt nauwelijks op reakties van zijn lezers berekend,
2
zoals ook de archivarius Van Wijn het in het anekdotische zoekt . Bilderdijks
medievistiek wekt meer verbijstering dan instemming; een bron voor inspiratie, zoals
de Freiherr Von Stein voor zijn Duitsers in het roemrijke verleden zocht, was in ónze
middeleeuwen nauwelijks te vinden; kerkelijke vooringenomenheden trouwens
zouden pro en contra de beoordeling van de middeleeuwen blijven kleuren.
Achtergrond van de revolutie kon men de middeleeuwen hier niet maken, al schold
men ook onder ons wel op het oude Gotische staatsgebouw. Te veel was er
e

sindsdien gebeurd, te ingrijpend was al met al de omwenteling van de 16 eeuw
geweest, die Nederland voor dié tijd zeer modern had doen worden. En op de staat
e

e

van de 17 en 18 eeuw bleven de Nederlanders trots, al was er dan veel veranderd.
Zeker, aan die oudvaderen, die grondvesters van het gemenebest had zo niet de
Rede, dan toch de Verlichting ontbroken; men mocht zich spiegelen aan de moderne
wereld-opvatting, in Frankrijk het indrukwekkendst gemanifesteerd; zich hiervoor
open te stellen, hiervoor ons land toegankelijk te maken, daarvoor hoefde de
vaderlandsliefde geen beletsel te zijn, maar het een kwam ook niet in strijd met het
ander. In de zin van de grote meerderheid der onzen althans niet. Het zou niet nodig
zijn iets van het waardevolle eigene prijs te geven, wilde men het waardevolle
nieuwe, dat men veeleer internationaal en objektief erkend achtte dan slechts aan
Frankrijk eigen, aanvaarden.
Is dit de taal van de middenmannen, van de slijmgasten, ‘le Marais’? Toch wel
van velen, dunkt ons; en geartikuleerd verzet ertegen vindt men weinig.

1
2

W.A. van Spaen, Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, 4 dln.
K.A. van Wijn, Huiszittend Leeven.
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Wat men ook niet vindt, dat is een verheerlijkende geschiedschrijving van het ancien
régime zoals die den lezer in populaire Franse historische tijdschriften tegemoet
komt. Merkwaardig, dat zelfs dit tijdschriftgenre, in Frankrijk, in Italië en elders zo
bloeiend, bij ons niet heeft willen aarden. We weten wel, dat zeer veel Fransen en
ook, met name, Franse historici die geschriften allerminst representatief voor hun
land vinden. We zien echter ook, dat die blaadjes toch een heel grote, onverzadelijke,
lezerskring hebben, een kring die een nostalgische hang naar het romantische
verleden schijnt te koesteren. En hoe moeilijk het voor de vreemdeling is, de
gevoelsbewegingen in een land dat niet het zijne is te onderscheiden, in Frankrijk
meent men toch wel een onderstroom van gevoelens te kunnen opmerken,
waartegenover het alleszins geboden is de blijvende waarden van de revolutie
positief te erkennen. Het ontbreekt dan ook niet aan hen die dit doen, want Quatorze
Juillet is niet slechts een dag van prettig uitgaan en potverteren, van de obligate
redevoering van Monsieur le Maire en van versjes van lagere klassen van de scholen,
het beleven van deze dag ‘doet’ een grote massa der burgers ook wat, zij
manifesteren hun verbondenheid met ‘de’ Franse Republiek als de staatsvorm van
hun overtuiging: dat deze republiek thans de vijfde is, mag niet hinderen.
e

Hoe anders in Nederland. Er zou wel reden zijn onze omwenteling van eind 18
eeuw te gedenken, want de gebeurtenis was belangrijk genoeg, maar er is geen
aanleiding voor. Dít nu juist als nationaal feest te vieren, te kiezen, zou rijkelijk
opgeschroefd lijken. Tegenover ons ancien régime staan we, staan de meesten
onzer waarschijnlijk, zo'n beetje koel-kritisch, maar tot gevoelens van haat en afschuw
daartegenover kunnen we ons niet opwerken; daarvoor was de ‘tirannie’, als men
dit misplaatste woord mag bezigen, te huiselijk onder ons. Voor de revolutie hebben
we daarentegen enige verstandelijke waardering, maar we kunnen er zozeer geen
enthousiasme voor opbrengen. Het hele tijdperk is trouwens bij hen, die de
geschiedenis uit liefde beoefenen, niet populair; velen voelen zich er niet erg in
thuis, ze worden afgestoten door veel vals pathos, door nogal enig gestuntel op het
nationale toneel en, ja, door de onvermijdelijke ondergang van de zelfstandigheid,
waarna Nederland toch nooit meer helemaal hetzelfde is geworden.
Maar: we zijn weeropgestaan. De Herstelde orde van Zaken, gelijk men de
Restauratie in ons openbare leven placht te vernederlandsen,
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duurt voort, want de onderbreking 1940-1945 erkennen we niet. Van dit Herstel had
e

men wèl een nationale feestdag willen maken, Waterloodag, de 18 juni. Ouderen
onder ons herinneren zich hoe men op die dag een vlag op de toren of op het
raadhuis kon zien, tot verwondering van al degenen die de oeroude aanschrijving,
1
hiertoe strekkende, niet kenden ; maar deze feestdag is er nooit in gegaan. Aan de
eigen bevrijding in de novemberdagen van 1813 dacht men wèl met voldoening
terug, zonder echter ook hiervan een eigenlijke gedenkdag te maken. De énige
e

nationale gedenkdag die werkelijk leeft onder het volk - zo men van de 5 mei en
van de lokale ontzet-vieringen afziet - is eigenlijk 1 april, en juist deze dag is nimmer
ook maar enigszins officieel gevierd, de herdenkingen van 1872 hadden plaats te
midden van dissonanten die weinig aanmoediging inhielden.
Zo nemen we als goede Nederlanders de beëindiging van het ancien régime en
de vestiging van de hedendaagse staatsorde al heel lakoniek op, als iets heel
gewoons, waar men niet eens zo erg blij mee hoeft te zijn. Men ‘wordt er niet anders
van’ en leest het aan weinigen nauwkeurig bekende geschiedverhaal ervan zonder
veel deelneming. De blijvende verworvenheden van die tijd voor ons staats- en
rechtsleven aanvaardt men als volmaakt vanzelfsprekend en dat veel uiterlijkheden
in ons maatschappelijke leven - men noeme slechts het metrieke stelsel, door
Nederland als éerste land buiten Frankrijk heringevoerd - aan deze revolutie
herinneren, daarvan zijn wij ons in de regel ook maar weinig bewust. Zózeer is dat
alles aanvaard, kan men zeggen; maar ook, zó weinig moeite kostten deze
overgangen, zo gering is het besef dat men in deze en in zo veel andere opzichten
bewust met een verleden had gebroken.
De Batavieren van 1795 zouden wel heel verwonderd zijn geweest indien ze deze
afloop hadden kunnen zien. Velen van hen trouwens - we noemden er enkelen hèbben aan de herstelde orde van zaken deelgenomen en zij vooral zijn het geweest
die, achteraf, niet van een Nederlandse Quatorze Juillet hebben willen weten.
Negatieve uitkomsten als deze zijn voor de historiekennis soms even zinvol als
positieve.

1

Men vindt deze aanschrijvingen in provinciale bladen.
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De ‘Historische commissie’ van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden
door S.J. Fockema Andreae
Toen de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde ongeveer een eeuw bestond
en bovendien de verloren gewaande notulenboeken waren teruggevonden, heeft
de toenmalige voorzitter in de vergadering van 27 maart 1952 een korte terugblik
daaraan gewijd, in de hoop, dat de secretaris Prof. Dr. F. Gosses hiervan een meer
uitgewerkt verhaal zou maken. Wie zijn keurig verzorgde notulen kende, wist hoezeer
juist hij hiervoor geschikt zou zijn geweest. Door het heengaan van Gosses is ook
deze verwachting onvervuld gebleven; het referaat van 1952 wordt de leden nu in
de gedaante van een uitgewerkte lezing gepresenteerd, al is dit niet datgene wat
de commissie tien jaar geleden gewenst had. De Maatschappij kent wel meer
onvervulde verwachtingen en zij weet, dat men soms met het bereikbare genoegen
heeft te nemen.
De Maatschappij heeft de vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde van de
aanvang af onder haar doelstellingen begrepen. Al vóór haar stichting had het plan
bestaan tot de oprichting van een ‘Akademie der Vaderlandsche Historie te Leyden’;
doch dit plan werd als 't ware geabsorbeerd in de ten jare 1766 gestichte
Maatschappij, waaraan alras mannen als Wagenaar, Kluit en Van Wijn meededen.
De eerste opzet van de Maatschappij, die reeds commissies kende, voorzag dan
ook dadelijk de instelling van een Commissie voor de Vaderlandsche Historie en
deze commissie is er in de aanvang inderdaad geweest, al is er weinig van bekend;
een nota van dat weinige is in 1865 opgesteld, doch daarvan heeft Bergman zich
voor het Gedenkboek bij het eeuwfeest der Maatschappij (1866) niet bediend; geen
wonder dat de Historische Commissie van 1866 over dat Gedenkboek niet zeer
gesticht was.
Misschien was de opzet van 1766 over het geheel toch wat te groots en werd er
te veel verwacht van de aktiviteit der te Leiden wonende leden. Hoe dit zij, het
commissoriale leven kwam niet tot ontwikkeling. De Patriottentijd trouwens, die de
geschiedschrijving zo sterk in de partijstrijd sleurde, zou voor collectief werk in dit
opzicht al heel ongunstig blijken. Het plan van 1766 raakte vergeten, eerst recht
toen de Maatschappij onder de politieke ongunst der tijden geheel bezweken scheen
te zijn.
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De wederopleving van de Maatschappij in 1803 leidde een dirigistische
bestuurs-periode in; Te Water en na hem Siegenbeek zwaaiden als permanent
voorzitter de scepter en er was geen plaats voor enige commissoriale werkzaamheid.
Tot eindelijk in 1847 als voorloper op de gebeurtenissen van het volgende jaar een
soort revolte onder de leden uitbrak, met de eis van meer medezeggenschap; de
oude revolutie-eis van ‘volkskeuze en geregelde afwisseling’ zag zich in het
reglement van 1847 belichaamd, het reglement dat met de commissie voor
taalwetenschap en voor schone letteren ook de historische commissie nieuw zou
instellen.
Men beleefde toen, zoals Huizinga het eens uitdrukte, een periode van landerige
onvoldaanheid over de wetenschapsbeoefening. Men besefte in Nederland zijn
achterstand tegenover het Duitsland van de Monumenta Germaniae (1817), het
Frankrijk van Guizot, en het België met zijn Commission Historique (1833).
Achterstand viel te constateren in het onderwijs, de archiefverzorging, de musea,
de monumentenzorg, de bronnenuitgaven, de geschiedschrijving. Men wilde ‘iets
doen’, en dit wel bepaaldelijk in het vrije verenigingsverband. De emulatie moest
stimulatie meebrengen. Door het verschaffen en uitwisselen van hulpmiddelen en
door het bevorderen van allerlei nuttige ondernemingen hoopte men de studie op
hoger plan te kunnen brengen. De Historische commissie zou een werk-commissie,
geen praat-commissie moeten zijn.
Bezien wij nu eerst de huishoudelijke aspekten van de commissie, dan mag op
de voorgrond staan haar huishoudelijk reglement van 1848, dat, nimmer vervangen
en derhalve nog geldend, thans vrijwel vergeten is. Maandelijkse vergaderingen
waren voorzien, wat in de praktijk neerkwam op ongeveer acht 's jaars. ‘Ieder lid zegt het reglement - moet in staat zijn in elke vergadering iets mede te delen’. Houdt
men zich nu niet meer hieraan, de informele ‘mededelingen’ zijn in gebruik gebleven,
zonder door uitgewerkte en vooraf aangekondigde voordrachten te zijn verdrongen.
Vijf tot negen leden voorzagen de reglementen van 1847 en 1848. Men begon
met vijf. Al dadelijk sloop het gebruik in, dat periodiek aftredende leden als
‘adviserende leden’ zitting bleven houden; dit werd wel in 1852 wegens strijdigheid
met het reglement afgeschaft, maar de natuur was sterker dan de leer. Van c. 1870
af is de toestand zoals nog heden.
De vergaderplaats was aanvankelijk ‘het Stadslocaal op de Breestraat’
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(te weten de oude Stadsgehoorzaal, vóór de brand), daarna het Nutsgebouw; de
kas der Maatschappij vergoedde de vergaderkosten en men begrijpt, dat de
convocaties en stukken door een oppasser den leden thuis bezorgd werden. Na de
eerste wereldoorlog ging men, onder Knappert (1919), bij de leden thuis vergaderen;
na de tweede oorlog moest men tot het vergaderlokaal van de Maatschappij
terugkeren. In het aanvangsuur weerspiegelt zich de verandering in de etenstijden:
aanvankelijk 5½ uur, alras 6 uur, zeer lange tijd 7 uur; sinds 1899 7½ uur, waartoe
men is teruggekeerd nadat korte tijd het uur van achten had gegolden. Stipt is men
steeds geweest in het sluitingsuur, half elf; men herinnert zich de man die, lange
tijd de nestor van de commissie, om de dood niet wilde dat er nachtwerk van wierd.
Deze gewoonte heeft haar deugdelijkheid bewezen.
Sedert 1897 organiseerden de commissies vergaderingen op de vooravond van
de jaarvergadering der Maatschappij, naar het voorbeeld van het P.U.G.; de
Historische commissie heeft deze gewoonte het langst volgehouden, totdat de
snellere verkeersmiddelen een eind eraan hebben gemaakt: de leden-van-elders
komen immers niet meer de dag te voren al in Leiden. Aanvankelijk werd in deze
voor alle leden der Maatschappij toegankelijke vergaderingen dit buitengewone
karakter geaccentueerd doordat er twee lezingen werden gehouden: één door een
lid van de commissie en een door een Maatschappij-lid van elders.
De leden van de commissie genoten oudtijds, behalve de vrije vertering, nog een
klein ‘agrement’ in de vorm van de leesportefeuille, die hun de historische en
algemeen-wetenschappelijke tijdschriften thuis bracht. De portefeuille verdween in
1919, in verband met het feit (menen wij) dat toen de oppassers hadden opgehouden
tot de geregelde verschijningen in de Leidse professoren- en notabelen-gezinnen
te behoren.
Tegenover deze agrementen presteerden de leden het een en ander. De
publikaties die de commissie verzorgde (we zullen er straks van spreken) leverden
soms honoraria op, die het huishoudelijke budget der commissie versterkten; hiertoe
droeg de kas der Maatschappij lange tijd ƒ 25 's jaars bij. Voor zo'n bedrag kon men
wat doen in een tijd toen het kopieerloon 10 cent per blad bedroeg en de bewerking
van fiches 2½ cent per stuk kostte. Voor grotere uitgaven werden subsidies van de
Maatschappij verkregen. Niet zelden uiteraard zag de commissie zich door gebrek
aan middelen in haar aktivitiet beperkt en dan kon

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

31
men horen klagen, dat de Maatschappij haar middelen vergooide aan het glossarium
van Stallaert en voor nuttiger werk geen geld beschikbaar kon stellen.
We hebben bij de doorlezing van de notulen geen statistiek van de getrouwheid
in het bijwonen der vergaderingen bijgehouden; de belangstelling van de leden was
uiteraard wisselend, doch doorgaans vrij goed. Eénmaal was geen enkel werkend
lid aanwezig, zodat de wèl opgekomen adviserende leden zich niet gerechtigd
achtten te vergaderen; deze scrupule is prompt opgeheven door het besluit, dat ook
in zo'n geval de aanwezigen zich als commissie mochten gedragen. Niet steeds
trouwens was het bewustzijn, wie effektieve leden waren en wie slechts adviserende,
zo sterk als blijkbaar destijds.
In het werk van de commissie is, overeenkomstig de doelstelling van de
Maatschappij, de aandacht vooral op de geschiedenis en de oudheidkunde van
Nederland gericht geweest. De publikaties van de commissie hebben alle hierop
betrekking. In de mondelinge mededelingen is men wel eens buiten dit kader gegaan,
zonder dat daartegen dan bezwaren werden gemaakt. Wie de, hierachter in't kort
weergegeven, ledenlijst inziet kan zich hierover niet verwonderen, want onder die
leden zijn er verscheidene die hun studieterrein vooral buiten ons land hadden
gevonden.
In de eerste periode voelde de commissie zich zeer bepaald dé representatieve
historische organisatie van Nederland, vooral na de opheffing van het ‘Instituut’ te
Amsterdam. Tegenover het Historische Genootschap te Utrecht blijkt soms van
enige rivaliteit en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap wordt als ‘provinciaal’
aangemerkt. De commissie had een leidende taak voor ogen, zo nodig in
samenwerking met de provinciale genootschappen. Deze samenwerking moest dan
objekten van algemeen Nederlands belang betreffen. Maar waar het Holland betrof,
of meer in het bijzonder Leiden en zijn hogeschool, had onze commissie lange jaren
een feitelijk monopolie. De commissie was zich van de betekenis van haar taak
bewust en markeerde dit soms door die historische belangen, die zij als zuiver
plaatselijk beschouwde, van zich af te houden: o.a. toen haar belangstelling werd
gevraagd voor opgravingen te Valkenburg (Z.H.).
De commissie werkte aan haar uitgaven; zij had het druk met het behandelen
van vele stukken die door het bestuur in haar handen werden gesteld en rapporteerde
diensvolgens over allerlei aangelegenheden van
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geschiedvorsing en geschiedschrijving, bronnenpublikatie, oudheidkundig onderzoek,
monumentenzorg en wat dies meer is. Zij deed wat haar hand vond om te doen en
dit betrof een ruim veld; ook ongevraagd richtte zij zich tot het bestuur van de
Maatschappij met voorstellen en vertogen, in het besef alweer van haar
representatieve funktie als hèt historische en oudheidkundige orgaan van en voor
Nederland.
Naast dit vele op bepaalde resultaten gerichte werk betroffen in de eerste decennia
de vrije mededelingen van de leden slechts details: mededeling van vondsten,
probleemstellingen en vragen. Vooral ook anecdota; ‘was nicht im Wagenaar steht’,
om niet te zeggen de ‘Treppenwitze’ van de geschiedenis, dat alles werd lang niet
versmaad. Maar soms vindt men in de notulen belangrijke aantekeningen over
bronnen.
Na de oorlog van 1870-71 bemerkt men ook hier vernieuwingsdrang; de commissie
kwijnt, ‘het cadaver moet geëlectriseerd worden’, heet het in 1873: weer zo'n tijd
waarin het gevoel opkwam dat alles anders moest. In 1896 ging men ertoe over
vraagpunten ter behandeling aan de orde te stellen, maar hiermee is men niet lang
voortgegaan. In 1904 komt een verzet tot uiting tegen de steeds langere lezingen;
men bepleit terugkeer tot de goede oude gewoonte van de korte, doch talrijker
mededelingen. Het is echter duidelijk, dat, naarmate het produktieve werk van de
commissie verminderde, de lezingen meer op de voorgrond moesten komen.
Onder de produkten van de commissie wil men de geslaagde uitgaven het eerst
noemen, en dan vooral het Repertorium van tijdschriftartikelen, dat wij als ‘Petit’
plegen aan te duiden (maar dat een bescheidener voorganger had). Het is t/m 1930
onder auspiciën van de Commissie verschenen, maar van 1910 af heeft zij met de
bewerking, die haar te voren zeer ter harte ging, bijna geen bemoeienis meer gehad.
Hierbij sluit zich aan het minder bekende repertorium der dissertatiën en oratiën
(-1884). Dan het Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, de uitgaven
van de Enqueste en de Informatie, die twee belangrijke verzamelingen van gegevens
betreffende de belastbaarheid van Holland in 1494 en 1515, en het Historisch
Gedenkboek 1813-1913, het werk van Koolemans Beynen.
Dan dient men te vermelden de aandrang en de pogingen tot het tot stand brengen
van werken die tenslotte niet door de commissie resp. de Maatschappij of onder
haar auspiciën zijn uitgegeven. Vooraan
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moet staan het Biografisch Woordenboek, waarop De Wal, zelf zo'n ijverig biograaf,
al sinds 1860 aandrong. Hiernaast het plan voor het repertorium van historische
portretten en schilderijen (1863); de publikatie van de bronnen voor de geschiedenis
van de Leidse Hogeschool; het Gedenkboek van het ontzet van Leiden; de uitgave
van de Oud-Nederlandse rechtsbronnen, programpunt sedert 1852; de bewerking
van genealogieën van historisch belangrijke families (voorstel van Fruin, 1863).
Veel aandacht is ook besteed aan het plan voor de nieuwe Geschiedkundige Atlas
van Nederland en aan de uitgave der stadsplans van Jacob van Deventer. In al
deze gevallen heeft de commissie door haar voorbereidend beraad tot de juiste
probleem- en programstelling en hierdoor tot het uiteindelijke welslagen bijgedragen.
In andere gevallen is er geen direkt verband tussen de voorbereidingen der
commissie en de later gevolgde of ontworpen publikaties, zoals: de Nederlandse
sigillografie, historiografie en epistolografie of de index op het Hollandse Charterboek
van Van Mieris. Een geval van geslaagde bemoeiing vormt daarentegen weer
Hooykaas' Repertorium voor de geschiedenis van Ned. Oost-Indië.
Weer een andere rubriek kan men vormen van de plannen die de commissie
heeft afgewezen of waarvoor ze zich althans niet aktief geïnteresseerd heeft. We
noemen: de Geschiedenis der Nederlandse Wetenschappen (plan van Muller); de
Geschiedenis van de Leidse Hogeschool; een Nederlands Geleerden-woordenboek;
een Handboek van de Nederlandse Oudheidkunde (v.d. Chijs, 1848); een ‘Galerie
des Hommes Illustres à Leyde’; ‘Letterkundig Nederland’ (plan van Eekhoff, 1850);
Nederlanders in het buitenland; een Nederlandse geschiedenis van de Kaapkolonie;
een algemene pamflettencatalogus (1915); Nederlandse historische gedichten
(1888); een algemene catalogus van historische handschriften - om slechts de
belangrijkste te noemen. De commissie heeft zelfs over een eigen tijdschrift gedacht,
waarvoor het oog op De Navorscher of op de Ned. Konst- en Letterbode is geslagen,
maar dit plan kon niet over de drempel komen.
Voorts zijn er de vertogen die op aandrang van de commissie door de Maatschappij
werden afgevuurd tot het behoud van oudheden en tot berichtgeving in zake
opgravingen; tot betere archiefverzorging; tot de vestiging van historische leerstoelen,
waarvan Fruins professoraat te Leiden het eerste resultaat opleverde; tot de inrichting
van een Nederlands Historisch Museum en ten behoeve van een Nederlands
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Historisch Instituut te Rome; tot het ondernemen van archiefreizen in het buitenland
ter opsporing en aanwijzing van bronnen voor de kennis van de Nederlandse
geschiedenis. De totstandkoming van Staring's geologische kaart wordt bepleit om
haar belang voor de historische geografie en dus voor de geschiedenis (1851); en
men toont ook daadwerkelijke belangstelling voor de oprichting van nieuwe speciale
organisaties zoals de Marnixvereeniging.
De verhoudingen in de commissie zijn altijd geroemd; van interne tegenstellingen
merkt men in de notulen nauwelijks iets - maar dit was, bij de wijze waarop zulke
notulen plegen te worden gehouden, niet anders te verwachten. Is de eensgezindheid
soms bereikt door een bepaald beleid in zake keuze van resp. aanbeveling voor
leden? In 1847 had men b.v. Thorbecke wel onder de leden kunnen verwachten;
of was hij toen naar de mening van zijn mede-Leidenaren al te zeer in het staatsrecht
en afgewend van de staatkundige geschiedenis geraakt? Duidelijker is het ontbreken
van een man als Van Vloten, die speicaal voor de Leidse geschiedvorsing toch
zulke onmiskenbare verdiensten had; maar men kon nu eenmaal Van Vloten en
Fruin niet in één kamer samenbrengen. Mettertijd is er een bewust streven naar
veelzijdigheid, naar spreiding van specialiteiten op te merken; een streven dat niet
zonder succes is gebleven.
De notulen leren zo ongemerkt ook heel wat over de handelende personen. Fruin
en Blok zijn wel de voornaamste figuren geweest, elk naar eigen wijze; Fruin
aanvankelijk ondernemend en vol plannen, later zo bedachtzaam en meestal ‘tegen’
de plannen door anderen gemaakt; Blok altijd aktief en doorzettend; lukt het in de
commissie niet, dan zoekt en vindt hij een andere weg. Meer dienstbare leden zijn
er, noeste werkers zoals Du Rieu, Bodel Nyenhuis, Tiele, Rammelman Elsevier en
Dozy jr.; zij vooral hebben de uitgaven van de commissie mogelijk gemaakt. Van
een bescheiden, stille figuur als De Wal vangt men sympatieke beelden op.
Specialisten als Koolemans Beynen (de militair-historicus) en Van Leersum (de
koloniaal-historicus) blijken gewaardeerde elementen. De bevruchtende werking
van de combinatie van zeer onderscheiden gepluimde historische vogels is ook hier
meermalen gebleken.
Het streven van de mannen van 1847 is niet tevergeefs geweest. Veel van wat
zij zich voornamen is een ijdele wens gebleven, maar ook is er veel bereikt. Ook nu
de toestand in Nederland, door een veelheid
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van historische organisatie op allerlei gebied, zo anders is geworden dan hij in 1847
of in 1766 was, kan de commissie in het verband der Maatschappij en daardoor zo
nodig ook naar buiten nog een taak vervullen.
Doch wij handelen hier niet over de taak van de historische commissie in het
heden; we hadden een kleine historische bijdrage te leveren, een bijdrage tot de
kennis van de praktische historiebeoefening gedurende de afgelopen eeuw. De
commissie zou zelve de eerste zijn geweest om te verklaren, dat haar notulenboeken
geenszins integraal als geschiedbronnen gebruikt zouden kunnen worden; daarvoor
zijn ze deels te intiem, deels ook te onbeduidend van inhoud. Een kort overzicht
hebben wij hier willen geven; tot een uitvoeriger nalezing mag een ander zich te
gelegener tijd geroepen voelen.
Lijst van de leden en toegevoegde leden van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde naar volgorde van de eerste intrede.
N.B. Het levensbricht in de uitgaven van de Maatschappij is aangeduid met jaartal
en bladzijde, aan de hand van Kessen's repertorium der levensberichten (1961).
Bij hen van wie geen levensbericht in de acta der Maatschappij voorkomt, doch die
lid waren van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, is dit vermeld (KA) met
het jaartal van overlijden.
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Frederik Oudschans Dentz
(Leeuwarden, 3 september 1876 - Claremont, bij Kaapstad, 19 juli
1961)
Enerzijds vol van afwisseling, anderzijds steeds doelgericht is het leven geweest
van Frederik Oudschans Dentz, de zoon van een geneesheer van Leeuwarden die,
na een H.B.S.-opleiding te hebben ontvangen, in october 1896, gedeeltelijk onder
de invloed van de Jamesoninval, besloot om naar Zuid-Afrika te vertrekken om in
het snel opkomende Transvaal een werkkring te zoeken bij zijn stamgenoten.
In de Goudstad (Johannesburg) trad hij in dienst van de ‘Nederlandsch
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij’ en slaagde er in om geleidelijk vordering
te maken. Terzelfdertijd ging zijn belangstelling uit naar culturele activiteiten zoals
blijkt uit het feit dat hij, Joh. Leyds en enkele anderen in 1897 en 1898 het initiatief
namen om eerst de Groep Zuid-Afrika van het ‘Algemeen Nederlandsch Verbond’
en daarna de afdeling Johannesburg in het leven te roepen. Zoals verder zal blijken
zou Oudschans Dentz steeds een stuwkracht voor het A.N.V. blijven. Ook ontplooide
hij in die jaren zijn krachten als secretaris van de N.Z.A.S.M.-personeelvereniging
‘Het Drijfwiel’, was in 1898 lid van de feestcommissie in Johannesburg met betrekking
tot het aldaar gehouden kroningsfeest van H.M. Koningin Wilhelmina.
De Anglo-Boerenoorlog bracht voor hem, als genaturaliseerd burger van de
Zuid-Afrikaanse Republiek, nieuwe verplichtingen. In militaire dienst vertoefde hij
in dienst van de N.Z.A.S.M. bij de Natalse spoorlijnen achter het gevechtsfront en
vond terzelfdertijd nog gelegenheid als oorlogscorrespondent voor ‘De Randpost’
(Johannesburg) en de ‘Oprechte Haarlemsche Courant’ op te treden.
Zo werden tijdens zijn eerste verblijf in Zuid-Afrika reeds twee sterke hoekstenen
gelegd waarop hij later zou voortbouwen, zijn sterk gevoel voor stamverwantschap
en zijn liefde om als berichtgever en schrijver op te treden.
In april 1900 was Oudschans Dentz weer terug in Johannesburg en nadat de
Engelse troepen op 31 mei het beheer over Johannesburg hadden overgenomen
en in november de N.Z.A.S.M. tot ontslag van het spoorwegpersoneel was
overgegaan, brak een moeilijke tijd voor hem aan. Als administratieve kracht bij het
plaatselijke hospitaal en als lid van een kerkelijke commissie belast met de zorg
voor vrouwen en
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kinderen in het naburige concentratiekamp heeft hij nog gewaardeerd werk voor
zijn stamgenoten kunnen verrichten. In januari 1902 kwam het einde van zijn
diensttijdperk aan het hospitaal en besloot Oudschans Dentz naar Nederland terug
te keren.
Zijn eerste Zuid-Afrikannse tijdperk lag achter hem, een tijdperk waarin hij, in
tegenstelling met veel van zijn jonge tijdgenoten in Transvaal, zich niet alleen tot
de omgang met zijn landgenoten beperkte, maar alles in zijn vermogen had gedaan
om de Afrikaners te leren kennen. Dit blijkt o.a. ook uit de bezoeken die hij in 1898
aan vooraanstaande Afrikaners zoals ‘Onze Jan’ Hofmeyr en Melt Brink bracht toen
hij gedurende een vacantie in de Kaapkolonie vertoefde.
Terug in Nederland was hij rusteloos. Het langst vertoefde hij nog in Vlaanderen
waar hij een drietal maanden werkzaam was aan de Gentse drukkerij ‘Plantijn’ welke
onder leiding van de bekende latere hoogleraar Hippoliet Meert stond. Volgens
Oudschans Dentz had deze onderneming echter geen levensvatbaarheid en ook
was hij niet voornemens om een winter in West-Europa door te brengen.
Hij vernam van plannen in zake spoorwegaanleg in Suriname en vertrok in
november 1902 naar Paramaribo. Hier zou hij één van de vruchtbaarste periodes
van zijn leven doorbrengen. Aanvankelijk slaagde hij er niet in om in
gouvernementsdienst te komen, maar werd te werk gesteld als opzichter op de
suikerplantage ‘Zoelen’ en later op de koffieplantage ‘Jagtlust’. Een loopbaan als
plantage-opzichter lokte hem niet. Hij vond het leven ruw, het werk afmattend, vond
geen geestelijke ontspanning en was bovendien nog getuige van een opstand van
Brits-Indische plantagewerkers.
Het moet dan ook voor hem een ware verlossing zijn geweest toen hem in maart
1903 werd aangeboden om als volontair ter Secretarie te komen werken. De nieuwe
werkkring was dikwijls verre van aangenaam omdat hij de enige Nederlander op
zijn afdeling was en ofschoon hij in 1904 een vaste aanstelling mocht ontvangen
bleef een reactie op de spannende jaren in Transvaal en de invloed van het klimaat
van Suriname niet uit. Nog in hetzelfde jaar werd hem buitenlands verlof toegestaan
en keerde hij naar Europa terug om eerst in october 1906 zijn werkzaamheden in
Paramaribo te hervatten.
Na een kort verblijf in Nederland vertrok hij in november 1904 naar de Britse
hoofdstad waar een vriend van zijn vader hem licht werk bezorgde als correspondent
en boekhouder in dienst van de ‘Melee Com-
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bination’, een firma welke diamanten uit Zuid-Afrika kocht en aan slijpers in Europa
verhandelde.
Tijdens zijn ruim eenjarig verblijf in Londen kwam Oudschans Dentz onder de
indruk van de ‘Revival’-beweging van Torry en Alexander en de prediking van
Spurgeon. Dit verklaart dan ook het feit dat hij grote belangstelling aan de dag legde
voor de ‘Christelijke Vereeniging van Nederlanders’ en de ‘Christelijke Zeemansbond’.
In Nederlandse kringen verbreidde hij de beginselen van het A.N.V. en werd in 1905
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur voor Londen, terwijl hij zijn werk als publicist
voortzette door in ‘Neerlandia’, ‘De Avondpost’, ‘De Nederlander’ en andere
Nederlandse dagbladen en tijdschriften diverse bijdragen te publiceren.
Terug in Nederland aan het begin van 1906 ‘hoofdzakelijk omdat zijn Londense
werkkring hem geen zekerheid voor de toekomst kon geven, werd zijn verlof verlengd
en werkte hij op verzoek van het hoofdbestuur van het A.N.V. enkele maanden aan
de ordening van het Bondsarchief te Dordrecht. Later zou hem de met dit werk
opgedane ervaring goed van pas komen. In augustus 1906 werd Oudschans Dentz
door de geneeskundige commissie goedgekeurd voor een verder verblijf in Suriname
en een paar maanden later begon zijn tweede termijn als ambtenaar in Paramaribo.
Het was het begin van een uitermate werkzame periode, tevens het begin van
bevordering in de dienst. Van Dr. van der Schroeff nam hij het secretariaat van het
A.N.V. over (1907), hij trad op als correspondent van de ‘Vereeniging Oost en West’
(-1926), stelde een inventaris op van de grafzerken in de Ned. Hervormde kerk
(1907), werd door de Gouvernementssecretaris belast met de ordening van het
oud-archief, werkte tijdelijk ter Administratie van Financiën (1908-1909), werd
aangewezen als lid of secretaris van diverse regeringscommissies (1907-1909) en
keerde in 1909 als waarnemend commies weer terug naar de Administratie van
Financiën, nadat hij in 1909 nog weer een tijdlang ter Secretarie had gewerkt. Op
verzoek van de toenmalige Administrateur van Financiën bedankte hij als secretaris
van de Groep Suriname (1909) en in 1910 volgde zijn benoeming als Administrateur
van het Militair Hospitaal en ging hij in Rijksdienst over.
De daaropvolgende paar jaren waren weer vol veelvuldige en veelzijdige
werkzaamheden, o.m. als secretaris van diverse commissies. In 1911 volgden de
naturalisatie zowel als het huwelijk met mej. Rachel
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Maud Thompson, een onderwijzeres van Hastings welke hij tijdens zijn verblijf in
Engeland had ontmoet, voorbereidende werkzaamheden in verband met de
internationale rubbertentoonstelling, het opstellen van geschiedkundige
aantekeningen over Suriname en Paramaribo (later in boekvorm verschenen) en
diverse dienstreizen. Op één dezer reizen bezocht hij in 1913 de aangrenzende
Britse kolonie Guyana om in 1922, op een tweede bezoek, de oud-Nederlandse
archieven te Georgetown te inventariseren.
In 1916 volgde het tweede verlof. Was ziekte tijdens het eerste verlof de oorzaak
van een vertraging om weer naar Suriname terug te gaan, nu zouden de oorlog en
het mijnengevaar op zee als spelbrekers optreden. Enkele keren werd het toegestane
verlof verlengd en eerst in augustus 1918 kon Oudschans Dentz zijn werkzaamheden
als Administrateur of ‘Hospitaalmeester’ hervatten.
Hij benutte zijn tijd in Nederland op de beste wijze, hield o.a. in februari 1917 een
lezing over de kolonisatie van Guyana voor de leden van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, bestudeerde de administratie van het Wilhelminagasthuis
(Amsterdam), was in 1918 tijdelijk werkzaam met de documentatie van Westindische
onderwerpen op het Departement van Koloniën (Den Haag) en vertrok in mei 1918
met de ‘Nieuw-Amsterdam’ langs Noorwegen en IJsland naar New York. Vandaar
reisde hij met zijn gade en dochter met de ‘Oranje-Nassau’ over Haïti en Curaçao
naar Suriname.
Tijdens zijn verblijf in Nederland waren Oudschans Dentz meerdere
onderscheidingen te beurt gevallen. Hij werd benoemd als corresponderend lid van
de Oudheidkundige Bond ('s-Hertogenbosch), het ‘Koninklijk Instituut voor de taal-,
land- en volkenkunde van Ned. Indië’ (Den Haag) en de ‘Nederlandsche Vereeniging
voor Economische Geographie’ (Amsterdam). Tevens werd hij op 13 juni 1917
gekozen als lid van de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’. Hiermede
begon het jarenlange contact tussen Oudschans Dentz en de Maatschappij, vooral
nadat hij in 1949 als administrateur vertegenwoordiger en van 1955 tot zijn heengaan
in 1961 als vertegenwoordiger van de Maatschappij in Zuid-Afrika werkzaam was.
In 1954 toonde het bestuur van de Maatschappij zijn erkentelijkheid door Oudschans
Dentz als erelid te benoemen.
Het jaar 1918 bracht hem ook zijn benoeming als lid van het ‘Historisch
Genootschap’ (Utrecht).
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Terug in zijn oude werkkring beijverden Oudschans Dentz en J. Kasteleyn zich in
1919 om het A.N.V. nieuw leven in te blazen en hervatte Oudschans Dentz ook zijn
werkzaamheden als vertegenwoordiger van de ‘Vereeniging Oost en West’. In 1920
werd hij lid van de commissie van ‘Bethesda’, een inrichting voor melaatsen. In 1925
werd Oudschans Dentz benoemd als lid van de Oudheidkundige Bond (Amsterdam).
De laatste jaren van zijn verblijf in Suriname waren aangenaam en, zoals uit zijn
veelvuldige publicaties blijkt, vruchtbaar. Het afscheid kwam in 1926, nadat hem
verlof was toegekend en de toenmalige gouverneur besloot om uit
bezuinigingsoverwegingen de betrekking op te heffen. Bij Resolutie van 6 sept.
1926 werd hem ontslag verleend met wachtgeld voor 48 maanden. Eind sept. 1930
hield het wachtgeld op en trad Oudschans Dentz na een diensttijd van 21 jaren en
5 maanden met pensioen af.
Op de terugreis naar Nederland bereikte hem te Hastings het verzoek van het
hoofdbestuur van het A.N.V. om daar te komen werden, nadat hij reeds had
overwogen om naar Zuid-Afrika terug te keren.
Terug in Nederland begon Oudschans Dentz met de opbouw van het Stammuseum
van het A.N.V. en was hij behulpzaam bij de voorbereiding van een tentoonstelling
welke in 1927 door de afdeling 's Gravenhage van de ‘Vereeniging Oost en West’
werd gehouden. Tevens bouwde hij een boekerij over Zuid-Afrika op, hernieuwde
de oude banden met de Unie en verrichtte in 1931 verdienstelijk werk door een
grote door hem opgebouwde en door veelvuldige schenkingen uitgebreide
verzameling over de Anglo-Boerenoorlog aan het Oorlogsmuseum te Bloemfontein
over te dragen. Voor deze werkzaamheden mocht hij in 1934 een huldeblijk van de
‘Nasionale Vrouemonumentkommissie’ ontvangen. In 1931, 1933, 1935 en 1938
werden drie van de vijf bezendingen voor het versturen naar Bloemfontein ter
bezichtiging aan belangstellenden in Nederland opengesteld.
In 1932 werd Oudschans Dentz benoemd als hoofd der afdeling Boekverspreiding
van het A.N.V., een betrekking door hem bekleed tot kort voor zijn vertrek naar het
zuiden na de oorlog. Onder zijn leiding en toezicht werden niet alleen duizenden
boeken naar Nederlanders en oud-Nederlanders en stamverwante belangstellenden
gestuurd, maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de
burger-geïnterneerden voor Nederlands-Indië en de Nederlandse gijzelaars in de
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kampen Buchenwald, Groot-Seminarie Haaren, Klein-Seminarie Beekvliet en Huize
Ruwenberg te St. Michiels-Gestel niet door hem vergeten.
Reeds tijdens het 35-jarig bestaan van de afdeling Boekverspreiding (1937) eerde
de Nederlandse regering zijn veertigjarige werkzaamheden voor de Nederlandse
Stam door hem het Ridderkruis Oranje-Nassau aan te bieden.
Zuid-Afrika lag hem nog steeds na aan het hart en dit verklaart zijn ijver en
bezieling om in Nederland tentoonstellingen gewijd aan Staatspresident Kruger
(1933, 1935, 1938), President M.T. Steyn (1935), Generaal C.R. de Wet (1935) en
de stichter van Zuid-Afrika, Commandeur Jan van Riebeeck (1937), te organiseren.
Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de Grote Trek volgden tentoonstellingen
in Amsterdam (1938), 's-Gravenhage (1939), Laren en Bussum (1939).
Door de oorlog werden de banden met Zuid-Afrika tijdelijk verbroken, maar
Oudschans Dentz was één van hen die in Nederland in de vorm van bijdragen in
verschillende bladen er voor zorgden dat na de oorlog het tijdelijk verbroken contact
weer werd hersteld.
Het A.N.V. bood hem in 1945 de zilveren erepenning aan! Twee jaar later volgde
het vertrek naar Zuid-Afrika, het land dat hem steeds was blijven wenken, het land
dat hem ook niet vergeten was. In de vooroorlogse periode had hij het genoegen
gesmaakt om benoemd te worden als vertegenwoordiger van het Transvaalse
Museum in Pretoria (1935), had hij zich beijverd om veteranen in Nederland die aan
de kant der Boerenrepublieken hadden gevochten in het bezit te stellen van de
Oudstrijdersmedaille (1937).
Na zijn aankomst in Zuid-Afrika zette Oudschans Dentz zijn werkzaamheden in
het belang van het A.N.V. en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voort,
bleef hij menigvuldige historische bijdragen schrijven, bedacht hij instellingen zoals
het Transvaalse Museum, het Nederlands Cultuurhistorisch Instituut (Pretoria), het
Africanamuseum (Johannesburg) en de Universiteit van de Oranje-Vrijstaat
(Bloemfontein), om van de staatsarchieven niet te spreken, met waardevolle
schenkingen. Hij bleef ook de ‘Koninklijke Vereeniging Oost en West’
vertegenwoordigen en behartigde de belangen van de ‘Koninklijke Vereeniging van
leden van Nederlandsche Ridderorden’.
Een inzinking in maart 1961 was het begin van het einde, het einde dat kwam op
19 juli 1961. Het was, aldus een Nederlands maandblad
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in Zuid-Afrika, ‘een zinvol gebaar, dat bij de crematie...de kist met de Nederlandse
vlag was afgedekt’.
Op deze treffende wijze werd het leven van Frederik Oudschans Dentz afgesloten.
En tussen zijn nagelaten papieren vonden wij de volgende woorden die ongetwijfeld
voor hem dierbaar waren:
‘Van ieder; die naar de mate der hem geschonken krachten gearbeid heeft, kan
men getuigen, dat hij aan de wereld iets nalaat, dat hem zal overleven’.
Frederik Oudschans Dentz, erelid en vertegenwoordiger van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, erelid van het Algemeen Nederlands Verbond, ruste
in vrede!
JAN PLOEGER

Lijst der geschriften
1905

Een schets van den Nederlandschen
Stam in het verleden en het heden.

1911

Met dr. J. Sack: De Balata-Industrie in
Suriname.

1911

Geschiedkundige aanteekeningen van
Suriname en Paramaribo.

1917

Met H.J. Jacobs: Onze West in Beeld en
Woord.

1919

Onze West. Eerste druk vroeger
verschenen onder de schuilnaam ‘Reman
Irus’. Derde druk in 1929.

1925

Met Bueno de Mesquita:
Geschiedkundige Tijdtafel van Suriname.
Tweede druk in 1949.

1927

De kolonisatie van de Portugeesch
Joodsche Natie in Suriname en de
geschiedenis van de Joden Savanna.

1929

History of the English Church at The
Hague (1586-1929).

1935

Surinaamsche Peperpot.

1938

De Groote Trek. Gedenkschrift ter
gelegenheid van het eeuwfeest van den
slag van Bloedrivier op 16 December
1838 (Dingaansdag) en van den Grooten
Trek.

1938

Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck.
(Geraadpleegd: 4de druk).

1949

Afrikaanse Taalgedagtes.
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N.B. Deze lijst is niet volledig, hetzelfde geldt in nog veel grotere mate in verband
met de volgende dagblad- en tijdschriftartikels.

Met betrekking tot Zuid-Afrika:
Volgens schatting ongeveer 300 grotere en kleinere bijdragen geschreven van
1897-1961. Het oudste zijn een reeks van 42 brieven verschenen in de ‘Oprechte
Haarlemsche Courant’ (22.6.1897-31.3.1900). Van dit grote aantal bijdragen noemen
wij de volgende:
1924

Dr. F.W. Reitz-Neerlandia, oct. 1924.

1924

J.B.M. Hertzog-De Periscoop, 22 nov.
1924, no. 4.

1925

Paul Kruger-De Periscoop, 10 oct. 1925,
nr. 50.

1927

De levensgeschiedenis van ds.
Borcherds, predikant, dichter,
geschiedschrijver van het eerste in
Zuid-Afrika gedrukte boek - Het
Vaderland, 8 maart 1942, ochtendblad
B. Aanvankelijk gepubliceerd in De
Indische Verlofganger, 2 dec. 1927, no.
17.
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1928

In eere hersteld, de geschiedenis van
Van Riebeecks Prinsenvlag en de
vlaggen der voormalige Republieken Eigen Haard, 9 juni 1928, no. 24.

1929

Herdenking van het 250-jarig bestaan
van Stellenbosch - De Indische
Verlofganger, 1 nov. 1929, no. 13.

1930

Publicaties van het Van Riebeeck
Genootschap te Kaapstad. Het Museum,
nov. 1930, no. 2.

1931

Het jubileum van de Universiteit te
Stellenbosch. Eeredoctoraat aan dr. N.
Mansvelt - Haarlems Dagblad, 29 juli
1931.

1932

Heemschut en Monumentenzorg in
Zuid-Afrika-Heemschut, januari 1932 en
april 1932.

1932

Ontwaakt Zuid-Afrika. Uit de
geschiedenis van de Eerste en Tweede
Taalbeweging - De Nieuwe Gids, februari
1932.

1932

Jacob de Villiers, hoofdrechter van de
Unie overleden-Ned. Juristenblad, 5
november 1932, no. 38 en verschenen
als een levensbericht in het Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde (1932/1933).

1933

Een eeuw
Boerenrepublieken-Zuid-Afrika, mei
1933.

1934

Piet Retief en de vestiging der Boeren in
Natal, het verdrag van Dingaan - Nieuwe
Rott. Courant, 18 juli 1934, avondblad C.

1935

Francis William Reitz-Handelingen en
Levensberichten v.d. Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (1934-1935).

1936

Het gouden jubileum van de Goudstad
(Johannesburg)-Neerlandia, november
1936.

1937

Bijeenkomst van Oud-Strijders uit den
Tweeden Vrijheidsoorlog te 's
Gravenhage-Zuid-Afrika, mei 1937.

1937

De Van Everdingen en de
A.N.V.-Boekerij te
Bloemfontein-Neerlandia, nov. 1937.
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1938

De geschiedenis van het A.N.V. in
Zuid-Afrika in het bijzonder die van de
afdeeling Johannesburg-Neerlandia, oct.
1938.

1939

Het standbeeld van President Kruger Het Vaderland, 14 juni 1939.
Ochtendblad D.

1940

Die Helpmekaar, de grootste
reddingbeweging van het Afrikaansche
volk, Het Vaderland, II februari 1940.
Ochtendblad C.

1941

Dr. H.P.N. Muller overleden - Neerlandia,
augustus-september 1941.

1942

Wijlen Senator F.S. Malan - Nieuwe Rott.
Courant, 4 jan. 1942. Ochtendblad A.

1945

John Daniel Kestell - Pieter Jacobus
Gerhard de Vos - Jan Hendrik Hofmeyr
de Waal - Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde,
1943-1945.

1946

Fredericus Jacobus Leonardus Rompel
- Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde (1946-1947).

1948

Het bezoek van de Prins van Oranje aan
de Kaapkolonie in 1838 - Historia,
augustus 1948, no. 8.

1948

Het Perskantoor van het A.N.V. - Historia
(Pretoria).

1949

Onthulling Voortrekkergedenkteken Neerlandia, december 1949.

1950

Maria van Riebeeck hul voorbeeld - Die
Huisgenoot, 23 juni 1950.

1951

Een Nederlandsche ontdekkingsreizigster
in Afrika - De Nederlandse Post, 15
februari 1951.

1952

Het kasteel aan de Kaap de Goede Hoop
- Heemschut, april 1952.

1953

Banden tussen Afrikaanse en
Nederlandse geslachten in vroeger
eeuwen - Tydskrif vir Wetenskap en
Kuns, october 1953.

1955

Nederlands in Zuid-Afrika afgebrokkeld
- Elseviers Weekblad, 23 april 1955.
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1955

Een verzameling wapenborden uit de tijd
van de Oost-Indische Compagnie aan
de Kaap de Goede
Hoop-Hertzog-Annale, december 1955.

1956

Spotprenten in de Staatsmodelschool Pretoriana, october 1956.

1961

Van Riebeeck-bibliografie (1753-1953) Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Jg. I.
Pretoria.

Met betrekking tot West-Indië:
In ‘De West-Indische Gids, later de ‘Nieuwe West-Indische Gids’ verscheen de
eerste bijdrage van Oudschans Dentz in het nummer van 20 november 1919 (bl.
13) nl. over de naam Suriname. Tot en met de mei-uitgave van 1956 verschenen
in totaal 89 bijdragen van zijn hand. Een posthuum artikel verscheen in de ‘Nieuwe
West-Indische Gids van augustus 1961.

1903-1955 Artikels in de volgende periodieken van Suriname:
‘De West’, ‘De Surinamer’, ‘De Banier’, het ‘Protestantenblad voor de Kolonie
Suriname’, ‘Op de uitkijk’, ‘De Hernhutter’, ‘Nieuw Suriname’, ‘Jong Suriname’ en
‘Het Onderwijs’.

1917-1935 Bijdragen in de volgende periodieken van Brits Guyana:
‘Timehri, Journal of the Royal Agricultural and Commercial Society of British Guyana’,
‘The Guardian’, ‘The Daily Chronicle’, ‘The Daily Argosy’ en ‘The Guyana Dicocesan
Magazine’.
Met betrekking tot diverse onderwerpen behandeld in Nederlandse periodieken
beperken wij ons tot de opgave van een aantal dag-en weekbladen, tijdschriften
e.d.
‘Eigen Haard’, ‘Elseviers Weekblad’, ‘De Hollandsche Revue’, ‘Eigen Volk’,
‘Taxandria’, ‘Neerlandia’ (140 bijdragen), ‘Hervormd Nederland’, ‘De Wapenheraut’,
‘De Nederlandsche Leeuw’, ‘Spoor- en Tramwegen’, Geologie en Mijnbouw’,
‘Myosotis’, ‘De Navorscher’, ‘De Nieuwe Rotterdamsche Courant’, ‘Morks Magazijn’,
‘Ons Leger’, ‘Onze Vloot’, ‘Het Nederlandsche Zeewezen’, ‘Het Vaderland’, Jaarboek
van het ‘Historisch Genootschap’, ‘Tijdschrift voor Geschiedenis’, ‘De Nieuwe Gids’,
‘Oost en West’, ‘Mensch en Maatschappij’, ‘Vragen van den Dag’, ‘Heemschut’,
‘Amstelodanum’, ‘Indië’, ‘Tijdschrift voor Economische Geographie’, ‘Naar ruimer
horizon’, ‘De Boekzaal’, ‘Het Indische Nieuws’, ‘Op Wacht’, ‘Nederlandsch Archief
voor Kerkgeschiedenis’, ‘Algemeen Weekblad voor Christendom en Cultuur’, ‘Gazette
de Hollande’, ‘De Rijkseenheid’, ‘Bulletin Koloniaal Museum Haarlem’, ‘Haagsche
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Dameskroniek’, Tijdschrift ‘Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap’,
‘De Gids’, ‘Haagsche Courant’, ‘Algemeen Handelsblad’, ‘De Avondpost’ e.a.
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Jan Pieter de Bie
(Rotterdam, 7 augustus 1871 - 's-Gravenhage, 2 juni 1959)
Jan Pieter de Bie, die op 7 augustus 1871 te Rotterdam werd geboren, stamde uit
een oud, vermaard geslacht. In 1711 werd Mr Jakob de Bie resident van H.
Hoogmogenden bij Czaar Peter de Grote van Rusland en richtte hij in dit hoge ambt
weldra een verzoek tot de classis Amsterdam om een predikant voor de Hollandse
kolonie te mogen ontvangen. De vader van Jan Pieter de Bie was assuradeur te
Rotterdam en het is in hoge mate waarschijnlijk, dat de accuratesse, waarmede de
zoon in later jaren de weduwen- en wezenbeurzen beheerde, hem van het ouderlijk
huis uit reeds vroeg was meegegeven. De zorgvuldigheid, die hij betrachtte bij het
beleggen en distribueren der gelden en de feilloosheid, waardoor zijn financiëel
beleid was gekenmerkt, tekenden hem als een voorzichtig bewindvoerder in de
oude, degelijke, Hollandse stijl.
Hij bezocht het Erasmiaans Gymnasium in de Maassad om daarna theologie te
studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na in 1896 het proponentsexamen in
Zeeland te hebben afgelegd, deed hij op 17 december 1899 intrede bij de Ned.
Herv. gemeente van Kethel en Spaland, die hij bijna 5 jaar heeft gediend. Na vele
beroepen te hebben ontvangen, nam hij Arnhem aan, waar hij van 1904-1910 heeft
gestaan, tot hij naar 's-Gravenhage werd beroepen, waar hij door M.M. den Hertog
werd bevestigd. Hier werd hem in de binnenstad een echte volkswijk aangewezen
met sociale aspecten en gezinsverhoudingen, die hier en daar van de gebruikelijke
normen in belangrijke mate afweken. Wie had gedacht, dat de waardige, beschaafde
en deftige predikant in dit milieu zich niet zou kunnen bewegen, vergiste zich
volkomen. Immers bezat deze geestelijke aristocraat een mensenkennis, zo rijk,
dat hij ook de allereenvoudigsten door zijn vriendelijkheid en gemoedelijkheid, zijn
vrijgevigheid en milddadigheid aanstonds wist te winnen. De trouw bij zijn werk, de
sprankelende humor, die zijn gesprekken kruidde en waardoor menigeen, ook
menige collega, ongemerkt werd ontwapend, en zijn ootmoedige vroomheid waren
poorten, waardoor hij tot zijn medemensen kon ingaan.
Behorende tot de oude garde der confessionelen in de Ned. Herv. Kerk, gaf hij
preken, die naar alle kanten welverzorgd waren. Wetenschapsmens als hij was,
begon hij met grondige exegetische studie, omdat woord voor woord verantwoord
moest zijn. Pas daarna schreef hij
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zijn preek op in een keurige stijl en gebouwd in een vorm, die de bouwheer verraadt.
Vervolgens werd de preek (men had toen meer tijd dan tegenwoordig!)
gememoriseerd en ernstig en pakkend uitgesproken.
Intussen vergat deze ijverige pastor de studeerkamer niet. Toen hij zijn eerste
pastorie ging betrekken, was hij reeds in het bezit van de hoogste academische
graad: op 7 november 1899 verdedigde hij zijn proefschrift, dat onder leiding van
zijn promotor, Prof. Dr. S.D. van Veen, was tot stand gekomen, over het onderwerp:
Het leven en de werken van Petrus Hofstede. De academische senaat te Utrecht
erkende de grote verdiensten van deze dissertatie, door de jonge promovendus
met het predicaat cum laude te eren.
Het onderwerp liet hem zo weinig los, dat hij in 1903 in het tweede deel van het
Ned. Archief voor kerkgeschiedenis, blz. 101-106, nog een aanvulling gaf: ‘Nog een
en ander in verband met het leven en de werken van Petrus Hofstede’. Typisch voor
De Bie, die zo tot in de perfectie werkte, dat hij elk gegeven, hoe miniem ook in de
ogen van anderen, in zijn studie een plaats gaf, omdat hij tot in de kleinste
bijzonderheden geheel compleet wilde zijn.
Op geheel ander terrein lag zijn geschrift, dat in zijn Arnhemse tijd in de serie
‘Kerk en secte’, onder leiding van Prof. Van Veen, het licht zag en handelde over:
‘De orthodoxe kerk in Rusland’. Van zijn brede blik, over de vaderlandse grenzen
heen, getuigden ook zijn wekelijkse, grondige artikelen, die in het orgaan van de
Confessionele Vereniging, ‘De Gereformeerde Kerk’ geheten, onder de rubriek
‘Buitenland’ verschenen en die met de regelmaat van de klok, precies op tijd bij de
redactie binnenkwamen. Naast deze opstellen, die het gezichtsveld van vele lezers
hebben verruimd, was De Bie dagelijks bezig met het allersecuurste werk, dat te
bedenken valt, het hoofdredacteurschap van het ‘Biographisch Woordenboek van
Protestantsche Godgeleerden in Nederland’, dat hij, na de bewerking van de letters
A en B door Dr H. Visscher en Dr L.A. van Langeraad, reeds bij de letter C van hen
overnam. Samen met Mr J. Loosjes arbeidde hij aan dit standaardwerk voort, dag
aan dag en jaar na jaar, en toen Mr Loosjes aan de arbeid ontviel, ging De Bie,
secuur en met noeste vlijt, op de ingeslagen weg voort. Hij is er mee bezig gebleven
tot de dag van zijn dood. In later jaren zocht en kreeg hij enige assistentie en vond
hij andere kerkhistorici bereid bepaalde artikelen voor hun rekening te nemen, maar
de hoofdredactie lag en bleef bij De Bie. Het lag niet aan hem, dat de
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tijdsomstandigheden, financiële belemmeringen en de omvangrijkheid van het
misschien al te breed opgezette, monumentale werk in de letter L is blijven steken
en het zou zijn nagedachtenis eren, als de historici van nu een weg vonden om
deze uitgave, hoe waardevol ook, geen torso te laten.
De studieijver van De Bie, die altijd ongehuwd is gebleven en die, als hij thuis
was, steeds op zijn ruime studeerkamers te midden van zijn prachtige, unieke
boeken- en platenverzamelingen was te vinden, kan niet hoog genoeg worden
aangeslagen. Hij ging nooit vóór één uur naar bed, zelfs in de nacht van zijn
heengaan niet en nam, als hij voor zes weken met vacantie ging, steeds een grote
koffer met boeken mee. Zelfs in een stad als Florence bestond hij het om 's morgens
en 's avonds te werken en alleen de middag voor wandelen te besteden. Zo lieten
de beslommeringen van het Woordenboek hem ook in het buitenland nimmer los.
In zijn Arnhemse tijd was hij lid van het Curatorium van het Christelijk Gymnasium
aldaar en had hij zitting in een Raad van beroep voor de Christelijke scholen. Later
was hij lid van het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland, in welke functie hij
ook proponentsexamens moest afnemen, en was het duidelijk, waar zijn sympathieën
lagen, toen hij vice-voorzitter van ‘Protestants Nederland’ en voorzitter van de
Haagse afdeling van de Ned. Gustaaf Adolf-Vereniging werd. In de wetenschappelijke
sector stelde hij, naast het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde dat van het Historisch Genootschap en het Haags Letterlievend
Genootschap ‘Oefening kweekt kennis’ op hoge prijs.
Een hartaandoening dwong hem reeds op 1 augustus 1930 zijn bediening neer
te leggen. Zijn afscheidspreek in de Julianakerk had Ps. 122: 6a tot tekst: Bidt om
de vrede van Jeruzalem. Sindsdien werd het steeds meer eenzaam om hem heen.
De hoge leeftijd, die hij mocht bereiken, bracht mee, dat zijn oude vrienden hem
ontvielen, terwijl de jongeren hem in de kracht van zijn jaren niet hadden gekend
en te weinig profiteerden van zijn enorme, historische kennis. Zo bracht hij toch nog
bijna 29 jaren als emeritus door, als dierenvriend bij uitstek door zijn trouwe, mooie
honden vergezeld.
Zijn rouwbericht deelde mede, dat hij in alle stilte in het familiegraf op Crooswijk
te Rotterdam is bijgezet. In alle stilte is hij gestorven, zonder dat iemand er bij was.
In alle stilte is hij begraven. In alle stilte, zoals hij ook had geleefd en gewerkt.
G.P. VAN ITTERZON
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Johan Anton van der Boom
(28 januari 1895 - Haarlem - 9 juli 1960)
In juni 1940 promoveerde Van der Boom aan de universiteit van Amsterdam op een
proefschrift over de Nederlandse monumentale glasschilderkunst van vóór het jaar
1600. (M. Nijhoff 's Gravenhage 1940; uitverkocht). Het was de bekroning van zijn
studie, waarmee hij bedoelde ‘een begin te maken met de beschrijving van de in
ons land nog aanwezige voorbeelden van glasschilderkunst uit vroeger eeuwen’.
Dit boek ging intussen verder; hij gaf daarin, als het ware in stippellijnen, ook aan
wat er blijkens archiefgegevens, beschrijvingen of afbeeldingen aan intussen verloren
gegane glasvensters aanwezig geweest moet zijn. Hiermee wilde hij een voorstelling
benaderen van het geheel, temidden waarvan het nog bestaande pas op de juiste
wijze kan worden gewaardeerd. Anderzijds heeft hij niet bereikt wat hij bedoelde:
hij is er niet toe gekomen om ook een beschrijving te maken van de mede nog
aanwezige glasschilderingen van ná het jaar 1600. In dit opzicht is het bij het begin
gebleven. Wel is dit ‘begin’ verreweg het belangrijkste van de oude glasschilderkunst;
na 1600 komt spoedig de neergang van deze oude monumentale kunst, totdat deze
tegen het eind van de achttiende eeuw geheel verdwijnt.
Verder nemen de in het geheel van de bewaarde Nederlandse glasschilderingen,
de in het boek mede behandelde, 62 oude ramen van de St. Janskerk te Gouda,
verreweg de voornaamste plaats in; niet alleen in aantal-: naast deze 62 in Gouda
zijn er, als hele glazen van voor 1600, in de Oude Kerk te Amsterdam maar 3, en
in de Jacobskerk in Den Haag 2-; maar ook in kwaliteit, vooral door het magistrale
werk in Gouda van de broers Dirck en Wouter Crabeth.
Het ligt dan ook voor de hand dat Van der Boom vrij geregeld kontakt had met
de Stichting Fonds Goudse Glazen, die ten doel heeft de studie van de Goudse
Glazen te bevorderen en dit aesthetische en nationale monument meer waarlijk
bekend te maken; met het gebruik van het epitheton ornans ‘de wereldberoemde
Goudse Glazen’, heeft menig Nederlander al zijn kennis ervan meteen gelucht.
Deze aanraking met het werk van de Goudse Glazen begon al in 1938. In juni
werd de tentoonstelling geopend, waarop o.a. de oorspronkelijke werktekeningen,
2

samen ter oppervlakte van ongeveer 1700 m , werden geëxposeerd, alsmede vele
bij de voorbereiding gevonden archivalia.
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Na het werk van de bekende Utrechtse kunsthistoricus Ch. Kramm uit 1853 was er
geen boek over de Goudse Glazen verschenen. Kort voor de tentoonstelling kwam
het tot het plan om bij de opening van de tentoonstelling een nieuw boek te doen
verschijnen, met als uitgever Martinus Nijhoff in Den Haag. Van der Boom heeft
toen het kunsthistorische deel, dat 60 bladzijden beslaat, in goed een maand
geschreven, waarbij hij de pasgevonden archivalia tot het daardoor ontstaande
nieuwe beeld van deze kunstschat had verwerkt.
Door zijn ‘Monumentale Glasschilderkunst’ heeft Dr. v.d. Boom aan de nog
bestaande glasschilderingen een plaats gegeven temidden van de glazenierskunst,
zoals die zich in de loop der tijden had ontwikkeld maar ook temidden van de gehele
beeldende kunst, vooral de gravures, waarvan de voorstellingen in de glazen dikwijls
afhankelijk blijken te zijn. Gewapend met een brede kunsthistorische kennis, was
Dr. v.d. Boom in staat op vele punten de verbindingen aan te wijzen. Het lag geheel
in zijn lijn om dit bredere verband op te sporen. Hij heeft daardoor een totaalbeeld
ontworpen dat tevoren niet bekend was; veel wat terra incognita was heeft hij aldus
in kaart gebracht; hierdoor is nadere détailstudie mogelijk gemaakt, waardoor hier
en daar in onderdelen natuurlijk ook korrektie zal kunnen worden aangebracht op
het pionierswerk dat Van der Boom heeft verricht. Deze omvattende arbeid, die hij
met ijver en nauwgezetheid ten uitvoer gebracht heeft is van blijvende betekenis.
Het bij Martinus Nijhoff in 1938 verschenen en reeds lang uitverkochte boek heet:
De Goudse Glazen. Professor van Regteren Altena trad op als redakteur van het
boek, waaraan ook anderen als mejuffrouw Dr. J.D. Hintzen, voor de beschrijving
van de glazen, hun medewerking verleenden. Ook na zijn promotie bleef Dr. v.d.
Boom aandacht geven aan de glasschilderkunst. Hiervan getuigen o.a.:
- Ontwikkeling en karakter der oude monumentale glasschilderkunst. Strengholt,
Amsterdam 1943
- De kunst der glazeniers in Europa. Wereldbibliotheek Amsterdam 1960 Naast
artikelen in tijdschriften, zoals in het Bulletin van de Oudheidkundige Bond (15
augustus 1953: Nieuwe publicaties buiten Nederland verschenen sedert 1945),
verzorgde Dr. van der Boom, na de tentoonstelling van 1952 in museum Boymans
te Rotterdam onder de naam ‘kleurenpracht uit Franse kathedralen’ de uitgave met
toelichting van kleurendia's, onder dezelfde titel, uitgegeven door de N.V. Polygoon
te Hilversum.
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Intussen vond zijn kennis van de glasschilderkunst ook internationaal waardering.
Hij onderhield vrij geregeld kontakt met Dr. J. Helbig te Brussel, kenner van de
glasschilderkunst in België; in het biezonder lag hem na aan het hart de groots
opgezette uitgave van het Corpus Vitrearum Medii Aevi: de wetenschappelijke
uitgave van al de middeleeuwse glasramen, die in heel de wereld bewaard worden.
Deze gaat, onder het patronaat van de Unesco, uit van het Internationale Comité
voor Kunstgeschiedenis; een viertal delen (Zwitserland I, Frankrijk I, Duitsland I en
België) is inmiddels verschenen. Als tijdgrens is in het algemeen gesteld het jaar
1480, voor België en Nederland ongeveer 1580. Het lag voor de hand dat Dr. v.d.
Boom het deel voor Nederland zou verzorgen. Hij stond hierover in het biezonder
in verbinding met professor Hahnloser te Bern; op de Berner Tagung der Glasmalerei
op 8 maart 1953 sprak hij voor de vergadering van deskundigen over ‘Die Meister
von Gouda’. Voor de genoemde uitgave heeft Van der Boom, jammer genoeg, alleen
voorbereidend werk kunnen doen; de dood is tussen beide gekomen.
Op 28 januari 1960 was Dr. v.d. Boom 65 jaar geworden; op 9 juli 1960, bij het einde
van de cursus van de middelbare scholen, waaraan hij verbonden was, heeft hij
afscheid genomen van de mensen en instellingen, die hij vele jaren had gediend.
Hij moest zich, in verband met hartzwakte, al jaren in acht nemen. Op dezelfde
avond is hij, temidden van zijn vrienden, plotseling overleden.
Aart van Dobbenburgh, voor wiens werk (bijv. diens litho's voor Tolstoi's Oorlog
en Vrede) Van der Boom grote waardering had, deelt over Van der Boom als leraar
mee:
‘Van 1919 af is hij bij het onderwijs werkzaam geweest en van einde 1933 tot aan
zijn dood was hij docent aan het Stedelijk gymnasium, het Gemeentelijk lyceum en
aan de Gemeentelijke H.B.S.-A (thans Lourens Costerlyceum). Zijn lesgeven was
doordrongen van zijn liefde voor en zijn grote kennis van de aesthetische vakken.
Vele oud-leerlingen herinneren zich met dankbaarheid zijn vele extra-lessen in de
Kunstgeschiedenis, en het kon gebeuren, dat men dan onder zijn gehoor behalve
de jeugd ook verschillende collegae aantrof, die zich deze ogenblikken van bezinning
en kunstgenot niet gaarne lieten ontgaan. De Oudervereniging van de H.B.S.-A
profiteerde verscheidene malen tijdens haar bijeenkomsten van de aanwezigheid
van dr. van der Boom.
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Hij luisterde dan de vergadering op door deze te doen delen in zijn
schoonheidsontroering die hij had beleefd bij zijn studie en zijn kunstreizen en die
zich weer meester van hem maakte bij het tonen en bespreken van reproducties
en dia's.’
Van zijn opvattingen als leraar in tekenen en kunstgeschiedenis heeft Van der
Boom rekenschap gegeven in een inleiding, gehouden in augustus 1943 voor de
vergadering van de Ned. Ver. voor Tekenonderwijs; al pratende met zijn collega's
doet hij voorstellen aan de hand en vertelt hij wat hij zelf doet. Daaruit spreekt de
man van de praktijk, die hart heeft voor zijn vak. Bij de weinig daarvoor beschikbare
uren werkte hij met capita selecta. De tekenles in de lagere klassen gaf hij vooral
om te maken dat de leerling konkreet en bewust ging zien. Dit leidt tot een reële,
meer dan gevoelsmatig-arbitraire waardering van de beeldende kunst. Uiteindelijk
wil hij daarmee bereiken kunstwerken te doen beleven als cultuuruiting van hun tijd
en van de voortdurend wisselende geestesstromingen.
Uit andere publicaties blijkt dat de verbinding van het kunstwerk met de feitelijke
gesteldheid en het klimaat van een tijd voor Van der Boom geen lege leuze was.
Telkens weer legt hij dit verband konkreet en tegelijk met begrip voor de geest van
de tijd.
Het is te begrijpen dat hij ook een geregeld medewerker is geweest aan het
Tijdschrift voor Geschiedenis, vooral door besprekingen van werken op
kunsthistorisch gebied. Wel zou men zeggen dat het accent in zijn verschillend werk
verschillend ligt. Het lijkt of hij schrijvende over glasschilderkunst meer bij het
konkrete, kunsthistorische blijft, en of hij anderzijds op reeds eerder verkende of
dichterbij liggende gebieden meer aandacht geeft aan de geestelijke achtergrond.
Op het meer bekende terrein schrijft hij, naar het lijkt, rustiger en vlotter, met meer
overzicht voor de lezer, dan op dat van de glasschilderkunst. Daar is hij druk bezig
te verzamelen en direkt op tafel te brengen, opdat er van het gevonden materiaal
niets zal verloren gaan. Voor de gewone lezer wordt dat wel eens te kompakt en
vermoeiend.
Van der Boom erkent vooral op aestetisch gebied vanaf omstreeks 1925 grote
invloed te hebben ondergaan van R.N. Roland Holst, professor aan de Rijksacademie
voor beeldende kunsten te Amsterdam. Deze wekte bij hem biezondere aandacht
voor de monumentale-, en daarmee voor de glasschilderkunst. Herhaaldelijk heeft
hij aan Roland Holst waarderende woorden gewijd. Ook diens ‘Overpeinzingen van
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een bramenzoeker’ bijv. wekte zijn bewondering. Bij zijn papieren bevinden zich
een vrij groot aantal brieven van professor Roland Holst, en ook enige van diens
echtgenote, de dichteres Henriëtte Roland Holst-van der Schalk.
Toch lijkt het of Van der Boom in professor J. Huizinga, de Leidse historicus, meer
zijn eigen geest in een meer bewuste en fijnere vorm vond uitgedrukt. Vooral in zijn
latere jaren citeert hij telkens Huizinga; in zijn boeiend geschreven boekje ‘Scheppen
en Schouwen’ (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1955) van zes kunsthistorische
essays, haalt hij Huizinga bijv. niet minder dan tien keren aan, en gaat hij, Huizinga
met Erasmus vergelijkend, zover te zeggen: ‘zoals de vroege 16e eeuw heeft
geluisterd naar de grote Rotterdammer, zo heeft onze tijd het gedaan - en doet zij
het nog - naar de stem van Huizinga’. Wel moet er worden bijgezegd, dat Van der
Boom in een paar volgende zinnen de uitlating weer wat mitigeert.
Naast de glasschilderkunst hebben vooral de grafische kunsten de aandacht van
Van der Boom gehad. Het is tekenend dat enerzijds in de encyclopedie van Winkler
Prins, deel 9, het uitgebreide artikel over glasschilderkunst van zijn hand is,
anderzijds het artikel over grafische kunsten in deel 2 van de Ensie-encyclopedie
eveneens door hem is geschreven. Op beide gebieden is hij erkend als deskundig
man, die tevens in staat was zijn gedachten kort en klaar uit te drukken. Daarmee
verenigde hij een geheel van weloverwogen oordelen op het terrein van verschillende
beeldende kunsten, en een direkt hanteerbare kennis zowel van de geschiedenis
daarvan als van de cultuur in het algemeen. Ook geeft hij telkens blijk van inzicht
in daarmee samenhangende vragen van staatkundige en economische geschiedenis.
Aldus uitgerust heeft hij zich kunnen begeven op verschillende gebieden van kunst.
Samenvattend heeft hij dit gedaan in ‘Vijftig eeuwen beeldhouwbouw- en
schilderkunst’. Het boek werd opgezet door professor Plantenga, maar na diens
overlijden voor een belangrijk deel geschreven door Dr. van der Boom. Het werd
geschreven voor academies en kunstnijverheidsscholen, maar bijv. ook voor capita
selecta, zoals Van der Boom zich die dacht, in de hoogste klassen van gymnasia
en lycea. Met 376 kwarto-bladzijden in druk, en een bijbehorend illustratieboek van
164 bladzijden en 1103 kleine afbeeldingen, verscheen de tweede druk in 1959 bij
Thieme te Zutphen. Van zijn boeken op ander gebied dan glasschilderkunst worden
hier nog vermeld:
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1948:

Hans Holbein de Jonge - ‘In den Toren’
Naarden.

1950:

Hedendaagse prentkunst in Nederland Wereldbibliotheek Amsterdam.

1952:

Acht Vlaamse en Nederlandse
houtgravures - idem

1952:

C.A. Lion Cachet - Kroonder, Bussum.

Intussen schreef Van der Boom nog in periodieken en in kranten, bijv. in de Nieuwe
Rott. Courant en in De Gids.
Van der Boom was wars van rhetoriek en exaltatie; hij was van oordeel dat de
kunst niet dan ten eigen detrimente kon afwijken van een zekere redelijkheid en
verstaanbaarheid, maar tegelijkertijd dat kunst niet leeft als niet zowel de schepper
als de schouwer op eigen wijze ‘getroffen’ zijn. Die gezichtspunten hebben hem
voorgestaan bij zijn onderwijs, bij zijn onderzoek en in zijn publicaties.
Hoe moet hij hebben gewerkt om, terwijl hij leraar was, tegelijk een universitaire
studie door te zetten, deze met een zó baanbrekende dissertatie te bekronen, en
om, toen en daarna, gegrond op de basis van zó breed en nauwkeurig onderzoek,
zo veel te publiceren;...tot op de dag waarop hij zijn betrekking neerlegde en zijn
hart het begaf.
A.A.J. RIJKSEN
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Johanna Petronella Josepha Brants
(Kampen, 5 juni 1875 - Leiden, 15 februari 1961)
Toen ik in mijn studententijd lid werd van een kunsthistorisch dispuut leerde ik een
kleine, levendige en zeer gevatte dame kennen van middelbare leeftijd, die zich
nog volkomen thuis voelde met jongens en meisjes van even in de twintig. Zij was
niet het enige oudere lid van het dispuut maar van die ouderen is zij wel het langst,
ja wij kunnen wel zeggen tot het einde toe, jong van hart gebleven. Toen ik Johanna
Brants in het najaar van 1960 nog eens opzocht en wij samen oude herinneringen
ophaalden aan het Rijksmuseum van Oudheden, bleek zij, op 85 jarige leeftijd, nog
bijna even vitaal als toen zij vijftig was. Zij placht toen nog een paar maal per week
met vlugge passen over de Maredijk van Oegstgeest naar Leiden te wandelen om
te gaan koffiedrinken bij een jonggetrouwd nichtje.
Toen Johanna Brants geboren werd uit het huwelijk van Matheus Pieter Brants
en Johanna Petronella Josepha van Batenburg, had haar vader, na enige jaren als
scheepskapitein gevaren te hebben, zich als industrieel te Kampen gevestigd. Kort
daarna echter vertrok hij naar Vlissingen om daar de betrekking van havenmeester
te aanvaarden. In Vlissingen heeft Johanna Brants de lagere school bezocht. Maar
toen zij tien jaar was, in 1885, overleed haar vader. De weduwe trok toen met haar
kinderen naar Leiden, waar haar zuster woonde, gehuwd met professor Franchimont.
Oom Franchimont was een zorgzaam voogd voor de kinderen Brants, vier meisjes
en een jongetje en hij had een bijzonder pleizier in Johanna, die zo buitengewoon
vlug leren kon, ja wie alles als het ware aanwaaide zonder dat zij er moeite voor
behoefde te doen. Voor zijn genoegen leerde hij haar latijn, want Johanna bezocht
de meisjes H.B.S.; een meisje ging in die tijd nog zelden naar het gymnasium. Na
afloop van de meisjes H.B.S. haalde zij nog en passant het diploma middelbaar
boekhouden. Ook volgde zij tekenlessen, wat haar later in haar archeologische
loopbaan zeer te pas zou komen. Zelfstandig en ondernemend van natuur als zij
was, ging zij naar Engeland, waar zij enige tijd Franse les gaf aan een kostschool
en zelf ondertussen natuurlijk uitstekend Engels leerde.
Eerst op zesendertig jarige leeftijd nam haar loopbaan een vaste koers. Zij werd
op 7 september 1911 volontair assistent bij het Rijksmuseum van Oudheden, waar
zij zich onder leiding van professor
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A.E.J. Holwerda snel inwerkte in de klassieke archeologie. Na twee jaar kreeg zij
een aanstelling als tijdelijk assistent en op 15 October 1915 de persoonlijke titel van
conservator. Pas op 22 April 1927 werd haar ook de aan dit ambt verbonden
bezoldiging toegekend. Het ging toen met benoemingen en vooral met de bezoldiging
niet zo vlot in de museumwereld. Ook buitenlandse reizen, naar Griekenland en
Italië, maakte Johanna Brants geheel op eigen kosten. Op 22 April 1933 werd zij
(wegens bezuiniging in de crisistijd) eervol ontslagen.
Aan de jaren tussen 1928 en 1933, toen ik haar jongere collega was op het
museum, behoud ik een levendige en prettige herinnering. Ook een dankbare
herinnering, want ik had mijn benoeming aan haar voorspraak te danken en
profiteerde van menige goede raad die zij mij gaf. Door haar geestigheid en haar
gevatheid, een enkele maal ook door een temperamentvolle uitbarsting, die niemand
haar ooit kwalijk nam, droeg zij bij aan de opgewekte sfeer, die daar onder J.H.
Holwerda's directoraat heerste.
Johanna Brants was zeer sportief. Zij was een van de eerste vrouwen die op een
motorfiets reed en in een motorboot door Leidens grachten voer en naar de Kaag.
Zij tenniste, hockeyde en reed veel paard. Natuurlijk was zij een graag geziene gast
in een uitgebreide kennissenkring. Ook was zij soroptimiste. Maar hoewel het
gezelschapsleven veel van haar aandacht in beslag nam, liet zij ook in de
wetenschappelijke wereld van zich spreken. In de Oudheidkundige Mededelingen
van het Rijksmuseum van Oudheden vindt men een zestal artikelen van haar hand
over voorwerpen uit de klassieke afdeling. Zij bewerkte, toen zij nog maar pas aan
het museum verbonden was, een catalogus van de antieke lampen en vooral vestigde
zij haar naam door de groots opgezette, maar helaas door financiële bezwaren
beide slechts tot een enkel deel beperkte, uitgaven van de klassieke
beeldhouwwerken en van de Griekse vazen. Men vindt deze beide publicaties,
tegelijk in het Nederlands en in het Engels verschenen, herhaaldelijk in buitenlandse
geschriften geciteerd. Het zijn helaas de enige publicaties die aan de belangrijke
klassieke verzamelingen van het museum tot dusver meer algemene bekendheid
hebben gegeven. Zij gaven ook meer algemene bekendheid aan de naam van
Johanna Brants, hetgeen leidde tot haar benoeming als corresponderend lid van
het Deutsche Archaeologische Institut te Berlijn. Ook mag niet onvermeld blijven,
dat zij een zeer belangrijk aandeel heeft gehad in de verhuizing van het museum
van
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de Breestraat naar het Rapenburg en in de herinrichting aldaar van de klassieke
afdeling. In 1929 richtte zij in Amsterdam met veel smaak en inzicht de tentoonstelling
Hellas en Rome in, waardoor een aantal van onze beste klassieke kunstwerken, in
Leiden toentertijd maar pover tentoongesteld in onbeholpen getimmerde kamertjes
van grijs eternit, onder de algemene aandacht werden gebracht.
Verscheidene belangrijke aankopen kwamen door haar bemiddeling tot stand.
O.a. kocht zij op een veiling te Londen een mooie collectie Scythische gouden
sieraden, doubletten uit de Hermitage te Leningrad.
Toen haar ambtelijke loopbaan in 1933 een einde had genomen, eindigde ook
haar wetenschappelijk contact met het museum. Wel zagen wij haar nog geregeld
verschijnen bij bijzondere gelegenheden, jubilea en recepties, een enkele maal op
lezingen. Nu is helaas ook aan dat persoonlijk contact voorgoed een einde gekomen.
W.C. BRAAT

Lijst van werken
1913

Catalogus van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden, Afdeling galerij van
gipsafgietsels.
Antieke terra-cotta lampen uit het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
(met Duits résumé).

1921

Over een marmeren kop in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Oudh. Med. II

1922

On a bronze statuette in the Museum of
Archeology at Leiden. Oudh. Med. III

1925

Cyprische kunst. Oudh. Med. VI

1926

Wierookvazen van gebakken aarde.
Oudh. Med. VII Een beeld uit Eleusis.
Oudh. Med. VII

1927

Beschrijving van de klassieke
verzameling van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden Dl I
Grieksch-Romeinsche Beeldhouwkunst.

1928

Bronzen beeldje van een athleet. Oudh.
Med. IX

1930

Beschrijving van de klassieke
verzameling van het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden Dl II Grieksch
vaatwerk.
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Antoon Coolen
(Wylre, 17 april 1897 - Waalre, 9 november 1961)
De ontwikkeling van Antoon Coolen tot romanschrijver doorbrak een
opvoedingspatroon, dat hier in het geheel niet op voorzien was, hoewel het er een
geschikte grondslag voor zou leveren. Niet door zijn studie op het
norbertijner-gymnasium te Heeswijk voelde hij zich tot het schrijverschap geroepen.
Hij werd er toe gelokt door voorbeelden uit de boekerij van zijn buurman, het
voormalige hoofd van school H.N. Ouwerling.
In mei 1903 had de familie Coolen zich op het Haageind te Deurne gevestigd. De
oudste zoon, Antoon, was toen zes jaar en bezocht de parochiale school, die door
fraters werd beheerd sedert 1896. De toenmalige pastoor had de meester van de
openbare school, Hendrik Nicolaas Ouwerling niet mee overgenomen, omdat hij
niet op deze eigendunkelijke man gesteld was. Niettemin bleef Ouwerling te Deurne
wonen. Hij nam jongens in opleiding voor onderwijsacten en bemoeide zich levendig
met de geschiedenis van de streek. Zijn eigenzinnigheid, die volop redenen van
bestaan had, bracht hem in verzet tegen allerhande heersende personen en
gewoonten. Hij hield er een eigen idee over het wel en wee van Noord Brabant op
na. Dit onderscheidde zich in menig opzicht heftig van de denkbeelden, die rond
de eeuwwisseling voor deugdelijk werden gehouden.
In 1899 aanvaardde hij een plaats als redacteur aan De Zuidwillemsvaart te
Helmond. Hierin schreef hij vinnige strijdartikelen tegen iedereen, die de indruk
wekte, volksdomheid te vereenzelvigen met een geloofsbelang. Meer in het biezonder
bestreed hij in dit brad de norbertijn G. van den Elzen tijdens de zogenaamde
boteroorlog van 1904.
Aan de opleidingscursus van H.N. Ouwerling studeerde Herman J.J. Maas voor
hoofdonderwijzer. Diens eerste Schetsen van over de Peel nam Ouwerling op in
De Zuidwillemsvaart. Ze verschenen in 1901 gebundeld bij Van Moorsel en Van
den Boogaart te Helmond. Zijn latere romans Verstooteling, Landelijke Eenvoud en
Het Goud van de Peel bezorgden Herman Maas de toentertijd bedenkelijke bijnaam
van ‘brabantse Zola’. Zijn ‘ruw naturalisme’ is opvallend verbleekt, doch de ergernis,
die het destijds opwekte, gaf in 1908 aan Ouwerling een prikkel om in een lijvig
vlugschrift met feiten en cijfers te betogen, dat de zuidergewesten (Brabant en
Limburg) in allerlei opzicht achterlijk waren gebleven, omdat zij achterlijk waren
gehouden.
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Antoon Coolen heeft de bibliotheek van zijn buurman leren kennen voordat hij in
1909 naar het gymnasium vertrok. ‘Voor die boeken, onverschillig hoe hun inhoud
was, heb ik bevend van eerbied gestaan’, getuigde hij in het Geschenk van de
Boekenweek uit 1932. Onder zijn vacanties leende hij de boeken van Conscience,
van Jan Reinier en August Snieders, later ook die van Stijn Streuvels en Herman
Maas bij Ouwerling. Wat de norbertijnen van Heeswijk hem bijbrachten, werd hem
door zijn buurman niet ontroofd. Toch was het Ouwerling, die hem het eerste inzicht
gaf in het speelse verschil tussen braafheid en eerlijkheid, waarvan de
maatschappelijke onderscheidingen in een begrensde en besloten samenleving
voor een aanzienlijk deel afhangen.
Gaandeweg heeft Antoon Coolen zijn idealen verruimd, maar hij is nooit de
pleitbezorger van de ossewagen tegen de auto geweest. Bij het zoeken naar hetgeen
hij onveranderd bewaard wilde zien in land en volk van Noord Brabant, zette hij al
vroeg het aangeleerde schema van deugden en zekerheden opzij, dat enkel dienst
deed als kleefstof voor sociale behoudzucht. Hij had bij zijn debuut als zeventienjarige
auteur een sterke geneigdheid naar romantische verdroming overgehouden uit zijn
geestdriftige lectuur in landelijke novellen, maar hij wist toen al, dat het verschil
tussen spierwit en pikzwart, gelijk het bij Jan Reinier Snieders in de zedelijke
kenschetsing van de personages opvalt, niet meer volledig strookte met de
werkelijkheidswaarneming van de mens in de twintigste eeuw. Het beantwoordde
aan een theorie over het leven, die de romantiek voor een goed deel had geborgd
bij de pedagogie uit de verlichtingstijd en voor een ander deel had overgenomen
uit het conventioneel geworden christelijke denken over deugd en ondeugd, dat
inmiddels het voorkomen had gekregen van een gescherpt onderscheidingsvermogen
voor fatsoen en onfatsoen.
Toen Antoon Coolen in 1914 als volontair op de drukkerij van August Pellemans
te Helmond zelf zijn eerste schetsenbundeltje zette, dat Opinies heette, kan hij de
illusie niet hebben meegedragen, dat hij eenmaal in Duitsland, Scandinavië en
vooral in Tsjechoslowakije tot de grootste romanschrijvers van Europa zou worden
gerekend. Het zal echter zijn eerzucht niet buiten alle spoor gedreven hebben, dat
hij een plaats van betekenis wilde innemen tussen de brabantse schrijvers van zijn
tijd.
Wat hem van zijn debuut in 1914 tot zijn dood in 1961 het diepst ter harte is blijven
gaan, was de verzekering van het levensgeluk voor
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de brabantse mens. Iedere andere gedachte van hem kwam hierop achteraan. Als
eerste bedreiging van dit geluk schetste hij in zijn jeugdnovellen de giftige
fluistercampagne van de schijnheiligen en de onnozelen. Hij vond de samenwerking
van deze twee groepen te stevig verzekerd om er niet gedurig tegen in opstand te
komen. Het leven heeft hem geleerd, dat ook schijndeugd en domheid voor
kleurveranderingen vatbaar zijn. Van een toornige revolte verwachtte hij op de duur
minder uitwerking dan van een milde doorschouwing. Toch heeft hij nooit berust bij
het onmiskenbare feit, dat het alledaagse levensgeluk van goede mensen in onze
samenleving het gereedst en het bitterst belaagd wordt door personen, die er een
al te sluitend wereldbeeld op na houden, ongeacht of ze dit met godsdienstige,
staatkundige, maatschappelijke, economische of culturele tinten beschilderen. Bij
de verf ligt het grote verschil niet.
De visie van Antoon Coolen op het menselijk geluk kreeg voor het eerst vaste
vorm in het boek, waarmee hij zich dadelijk in binnen- en buitenland een groot
publiek veroverde. Dit was Kinderen van ons Volk in 1928. De taalbehandeling,
waarbij de zinsbouw te vaak is omgezet om het belangrijkste zielkundige element
op de voorgrond te krijgen en waarbij het tussenwerpsel te vaak de functie van het
voegwoord overneemt, dateert wellicht nu reeds dit buitengewoon sympathieke
verhaal als een jeugdgeschrift van zijn auteur, maar het stijlprocedé van de
straalvertelling, dat Coolen voortaan in al zijn grotere romans zou blijven toepassen,
bereikte reeds hier de weloverwogen gaafheid, die in alle kunst het kenmerk is van
het natuurlijke.
Terwijl de raamvertelling een betrekkelijk willekeurige hoofdgebeurtenis een reeks
korte geschiedenissen laat overkoepelen, plaatst de straalvertelling een novelle in
het middelpunt van een groep gebeurtenissen, die er mee samenhangen en er langs
allerlei draden ook verbinding mee blijven houden. Deze techniek eist, dat de centrale
gebeurtenis zal beantwoorden aan een centraal geestelijk thema. De nevengeschikte
geschiedenissen ontlenen hun waarde aan een gevarieerde verhouding tot het
hoofdmotief.
Coolen heeft bij herhaling dit procédé met verfijnd meesterschap toegepast en
er een veelvormige verscheidenheid in aangebracht, doch het centrale geestelijke
thema wisselde bij die veranderingen weinig. De titels van zijn boeken geven voor
een deel reeds te kennen, dat hij in zijn waarneming van het menselijke leven een
tweestrijd onderscheidt
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tussen het blijvende en het vervlietende: Dorp aan de Rivier, Stad aan de Maas,
Hun grond verwaait, Herberg in 't Misverstand, De vrouw en de zes slapers.
Eenzelfde tegenstelling tussen het gevestigde en het voorbijgaande is ook in de
keuze van zijn personages op te merken. Er zijn in zijn verhalen altijd zwervelingen
of onbekenden, die zich mengen in een kom met vaste bewoners. Zij
vertegenwoordigen er de lokking van de verte. Dit is soms de lokking van de misdaad,
soms die van het avontuur, een enkele maal ook de lokking van de hemel.
Ondernemingslust richt zich in de vertellingen van Antoon Coolen op
gemeenschapsstichting. Een huiskamer vol geluk is voor hem het edelste resultaat
van menselijke toeleg. De heiligste voorwerpen zijn de gewoonste: de tafel, het
ledikant, vooral de wieg. Veelzeggend is in de symboliek van zijn vertelselbouw de
tegenstelling tussen de wieg en de fiets.
Nolda, de dochter van Corneliske Schoonewiel, heeft een avontuur beleefd met
een zwervende artiest, die in hun dorp zijn Jan Klaassenspel kwam vertonen. Hierna
is hij vertrokken op haar fiets. ‘Uw fiets is nooit meer teruggekomen’, zegt de vader,
die nog niet vermoedt wat er gebeurd is, doch zijn dochter enkel een te groot
vertrouwen in de zwerver wil verwijten. ‘Dat is ook niet erg. Een wieg heb ik harder
nodig dan een fiets’, antwoordt Nolda. Dezelfde tegenstelling tussen fiets en wieg
besluit ook de roman Herberg in 't Misverstand.
Het centrale geestelijke thema wordt in zijn boektitels, zijn verhaalbouw, zijn
persoonsbeschrijving en zijn taalsymboliek vereenzelvigd met datgene, waarvan
hij de bestendigheid van het geluk verwacht. In het menselijke individu is dit het
hart. In de woning is het de haard, juister nog: de ‘herd’, d.w.z. de plaats bij de haard,
het gunaikaion de kemenade, la chéminée. In het dorp is het de kerk. In de
samenleving is het de goedheid. In de geschiedenis is het de barmhartigheid.
Dit centrale thema was in de tijd, waarin Antoon Coolen zijn romans liet
verschijnen, bij de nederlandse letterkundigen niet hoog in aanzien. Het scheen
een beetje naief, in de jaren, die tussen 1928 en 1958 verliepen, te blijven vertrouwen
op de goedheid, die mensen jegens elkander kunnen opbrengen. In zijn meer
onmiddellijke levenskring heeft Coolen er last van gehad, dat zijn vertrouwen op de
eenvoudige goedheid van de medemens werd aangezien voor een ondergraving
van het supernaturalistische wereldbestel, dat geen moraal voor echt hield, die niet
afhing van theologische abstracties. Een bundel heiligenlegenden, die hij in 1934
liet verschijnen, kreeg van Antoon Coolen tot titel: Zegen
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der goedheid. Hiermee verspeelde hij voor dogmatisten de faam van katholieke
romanschrijver. Hij was het even weinig en even zeer als de schrijvers van Walewein
of Ferguut.
Van de vele redenen, die er bestaan om hem met eerbied te gedenken, zou ik er
geen zo krachtig willen laten gelden als het feit, dat deze totaal onpolemische man
onder geen omstandigheden heeft verzaakt aan de moed van zijn overtuiging. Hij
is altijd blijven geloven en belijden, dat mensen elkaar gelukkig kunnen maken door
goed te zijn. Ook vond hij, dat geen ding op de wereld, hoe het ook genoemd werd,
meer begrip, bescherming en verdediging verdiende dan het eenvoudige geluk van
goede mensen.
Een volledige bibliografie, samengesteld door T. Renes, verscheen bij gelegenheid
van zijn zestigste verjaardag in 1957 bij de uitgeverij Nijgh en van Ditmar te
's-Gravenhage. Zij werd in 1961 uitgebreid herdrukt.
ANTON VAN DUINKERKEN
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Ida Maria van Dugteren
(14 januari 1892 - Rotterdam - 7 augustus 1961)
Enige maanden na de oprichting van de Volks-Universiteit te Rotterdam werd de
behoefte gevoeld om een secretaresse te benoemen, die het bestuur zou helpen
met leiding te geven aan het werk.
Er waren een aantal sollicitanten, waaronder een jonge dame zeer de aandacht
trok.
Toen kreeg ik als voorzitter plotseling bezoek van een jong meisje, mejuffrouw
I.M. van Dugteren. Toen ik haar ontmoette besefte ik terstond, dat zij het meest
voor een benoeming tot secretaresse in aanmerking kwam. Er was iets energieks
in haar gezicht, iets dat mij deed besluiten aan haar de voorkeur te geven en daar
het bestuur zich daar ook mee kon verenigen, werd zij in mei 1918 inderdaad tot
secretaresse gekozen. Zij, die op 14 januari 1892 geboren was, was de dochter van
een zeer bekende Rotterdamse huidarts en kunstverzamelaar en zij was daardoor
ook te Rotterdam op school geweest. Dr. Jacobsen, oudleraar van het Erasmiaans
Gymnasium, vertelde mij, dat zij gedurende een jaar een van zijn leerlingen geweest
was. Zij behoorde echter niet tot zijn goede leerlingen. Wellicht was zij wat te jong
en misschien behoorde zij tot die intelligente kinderen, wier belangstelling niet
gebonden is aan het leerprogram, maar zich op andere zaken richt. In ieder geval
was dit veranderd toen zij later onderwijs van Dr. van Dillen kreeg. Volgens een
vriendin was zij ondeugend en niet ijverig. Niemand zal toen vermoed hebben dat
dit verwende kind later de onzelfzuchtige en onvermoeide sociale werkster zou
worden! Haar moeder had zij jong verloren. Zij gevoelde geen neiging voor de
huishouding en studeerde liever. Zij verkreeg akten Staatsrecht en economie. Een
veelvuldig verblijf in het buitenland voltooide haar ontwikkeling. Zij werkte op het
secretariaat van de Amsterdamse socialistische wethouder Wibaut en was daar
adjunctcommies en waarnemend chef der afdeling crisis. Zij werkte met haar chef
prettig samen en was zeer actief. Hij miste, toen zij vertrok, haar zeer. Zij gaf vóór
die tijd ook les aan de H.B.S. en de Handelsschool te Vlissingen en leidde een
cursus voor secretaresse voor de vrouwenvereniging te Dordrecht.
Een van de redenen dat zij solliciteerde naar het secretariaat van de
Volks-Universiteit was, dat zij meer tijd voor studeren wilde hebben, maar door het
vele werk, dat zij daar kreeg, is daar niet veel van gekomen.
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Dr. J.G. van Dillen te Amsterdam, die haar een paar jaar les had gegeven, noemde
haar vlijtig en intelligent en zeide dat zij veelzijdige belangstelling had en actief was.
Hij noemde haar beschaafd en aangenaam en welwillend van karakter en meende
dat zij met de docenten en leerlingen wel goed zou kunnen omgaan.
Mejuffrouw van Dugteren aanvaardde met grote ijver haar nieuwe taak. Zij bleek
uitstekend te kunnen organiseren en werd al spoedig de leidende kracht.
De Rotterdamsche Volks-Universiteit ontwikkelde zich snel en werd al spoedig
de grootste in Nederland.
Zij begon met een aantal voordrachten over wetenschappelijke onderwerpen,
maar differentieerde zich steeds meer. Zij gaf een groot aantal luister- en
werkcursussen, populaire leergangen voor arbeiders, toneelvoorstellingen, concerten,
losse lezingen en tentoonstellingen.
De kunstafdeling, wier werkzaamheid volkomen in overeenstemming was met de
bedoeling van de instelling, werd eerst in het leven geroepen toen financiële
overwegingen door het wegvallen van het rijkssubsidie, het bestuur noodzaakten
naar andere middelen ter versterking der financiële positie om te zien.
Vooral op het gebied van het toneel gaf de Volks-Universiteit uitstekende
voorstellingen. Het waren niet alleen de mensen met kleine beurzen, die deze
bezochten, maar ook vele welgestelden. Ten onrechte verweet men wel de
Volks-Universiteit, dat zij het gewone toneelbezoek beconcurreerde. Want de
welgestelden, die de toneelvoorstellingen bezochten, deden dit omdat de
Volks-Universiteit een uitstekende keuze van stukken deed. Zij kwamen dus niet
uitsluitend uit financiële overwegingen en steunden vaak als lid de instelling.
Verschillende acteurs verklaarden dat het toneel, dat in die tijd slecht bezocht
werd, door de Volks-Universiteit gesteund werd.
Ook gaf de Volks-Universiteit mooie openlucht-voorstellingen, eerst op primitieve
wijze in het voormalige hertenkamp van ‘Dijkzicht’ en later in het door de Gemeente
gestichte mooie openluchttheater.
De secretaresse wist steeds actuele onderwerpen voor cursussen te kiezen en
de Volks-Universiteit profiteerde daarbij van de talrijke relaties, die zij in de
wetenschappelijke en kunstenaarswereld in binnen- en buitenland had.
Op den duur breidde de Volks-Universiteit haar werk uit tot verschillende andere
plaatsen als bv. Gouda en Brielle en zo had zij in 1952
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16 afdelingen. Mejuffrouw van Dugteren stelde in overleg met de plaatselijke besturen
de programma's op en gaf leiding aan het werk dier afdelingen. Niets was haar te
veel en al spelende gaf zij leiding aan dit omvangrijke werk.
Voor mejuffrouw van Dugteren bestond niets buiten haar werk, 's morgens, 's
middags, 's avonds en vaak ook 's nachts wanneer zij zich met nieuwe plannen
bezig hield.
Daar zij in het gebouw van de Volks-Universiteit woonde, was zij persoonlijk altijd
aanwezig. Ook leidde zij zelf studiereizen naar het buitenland. Wanneer zich
moeilijkheden voordeden greep zij krachtig in. Toen bij een opvoering van de
Mattheus Passion een van de belangrijkste zangers, die telefonisch niet aangesloten
was, plotseling ziek werd, begaf zij persoonlijk in haar auto zich naar Limburg en
haalde de zanger, die intussen hersteld was, naar Rotterdam, zodat de voorstelling
voortgang kon hebben.
Zij deed dit sociale werk steeds zakelijk. Er was bij haar geen spoor van
amateurisme en zij zou ook elders op een handelskantoor volkomen op haar plaats
geweest zijn.
Op dit overmatig werken volgden vooral in de eerste jaren meermalen inzinkingen
wanneer zij plotseling de moed opgaf en beweerde voor haar functie te willen
bedanken. Ik, die ouder dan zij was en daardoor een zeker gezag over haar had,
wist haar daar steeds over heen te helpen.
Daar ik dit beter vond voor onze verhouding, bleef ik haar juffrouw en zij mij
mijnheer noemen en pas toen ik in 1940 als voorzitter aftrad, hoewel ik bestuurslid
bleef, stelde ik voor, dat wij elkaar bij de naam zouden noemen, wat zij zeer
waardeerde.
Zij had de eigenschap telkens met enkele mensen te dwepen. De waardering
werd steeds groter tot zij op een zeker ogenblik voor critiek plaats maakte en op
een ander oversloeg. Hoewel ik dit zag gebeuren, kon ik niet veel doen om dit te
matigen.
Zij wist met echt vrouwelijke zorg alle bijeenkomsten gezellig te maken. De
lunchvergaderingen van het bestuur in de mooie met veel aan haar toebehorende
antiquiteiten versierde bestuurskamer, waren voortreffelijk verzorgd. De tafel was
mooi gedekt en de gerechten waren lekker, zodat niet alleen het programma der
vergadering, maar ook wat materieel geboden werd, het bezoek bevorderde.
Voor het vele sociale werk dat zij deed verwijs ik naar het artikel van Mr. Bonjer,
die een artikel schreef in het Rotterdams Jaarboekje. Ida van
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Dugteren is sinds de oprichting in 1918 van de Bond van Nederlandse
Volksuniversiteiten een zeer actief lid van het bestuur geweest. Zij werkte zeer mee
in het werk van deze bond dat gericht is op het uitdragen van de
volksuniversiteitsgedachte en het verspreiden van het volksuniversiteitswerk over
het gehele land en in het bijzonder ook buiten de grote steden.
Het was voornamelijk haar werk dat in 1930 de Radio-Volksuniversiteit Holland,
thans Stichting Radio-Volksuniversiteit, welke ten doel had hen te bereiken die niet
in de gelegenheid waren de gewone volksuniversiteiten te bezoeken, gesticht werd.
Zij verzorgde persoonlijk gedurende vele jaren uitzendingen uit de studio in het
gebouw der Rotterdamse Volks-Universiteit. Behalve dit alles heeft zij nog veel
ander werk op sociaal-cultureel gebied gedaan. Van 1924 af heeft zij tot aan het
uitbreken van de oorlog cursussen georganiseerd voor de ingeslotenen in de
strafgevangenis te Rotterdam.
Zij had een grote liefde voor dieren en voor een dier had zij alles over. Slechts
voor beesten zou zij zich te allen tijde in haar werk laten storen. Dikwijls werd in het
gebouw van de Volks-Universiteit een zwervende hond of kat in een der localen
verzorgd. Zij redde pasgeboren katjes uit het water van de Leuvehaven. In het
gebouw werd zij onafscheidelijk gevolgd door een trouwe mooie herdershond en
ook liep in het gebouw ergens een kat. Soms liep deze hond bij de ernstigste
voordrachten met haar mee door de zaal. Alle leden kenden hem en noemden hem
bij de naam en krieuwden hem achter de oren, zodat er een goedige lobbes uit
groeide, die voor inbrekers geen gevaar opleverde, want hij zag deze voor leden
aan.
Op het kantoor zette zij haar medewerksters aan het werk. Daar zij van zichzelf
het uiterste eiste, meende zij ook van haar medewerksters veel te kunnen verlangen.
Zij was niet altijd gemakkelijk en nam geen blad voor haar mond.
Desniettegenstaande had zij medewerksters als Mejuffrouw Mongers, Mejuffrouw
Goedhart en Mejuffrouw van Embden, die vele jaren nuttig werk deden en voor haar
door het vuur gingen en door haar huishoudster, Mien Mighorst, werd zij trouw
verzorgd.
Zij had een zeldzaam heldere en vlugge geest en kon aan twee of meer dingen
tegelijk denken en was daardoor soms ongeduldig en verwachtte van iedereen dat
hij zich prompt naar haar wensen zou schikken. Haar dwingen om alles precies zo
te willen hebben als zij zich had voorgesteld, was wellicht de uiting van het zeer
verwende kind, dat zij in haar jeugd
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was geweest, die maakte dat zij haar zin moest hebben! Zij kon wel uitvallen en
zich zeer onbeheerst uitlaten, niet alleen tegenover het personeel, maar ook
tegenover anderen als bijv. de leden en cursisten van de Volks-Universiteit. Dit
maakte geen prettige indruk op de buitenwereld, maar het was alles het gevolg
ervan dat zij bezeten was van haar taak en niet er om gaf welke indruk zij maakte.
Wanneer zij mij als voorzitter wilde bereiken, kon het haar niet schelen of ik in
een vergadering of in een belangrijke bespreking was, zij wist altijd tot mij door te
dringen, want de zaken moesten terstond voortgang hebben en geen ogenblik
wachten. Dit maakte dat zij zo veel werk deed en zo veel bereikte.
Zij schepte er behagen in om de meest gewaagde ondernemingen:
schouwburg-voorstellingen, opera's en concerten van Mengelberg te organiseren
en hoe moeilijker het was, hoe prettiger zij het vond. Zij sleepte met haar
enthousiasme ieder mee en had daardoor voortdurend de medewerking van de
leden van het bestuur bij het maken van het programma en anderszins.
Hoe zij de leden van het bestuur aan het werk zette, blijkt uit een schrijven, dat
de bekende journalist en schetsboekschrijver van de N.R.C. benevens begaafd
tekenaar Ch. A. Cocheret mij schreef: ‘Wanneer iemand iets voor de V.U. deed,
was zij daar kinderlijk dankbaar voor. Ik hield zoveel van deze kloeke vrouw, dat ik
haar nooit iets heb kunnen weigeren. En dat geeft mij na haar dood een grote
voldoening. Dan telefoneerde zij: ‘Maak jij nu even een tekeningetje bij die
aankondiging in het programma?’ En ik tekende. Of: ‘Wil jij die bijschriften bij die
foto's maken?’ En ik schreef. Franse correspondentie met een Franse zangeres
dicteerde ik per telefoon en dan bezwoer ze me uitbundig dat ik zo knap was. Och
arm! Ik wil alleen maar zeggen, dat het zo'n volkomen satisfactie was, wanneer je
wat voor haar kon doen’.
In het bestuur was mij de rol toegewezen van de wijze en verstandige man op
wie iedereen vertrouwde, dat hij, wanneer dit nodig was, zijn veto zou doen gelden.
Hoewel ik ondernemend van aard ben en vaak het initiatief tot het oprichten van
nieuwe instellingen heb genomen, moest ik mij deze ondankbare taak laten
welgevallen. Ook voor de penningmeester was zij niet gemakkelijk, want zij had
voor verschillende doeleinden aparte potjes. Eens merkte de accountant dat een
door hem betaald kwartje, dat door hem wegens te laat komen betaald was, niet
verantwoord was. Natuurlijk was dit geld besteed ten behoeve van de
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Volks-Universiteit, doch hij bemerkte dat de secretaresse deze kwartjes in een apart
potje stopte. Daardoor was het niet nodig, wanneer zij een plannetje in het hoofd
had, het bestuur en de penningmeester daarin te kennen.
Zij gaf ook weinig om haar uiterlijk en liep met wilde haren en slordige kleren.
Vrouwelijke behaagzucht was haar vreemd.
Zij was niet alleen energiek, maar vooral moedig. Zij vond het ook niet erg om
des nachts in het holle, grote huis van het gebouw van de Volks-Universiteit te
slapen met alleen de concierge in de diametraal tegenovergestelde hoek. Bij een
inbraak heeft zij in kimono met de huisbewaarster een inbreker gearresteerd en in
bedwang gehouden tot de politie kwam, die haar verzekerde, dat het een zeer
gevaarlijke misdadiger was, die zich op onbegrijpelijke wijze door haar had laten
intimideren. Toch ging zij de volgende avond weer rustig slapen in haar kamer boven
de ingang van dat eenzaam achteraf liggende huis, want zij kende geen vrees!
Zij was bescheiden en kon huldebetoon slecht verdragen. Toen, bij het veertig
jaar bestaan van de Volks-Universiteit burgemeester van Walsum in zijn officiële
rede gekomen was tot de verdiensten van Mejuffrouw van Dugteren, stond zij kalm
op en verliet de zaal, alsof zij was weggeroepen. Er ging een zacht grinnekend
gemurmel door de zaal en zelfs van Walsum amuseerde dit zichtbaar.
Egoïsme was haar vreemd. Zij was niet op zichzelf, maar geheel op anderen
ingesteld.
Bij het uitbreken van de oorlog bleek hoe moedig Ida van Dugteren was. In mei
1940 terwijl de oude Rotterdamse binnenstad en het Oosten in brand stonden, zat
men in het rustige en gespaard gebleven Schiedam gespannen op verzoeken van
hulpverlening te wachten.
De eerste Rotterdamse auto, die 's morgens al vroeg voor het Schiedamse
stadhuis stopte, was die van Mejuffrouw van Dugteren. Burgemeester en Wethouders
waren aanwezig en gereed om op het eerste sein maatregelen voor bijstand te
treffen. ‘Brood en water’ zeide de koerierster ‘we zitten zonder water en brood en
in de omgeving van het gebouw van de Volks-Universiteit kamperen wel duizend
dakloze vluchtelingen, die eten en drinken moeten hebben’.
Onmiddellijk nam de burgemeester de telefoon op en gaf het bevel dat alle
Schiedamse bakkerijen op die dag voor Rotterdam zouden brood bakken. Ook
werden de sproeiwagens gevuld met water en onmiddellijk naar de zwaar getroffen
naburige stad gezonden. Toen de eerste orders

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

71
waren gegeven, wendde de burgemeester zich tot Mejuffrouw van Dugteren, die er
erg vermoeid uitzag, want zij was dagen lang niet uit de kleren geweest en had
geen tijd gehad om behoorlijk te eten. Hij zegde vriendelijk en bezorgd: ‘En nu moet
U hier toch eens even rustig gaan zitten en mij het genoegen doen deze
boterhammen, die mijn vrouw vanmorgen voor mij heeft klaar gemaakt, op te eten’.
Op alle mogelijke manieren heeft Mejuffrouw van Dugteren aan het verzet
deelgenomen en de Duitse bezetters benadeeld. Zij spionneerde, hielp geallieerde
piloten ontvluchten, verborg joden, had een geheime zender enz. Toen Bennekom,
waar zij een huis gehuurd had om joden te verbergen, geëvacueerd werd, haalde
zij de joden met levensgevaar onder het oog van de Duitsers weg.
In september 1944 op de beruchte Dolle Dinsdag, maakte zij de slag om Arnhem
mee in Lunteren. Tegen haar waarschuwing verlieten veel ondergedoken joden hun
schuilplaats en vielen daardoor later helaas aan de Nazi's ten prooi.
Tenslotte werd zij gevangen genomen op de beschuldiging dat zij een
ondergrondse organisatie in haar huis had laten vergaderen. Negen maanden zat
zij in Arnhem, Haren en Scheveningen gevangen. In de laatste plaats was zij erg
ziek, was kortademig en had dikke voeten door gebrek aan voedsel. Maar haar
trouwe hulp Mien Mighorst en haar concierge ‘Juffrouw Jo’ wisten haar steeds weer
te vinden en haar wat levensmiddelen te bezorgen en daardoor haar en haar
celgenoten voor de ergste honger te behoeden.
Vervolgens werd zij naar Utrecht gebracht eerst op het Wolvenplein en toen naar
de Gansstraat waar zij goed verzorgd werd door een Nederlandse bewaakster. Zij
noemde deze gevangenis dan ook ‘de vette Gans’. Bij haar verhoor door de Gestapo
riep de Duitse rechter op een ogenblik verontwaardigd ‘Wie is hier de ondervrager
U of ik?’
Te Utrecht pleitte voor haar een Duits advocaat, die zij vroeger in Bad Godesberg,
waar zij op kostschool geweest was en waarmede zij gedanst had, had ontmoet.
Deze vertelde zoveel goeds van haar, dat zij tot verwondering van haar vrienden
werd losgelaten. Zij vond het geraden met het oog op het vele, dat zij tegenover de
Duitsers op haar kerfstok had, direct weer in Lunteren onder te duiken. Zij opende
daar een centrale, waar zij voor de ondergrondse zorgde voor valse
persoonsbewijzen voor joden en onderduikers en medewerkte bij het vervaardigen
en verspreiden van illegale bladen.
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Later is zij daarvoor gehuldigd onder meer door een certificaat van de President
van de Verenigde Staten van Amerika getekend door Eisenhouwer met dank voor
de hulp aan geallieerde soldaten. Zij kreeg een certificaat van Groot-Brittannië voor
hulp aan de zee-, land- en luchtmacht.
Van het Ministerie van Landsverdediging van België een verklaring van werkelijke
deelneming aan de Inlichting- en Actiedienst en het Belgische oorlogskruis van 1940
met de palm en de medaille van de weerstand.
Mejuffrouw van Dugteren werd benoemd tot ridder in de Oranje Nassau orde, de
zilveren anjer werd haar door Prins Bernhard zelf overhandigd, waarbij werd
gesproken van ‘een leven gewijd aan het brengen van cultuur aan zeer brede
groepen van ons volk en haar vast geloof in haar cultuur-ideaal’, zij kreeg de Paul
Nijgh penning, de legpenning van de Koninklijke Vlaamse Academie van Taal- en
Letterkunde, de legpenning van de Rotterdamse Kunststichting, de
herinneringsmedaille van de Stichting 1940/45, de penning van de Maze, zij werd
benoemd als lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van de
Soroptimist Club Rotterdam. Daar zij de bijeenkomsten van deze Club niet geregeld
kon bijwonen, wilde zij daarvoor bedanken, maar haar werd gevraagd
desniettegenstaande toch lid te blijven.
Ida van Dugteren, hoewel niet onbemiddeld, wilde nooit iets voor haar eigen
genoegens besteden maar uitsluitend voor anderen. Zij rookte niet en borrelde
alleen op feestdagen. Zij was rusteloos, gebruikte haar maaltijden op ongeregelde
tijden en besteedde daar hoogstens vijf minuten aan, terwijl zij het eten vaak staande
gebruikte. Zij nam nooit vacantie.
De roofbouw, die zij op haar gezondheid uitoefende, had ten gevolge dat zij vroeg
oud werd. Zij werd eind juli 1959 door een vaatkramp getroffen, die haar dwong rust
te nemen.
Het was een groot verdriet voor haar haar werk aan de Volks-Universiteit tenslotte
te moeten opgeven. Ook kostte het haar moeite het gebouw van de
Volks-Universiteit, dat gedurende vele jaren haar tehuis geweest was en waar zij
haar stempel op gedrukt had, te moeten verlaten.
Na enige tijd ziek rondgezworven te hebben, overleed zij op 7 augustus 1961 na
een zwaar ziekbed.
Bij haar begrafenis, op de algemene begraafplaats te Utrecht, waren talrijke
mensen aanwezig en er werd gesproken door een groot aantal
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sprekers. Behalve Mr. Bonjer, de voorzitter, sprak ik als oud-voorzitter en ook de
heer van Kleef, die haar als jood bedankte dat zij hem tijdens de bezetting het leven
gered had. Uit de dankbaarheid van deze vele personen bleek wel duidelijk welk
een grote invloed zij op het culturele leven van Rotterdam en Nederland gehad heeft
en hoe duizenden en duizenden haar erkentelijk waren voor het vele goede dat zij
hun had gegeven.
Het was mij, die zo lang met haar prettig en nuttig heeft samengewerkt, een
voorrecht hier haar beeld te mogen schetsen. Ik ben van mening, dat in een goed
gelijkend portret ook de schaduwen niet mogen ontbreken wil de belangrijkheid van
de persoonlijkheid tot haar recht komen en ik hoop dat ik erin geslaagd ben de
herinnering aan deze begaafde vrouw vast te leggen!
W.C. MEES
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August Aloysius Gerardus van Erven Dorens
(Amsterdam, 14 februari 1872 - Oosterbeek, 27 februari 1960)
Van Erven Dorens was van Amsterdamsen huize; zijn voorvaders hadden er op het
Rokin een zaak in ornamenten, spiegels en lijsten gedreven en de overgang naar
de kunst moet van hieruit gemakkelijk zijn geweest. Te Amsterdam in de kunsthandel
werkzaam had ons oud-medelid, met zo velen, deze stad metterwoon verlaten om
zich in Zandvoort te vestigen. Tot de Amsterdammer samenleving in ruimere zin
bleef hij behoren ook door zijn nauwe aansluiting bij tijdgenoten, die niet slechts in
de kunst en kunstgeschiedenis, doch ook in de monumentenzorg en het
museumwezen hun weg vonden, zoals Dr Jan Kalf, Prof. Vogelsang en Prof.
Schrijnen.
Het toeval van een liefhebberij heeft ook hier een leven gericht. De
kunsthandelaar/antiquair had smaak gekregen in oude volkskunst, die destijds nog
slechts moeizaam in de mode begon te komen; invloed van een William Morris
drong hier te lande niet zo gemakkelijk door, zeker niet in het Katholieke milieu van
de overledene, waar men eerder de invloeden van Cuypers en van Alberdingk Thym
kon blijven verwachten. Zo kan men zich denken, dat zich enige bewustheid van
een taak, een roeping ging aftekenen. En hierbij kwam, dat Kalf zo enthousiast
vertelde van de eerste volkskunde-musea in de noordelijke landen (‘Skansen’ te
Stockholm 1891, Lingby bij Kopenhagen 1901). Ook het echtpaar Van Erven Dorens
- Bonnike ging er eens kijken, om van die tijd af te behoren tot de kring van hen, die
in Nederland iets dergelijks tot stand zouden zoeken te brengen.
Dit ging niet zo vanzelf. Het groepje initiatiefnemers heeft eerst tevergeefs een
terrein gezocht in het westen des lands. Maar via Generaal Hoefer en Mevrouw
Hoefer - Van Heemstra werd de belangstelling van burgemeester Van Heemstra te
Arnhem gewekt en deze zag in, dat zijn sterk gegroeide stad een tekort aan culturele
media en aan cultureel-toeristieke attrakties vertoonde; een nieuw museum zou
een aanwinst kunnen zijn. Hij wist zijn Raad mee te krijgen met het voorstel, van
het overvloedige bezit der gemeente een geschikt terrein af te staan. Zo kon in de
oprichtingsvergadering van de Vereeniging ‘Het Nederlandsche Openluchtmuseum’,
1912, dadelijk een basis aanvaard worden, èn kon men ook al dadelijk denken aan
Van Erven Dorens als directeur-
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secretaris, de enige man die, hiervoor enigszins gekwalificeerd, zich er ook voor
beschikbaar wilde stellen.
De nieuwe directeur heeft zich hiertoe dus, in 1913, te Arnhem gevestigd en is
er, naar we menen, met zijn gezin gelukkig geweest. Ook doordat hij in de
Arnhemmer samenleving op onderscheiden wijzen aanvaard werd en, zonder dat
hij zich ooit opdrong, geroepen werd tot dat soort funkties die voor de bewoner van
de provinciestad welhaast een statussymbool vormen. Maar hij ging in de vervulling
van zulke funkties niet onder, zijn hoofdwerk bleef zijn volle toewijding behouden.
Dit werk was verre van gemakkelijk. Men begon met een terrein, een directeur,
enkele kleine subsidies en inkomsten uit contributies, en verder zo ongeveer niets.
Van enkele losse giften laat zich geen museum opbouwen. Bovendien kon er na
de zomer van 1914 helemaal niet gebouwd worden; de oorlog overschaduwde alles.
In 1918 eerst kon het museum worden geopend, en toen was er nog maar weinig
te zien; dit weinige was bovendien op het grote terrein verspreid opgesteld, waar
men de mogelijkheid van systematische aanvulling moest openhouden. Belangstelling
moest worden gewekt ook door een ander soort benadering van de volkskunde,
zoals volksspelen, volksdansen (Vaderlandsch Historisch Volksfeest, 1919). Al
spoedig volgde datgene wat wij nu niet meer crisis, doch recessie noemen; aan
vergroting van de middelen viel niet te denken en de inschakeling van werkloze
vakarbeiders voor museumarbeid was een schrale genoegdoening. Bij dit alles
moest de directeur niet slechts leidende en propagandistische werkzaamheid
ontwikkelen, maar ook door artikelen in bladen en tijdschriften de ‘materiële’
volkskunde wetenschappelijk helpen opbouwen. Zijn gezin stond hem hierin krachtig
bij; vrouw en dochters waren het ook, die het onderhoud van de oude klederdrachten
e.d.m. verzorgden. Een gelukkig moment was de Volkskunde-dag 1937, tevens het
25-jarige bestaan van de Vereeniging; Van Erven Dorens werd bij deze gelegenheid
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De internationale contacten
werden ook niet verzuimd, getuige het congres voor volkskunst te Praag, 1928.
Van Erven Dorens had er nog een taak bij gekregen die al even moeizaam zou
blijken te zijn. Arnhem had een onbetekenende Oudheidkamer boven de Waag, ver
achterstaande bij lokale musea in andere provinciehoofdsteden (maar voor een
provinciaal museum is in Gelderland met zijn kwartierindeling nu eenmaal geen
plaats). Arnhem had
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ook het legaat van Alexander VerHuell (overleden 1897), bestaande uit een
kunstverzameling en een kapitaal voor de stichting van een museum. Hiermede
had de gemeente zich niet gehaast, maar nu deed zich de kans voor, de
Buitensociëteit daartoe aan te kopen, èn Van Erven Dorens (die geen vol salaris
zou behoeven) als directeur te krijgen. Zo is geschied (1915); het gebouw is heel
bescheidentjes heringericht en opengesteld (1920), maar het lange wachten was
gestraft, het mooie legaat van 1897 had in 1920 lang niet meer dezelfde reële
waarde.
We weten allen hoe moeilijk het is, twee taken die eigenlijk volledige aandacht
vereisen te verenigen. Daarenboven had Van Erven Dorens nauwelijks enige hulp;
mettertijd werden het volontairs die hem als secretaris of secretaresse dienden, of
soms een beginneling, en anderzijds wachtgelders of gepensioneerden als
assistenten van andere aard. Hij heeft hieronder niet gewanhoopt en heeft aan de
uitbouw van zijn beide verzamelingen gestaag verder gewerkt, maar deze
omstandigheden hebben hem, menen wij, wel geremd in de wetenschappelijke
aktiviteit en in het voeren van de propaganda voor het Openluchtmuseum op het
niveau dat hem ruimere steun had kunnen verzekeren. Want in de lijst der
bestuursleden komt men, naast enige enthousiaste Arnhemmers (vooral Mr W.P.A.
Smit), telkens dezelfde obligate namen van provinciale historici tegen. Dat Van
Erven Dorens zich in de richting van de Gelderse en de Arnhemse geschiedenis
niet heeft ontwikkeld, waartoe zijn funktie hem anders wel aanleiding had kunnen
geven, menen we aan een ongunstig klimaat in het toenmaals zeer kleine kringetje
van Arnhemmer historici te moeten toeschrijven.
Onze Maatschappij had zich al eerder aktief met aspekten van volkskunde
ingelaten en het sprak vanzelf, dat zij Van Erven Dorens onder haar leden wilde
tellen. Hij werd een ijverig lid, die de vergaderingen bezocht en op wie men, zo
nodig, een beroep kon doen. Maar deze bemoeiing van de Maatschappij bleek niet
tot blijvend succes bestemd te zijn.
Want intussen was er een belangstelling voor de volkskunde gegroeid van heel
andere aard, van politieke signatuur. De bezetting van ons land in 1940 gaf aan
deze richting ineens de wind in de zeilen. Dat de gedachte rees, het
verenigings-museum om te zetten in een Rijksmuseum voor Volkskunde, was te
begrijpen; maar de wijze waarop de weigering van de verdere erkenning der
vereniging aan het bestuur en de directeursecretaris werd meegedeeld was uitermate
pijnlijk. Boven de pensioen-
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gerechtigde leeftijd heeft Van Erven Dorens het directoraat van het
gemeente-museum nog aangehouden tot 1945; de Battle of Arnhem had hem van
huis verdreven, maar hij had in de nabijheid kunnen blijven. Een rustige levensavond
is hem hierna gegund geweest.
S.J. FOCKEMA ANDREAE

Bibliografie
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Willem Jan Mari van Eysinga
(Noordwijkerhout, 31 januari 1878 - Leiden, 24 januari 1961)
De Redactie van dit Jaarboek verzocht mij een karakterschets, eerder dan een
levensbericht, te willen schrijven over mijn neef Willem Jan Mari van Eysinga,
aangezien elders reeds uitvoerig over zijn verdiensten is bericht. Gaarne geef ik
aan dit verzoek gehoor, want ik hoop dat deze enkele regelen bouwstenen mogen
worden voor wie eenmaal een biografie over hem zal schrijven.
Een schoolknaap in het 18de eeuwse huis Boompjes 42, Rotterdam, boven de
zeilmakerij van Veder. Hij tuurt graag naar het wijde uitzicht op de Maas, doolt veel
langs de kade om de zeilage der zeeschepen en tjalken te leren kennen en ziet ten
slotte kans om thuis, in de kamer van de huisknecht, een natuurgetrouw en goed
bezeild schip te bouwen.
Daarna het gymnasium in Den Haag aan het Westeinde in het gebouw van de
voormalige Spaanse Ambassade tijdens haar glorietijd. Gretig luistert hij naar het
geschiedenisonderwijs van Dr van Aalst, dat hij een mensenleeftijd later in het
woord-vooraf van zijn boek over het Twaalfjarig Bestand nog ‘prachtig’ zal noemen.
‘Een Jan Student-Io Vivat ben ik nooit geweest’, schreef hij eens, wel ontstonden
de hechte vriendschappen, Van Royen, Van Panhuys, Van der Mandele, Nico van
der Loeff. Er zijn de colleges van de hoogleraren Van der Vlugt, Van der Hoeven,
en bovenal dat van professor Oppenheim, die tot twee maal toe zijn promotor is.
Op het dispuut Iuri Sacrum leert hij Van Vollenhoven kennen, wiens proefschrift
Omtrek en Inhoud van het Internationale Recht, 1898, voor Van Eysinga tot een
profetische opwekking is geworden. ‘Zijn boek is naast dat van De Groot het
1
geniaalste dat ik ken op het gebied der wereldrechtsgemeenschap’ .
Na zijn studie gaat hij aan Buitenlandse Zaken werken op de juridischpolitieke
afdeling. Zijn chef is Rochussen, die zorgt dat er in zijn kamer ongeveer een 1200
claims van Nederlanders tegen Londen tijdens de Boerenoorlog gestapeld worden.
Er is dus ruim gelegenheid om de onzijdigheids- en zelfstandigheidspolitiek in de
klemmen der praktijk te leren kennen. Er is variatie in zijn taak, tijdelijk is hij
zaakgelastigde in Berlijn. Bij het afscheidsbezoek aan Minister van Tets vraagt hij
of de

1

Eenige Beschouwingen over ons Land temidden van de naoorlogsche wereld, door Jhr Mr
W.J.M. Van Eysinga. Uitg. De Erven F. Bohn NV., Haarlem, 1946.
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Minister hem nog een algemene raad mee kan geven. ‘Maak U nooit boos’, was
het antwoord. Van Eysinga kent eigen opvliegendheid, hij telt deze raadgeving niet
licht, maar neemt haar levenslang ter harte.
In 1908 is Van Eysinga in Groningen een der jongste hoogleraren. Vier goede
jaren hebben zij op de Ossenmarkt doorgebracht, zijn jonge vrouw is Coralie
Leopoldine van Hogendorp, dochter van de chef van het protocol aan Buitenlandse
Zaken. Op het laatste ogenblik is de bruiloft nog uitgesteld, want de muzikale en
musicerende bruigom meende aanwezig te moeten zijn bij een opvoering van de
Parsifal in Amsterdam. Al op die leeftijd is zijn geest door een veelzijdige
belangstelling een zwaargeladen kiel.
In Groningen valt een schaduw over hun bestaan. Hun eerste kind, Ima, sterft
nog maar drie maanden oud. De vader zal dit lieve wichtje nog op het einde van
zijn leven ‘zoo beeldig’ noemen. Vijf lange jaren blijft het huwelijk kinderloos. Moedig
trachten zij opgewekt te blijven. Zij gaan veel wandelen, dan eens benoorden
Groningen, de hoge dijk van het Reitdiep, soms nemen zij de sneltrein 's ochtends
vroeg naar Zuidlaren om er, weer of geen weer, flink te lopen, of een andermaal
maken ze een voettocht in de Harz. 's Avonds leest Van Eysinga zijn vrouw graag
voor, o.a. uit het boek dat in die jaren de intellectuele kringen overal lezen, De
Briefwisseling van Koningin Victoria. Vriendschappen groeien in de Groninger jaren,
in de eerste plaats met burgemeester Van Starkenborgh, - diens vrouw is een soort
tweede moeder voor de jonge Corrie van Eysinga, - er is veel montere gezelligheid
bij de Kapteyns, de Alberda's van Ekenstein en de Van Swinderens.
In Groningen bedankt hij voor het candidaatschap voor de Eerste Kamer, maar
neemt in 1912 in Leiden de leerstoel voor Volkenrecht aan, al is Minister Heemskerk
wat beducht voor de jonge professor. Is hij niet rood? Hij is immers een voorstander
van de denkbeelden van de voortvarende Van Vollenhoven inzake internationale
politie? Rood was toentertijd het brandmerk dat te pas, maar ook te onpas, gedrukt
werd op lieden die men nergens kon onderbrengen, zo ongeveer gelijk nu het woord
communistisch nog wel eens graag toegepast wordt op partijlozen, die denken noch
dromen van communisme.
In Leiden krijgt het echtpaar tussen '14 en '23 vier kinderen. De moeder geeft zich
volledig aan hun opvoeding, vindt meestentijds zelfs geen tijd om 's Zondags naar
de kerk te gaan, maar nochtans onthoudt zij haar echtgenoot nooit zijn volle deel.
Zij begeleidt hem telkens naar
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Heidelberg, als hij daar toeft om het Rijnwerk op gang te brengen. Nog vlak voor
de eerste wereldoorlog dolen zij samen in Florence en in latere jaren zijn zij tijdens
het Volkenbondswerk in Genève veel samen aan het zwerven in Zwitserland, waar
hij veel toppen beklommen heeft. Het is een sterk huwelijk, samen zijn zij ouders,
elk aanvaardt nochtans in de ander een eigen en persoonlijk leven. Ongemerkt
begeleiden zij de kinderen in hun groei van kind tot volwassene en vol erkentelijkheid
konden zij bij voorbeeld in latere jaren nog spreken over het catechisatieonderwijs,
dat hun kinderen kregen bij Ds Jansen Schoonhoven. Zij blijven wat schuw voor
het mondaine Den Haag en verkiezen de ongedwongen omgang met de oude
leermeesters in Leiden, Greven, Fockema Andreae, Van der Vlugt, later met Van
Vollenhoven, de Van Groningens, de Van Asbecks en anderen. In de loop der jaren
komen veel buitenlandse collega's in het gastvrije huis. Waar Van Eysinga werkt,
ontstaat een vriendschappelijke omgang, met Fromageot, Hurst, Adatci, Guerrero,
Hudson, Huber, Kaegi, en de door hem zo bewonderde internationale rechter, de
Italiaan Dionisio Anzilotti. In de laatste ziet hij de vlekkeloze rechter, onwankelbaar
eerlijk, die door scherpe zelfkritiek wordt geschraagd door zijn geweten. ‘Als dit
1
geweten hem tegen zijn eigen vaderland heette te stemmen, dan deed hij dat’ .
De Van Eysinga's waren inventieve ouders en in de daarop volgende levensperiode
evenzo geanimeerde grootouders. Aan het huis op de Rijnsburgerweg is muziek
gemaakt, gedanst, zelfs nog eenmaal voor twee kleinkinderen die 18 jaar werden.
‘Een echt geslaagd feestje’, zei de grootvader Van Eysinga de volgende dag. Hij
heeft met zijn kinderen reizen gemaakt naar kinderlijk bevattingsvermogen, natuurlijk
langs de geliefde Rijn naar Bacharach, naar België en de Ardennen. Nee, nooit
werd de boog te strak gespannen, daarna kwamen pas de reizen naar Engeland
en Zwitserland, en trots is de vader, zelf geoefend bergbeklimmer, als hij met zijn
dochter in Zwitserland 700 meter per dag stijgt om nog bijtijds in St. Moritz de
Druckers op hun gouden bruiloft geluk te wensen.
Aan een familietafel, waar vier krachtige, agressief vrolijke kinderen aanzitten, is
het onbetwistbaar dikwijls moeilijk dat de vader niet ge-

1

Herdenking van Dionisio Anzilotti, door W.J.M. Van Eysinga, Jaarboek der Kon. Ned. Akademie
van Wetenschappen 1950-'51.
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doogt - maar dan ook helemaal niet - dat mensen bespot of erdoor gehaald, of zelfs
maar besproken worden. Het rechtsgevoel van Van Eysinga weert altijd en overal
affectoordelen. Hij, een emotionele natuur, is haast bang voor emotionele
uitspattingen. Zij leiden tot verwarringen, niet tot inzicht, meent hij.
Tot in lengte van dagen hebben de ouders deel genomen aan de feestdagen van
hun kinderen, later van de kindergezinnen. Als een zijner zoons feestelijk is ingehaald
als burgemeester van Hellevoetsluis, noemt de vader in een brief deze dag ‘Een
der gelukkigste dagen van ons leven’.
Behalve dan jurist in de internationale magistratuur is Van Eysinga een
geschiedkundige, want hij richt zijn volle belangstelling en studie op het begrip van
het verleden. Het heden kan hij alleen begrijpen als hij het ziet als een groei uit het
verleden. In zijn geschiedbeschouwing blijft hij de robuuste realist en jurist, die
bovenal gebeurtenissen wil zien in het licht van een altijd levende rechtsorde. Niet
meer, niet minder. Bespiegelingen zijn hem vreemd, mystiek kent hij niet, en, wat
ik zo opmerkelijk vind, figuren ziet hij alleen in bepaalde omstandigheden, een
karakter in zijn totaliteit te geven, daaraan begint hij zelfs niet.
De geschiedenis, zoals Huizinga het noemt ‘zichtbaar en hoorbaar’ te maken,
behoort niet tot zijn talent. Is het daarom dat zijn geschiedwerken niet zijn geworden
tot kunstwerken?
De taal van zijn geschriften is in al die jaren dezelfde gebleven. De voortvarende
kracht van bij voorbeeld Vollenhovens taal bewonderde hij telkens, maar zijn eigen
taalpraktijk blijft voorzichtig, aan een zelfgesmeed woord zal hij zich niet wagen.
Schuw is hij om mensen te dicht te benaderen, èn in het leven, èn in zijn schrifturen.
Het is de typische aanleg van de liberale geest, leven-en-laten leven. Zeker, hij is
toegankelijk voor een andere beschaving, een andere wijze van leven dan de zijne,
hij staat in een voortdurende dialoog met de hem omringende wereld, nochtans blijft
zijn houding gereserveerd. Wellicht dat juist dit distantie houden hem gemaakt heeft
tot een goed rechter. De geschiedkundige die de mens ook innerlijk kent om hem
te karakteriseren, kon hij toch bewonderen. Hoe dikwerf hebben we niet gepraat
over de karakteruitbeeldingen bij Hooft, Fruin, Huizinga, bij de beide Burckhardts,
Jacob en Carl. Het was zelfs Van Eysinga die mij aanraadde de biografie over Jan
Veth door Huizinga te lezen, het boek dat de auteur destijds tot zijn meest geslaagde
werk rekende, al drong het niet tot het grote publiek door. ‘Dat boek is zoo knap,
bestudeer zijn compositie goed’, zei Van
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Eysinga mij zonder enige vooringenomenheid, al wist hij dat hij zelf zo niet kon
schrijven.
Toen ik Van Eysinga mijn biografie over Van Vollenhoven in manuscript voorlas,
was ik eerst huiverig of ik het wet doen zou. Zijn wijze het verleden en de mensen
te zien verschilde zo van de mijne. Maar hoe heb ik hem juist in die uren leren
kennen, nimmer was hij toegesneeuwd of ingevroren op een eigen standpunt.
Achterover gezeten in de gemakkelijke stoel bij het tuinraam luisterde hij met
verzonken aandacht, de ogen veelal gesloten, soms prevelde hij zacht: ‘ja-ja, zoo
was het, ... lees dat nog eens’.
Pas de volgende keer, als hij de tekst verwerkt had, merkte ik hoe hij elke regel
in zich had opgenomen en bepeinsd. In onze gedachtenwisselingen kon hij dan
mild uitdelen uit de schatkamer van zijn geest. Met fors elan begon hij bij de idee,
die in de loop der gebeurtenissen òf verschrompelt òf tot wasdom komt. Helder en
scherp kon hij zijn mening geven, waarlijk, hij was een uitnemend uitlegger, van
nature een docent. En hij is dit geweest van zijn eerste schriftuur af, de meesterlijke
dissertatie uit 1906, Proeve eener Inleiding tot het Nederlandsch Tractatenrecht, tot
zijn laatste geschrift De Wording van het Twaalfjarig Bestand. Deze schrifturen
zullen voor de studiosus door hun heldere uiteenzetting bronnen blijven. Voor mij
is het meest eminent zijn kristalklaar betoog Eenige kanten van het Internationaal
Statuut van den wordenden Noord-Nederlandschen Staat, gegeven als rectorale
oratie op de Leidse Dies Natalis 1929, 8 februari.
Het is treffend dat Van Eysinga zijn onvermogen om mensen uit te beelden beseft
heeft. In zijn biografische schets over Huig de Groot, hij noemt het ‘een klein
leesboek’, wil hij aan het slot de hoofdpersoon toch nog in een karakteristiek
samenvatten. In een lang citaat laat hij het evenwel Vondel doen. Hetzelfde gebeurt
in zijn boek over het Twaalfjarig Bestand, de totaliteit van Oldenbarnevelt geeft hij
door een lange aanhaling van Fruin.
Het past ook geheel bij Van Eysinga's aanleg, dat hij in zijn historische stijl de
praesens stroef hanteert, maar eigenlijk liever de verleden tijd gebruikt. De praesens
confronteert immers schrijver en beschrevene, de verleden tijd schept ruimte tussen
auteur en onderwerp. Ik wees hem er eens op hoe Pieter Cornelisz. Hooft de
tegenwoordige en de verleden tijd afwisselend gebruikt. Het boeide hem ongemeen,
maar hij voelde dat de modaliteit van zíjn geest dit slechts moeizaam kon. Ver-
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leden en praesens zag hij te veel als twee gescheiden eenheden, die elkaar niet
aanraken, de praesens-vorm van de verhalende dialoog en de verhalende
beschrijving, dus de praesens historicum, waarin de tijdeloosheid van het praesens
leeft, paste hij wel toe, maar 't ging niet soepel, niet vanzelf.
In de de geschiedenis zag hij de mensen niet in hun volheid, maar slechts in een
bepaalde handeling, in die of die functie op dat biezondere ogenblik, hoofdzaak
voor hem bleven toch de bondgenootschappelijke evenwichten of verstoringen dier
evenwichten van de partijen in het binnenland en die der staten buiten de eigen
landpalen. Wijd was dan zijn blik, omdat hij nooit naliet de Nederlandse zaak als
een Europese aangelegenheid te zien en het Europees belang als een mundiaal
belang.
Gedurende heel zijn leven is Van Eysinga een nuchter, bezonnen en tegelijk een
verknocht Oranjeman geweest. Het verheugde hem, dat de gewijzigde grondwet
van 1922 vreemde vorsten voor troonopvolging uitsluit. Maar het was zijn
onwankelbare mening, dat het Oranjehuis zekerheid biedt, omdat het de nationale
gevoelens bewust wil delen. De bewegelijke groei van dit inzicht heeft hij zijn volle
pond gegeven. Hoe graag vertelde hij niet van de plechtigheid op 8 februari 1925,
toen in de Leidse Pieterskerk op de 350ste Dies het eredoctoraat aan Koningin
Wilhelmina werd uitgereikt. Leiden, de oude Oranje-Universiteit, na de zware jaren
van de eerste wereldoorlog, mocht nu deze hulde brengen, het deed hem deugd.
De plechtigheid ging niet over de radio, dat verheugde hem, want hij kon maar niet
de mening delen, dat een radiouitzending een belangrijk aandeel heeft in het
scheppen van de publieke opinie. Hij zag er niet veel meer in dan een depreciatie
van het woord. De commissie van voorbereiding, waarin hij zitting had, overwoog
wel of de plechtigheid zou uitgezonden worden, maar verwierp het als in strijd zijnde
met de waardigheid der Koningin.
Van '26 af leraart Van Eysinga in de bovenachterkamer van het Paleis Noordeinde,
's zomers op Het Loo, een enkele keer op het Paleis op de Dam, aan de wat
eenzame leerling, Prinses Juliana, gezeten in een éénpersoonsschoolbank. In de
kamer alleen nog Juffrouw Oosterlee. Van Eysinga weet niet wat hij als bekend kan
onderstellen bij zijn leerling. De Prinses is nog maar amper 17 jaar, maar al spoedig
krijgt hij de overtuiging, dat hij een studente tegenover zich heeft van een gewoon
doctoraal college. Vanwaar dit jeugdige inzicht? Blijkbaar heeft de Prinses, meent
hij, met haar Moeder en Grootmoeder al veel over
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staatszaken gesproken. Het pleziert hem, dat zij in haar vragen vooruitloopt op wat
hij gaat zeggen en dat een grapje nooit mist in te slaan. In de loop van '27 laat de
Prinses zich als studente te Leiden inschrijven. In het tweede studiejaar is besloten,
dat zij drie, door haar zelf te kiezen, delen der wetenschap verder zal bestuderen
onder leiding der betrokken hoogleraren en dat zij daarin examen zal doen, al waren
dit geen examens volgens de hoger-onderwijs-wet. De Prinses kiest Internationaal
Recht bij Van Eysinga. Onderwijl gaat hij in die maanden, evenals Huizinga, nu en
dan 's avonds naar het Waerle in Katwijk voor disputen van allerlei aard en evenals
Huizinga keert hij soms wat vleugellam terug na de vele vragen die de leergierige
inwoonsters van het Waerle op de docenten afvuurden.
Van Eysinga is overeengekomen dat als de laatste examinering - die in het
Volkenrecht, ten zijnent op de Rijnsburgerweg 100 - bevredigend zal zijn, de rector
Van Wijk, die onderhand thee zal drinken bij Mevrouw van Eysinga, tijdens het
binnenkomen van hoogleraar en studente een teken zal krijgen. Aldus gebeurt. Met
onverholen plezier deelt Van Eysinga aan de niets vermoedende Prinses Juliana
mee, dat de Rector haar na afloop wil ontmoeten. De drempel nog niet over zegt
Van Eysinga met dat stralende gezicht, dat alle vrinden van hem in hun herinnering
vast houden, dat de ondervraging ‘zeer goed’ is geweest. De Rector deelt hierop
mee, dat de Senaat besloten heeft de Prinses het doctoraat honoris causa aan te
bieden.
Stilte.
Waarop de Prinses: ‘Meneer van Wijk, dan haalt U het Leidsche eeredoctoraat
naar beneden. Mijne Moeder heeft het eerst gekregen na den oorlog.’
De Rector: ‘Ik waardeer Uw standpunt, Prinses, maar ik moet daar tegenover
stellen, dat ik het besluit van 80 hoogleraren ten uitvoer breng.’
Deze kleine dialoog kon Van Eysinga smeuïg vertellen, de eenvoud en de
eerlijkheid van de studente ontroerden zijn oprecht hart. Nooit liet hij na toe te
voegen: ‘De theepartij eindigde met de Prinses in een wegrijdende auto vol joelende
vriendinnen.’
De promotie van Prinses Juliana wordt door de radio uitgezonden, al ontstemt dit
Van Eysinga. Het promotiediner ten Hove, met oud stijlbegrip en toch weer niet
on-modern, geniet hij ter wille van de intelligente wijze van doen. Het is voor hem
een van de vele voorbeelden dat, als traditie, etiquette en ceremonie maar bewegelijk
blijven,
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zij onverbleekte waarheden vasthouden en tegelijk nieuwe werkelijkheden bevatten.
Prinses Juliana en haar Gemaal nemen nog een privaatcollege bij Van Eysinga,
aanvullend op dat over het Nederlandse Staatsrecht van tien jaar geleden. Ditmaal
wijdt de docent grotendeels zijn aandacht aan de evolutie van het Staatsrecht, die
het verschijnsel staatsinmenging in het maatschappelijk leven heeft opgeroepen.
Het heeft zijn Leidse hart goedgedaan, dat Prinses Beatrix, na een normaal
eindexamen te hebben afgelegd, ook academische examens wenste te doen. Bij
haar eerste bezoek aan hem en zijn vrouw op de Rijnsburgerweg merkt de gastvrouw
laconiekjes op: ‘Ik wilde dat alle meisjes zo waren als de Prinses’.
Al deze onderwerpen bespraken we in brede kout, toen Van Eysinga mijn boek
Rondom de Kroon las. Hoe heeft het hem gespeten, dat ik het niet als titel gaf
‘Rondom Oranje’.
Waren vorstentronen en presidentiële zetels in ruimere mate omgeven met lieden
van zijn hout, zou het werelds beleid dan niet winnen aan inzicht?
Woning en bezittingen van Van Eysinga aan de Rijnsburgerweg waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog krachtens zijn ambt als rechter van het Permanente Hof van
Internationale Arbitrage ex-territoriaal.
Hij voelde het als zijn plicht om tijdens de bezetting, zoals hij eens schreef: ‘alles
in het werk te stellen ten einde het Hof ongedeerd te doen blijven, en niets te doen
wat het Hof kon schaden’. Tegen het einde der bezetting heeft hij van de vijf jaren
in het Vredespaleis een uitvoerig rapport in twee delen aan het Hof uitgebracht.
Naar zijn aanleg was hij een uitzonderlijk trouw vriend. Zijn ruim hart kent allerlei
soort genegenheden, het is dus vanzelfsprekend dat hij meegesleurd wordt in de
zorg voor vervolgde landgenoten. Onvoorwaardelijk springt hij voor hen in de bres.
Dag en nacht is hij bezig om hun belangen te behartigen. Onderwijl zijn er de stille
bijeenkomsten van vertrouwden, groepscontacten tijdens de bezetting die elkeen
in die jaren gekend heeft. In die kleine kring vertrouwt men elkaar totterdood. Hij
heeft het voorzitterschap van een groep: Van Asbeck, De Kat Angelino, C.L. Patijn,
Van Royen, Tinbergen en Verzijl, ter bespreking van onderwerpen, die na de
overwinning van belang voor ons land zouden kunnen zijn. Er zijn ook openhartige
gedachtenwisselingen met enkele Oegstgeester geestverwanten, zij komen samen
in het Zendings-
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huis, Dr Brouwer zit voor, bovendien de ontelbare samenkomsten in het ongestookte,
maar altijd gul-gastvrije huis aan de Rijnsburgerweg.
In deze barre jaren is Van Eysinga physiek ongewoon veerkrachtig. Terwijl hij
brood en boter op de brievenweger afweegt, wandelt hij, de getrainde alpinist, heen
en terug naar Den Haag, met een rugzak, waarin jamglazen met stamppot. Hij leest
natuurlijk veel: ‘Men moet in dezen tijd zijnen geest optrekken aan groote figuren
en anderzijds alle energie zetten op hetgeen iedere nieuwe dag te doen geeft,
althans mij doet dat goed’, schrijft hij in een brief van '44. Hij weet welke bronnen
zijn dorst lessen; geregeld leest hij Grotius en Van Vollenhoven. Uit het Eysingase
landgoed Boschoord in Friesland komen nu en dan bezendingen aardappelen en
brandhout naar Leiden. Het echtpaar deelt er rijkelijk van uit, bij de aankomst van
een nieuwe lading schrijft hij: ‘wij zullen er wel een emplooi voor vinden’.
Bij de Zweedse Ambassade te Berlijn en bij Hammarskjöld Sr., voorzitter der
Zweedse Academie van Wetenschappen, krijgt hij gedaan, dat Huizinga van St
Michielsgestel mag vertrekken en zich mag vestigen in Gelderland of Overijsel. Bij
Mevrouw Mr van Taalingen-Dols, advocaat in Haarlem, heeft hij niet minder dan
150 dossiers van vervolgde landgenoten lopen. De samenwerking met haar
waardeert hij in die oorlogsjaren biezonder. Onder alle beknellende en verbijsterende
omstandigheden blijft hij correct maar nooit star. Hij durft, hij waagt en weet van
geen terugdeinzen. De bezetters weten, dat zij hem als internationaal Rechter
ontzien moeten, hij accepteert dit uit hoofde van zijn ambt, maar ook geen
vingerbreed meer. Als hem na een bespreking in de late avond in Den Haag een
Duitse dienstauto van het Departement van B.Z. wordt aangeboden, bedankt hij en
wandelt in de donkere nacht terug naar Leiden. Een van zijn meest substantieel
hulpverlenen is de bescherming geweest van de hoogleraar Mr Meijers en Mevrouw
Meijers. Dit hoogst gecompliceerde dossier bewerkt hij tot de laatste oorlogsdag
samen met Mr van Taalingen en Mr P.J. Idenburg. De documentairen hierover staan
1
in het boek De strijd om een Mensenleven, door Mr L.M.I.L. van Taalingen-Dols .
Het krachtige voorwoord is van Van Eysinga.
Op de verjaardag van Mevrouw van Eysinga in '42 bereikt de ouders het bericht
dat twee hunner zoons, Tjalling en Dirk, en hun schoon-
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dochter tijdens het uitstappen te Zwolle en Heerenveen gevangen zijn genomen.
De zoons worden ingedeeld bij de beroepsmisdadigers en komen op transport. De
vader moet ervaren, wat hij eens tegen een Duits bezetter, die zijn exterritoriaal
bezit wilde schenden, duidelijk formuleerde: ‘Sie haben die Macht, aber ich habe
das Recht’.
De zogezeide Jodenverklaring heeft hij vanzelfsprekend nooit willen afleggen,
derhalve gaf hij zijn giro op, maakte een einde aan zijn colleges aan de Amsterdamse
Universiteit, in de Agnietenkapel, waar hij sinds '40 zijn collega Verzijl verving, en
hij neemt als curator ontslag van de Economische Hogeschool te Rotterdam. Als in
'42 drie volkomen willekeurige Silbertanne-moorden, door Nederlanders die vrijwillig
in dienst van de Duitse bezetter zijn gegaan, gepleegd worden op drie uitzonderlijk
geachte burgers van Leiden, wendt Van Eysinga zich onvervaard tot Herrn Naumann,
de beul van Smolensk, om er op te wijzen, dat er straf op deze misdaad moet volgen.
De tijd heeft zijn loop. Ook deze oorlog komt tot een einde. De trillende
kompasnaald van het geweten blijft voor Willen van Eysinga richtsnoer. Zijn besef
van gerechtigheid is en blijft het centrale punt, waar alle delen van zijn wezen
samenkomen als de spaken van het wiel, vastgehecht aan de naaf. Met zelftucht
legt hij zich de plicht op niet meer over de Moffen te praten, want nu zijn de inwoners
van Duitsland geen vijanden meer. Hij wil coûte-que-coûte zuiver en rechtvaardig
denken en is wars van elk affect. Zou Grotius het anders hebben gedaan?
Een van zijn zoons vraagt hem eens, of hij zijn levensfilosofie met enkele woorden
kan formuleren. Hij peinst. Dan zegt hij dood-eenvoudig: ‘Doe wat je hand vindt om
te doen’. Zijn leven heeft dit adagium in de oorlogsjaren waargemaakt.
De levensavond zet pas waarlijk in, als hij geheel onverwacht, een jaar nadat hij
gouden bruigom is geweest, weduwnaar wordt, 20 oktober 1959. De echtvereniging
der Van Eysinga's is gaaf, is gelukkig geweest, al heeft zij de worstelingen en het
geduld gekend om een evenwicht te behouden of te hervinden. Voor hem is zijn
huwelijksleven in het tumult van zijn vele werk de blauwgouden hemel van zijn
bestaan gebleven. In zijn Vrouw heeft hij een levensgezellin gehad, die hij niet iets,
niet veel, maar alles kon vertellen. Zij kon luisteren, veelzeggend zwijgen en hem
met een klein woord steunen. Ze doet denken aan Brutus' vrouw, want nooit heeft
zij willen wonen in de buitenwijken van zijn geest, zonder te bezeren vermocht zij
steeds weer door te dringen tot zijn kern.
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Toen ik hem de eerste maal in zijn weduwnaarschap bezocht, kon ik zijn hart horen
fluisteren: ‘Render me worthy of this noble wife’.
Hij tracht gewoon verder te leven. Eenmaal in de week komt hij terug van de
Leidse bloemenmarkt, de armen vol bloemen, omdat zij zo hield van kamers met
fleurigheid. Hij wil blijven glimlachen over haar spontane opmerkingen, die hem in
al die jaren hebben opgemonterd, bij voorbeeld haar: ‘ik zou ook dominee willen
worden, maar dan niet in de theologie studeren’. Er is nu een dagelijks moedbetoon
voor nodig om het bestaan gewoon en opgeruimd te houden. De weduwnaar mist
haar oordeel en inzicht, dat hij dikwijls zo treffend juist vond, dat hij het eens
vergeleek met dat van haar voorvader Gijsbert Karel van Hogendorp, ‘nuchter,
zakelijk, en dóórdringend tot de kern’.
Als ik hem het laatst bezoek in Leiden en hem bij het wegrijden wuivend zie staan
in het geopend deurportaal, besef ik, dat zijn ziel tot een zekere voltooiing is
gekomen. Is de verschuiving al begonnen? Alles in hem is volledig. Vol en ledig
tegelijk.
Toch hebben we gepraat over maar heel gewone dingen, hij stelde zelfs een
gezellig plannetje voor. We zullen eens naar de plek gaan, waar eenmaal de lusthof
van Frederik Hendrik, Honselaarsdijk, gestaan heeft. Hij zal mij dan vertellen van
het rechtsbestel en de rechtsbevoegdheid der Oranjes en ik zal het hebben over
het leed en het plichtsbesef van Mademoiselle d'Orange, Louise Henriette. Zal niet
onze verschillend gerichte belangstelling in de geschiedenis op dit tochtje elkaar
goed aanvullen?
Er komt niets meer van. Hij sterft. Een pelgrim aan het einde van een lange tocht.
HENRIETTE L.T. DE BEAUFORT
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Everardus Egidius Gewin
(Abkoude, 1 mei 1879 - Baarn, 5 januari 1961)
Everard Egidius Gewin werd op 1 mei 1879 in de pastorie van Abkoude geboren
als derde zoon en vierde kind van Ds. Everardus Egidius Gewin en Albertine Christine
van Woensel Kooij. Zijn grootvader Bernardus Gewin was een tijdgenoot en vriend
van Nicolaas Beets en maakte als schrijver van de ‘Reisontmoetingen van Joachim
Polsbroekerwoud en zijne vrienden’ (1841) enige naam. Zijn vader was in Utrecht,
waar hij van 1883 tot zijn overlijden in 1909 stond, een gevierd confessioneel
predikant, wiens faam als redenaar in de kringen van zijn geestverwanten nog
tientallen jaren na zijn dood bleef voortleven. De oudste zoon van het gezin, Mr. Dr.
Bernard Gewin (1873-1911), maakte naam als antirevolutionair jurist, de tweede
zoon, Dr. Joannes Gewin (1877-1923), stierf als geneesheer-directeur van het
Hervormde Diaconessenhuis te Amsterdam, de oudste zuster Susanna Maria
trouwde met Dr. C.D. Cramer, geneesheer-directeur van het Hervormde
Diaconessenhuis te Utrecht, de jongste zuster Albertine Christine wijdde zich in de
wijk van haar vader aan charitatieve en kerkelijke arbeid en bleef evenals haar
jongste broer ongetrouwd. Vooral met haar heeft Everard Gewin zich zeer verbonden
gevoeld, en het is een geluk voor hem geweest dat deze zuster maar enkele jaren
vóór hem overleden is.
Everard Gewin sprak niet graag over zijn jeugd. Uit het weinige dat hij daarover
losliet kon men opmaken dat die niet gelukkig is geweest. Hij was een zwakke,
ziekelijke jongen, die het gewone schoolonderwijs niet kon volgen en dus
huisonderwijs kreeg. Omstreeks zijn twintigste jaar heeft hij enkele jaren in
Frans-Zwitserland gewoond tot herstel van krachten. In die tijd heeft hij in Genève
staatswetenschappen gestudeerd, waardoor het hem mogelijk werd na zijn
terugkomst het diploma M.O. Staatsinrichting te behalen. Een stage als volontair
op de gemeentesecretarie, eerst van Geldermalsen, daarna van De Bilt bleek geen
perspectieven te openen voor een ambtelijke loopbaan en was alleen maar een
kortstondig intermezzo in een ambteloze levensloop.
Gewin bezat een zekere overgevoeligheid, ook voor zijn gezondheid, die hem
uiterst kwetsbaar maakte. Een ruw woord, een verwijt, ook in een recensie van een
van zijn boeken, een gebrek aan begrip, een tekortkoming in égards, dit alles deed
hem haast lichamelijk pijn. Gewend aan de omgang met mensen uit een hogere
cultuurkring, stond
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hij weerloos in een maatschappij die de hoffelijke omgangsvormen van een vorige
periode meer en meer als onnutte ballast over boord wierp en grotere waarde hechtte
aan waarachtigheid dan aan wellevendheid. Voor hem waren deze begrippen
onscheidbaar. Wel doorzag hij klaar en duidelijk de voosheid van een samenleving
die op schijnbegrippen was gebouwd, wel stond hij in zijn ideeën aan de kant van
de vooruitstrevenden in politiek en humanitair opzicht, maar hij voelde zich vreemd
en onwennig in hun wereld en meed hun omgang. In het milieu van zijn ouders
voelde hij zich niet meer thuis, maar desondanks kon hij er zich niet van losmaken;
in de moderne maatschappij had hij zich graag thuis willen voelen, maar hij zocht
tevergeefs naar de sleutel die er hem de toegang voor verschafte. Zoon en kleinzoon
van rechtzinnige predikanten, opgevoed in een streng orthodox gezin, ook in zijn
latere leven vrijwel uitsluitend in kerkelijk meelevende milieus verkerend, was hij
niettemin al vroeg tot de overtuiging gekomen, agnosticus te zijn. Hij had het geloof
van zijn ouders, zijn broers en zusters graag willen delen, maar hij kon het niet. Dat
heeft hem tot een eenzame gemaakt. Levenslang heeft hij de omgang gezocht met
de eenvoudige, kinderlijk gelovigen die in hem de zoon van hun geliefde predikant
vereerden. Hun gedachtenwereld, hun geloofsleven was hem sympathiek, maar hij
voelde er zich verre van staan. Hij vertaalde, dikwijls op verzoek van zijn zuster
Christine, bij voorkeur geestelijke liederen, en twee daarvan zijn in de
gezangenbundel van de Nederlands Hervormde kerk opgenomen. Pas toen in later
jaren het Humanistisch Verbond werd opgericht, vond hij daarin een geestelijk tehuis,
en hij heeft het in bijzondere mate op prijs gesteld dat men hem enkele keren in de
rubriek ‘Het Woord van de Week’ een humanistische radiolezing heeft laten houden.
In 1942 had hij al, in ‘Overdenkingen van een agnosticus’, zijn ‘geloofsbelijdenis’
op schrift gesteld. Hij liet het stuk niet drukken om zijn zuster geen nodeloos verdriet
te doen, maar er was hem veel aan gelegen. ‘Er is in de melodie van het christendom
iets’, schreef hij mij in de begeleidende brief, ‘dat mij trekt. Ik denk b.v. aan de naieve
tekst van de Mattheuspassion. En dan de muziek van Bach in 't algemeen. Ik kan
dat alles niet uit de wereld wegdenken; mij dunkt dat moet een geweldige verarming
beteekenen, een wereld zonder het christendom. Maar iets anders is het of ik geloof
in de godsdienstige belijdenis. En dan zeg ik niet enkel: neen, maar ik moet zelfs
zeggen: ze schokt me.... En wanneer ik zie wat de christenen van alle
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schakeering - ook uiterst onkerkelijke geloovigen - aanvaarden, dan word ik
neerslachtig en voel mij eenzaam. Is mijn niet-kunnen-aanvaarden dan zóó
buitenissig? En waarom ben ik in het leven gesteld, wanneer ik de troost van den
godsdienst niet aanvaarden kan. Pleit dat voor een liefdevollen hemelschen Vader?
In mijn gevoel van vereenzaming heb ik het opstel geschreven en ik hoop er iemand
(liefst velen) door te bereiken’.
In deze vereenzaming is het schrijven levenslang een milde troost geweest voor
Gewin. Tot het einde toe is hij blijven schrijven, ook toen hetgeen hij neerschreef
geen of weinig zin meer had. Uit alles wat hem onder ogen kwam maakte hij notities,
waaruit dan gaandeweg artikelen ontstonden. Zijn oudste publicaties, een genealogie
van de familie Gewin en een kwartierstaat van zichzelf, zijn broers en zusters (1897),
verschenen in het jaar waarin hij twintig werd. Zoals zo dikwijls bleek ook hier de
genealogie de weg te hebben gebaand voor belangstelling voor de geschiedenis,
in 't bijzonder ook voor de kerkgeschiedenis. Een artikel over het kerkelijk leven in
de Bilt in de 18de en het begin der 19de eeuw (1913) was een voorstudie voor een
monografie van de Bilt (1916), een uit archivalische bronnen samengesteld
vlotgeschreven verhaal, dat een goede pers kreeg en in 1944 herdrukt werd. Dadelijk
daarop begint een reeks van historische studies van christelijkmaatschappelijke
aard, die uitloopt op een aantal opstellen over het Réveil, en waaruit zijn boek ‘In
den Réveilkring’ (1920) ontstaan is. Gewin is door dit boek in breder kring bekend
geworden. Hij had er een groot aantal onuitgegeven brieven voor doorgewerkt, o.a.
de correspondentie van Da Costa, en er het dagboek van Willem de Clercq voor
geraadpleegd, zodat het vrij wat tot dusver onbekend materiaal bevatte.
Uit 1924 dateren zijn eerste publicaties op een ander terrein waarop hij zich
verdienstelijk heeft gemaakt, dat der volkskunde, al kan men zijn opstel over het
pelikaansymbool (1914) als een voorstudie daarvan beschouwen. Het was vooral,
om niet te zeggen uitsluitend, het volksgeloof dat zijn belangstelling had. In twee
bundeltjes, ‘Nederlandsch volksgeloof’ (1925) en ‘Studiën over volksgeloof’ (1930),
heeft hij een deel van zijn materiaal bewerkt. Ten dele zijn deze opstellen, waarvan
er enkele al in tijdschriften waren verschenen, compilatiewerk, maar doordat hij er
allerlei eigen waarnemingen in vervlochten heeft hebben ze als
documentatiemateriaal nog altijd waarde.
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Tussen zijn veertigste en zijn vijftigste jaar ligt de vruchtbaarste periode van zijn
werkzaamheid. Nog twee andere boeken verschenen van hem in deze jaren:
‘Piëtistische portretten’ (1922) en ‘Menschen en tijden’ (1928). Beide bundels
bevatten een aantal historische schetsen over figuren die, met één uitzondering, in
de overgangstijd van de 18de naar de 19de eeuw hebben geleefd. Gewin was hier
in zijn element; hij leefde zich geheel in deze levens in, probeerde door het lezen
van brieven en dagboeken een zo duidelijk mogelijke voorstelling van het
gedachteleven van zijn objecten te vormen om dan het wezenlijke van hun
persoonlijkheid uit te beelden. Het waren geen doorwrochte biografieën, waarvoor
hem trouwens de wetenschappelijke scholing zou hebben ontbroken; hij heeft nooit
anders geschreven dan vluchtige schetsen, maar met rake typeringen en gevoelige
accenten. Zijn voorliefde ging uit naar mannen en vrouwen voor wie het leven moeilijk
en zorgvol was geweest. Hij wist dat zijn lezerskring betrekkelijk klein was, maar
dat die kleine kring troost en bemoediging zou putten uit zijn werk.
Ook na zijn vijftigste jaar heeft hij nog een aantal tijdschriftartikelen geschreven,
maar daarvan zijn er geen meer gebundeld. Het Réveil bleef hem boeien, zoals het
eenmaal die andere agnosticus Allard Pierson geboeid had. Het enige
bestuurslidmaatschap dat hij bij mijn weten vervuld heeft was dat van het
Réveilarchief, waarvan hij een der oprichters was. In de Réveilkring trof hij die ‘kracht
bij zwakheid’ aan die het probleem van zijn eigen leven was. In een artikel onder
dit opschrift verschenen (1932) heeft hij zijn aantekeningen van tientallen jaren
verwerkt. Wie hem kende wist dat het een oratio pro domo was, een
zelfrechtvaardiging, een protest tegen de verguizing waaronder hij in zijn jeugd
zozeer geleden had. Hoe vertrouwd was ook hem de overgrote gevoeligheid, de
kranke zwaarmoedigheid waaraan, zoals Gerretson eens schreef, de
Réveilgeslachten, het een voor, het ander na, te gronde zijn gegaan.
Gewin schreef doorgaans in de ochtenduren. 's Middags trok hij naar Utrecht,
verzamelde zijn gegevens in de Universiteitsbibliotheek en ging daarna theedrinken
bij zijn jongste zuster. 's Avonds bezocht hij dikwijls deze of gene vriend of vriendin.
Zo werd hij ouder en eenzamer. Zijn broers en zusters stierven alle vóór hem, zijn
beide broers zelfs al op betrekkelijk jonge leeftijd. Na de dood van zijn moeder was
hij van de ene kamer naar de andere verhuisd, steeds overgeleverd aan de
nukkigheid van de kamerverhuursters, tot hij tegen het eind van
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zijn leven een toegewijde verzorgster vond in mevrouw Hendriksen, in wier gezin
hij zijn laatste jaren heeft doorgebracht en in wier huis hij gestorven is. Op 9 januari
1961 hebben familieleden en vrienden hem begraven op het kerkhof van Bilthoven,
waar hij de beste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Zijn graf ligt naast dat van
zijn zuster.
P.J. MEERTENS
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P.H.G. van Gilse
(Leer, 31 mei 1881 - Haarlem, 9 april 1959)
Van Gilse werd geboren in Leer in Oost-Friesland, waar zijn vader doopsgezind
predikant was. In die tijd werden dikwijls Nederlanders bij de Oostfriese gemeenten
beroepen, die in het Nederlands, later afwisselend in het Nederlands en in het Duits
preekten. Immers ondanks de ‘Anschluss’ bij Pruisen in 1866 voelden de Oostfriezen
zich in die tachtiger jaren nog nauwelijks Duitsers; de omgangstaal was het ‘Ostfreis’,
dat Van Gilse in zijn later leven nog goed kende. Zijn moeder stamde uit een
Oostfries geslacht. Toen zijn vader naar Zwolle werd beroepen, gaf de overgang
naar een Nederlandse school voor de toen tienjarige jongen echter geen
moeilijkheden voor zover het taal en leerstof betrof. Niettemin betekende het een
breuk in zijn leven; hij bleef zich altijd zijn tweeërlei afkomst bewust. Als kind op
school wel voor ‘mof’ gescholden - maar in Oost-Friesland voor ‘Holländermuff’ wilde hij zelfs in de oorlog het woord ‘mof’ nooit horen. Maar hij verfoeide het Nazisme
en - als goede Mennoniet - het Pruisische militarisme. Onder de Duitse bezetting
heeft hij innerlijk diep geleden; hij wist welke duistere machten waren losgebroken.
Toen Frankrijk in 1940 onder de voet was gelopen, kwam hij aandragen met een
stuk proza van Heinrich Heine en las de passage voor, waarin telkens herhaald
wordt het ‘Ich warne Euch Franzosen...’. Toch kon hij krachtens zijn natuur niet
helemaal in een zwart-wit schema denken, wat in de oorlog haast ieder uit een soort
geestelijk zelfbehoud doet. Maar toen in 1942 een groot deel der Leidse hoogleraren
zijn ontslag aanbood, heeft hij weloverwogen zich daarbij aangesloten. De toenmalige
president-curator vergiste zich deerlijk, toen hij meende in hem een wankelmoedige
te zien die nog wel tot andere gedachten te brengen zou zijn. Op de hem eigen
onopvallende wijze heeft hij tot het eind de goede zaak gediend. Zijn oudste dochter
kwam om in het concentratiekamp Ravensbrück. Voor hem en zijn vrouw bleef het
een groot verdriet, maar het heeft hen niet verbitterd.
In Zwolle doorliep Van Gilse het gymnasium en deed tegelijk eindexamen a en
b. Zijn medische studie volbracht hij in Amsterdam, waarbij zijn wetenschappelijke
aanleg al spoedig aan het licht kwam. Nog voor zijn artsexamen, dat hij in 1908
aflegde, was hij een jaar assistent voor de anatomie onder Prof. Bolk. De geneugten
van het studentenleven gingen ook niet aan hem voorbij; hij was senator van het
Amsterdams Stu-
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dentencorps, tegelijk met zijn latere echtgenote Julie van West, zelf een begaafde
medica. In 1910 trouwden ze en gingen in Haarlem wonen. Van Gilse was toen al
twee jaar assistent voor keel-, neus-, oorheelkunde bij Prof. Burger; in 1909 had hij
een studiereis van enige maanden naar Wenen en Berlijn gemaakt. Van 1910-1930
was hij Burgers chef-de-clinique en oefende hij daarnaast zijn specialistenpractijk
uit, tot 1924 in Haarlem, daarna in Amsterdam. Het was een zeer bezet leven met
eerst nog het heen en weer reizen en het voorbereiden van een proefschrift. De
maatschappelijke kant van zijn beroep had ook zijn volle aandacht in een tijd toen
dat nog veel minder gewoon was dan nu. Maar bij dat al had hij het geluk een vrouw
naast zich te hebben, die hem op zijn hele levensterrein kon volgen en bijstaan en
die dat deed met alle liefde en begrip voor zijn soms wel rusteloze natuur. In 1923
promoveerde hij over ‘De ontwikkeling van de wiggebeensholte bij den mensch.’
(bijdrage tot de kennis van de pneumatisatie van den schedel). Het tijdrovende
voorbereidende werk, zoals het maken van foto's en tekeningen, had hij samen met
zijn vrouw zelf verricht. In 1930 kwam zijn benoeming tot hoogleraar te Leiden.
Door zijn omgang met patiënten die door pathologische afwijkingen aan het
strottenhoofd de stembanden moeten missen ging Van Gilse zich interesseren voor
andere manieren van spreken, n.l. zonder het persen van lucht door de stemspleet.
Hier kwam hij op het terrein van de phoniatrie, d.i. de kunst van het herstel van de
pathologische spraak. In zijn vele studies daarover, die ook voor de niet-medicus
interessant zijn, bespreekt hij verschillende mogelijkheden. Daar is in de eerste
plaats het ‘kliksen’. In de omgang met huisdieren, speciaal paarden, maakt de mens
gebruik van klanken die in hoofdzaak met de mond worden voortgebracht. Men
noemt deze klanken in het Engels ‘clics’, in het Duits ‘Schnalze’. In enkele Afrikaanse
talen vormen deze klanken een onderdeel van de normale spraak. Men kan op deze
manier medeklinkers zeer scherp articuleren. Door het bewegen van de lucht in de
mond ontstaan tevens geluidmengsels, waaruit weer vocaalachtige klanken worden
gevormd. De phonetici noemen dat ‘mitschleppen der Vokale durch die Konsonanten.’
Jonge kinderen blijken zich spontaan van dit soort taal te gaan bedienen, wanneer
ze het gebruik van de stembanden missen. Hun leeftijdgenoten verstaan hen
onmiddellijk en bootsen het ook snel na. Bij volwassenen uit de omgeving duurt dat
wat langer, maar er kan zo een hele kliksgemeenschap ontstaan. Iemand die op
later leeftijd
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het gebruik van zijn stembanden verliest staat eerst geheel hulpeloos, maar met de
hulp van phoniaters en logopaeden kan hij het kliksen aanleren.
Een tweede surrogaat-taal is de z.g. slokdarmspraak, in het eind van de vorige
eeuw al bekend. In plaats van lucht uit de long kan lucht worden gebruikt, die eerst
door inademing van de borstkas in de slokdarm is gezogen. Als deze lucht naar
buiten wordt geperst, ontstaat het z.g. ‘boeren’ (ructus). Met de nodige oefening
kan men op deze manier spraakklanken vormen. Ook hierover heeft Van Gilse
studies geschreven, geluidsfilms gemaakt en meermalen op congressen gesproken.
Een derde mogelijkheid is de parabuccale spraak of kikkerspraak, waarmee sommige
patiënten zich behelpen, maar deze is moeilijk aan te leren. Er wordt lucht geperst
tussen wang en gebit; met de wangmusculatuur wordt het aandrijvingsmechanisme
gevormd dat de spraak voortbrengt. Al deze dingen zijn Van Gilse zijn hele leven
blijven bezighouden; in zijn afscheidscollege op 23 juni 1951 gaf hij een heldere
samenvatting van alles wat op dit gebied was bereikt. Behalve de wetenschappelijke
belangstelling voor deze problemen speurt men in zijn uiteenzettingen ook de
behoefte de in nood zijnde mens te hulp te komen.
Via zijn belangstelling voor geluidsvorming ging hij zich ook bezighouden met
spraakvorming en zo kwam hij op het terrein van de logopaedie en de experimentele
phonetiek. Hij heeft onder meer een film gemaakt die aantoonde hoe de geluidsfilm
tot stand komt. Het geluidsbeeld werd zichtbaar gemaakt via de snaargalvanometer
van Einthoven. Jarenlang heeft hij samengewerkt met de Amsterdamse phonetica
1
Dr. Louise Kaiser . Sinds 1935 gaf hij te Leiden aan zijn kliniek een cursus in
experimentele phoniatrie voor de opleiding van logopaedisten, uitgaande van de
Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie, waarvan hij later erevoorzitter werd. Aan
zijn kliniek werd mettertijd een vaste logopaediste verbonden voor patiënten met
spraakafwijkingen zowel als voor slechthorenden. Ook gaf Van Gilse college voor
de studenten in de levende talen, soms in samenwerking met een van zijn
taalkundige collega's. Zijn belangstelling voor zuiver taalkundige kwesties en een
fijn gehoor voor uitspraaknuances maakten hem daarvoor bizonder geschikt. Na
de oorlog wist hij de physicus Moll, die later tot hoogleraar werd benoemd, aan zijn
kliniek te verbinden als acoustisch adviseur bij de audiologie, een vak dat als
onderdeel van de keel-, neus-, oorheel-

1

Nog in een van zijn laatste jaren riep hij haar hulp in voor het registreren van het geluid van
vrouwelijke ratten die met mannelijk hormoon waren behandeld.
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kunde opgang maakte en veel technisch-physisch inzicht vereiste. Kort voor zijn
afscheid in 1951 kwam de geluidvrije kamer gereed, nodig voor de experimenten
op dit gebied. Uit een en ander is al voldoende gebleken, dat de benoeming van
Van Gilse tot lid van ‘Letterkunde’ volkomen op zijn plaats was. Zijn brede
belangstelling en grote algemene belezenheid maakten dat hij de
maandvergaderingen ook graag bezocht, zelfs nog in zijn latere jaren toen hij zich
weer metterwoon in Haarlem had gevestigd.
1
Over zijn zuiver medisch werk is op andere plaats met deskundige hand
geschreven. Ik noem hier alleen zijn verdienste voor de bronchoscopie, waarmee
hij reeds in zijn Amsterdamse tijd, maar vooral ook in Leiden frappante resultaten
heeft bereikt. Enige verontwaardiging was er daarom bij zijn naaste medewerkers
en vrienden, toen, ik meen enkele jaren na de oorlog, een der Leidse dagbladen
met grote opmaak vertelde, dat een patiënt die een voorwerp in de long had gekregen
ijlings per vliegtuig naar Amerika was vervoerd, om het daar door een ‘beroemd
specialist’ te laten verwijderen. Toen Van Gilse dat bericht las, had hij er niet anders
dan een schouderophalen en een licht-ironisch lachje voor over. Dat tekende hem
geheel; eerzucht kende hij niet. Alleen de ingewijden weten waarschijnlijk ook, dat
hij in Nederland de eerste was die na de oorlog het onderzoek stimuleerde naar de
invloed die rode-hond bij vrouwen tijdens de zwangerschap op het kind kan hebben.
Dat in de kringen van zijn vakgenoten zijn verdiensten naar waarde geschat zijn,
ook in het buitenland, bewijst o.a. zijn benoeming tot erelid van de afdeling Otology
and Laryngology van de Royal Society of Medicine in nov. 1951 en van de
Nederlandse Keel-, Neus-, Oorheelkundige Vereniging.
Boven werd al aangeduid, dat hij zich veel op maatschappelijkmedisch terrein
bewogen heeft. Ook de doopsgezinde gemeenten in Haarlem en Leiden hebben
ruimschoots van zijn belangstelling en werkkracht geprofiteerd. Verder was hij
bestuurder der Algemene Doopsgezinde Sociëteit en curator van het Doopsgezinde
Seminarie te Amsterdam. In het algemeen gesproken had hij een grote belangstelling
voor zijn medemensen en de behoefte te helpen en te raden waar hij kon. Met zijn
assistenten en de andere medewerkers op zijn kliniek was de verhouding uitstekend.
Ook na zijn emeritaat stond hij met

1

Ned. Tschr. v. Gen. 95, III, 37.
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velen nog in nauwe persoonlijke relatie. Onder de collega's in binnen- en buitenland
had hij eveneens veel goede vrienden. Men leze b.v. het met warme bewondering
geschreven ‘In memoriam’ van zijn hand over Dr. H.L.J. Struycken in het Ned.
Tijdschrift voor Geneeskunde (Jg. 94, no. 47), die op zijn instigatie in 1949 het
doctoraat honoris causa te Leiden ontving. Met deze man moet hij in veel opzichten
verwantschap gevoeld hebben. Dat een deputatie van oud-assistenten hem op zijn
e

75 verjaardag in zijn vakantie-oord nog een bescheiden hulde kwam brengen, heeft
hem dankbaar gestemd. Want hij wist zelf beter dan wie ook dat hij door zijn
ongelijkmatig temperament in de dagelijkse omgang wel eens moeilijk was. Maar
men vergaf het hem gemakkelijk, want wie hem nader kende, wist dat hij een integer
karakter had, 20-karaats, zoals iemand eens van hem zei. Hij kende hoge normen,
destemeer was hij zich eigen ontoereikendheid bewust. Daardoor heeft hij niet
gemakkelijk geleefd; in de grond had hij een melancholische aard, maar gelukkig
kon hij ook het betrekkelijke van de dingen zien en zelfspot ontbrak hem geenszins.
Hij kon zo half binnensmonds wat zitten pruttelen, of hij poneerde iets extreems, in
de hoop tegengesproken te worden en zijn omgeving te laten lachen. Zo heeft hij
zich geestelijk staande gehouden, ook toen de ziekte, waarvan hij als medicus het
verloop tevoren kende, langzaam zijn krachten sloopte. Zolang hij even kon, bleef
hij de omgang met mensen zoeken en bezocht hij in Haarlem en Leiden disputen
of andere gezelschappen die zijn belangstelling hadden. Sterk trok ook zijn hart in
de laatste jaren naar Zwolle en Oost-Friesland. Telkens was er wel weer een goede
vriend die hem er bracht. ‘Voor 't laatst’, zei hij dan, maar dat herhaalde zich nog
enige jaren. Naar het uiterlijk goedmoedig schertsend, innerlijk waarschijnlijk een
moeilijke strijd voerend, moge hij op het eind de rust gevonden hebben van het ‘Uw
wil geschiede’, waar zijn diepste wezen naar hunkerde.
M.J. VAN KLOEKE-VAN LESSEN
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Anna van Gogh-Kaulbach
(Velsen, 31 december 1869 - Haarlem, 28 januari 1960)
Het ligt voor de hand, dat het overzien van een lang, in dit geval zelfs zeer lang
leven een aantal gevarieerde aspecten te zien kan geven. Er zijn mensen die in
een enkel aards bestaan 'n twee of drie levens lijken te hebben saamgebundeld
van zo uiteenlopende aard en inhoud, dat deze onderling door nauwelijks een andere
band verbonden schijnen dan door de persoonlijkheid van hun drager.
Niet aldus het negentigjarig leven van Anna van Gogh-Kaulbach. Wat de
beschouwer hiervan bovenal treft is de vaste eenheid die, bij alle wisselingen, dit
leven heeft gekenmerkt, een eenheid die misschien het kortst is te karakteriseren
met de aanduiding: overgave aan een taak. Want door al wat aan menselijke
belevingen: huwelijk en moederschap, sociale belangstellingen en vriendschappen
dit vrouwenleven mocht vervullen, loopt van het prille begin tot het verre einde
onafgebroken en onverzwakt, als een alles bindende draad, de door aard en aanleg
dwingend opgelegde taak van de literaire werkzaamheid. Een werkzaamheid van
zeker driekwart eeuw, want de schrijflust ontwaakte al vroeg.
Op 31 december 1869 werd Anna Maria Kaulbach te Velsen geboren. Haar vader
Franz Ludwig Eduard Kaulbach (wiens vader zich als Nederlander had laten
naturaliseren) was daar arts. Haar moeder Helena Maria Cornelia van Reijn stamde
af van naar Nederland uitgeweken Hugenoten. Velsen was toen nog een landelijk
dorp. Anna genoot, zoals zij getuigt in haar ‘Herinneringen’, gepubliceerd in het
Haarlems Dagblad, (zeven nummers: 23 november-28 december 1957, waaraan
wij een en ander ontlenen) van het meerijden op de verre tochten de uitgebreide
buitenpraktijk in, van het buitenleven in nauw contact met de natuur en van een
genegen omgang met dieren. Factoren dit alles, die stellig het hunne zullen hebben
bijgedragen tot de heldere evenwichtigheid van haar aard, zoals wij die uit haar
werk kennen. Dat in haar omgang met de dorpskinderen uiteraard niet op stand
gelet werd, heeft de schrijfster later als een zegen gewaardeerd.
Het leed bleef den huize Kaulbach niet bespaard: achter elkaar verloren de ouders
zes kinderen kort na de geboorte. ‘Ik alleen bleef in leven,’ schijft zij, ‘en het lijkt wel
alsof het lot, dat aan mijn broertjes en zusjes de nodige levenskracht had onthouden,
er mij een dubbele portie van had toebedeeld.’ Bovendien werd op vijfendertigjarige
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leeftijd de moeder blind, een leed, waarin de ouders het nu nog maar ‘enig kind’
niet meer dan onvermijdelijk hebben betrokken en waaronder de moeder haar
opgewekte aard niet verloor.
Op haar zevende jaar werd zij leerlinge van de meisjesschool te Beverwijk. Een
aardige noot uit dat schoolleven vormde haar herinnering aan de feestjes, waar de
meisjes door de mannelijke jeugd werden onthaald op toneelvoorstellingen, waarbij
Willem Royaards, die toen met zijn moeder en zusters in Beverwijk woonde, zijn
talent al demonstreerde.
Tot de vrienden van haar ouders behoorde ook F. Domela Nieuwenhuis, toen
nog Luthers predikant te Beverwijk, en het lijkt niet onwaarschijnlijk dat iets van het
sociale bewustzijn dat in de gesprekken zal hebben doorgeklonken, niet geheel zal
zijn voorbijgegaan aan de jonge Anna, die van sociaal bewustzijn in haar leven en
haar werk later duidelijk blijk zou geven.
Zes jaar later verhuisde zij van de Beverwijkse school naar de meisjes-H.B.S. te
Haarlem en kwam er in de tweede klas. Het was in deze Haarlemse schooljaren
(waarin zij o.m. een gedegen kennis met Vondel maakte) dat de drang om haar
ervaringen en fantasieën neer te schrijven bezit van haar nam. Maar zij hield dit nog
strikt voor zichzelf. Vooral schrijven voor het toneel lokte haar. Zij gewaagt in haar
‘herinneringen’ van de weerstanden bij pers en Toneelgezelschappen tegen het
stuk van eigen bodem en noemt als uitzondering De Nederlandsche
Tooneelvereeniging, onder Ternooy Apèl en Van der Horst, die behalve stukken
van Heyermans en Ina Boudier-Bakker, later ook háar toneelspel ‘Eigen Haard’
enige tijd on het repertoire hadden.
Na haar schooltijd riep haar thuis een taak naast haar moeder, maar het schrijven
werd daarom niet verwaarloosd. Na nog een toneelstuk ging het de kant van de
bellettrie op: in ‘Nederland’ (toenmalig redacteur Van Loghem, zich noemende ‘Fiora
della Neve’) verscheen een eerste novelle; ook ‘Elseviers Maandschrift’, geredigeerd
door Herman Robbers, publiceerde er enige en Robbers gaf haar aanmoediging
en critiek.
In 1892, twee en twintig jaar oud, ontmoette Anna Kaulbach de man met wiens
leven het hare tot aan zijn verscheiden in 1934 zou samengaan, Willem van Gogh,
neef van Vincent. Hij was bollenkweker; liefde voor de kunst trok hem later naar de
kunsthandel. Zij trouwden in 1899, vestigden zich in Lisse, waar in 1900 hun eerste
zoon, Eduard, en in
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1902 Willem Daniël geboren werden, later te Sassenheim, waar hun beide dochters:
Magdalena in 1903 en Maria Cornelia in 1905 het levenslicht zagen.
Intussen was in 1894 haar eerste roman ‘Albert Overberg’ verschenen onder het
pseudoniem Wilhelmina Reynbach.
Anna Kaulbach stond in die tijd met haar gehele ontvankelijkheid in de sterke
e

sociale stromingen, die het laatste decennium van de 19 eeuw beroerden:
socialisme, vrouwenkiesrecht, geheelonthouding, vegetarisme, anti-militairisme. In
de literatuur het realisme en naturalisme, die het gingen winnen van het
individualisme van de Tachtigers. Dat een vitale, gevoelige en ontvankelijke natuur
als die van Anna Kaulbach dit niet slechts zou ondergaan, doch ook de behoefte
zou gevoelen te getuigen is begrijpelijk. Haar onder haar meisjesnaam verschenen
roman ‘Levensdoel’ gaf daarvan blijk, waarbij, meer dan de literatuur het sociaal
ideaal gebaat was met het jonge élan. Dat haar openstaan voor de sociale leuzen
en overtuigingen, die haar tijd vervulden, voor haar heel wat meer betekenden dan
een abstract ideaal: een door hart en verstand beleden menselijke noodzaak, bewees
haar in Lisse geschreven, in 1905 verschenen roman ‘Rika’, de geschiedenis van
het proletariërskind uit de bollenstreek, een boek dat ook literair volwaardig was, zij
't dat haar stijl hier nog de invloed van '80 droeg, waarvan zij zich echter al spoedig
losmaakte.
Het echtpaar Van Gogh was intussen bevriend geraakt met Israel Querido, over
wie Anna van Gogh-Kaulbach met grote waardering voor mens en werk schrijft en
van wie zij in haar ‘Herinneringen’ een bijzonder levendig en scherp getekend portret
tekent. (‘Evenmin als in zijn werk legde hij zich in de omgang met mensen enige
beperking op.’) Zij erkent voor haar werk veel aan zijn critiek gehad te hebben, maar
weet zich welbewust geweerd te hebben tegen invloeden op haar stijl.
In 1906 verhuisde het echtpaar Van Gogh van Sassenheim naar Haarlem. Het
kon niet uitblijven dat de wrijving tussen de twee grote, ieder de gehele mens
opeisende taken: de zorg voor het gezin, voor de kinderen vooral, en de concentratie
op de literaire arbeid, zich voelbaar maken moest. Dat zij de door het talent haar
opgelegde taak nooit verzaken zou, moet wel van meet af voor haar hebben
vastgestaan; te goed voorvoelde zij ook de onvoldaanheid, die dit verzaken haar
zou hebben gegeven: ‘een onvoldaan mens kan geen opgewekte moeder
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zijn’, tekent zij met heldere nuchtere zelfkennis aan, en de omstandigheden hebben
haar niet tegengewerkt om de elkaar weerstrevende eisen te verzoenen. Hoezeer
het dilemma haar intussen toch in beslag genomen moet hebben - hoe zou het ook
anders kunnen! - voelen wij in de roman ‘Moeder’ (1909), die een beeld geeft van
het verscheurde leven, waartoe 't bij een aldus naar twee kanten getrokken vrouw
kan komen en de noodlottige gevolgen die deze niet opgeloste situatie
teweegbrengen kan. (Het boek beleefde 25 drukken). Bijna twintig jaar later, in 1928,
toen haar kinderen al volwassen waren, heeft zij nog eens aan dit probleem van de
werkende vrouw en moeder gestalte gegeven in haar roman ‘Het brandende hart’.
Huwelijk en moederschap blijken intussen wel de kern te vormen van haar werk,
hoeveel zich daaromheen nog mocht verwezenlijken.
In 1909 werd aan het echtpaar Van Gogh de jongste zoon Henri, geboren. Een
jaar later trof hen een groot leed door de dood van hun oudste dochtertje, toen
zeven jaar oud. Deze afscheuring gaf de schrijfster een bij alle eenvoud bezield
proza in de pen; het werd onder de titel ‘In memoriam’ opgenomen in een bij P.N.
van Kampen & Zoon, Amsterdam verschenen bundel ‘Impromptu's’.
Dat Anna van Gogh-Kaulbach met haar open oog voor de sociale kanten van alle
mensenwerk en -leven niet draalde met lid te worden van de in 1905 opgerichte
Vereniging van Letterkundigen, is begrijpelijk. Uit wat zij memoreert aangaande de
bedrijvigheden van deze vakvereniging van de schrijvers blijkt alweer haar levendige
belangstelling voor de sociale kant óók van het schrijversschap.
Hoezeer steeds het Toneel haar genegenheid is blijven behouden spreekt uit
haar uitvoerige en ter zake kundige beschouwingen daarover gedurende de jaren
tot aan de eerste Wereldoorlog (Haarlems Dagblad 7, 14 en 21 december '57),
waarmee zij een beknopt doch helder beeld geeft van het toneelleven dier dagen.
Bij het uitbreken van die oorlog stelde het Haarlems Dagblad haar aan als
toneelverslaggeefster in de plaats van J.B. Schuil, die als reserverofficier onder de
wapenen was geroepen, een taak die haar veel voldoening schonk.
Nog voor het einde van de oorlog verscheen, in 1917, ‘Jet-Lie’, een historische
roman spelend in de jaren onmiddellijk voorafgaand aan de Franse revolutie. Het
historische verhaal blijft een uitzondering in het oeuvre van Anna van Gogh-Kaulbach.
Maar het is begrijpelijk dat zij, met haar diepe belangstelling voor het maatschappelijk
en sociaal
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bestel, de blik richtte op wat Frankrijks heftigst bewogen periode, zijn worsteling om
nieuwe levensvormen, worden ging. En ook hoe 't een mensenkind van Nederlandse
origine - Jet-Lie was de dochter van de dichter Willem van Haren - daarin verging.
In 1919 verhuisde het gezin naar Arnhem, waar de ontmoeting met een principiële
dienstweigeraar uit de eerste Wereldoorlog haar inspireerde tot haar roman ‘De
hooge Toren’, opnieuw een bewijs hoe het op de bres staan voor een zedelijke
overtuiging hart en hoofd bij haar in beweging kon zetten.
Met de verhuizing in 1924 naar Amsterdam ging voor de schrijfster een lang
gekoesterde wens in vervulling. De reeks van haar romans groeide; ‘Menschen in
't huwelijk’ werd in het Deens en Zweeds vertaald. De stroom van het werk ging
door.
In 1934 kwam voor de schrijfster de diep ingrijpende verandering: haar man ontviel
haar. Het is kenmerkend voor de diepe verwevenheid van schrijfsterschap en
mens-zijn, dat karakteristiek was voor deze vrouw, dat zij in het laatste nummer van
haar ‘Herinneringen’ met deze simpele mededeling haar levensoverzicht als 't ware
afsluit, hoeveel er daarna nog komen mocht. Het leven ging verder, het werk ging
verder. Wel gewaagt zij nog van haar reis in 1937/'38 naar wat toen nog Nederlands
Indië was - haar zoon was arts in Makassar. Maar zij zou de heldere realiste als
hoedanig wij haar kennen, niet geweest zijn, ware niet haar verrukking om wat zij
op Bali en Java vond aan schoonheid van natuur en mensenwerk overschaduwd
geworden door haar afschuw voor wat zij ontdekte aan onmenswaardige
arbeidsvoorwaarden.
Heldere realiste - zeer stellig was zij dit; de diep grijpende veranderingen in de
werkelijkheid, ook van de menselijke verhoudingen konden haar niet ontgaan. Een
kwart-eeuw verschil in de omgang tussen moeders en kinderen vinden wij b.v. bij
een vergelijking tussen de romans ‘Moeder’ (1909) en ‘Wij zoeken’ (1933).
Werkelijkheidszin, liefde voor de mens, sociale overtuiging - toch is met dit alles
de mens nog niet volledig getekend. Juist de tegenpool van die werkelijkheidszin:
het bevroeden van, het tasten naar een andere werkelijkheid, onzichtbaar achter
de zichtbare, vormt nog het sluitstuk. Enkele van haar boeken ontlenen aan deze
geïnteresseerdheid in metafisische problemen hun ontstaan: ‘Frank en de Dood’,
‘Schaduwkinderen’, ‘Goddelijk avontuur’, maar ook elders treffen wij de sporen ervan
aan, zoals b.v. vluchtig in ‘Menschen in 't huwelijk’ en ‘Op den Rand’.
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Niet slechts een lang leven is het dat hier aan ons oog voorbijgaat, maar ook: welk
een vruchtbare bedrijvigheid heeft het ontplooid! Respectabel, bijna onoverzienbaar,
niet alleen van lengte, ook van veelzijdigheid, is de lijst van haar werk. Waarbij de
vele kinderboeken, die zij tussen het grotere werk door nog heeft geschreven, en
in de latere jaren haar hoorspelen, slechts een terzijde vormen. En daarbij dan nog
het vertalen uit het Frans, Duits en Engels dat zij veelvuldig en gaarne deed en
waarvan de totale lijst 'n vierenveertig titels omvat. Vertalen was voor haar een
uitrusten van eigen scheppend werk.
Dat zij na haar roman ‘Rika’, nog onder de invloed van '80 geschreven, tot een
eenvoudiger schrijfwijze kwam, soms min of meer schreef ‘zoals 't haar voor de pen
kwam’ - hoe kon het anders bij zulk een productie! Maar deze ongekunsteldheid zal
bij de warmte en innigheid, die het beste van haar werk kenmerkt, velen tot dat werk
hebben aangetrokken en haar de uitgebreide en erkentelijke lezerskring hebben
verschaft waarop zij steeds heeft kunnen rekenen.
Zo één onder ons, dan is wel Anna van Gogh-Kaulbach ‘in het harrenas’ gestorven.
Haar laatste roman ‘Zomerland’ is van '53. Deze werd in het Russisch vertaald in
een oplaag van 100.000 exx. Hoorspelen bleef zij echter nog steeds schrijven en
e

evenmin stond het vertalen stil. Toen zij in de morgen van de 28 januari, 28 dagen
na haar negentigste verjaardag, na slechts één dag ziek te zijn geweest, overleed,
werd zij uit de volheid van haar werk weggenomen: op haar werktafel lagen een
bijna voltooide vertaling en aantekeningen voor een te schrijven artikel.
Aldus was dit leven, waarvan geen spectaculaire feiten vallen te vermelden, maar
dat door de wijze waarop het zich verwezenlijkte op zichzelf spectaculair mag heten.
MARIE SCHMITZ
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1926

Naar de Noorweegsche Fjorden. J.H. de
Bussy, Amsterdam.

1927

De groote Vijand, Fabel van dieren en
mensen. ‘De Tijdstroom’, Lochem.

1928

De verborgen kracht, roman. Querido's
U.M., Amsterdam.

1928

Het brandende hart, roman.
‘Wereldbibliotheek’, Amsterdam.

1929

Tot het moederschap, roman. P.N. van
Kampen & Zoon, Amsterdam.

1931

Menschen in 't huwelijk, roman. P.N. van
Kampen & Zoon, Amsterdam.

1932

De vreemde vogel, roman. L.J. Veen,
Amsterdam.

1933

Goddelijk avontuur, roman. Nederl.
Keurboekerij, Amsterdam.

1933

Wij zoeken, roman. Leidsche Uitg. Maat ,
Leiden.

1934

Terwege & Zoon, roman. L.J. Veen,
Amsterdam.

1935

Schaduwkinderen, roman. A.W. Sijthoff's
U.M.., Leiden.

1936

Menschen van dezen tijd, roman. J.M.
Meulenhoff, Amsterdam.

1937

Spel van vier, roman. Nederl.
Keurboekerij, Amsterdam.

1943

Frank en de dood, roman. ‘De Driehoek’,
's Graveland.

ij
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1946

Toon Dintel, roman. De Bezige Bij,
Amsterdam.

1952

De Broeders, roman. ‘Wereldbibliotheek’,
Amsterdam.

1953

Zomerland, roman. ‘Wereldbibliotheek’,
Amsterdam.

Toneel:
1910

Eigen Haard. ‘Wereldbibliotheek’,
Amsterdam.

1912

Fortuna. ‘Wereldbibliotheek’, Amsterdam.

1929

Zie, hier ben ik. J. Heijnis Tsz., Zaandijk.
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Jeugdlectuur:
(onder meer)
1902

Drie sprookjes, kinderboek. Vincent
Loosjes, Haarlem.

1916

Een jongensleven (Ch. Dickens). J.v.
Campens Jeugdbibl., Amsterdam.

1916

Robin Hood. J.v. Campens Jeugdbibl.,
Amsterdam.

1920, 1921, 1922

Lenie ten Heuvel (serie van 3 dln). Van
Holkema & Warendorf, A'dam.

Boeken over dieren, o.a.
1926

Artisleven. P.N. van Kampen & Zoon,
A'dam.

Vertalingen:
Van de zeer vele (meer dan veertig) uit Frans, Duits en Engels vertaalde boeken
vallen onder meer te noemen:
Bertha von Suttner - Die Waffen nieder; De Balzac - César Birotteau; Romain
Rolland - Annette Rivière en een aantal werken van Ernst Zahn.
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Frans Gosses
(Amsterdam, 5 juni 1905 - Elseneur, 20 augustus 1960)
Bijna ieder jaar kwam Gosses een korten tijd bij mij logeeren, soms zonder een
bepaalde aanleiding, soms ter gelegenheid van een te Groningen gehouden
philologencongres, een lustrum of een gymnasiumreunie. Vier of vijf jaar geleden
kwam hij omtrent het bitteruur. Het was een prachtige voorjaarsnamiddag en toen
wij in den tuin gezeten waren vroeg ik hem naar zijn werkzaamheden gedurende
het verstreken seizoen, naar het voorwerp van zijn studiën en de vruchten van zijn
arbeid. ‘Ach!’, antwoordde hij met den hem eigen tragischen lach, ‘met mijn werk is
het dezen winter eigenlijk heel ongelukkig geloopen. Ik had op een onbewaakt
oogenblik de taak op mij genomen drie lezingen over de Marokkaansche kwestie
te houden voor de volksuniversiteit te... (hij noemde den naam van een
provincieplaats). Nu had ik mij vroeger wel in die kwestie verdiept, maar er was mij
weer heel wat ontschoten en bovendien zijn sindsdien de mémoires van X.
verschenen, die nogal wat nieuws brachten. Ik heb mij dus den geheelen winter
aan de Marokkaansche kwestie moeten wijden en ben aan ander werk nauwelijks
toegekomen’. Dit voorval teekent Gosses scherper dan een karakterbeschrijving in
het afgetrokkene zou kunnen doen. Wie anders dan Gosses zou een geheelen
winter wijden aan drie lezingen voor de volksuniversiteit in een provincieplaats en
dat nog wel over een onderwerp, waarvan hij wellicht beter op de hoogte was dan
eenig ander in den lande? Het wetenschappelijke geweten van Gosses was
nauwgezet tot in het ongerijmde. Of hij moest spreken voor leeken, voor studenten
of voor hoogleeraren, nimmer was hij tevreden alvorens hij het onderwerp tot in het
nietigste détail beheerschte. En aangezien naar dien maatstaf gemeten geen
onderwerp zich tot beheersching leent, was hij immer ontevreden over zijn
werkzaamheden, oprecht ontevreden. Men meene overigens niet, dat hij de
moeizaam bijeengegaarde détails over zijn toehoorders zou uitbraken; daarvoor
behoedde zijn kunstzinnige aanleg hem. Zijn betoog was voor elkeen boeiend en
slechts de kenner bespeurde in de uiterst weloverwogen formuleeringen de
minutieuze voorbereiding.
Zijn groote zorgvuldigheid strekte zich ook uit tot zijn boekbesprekingen. Hoevelen
nemen niet een beoordeling op zich en laten nimmer meer iets van zich hooren!
Voor Gosses was de eens aanvaarde last een
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heilige plicht. Zeker vergenoegde hij er zich niet mede uit het Voorbericht, den
Inhoud en de Samenvatting een artikeltje samen te flansen, dat op minder ingewijden
1
den indruk van een verantwoorde beoordeeling maakt ; hij werkte het geheele boek
met inbegrip van de noten door, sloeg de aangehaalde litteratuur na, verifieerde
onderdeelen, die hem naar zijn smaak niet helder genoeg voor den geest stonden
en werkte zoolang, tot hij ten minste even goed in het onderwerp thuis was als de
schrijver. Het is goed, dat het menschdom naar velerlei model is gesneden. Zoo
een ieder den aard van Gosses hadde zou de wetenschappelijke productie weliswaar
zeer hoog van gehalte, maar al te gering in omvang zijn. Ook de losser geregen
geesten hebben alzoo een functie in het bestel; zij maken fouten, maar houden
althans het wetenschappelijke gesprek gaande.
Ik behoef na het voorgaande nauwelijks meer den afkeer te beschrijven, dien
Gosses gevoelde van historici, die op grond van onvoldoende feitenmateriaal en
somtijds zelfs met verkrachting daarvan ‘groote lijnen’ in de geschiedontwikkeling
wagen te trekken, van de populaire geschiedprofeten, die den ongeschoolden lezer
luchtspiegelingen van historische wetmatigheid weten voor te goochelen; bezigheden,
die minder aan de wetenschap dan aan den geldbuidel ten goede komen. Niets
stond Gosses zoo tegen als charlatannerie, zij beleedigde hem in zijn historische
geweten en wekte hem op tot een bijtenden en voor den besproken scribent
doodelijken humor.
Gosses werd 5 juni 1905 geboren. Zijn vader was de befaamde historicus, die
weldra den leerstoel te Groningen zou bezetten. De bewondering voor en de invloed
van den vader is groot geweest; hij was den zoon het toonbeeld van den ingetogen,
nauwgezetten en evenwichtigen geleerde. De uitgave (samen met Niermeijer) van
2
zijn Verspreide Geschriften in het jaar 1946 ging dezen dan ook zeer ter harte.
Tusschen de jaren 1924 en 1932 voltooide hij zoowel de studie in de geschiedenis
als die der rechtswetenschap, maar ondanks de dubbele studie genoot het Corps
Vindicat atque Polit zijn volle belangstelling, vooral voorzoover het zijn uitingen op
het gebied van het tooneel of van de letterkunde betrof. Reeds in zijn studententijd,
in 1930, aan-

1
2

Dit schrijvende had ik nog geen kennis genomen van de opmerking van Hugenholz, Bijdr.
v.d. Gesch. d. Ned. XV, bl. 308.
1946 I.H. Gosses, Verspreide Geschriften, uitgegeven door J.F. Niermeijer en F. Gosses.
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vaardde hij een betrekking aan de Groningsche universiteitsbibliotheek en tot 1954
is hij bij het bibliotheekwezen werkzaam gebleven: eerst te Groningen (1930-38),
toen te Rotterdam (1938-41), tenslotte te Leiden (1941-54). Pas na 1954 kon hij
zich als lector in ‘de internationale en politieke geschiedenis van den nieuwsten tijd’
ongestoord aan zijn studiën wijden.
Gosses en zijn tijdgenooten zijn de slachtoffers geweest van de ongelukkige
crisismaatregelen. Op den leeftijd, waarop ieder jong mensch plannen maakt en
zijn toekomst wil opbouwen, moesten zij verkeeren in een maatschappij, die slechts
één leuze huldigde: bezuiniging. Het behoeft nauwelijks betoog, dat de
bezuinigingswoede in het bijzonder die takken van overheidsbemoeiing betrof, die
niet onmiddellijk op het geldelijke gewin gericht zijn: wetenschap en kunst. Het
geestelijke leven was als door een verlamming getroffen; geen faculteit, geen
leerstoel, geen bibliotheek, geen museum ontliep geheel het gevaar ‘bezuinigd’ te
worden; in dien tijd woog een ons krenten zwaarder dan het levenswerk van een
geleerde. Gosses heeft dat alles ter dege gevoeld; de betrekkelijk ondergeschikte
werkzaamheden, waartoe hij geroepen was, konden hem onmogelijk voldoening
schenken; zekerheid boden zij evenmin, vermits het potlood van den bezuiniger
haar steeds dreigde te schrappen. Maar de bezuiniging was slechts het voorspel
tot het veel afschuwelijker tijdvak, waarin barbarenhorden ons land bezet hielden.
Gosses behoorde niet tot de uit hoofde van hun afkomst zwaarst getroffen
landgenooten; niettemin kreeg hij het Teutonengeweld onzacht te bespeuren. In de
meidagen van 1940 brandde zijn Rotterdamsche huis op met alle boeken en alle
aanteekeningen voor zijn bijna voltooide proefschrift. Welk een slag voor iemand,
die zoo nauwgezet en moeizaam werkte! Met een bewonderenswaard
doorzettingsvermogen maakte hij zich aanstonds op het verlorene weer aan te vullen
en zoo kon hij vlak na de bevrijding, in augustus 1945, promoveeren op het
proefschrift, dat zijn eenige opus maius is gebleven: ‘Het bestuur der buitenlandsche
betrekkingen in Engeland vóór den eersten wereldoorlog’.
Reeds na lezing van enkele bladzijden bemerkt men met een boek van ongemeene
hoedanigheden te maken te hebben. Gosses trachtte een antwoord te geven op de
vraag, hoe in het Engeland van de vorige eeuw de beslissingen met betrekking tot
de buitenlandsche politiek tot stand kwamen. De staatsrechtelijke bevoegdheden
speelden daarbij
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natuurlijk een groote rol, maar zeker niet de eenige: de wijze van opvoeding, de
kringen aan welke de ministers en die aan welke de ambtenaren onttrokken plachten
te worden, de maatschappelijke betrekkingen tusschen de bevolkingslagen, het
gezag van adeldom en dat van de kroon waren niet minder belangrijk. Juist naar
de laatste factoren ging de voorliefde van Gosses uit; hij wilde de atmosfeer van
het beschreven tijdvak ademen; hij wilde een voorstelling van de dingen hebben,
als ware hij er zelf bij geweest. Vandaar het genoegen, waarmede hij de met rood
leder overtogen en van meer sleutels voorziene doozen beschrijft, waarin
vertrouwelijke documenten aan een uitverkoren kring van hooge persoonlijkheden
werden verstrekt. De echtgenoot van Victoria behoorde tot dezen kring; zijn
belangstelling was echter zoo gering, dat zijn sleutel - een gouden nog wel! - na zijn
dood tusschen den rommel werd teruggevonden. Doos en sleutel werden toen ter
beschikking van den kroonprins gesteld ondanks het verzet van zijn moeder. En
met welk een ingehouden plezier beschrijft Gosses de hebbelijkheden van Victoria
in haar latere jaren. De haar voorgelegde stukken moesten met sierlijke hand
geschreven zijn; met behulp van een schrijfmachine vervaardigde teksten weigerde
zij in te zien. Het gebruik van vloeipapier was eveneens verboden; de stukken
werden in den kachelschijn gehouden en, indien dit te veel tijd vergde, met zand
bestrooid. Het is jammer, dat de omstandigheden het hem niet veroorloofden naar
Engeland te gaan, zelf de bureaux te bezoeken en de nog steeds aanwezige
overblijfselen uit het niet al te ver verwijderd verleden na te speuren. Hij was genoopt
schier uitsluitend uit geschreven bronnen te putten, iets wat niet met zijn
1
wetenschappelijke overtuiging strookte. In zijn openbare les hield hij immers zijn
studenten voor: ‘... niet altijd alleen maar lezen ook! Wie de kans krijgt om als
historicus-zonder journalistieke-ambities eens rond te kijken aan een departement
van Buitenlandsche Zaken, een internationale conferentie bij te wonen, met
diplomaten of andere vaklieden te praten, zo maar over hun doodgewone
dagelijksche werk, hij leert van de geschiedenis méér dan uit honderd boeken’. In
zijn latere jaren heb ik hem eens gesproken vlak na zijn terugkeer van een
ontdekkingsreis van dien aard en wel naar Wenen. Zijn belangstelling ging toen uit
naar de Donaumonarchie. Met groote vrijmoedigheid was hij in kanselarijen
doorgedrongen, had aanraking

1

1951 F. Gosses, De beoefening der moderne politieke geschiedenis in de moderne tijd;
Openbare les... Leiden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

112
gezocht met de weinige ambtenaren, die nog iets van het ancien régime hadden
meegemaakt, had de gepensioneerden in hun buitenhuisjes opgezocht en had hen
over tallooze bijzonderheden uitgevraagd. Hoe vond een Oostenrijker een Hongaar
nu eigenlijk? Wie kon met wien maatschappelijken omgang hebben? Hoe stond het
met het tutoyeeren? Waarom tutoyeerden de ambtenaren van het ministerie van
buitenlandsche zaken elkaar wel van hoog tot laag (evenals ook in het Oostenrijksche
leger gebruikelijk was: ‘Du, Herr General’), terwijl dit aan de andere departementen
niet het geval was? Welke waren de eischen voor allerlei examina? Hoe belegde
een ambtenaar eigenlijk zijn spaarpenningen?
De omstandigheden der naoorlogsche maanden maakten het onmogelijk, het
proefschrift ter perse te leggen; bovendien schijnt den schrijver voor oogen gestaan
te hebben den gedrukten tekst slechts in de Engelsche taal te verspreiden. Zoo
verscheen het in vermenigvuldigd machineschrift. Gelukkig bleek spoedig, dat het
in benarde tijden onmogelijk geachte in een licht verbeterden toestand zeer wel
1
verwerkelijkt kon worden; de Nederlandsche uitgave verscheen in 1946 . In 1948
2
volgde de Engelsche bewerking .
In 1951 verscheen een uitvoerig opstel in het Tijdschrift voor Geschiedenis, zeven
3
en veertig dicht bedrukte bladzijden, over Richard von Kühlmann en zijn tijd , naar
aanleiding van de in 1948 verschenen gedenkschriften van dien politicus. Reeds in
zijn openbare les had Gosses een woord van den nazi-militair Assmann aangehaald:
‘Naarmate ik dieper in de materie doordrong bleek mij steeds meer dat er welhaast
geen mechanisme bestaat, dat zo onbetrouwbaar werkt als het menschelijk
geheugen’. Deze gedachte is hem een leidraad geweest bij de afweging van
mémoires. Hij beoordeelt deze geschriften met de grootste terughoudendheid, maar
acht hen niettemin zeer belangrijk: ‘je moet ze alleen nooit gelooven’.
Mémoirenschrijvers vervalschen ongemeen dikwijls bewust of onbewust de
werkelijkheid. Deze leugens zijn op zich zelf belangwekkend, want het feit, dát
gelogen is en de wijze waarop dit is geschied geven vingerwijzingen naar de
waarheid. Kùhlmann

1
2
3

1946 Dr Mr F. Gosses, Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen in Engeland voor den
eersten wereldoorlog; Leiden.
1948 Dr F. Gosses, The management of british foreign policy before the First World War;
Leiden.
1951 Dr Mr F. Gosses, Richard von Kühlmann en zijn tijd (naar aanleiding van Richard von
Kühlmann, Erinnerungen 1948); Tijdschrift voor Geschiedenis, bl. 55-122.
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brengt het er nog vrij goed af, al is het aan het spiedend oog van Gosses niet
ontgaan, dat de beide in Den Haag doorgebrachte jaren zijn weggemoffeld. Het is
naar aanleiding van de gedenkschriften van Von Kühlmann, dat Gosses zich in
ieder geval nogmaals in de Marokkaansche kwestie moet hebben verdiept, want
de schrijver beweert (en volgens Gosses niet zonder grond) een drijvende kracht
geweest te zijn in de geruchtmakende Marokko-politiek des keizers.
Er zijn menschen, ten aanzien van wie de beoordeeling uitsluitend naar de
schriftelijke nalatenschap bijzonder onbillijk is. Dat is zeker het geval ten aanzien
van Gosses. De weg naar de drukpers was voor hem vol hindernissen; veel
gemakkelijker uitte hij zich mondeling. In het gesprek was hij onovertroffen, vooral
doordat hij - zeldzame eigenschap - wist te luisteren. Voor hem was het praten niet
een ontlasting des geestes; het wederwoord was voor hem niet een adempauze
tusschen eigen mededeelingen. Hij nam het geheel in zich op en...vergat het nimmer
weer; dit laatste niet steeds tot gerief van den gespreksgenoot.
Ik heb dit levensbericht aangevangen met een anecdote, ik zal ook met eene
eindigen; zij gewerd mij uit de eerste hand. In januari 1959 had te Oxford een
samenkomst van Engelsche en Nederlansche geschiedkundigen plaats, alwaar
onder anderen de bekende A.J.P. Taylor sprak over The origins of the First World
War. De strekking van het geestrijke betoog was, dat geene der tot dusver aanvaarde
oorzaken van den eersten wereldoorlog als zoodanig zoude mogen gelden. In het
bijzonder trachtte de spreker de opvatting aan te tasten, dat groote gevolgen immer
tot groote oorzaken te herleiden zouden zijn. De gemeenlijk als doorslaggevend
beschouwde oorzaken werden stuk voor stuk besproken en verworpen; de ware
oorzaken zouden in onhandigheden, kleine vergissingen, gebrek aan contact en
dergelijke gelegen zijn geweest. Aan het einde van het boeiende betoog betuigde
de voorzitter er schertsend zijn teleurstelling over, dat de spreker niet in staat was
geweest den oorlog zelven naar het rijk der fabelen te verwijzen. De op de rede
volgende meeningswisseling beperkte zich na korten tijd tot den spreker en Gosses.
De laatste bleek het onderwerp tot in kleinigheden te beheerschen en hij liet niet af
den spreker in schier onberispelijk Engelsch met vragen en tegenwerpingen te
belagen. Taylor trachtte zich tevergeefs met snedigheden aan den aanval te
onttrekken; rustig en uiterst hoffelijk bleef Gosses aandringen en de brillante, maar
te boude stellingen bezweken de eene na de andere.
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De verraste gastheeren vereerden hem met het voorzitterschap van den volgenden
dag.
Τουτο τοι ημετερας μνημηιον...
η λιθος η μικρη της μεγαλης φιλιης.
Αιει ζητησω σε συ δ', ει θεμις εν φθιμενοισι,
του Ληθης επ'εμοι μη τι πιης ποματος.

H.J. SCHELTEMA
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Jan van Krimpen
(Gouda, 12 februari 1892 - Haarlem, 20 october 1958)
Het houdt meer dan een woordspeling in wanneer men stelt dat Jan van Krimpen
de letterkunst diende als letterkunde. Voor deze grote typograaf had zijn taak slechts
zin wanneer hij haar kon uitoefenen als middelaar tussen auteur en lezer. Daarbij
was hij te veel kunstenaar - ofschoon hij principieel weigerde zich zo te noemen om genoegen te nemen met minder dan een groot letterkundige en een ontwikkelde
lezer. Waar hij kon, stootte hij opdrachten af die triviale teksten behelsden of zich
richtten tot een onoordeelkundig publiek. Met het snel vergankelijke hield hij zich
niet op: met het gehele gebied van de reclame niet, noch met dagblad en periodiek
en a fortiori niet met al het ephemere handelsdrukwerk. Zijn terrein was de
typografische verzorging van het litteraire kunstwerk en het scheppen van de letters
daarvoor; de aldus gewonnen bekwaamheden en inzichten paste hij toe waar elders
hij een letterfunctie te regelen kreeg: in gedenkstenen, op- en inschriften (zoals voor
het Nationaal Monument te Amsterdam), op postzegels, boekmerken enzovoort.
Hij kon en wenste ook niet in omgekeerde richting te werken, zoals anderen, die
vanuit de specifieke eisen van iedere opdracht de daarbij resterende vrije
mogelijkheden in steeds nieuwe vormen uitbuiten. Hij zocht het algemeen geldige,
meed elke persoonlijke expressie en vooral het aan tijd, plaats en persoon gebonden
effect.
In deze zin mocht Jan van Krimpen een klassicist heten. Wat hem van overigens
gelijkgezinden onderscheidde, was de volstrekte eenheid waartoe hij zijn
levenshouding, zijn uiterlijke verschijning en gedrag, zijn vakbeginselen en hun
toepassing wist op te voeren met een onverbiddelijke consequentie waar men
grootheid niet aan ontzeggen kan, ook wanneer de eenzijdigheid en starheid er van
wensen onvervuld laat bij andersgezinden.
Deze op zichzelf gave eenheid en het niveau waarop hij er mee slaagde te werken,
maakten Jan van Krimpen tot een uitzonderlijke figuur, niet slechts onder de
Nederlandse typografen van deze tijd, maar ook onder die van alle tijden en alle
landen. Zijn invloed was tijdens zijn leven reeds groot, en zal nog lang zijn werking
behouden.
De sfeer waarin Van Krimpen het liefst en het best werkte was niet die van de
beeldende kunst, welke b.v. De Roos eigen was, maar die van schrijvers en
letterlievenden. Zijn belezenheid, smaak en begrip be-
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zorgden hem een plaats tussen hen. In zijn eigenlijke vakopleiding was hij autodidact;
na het aflopen van de Haagse Academie vormde hij zich tot calligraaf en boekbinder.
Dit laatste vak heeft hij weinig beoefend en hij heeft er zeker niet in uitgeblonken;
zijn calligrafische manuscripten zijn goed, maar geenszins oorspronkelijk.
Zijn weg had Van Krimpen spoedig gevonden, maar het duurde vrij lang eer ook
zijn eigen vorm zich had ontwikkeld. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want wat hem
voor de geest zweefde (en wat later zou blijken een volkomen zuivere uiting te zijn
van het meest op de voorgrond tredende deel van zijn wezen) dat moest een graad
van onopvallendheid en beheerste verfijning bezitten welke de jeugd niet eigen is.
Bovendien waren de juiste gereedschappen en materialen er voor nog niet aanwezig;
die moest hij gaandeweg deels zelf vervaardigen, deels met geestverwanten aan
andere producenten ontlokken. Ook waren er aanvankelijk nog geen typografen die
hem door hun voorbeeld of inspirerende gesprekken hadden kunnen stuwen in de
richting die nu eenmaal de zijne was. Het waren typografisch geïnteresseerde
litteratoren als zijn toenmalige zwager Greshoff en Jacques Bloem en later de
Algemeen Secretaris van de P.T.T. Mr J.F. van Royen - zelf meesterdrukker, maar
als bewust schoonheidszoeker anders gericht - aan wier denkbeelden hij de zijne
kon wetten.
Na de aanloop met eigen uitgaven van Besnard, Danser, Nijhoff en De Haan is
het in de Palladiumreeks, die hij samen met Bloem, Greshoff en Van Nijlen uitgaf,
dat zijn eigen stijl zich duidelijker begint af te tekenen, in het bijzonder na 1920
wanneer de ambachtelijke 18e-eeuwse Caslon-letter op zijn verlangen de plaats
gaat innemen van de meer decoratieve Hollandse Mediaeval van De Roos. Die stijl
bestaat uit een loutere tekstweergave, welke in letterkeuze en -arrangement de zin
en schrijfwijze van de tekst eerbiedigt, en afstand doet van iedere nietintellectuele
vertolking waarmee de ontvankelijkheid van de lezer zou kunnen worden vergroot.
Bediende hij zich aanvankelijk nog wel eens van b.v. 16e eeuwse letters voor teksten
uit die tijd of van zwierige initialen, om stilistische verwantschap tussen vorm en
inhoud te verkrijgen, later betrachtte hij een steeds soberder ‘typographie pure’,
welke aan geen illustratie, geen interpretatieve of decoratieve effecten meer ruimte
liet.
Op zijn tweeëndertigste levensjaar opende zich de weg naar zijn definitieve
bestemming: typograaf en lettertekenaar bij Joh. Enschedé
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en Zonen te Haarlem. Hier vond of schiep hij zich alle mogelijkheden voor de
ontplooiing van zijn talenten. In een sfeer van traditie, waar het noblesse oblige in
alles tot maatstaf wordt genomen, in het midden van internationale contacten en
met de beschikking over de beste vaklieden en apparatuur, kon hij verwezenlijken
wat zijn aristocratische, strenge en toch hoofse aard hem voorschreef als de enig
aanvaardbare taakopvatting van de typograaf.
Hij zag zijn functie daarbij zeer overtuigd als een dienende, maar daarom zeker
nog niet minderwaardige of gemakkelijke. Een bedienaar van het te drukken woord,
zo voelde hij zich, maar met de waardigheid van een minister der Kroon, of zelfs
verbi divini. Zoals deden was hij diep doordrongen van de waarde der continuïteit
en van de betrekkelijkheid van het eigentijdse. Wat hij maakte moest de essentie
bevatten van eeuwenlange ervaring en trachten geldig te blijven voor een ieder en
tot in verre toekomst.
Het is te begrijpen dat hij zich met zijn natuur sterk aangetrokken voelde tot de
Italiaanse en Franse Renaissance en alles wat deze culturen inhouden enerzijds
aan wettelijke fundering van de schoonheid, anderzijds aan hoofse zwier en hang
naar het goede leven. Deze liefde uitte zich in zijn levenslange pogen de ‘ware’
vorm van de drukletter voor deze tijd te benaderen door een bewerking van de beste
modellen van Francesco Griffo en Claude Garamont met hedendaagse technieken;
in zijn prachtige calligrafische cursieftypen, zijn sierlijke boektitels en monogrammen,
waarin Hollandse maniëristen van de zeventiende eeuw hun invloed deden gelden;
in zijn verbinding van vormelijkheid en levensgenieting die hem de sfeer der Engelse
clubs zo congeniaal maakte.
Later in zijn leven, te midden van naoorlogse stemmingen en inzichten welke hij
verfoeide, voelde hij zich gedrongen zijn opvattingen en ervaringen op schrift te
stellen. Ook in zijn schrijfwijze vindt men hem terug: een uiterst verzorgde taal, soms
wat archaïsch en gemaniëreerd, in de trant van de woordkunst welke in de Haagse
litteraire milieus van zijn jongelingsjaren in zwang was.
De invloed van typografen als Van Krimpen en zijn generatiegenoten Charles
Nypels en Alexander Stols, met hun litteraire smaak en eruditie, op de letterkunde
van hun tijd is moeilijk aan te wijzen, maar daarom niet minder reëel. Met deze
collega's heeft Van Krimpen niet alleen mede de uiterlijke vorm bepaald van de
letterkundige productie van zijn tijd in Nederland; door zijn initiatieven tot velerlei
uitgaven heeft hij deze ook naar richting en gehalte beïnvloed.
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In het huis Enschedé schiep Van Krimpen een half dozijn belangrijke romeinse
letterseries, plus nog enige ontwerpen en sierletters en twee soorten Grieks. Hij
verzorgde er vele honderden drukwerken en boeken die er als order binnenkwamen,
waaronder veel bellettrie en enkele gewichtige wetenschappelijke werken. Vooral
aan hem is het te danken, dat dit bedrijf als uitgeefster ook een aantal belangrijke
letterkundige werken zelf in het licht gaf.
Er buiten produceerde hij o.m. een nieuwe bijbelletter voor de Oxford University
Press en bewerkte hij een letter van de 17e eeuwse stempelsnijder Christoffel van
Dijck voor hedendaags gebruik op de Monotypezetmachine. Vele uitgevers,
instellingen en particulieren deden een beroep op hem als boekverzorger en
lettertekenaar.
Van Krimpen was een perfectionist, die moeilijk het bestaan kon verkroppen van
mensen, dingen en toestanden welke niet voldeden aan zijn normen. Deze
onverdraagzaamheid heeft hem en zijn omgeving het leven bemoeilijkt, doch is
anderzijds de drijfveer geweest tot de onverdroten zelfverbetering die zijn werk
menigmaal het volmaakte deed naderen. De ouderdom maakte hem niet milder; de
internationale erkenning van zijn betekenis kon hem niet de wrok ontnemen over
alles wat hij niet bereikt had. De dood overviel hem in de bezigheden die hij na het
bereiken van de leeftijdgrens nog aan het afmaken was. Ons komt het voor dat dit
einde in zijn zesenzestigste jaar hem de onvermijdelijke aantasting heeft bespaard
van de levensstijl, die hem een levensvoorwaarde was, terwijl het ons toch een
oeuvre heeft nagelaten dat met zijn laatste letter, de ‘Spectrum’, en zijn laatste
boeken een climax en tevens een volledige vervulling had gevonden.
G.W. OVINK

Biografische gegevens:
Geboren 12 januari 1892 te Gouda; gestorven 20 october 1958 te Haarlem.
Tekenopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage. Van
1925 tot zijn dood verbonden aan Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting N.V.
te Haarlem. Daarnaast werkzaam als letterontwerper en boekverzorger voor vele
andere opdrachtgevers.
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Jaap Kunst
(Groningen, augustus 1891 - Amsterdam, december 1960)
Het bericht van de dood van Jaap Kunst, begin december 1960, was een grote
schok, zelfs voor diegenen van zijn vrienden, die wisten dat zijn ziekte ongeneeslijk
was. Zijn eigen onoverwinnelijke energie, die hem aan het werk hield tot de dag
voor zijn dood en zijn onwrikbare overtuiging, dat hij minstens negentig jaar zou
worden en nog een twintig jaar zou hebben om te werken aan de ethnomusicologie
waaraan hij zovele jaren van zijn zeer actieve leven had gewijd, hadden, tegen beter
weten in, een soort van illusie geschapen, dat misschien de medische wetenschap
het ditmaal nu eens niet bij het rechte eind gehad had en dat een wonder toch wel
mogelijk was. In de grond was het natuurlijk het niet willen erkennen van het
onomstotelijke feit, dat het ogenblik gekomen was, dat een groot vriend er niet meer
zou zijn en dat een pionier in een belangrijk en steeds belangrijker wordend veld
van wetenschappelijk onderzoek zou wegvallen op een tijdstip, dat zijn inspiratie in
ons land moeilijk gemist kon worden. In de laatste jaren van zijn leven was zijn
invloed steeds gegroeid als lector aan de universiteit van Amsterdam (sinds 1953,
na enige jaren als privaat-docent) met een toenemend aantal studenten op zijn
geanimeerde colleges; als vol lid van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen
(sinds 1958); in het buitenland, als president van de International Folkmusic Council
(sinds 1959) en van de Amerikaanse Society for Ethnomusicology (1959),
benoemingen, die alle van de nationale en internationale waardering van zijn
levenswerk getuigden. Deze periode vary erkenning was echter nog te kort geweest
om de baste van zijn leerlingen volkomen te vormen, met uitzondering misschien
van Mantle Hood, die, door hem geleid, in 1955, cum laude, in Amsterdam
promoveerde, met een dissertatie die de grondslagen van het ingewikkelde Javaanse
muzieksysteem op een tot dusver ongeëvenaarde wijze verduidelijkte. Dr. Mantle
Hood was echter niet bestemd voor een carrière in Nederland. Hij leidt nu het
bloeiende ethnomusicologische instituut van de universiteit van Californië, Los
Angeles (UCLA), volgens berichten geheel volgens Kunsts principes. Dat deze
ontwikkeling mogelijk was, is voor een groot gedeelte te danken aan de medewerking
van de muziekfaculteit van de Amsterdamse Universiteit en de persoonlijke
belangstelling van Professor Bernet Kempers, zonder wiens interesse deze uitermate
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belangrijke promotie niet mogelijk zou zijn geweest. Inderdaad lijkt het, dat de enige
hoop voor de verdere ontwikkeling van de studie waaraan Kunst zijn leven gewijd
heeft, ligt in de richting van de volle academische erkenning van de waarde daarvan
en in een gelijkstelling van deze studie met die van andere aspecten van de culturele
anthropologie, als een gevolg van het groeiende inzicht, dat muziek in de culturele
ontwikkeling der volkeren een van de zeer belangrijke integrerende elementen is,
een erkenning waarvoor Kunst zijn heele leven lang gevochten heeft, lang voordat
hij zich op de muziek van Indonesië specialiseerde.
Jaap Kunst verenigde in zich de vele kwaliteiten die een dergelijk levenswerk
vereist, maar die maar zelden harmonisch verenigd in één individu te vinden zijn.
Een eerste vereiste is natuurlijk een grote muzikaliteit, verder literaire begaafdheid,
en de gave om in voordrachten zijn gehoor van het belang van het onderwerp te
doordringen, plus een grote mate van menselijke sympathie, maar daarnaast een,
met artistieke begaafdheid schijnbaar in strijd zijnd geduld om het verzamelde
materiaal nauwkeurig en objectief te analyseren, te classificeren en op kaart te
brengen. Het is mogelijk, dat Kunsts rechtenstudie en bureauwerk in Nederland en
op Java deze voor de wetenschappelijke ethnomusicologie onontbeerlijke
eigenschappen ontwikkeld hebben, maar ze moeten toch in principe aanwezig
geweest zijn in zijn zeer gecompliceerde persoonlijkheid.
Hij werd in 1891 in Groningen geboren in een muzikaal gezin. Zijn beide ouders
hadden een beroepsopleiding gehad en zijn vader was een zeer geëerd muziekleraar
en tevens een enthousiast muziekbeoefenaar en criticus. Er was altijd muziek in
huis. De viool werd Jaaps eigen instrument en hij beschrijft in zijn (onuitgegeven)
‘proeve van een autobiografie’-1956- zijn woede en teleurstelling toen zijn ouders
hem op zijn vierde verjaardag een speelgoedviooltje gaven waar geen geluid uit
kwam. Toen hij eenmaal, twee jaar later, een eigen viool die wel speelde kreeg,
bleef dat instrument zijn onafscheidelijke metgezel tot in de laatste maanden van
zijn leven, toen zijn ziekte hem het zelf spelen verder onmogelijk maakte, en
grammofoonplaten van zijn geliefde strijkkwartetten de herinnering aan ontelbare
gelukkige uren zonder bitterheid levendig hielden. Gedurende de bezettingsjaren
waren het de dagen met enkele trouwe vrienden aan kwartetspelen gewijd, die hem
de kracht gaven de strijd vol te houden. Toch trok hem, van het
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begin af, het leven van beroepsmusicus niet aan. Na zijn eindexamen gymnasium
ging hij liever rechten studeren, een studie die hij ook ten einde bracht. Maar twee
experimenten met het ambtelijk bestaan, enige maanden op een bank in Utrecht
en daarna aan de secretarie van Amsterdam, liepen op niets uit. Deze twee perioden
waren door enkele wintermaanden gescheiden, die hij besteedde aan een grote
fietstocht door het land, met zijn viool op de rug, volksliederen verzamelend. Hij
vertelt, dat de laatste middag op de bank in Utrecht op verzoek van de directeur
geheel besteed was aan het gezamenlijk zingen van volksliederen, zeker een uniek
gebeuren in dat bankgebouw. Het was duidelijk dat dit zijn richting was. Enige jaren
eerder, terwijl hij nog op het gymnasium was, had hij voor het eerst, op Terschelling,
met levende volksmuziek in zijn verschillende aspecten kennis gemaakt, en dit had
in hem een verder niet meer te blussen enthousiasme gewekt, en, in 1915 al, het
verschijnen van ‘Terschellinger Volksleven’ ten gevolge gehad. De band met de
bevolking daar was hecht en duurde zijn hele leven en omsloot later ook zijn vrouw
en kinderen. Die eerste jaren van musicologisch-folkloristisch onderzoek versterkten
zijn menselijke sympathie en ontwikkelden zijn grote slag om met mensen om te
gaan en hun vertrouwen te winnen. Zijn praktische muzikale gaven waren daarbij
van onschatbare waarde, want hij kon zijn viool bespelen als de beste volksvedelaar,
iets wat hem, in latere jaren, toen zijn lezingentournees hem letterlijk de hele wereld
lieten bereizen, ook een grote hulp was by het leggen van onmiddellijk contact met
zijn toehoorders, waar ook ter wereld.
Deze praktische kant van zijn werk en zijn liefde voor het zelf doen moeten ook
een grote rol gespeeld hebben in het nemen van zijn eerste, zuiver materieel gezien,
dolzinnige beslissing in zijn leven, toen hij, in 1919, zijn maatschappelijk zekere
betrekking in Amsterdam opgaf en zich aansloot bij de zangeres Kitty Roelants-de
Vogel en de pianist Jan Wagenaar voor een concerttournee naar Java en de andere
eilanden. Na een honderdtal concerten van allerlei aard besloten zijn beide
metgezellen naar Holland terug te gaan, maar Kunst, die in de Pakoe-alaman in
Djokjakarta de gamelan op zijn best gehoord had, was door deze muziek zo getroffen,
dat hij er alles op zette om die in al zijn aspecten te kunnen bestuderen. Dus bleef
hij achter en vond een gouvernementsbetrekking waardoor hij in zijn vrije tijd deze
studie kon ondernemen. In 1921 had hij het grote geluk een vrouw te vinden, die
zijn enthou-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

123
siasme ten volle deelde, en die in de bijna veertig jaren van hun huwelijk dat
enthousiasme nooit verloren heeft. Het eerste grote musicologische werk, de twee
delen ‘Toonkunst van Bali’ kwam dan ook uit onder hun beider naam, J. Kunst en
C.J.A. Kunst-van Wely. (1925). Ook in de praktische kant van zijn werk, het
samenbrengen en ordenen van de steeds groter wordende verzameling van
Indonesische muziekinstrumenten, was zijn vrouw hem een nimmerfalende hulp.
Gedurende zijn eerste verlof in Holland (1927) wekte hij in universitaire en
gouvernementskringen belangstelling voor dit werk, en Prof. Huizinga interesseerde
zich daadwerkelijk voor de bevordering ervan. Het resultaat was Kunsts aanstelling
als gouvernementsmusicoloog in 1930, een ideale oplossing, die helaas niet lang
duurde, daar de economische depressie er al gauw onverbiddelijk een einde aan
maakte. Gelukkig kon hij toen als secretaris van de Directeur van Onderwijs en
Eerediensten, Prof. B.J.O. Schrieke, verre reizen meemaken en, overdag
vergaderingen bijwonend en notulen makend, 's nachts musicologisch materiaal
van onschatbare waarde verzamelen. Hij hield dat maandenlang vol en in de
volgende jaren, nadat de reizen ten einde waren, schoot er ook niet veel slaap over!
Opstaan om half vier, werken in zijn muziekarchief tot half zeven, departementswerk
tot twee uur, dan, na middagbad en maaltijd, weer op het archief tot half tien.
Gedurende zijn tweede verlof in Holland in 1934, werd het duidelijk dat een derde
periode in de tropen niet aan te bevelen was. Er volgden enige jaren van intensieve
lezingentournees in Nederland en in het buitenland, waar zijn persoonlijke
bekendheid met vooraanstaande personen, zooals Prof. Von Hornbostel (een contact
uit zijn vorig verlof dat zich tot een hechte vriendschap ontwikkeld had) hem grote
mogelijkheden verschafte. In '36 werd hij benoemd tot conservator van het toenmalige
Koloniale Museum (nu het Kon. Instituut voor de Tropen) wat hem de gelegenheid
gaf tot het opbouwen van een nieuwe verzameling van muziekinstrumenten, die
voor degene die in Batavia was achtergebleven niet onderdeed, en waar zijn
praktische kennis der Javaanse muziek het merkwaardig goede en authentieke
gamelangezelschap ‘Babar Layar’, geheel met Nederlandse spelers onder leiding
van Bernard Yzerdraat, tot stand wist te brengen.
De wetenschappelijke kant van zijn Javaanse muziekstudies kristalliseerde zich
in de twee doorwrochte delen van ‘Music in Java’ dat in 1949 bij Mouton in den
Haag verscheen.
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Deze betrekking aan het Museum leidde tot de, aan het begin van dit levensbericht
reeds geschetste ontwikkelingen. Naast de arbeid vereist voor het bijhouden van
zijn eigen verzameling in alle delen, foto's, dia's, grammofoonplaten, bandopnamen,
duizenden fiches met verwijzingen naar artikelen op dit gebied in de wereldliteratuur
en de steeds uitgebreider wordende ethnomusicologische bibliotheek en zijn talrijke
eigen publicaties, kwam de zorg voor zijn groeiende studentenkring, die hem
bezighield tot de dag voor zijn dood, meer dan een jaar nadat het spreken in het
openbaar door zijn ziekte hoe langer hoe moeilijker geworden was en ten slotte
door de operatie volkomen onmogelijk werd.
Behalve een grote schat aan letterkundig en muzikaal zorgvuldig geordend
materiaal, heeft Jaap Kunst een groep van jonge begaafde leerlingen achtergelaten,
die, als de omstandigheden niet al te ongunstig zijn, beloven waardevolle
medewerkers te zullen worden in een nieuw en belangrijk gebied van de studie der
menselijke cultuur.
A.A. BAKE

Samenvattend overzicht van de publicaties van Mr. J. Kunst
1915

Terschellinger Volksleven. Uithuizen. 2de
druk 's-Hage 1938. 3de id. 1951.

1916

Noord-Nederlandsche Volksliederen en
-dansen. Dl. I Groningen. 2de druk 1918.

1917

id. dl. II Groningen. 2de druk 1918.

1918

id. dl. III Groningen. 2de druk 1919.

1925

De toonkunst van Bali. (met C.J.A.
Kunst-Van Wely) Weltevreden.

1927

Hindoe-Javaansche Muziekinstrumenten,
speciaal die van Oost-Java (met R.
Goris) Weltevreden.

1931

A Study on Papuan Music. Weltevreden.

1932

Over zeldzame fluiten en veelstemmige
muziek in het Ngada- en Nageh-gebied,
West-Flores (Verslag N.I.
Oudheidkundige Dienst, 1931, bijlage I)
Weltevreden.

1932

Songs of North New Guinea (Verslag N.I.
Oudheidkundige Dienst, 1931, bijlage II)
Weltevreden.

1934

Oude Westersche liederen uit
Oostersche landen. Bandoeng.

1934

De toonkunst van Java. 2 dl. 's-Hage.

1937

The Music of Java. Mededeeling XLIII
van de Koninklijke Vereeniging ‘Koloniaal
Instituut’.
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Het levende lied van Nederland.
Amsterdam. 2de druk 1946.

1939

Music in Nias (Intern. Archiv f.
Ethnographie XXXVIII 1939, 1-90)
Leiden.

1940

Een en ander over den Javaanschen
gamelan. Mededeeling LII van de
Koninklijke Vereen. ‘Koloniaal Instituut’.
2de druk 1941; 3de druk 1944; 4de druk
1945.

1940

Een en ander over den Javaanschen
Wajang. Meded. LIII van de Kon. Vereen.
‘Indisch Instituut’. 2de druk 1943. 3de
druk 1944, 4de druk 1945.

1942

Music in Flores. (Intern Archiv f.
Ethnographie XLII, Suppl. 1942) Leiden.
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1942

De waardeering van exotische muziek in
den loop der eeuwen. Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van een
privaatdocentschap, Universiteit van
Amsterdam op 15 october 1942. 's-Hage.

1945

Een en ander over muziek en dans op
de Kei-eilanden. Mededeeling LXIV van
de Kon. Vereen. ‘Indisch Instituut’.

1946

The Peoples of the Indian Archipel.
Leiden.

1947

De volken van den Indischen Archipel.
Mededeeling LXV van de Kon. Vereen.
‘Indisch Instituut’. Leiden.

1947

De inheemsche muziek en de zending.
Mededeeling LXXII van de Kon. Vereen.
‘Indisch Instituut’.

1948

Musicology. Report on the scientific work
done in the Netherlands on behalf of the
Dutch Overseas Territories during the
period between approximately 1918 and
1943. Published by the
Werkgemeenschap van
Wetenschappelijke Organisaties in
Nederland and compiled by the late dr.
B.J.O. Schrieke.

1949

The Cultural Background of Indonesian
Music. Mededeeling LXXXII van id.
Amsterdam.

1949

Music in Java. Its history, its theory and
its technique. 2dl. The Hague.

1950

Bedgja, het gamelan-jongetje.
Amsterdam.

1950

Bedgja, anak penabuh gamelan.
Amsterdam.

1950

Musicologica, a study of the nature of
ethno-musicology, its problems, methods
and representative personalities. Meded.
XC van de Kon. Ver. ‘Indisch Instituut’.

1950

De inheemsche muziek en dans in
Westelijk Nieuw Guinea. Meded. XCIII
van het Kon. Instituut voor de tropen.
Bijlage II vwan C.C.F.M. Le Roux, De
bergpapua's van Nieuw-Guinea en hun
woongebied.
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Een en ander over metriek, rhythmiek en
meerstemmigheid. Leiden.

1950

Metre, rhythm and multipart music.
Leiden.

1950

Métrique, rhythmique, musique à
plusieurs voix. Leiden.

1953

Bedgja, the Gamelan Boy. A Story from
the Isle of Java with musical illustrations
by the Study-group for Gamelan Music
‘Babar Layar’ (Gramofoonplaat, Philips
00165 L)

1953

Sociologische bindingen in de muziek.
Rede, uitgesproken bij de aanvaarding
van een lectoraat aan de universiteit van
Amsterdam op 27 januari 1953. 's-Hage.

1953

Kulturhistorische Beziehungen zwischen
dem Balkan und Indonesien. Meded. CIII
Kon Inst. v.d. Tropen.

1954

Cultural Relations between the Balkans
and Indonesia. Meded. CVII Kon. Inst.
v.d. Tropen. 2de druk 1960.

1955

Ethnomusicology, with an extended
bibliogaphy (revised and enlarged edition
of Musicologica, 1950) 's-Hage, 3de druk
1959.

1956

Living Folksongs and Dance-tunes from
the Netherlands (Gramofoonplaat Ethnic
Folkways FG 3576 (FP 76/1).

1956

Indonesia (Gramofoonplaat Columbia
S.L. 210.)

1960

Supplement to the third edition of
’Ethnomusicology’. 's-Hage.

1962

Curt Sachs, The Well-springs of Music
(prepared by Jaap Kunst). Martinus
Nijhoff, The Hague.

in voorbereiding:
Hindu-Javanese musical instruments.
(Engelse vertaling van
Hindoe-Javaansche Muziekinstrumenten,
1927).

Een groot aantal artikelen, gepubliceerd in: en anderszins
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Vrije Arbeid 1914, 1917.
De Nieuwe Gids 1915, 1918.
Groninger Studenten Almanak 1915.
De Haagsche Post 1918.
Kunstkroniek 1919, 1920, 1921.
Notulen Kon. Bataviaasch Genootschap 1919.
Djawa 1921, 1922, 1923, 1924, 1927, 1932, 1939.
Muziekwarande 1924.
Tijdschrift Kon. Bataviaasch Genootschap 1925, 1930.
Oedaya 1928.
Feestbundel Kon. Bataviaasch Genootschap 1929.
Ned. -Indië Oud en Nieuw 1929.
Tijdschrift v. Ind. Taal- Land- en Volkenkunde 1929.
Journal Siam Society 1929.
Art Populaire 1931.
De Gids 1931; 1946.
De Stem 1932.
Jaarboek Kon. Bataviaasch Genootschap 1933.
Oudheidkundig Verslag 1930.
Dossiers de la Coöperation Intellectuelle 1934.
Indian Art and Letters 1934, 1938, 1949.
Anthropos 1936, 1937, 1951.
Proceedings of the Musical Association 1936.
The Asiatic Review 1936.
De Meiboom 1936.
T'oung Pao 1937.
Tijdschrift Kon. Aardr. Genootschap 1937, 1939, 1942.
Cultureel Indië 1939, 1940, 1942, 1943, 1945, 1946.
Mensch en Maatschappij 1939.
Kroniek van Kunst en Kultuur 1940.
Van Tijd tot Tijd 1943.
Indonesia 1945, 1949.
Mens(ch) en Melodie 1946, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956.
Aegis Dec. 1947.
Syllabus 1947-'49.
Ethnos 1947, 1949.
Britain and Holland 1949.
Vrij Nederland 5/2/1949. 12/4/1952.
Revue du Monde Nouveau 1950.
Syllabus (ed. Studium Generale T.H. Delft) 1950.
Kongresbericht Lüneburg aug. 1950.
Neerlands Volksleven 1951.
Elseviers Weekblad 7/4/1951.
Acta Musicologica 1952.
Katholieke Encyclopedie 1952: afd. Kunst het artikel Indonesië.
Journal International Folkmusic Council 1952. 1954.
Kongresbericht Intern. Musikwissensch. Gesellschaft 1953.
Die Musikforschung 1953.
Amersfoortse Stemmen 1953.
Erasmus 1954.
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Welsh Folk Dance Society 1955.
De Katholieke Illustratie 1955.
Journal of the English Folk Dance and Song Society 1956.
Winkler Prins Encyclopaedie 1956/57: Arabische Muziek, Blaaskwint, Chinese
Muziek, Gamelan, Indische Muziek, Indonesische Muziek.
Die Musik in Geschichts- und Gegenwart III, IV, V, VI, VII.
Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde 1959.
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Canisius Henricus Mattheus Maria Lambermond O.P.
(Nijmegen, 13 mei 1893 - Venlo, 28 december 1957)
Door omstandigheden heeft men pas in maart 1962 aan schrijver dezes gevraagd
een levensbericht samen te stellen.
Pater Lambermond werd als enig kind op 13 mei 1893 geboren uit Henricus
Adrianus Lambermond en Johanna Maria Arnolda Borstel, goed gesitueerde burgers
uit het oude Nijmegen. In het hart van de binnenstad volgde hij de humaniora op
het St. Dominicus College, dat toen nog gevestigd was in het Broerenklooster met
zijn Broerskerk, gesticht door Albertus de Grote uit Keulen in de 13e eeuw en in de
laatste oorlog vernietigd. Dit oude Dominikaanse stuk van Nijmegen moet voor de
jonge student en toekomstige historikus veel betekend hebben, want na zijn
humaniorastudie van 1906-1912 vertrok hij op 23 september 1912 naar Huissen in
de Betuwe om zijn intrede te doen in de Dominikanenorde. Sedertdien zette hij voor
zijn doopnamen de naam Canisius. De keuze van deze uit Nijmegen afkomstige
Jezuïetenheilige uit de tijd van de Kontra-Reformatie tekent tegelijk zijn historisch
aanvoelen en de verbondenheid met zijn geboortemilieu. Hij heeft ook altijd de beste
relaties onderhouden met de konfraters van Peter Kanis en verraste hen telkens
en telkens met een origineel artikeltje over zijn kloosternaamheilige. Toch
veroorzaakten, zoals gezegd, deze vriendelijkheid en verering niet een gang naar
de Jezuïeten te Grave in het Brabantse land; hij begon het avontuur liever bij de
Dominikanen in het Betuwse Huissen.
Het leven neemt dan de loop van een jonge kloosterling: studie in de wijsbegeerte
te Zwolle van 1913-1916, studie in de theologie in Huissen van 1916-1921, priester
gewijd in 1919. Na het beëindigen van deze normale studies werd hij in 1921 naar
de Universiteit van Freiburg in Zwitserland gestuurd en doktoreerde daar in 1924
in de kerkgeschiedenis met de dissertatie ‘Der Armutsgedanke des Hl. Dominikus
und seines Ordens’ (in 1926 te Zwolle gepubliceerd).
Vanaf 1924 tot zijn plotselinge dood in 1957 loopt zijn professoraat in de
kerkgeschiedenis, eerst in Zwolle en vanaf 1933 in het Albertinum te Nijmegen.
Vanaf 1938 doceerde hij ook in de patrologie; ad interim werden nog lessen gegeven
in geschiedenis van de wijsbegeerte en zelfs in de ethika. Met dit docentschap
waren ook verbonden een aantal
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bestuursfunkties en andere funkties in het studieapparaat van de Nederlandse
provincie van de Dominikanen, maar een bespreking hiervan valt buiten het karakter
van dit levensbericht. We zullen ook een aantal andere funkties van deze bedrijvige
mens op bestuursgebied en op ander terrein intra ordinem onbesproken laten en
vermelden daarom alleen dat hij vanaf 1926 tot zijn dood archivaris van de
Nederlandse Dominikanenprovincie was, van 1924-1933 bibliothekaris van het
klooster in Zwolle, en kroniekschrijver in het Zwolse en Nijmeegse klooster.
Ofschoon het voornaamste gebied van zijn aktiviteiten binnenordelijk lag, bewoog
hij zich ook zeer druk buiten de kloostermuren, met een ontelbaar aantal relaties
en met bijwonning van vrijwel alle vergaderingen van het Historisch Genootschap,
de Wetenschappelijke Vereniging, de Görrisverein, het Thymgenootschap enz. Hier
horen ook bij een bestuurslidmaatschap van ‘Overyssels regt en geschiedenis’, het
tot lid gekozen worden van de Maatschappij in 1947 en het gekommitteerde zijn
voor h.b.s. gedurende enige jaren. Toch was wat buiten de kloostermuren werd
gepresteerd weer op de eerste plaats kerkelijke aangelegenheid, zoals het als
historikus zitting nemen in kerkelijke rechtskolleges. Ook hiervan zal ik niet veel
vermelden om de redenen die boven zijn aangegeven, maar vermeldenswaard is
dat hij een belangrijke rol speelde in het officiële kerkelijk onderzoek naar het
deugdenleven van de in een Duits gevangenenkamp om het leven gekomen Prof.
Dr. Titus Brandsma.
Zijn publikaties illustreren het zojuist geschetste levensbeeld. Een ‘Lijst van
Publicaties’, die bij de zestigste verjaardag van deze bezige, overal honing
verzamelende en stuifmeel verspreidende werkbij door vrienden werd uitgegeven,
verschaft bijna 400 nummers. De meest waardevolle studies van deze enorme
voorraad kleingoed vormen de voortzetting van de pioniersarbeid van G.A. Meijer
O.P. De Dominikanenprovincie in Nederland is voortgekomen uit de zgn. ‘staties’.
In de tijd van de Calvinistische onderdrukking bleven dappere paters meestal op
de plaatsen waar vroeger kloosters waren geweest ondergronds hun werk
voortzetten. Uit die arbeid ontstonden de ‘staties’ en daaruit de parochies en
kloosters. De statiepaters speelden ook een rol in de Jansenistische beroeringen.
Pater Meijer is begonnen de historische dokumenten van dit tijdperk samen te vatten
en Dr. Lambermond heeft in zijn publikaties op dat pionierswerk voortgebouwd.
Omdat
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we deze werkzaamheid als het belangrijkste beschouwen, vermelden we in de
volgende bloemlezing van zijn studies vooral het voornaamste op dit terrein. Tenslotte
wijzen we op een artikel ‘In Memoriam’ van Jos van Wely O.P. in ‘Neerlandia
Dominicana’, 1958.
A.J.J. DE WITTE O.P.

Lijst van geschriften
1926

Der Armutsgedanke des Hl. Dominikus
und seines Ordens, Zwolle.

1926

Het Oude Broerenklooster, in: De
Dominikanen te Zwolle.

1927

Gedenkboekje bij het 300-jarig bestaan
van de Steigersche Statie te Rotterdam,
1628-1928, Rotterdam.

1927

Albertus de Groote O.P., Historisch
Tijdschrift.

1930

Sint Augustinus' Regel en de Orde der
Predikbroeders, Miscellanea
Augustiniana.

1931

De Dominicanenorde; stichting en
vestiging in Nederland, in: Katholiek
Nederland 1931, later als G.G.G. 337 in
1933, nog later in Heiloo 1947.

1931

De vereering van de Z. Albertus en de
Sociëteit van Jezus, Studiën.
Het Olde Convent, Nagelaten Papieren
van G.A. Meijer, Archief voor de
geschiedenis van het Aartsbisdom
Utrecht.
De Heilige Albertus de Groote, in 1931
als G.G.G., later afzonderlijk in 1946.

1932

De Dominikanen zeven eeuwen te
Utrecht, Utrecht.

1934

St. Dominicus in de hagiographie, in:
Gedenkboek op het zevende eeuwfeest
der heiligverklaring van St. Dominicus.

1936

Gedenkboek bij het vijfenzeventig-jarig
bestaan der Dominicanenkerk te Tiel.

1936

Van St. Dominicus' leven en werk,
Nijmegen.

1936

Bij het Derde Eeuwfeest der
Dominicanen in De Goorn, Nijmegen.
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De Dominicanenkerken te Leeuwarden,
Nijmegen.

1940

Ignatius' betrekkingen tot de
Dominicanen van Manresa, Studiën.

1941

Drie termijnen voor het
Dominicanenklooster te Nijmegen,
Bossche Bijdragen.

1946

De Dominicanen te Leeuwarden
1245-1945, Nijmegen.

1949

Sint Dominicus, stichter van de Orde der
Predikbroeders, Haarlem.

1950

Honderd Jaar St. Liduinagesticht te
Schiedam, Nijmegen.

1951

Sint Dominicus mysticus, Ts. voor
Geestelijk Leven.

1952

Twee honderd vijftig jaar Dominicaans
apostolaat op Sint Walburg te Tiel, Tiel.

1953

De Kerkelijke Hiërarchie in Nederland
hersteld 1853, Hilversum.

1953

Pater L.F. Daniëls O.P., Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden.

1953

Medewerking aan: De Katholieke
Encyclopedie, 1933 enz.; 2e druk, 1944
enz.; Winkler Prins, 6e dr. 1947 enz.;
Theologisch Woordenboek, 1952 enz.;
Encyclopedie voor het Katholicisme;
W.P. van het Christendom, 1953.

1953

Medestichter en tot zijn dood redakteur
van ‘Neerlandia Dominicana’, vanaf
1946.
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*

Lourens W.A.M. Lasonder
(Middelburg, 23 februari 1879 - 's-Gravenhage, 1 april 1958)
Lourens Lasonder werd 23 februari 1879 te Middelburg geboren uit het huwelijk van
mr Jan Willem Lasonder en Adriana Maria Francken. Nog geen drie weken later,
op 12 maart, bezweek zijn moeder en 28 april daaraanvolgende zijn tweelingbroertje
Walraven Adriaan Marie. Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank van 14
mei 1879 werd de naam Lourens gewijzigd in Laurens en daaraan toegevoegd de
namen Walraven Adriaan Marie. Het kind werd opgenomen in het huis van zijn
grootvader, ds W. Francken te Rotterdam, waar een ongetrouwde zuster van zijn
moeder hem verzorgde. Het verblijf, van zijn prille jeugd af, in het gezin van deze
begaafde predikant heeft diepe invloed op de jonge Laurens uitgeoefend; daar moet
de kiem zijn gelegd voor de neiging, welke later heeft geleid tot zijn archivariaat van
de Nederlandse Hervormde Kerk. Toen ds Francken zich als emeritus te Utrecht
vestigde, verwisselde de kleinzoon het Rotterdamse gymnasium voor het Utrechtse
en het was ook te Utrecht, dat hij in 1898 zijn studie in de Nederlandse Letteren
begon. De voleinding van deze studie door zijn promotie in 1909, op een - door
Fruin als belangrijk gequalificeerde - dissertatie Bijdrage tot de geschiedenis van
de Hooge Vierschaar in Zeeland’, valt reeds in een volgende levensperiode, want
met ingang van 15 november 1904 was de jeugdige academicus aangesteld tot
ambtenaar aan het Rijksarchief in Zeeland. Rijksarchivaris aldaar was in die dagen
mr R. Fruin en zo was wederom in Lasonder's leven een persoonlijkheid getreden,
die daarop voorgoed zijn stempel zou drukken. Het moet voor de jonge ambtenaar
een vreugde zijn geweest in deze jaren van kennismaking met het archiefwezen
Fruin's leiding en stuwkracht te ervaren. Regelmatig verschenen nu als bijlagen tot
de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, rijksarchief in Zeeland, allerlei kleine
en grotere inventarissen van Lasonder's hand. Zo nog in 1904 die van de ‘Registers
van den Burgerlijken Stand, berustende in het Rijksarchiefdepôt in Zeeland’
(1796-1814), in 1906 (eerste sporen van zijn bemoeiing met kerkelijke archieven!)
die van de Doopsgezinde gemeente te Middelburg, in 1909 van het leen Popkensburg
en de

*

De inhoud is ontleend aan het ‘In Memoriam Dr L.W.A.M. Lasonder’ verschenen in het
Nederlands Archievenblad v. 1958/59 blz. 69/72, samengesteld door Mr Elisabeth C.M. Prins
en Mr T.J. Naudin ten Cate).
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ambachtsheerlijkheid St. Laurens, in 1910 van St. Annaland, in 1913 van St.
Maartensdijk. Daarnaast beschreef Lasonder ook aanwinsten van het rijksarchief
in Zeeland. Zijn grote werk uit deze jaren is de afzonderlijk verschenen inventaris
van ‘De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het
tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwse
eilanden. 1456-1811 (1852)’, 's-Gravenhage 1914. Als een hernieuwd blijk van
belangstelling in kerkelijke archieven mag gelden zijn publikatie van de ‘Acta der
Zeeuwse Synode van 1638’ in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap (1909).
Inmiddels was dr Lasonder in 1910 tot commies bevorderd. Zijn bewondering, ja
verering voor zijn chef klinkt door in het enige jaarverslag van het rijksarchief in
Zeeland, dat hij heeft uitgebracht, dat over 1910, het jaar waarin mr Fruin tot
hoogleraar te Amsterdam was benoemd. Lasonder noemt Fruin's vertrek een
onherstelbaar verlies voor het rijksarchief in Zeeland. Niet lang echter hoefde het
archiefwezen prof. Fruin te missen: zijn benoeming tot Algemene Rijksarchivaris
per 1 april 1912 maakte aan deze korte afwezigheid een einde. Aan het Algemeen
Rijksarchief werden nu de afdelingen gereorganiseerd en ten gevolge hiervan werd
dr Lasonder met ingang van 1 augustus 1913 benoemd tot rijksarchivaris aan het
Algemeen Rijksarchief. Na een maand uitstel - om in Middelburg zijn arbeid te
voltooien - trad hij 1 september 1913 op als hoofd van de Tweede afdeling van het
algemeen rijksarchief, welke destijds de archieven van de Staten-Generaal van
1572 tot en met 1813 (sedert de reorganisatie van 1 april 1914: de
Generaliteitsarchieven tot 1796) omvatte. Het feit ‘dat Fruin hem naar den Haag
had gehaald’ was voor dr Lasonder reden tot grote blijdschap en nog in de laatste
maanden van zijn leven sprak hij daarover met oprechte voldoening. Leest men de
verslagen over de jaren 1913 tot en met 1918, dan ontkomt men niet aan de indruk,
dat destijds nog enige onzekerheid bestond over de juiste afbakening van de
archieven van de Staten-Generaal. Behalve aan zijn hoofdtaak wijdde dr Lasonder
zich in deze jaren ook herhaaldelijk aan bepaalde collecties en evenals vroeger in
Zeeland verschenen nu telkens de vruchten van zijn arbeid in de Bijlagen tot de
verslagen: 1914 collectie Bicker, 1916 collectie Leo van Aitzema, 1917 collectie
Bondam, 1918 collectie Ortel. Met ingang van 1 september 1919 werd dr Lasonder
gemachtigd zich, voorlopig gedurende een jaar, geheel aan de ordening van de
archieven van
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de Ned. Herv. Kerk te wijden; deze machtiging is verlengd tot 1 september 1921.
De eerste januari 1922 bracht aan het algemeen rijksarchief weder een nieuwe
indeling. Dr Lasonder werd nu chef van de Vijfde afdeling: gemeente-en
waterschapsarchieven, rechterlijke, notariële en burgerlijke-standsarchieven. Deze
afdeling bleef hem toevertrouwd tot zijn eervol ontslag uit de Rijksarchiefdienst in
1924.
Met ingang van 1 september 1919 werd dr Lasonder op zijn wens aangewezen
om tijdelijk de belangen der archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk te
behartigen. Op 1 augustus 1924 werd hij door de Synode der Hervormde Kerk
benoemd tot archivaris, als opvolger van de zeer verdienstelijke, vrijwillige werker,
dr G.A. Hulsebos. Deze functie zou hij blijven uitoefenen tot 1 aprll 1944, na het
bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Wanneer men zijn twintig ietwat breedsprakige, jaarverslagen doorleest, dan
vallen door de jaren heen enige hoofdpunten op. Allereerst stelde hij tezamen met
ds L.W. Bakhuizen van den Brink, de toenmalige secretaris der synode, het synodale
reglement voor de (Hervormd) kerkelijke archieven op, dat met ingang van 15 januari
1919 in werking trad. Daarbij werden de beginselen van de Archiefwet 1918 tot
uitdrukking gebracht. Blijkbaar had hij zich daarmede reeds voor 1 september 1919
bezig gehouden.
Daarna is hij, met krachtige steun van ds Bakhuizen van den Brink, de ter plaatse
door de Hervormde gemeenten in ons land vervaardigde inventarissen gaan
verzamelen. Dat dit met veel moeite gepaard ging, spreekt bijna van zelf. Het
uiteindelijk resultaat is geweest, dat er een collectie inventarissen tot stand kwam,
door de heer H. Brouwer op gedrukte formulieren overgetypt, waarmede men bij de
inspectie dezer archieven naar behoren kan werken, ook al zijn er uiterst primitieve
gegevens bij. Naast die collectie bestonden echter reeds verscheidene vakkundig
samengestelde inventarissen, waarvan het aantal sindsdien met meer of minder
succes is opgevoerd.
Als een hoofdtaak beschouwde dr Lasonder het persoonlijk geven van inlichtingen
enz. aan raadplegers en onderzoekers, hetgeen hem veel tijd kostte, wellicht te
veel, maar waarmede hij zeer velen aan zich heeft verplicht. Lasonder was goed
op de hoogte van wat er in de aanverwante wetenschappelijke wereld omging. Hij
verzuimde dan ook nooit in zijn verslagen de dikwijls belangrijke publikaties te
vermelden, die enig verband hielden met de kerkelijke archieven. Het feit, dat hij
geraad-
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pleegde archivalia wel eens zeer lang bleef vasthouden, zodat die zich op zulk een
wijze ophoopten, dat dit tot legendenvorming aanleiding gaf, zullen we maar aan
zijn belangstelling ervoor toeschrijven. Heel veel correspondentie is er niet van hem
achtergebleven, hij was immers de man van het persoonlijke bezoek. Bezoeken,
die anderzijds toch ook weer niet aangroeiden tot systematische inspecties.
Uit zijn jaarverslagen blijkt een grote mate van goede wil, hij maakt juiste
opmerkingen en doet scherpzinnige voorstellen, b.v. om de theologische studenten
aan de universiteit tenminste enige archivalische kennis bij te brengen, voorts om
op bepaalde wijze de bewaring der archieven te verbeteren en om aan geld te
komen voor het kerkelijke archiefwezen. Achter de verslagen kan men de krachtige
steun vermoeden van de algemene rijksarchivaris, prof. Fruin, die nu en dan met
dankbaarheid door hem wordt genoemd.
Vanwege het grote arbeidsveld, de weinige hulp, de meestal geringe medewerking
der plaatselijke Hervormde gemeenten en misschien ook een tekort aan
doorzettingsvermogen, is dr Lasonder praktisch niet toegekomen aan
inventarisatie-arbeid op zijn bureau. Dit dus in tegenstelling met zijn meer vruchtbare
arbeid bij het rijksarchiefwezen, waarbij hij uiteraard ook meer direct geruggesteund
werd. Slechts een inventaris in klad van het Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland
van zijn hand, werd later aangetroffen, evenals enkele onvoltooide kladinventarissen
van kleinere archieven van de hand van enige volontairs. Daarentegen heeft hij wel
kans gezien een uitnemende schare van derden te winners voor inventarisatie-arbeid
ten behoeve der Hervormde Kerk. Zo o.m. mej. dr A.J. Maris, mej. D.J.C. Mijnssen,
mej. dr I.H. van Eeghen, jhr. dr B.M. de Jonge van Ellemeet, dr J.W. Verburgt, A.
van der Poest Clement, H. Brouwer, G. Stadermann, J.L. van der Gouw, J.A. Luteijn
en H.L. Driessen. Deze archivarissen hebben gezamenlijk verscheidene tientallen
inventarissen vervaardigd van doorgaans belangrijke archieven.
Aan het ficheren der kerkelijke registers door ds F.S. Knipscheer in Gelderland,
later over een breder terrein voortgezet door het Bureau voor Historische
Demographie te 's-Gravenhage, verleende hij veel steun. Men mag zich zelfs
afvragen of hij aan die tak van dienst niet al te veel aandacht besteedde.
Het is hier de plaats om ook aan Lasonders' activiteit op ander gebied aandacht
te wijden: van 1920 tot in 1936 was de redactie van het Ar-
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chievenblad hem toevertrouwd. Hij verrichtte dit werk, dat allerminst als een sinecure
mag worden beschouwd, met grote animo en schreef ook zelf allerlei artikelen en
boekbesprekingen. Hij gaf zich moeite steeds op de hoogte te zijn van al wat in
archiefkringen leefde en stelde belang in de persoonlijkheid van elke collega.
Groot was ook zijn historische belangstelling. Zo nam hij in 1924 als secretaris
zitting in het Comité tot instandhouding van de ruïnen van het slot te Dillenburg.
Toeval was dit geenszins: toen in 1875 door een combinatie van Nederlanders en
Duitsers de zg. Willemstoren te Dillenburg werd gesticht, was Lasonder's grootvader
Francken voorzitter en zijn vader lid van het Nederlandse comité! Op het erf der
Hervormde Kerk was hij thuis als weinig anderen en het lijkt niet overdreven te
zeggen, dat hij met de meeste richtingen in het Protestantse kerkelijke leven en
haar exponenten vertrouwd was.
Dr Lasonder hield van het gezelschapsleven en was daarbij gesteld op goede
vormen. Door zijn gelijkmatige vriendelijkheid en zijn blijmoedig karakter heeft hij
zich in alle fasen van zijn leven goede vrienden gemaakt en hij hield ervan, die bij
bijzondere gelegenheden om zich heen te zien; van een familiefeest of andere
gedenkdag kon hij oprecht genieten. Aan het verenigingsleven gaf hij zich met hart
en ziel. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen, het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht,
het haagse ‘Oefening kweekt kennis’ (van dit genootschap was hij op het eind van
zijn leven enige jaren secretaris), de Vereniging van Archivarissen, telden hem tot
een kleine twee jaar voor zijn heengaan onder de trouwste comparanten op hun
vergaderingen.
Zijn eerste huwelijk sloot dr Lasonder te Middelburg op 20 april 1909 met Clasina
Aidina Gratama, die hem 3 mei 1940 door de dood ontviel. Hij hertrouwde te
's-Gravenhage 9 april 1942 met Johanna Sophia Helena Viehoff, die op 10 maart
1951 aldaar overleed. In het vertrouwde huis Laan van Meerdervoort 93 verleende
dr Lasonder tezamen met zijn tweede vrouw in de zware oorlogsjaren gastvrijheid
aan enige évacué's uit de ‘vesting Clingendael’ (1943-1945).
Zijn allerlaatste levensjaren zijn moeilijk geweest; pension, ziekenhuis, rusthuis.
Zijn onwankelbaar geloof en een bewonderenswaardige levensmoed hebben hem
in staat gesteld dapper te dragen wat hem werd opgelegd en dat zonder klagen.
De vriendelijke verzorging in het rusthuis, de geregelde bezoekjes van trouwe
vrienden, de spontane hulp
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van zijn aangehuwde neef en nicht, de heer en mevrouw Der Weduwen-Noske, een
prentbriefkaart zelfs van vergaderde collegae, het waren evenzovele lichtpunten.
Het einde kwam 1 april 1958.
Bij de begrafenis, 3 april, op ‘Nieuw Eyckenduynen’ sprak dr E. Emmen namens
de synode der Nederlandse Hervormde Kerk, mr B. van 't Hoff namens de algemene
rijksarchivaris en de vereniging van archivarissen en de heer J.W. van Eek namens
de kring van oude vrienden. De dienst werd, geheel in de geest van dr Lasonder,
geleid door ds J.G. Jacobs van de Nederlandse Protestantenbond.
T.J. NAUDIN TEN CATE
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Françoise Antoinette Le Poole
(23 juli 1882 - Leiden - 5 januari 1961)
De Maatschappij heeft vooral in vroeger jaren de tamelijk veelvuldig in acht genomen
goede gewoonte gehad notabele inwoners van Leiden tot lid te benoemen, ook
wanneer zij niet precies voldeden aan de gemeenlijk gestelde eis van publicaties
op litterair of historisch terrein. De publicaties, welke mejuffrouw Le Poole,
voornamelijk in het Leids Jaarboekje, op haar naam heeft staan, zijn wel vrij talrijk,
maar niet van een overweldigende betekenis. Wel getuigen zij van een warme
belangstelling voor de geschiedenis van haar stad. De voornaamste reden van haar
benoeming tot lid van de Maatschappij zal echter hebben gelegen in haar positie:
Archivaris van de Hervormde Gemeente, lid van de commissie tot redactie van het
Leids Jaarboekje en het behoren tot een der weinige nog te Leiden woonachtige
oude notabele geslachten.
Wat dit laatste betreft, het geslacht Le Poole richtte reeds in 1680 een firma op
voor het vervaardigen van wollen stoffen, een onderneming, die steeds van vader
op zoon was overgegaan. Uit de alleraardigste beschrijving van een bevriend Engels
echtpaar, dat in 1884 te gast was bij Françoises ouders aan het Gerecht (thans
Federatiehuis), ziet men uitstekend het gehele milieu voor zich. De visites der
familieleden en vrienden, de relaties met de beheerders van universiteitsbibliotheek,
museum van oudheden, hortus en andere plaatselijke bezienswaardigheden, de
kerkgang bij de Doopsgezinden, allemaal door de gasten in hun ‘A Fortnight in
Holland’ nauwkeurig beschreven. Ook wordt gesproken over de fabriek en de sociale
omstandigheden. Het tekent de omstandigheden en vooral ook de belangstelling
van het ouderlijk huis.
De Meisjes-H.B.S. was haar middelbare opleiding en steeds kon zij met een
zekere trots herinneren aan haar oude banden met deze onderwijsinstelling.
Haar vader, L.G. Le Poole, iemand met grote belangstelling voor de historie had
de archieven van de Hervormde Gemeente en het Heilige Geest- of Arme weesen kinderweeshuis beschreven. Mejuffrouw Le Poole volgde hem in het beheer van
beide archieven op en kreeg bovendien nog de zorg voor het archief van de diaconie
in het Huiszittenhuis. Toen de archieven van de kerkeraad en de gemeentecommissie
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(thans college van kerkvoogden) in 1937 uit de huidige predikantskamer in de
Pieterskerk naar de nieuwe ruime archiefkluis aan de andere zijde van het koor
werden overgebracht, werd mejuffrouw Le Poole, die inmiddels het archiefexamen
2de klasse had afgelegd, officieel tot archivaris benoemd.
Eveneens door de traditie had mejuffrouw Le Poole nauwe banden met de
vereniging ‘Oud-Leiden’, waarvan haar broer Samuel een der eerste secretarissen
was geweest. Van 1946-1958 was zij penningmeester van deze vereniging en van
1937 tot haar overlijden lid van de redactiecommissie van het Jaarboekje van deze
vereniging, waarin zij haar vondsten uit de onder haar beheer staande archieven
publiceerde.
Behalve een historische belangstelling was er ook een zakelijke inslag. Het
financiële beheer van het Groene Kruis, het Diaconessenhuis, het Annahofje aan
de Hooigracht was lange jaren aan haar toevertrouwd. Het onderricht in het
boekhouden, dat zij gevolgd had, kwam haar bij dit alles zeer van pas.
Françoise is een zeer trouw lid van de Soroptimisten geweest.
In 1932 heeft zij een kloek en comfortabel huis aan de Van Slingelandlaan laten
bouwen. Daar woonde zij te midden van meubelen en portretten uit het ouderlijk
huis. Toen de oude familiezaak in 1931 geliquideerd werd droeg zij zorg, dat het
twee en een halve eeuw oude archief van de firma werd overgedragen aan het
Economisch Historisch Archief in den Haag en wat er aan historische voorwerpen
overbleef, vond een plaats in de Lakenhal, aan welk museum herhaaldelijk nog
andere schenkingen werden gedaan. Ook was zij penningmeester van de ‘Vereniging
van Belangstellenden in de Lakenhal’
Mejuffrouw Le Poole had een scherp verstand en kon met veel humor uit de hoek
komen, ook toen zij in later jaren zich minder makkelijk uitdrukte. Het kostte haar
moeite, ondanks achteruitgaande krachten al het werk waar zij zoveel jaren mee
bezig was geweest uit handen te geven. Ook was zij een trouwe comparante op de
maand- en jaarvergaderingen van de Maatschappij en lange jaren heeft zij deel
uitgemaakt van die in stilte aan de vooravond van de jaarvergadering kort maar
hard werkende commissie voor de verkiezing van nieuwe leden. Moge de
Maatschappij bij de dalende belangstelling voor de maandvergaderingen in een
dergelijke trouwe belangstelling een vingerwijzing zien, hoe het voor de sprekers
toch onmisbare gehoor vergroot kan worden door belangstellende ingezetenen van
Leiden en omgeving, evenals
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weleer, veelvuldiger het lidmaatschap aan te bieden, waardoor tevens de oude band
met de bakermat der Maatschappij verstevigd moge worden.
E. PELINCK
Zie voor de publicaties van mejuffrouw Le Poole: Register op de Jaarboekjes voor
Geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 1904-1958, Leiden 1958,
66, vermeldende 25 titels. Voorts de inhoud van het zelfde jaarboekje over 1959 en
1960 met nog vier titels, alles handelende over Leiden e.o.
Andere levensberichten over mejuffrouw Le Poole verschenen in: Hervormd
e

Leiden 10 jaargang no. 2 (14 januari 1961) en het Leids Jaarboekje 1962.
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Herman Meyer
(Amsterdam, 31 october 1893 - Roquebrune (Fr.), 16 mei 1959)
Herman Meyer werd geboren te Amsterdam op 31 oktober 1893. Daar hij zijn vader
vroeg verloor en de middelen voor een akademische studie ontbraken, ontving hij,
evenals zijn tweelingbroer en alter ego, Justus Meyer, een middelbare
handelsopleiding. Daarna vertrok hij naar Indië waar hij werkzaam was te Semarang
en te Batavia, en wel als agent van Lindeteves. In 1934 gerepatriëerd, vestigde hij
zich te Enschede als sekretaris van N.J. Menko N.V. In 1936 werd hij bovendien
belast met het sekretariaat van de N.V. Java Textiel Maatschappij, waarvan Sigm.
N. Menko N.J. Zoon voorzitter was. Na 1946 bekleedde Meyer alleen nog het
sekretariaat van de N.V. Java Textiel Maatschappij, dat hij op 1 oktober 1955
neerlegde; tot 1 november 1958 bleef hij adviseur.
De jaren van oorlog en bezetting hadden Meyer veel leed en ergernis gebracht
en de ontwikkeling na de bevrijding was voor hem in veel opzichten een bittere
teleurstelling geworden. Bij zijn heftig temperament behoeft het geen verwondering
te wekken dat zijn schijnbaar robuste constitutie werd aangetast. De voorbereiding
van zijn promotie aan de Parijse Faculté des Lettres die op 15 januari 1955 plaats
vond eiste veel van zijn krachten. Kort daarna trof hem een zwaar verlies door het
heengaan van zijn moeder. Einde maart 1955 openbaarde zich een hartaandoening
waarvan Meyer maar zeer ten dele herstelde. Het overlijden van Justus Meyer op
30 augustus 1958 heeft ongetwijfeld Herman's levenskracht verder gesloopt. Hij
stierf op 16 mei 1959 te Roquebrune bij Menton waar hij met zijn echtgenote,
Charlotte Meyer geb. van Rijck, gedurende de winter zijn toevlucht had gezocht.
Het zou bepaald onjuist zijn, te zeggen dat Herman Meyer zich in het zakenleven
niet op zijn plaats gevoelde, maar hij is er ook nimmer geheel in opgegaan. Reeds
in Semarang en in Batavia besteedde hij een belangrijk deel van zijn vrije tijd aan
studie, waarbij naast de economie ook de wiskunde, de natuurwetenschap, de
litteratuur en de wijsbegeerte zijn aandacht hadden. Bij zijn studies maakte hij o.a.
een dankbaar gebruik van de hem door J. Clay, hoogleraar te Bandoeng en later
te Amsterdam, gegeven adviezen. Voorts stond hij bekend als een sterk schaker
en als een kenner en minnaar van de muziek.
Als filosoof trad hij voor het eerst naar voren in een drietal voordrachten gehouden
in maart 1934 voor de Koninklijke Natuurkundige
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Vereniging in Batavia. In Nederland nam hij gedurende de bezettingstijd deel aan
de klandestiene bijeenkomsten van het Internationaal Genootschap voor Significa.
In 1946 werd hij gekozen tot lid van het Genootschap voor Wetenschappelijke
Wijsbegeerte en enkele jaren later tot membre associé van de Académie
Internationale de Philosophie des Sciences te Brussel. Hij behoorde in 1947 tot de
oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Logica waarvan hij, zolang zijn
gezondheid hem dit toestond, het sekretariaat bekleedde. Het was voor hem een
grote voldoening, aan de Sorbonne het doktoraat van de Faculté des Lettres te
verwerven. Ook de opdracht, college te geven in het bestek van het Studium
Generale aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, heeft hij nog kunnen volbrengen. Zowel
in als buiten Nederland verdedigde hij zijn inzichten in voordrachten en artikelen.
Een samenvattende uiteenzetting van zijn opvattingen gaf Herman Meyer in enkele
boeken.
Hoewel de wijsgerige bedrijvigheid van Herman Meyer een tijdspanne van meer
dan 25 jaar beslaat, is in zijn werk een duidelijke ontwikkelingslijn niet aan te wijzen.
Dit is te verklaren uit de omstandigheid dat hij zijn eerste publicaties op reeds
betrekkelijk gevorderde leeftijd liet verschijnen. Natuurlijk zijn persoonlijke contacten
als die met J. Clay, Hans Driesch, H.J. Pos en Heinrich Scholz van grote waarde
geweest, maar toch wist Meyer steeds een grote mate van zelfstandigheid te
bewaren.
Een kleine studie over Drie wijsbegeerten, weergave van een der in 1934 te
Batavia gehouden voordrachten, geeft in uiterst beknopte maar tevens zeer
verzorgde vorm de kern van vele denkbeelden die Herman Meyer naderhand
uitvoeriger zou ontwikkelen.
Uit dit stuk blijkt, en het wordt door later werk bevestigd, dat Herman Meyer, bij
al zijn belangstelling, waardering en begrip voor de denkbeelden van Bertrand
Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap en Hans Reichenbach, geenszins als
een radikaal positivist dient te worden beschouwd. Hij dringt er weliswaar op aan,
‘de zg. levensvragen af te scheiden van de moderne exacte filosofie,’ maar hij
ontzegt niemand het ‘recht om die levensvragen denkend te benaderen’ of zelfs
alleen maar ‘het recht om dat onderzoek ook filosofie te noemen.’ Ik zou zelfs nog
wel iets verder durven gaan: de wijze waarop Herman Meyer de vragen van de
moderne exacte of wetenschappelijke filosofie behandelt toont niet zelden de invloed
van zijn opvattingen terzake van de levensvragen.
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Een niet te verwaarlozen deel van zijn wijsgerig werk heeft trouwens rechtstreeks
betrekking op de levensvragen; ik noem de studies over Proust en die over Kant
en Freud en, vooral, de discussie met Schoonbrood over De vrijheid van de
philosophie en de encycliek Humani Generis.
Ook voor het werk van Herman Meyer zal dus wellicht tot op zekere hoogte gelden
dat de erin vervatte ‘niet verder voor ontleding vatbare beweringen ... juist de
elementen bevatten, die de menschheid het meest gepakt hebben.’ Maar dat hoeft
geenszins te betekenen dat zijn wijsgerige arbeid vruchteloos zou kunnen worden
genoemd; immers, ‘de moderne denker ... is er zich van bewust, dat de
grensvraagstukken er zijn om door verdere logische ontledingen teruggedrongen
te worden.’
[In bovenstaand Levensbericht heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van enkele
gegevens, die mij welwillend ter beschikking zijn gesteld door de Heer L. Menko te
Enschede; een aantal passages heb ik ontleend aan mijn In memoriam Dr Herman
Meyer, verschenen in ANTW, jaarg. 51, 1958-59].
E.W. BETH

Lijst van publikaties
1935

Drie wijsbegeerten, Natuurkundig
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, deel
45.

1935-36

Teekentaal en het waarheidsprobleem,
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor
Wijsbegeerte en Psychologie, jaarg. 29.

1939

Natuurkunde en logica, Synthese, jaarg.
4.

1949

Kennis en realiteit, Utrecht.

1950

Op weg naar vrijheid in samenwerking,
's-Gravenhage.

1951

Op zoek naar zekerheid met Marcel
Proust, De Gids 116.
Op zoek naar zekerheid met Maine de
Biran, ibid.

1952-53

De levende inhoud van het Franse
Spiritualisme, ANTW jaarg. 45.

1955-56

La philosophie de Wittgenstein, ibid.
jaarg. 48.

1955-56

Zin en onzin volgens Ludwig
Wittgenstein, ibid.

1956

Le rôle médiateur de la logique: Étude
métathéorique. Thèse pour le Doctorat
d'Université présentée à la Faculté des
Lettres de l'Université de Paris,
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Paris-Assen [de jury werd gevormd door
de hoogleraren René Poirier, président,
Jean-Louis Destouches en
Pierre-Maxime Schuhl, membres].
1956-57

Heinrich Scholz, ibid. jaarg. 49.

1957

[met C. Schoonbrood] De vrijheid van de
philosophie en de Encycliek Humani
Generis, Assen.

1957-58

Immanuel Kant's synthese - een
vergelijking met Sigmund Freud, ibid.
jaarg. 50.

1958-59

Justus Meyer als logicus, ibid. jaarg. 51.
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Taco Hayo Milo
(Halsteren, 1 mei 1906 - Leiden, 24 november 1960)
Niet onverwacht voor zijn vrienden, wel onverhoeds, is Tex Milo op de avond van
24 november 1960 door de dood overvallen. Ik stel er prijs op hem hier te gedenken,
maar laat mij dat mogen doen zoals ik zou hebben gesproken bij zijn leven, als zich
eens een aanleiding had voorgedaan om een langjarige vriendschap te resumeren.
Herinnering aan Tex Milo is vóór alles herinnering aan onze eerste studentenjaren;
aan het Hazenveld in Alphen waar hij toen woonde en aan zijn ouders; aan de
colleges van Huizinga en van Colenbrander waar wij zaten en aan onze gesprekken
daarover. Het is, meer dan iets anders, herinnering aan ‘Fruin’, ons historisch dispuut
- ‘maar niet alleen een dispuut, ook een vriendenkring’, zoals Tex zelf het zei bij
onze inauguratie. Was dat in 1940? In elk geval waren het woorden die, in het
bijzonder door de oorlogsjaren, inhoud kregen, meer dan één van ons waarschijnlijk
toen dacht. Onze kring heeft een hechte kern gekend als misschien geen
voorafgaande en geen volgende. Wij merkten de vrij grote leeftijdsverschillen (niet
alleen met Tex, ook met anderen - Henk Binnendijk) weldra nauwelijks, toen zomin
als in ons verdere leven. Toch had Tex al een loopbaan achter de rug; wij hebben
aan dat feit even moeten wennen. Adelborst in 1923, Luitenant ter Zee 3e klasse
in 1927, 2e klasse in 1929. Dan wegens afkeuring: eervol ontslag en pensioen op
1 mei 1937. Wat wij niet direct wisten was, dat dit leven van marine-officier al die
jaren al was gevuld geweest ook met historische studie. Studie tijdens verlofperiodes,
studie tijdens vrije diensturen; studie ook en vooral in archieven in Nederland en in
Nederlands-Indië. Zo kon hij zijn dissertatie openen met de mededeling, dat hij met
de voorbereiding daartoe al in 1933 was begonnen. Toen dan zijn 31e verjaardag
een keerpunt in zijn leven bracht, was de keuze van een nieuwe richting niet moeilijk.
De zeegeschiedenis had hem geboeid sedert zijn jeugd. Dus bereidde hij zich voor
op het colloquium doctum teneinde zich in 1938 in Leiden als student in de
Geschiedenis te laten inschrijven - vooral om daar leerling te worden van Warnsinck.
Niet veel academische studies hebben een zoo eclatant verloop gehad en hebben
zo grote indruk gemaakt op allen, die haar zagen volbrengen. Ik som de data op,
die spreken voor zichzelf. Het candidaatsexamen, cum laude: 1940. Het
doctoraalexamen, eveneens cum laude: 1941 - en
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ik wil hier aan de vergetelheid ontrukken, dat Colenbrander hem daar bij vergissing
Staatsinrichting vroeg in plaats van Koloniale Geschiedenis maar dat Tex in dit
onverwachte vak toch zonder blikken of blozen het examen deed. Door de sluiting
der Universiteit was promotie te Leiden daarna onmogelijk maar zonder moeilijkheden
nog kon Groningen inspringen: 10 juli 1942. Heel erg pleizierig is dat toen om
verschillende redenen voor hem toch niet geweest en Tex sprak zelfs, toen en later,
van ‘een koude douche’. Maar het doctoraat werd behaald - en natuurlijk cum laude.
En voor ons allen zijn het toch onvergetelijke dagen gebleven, toen vrijwel heel
‘Fruin’ èn Professor en mevrouw Colenbrander Tex vergezelden naar het Noorden.
Kort daarop trad hij in het huwelijk met Arda van Everdingen: historica en lid van
‘Fruin’ als hij.
Herinneringsbeelden. Eén wil ik er nog kiezen uit de overvloed van die jaren. Ons
jaardiner, ik weet niet eens meer in welk jaar, in ‘De Vink’, waar Huizinga ook bij
was en een scherpe-anti-Duitse tafelrede hield. Des avonds gaf Tex toen de
samenvatting en conclusie van het jaaronderwerp: de Christenen in het Romeinse
Rijk. Dat was toch iets dat geheel en al buiten zijn speciale sfeer lag. Maar wat hij
er toen van maakte, liet geweldige indruk bij mij na. Huizinga was kritisch, ik herinner
het mij. Maar daaraan juist hadden wij allen te danken, dat een conversatie tussen
hem en Tex op gang kwam, die beter nog dan het referaat zelf verschillende kanten
van Tex' geest liet zien. Het ging tenslotte niet meer om gelijk-of-ongelijk. Maar het
was een historisch debat op voor ons toen nog heel ongewoon hoog niveau en ik
herinner het mij als een genot om gehoord te hebben. Als leerlingen zaten wij allen
erbij te luisteren.
Niet lang na zijn promotie begon Tex met de voorbereiding van wat eerlang zou
resulteren in een hem verleende opdracht: de uitgave van Bronnen voor de
Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen 1568-1609, ten behoeve van 's
Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Het was zijn eerste grote historische opdracht.
Andere zouden volgen. Ik noem als belangrijkste die tot het schrijven van de
Nederlandsche Maritieme Geschiedenis gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Daartussendoor: tientallen kleinere en toch soms veel vergende taken. Registers
en inventarissen, ontelbare voordrachten, artikelen in binnen- en buitenland. Taken
in organisaties en bestuursfuncties, taken op congressen. En opnieuw werd intussen,
na de oorlog, Tex' leven verbonden met Leiden
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door zijn benoeming in 1946 met een nieuwe leeropdracht, waarin de
Zeegeschiedenis met Geschiedenis van de Overzeesche Gebiedsdeelen werd
gecombineerd. Het slothoofdstuk van dat leven, zooveel korter dan wie ook toen
gedacht heeft, was begonnen.
Stellig is het niet zijn gelukkigste wetenschappelijke levensperiode geweest. Zij
biedt een totaalbeeld van voortdurende levendige initiatieven en plannen en arbeid:
en van effect dat daaraan toch niet beantwoordde zooals hij zich dat zelf droomde.
In allerlei opzichten. Misschien wel in de allereerste plaats vond hij in het vernieuwde
Leiden niet die intieme vertrouwde vriendenkring, waarover hij vroeger in ‘Fruin’
sprak en waaraan hij zo'n wezenlijke behoefte had. Veeleer vond hij iets van die
vertrouwdheid terug in de bijzondere band met zijn leerlingen. Zeker droegen zijn
omgang en zijn werken met hen een sterk persoonlijk karakter, en hij wist bij hen
een ongemeen enthousiasme te wekken voor zijn vak, dat ook het hunne werd geheel of ten dele: zozeer, dat de werkgroep-Milo ook nu, na enige jaren al, niet is
uiteengevallen.
Andere eisen ook stelde de nieuwe situatie: eisen, bedoel ik nu, aan zijn creativiteit
en aan zijn vermogen tot visionnaire samenvatting. Maar zijn begaafdheid lag bij
uitstek in de analyse. Juist die synthese, die van hem werd gevergd, was ten opzichte
van de Historie het minst met zijn wezen in overeenstemming. Liepen daarom
sommige der werken, die hij opnam, op teleurstelling uit? Wie Tex gekend heeft in
zijn sterkste jaren kan niet anders dan zich met verwondering afvragen, waarom
toch uit al die overvloed van gaven niet dàt grote werk is voortgekomen, dat wij altijd
van hem hebben verwacht. Ik geloof: om nog een andere reden, dieper liggend dan
hetgeen ik reeds zei over de synthese en de analyse. En dan doel ik niet op zijn, in
de latere jaren, zwak physiek dat ongetwijfeld een factor is geweest. Niet voor niets
is hij afgekeurd bij de Marine - maar wij hebben dat altijd vergeten. Ik geloof echter
vooral iets anders en ik wil trachten dat te formuleren.
Tex was een dichter, in die zin dat hij van zijn zee heeft gehouden als een dichter
van zijn, onbereikbaar geworden, geliefde. Met heel zijn wezen heeft hij met haar
verbonden willen blijven en eindeloos heeft hij haar willen beschouwen in al de
duizenden details, waar beschouwing en contact maar mogelijk was. Vanuit dat
vurig verlangen verzamelde hij zijn prachtige bibliotheek - en heel zijn overgang van
de zee naar de Historie is beheerst geweest door die gepassionneerdheid. Die zee,
waarop hij niet meer varen mocht: meer dan de geschiedenis nog heeft
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zij zijn grote liefde gehad. Is het juist déze beslissende conditie van zijn hele bestaan
geweest, die hem belette de dingen te volbrengen, die de situatie hem oplegde?
Tex is zonder twijfel tot zijn laatste ogenblik zeeman gebleven, veel meer dan
eigenlijk historicus. Ja, juist als maritiem historicus (op het Internationaal Colloquium
betreffende de Geschiedenis van Schip en Scheepvaart, Lissabon 1960, bleek hij
de enige hoogleraar in Zeegeschiedenis in Europa te zijn - en met hoeveel pleizier
heeft hij mij dat nog verteld!): juist als maritiemhistoricus kon hij misschien niet
datgene presteren, wat op ander historisch terrein wel zeker uit zijn pen had kunnen
vloeien. Omdat hij zijn zee zo innig beminde, was ‘afstand nemen’, juist tot die zee,
voor hem niet denkbaar. Hij was immers die hij was; hoe had hij een ander kunnen
zijn? Hij kon dat temeer niet, omdat misschien wel zijn allergrootste eigenschap in
het leven zijn onwankelbare trouw was. Het is zijn trouw geweest, die hem getekend
heeft in het leven - en trouw is het eerste en allesoverheersende woord, dat steeds
bij mij opkomt als ik aan Tex denk.
Trouw: waarmee hij van het leven gemaakt heeft, wat hij er van maken kon. Maar
een trouw, die niettemin grote teleurstellingen heeft gekend. Trouw aan zijn zee,
maar die hij niet meer mocht bevaren op nog jeugdige leeftijd. Trouw aan zijn nieuwe
keuze, de Geschiedenis, maar die hem niet tenvolle heeft gegeven, wat hij van haar
heeft gehoopt: omdat zij niet goed heeft geweten, wàt te doen met deze
gepassionneerdheid die bij historici zo zeldzaam is. En misschien moeten wij daarvan
wel zeggen: tant pis pour l'Histoire.
Ik kan niet nalaten mijn gedachten nog op één andere manier samen te vatten.
Tex Milo is totaal iemand anders geweest, dan waarvoor ‘men’ hem in het algemeen
hield - als ik mij niet vergis en ik geloof, dat ik mij niet vergis. Hij was de realiteit
zelve en een dromer toch; hij was de analyse zelve en toch een dichter. Hij was de
objectiviteit zelve, en toch een mens met een brandend hart.
Hem gekend te hebben is: een uitzonderlijk mensch gekend te hebben; van wie
er maar één is; die moeilijk doorgrondbaar was zelfs voor zijn vrienden, maar
onvergelijkelijk gevoelig voor hun vriendschap en hun verlangen tot hem door te
dringen. Zijn leven is afgesloten; niet het werk - allerlei werk, groot en klein - onder
zijn handen, die de pen hebben moeten laten vallen. Anderen zullen lange tijd, jaren
misschien, nodig hebben om er de weg in te vinden en te voltooien wat hij
voorbereidde.
H. BAUDET
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Belangrijkste publicaties
1936

‘1795-1800: De Bataafsche Marine in
Curaçao’ in het Marineblad vol. 51. 1936
Vóór de academische studie: artikelen
in dag-, week- en maandbladen.

1938

Medewerking aan J.C. Mollema's
Geschiedenis van Nederland ter Zee
(vooral ook de z.g.n. Eere rol, eind dln.
II, III en IV.), Verschenen in het
Marineblad; 4 dln. 1939 Amsterdam.

1941/'42

Orgaan van de Marinevereeniging: ‘De
Maritieme verdediging van Oost-Indië
van 1793-1807 I 1793-1795; II
1795-1802; III 1802-1804; IV 1804-1807.

1942

Dissertatie: De geheime
onderhandelingen tusschen de
Bataafsche en Fransche Republieken
van 1795-1797 in verband met de
expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas
naar de Kaap de Goede Hoop. (de Boer,
Den Helder).

1946

Oratie: De invloed van de Zeemacht op
de Geschiedenis der Vereenigde
Oost-Indische Compagnie. (Nijhoff,
's-Gravenhage.)

1952

‘De Scheepvaart in Straat Sunda
tusschen 1795-1799’ gepubl. (p. 30-37
3 bijl. in ‘Historie en Metahistorie’
Lustrumbundel L.H.D. ‘Robert Fruin’
(Univers. Pers Leiden 1952)

1954

‘Het Nederlands Hulpeskader voor
Portugal [1641]’ gepubl. in ‘Varia
Historica’ aangeb. aan Prof. Dr. A.W.
Bijvanck door de Hist. Kring te Leiden.
(Assen, 1954)

1955

‘Hollands Glorie’ Inleiding Catalogus tot
de tentoonstelling van die naam in
Museum ‘Het Prinsenhof’ te Delft (29
Mei-15 Aug. 1955)

1957

Artikelen over De Ruyter in N.R.C. en
Leidsch Dagblad en ‘Onze Vloot’; Prov.
Zeeuwse Courant.
Voor de Regeringsvoorlichtingsdienst
een overzicht over De Ruyter.
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1960

Lezing gehouden 6 Sept. te Lissabon.
‘Portuguese Trade and Shipping with the
Netherlands after the Discoveries’.
(gepubl. in Vol III).
en: separata do vol. III das Actas do
Congresso Internacional de Historia dos
Descobrimentos
(Lisboa 1961)
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Salomon Jean René de Monchy
(Rotterdam, 9 maart 1880 - 's-Gravenhage, 26 juni 1961)
Zijn ouderlijk huis - hij was er de zoon van Engel Pieter de Monchy, vooraanstaand
handelsman der Maasstad, en van Johanna Reynvaan - stond te Rotterdam op de
Westzeedijk, een van die kapitale woningen uit de ‘Gründerzeit’ die ons nu wat
onwezenlijk aandoen. Nadat hij het Gymnasium Erasmianum als 17-jarige had
verlaten, volgde een jaar in Genève en daarna Leiden, waar hij een vooraanstaand
Corpslid was en tegelijk een ijverig student, die van professor Krabbe een blijvende
liefde voor het publiekrecht en tevens sociale belangstelling ontving; dit blijkt uit zijn
(staatswetenschappelijk) proefschrift over ‘De Nederlandsche Wetgever tegenover
de Armoede’ (1905), verdedigd in een tijd dat er beraadslaagd werd over de
vernieuwing die de Armenwet van 1912 zou brengen.
Intussen was zijn maatschappelijke loopbaan op de provinciale griffie in Den Haag
aangevangen (1902); hier kwam hij spoedig naar voren en maakte successievelijk
met de gemeentezaken en de waterstaats- en waterschapszaken kennis. Hij
openbaarde deze kennis door zijn medewerking aan het ‘Modern Gemeentebeheer’
van J. Gerritsz (1910) en zijn inleiding op de statistiek der gemeentefinanciën 1908
(1911); van zijn ambtelijke schrifturen heeft o.m. een nota over gemeentelijke
grondbedrijven grote invloed gehad. Ook bewerkte hij de commentaar (1913) op
de door hem voorbereide herziening van het Algemeen Polderreglement. Maar
vooral, hij begeleidde, als ‘kabinetschef’ de Commissaris der Koningin op diens
rondreizen langs de gemeenten: voortreffelijke vorming. Zeer jong, in 1913, werd
hij Griffier der provincie. Hij dacht niet aan verandering, tot hem in 1921, voor hem
onverwachts, het burgemeesterschap van Arnhem werd aangeboden; hij
accepteerde.
Zo verhuisde hij met zijn gezin (hij was in 1905 gehuwd met Engelbertha Caroline
Haitink; zij hadden drie kinderen) naar Arnhem, waar hij tot 1934 bleef. Hij was een
voortreffelijk burgemeester. Hij paarde kennis van zaken aan oprechte belangstelling
in mensen; het schrandere en innemende gelaat dat de portretten tonen (b.v. dat
in het Vredespaleis), drukt zijn wezen uit.
Men heeft hem na zijn vertrek te Arnhem ‘vernoemd’; niet evenwel in de
burgemeesterswijk op ‘de bult’, maar in het De-Monchy-plein (Monsieplein, zeggen
de Arnhemmers) in Arnhem-Zuid. Volkomen
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terecht; het was immers op zijn aandrang dat men de stadsontwikkeling aan de
overkant ging zoeken, om de steeds verdere aantasting van de Veluwezoom tegen
te gaan en tevens voor de oude stadskern een centrale ligging te handhaven. De
opzet is gelukt, zij het met vertraging. Hoe het behoud van het natuurschoon hem
ter harte ging kan men in zijn boek ‘Twee Ambtsketens’ (1952) nalezen, waar hij
spreekt over het behoud van Zypendaal.
Twee ambtsketens - na die van Arnhem die van 's-Gravenhage (1934-'40 en
1945-'46). Aan de roep naar de residentie mocht hij uiteraard geen weerstand bieden.
Uit de gedeeltelijke autobiografie welke het genoemde boek inhoudt zou men
afleiden, dat Arnhem over het algemeen zijn gelukkiger tijd is geweest. Minder
gecompliceerd zeker; de Haagse burgemeester is belast met tal van verplichtingen
waarvan De Monchy zich zeker conscientieus heeft gekweten, maar die niet in de
eerste plaats zijn liefde, zijn hart zullen hebben gehad. Niet dat het herinneringsboek
een uitstalling van grieven inhoudt, verre vandaar; aan dat soort mémoires zou hij
niet meedoen; niemand hoeft zich door de lektuur ervan gekwetst te voelen, ook
waar hij met afkeuring spreekt b.v. over diegenen die zo weinig begrip toonden voor
het behoud van Zorgvliet.
Tegen het eind van zijn ambtelijk leven zagen we De Monchy eens in de krant
getypeerd als iemand die, hoog gestegen als hij was, gewoon over straat liep en
het niet nodig vond zich altijd in een slee te laten rondrijden. Ander trekje: de vele
redevoeringen die hij had te houden stelde hij bijna altijd zelf op. Hij zuchtte er wel
eens onder, maar kon er toch niet toe komen hierin de meer en meer begane weg
te volgen. Zo sprak hij wel uit ervaring toen hij eens opmerkte, dat een burgemeester
de meeste lagere-schoolvakken wel vergeten kon: schrijven hoefde hij niet meer,
lezen eigenlijk evenmin, voor rekenen had hij ook zijn mensen, maar Nederlandse
taal, ja, dàt vak had hij nog wel eens nodig. Het blijkt uit de verzorgde vorm van al
zijn uitingen; het rechtvaardigt tevens zijn lidmaatschap van onze Maatschappij.
Met dat schrijven, lezen en rekenen viel het overigens ook nogal mee. Het bleek
tijdens zijn gedwongen rust (1940-1945); hij was bij de Duitsers al ras onwelgevallig,
omdat hij demonstratief het felicitatieregister op Prins Bernhard's geboortedag ging
tekenen (29 juni 1940). Deze tijd gebruikte hij onder meer voor de bewerking van
‘Het Nederlandsche Provincierecht’ (1947), een gezaghebbend boek, dat o.a. voor
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de vernieuwing van het provincierecht (de nieuwe wet is van 1962) grote diensten
heeft bewezen.
Ook na zijn aftreden als burgemeester (hij kreeg meteen in Den Haag zijn
De-Monchy-plein, bij het nieuwe stadhuis dat hij had helpen tot stand brengen) wist
men hem wel te vinden. Niet slechts was hij nog lid van de Staten van Zuid-Holland
(1950-54), ook zag men hem als voorzitter van de Staatscommissie in zake
verhoogde rechtsbescherming tegen de Overheid, een werkzaamheid die, naar het
zich laat aanzien, althans tot een gedeeltelijk blijvend succes zal leiden - wat meer
is dan van vele Staatscommissies kan worden gezegd.
Het kan niet onze taak zijn, de nevenfunkties die een man als hij moest en mocht
bekleden volledig op te sommen. Ook zal het niemand verwonderen dat hem
eerbewijzen ten deel vielen; hij was ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw,
grootofficier in de orde van Oranje-Nassau en commandeur in de Huisorde van
Oranje-Nassau. Evenmin verwonderde het hen die hem kenden, dat hij bij dat alles
volkomen dezelfde bleef. Zonder enig gezocht effekt, recht op de man af; zonder
enig autoriteitsgebruik dan dat wat hem uit hoofde van zijn eigen betekenis toekwam
en wat ieder als vanzelf erkende.
Zijn visie op zijn maatschappelijke positie heeft hij indirekt gegeven in zijn
(gedrukte, doch niet algemeen verkrijgbare) boekje over ‘De stamvader van de
Nederlandsche De Monchy's’ (1913, 1952). Hij verhaalt daar, hoe een familielid zijn
genealogische belangstelling afkeurde, met het motief, dat het maar zou neerkomen
op het bewijzen van verwantschap met de adellijke Franse familie De Monchy of
De Mouchy; dit zou de mentaliteit van het jongere geslacht slechts kunnen
verslappen, meende deze zegsman, want dit paste niet bij het kader waarin de
Nederlands-geworden familie verkeerde. De schrijver toont aan deze uitlating
kennelijk waarde te hechten. Wat hiervan zij, aan de zelfstandige betekenis van
deze S.J.R. de Monchy (deze, want er zijn er meer) kan niemand die hem kende
hebben getwijfeld. Het was een voorrecht hem te kennen en met hem te mogen
verkeren. Een voorrecht waarin zeer velen hebben gedeeld en dat ook onze
Maatschappij zich, terecht, niet heeft laten ontgaan.
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Johanna Madeleine Selleger-Elout
(Utrecht, 1875 - Bergen N.H., 1957)
In haar jeugd schoolgegaan te Domburg, later in Middelburg. Toen ze dertien was
op een kostschool in Utrecht, daarna op een kostschool in Amersfoort.
Zelf schrijft ze, dat ze een slechte leerling was, alleen goed in Nederlandse taal
en opvoedkunde.
Na haar twintigste jaar komt ze terecht in het Diaconessenhuis in Den Haag, waar
ze gelegenheidsgedichten schrijft voor alle feestelijkheden en de naam ‘hofpoëet’
krijgt.
Plotseling vertrekt ze naar Genève, waar ze prof. Selleger ontmoet. In hun huwelijk
werden twee zoons geboren.
Tot zover enkele biografische gegevens van de schrijfster zelf in ‘Wormcruyt met
Suycker’, Historisch Critisch Overzicht van de Nederlandse Kinderliteratuur door
D.L. Daalder Een kinder-auteur moet iets kinderlijks in zich bewaard hebben, terwijler ook een
bewuste wijsheid in hem gegroeid moet zijn, die hem in staat stelt het kind te naderen
met mild begrip voor diens kleine en grote problemen.
Ondanks atoombom en ruimtevaart is de jeugd nog altijd ontvankelijk voor het
doodgewone leven van elke dag.
Dat leven boeit hem. Dat ondergaat hij zelf, daarin vindt hij zich zelf terug, zijn
eigen vreugden, zijn eigen verdrietelijkheden, zich afspelend binnen een geestelijke
horizon, die nog dichtbij ligt en niet de gehele wereld lijkt te omspannen.
Een kinderschrijver heeft een mooie taak: de longe lezer opvoeden tot de
volwassen lezer. Hij mag een kind de troost meegeven van een goed boek, een
vriend, trouw en altijd aanwezig.
Deze taak heeft Johanna Madeleine Selleger-Elout verstaan en volbracht in talrijke
uitmuntende jeugdboeken.
Hier volgen enkele titels, die hun vooraanstaande plaats in de kinderliteratuur
zullen blijven behouden:
1931-Laurientje en Kampvuursprookjes.
1932-Lijsje Lorresnor en Keesje Pieterselie.
1934-Marian en Marion.
1936-De Kinderen van Kees Populier.
1947-Sjefs grote Avontuur.
1949-Het meisjesboek Kenau.
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Voor ouderen verschenen in
1933-Ruth Teiling, Mensen in de Storm. Jonge Levens. Vergeef ons onze zonden.
Mevrouw J.M. Selleger-Elout werd in 1875 te Utrecht geboren en overleed in 1957
te Bergen. N.H.
Tussen deze beide jaren in voltrekt zich haar leven in bewogen ervaringen.
Twee oorlogen maakte ze mee. In de wereldstrijd 1940-1945 verloor ze bij een
bombardement haar huis. Daarbij gingen boeken en dierbaarheden door brand
geheel verloren. Vrienden hielpen haar tenminste weer een kleine bibliotheek op te
bouwen.
Misschien brengt het feit, dat ze alles verliezen moest, zij, een welgestelde vrouw,
het antwoord op de vraag, waarom haar verhalen voornamelijk spelen in
doodgewone, vaak behoeftige milieus.
Of is het haar warme belangstelling voor de mens, die haar in staat stelt de
doodgewone belevenissen van een eenvoudig gezin te beschrijven tegen een
achtergrond van hartelijke saamhorigheid?
Zij kent de tobberijen van een werkmans huisvrouw: een groot gezin, ziekte,
geldgebrek. Deze heeft ze als het ware gebundeld o.a. in het boek:
De Kinderen van Kees Populier.
Daarin beschrijft ze de lotgevallen van een arbeidersgezin in een crisistijd. Maar
daarover mag door geen der gezinsleden worden gesproken van vader. Vader, de
centrale figuur in dit gezin. Vader, die alle dingen recht zet en met een grapje heelt.
In Sef, zijn lastige jongen, leeft hij zelf:
‘Kijk Sef, als ik nou mijn kop omhoog houd, dan zie ik, dat er sterren aan de hemel
staan’.
Hoe goed begrijpt de auteur deze vader, die een artistieke vonk in zich probeert
brandende te houden; zij, die zelf zoveel begaafdheden bezat.
We laten haar daarover aan het woord in een brief aan de Heer R. Verdonck te
Amsterdam, die de correspondentie tussen haar en hem gaarne afstond om een
zo gaaf mogelijk beeld van haar te verkrijgen:
‘Dit brengt me tot de vraag: hoe ben ik zelf?
De laatste twintig jaar schrijf ik boeken. Ik schreef al, toen ik tien was en bleef dit
doen, maar verscheurde veel, publiceerde ook wel onder pseudoniem, maakte vaak
niet af, tot ik een uitgever vond, die me wat aanhitste.
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Het schijnt altijd wel een natuurlijke dwang in me te zijn geweest, maar mijn talent
was niet heel groot en mijn luiheid... neen, lui was ik niet, maar van de hak op de
tak springerig. Ik heb altijd mijn vlagen gehad:
Maandenlang muziek. Eerst piano, daarna zang en piano. Orgel en op het laatst
nog viool.
Plotseling moe daarvan, even stoppen.
Weken en maanden tekenen, waterverf, olieverf.
Dan weer een tijd: schrijven, gedichten, verhalen.
Eindeloos veel gelegenheidsgedichten voor kooruitvoerringen in het Haagse
Diaconessenhuis, waar ik lang werkte.
Dan weken achter elkaar: naaien, borduren, breien, haken.
Dan weer een bevlieging om te tuinieren, te zagen.
Neen, lui niet, maar als ik een man geweest was, zou ik wel gewerkt hebben in
één baan?
Ik denk: dikwijls veranderd.
Een mens is maar een vreemde combinatie en soms denk ik wel eens: is het
einddoel al dat leed waard?...’
Want leed bleef haar niet bespaard. Ze leefde intens mee met haar beide zoons
en deelde hun moeilijkheden.
In haar boeken, ook al zijn die voor kinderen geschreven, gaat ze het verdriet niet
uit de weg:
‘Een mens hét zijn narigheid en een mens hét zijn plezier en wat van die twee
een mens het liefste hét, daar wordt niet naar gevraagd,’ zegt moeder Populier
tegen haar dochtertje in - de Kinderen van Kees Populier -, een van haar beste
kinderboeken.
Ze trok zich graag terug, als ze schreef.
Toen er na de oorlog in het huis van haar zoon, waar zij en haar man een paar
kamers konden betrekken, maar weinig rustige ruimte voor haar schrijfwerk overbleef,
vond ze op een kwekerij in een grote broeikas een hoekje, waar ze een tafel en een
stoel mocht neerzetten. Een ideale plek voor deze natuurmens, die zich thuis voelde
tussen bloemen en planten.
Ze wandelde graag en zette intussen diepzinnige gesprekken op, vol aandacht
voor de mening van haar partner.
Ze bestudeerde graag de menselijke ziel. Om die nog beter te begrijpen, verdiepte
ze zich in de astrologie.
Ze was een religieuse vrouw, wier geloof een rustpunt vond in de theosofie.
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Ook haar boeken zijn religieus, al wordt de naam God zelden genoemd. Het was
mij een voorrecht een paar woorden aan deze begaafde, bescheiden auteur te
mogen wijden.
Haar boeken zullen zorgen, dat haar naam bewaard blijft in de harten van veel
kinderen en ouderen, die ervan genoten.
C.E. POTHAST-GIMBERG
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Alexander Sizoo
(Gorinchem, 23 mei 1889 - Amsterdam, 12 november 1961)
Gesproten uit een Hugenoten-geslacht (de naam werd verbasterd uit Ciseaux; het
familiewapen vertoont een schaar) werd Alexander Sizoo te Gorinchem geboren
als zoon van Alexander en Anna Henriette van Breda. Zijn vader,
boekbinder-uitgever, verloor hij op 16-jarige leeftijd; zijn moeder, een zeer
ontwikkelde vrouw, heeft op zijn vorming grote invloed gehad. Na de lagere school
afgelopen te hebben bezocht hij 1901-1907 het Stedelijk Gymnasium te Gorinchem;
aan de jaren, daar doorgebracht, behield hij steeds dankbare herinneringen. Die
golden inzonderheid drie leraren, vooral twee classici: Dr J. Berlage en de rector
Dr G. van Helbergen, daarnaast de leraar voor Nederlands, R.K. Kuipers. Zelf
schreef hij eens: ‘De liefde voor talen en letterkunde was reeds in mij gewekt door
mijn Moeder, die niet alleen de drie moderne talen vloeiend sprak, maar bovendien
de akte Middelbaar Duits bezat en die voor Frans bezeten zou hebben, ware zij niet
door ziekte verhinderd geweest, aan het examen deel te nemen. Door haar huwelijk
was ze er niet toe gekomen dat examen nog af te leggen. Zij wekte dus in mij de
liefde voor de moderne, in het bijzonder de Duitse litteratuur. Evenwel het onderwijs
van de Heren Berlage en van Hellbergen leidde mij in de richting der klassieke talen.
Berlage was vooral de aestheticus, die zijn leerlingen ook in aanraking bracht met
de klassieke beeldhouwkunst; van Helbergen, een weliswaar soms zonderling
paedagoog, bekoorde door zijn keurige vertalingen van de Latijnse auteurs, in het
bijzonder van Tacitus’.
Na het in 1907 afgelegd eindexamen stond Sizoo voor de vraag, welke
studierichting hij kiezen zou. Gelijk velen voor en na hem aarzelde hij enige tijd
tussen de Nederlandse en de klassieke letteren, maar tenslotte koos hij voor de
laatste. Hij liet zich inschrijven aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar de
geleerde Latinist J. Woltjer de meeste invloed op hem had. Toch bevredigde de
studie hem slechts ten dele. Geen wonder: het was in de dagen, dat de klassieke
filologie een krisis doormaakte; meer en meer gingen de ogen open voor het
noodlottig eenzijdige van een beoefening der filologie, die zich in vele gevallen
placht te onderscheiden door een star formalisme, de klassieke auteurs beschouwde
als een rijke bron voor tekstkritiek, en, voorzover men toch zich rekenschap trachtte
te geven van hun culturele waarde, daaraan een
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blijvend normatieve betekenis toekende. De weerstand tegen zulke opvattingen
werd steeds sterker, maar in het universitair onderwijs was daarvan nog weinig te
bespeuren. De veelzijdige belangstelling, die Sizoo altijd gekenmerkt heeft, ja, ook
de humor, die hem nooit verliet, maken het begrijpelijk, dat ook hij reeds in zijn
studententijd niet zelden innerlijk in opstand kwam.
Hoewel hij reeds dadelijk nij zijn candidaatsexamen leraar werd aan het Chr.
Gymnasium te den Haag (sept. 1910), en een jaar later aan het Chr. Gymnasium
te Arnhem, legde hij toch in zes jaar het doctoraal examen af en huwde 12 aug.
1913 mejuffrouw P.A. Timmerman. Vóór dit heuglijk feit had hij veel lief en weinig
leed doorgemaakt. Zijn leraarschap was voor hem, de geboren paedagoog, een
nooit opdrogende bron van vreugde èn plezier, en niet alleen voor hem, maar ook
- hoe kan het anders? - voor zijn leerlingen. In Arnhem waren wij collega's; van die
tijd dateert onze vriendschap, en de herinneringen daaraan zouden enkel zonnig
zijn, als niet de eerste wereldoorlog uitgebroken was, en hij op 1 aug. 1914
e

gemobiliseerd was, als dienstplichtig kader-reservist bij het 3 regiment
vestingartillerie te Gorinchem, waarbij hij het niet verder bracht dan tot de rang van
e

reserve-sergeant, doordat hij een aanstelling tot 2 luitenant van de hand wees, uit
vrees, dat hierdoor zijn diensttijd verlengd zou worden. Gelukkig voor hem en zijn
gezin, maar ook voor de school, kreeg hij na een jaar onbepaald verlof, en kon zich
nu wijden aan het schrijven van zijn dissertatie.
Het onderwerp, dat hij voor zijn proefschrift koos, typeert hem: ‘De Plutarchi qui
fertur de liberis educandis libello’, m.a.w. een studie betreffende het enige geschrift
uit de klassieke Oudheid, dat geheel aan de opvoeding gewijd is en ons volledig
bewaard is gebleven (althans wanneer men afziet van het bekende werk van
Quintilianus, dat toch allereerst over de rhetorische opleiding handelt). En niet minder
typerend zijn twee van de stellingen, die hij aan zijn dissertatie toevoegde, nl. XVII:
‘De ethisch-vormende waarde van het gymnasiale onderwijs, waarop in den laatsten
tijd naast het propaedeutische element zoo sterk de nadruk gelegd wordt, zoeke
men - voor zoover de klassieke talen aangaat, - niet overwegend in de keuze der
te lezen auteurs, maar vooral in de wijze van behandeling’, en XVIII: ‘Vooral voor
het Christelijk gymnasiaal onderwijs als zoodanig is het toe te juichen, dat de
klassicistische opvatting van de oudheid heeft moeten plaats
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maken voor de historische beschouwing’. In de eerste van deze beide stellingen
spreekt de docent, die zijn leerlingen geen stenen voor brood wil geven; in de tweede
beluistert men daarnaast ook de stem van de man ‘issu de Calvin’, voor wien de
historische richting ook de mogelijkheid biedt, antiek humanisme en christelijke
levenshouding met elkaar te confronteren. De promotie vond plaats op 12 april 1918.
In 1921 aanvaardde de jonge doctor de functie van conrector der
gymnasiumafdeling van het Chr. Lyceum te Hilversum. Daar werkte hij ongeveer
twaalf jaar, en bleef zo lang die school trouw, ondanks het feit, dat hem
achtereenvolgens aangeboden werd het rectoraat van het Geref. Gymnasium te
Kampen, het Chr. Lyceum te Bandoeng en het Geref. Gymnasium te Leeuwarden,
tevens het conrectoraat van de Carpentier Altingstichting te Batavia en van het Chr.
Gymnasium te den Haag. Ook het variërend karakter van deze aanbiedingen zegt
iets van zijn persoonlijkheid: het bewijst, hoezeer er wederzijdse hoogachting èn
wederzijds begrip bestond tussen deze integere figuur, die zijn calvinistische
beginselen steeds trouw bleef, en anderen, die in religiosis tot andere schakeringen
behoorden. Trouwens, daarvan getuigt ook - in nog wijder zin - het feit, dat hij in
1924 secretaris werd, en later onder-voorzitter, van het Genootschap van Leraren
aan Nederlandse Gymnasiën, daarna ook secretaris der Vereniging van Rectoren
en Conrectoren in Nederland. Eerstgenoemd genootschap benoemde hem op grond
van zijn verdiensten tot erelid.
Het was tijdens dit verblijf te Hilversum, dat Sizoo zich in het bijzonder ging
toeleggen op de studie van Augustinus, en zich ging ontwikkelen tot een van onze
beste kenners, zo niet de beste, van de grote kerkvader. Uit die tijd dateren, naast
enkele kleinere Augustiniana, zijn vertaling van de Confessiones, die in 1949 haar
zesde druk beleefde, en zijn boek ‘Het leven van Augustinus’. Bovendien gaf hij
een vertaling van Calvijns Institutie, in drie kloeke delen; daarnaast talrijke,
grotendeels populariserende artikelen in dagblad en tijdschrift (o.a. in De Reformatie,
Stemmen des Tijds, Geref. Theol. Tijdschrift, De Standaard, Tijdschr. voor
Geschiedenis, Revue des Études Latines, Rheinisches Museum für Philologie,
Mnemosyne en Hermeneus), geschriften die getuigen van een bijna onuitputtelijke
werkkracht. Maar ook van iets anders. Velen hebben zich wel eens verwonderd,
dat in Sizoo's omvangrijke arbeid als publicist het werk van zuiver wetenschappelijke
aard een betrekkelijk zo bescheiden plaats innam. Nu moet men zich in de eerste
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plaats hoeden voor een onbillijk oordeel. Een verantwoorde vertaling b.v. van
Augustinus vereist veel voorstudie, en daaraan heeft het in dit geval niet ontbroken.
Maar wat belangrijker is: Sizoo schreef uit innerlijke drang; hij vertelde niet in woord
en geschrift over onderwerpen uit de antieke cultuur, omdat hij nu eenmaal de
klassieke filologie als zijn studievak gekozen had, maar omdat hij het niet laten kon,
anderen deelgenoot te maken van de rijkdommen, die hij daar gevonden had. Ten
dele richtte hij zich daarbij tot de wijde wereld, ten dele en met zekere voorkeur tot
hen, met wie hij zich eens geestes wist. En dat wel, om hen ervan te doordringen,
ten eerste, hoe uiterst belangrijk kennis van de antieke cultuur moet geacht worden
voor een recht verstaan van de denk- en schrijfvormen der vertegenwoordigers van
het oudste Christendom; ten tweede - los daarvan - hoe boeiend en dikwijls
verrassend het is, onze geestelijke voorouders van tweeduizend jaar en langer
geleden zich te zien bezinnen op het wezen van het goede en schone, op begrippen
van sociale rechtvaardigheid en humaniteit en daarin aanleiding te vinden tot kritiek
op zichzelf en op de moderne maatschappij, ondanks alle vooruitgang.
Op 24 maart 1933 aanvaardde Sizoo het ambt van hoogleraar aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam met een rede over ‘Augustinus' werk over de Christelijke
wetenschap’. De taakverdeling met zijn naaste collega en oud-leermeester, Prof.
Dr. R.H. Woltjer, was niet de meest gebruikelijke aan de Nederlandse universiteiten:
de scheidingslijn liep niet tussen enerzijds de Griekse, anderzijds de Latijnse taal
en litteratuur, maar tussen de klassieke en de na-klassieke periode van beide, zodat
Sizoo het na-klassieke Grieks èn het na-klassieke Latijn te behandelen kreeg. Deze
taakverdeling, zeker niet minder logisch dan de traditionele, was voor de jonge
professor bijzonder aantrekkelijk: ze stelde hem immers in staat, wanneer hij
christelijke auteurs behandelde, daaruit een geheel vrije keuze te doen. Tot zijn
emeritaat in 1959 heeft hij zijn ambt met ere bekleed; daarna doceerde hij nog het
Vulgair Latijn tot zijn overlijden. Zeer velen heeft hij opgeleid voor het leraarschap
op een wijze, waarvoor zij hem altijd dankbaar zullen blijven; ik stel mij voor, dat de
figuur van hun leermeester hun niet zelden voor de geest zal staan, zowel bij de
voorbereiding thuis als bij het onderwijs in de klas. Velen ook heeft hij gevormd tot
wetenschappelijke onderzoekers; het aantal dissertaties, onder zijn leiding bewerkt,
is aanzienlijk.
Een lange reeks van jaren wist Sizoo, dat hij een rustig leven leiden
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moest en elke spanning moest trachten te vermijden. Aan dat voorschrift hield hij
zich trouw; rustig ook naar de geest, zonder angst. Men kan versteld staan als men
ziet, wat hij onder deze omstandigheden gedaan en geschreven heeft. De titels van
zijn voornaamste geschriften vindt de lezer na dit artikel opgesomd; hier zij alleen
nog eens gewezen op de veelzijdigheid van zijn belangstelling en op zijn gave,
boeiend te schrijven voor lezers van allerlei schakering, dank zij vooral zijn frisse
en dikwijls verrassende kijk op samenhangen tussen klassieke cultuur en
Christendom, tussen Oudheid en moderne tijd.
Nog onverwacht, maar volkomen bereid, werd hij van zijn post opgeroepen op
12 november 1961.
H. WAGENVOORT

Voornaamste geschriften
1918

De Plutarchi qui fertur de liberis
educandis libello, diss. A'dam. V.U.

1928

Augustinus' Belijdenissen, uit het Latijn
vertaald en ingeleid, Delft.

1929

Het leven van Augustinus, Delft.

1931/2

Johannes Calvijn, Institutie, uit het Latijn
vertaald, Delft, 3 dln.; 6e druk, 1949.

1932

Bloemlezing uit Christelijke Latijnse
schrijvers, serie ‘Antieke Cultuur’,
Groningen.

1939

Augustinus' Confessiones, Latijnse tekst
met vertaling en inleiding, Delft, 2e druk
1948.

1939

Augustinus over het Credo, het
Enchiridion en andere geschriften over
het Apostolisch Symbool (samen met Dr
G.C. Berkouwer), Kampen, z.j.

1943

Uten met Augustinus, Baarn.

1946

De antieke Wereld en het Nieuwe
Testament, Kampen; 3e druk 1951.
(Duitse vertaling: Die antike Welt und das
Neue Testament, door Gerhard Timmer
en F.W. Gerhard-Schneider, Konstanz,
1955).

1947

Augustinus over den Staat, Kampen.

1947

Toelichting op Augustinus Belijdenissen,
Delft.

1947

S. Aureli Augustini libros de fide spe
caritate sive enchiridion, de catechizandis
rudibus (editie), den Haag.
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1949

Uit de wereld van het Nieuwe Testament,
Kampen, 2e druk, 1955.

1951

Geschiedenis der Oud-christelijke
Latijnse Letterkunde (V.U.B. 2e reeks no
31), Haarlem.

1951

Herleefd verleden. Schetsen uit het
dagelijkse leven van 2000 jaar geleden.
Kampen, 2e druk, 1958.

1952

Geschiedenis der Oud-christelijke
Griekse Letterkunde (V.U.B. 2e reeks no.
40), Haarlem.

1952

Het oude Christendom in zijn verhouding
tot de antieke cultuur (in reeks
‘Fundamenta’), Amsterdam.

1952

Christenen in de antieke wereld,
Kampen.

1954

Levende woorden van Augustinus,
Kampen.

1957

Augustinus' leven en werken, Kampen.

1961

Ook u spreekt Grieks en Latijn, Kampen.

1961

Techniek in de Oudheid, Kampen.

1962

Reizen en trekken in de Oudheid,
Kampen.
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Fredericus Gerrit Anthony Stemvers
(Rotterdam, 31 januari 1896 - Arnhem, 17 mei 1961)
‘Het doel van het literatuuronderwijs is allereerst: het opgroeiend geslacht een wereld
van kultuur, schoonheid, geestelijke diepte, genot of ontspanning te ontsluiten, die
het voordien niet kende, hun iets voor het leven mee te geven, dat de geest vervult
en tot steun en troost kan strekken’. Aldus F.G.A. Stemvers in 1932 in zijn artikel in
‘Levende Talen’: ‘Het Moedertaalonderwijs op de middelbare school’.
En: ‘Waar het individuele onderwijs betere mogelijkheden biedt dan het klassikale,
zal ik het gaarne toepassen, mits het klassikaal onderwijs niet geheel verdrongen
wordt. Want daarmee zou een waardevol opvoedingsmiddel aan ons volk ontnomen
worden, n.l. het leren luisteren en voorts het zich leren schikken als individu naar
de eisen van een groep of gemeenschap. En dat is nog altijd broodnodig voor zulke
aartsindividualisten als wij, Nederlanders, zijn’. Het is wederom Stemvers, nu in
1948, eveneens in ‘Levende Talen’ in een beschouwing over ‘De voorbereiding voor
het mondeling examen Nederlands’.
Verder: ‘Ik geef de voorkeur aan de vrije keuze van de zelfstandig te lezen boeken
voor het eindexamen. Mijn voornaamste argument hiervoor is, dat de school zo
doende niet treedt in de rechten van de ouders. Zij immers kunnen gegronde morele,
ethische of religieuze bezwaren hebben tegen bepaalde boeken en er wordt geen
enkel belang mee gediend deze bezwaren te trotseren’ (eveneens in 1948 t.a.p.).
Deze citaten zijn tekenend voor de man aan wie dit levensbericht is gewijd: een
ernstig idealist, een serieus docent, een evenwichtig, bezonnen en verdraagzaam
man.
Stemvers, die op 31 januari 1896 in Rotterdam geboren werd en daar van 1914
tot 1925 onderwijzer met hoofdacte was, behoorde van het begin van zijn loopbaan
bij het middelbaar onderwijs - in 1923 slaagde hij voor het examen Nederlands M.O.,
van 1925-1931 doceerde hij aan de Rijks H.B.S. te Enkhuizen en sinds 1931 te
Arnhem aan wat eerst Gem. H.B.S.A. heette en thans Thorbecke-Lyceum - tot die
groep enthousiaste leraren in de Nederlandse literatuur, welke de vernieuwing van
het onderwijs daarin doorvoerden, stoelend op het pionierswerk der vóórgaande
generatie: Kalff (1856) (1893: ‘Het onderwijs in de moedertaal’); Van den Bosch
(1862) (1896: ‘Lees- en Taal- boek’) en Buitenrust Hettema (1862) (1891: ‘Taal en
Letteren’);
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De Vooys (1873) (1908: ‘Historische Schets’) en Koopmans (1860) (1907: ‘De
nieuwe Taalgids’); Prinsen (1866) (1919: hoogleraar); Acket (1862) (1915: ‘Meer
dan de vakman is de man!’); Poelhekke (1864) (1906-1908: ‘Taalbloei’; 1909:
‘Woordkunst’); Van Ginneken (1917). En sommigen van die groep waren met de
schoolboeken dezer pioniers opgevoed, ikzelf bijvoorbeeld: Kruisinga en A.J. de
Jong vormden op de Amersfoortse H.B.S. in de jaren 1907-1912 mij literair met het
‘Lees- en Taalboek’, ‘Taalbloei’, ‘Woordkunst’ en de ‘Historische Schets’. Sinds
1920 doceerde ik Nederlands aan de Cadettenschool (ik was toen nog actief officier)
en de H.B.S. te Alkmaar; na 1924 aan het Gem. Lyceum te Enschede. In 1924
begon ik (o.a. in ‘Paedagogische Studiën’) over literatuuronderwijs te schrijven: en
in dezelfde jaren waarin Stemvers zijn artikelen over ons geliefde vak publiceerde,
hield ik voor de ‘Vereniging van Leraren in levende talen’ daarover enkele
voordrachten die met andere beschouwingen over literatuuronderwijs eveneens in
‘Levende Talen’ verschenen (1931-1936) - soms toevallig in hetzelfde nummer. Hoe
onze idealen en praktijken overeenkwamen bleek opnieuw, toen Stemvers in 1939
in genoemd tijdschrift een artikel publiceerde ‘De leerschool der verveling’ onder
welke opvallend juiste titel hij protesteerde tegen de toen snel opkomende reactie
op het naar het subjectieve neigende enthousiasme van de literatuurdocent, welke
reactie door precieze tekstanalyse - verwant aan het ‘close reading’ van het ‘new
criticism’ - de weg terug zocht naar een objectieve esthetica. In de school betekent
deze ‘stillees-methode’ het ‘eindeloze vragen over gegeven teksten’ teneinde ‘het
volledig begrijpen van het gelezene’ te bereiken - wat naar mijn ervaring bij de
leerlingen leidt tot afschuw van het literatuuruur. En Stemvers schreef: ‘Het ‘alles
willen doen begrijpen’ acht ik een utopie en voor het letterkunde-onderwijs, ja voor
de belangstelling in onze letteren, een gevaar’. Zijn bezonnen evenwichtigheid blijkt
hier te over uit de redelijkheid in zijn afwijzing: hij wijst er op, dat de docent ieder
jaar nieuwe gezichtspunten ontdekt in de werken die hij al jaren lang behandelt en
tòch reeds destijds dacht ‘alles er van te begrijpen’. Bovendien, vervolgt hij, wordt
door de verdediger dezer methode beoogd, ‘dat alles door allen begrepen wordt,
zoals de docent meent dat het begrepen moet worden’. En dan spreekt hij met enige
ergernis over ‘betweterij’ bij de vragenstellers, welke soms overgaat in kritisch
bedillen. En hij pleit voor bescheidenheid en eerbied bij
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ons, docenten in de letteren, ‘middelaars tussen de cultuur en het opgroeiende
geslacht’. Zó kan alleen een mens spreken, die deel heeft aan die cultuur.
Dat overigens Stemvers zijn leerlingen leidde tot diep doordringen in een tekst
blijkt wel uit zijn methode bij de voorbereiding van het mondeling eindexamen
Nederlands (het artikel in ‘Levende Talen’, 1948): hij liet zijn leerlingen zelf uit door
hem met veel zorg in zijn schaarse vrije tijd samengestelde mappen (elk met kritieken
en vragen over en interviews met één auteur) hun oordeel opbouwen. Om de
synthese was het hem steeds te doen: ‘Nimmer mag het doel van de behandeling
de analyse zelf zijn’. En hij concludeerde: ‘Heel dit streven naar ‘alles begrijpen’
komt voort uit een rationalistische en intellectualistische instelling ten opzichte van
ons gehele onderwijs’.
Pas vlak voor de oorlog (1939) kwamen wij met elkaar in contact. Ik had al enige
werken voor het literatuuronderwijs geschreven, o.a. ‘Epiek en Lyriek’ (1930) en
‘Beknopt overzicht der Nederlandse letterkunde’ (1936) en was sinds 1934 bezig
met een schema voor een constructief lees- en stijlboek voor de laagste klassen,
terwijl ik in 1936 gepleit had (in een voordracht voor de ‘Ver. v. Leraren in levende
talen’) voor een litteraire bloemlezing voor de hoogste klassen waarin ook contact
werd gelegd met de buitenlandse literatuur. En Stemvers schreef al in 1932: ‘Een
bloemlezing behoort niet een losse verzameling van enigszins opklimmende stukken
te zijn, maar een weloverwogen geheel’ en: ‘Het leesboek moet basis zijn van het
stijlonderwijs’ - In 1939 begon onze correspondentie, het schema ontstond, toen
kwam de oorlog; zo werd het plan pas in 1948 verwerkelijkt in ‘Verhalen en Liederen’
(2 delen, 1948-1949, met werkboeken), een nieuw leesboek voor klasse 1 en 2.
Dat ook wij het nauwkeurig lezen der teksten eisen, blijkt wel uit de werkboeken,
maar wij weigerden de lectuur onzer schrijvers op te vatten als hersengymnastiek.
Pas toen wij klaar waren met deze arbeid, ontmoetten we elkaar persoonlijk (in juli
1949) en toen bleek hoezeer onze opvattingen harmoniëerden - ‘tijdgenoten’
(Stemvers was slechts enkele maanden jonger). Al spoedig zetten wij ons aan de
grote bloemlezing voor de hoogste klassen: ‘Poëzie en Proza’ (2 delen, 1954, met
hulpboeken), een arbeid van verscheidene jaren. Maar een samenwerking die
slechts genot schonk: ook onze smaak kwam voldoende overeen om de rollen te
verdelen: elk deed zijn keuze uit andere auteurs, en verzorgde Stemvers daarna
dan nauwgezet een
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groot deel der hulpboeken, dan koos ik de illustraties en schreef de ‘Verantwoording
aan de Leraren’, terwijl ieder zijn voor de ander belangwekkende vondsten en
gegevens bijdroeg. Zo ging het ook met de 12 bijeengebrachte Nederlandse klassieke
stukken in ‘Meesterwerken’ (1958). Het was een ideale samenwerking, temeer daar
wij ook nog op andere gebieden gemeenschappelijke belangstellingen hadden:
muziek, natuur, cultuur- en kunstgeschiedenis.
Stemvers was een harde werker: hij had zich na het behaalde diploma Nederlands
M.O. op geschiedenis toegelegd, ook aan Latijn en Grieks gedaan. Hij had ook
besef van zijn sociale functie: dit bleek ook wel uit zijn toewijding aan de school,
waarvan hij conrector was; jaarlijks voerde hij, al in Enkhuizen en daarna in Arnhem,
met de leerlingen een toneelstuk op, en ook revues, welke hij zelf schreef.
Hij hield van het schone: typerend is voor hem dan ook al zijn eerste artikel:
‘Galathea, siet den dag komt aan’ in ‘Levende Talen’, 1932, waarin hij kiest vóór
Leendertz en tegen Stoett in de kwestie der keuze tussen de oudste en de laatste
redactie van de verzen van Hooft: zuiver op esthetische gronden (en welk een fijn
inzicht toont hij hier te bezitten) geeft hij (als Leendertz) aan de oudste de voorkeur
en hij verdedigt de eerste versie bovendien met steekhoudende psychologische
argumenten. In 1939 wijdde hij nog een beschouwing aan ‘Jacques Perk en de
liefde’ (Nieuwe Taalgids, 1939). In 1947 werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Maar ondanks zijn vele bezigheden trad hij ook naar buiten op: jaren lang vervulde
hij een actieve rol in de lerarenorganisaties, was lid van het hoofdbestuur van de
A.V.M.O. en voorzitter van het mede door hem in Arnhem gestichte Avondlyceum.
In de oorlogsjaren - geëvacueerd uit Arnhem naar De Wijk bij Meppel - rijpte bij hem
het plan in Arnhem een instituut ter opleiding voor de middelbare acten Nederlands,
Frans, Duits en Engels te stichten, wat dan ook gebeurde: de Arnhemse School
voor Levende Talen kwam tot stand, later gesubsidiëerd en toen Gelderse
Leergangen gedoopt en met vele studierichtingen uitgebreid (thans + 350 leerlingen).
De avond voor zijn dood heeft hij nog les gegeven aan deze Leergangen. Nog geen
3 weken voor zijn heengaan hadden wij enige uren samen zitten praten tijdens de
receptie bij onze uitgever J.B. Wolters, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan
van deze firma. Hij had met
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mijn zoon door de zetterij en drukkerij gelopen en gezien hoe ‘onze’ boeken werden
vervaardigd. Hij was opgewekt, ontspannen, mild, als iemand die een hoogtepunt
in zijn leven meemaakt en gelukkig is. Toen die ochtend, 17 dagen later, het
doodsbericht kwam, wist ik dat ik een medestrijder, maar bovenal een vriend had
verloren.
W.L.M.E. VAN LEEUWEN
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Jan Jacob Thomson
(Bredevoort, 14 februari 1882 - Baarn, 1 januari 1961)
De kinderjaren van Thomson liggen in het stadje Bredevoort in de Graafschap, waar
zijn vader (korte tijd officier geweest, om zijn zwakke gezondheid vroeg
gepensioneerd) beheerder was van het postkantoortje, toenmaals met de titel
‘brievengaarder’ aangeduid; na de vroege dood van de vader (1890) nam de moeder
de functie over. Er waren twee broers, waarvan Jan Jacob de oudste was, beide
met slechte ogen. Als men de gedichten uit de laatste bundel (1960) met
herinneringen aan zijn geboorteplaats leest, overweegt de indruk: hij is er als kind
gelukkig geweest. Trouwens: zijn hele leven is hij diep verbonden geweest met ‘zijn’
Achterhoek: de streek van Winterswijk, Aalten, ‘Breevoort’, en menigmaal ondernam
hij een pelgrimstocht naar dat geliefde land. In Bredevoort heerste behalve de
gemoedelijke omgang tussen katholieken en protestanten, de evangelische
vroomheid verbonden met nog al wat adat van de agrarische maatschappij op onze
oostelijke zandgronden, een vroomheid wars van confessionalistische drijverij: de
jongens Thomson bezochten de openbare school die ook aan gebed en psalm of
gezang een plaats gaf. Jaap werd leerling van de toen driejarige H.B.S. in
Winterswijk, deed eindexamen vijfjarige in Zwolle, daarna staatsexamen alpha om
theologie te gaan studeren in Utrecht; in 1908 deed hij proponentsexamen.
Over de invloeden, die hem tot het predikantschap brachten is weinig bekend.
Het ouderlijk gezin was meer traditioneel kerkelijk dan bewust godsdienstig; van
positieve beïnvloeding van moeders kant mag waarschijnlijk niet worden gesproken;
wel is aanwijsbaar, uit verering die tot durende vriendschap uitgroeide, de invloed
van ds. A.J. Wartena, de mild ethische predikant die voorzitter werd van Kerk en
Vrede. Over invloeden van hoogleraren tijdens de studentenjaren zijn geen gegevens
bekend. En toch moet zich in deze periode in de ontwakende dichter een en ander
hebben afgespeeld dat nog al diep ingreep. In 1905 n.l. verscheen het symbolisch
gedicht Tammuz, opgedragen aan ‘dr. H.W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga den
vriend’, voorafgegaan door een studie ‘Idealisme en Kunst’, waarin men een
belijdenis mag zien: profeet en dichter zijn elk op eigen wijze dienaar van de ene
universele geest die zich in de wereld verwerkelijkt. Dat deze ‘vriendschap’ voor
Van den Bergh van Eysinga van blijvende betekenis is geweest, blijkt nergens.
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In 1908 (20 dec.) doet de jonge proponent, gehuwd met mej. H.W. Wrede, zijn intree
in de Hervormde gemeente Hoogland bij Amersfoort. Hier ontstaat de eerste grotere
bundel ‘De Pelgrim met de lier’ (1911), een titel die het levensprogram inhoudt:
pelgrim weet hij zich, het christendom is voor hem geen vast en veilig bezit, geen
besloten beschermend woonhuis, maar het gelovig pelgrimerend op weg zijn naar
het rijk van God: ‘Heer, geef weer stemmen, die als vuren gloeien, en laat uw brand
door al het dorre gaan, dat alle pelgrims hunnen voet ontschoeien in uwe wijde
stad.....’ Hij is de pelgrim met de lier, de tot het dichterschap gewijde - en beide, het
pelgrim en het dichter zijn betekent voor hem de dikwijls martelende spanning van
vertwijfeling en geluk, van wanhoop en jubelende vreugde. In een polemisch artikeltje
in het tijdschrift Omhoog (1915) zegt de jonge predikant: ‘wanneer het evangelie in
de diepte onzer ziel is begraven en opgestaan, dan moeten wij uitbreken in
verheerlijking des Heren, dan gaan wij over hoogten en door afgronden van het
geestesleven, waar Christus ons licht is...’ Zo'n zinnetje is typerend zowel voor de
prediker als de lyricus.
Met het begin van het jaar 1914 verschijnt het onafhankelijk godsdienstig tijdschrift
‘Omhoog’ onder redactie van mej. dr. C. Gerlings, dr. G.H. van Senden en J. Jac.
Thomson, een poging van jongeren om het zuiver godsdienstige stem te doen krijgen
boven de richtigen uit, dwars door de richtingen heen. Een viertal jaargangen
verscheen het maandblad als particuliere onderneming; in 1919 werd het orgaan
van de Vereniging Woodbrookers in Holland. Thomson schreef o.a. over Oscar
Wilde's ‘De profundis’ (1914), over Rilke (1915) met de bedoeling een bredere studie
aan hem te wijden, over Novalis (1916) en Middeleeuwse hymnen (1916), over
Nietzsche's Zarathustra (1917), over Christelijke dichtkunst (1917), over Dostojewski
(1917). Deze laatste figuur heeft hem blijkbaar zo sterk gegrepen, dat hij Russisch
is gaan leren (± 1915); in 1917 verscheen ‘de Russische ziel en de westerse cultuur’,
voornamelijk gewijd aan thema's uit het werk van Dostojewski, het boek dat uit
lezingen voor de Amersfoortse school voor Wijsbegeerte ontstond; in Eltheto (Apr.
1918) publiceert hij een artikel over Dostojewski's cultuurbetekenis. Wat hem ‘greep’
(méér dan ‘boeide’) in Dostojewski is niet tot één motief te herleiden; soms is het
de zekerheid, dat door wat wij noemen de realiteit het metafysische, het eeuwige
van Gods werkelijkheid heenspeelt; soms is het de diepe waarheid dat God-beleven
insluit de almenselijkheid, de grote broeder-
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schap; soms is het de waardering van het Russische nihilisme als protest tegen
onrecht en schijncultuur, maar bovenal lijkt mij dat Thomson aan Dostojewski
beleefde ‘het uit het enge en benauwde zijn uitgeheven, maar nu levende op de
grens van God en duivel, in de wilde greep van eeuwige machten’ (blz. 9). De
vertaling van ‘De idioot’ verscheen in 1922.
Uit deze eerste periode stammen nog twee boeken op literair gebied de bundel
‘Religieuze Poezie’ 1915, een bloemlezing uit onze Nederlandse dichters sinds de
Middeleeuwen, ingeleid en toegelicht door meer bewonderend dan analyserend
proza van de verzamelaar; en ‘Orplid’ 1916 met als verklarend motto een citaat van
Mörike: ‘Du bist Orplid, mein Land das ferne leuchtet’. Literaire ‘Keuroverzichten’
plaatste hij in ‘Stemmen des Tijds’ (1915 en later) dat ook verzen van hem had
gepubliceerd (1913) Wat zijn dichterschap betreft moge er op worden gewezen, dat
twee figuren hem min of meer als bewonderde meesters hebben gevormd, althans
diepgaand beïnvloed, Albert Verwey en Stephan George: naar het graf van deze
beide heeft hij zich ten pelgrimstocht begeven. In ‘de Beweging’ publiceerde hij
Verzen, die men terug vindt in Orplid, een bundel door Verwey zeer gunstig
besproken, evenals trouwens de Pelgrim met de Lier (zie Verwey Proza IV 63-75,
189-194), zodat men Thomson wel rekenen mag tot de groep rond de Beweging.
Over de verering van Verwey zijn wij ingelicht door een vers Pelgrimage naar
Noordwijk (Groot Nederland okt. '38), waar hij o.a. zegt:
In U was vrijheidsgeest en drift en aâm,
Gij wist van eerbied en 't ootmoedig knielen;
Wijd, als een wei waarin de bloesems vielen
was uw hart boven allen, toch met allen saam.
In U werd 't beste onzer gemeenschap bloed
en wezen, 't wezen werd zinvolle klank
waarin heel 't leven open ligt en blank.

Over de Pelgrimstocht naar George's graf heb ik geen gepubliceerde uiting kunnen
vinden.
Bizondere aandacht moet in deze periode hebben de ontmoeting met ‘Barchem’,
de kring van oud-Woodbrookers met wie zich daarbij aansloten; hier heerste een
vroomheidstype, een geestelijke openheid, een hunkering naar het
‘zuiver-godsdienstige’ door theologische, kerkelijke, ook politiek-sociale
scheidingslijnen heen (zie in Orplid de cyclus
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Barchemliederen). In een artikel in Omhoog 1919 geeft hij zich rekenschap van ‘de
Kentering der tijden’, getuigt hij van zijn verwachting dat een geestelijke, culturele
en godsdienstige, sociale en politieke omwenteling zich bezig is te voltrekken en
waardeert hij de bolsjewistische revolutie overwegend positief. Zo wordt hij één van
de leidende figuren in de aan Barchem ontspringende ‘Arbeiders Gemeenschap
der Woodbrookers’ (1918). In 1919 wijdt hij in ‘Onze Eeuw’ een brede studie aan
de bundel ‘Verzonken grenzen’ van Henriette Roland Holst-van der Schalk, mede
om de religieuze inhoud van dit werk.
Deze eerste periode in het openbare leven van Thomson wordt afgesloten in
1920. Hij neemt ontslag als predikant van Hoogland (1 mei); hij vertrekt naar het
buitenland niet het minst om met zich zelf innerlijk in het reine te komen. Nu eens
is hij in Genève, waar hij geboeid vergaderingen van de jonge Volkenbond bijwoont
en daarvan verslag doet in Het Vaderland, dan is hij in Italië van waar hij artikelen
schrijft in de Mosgroene, of in Zuid-Duitsland. Zijn huwelijk wordt ontbonden.
Nauwkeuriger onderzoek dan mij mogelijk is moge uitmaken in hoever de
sonnettenbundel ‘De Keten’ (eerst verschenen onder de pseudoniem Jan Dideriksz,
in 1926 herdrukt onder des dichters eigen naam) met de felle bewogenheid van het
innerlijk leven in deze tussenperiode samenhangt. Duidelijk wordt een nieuw begin
gemaakt in 1923; hij treedt in het huwelijk met mej. I.C. Wentholt, wordt voorganger
van de afd. Varsseveld (de geliefde Achterhoek) van de Ned. Prot. Bond, vindt ook
de weg naar ‘Barchem’ terug, al is het niet meer in de leiding. In 1933 wordt hij
voorganger van de N.P.B. afdelingen Baarn en Bilthoven: deze laatste afdeling heeft
hij gediend tot 1938, de eerste tot 6 jan. 1952. Hij is 69 jaar als hij ‘zijn afscheid
preekt’, is overigens daarna nog geregeld bijven voorgaan in verschillende vrijzinnige
afdelingen. In 1946 verschijnt de bundel ‘De Regenboog’; in een aantal verzen
‘Nederland’ spreekt de dichter iets uit van zijn reactie op het oorlogsgebeuren, in
andere (b.v. de glimlach) spreekt hij van het ebbend herfstgetij en het naderbij
komend einde. De laatste bundel ‘Gedichten 1960’ met o.a. de herinneringen aan
de kinderjaren in Bredevoort heeft hij nog zelf voor publikatie gereed gemaakt, maar
niet meer zien verschijnen.
In deze tweede periode van zijn openbare werkzaamheid valt de medewerking
aan de Liederenbundel van de Vrijz. Chr. Jeugdbeweging en die van de Ned. Prot.
Bond; enkele van deze liederen vonden ook
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een plaats in de nieuwe Gezangenbundel van de Ned. Herv. Kerk. Genoemd moet
ook worden zijn arbeid voor de V.P.R.O.: met name naar zijn avondsluitingen werd
door een breed publiek geluisterd. Wie gewend is om in Nederland godsdienstige
typering te laten bepalen door, te laten samenvallen met richtingsorganisaties, zal
geneigd zijn een overgang van rechtzinnig naar vrijzinnig te veronderstellen. Ten
onrechte: Thomson heeft nooit tot een richtingsblok behoord en kùnnen behoren.
Toen hij voorganger was in het orthodoxe Hoogland zochten allerlei vrijzinnigen uit
Amersfoort bij hem de wijding; toen hij in het vrijzinnige kamp terecht kwam, meer
door de omstandigheden dan uit eigen wil, blééf hij weten van diepten die het oude
dogma bewaarde, bleef hij Christo-centrisch, bleef hij de ‘pelgrim met de lier’, die
naar zijn wezen niet opgesloten kan worden in enige exclusieve groep, vond hij in
diepe vreugde van herkenning reisgenoten in vele groepen.
Aan dit zakelijk relaas moet nog één opmerking worden toegevoegd. Thomson
heeft zijn hele leven moeten rekenen met een zwak lichaam, slechte ogen, een
gevoelig zenuwgestel. Hij is veel ziek geweest, heeft zich daardoor afhankelijk om
niet te zeggen gehinderd en geremd gevoeld, heeft meer dan eens hulp van dokter
en psychiater nodig gehad. Het zal wel één van de fysieke factoren zijn geweest
die zijn geestelijk leven, het godsdienstige zowel als zijn dichterschap, de polaire
spanning gaven: wanhoop en vertwijfeling ener-, verrukking en jubel anderzijds; zij
woonden in dit broze lichaam en zwakke gestel dicht bij elkaar.
Zijn stoffelijk overschot ligt begraven op de Nieuwe algemene begraafplaats aan
de Torenlaan te Baarn.
W. BANNING

Dichtbundels
1905

Tammuz met een inleiding over
Idealisme en Kunst. Het symbolisch
gedicht (toneelstuk) is opgedragen aan
dr. H.W. Ph. E. van den Bergh van
Eysinga.

1911

De Pelgrim met de lier.

1916

Orplid (waarin Barchemliederen)

1921

Gedicht De Kinderen in De Stem.

1926

De Keten, sonnetten, 1e druk onder
pseudoniem Jan Dideriksz, 2e druk onder
eigen naam.

1938

De Geboorte in Het Kouter.

1946

De Regenboog.

1954

Kerstoratorium (met medewerking van
Bertus van Lier).

1961

Gedichten.
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Studies (in boekvorm):
1915

Religieuze Poézie.

1917

De russische ziel en de westerse cultuur.
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Eduard Rutger Verkade
(Amsterdam, 15 juni 1878 - Breukelen, 11 februari 1961)
In de jaren zeventig begon de gegoede liberale Nederlandse burgerij haar invloed
op het toneel, die in het midden der 19de eeuw verloren was gegaan, te herwinnen.
Zakenlieden en geletterden stichtten in 1870 het ‘Nederlandsch Tooneelverbond’,
dat aan het theaterleven belangrijke impulsen gaf. Hun op beschaving en verfijning
gerichte streven had evenwel een patroniserend, begunstigend karakter; van de
spelers distantieerde men zich. Eerst door de volgende generatie werd die sociale
scheidslijn doorbroken: geleidelijk gingen nu ook zoons en dochters van voornamen
huize op de planken staan - Willem Royaards (geb. 1867), Rika Hopper (geb. 1878),
freule Jacqueline Sandberg (geb. 1880) e.a. Hoewel zij vaak op verzet stuitten, was
hun handelwijze toch principieel in overeenstemming met de intenties der ouderen.
Tot deze groep van jonge pioniers behoorde ook Eduard Rutger Verkade, die op
15 juni 1878 te Amsterdam geboren werd als zevende en jongste kind uit het tweede
huwelijk van Ericus Gerhardus Verkade met Eduarda Thalia Koning. Zijn vader was
oprichter en lid van twee firma's, een brood- en beschuitbakkerij en een fabriek van
waxine-lichten te Zaandam. Zijn grootvader was notaris, zijn overgrootvader
burgemeester geweest, en zijn betovergrootvader, Pieter Leendertszoon Verkade,
had te boek gestaan als ‘welgeboren man van Delfland, landbouwer in de
Commandeurspolder in het Ambacht van Maasland’. Onder de vaderlijke familieleden
bevonden zich voorts artsen, predikanten, ingenieurs, raads- en kamerleden en een
hoogleraar. De familie Verkade had weliswaar belangstelling voor de schone kunsten
(Verkades ouders hielden van muziek, schilderkunst en literatuur, en hun oudste
dochter was getrouwd met een schilder), maar scheppende kunstenaars waren nog
niet naar voren gekomen. Eerst voor Eduard en zijn broer werd de kunst roeping
en beroep: Johannes Sixtus Gerhardus werd kunstschilder, Eduard Rutger
toneelspeler. Maar zijn familie had hem daartoe niet voorbestemd.
Nadat hij te Amsterdam en Haarlem het middelbaar onderwijs gevolgd, doch
zonder diploma verlaten had, werd hij naar een technische opleidingsschool te
Londen gezonden, het Finsbury College, waar hij zich in de practische toepassing
van schei- en werktuigkunde zou bekwamen.
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In zijn twee Londense jaren (1894-96) heeft Verkade veel toneel zien spelen, en
ook zelf als amateur de planken betreden. Reeds ontwaakte in hem de wens een
beroepsopleiding te volgen, maar vooreerst werd hij volontair in de machinefabriek
van Stork te Hengelo. Hier fungeerde hij tevens als regisseur van een
dilettantenvereniging en als inspicient bij beroepsvoorstellingen. Daar hij volgens
de verwachtingen van zijn familie fabrikant zou worden, ontving hij aansluitend een
vakopleiding op de weefschool te Nowawes in Duitsland, vlak bij Berlijn, zodat hij
in de gelegenheid was om de schouwburgen in de Duitse hoofdstad te bezoeken.
Persoon en stijl van Josef Kainz maakten een onuitwisbare indruk op hem. Door
hem leerde hij het wezen van het toneel beseffen als een autonome en creatieve
kunst. Na nog enkele maanden praktijk te Elberfeld richtte hij in 1902 te Hengelo
de, ‘Trijpweverij van Eduard R. Verkade en Co.’ op, die kwaliteitsproducten van
bijzonder mooie vorm en kleur zou fabriceren. In datzelfde jaar trouwde hij met
Johanna van Wulfften Palthe, uit welk huwelijk drie kinderen geboren werden: Willem
(1905), Eduard Rutger (1907) en Elsje (1908).
Inmiddels hadden echter zijn plannen om zich geheel aan het theater te wijden,
vastere vorm aangenomen. Hij had nu aan de zijnen zijn goede wil getoond en kon
de fabriek, die toch niet aan de verwachtingen voldeed, overdoen. Hij koos de weg
van het toneel, daarin door zijn familie na aanvankelijke aarzeling niet alleen niet
tegengewerkt, maar zelfs zijn leven lang gesteund.
Na kortstondige lessen bij Johanna Dusault, Willem Royaards, Jan C. de Vos en
Titia van Looy debuteerde hij als voordrachtskunstenaar op 7 oktober 1903 te
Hengelo met scènes uit Shakespeares ‘Macbeth’ in de vertaling van Jacobus van
Looy. Nadat een half jaar later ter zelfde plaatse een gemengd programma was
gevolgd, zette Verkade de beslissende stap met een invitatieavond in het
Concertgebouw te Amsterdam op 18 oktober 1904, waarbij hij eveneens ‘Macbeth’
declameerde. Per 1 januari 1905 aanvaardde hij een engagement bij het eerste
gezelschap des lands, de ‘Koninklijke Vereeniging: Het Nederlandsch Tooneel’.
Hier wekte hij de bijzondere belangstelling van de regisseur Louis Henri Chrispijn
sr. - een van de interessantste overgangsfiguren uit de Nederlandse
toneelgeschiedenis - die hem de rol van Brutus in Shakespeares ‘Julius Caesar’
toevertrouwde. Van nog groter belang echter was zijn kennismaking met de slechts
enkele jaren oudere Engelsman Edward Gordon Craig, met wie hij spoedig
vriendschap sloot. Een tot dan toe
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slechts nog vaag vermoede wereld ging voor hem open, toen hij Craigs gedachten
en plannen leerde kennen. Hij beëindigde zijn contract in 1906, volgde korte tijd de
lessen aan de Reinhardtschule te Berlijn en besloot - ten einde zijn idealen aan de
praktijk te toetsen - een eigen gezelschap te stichten.
In de zomer van 1907 bracht hij - in samenwerking met Willem Royaards en
geassisteerd door begaafde dilettanten (w.o. Top Naeff en Herman Roelvink) - te
Laren en elders twee van de oudste vaderlandse stukken ten tonele: ‘Elckerlyc’ en
‘Lanseloet van Denemarken’. Deze ‘Zomerspelen’ vormden een keerpunt in de
geschiedenis van ons toneel. In 1908 kwam dan Verkades eerste eigen gezelschap
tot stand: ‘De Haghespelers’, een kleine groep die zich tot 1911 kon handhaven.
Verkade was inmiddels in 1910 gescheiden, en hertrouwd met de actrice Enny
Vrede (eigenlijk Maria Magdalena Müller), bij wie hij twee kinderen verwekte: Carola
Eduarda (1910) en Rutger Eric (1912).
Het seizoen 1911/12 werd voor financiëel herstel met een beperkte troep in het
toenmalige Nederlandsch-Oostindië doorgebracht. 1912/13 bracht een samengaan
met Herman Heijermans en de ‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’, en van 1913
tot 1917 bestuurde Verkade andermaal een eigen gezelschap, wederom ‘De
Haghespelers’ genaamd en gevestigd in een eigen schouwburg aan de Heerengracht
te 's-Gravenhage, het ‘Theater Verkade’. Een organisatorisch hoogtepunt in zijn
carrière vormde in het seizoen 1915/16 de leiding van de drie grote Amsterdamse,
Haagse en Rotterdamse gezelschappen samen, bekend gebleven onder de naam
‘toneel-trust’. Van 1917 tot 1920 was hij als Gedelegeerd Lid van de Raad van
Beheer zakelijk en artistiek leider van de oude ‘Koninklijke Vereeniging’ - een functie
die hij bij het uitbreken van de toneelspelersstaking neerlegde.
Na een kort verblijf in Londen formeerde hij opnieuw een gezelschap: ‘De
Haghespelers in 't Voorhout’, dat van 1921 tot 1924 voorstellingen gaf. Daarna stond
Verkade samen met Dirk Verbeek van 1924 tot 1930 aan het hoofd van het
‘Vereenigd Tooneel’ als vaste bespeler van de Amsterdamse Stadsschouwburg. Er
volgden nog drie combinaties van korte duur: het ‘Amsterdamsch Tooneel’ 1930/31,
het ‘Gezelschap Verkade’ 1931/32 en ‘De Haghespelers van 't Rika Hoppertheater’
1934/35. In het seizoen 1933/34 maakte hij een toernee door het toenmalig
Nederlandsch-Westindië.
Zijn huwelijk met Enny Vrede was intussen reeds in 1919 ontbonden.
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Een zoon Iwan, geboren in 1921, werd door hem erkend, en in 1922 hertrouwde hij
met de tekenares Rie Cramer, van wie hij in 1933 scheidde. In 1935 sloot hij zijn
laatste huwelijk met de schrijfster Dr. Eline Françoise Cartier van Dissel. Sedert dat
jaar maakte hij geen deel meer uit van enig gezelschap, doch beperkte zich tot het
geven van gastregies, het vervullen van een enkele rol (o.a. voor de film ‘Pygmalion’
Kolonel Pickering), het houden van voordrachten en het schrijven. Van 1935 tot
1937 was hij tevens als toneelrecensent verbonden aan het weekblad ‘De Groene
Amsterdammer’.
Tijdens oorlog en bezetting was zijn houding voorbeeldig. In 1947 trok hij zich
voorgoed uit het actieve toneelleven terug. De Koningin onderscheidde hem met
de versierselen van Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Maatschappij die
hem thans in dit Levensbericht herdenkt, had hem al een jaar eerder tot lid benoemd.
Op menige manifestatie kon men zijn rijzige gestalte nog onder het publiek zien.
Dan ging er een fluistering door de rijen: ‘Verkade is er!’ ‘The grand old man’ van
het Nederlands toneel, die het niet beneden zich had geacht, om gezeten op een
schimmel, jaren achtereen het St. Nikolaas-sprookje voor de Amsterdamse jeugd
waar te maken, overleed na een geleidelijke en onstuitbare achteruitgang van zijn
gezondheid ruim 82 jaar oud op 11 februari 1961 te Breukelen op ‘Klein Boom en
Bos’, waar hij al een deel van zijn kinderjaren had doorgebracht en waar hij sinds
1939 weer metterwoon gevestigd was geweest.
* *

*

Verkades onbetwiste betekenis voor het Nederlands toneel rust op drie pijlers: Zijn
acteursprestaties, zijn regiekunst en zijn artistiek leiderschap, die verbonden waren
door één denk-categorie, een overtuiging: het idealisme. Kind nog van de 19de
eeuw trok hij te velde tegen het materialisme in het denken en handelen van die
tijd. Ziel en geest achtte hij bepalend voor lichaam en stof, en hij onderging het leven
als een strijd van de geest tegen dit leven. Een economisch conflict was in zijn ogen
minder belangrijk dan een geestelijk, en het doet tragisch aan te moeten bedenken
dat hem economische kwesties zo vaak in zijn beleid de baas dreigden te worden.
Dit idealisme deed zich bij Verkade kennen als een ver doorgevoerd streven naar
symbolisering en abstrahering. Voorzover de kunst van het theater dit toeliet, wilde
hij wèg van de nauwkeurige weergave der
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realiteit, waarvan de Hertog van Meiningen zo'n duidelijk voorbeeld had gegeven,
dat te onzent door W.P. de Leur, L.H. Chrispijn, Jan C. de Vos, Herman Heijermans
e.a., ieder op zijn wijze, was gevolgd of gemodificeerd. Maar Verkade bracht iets
geheel nieuws. Het vuur in de haard - zo noteerde hij eens als voorbeeld moest niet
opvlammen wanneer de deur geopend werd, maar wanneer de emotie der dramatis
personae dit meebracht.
Van enige politieke, dus vooral socialistische strekking op het toneel wilde Verkade
niet weten; tegen de bestaande maatschappelijke orde kwam hij niet in opstand.
Hem ging het om dat wat voor ieder mens te allen tijde geldig was en bleef, het
algemeen-menselijke. Juist de kunst moest het verbrokkelend wereld- en mensbeeld
trachten te helen, een eenheid suggereren in een tijd van versplintering,
verscheurdheid en tegenstelling. Daarom was hij steeds op zoek naar het essentiële.
De werkelijkheid zoals zij zich voordeed, was vol van toevalligheden, alleen de kunst
kon de achter de dingen schuilgaande wetten laten zien. Vandaar zijn neiging tot
het magische, mystieke en bovenzinnelijke.
Verkade vertegenwoordigt op toneelgebied in Nederland die grote Europese
stroming, die een tiental jaren voor de eeuwwisseling inzette en die nog steeds
doorwerkt: het symbolisme. Zoals dit naar de ‘poésie pure’, zo streefde hij naar het
‘théâtre pure’. Daarbij waren opperste bewustheid, intellectuele wakkerheid en
analyserende helderheid onvermijdelijk. Verkade bezat deze eigenschappen in hoge
mate. Hiervan uitgaande bouwde hij een repertoire met een eigen gezicht op, koos
en vormde hij zijn spelers, creëerde hij zijn rollen.
In het middelpunt van Verkades rijke repertoire stond Shakespeares ‘Hamlet’. Dit
drama werd voor hem in een zevenmaal hernomen miseen-scène het zinnebeeld
van de strijd van de geest tegen het leven. Terecht heeft men hem met deze figuur
vereenzelvigd. Naast dit werk en om dit heen groepeerden zich de stukken van
Shaw, Wilde, Schnitzler, Molnár en de society-plays van verschillende schrijvers.
Bijzonder goed paste in het geheel van Verkades opvattingen het Chinese spel ‘De
gele Mantel’ van Hazelton en Benrimo, dat door de zinnebeeldige acties der
toneelspelers de toeschouwers confronteerde met het essentiële van het menselijk
gedrag. Voor het eigentijdse Nederlandse stuk - het dient in dìt Levensbericht zeker
te worden vermeld - heeft Verkade gedaan zoveel hij maar kon.
Bij alles wat hij regisseerde was het hem nimmer te doen om de
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montering als doel in zichzelf. Bijgestaan door de geniale H. Th. Wijdeveld en enkele
anderen trachtte hij tot een sober, strak en eenvoudig decor te komen dat door zijn
symbolische potentie aan het spel relief gaf. De psychologische fundering van de
rol was zijn voornaamste doel, en hij verstond de kunst om uit de speler naar boven
te halen wat deze met het karakter van de rol verbond. Verkade was a.h.w. de
vroedmeester van de acteur, beseffende dat deze niet in de huid van een ander
kruipt, doch dat de ander, verborgen, reeds in hem aanwezig is. Dit leidde vaak tot
het aanwerven van amateurs die eerder op zijn intenties zouden ingaan dan vele
beroepsacteurs die zich nu eenmaal een bepaalde routine hadden eigen gemaakt
die zij niet meer konden en wilden prijsgeven. Herhaaldelijk trouwens toont de
toneelhistorie het beeld van de vernieuwer die zich omgeeft met een schare
beginnelingen en liefhebbers. Botsingen zoals die met Louis Bouwmeester waren
niet te vermijden, hoe betreurenswaardig Verkade dit ook zal hebben gevonden.
Hier stond de grootse, breed schilderende, intuitieve speelstijl tegenover de sobere,
met de etsnaald gegrifte, intellectuele.
Als acteur was Verkade graficus. Hij had aan enkele, zeer fijne gebaren genoeg
en versmaadde de golvend-zangerig op en neerdalende zeggingskunst. Als Hamlet
raakte hij even de pink van de Toneelspeler aan om zo zijn verbondenheid met hem
te tonen. De symbolische geste stond boven de natuurgetrouwe. Als Manson in
Kennedys ‘De Dienstknecht in het Huis’ plaatste hij zich na het vertrek van de boze
bisschop voor de deur, en vormde met zijn lichaam een kruis. En voor ieder die hem
in de titelrol van Molnárs ‘Duivel’ gezien heeft, zijn zijn slangachtige
kronkelbewegingen onvergetelijk. Als Elckerlyc werd hij niet, zoals te verwachten
zou zijn, zienderogen ouder, neen, hij werd jonger en - het zijn Verkades eigen
woorden: ‘Hij verijlt, naarmate hij meer den Hemel nadert, zoodat hij vergeestelijkt,
vlekkeloos en rein voor de oogen der toeschouwers het Hemelrijk ingaat!’ Daarbij
en daarnaast bezat Verkade echter zoveel humor, charme en aangeboren elegantie,
dat hij met zijn spelers (die evenals hij van goede komaf waren) jarenlang de
pleitbezorger kon zijn van het society-toneel. Vooral het Haagse publiek herkende
zichzelf in hem en zijn medewerkers.
Verkade heeft zeer wel begrepen wat hij doen moest. Hij kon niet anders. Evenals
Goethes Wilhelm Meister had hij een ‘theatralische Sendung’. Hij heeft haar - alle
financiële (of zoals hijzelf gezegd zou hebben: stoffelijke) mislukkingen ten spijt tot een goed einde ge-
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bracht. Want hij had de toekomst. ‘Artistiek is het juist, dat te doen wat over een
twintig jaar juist zal zijn’, schreef hij in 1907. In zijn school zijn diegenen gevormd
die na hem aan ons toneel leiding gaven: Albert van Dalsum, Cees Laseur, Johan
de Meester. Van de vele spelers die alles aan hem hadden te danken, mogen hier
slechts Enny Vrede en Nel Stants worden genoemd. De stijl van transparentie, zo
kenmerkend voor het moderne theater, vindt zijn oorsprong mede in zijn theorie en
praktijk.
Zo staat Eduard Verkade dus voor ons als de kunstenaar die zich plaatst tegenover
het goed-burgerlijk milieu waaruit hij voortgekomen is, zonder zijn bindingen daarmee
te verloochenen. Hij dorst de conflicten aan, hij heeft ze doorstaan. De strijd tussen
geest en leven heeft hij volstreden. Hij ging de weg die ook een Thomas Mann is
moeten gaan.
H.H.J. DE LEEUWE

Lijst van geschriften
1906

De Theaterkunst als Kunst der Toekomst,
Amsterdam, S.L. van Looy.

1910

Eenige Aanteekeningen over de Kunst
van het Tooneel, in: Dramatisch
Jaarboek, blz. 283-290 (herdrukt in:
Aanteekeningen over Tooneel-Kunst
1916)

z.j.

De Haghespelers onder leiding van
Eduard Verkade.

z.j.

Een en ander over het
Tooneelgezelschap De Haghespelers
onder leiding van Eduard Verkade.

1916

Aanteekeningen over Tooneel-Kunst,
's-Gravenhage, W.P. van Stockum en
Zoon.

1944

Shakespeares Hamlet als Leesdrama,
Volière-Reeks No. 7, In Agris Occupatis
(= Groningen, Mr. H.W. Nagel)

1947

Uit het Dagboek van Horatio,
Amsterdam, Jacob van Campen.
Voorts: Toneelrecensies in het Weekblad
‘De Groene Amsterdammer’ van
september 1935 tot zomer 1937, en
andere bijdragen in dagbladen en
periodieken

Lijst van vertalingen
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O = ongepubliceerd
1922

Shakespeare: Een Blijspel vol
Verwarring, Utrecht.

1922

Shakespeare: Midzomernachtsdroom
(O)

1922

Wilde: Een ideale Echtgenoot (O) - De
Ernst van Ernst (O)

1943

(?) Wilde: De Tuchthuisballade,
Volière-Reeks No. 6, In Agris Occupatis
(= Groningen, Mr. W.H. Nagel)

1943

Shaw: Candida - Hoe hij loog tegen haar
man - De huizen van den weduwnaar Men kan nooit weten - Mensen en
wapenen - Een doktersdilemma Pygmalion - Mevrouw Warren's bedrijf Majoor Barbara - Te mooi om waar te
zijn - Kapitein Brassbounds bekering (alle
O)

1925

Shaw: St. Joanne, Amsterdam
Voorts dramatisch werk van Jones,
Bennett, Jefferson en Behrman (O)
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Literatuur over Verkade
1922

Eduard Visser, Onze
Tooneelkunstenaars, Eduard Verkade,
Uitg. Mij. ‘Holland’, Amsterdam z.j.

1925

Folkert Kramer, Menschen op het
Tooneel No. 5 en 6, Eduard Verkade, ‘De
Branding’ Amsterdam.

1962

Johan van der Woude, Eduard Verkade
en het Toneel, ‘De Blauwe Distel’, A.A.M.
Stols/J.-P. Barth, 's-Gravenhage.
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Franz de Backer
(Aalst, 22 juni 1891 - Ukkel, Brussel, 23 juni 1961)
Franz Jozef De Backer werd geboren te Aalst op 22 juni 1891. Zijn ouders behoorden
tot de welgestelde burgerij; zijn vader was accountant op een textielfabriek te Aalst
en zijn moeder stamde uit de gekende Aalsterse familie D'Hooghe. Het lot was
Franz De Backer niet gunstig want toen hij nog geen negen jaar oud was, in maart
1900, stierf zijn moeder aan de typhus. Zijn eerste degelijk onderwijs genoot hij aan
de Rijksmiddelbare School te Dendermonde en zoals het te dien tijde de gewoonte
was in Vlaanderen ging Franz zijn middelbaar onderwijs voltooien in het
Franssprekend gedeelte van België en wel aan het Atheneum te Chimay, waar hij
de latere Leuvense hoogleraar J. Gessler onder zijn leraars telde. Reeds van in zijn
vroege jeugd had De Backer zich tot het onderwijs aangetrokken gevoeld en zo gaf
hij er de voorkeur aan eerst het diploma van regent, of leraar in het middelbaar
onderwijs van de lagere graad, te verwerven aan de Middelbare Rijksnormaalschool
te Gent. Hier werd hij in 1909 als leerling ingeschreven en verwierf er zijn diploma
op 31 juli 1911. Te Gent maakte hij niet alleen kennis met personen die later in de
literatuur naam verwierven maar hij was er ook de leerling van de bekende
neerlandicus Professor Jozef Vercoullie. Tijdens zijn Gentse studietijd zette hij ook
de eerste schreden op het pad der scheppende literaire kunst; hij liet zijn jeugdige
verzen drukken in het studententijdschrift De Goedendag en verleende reeds in
1911 zijn medewerking aan De Nieuwe Gids, het bekende orgaan van Willem Kloos.
Na een tijdlang als studiemeester te Morlanwelz (1911-12) en als ‘maître de
flamand’ te Virton (1912-13) te hebben gefungeerd, werd hij in 1913 met een opdracht
van studiemeester aan de Rijksnormaalschool te Gent belast. Hierdoor werd hem
de gelegenheid geboden universitaire studiën te beginnen en terzelfdertijd een
beroep uit te oefenen, twee activiteiten die talloze anderen na hem, vooral na de
vernederlandsing van de Gentse Universiteit, ook met gunstig gevolg zouden
combineren. Maar de Eerste Wereldoorlog kwam weldra België teisteren en Franz
De Backer voelde zich genoopt dienst te nemen als vrijwilliger. Gedurende de
gevechtsoperaties werd hij tweemaal gekwetst maar gelukkig kwam hij, na vier jaar
aan het front te hebben doorgebracht, behouden uit de strijd terug. De ervaringen
van het oorlogsgebeuren hadden echter op de jonge man een onuitwisbare
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indruk nagelaten, wat blijkt uit het literaire werk dat hij later aan deze droevige
episode wijdde. Op 19 september 1917 werd De Backer tot Ridder in de Kroonorde
benoemd; het legerdagorder prees hem voor zijn moed en opofferingsgeest. Op 10
november 1918, juist vóór het stopzetten van de vijandelijkheden, werd hij nog als
verbindingsofficier bij het Britse hoofdkwartier aangesteld. Gedurende een tijdelijke
hospitalisatie leerde hij zijn latere echtgenote kennen, Miss Daisy Duff Field, die als
verpleegster naar de Belgische kust was gekomen. In de omgang met haar leerde
hij het levende Engels kennen, wat hem in zijn latere loopbaan uitstekend zou te
pas komen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd hij op 4 april 1920 tot ‘maître d'allemand’ aan
de Koninklijke Militaire School te Brussel benoemd en zijn verblijf te Brussel stelde
hem in staat college te lopen in de Germaanse Filologie aan de Vrije Universiteit te
Brussel. Zijn leermeesters waren Professor C. Beckenhaupt, de welgekende Anglist
Paul de Reul, auteur van talloze in het Frans geschreven studies over Engelse
auteurs, en de neerlandicus A. Duflou. Door het nijpend tekort aan universitair
gediplomeerden onmiddellijk na de oorlog en vooral om de Belgische jongelieden
schadeloos te stellen voor de oorlogsbeproeving en het enorme tijdverlies, had de
regering besloten bepaalde faciliteiten aan bepaalde categorieën van studerenden
toe te staan en zo kon De Backer reeds in 1923 tot doctor promoveren met een
dissertatie over Bernard Shaw as a Dramatist. Deze dissertatie werd in de
Universitaire Wedstrijd samen met die van Dr. G. Vande Veegaete - thans gewoon
hoogleraar te Gent - eerste ex-aequo geclasseerd.
Nu stond de weg naar de universiteit open en nadat door het vroegtijdig overlijden
van J. Lhoneux de cursus ‘Histoire approfondie de la littérature anglaise’ was vacant
gekomen aan de Universiteit te Gent, werd hij hiervoor op 13 januari 1925 benoemd.
Lhoneux was eerst in april 1921 met de cursus in de grondige geschiedenis van de
Engelse letterkunde belast geworden en had dus practisch nog niet de gelegenheid
gehad de wetenschappelijke beoefening van de Engelse filologie sterk te stimuleren.
Lhoneux was voor de cursus in de Engelse literatuur de opvolger van de Nederlander
Henri Logeman (1862-1936), die tot aan zijn emeritaat in 1929 aan de Gentse
Universiteit zou doceren. Franz De Backer, hoewel nooit een rechtstreeks leerling
van Logeman, kan dus wel als dezes opvolger beschouwd worden, en ik herinner
me levendig dat hij steeds met grote waardering over Logeman sprak.
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Later, bij het emeritaat van Logeman, zou hij trouwens met de cursussen ‘Filologische
oefeningen: partim, Engels’ en ‘De grondige verklaring van Engelse schrijvers:
partim, moderne’ worden belast, cursussen die voorheen door Logeman worden
gedoceerd.
Zijn bedrijvigheid als hoogleraar in het Engels belette niet dat hij ook op het gebied
van het vergelijkend literatuur-onderzoek werkzaam was en hiermee werd bij de
uitbreiding van zijn leeropdracht rekening gehouden. Van 1933 af doceerde hij de
licentiaatscursus ‘Geschiedenis der moderne letterkunden’, en van 1945 af, als
opvolger van August Vermeylen, de candidatuurcursus ‘Inleiding tot de Geschiedenis
der voornaamste moderne letterkunden’.
De wetenschappelijke geschriften van Franz De Backer zijn uiterst gevarieerd en
een groot deel van zijn belangstelling ging naar de literaire produktie van eigen land
en volk. Een weinig gekende maar merkwaardige bijdrage van hem is ‘De
zoogezegde invloed van John Donne op Constantijn Huygens’, die verscheen in
het Album J. Vercoullie in 1927. Hierin betoogde hij, in tegenstelling tot de gangbare
thesis van H. Eymael, dat Huygens geenszins als een discipel van de grootste
Engelse ‘metaphysical poet’ kan beschouwd worden. In latere jaren, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen de bezetting van het land door de Duitsers zwaar op
hem woog, wijdde hij zich met Dr. G. Dudok aan het bezorgen van een nieuwe
uitgave van de Shakespeare-vertaling door Burgersdijk (1941-1946).
Maar Franz De Backer was niet alleen een fijnzinnig literatuurkenner, hij was
tevens een scheppend kunstenaar. Hij debuteerde in 1913 met een verzameling
vertellingen, Bloeikens, die zowel op het stuk van stijl als van taal geheel de stempel
van hun tijd dragen en die dan ook voor ons gevoel minder geslaagd moeten
genoemd worden. Een hogere vlucht nam de roman Het Dochterken van Rubens
(1922), maar het hoogtepunt van zijn literaire schepping is ongetwijfeld zijn roman
Longinus (1934), die meer dan eens werd herdrukt. Hierin heeft Franz De Backer
getuigenis afgelegd van het schrijnend leed dat de oorlog in hem had teweeggebracht
en niemand minder dan August Vermeylen heeft van dit boek gezegd dat het bijna
geen literatuur meer is. ‘Ge voelt’ - zo schrijft Vermeylen - ‘dat de schrijver, na lange
jaren die helse visioenen, in zich te hebben gedragen, zich daarvan heeft moeten
bevrijden, onweerstaanbaar’.
Als docent muntte Franz De Backer uit door de omvang van zijn
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kennis en door grate vertrouwdheid met de literaire kunstwerken zelf. Er was geen
meesterwerk uit de wereldliteratuur of hij had het gelezen. Daarenboven bezat hij
de zeldzame gave om zijn toehoorders de literaire waarden te doen aanvoelen.
Gedurende vele jaren was hij ook voorzitter van de Vlaamse P.E.N. Club en
ijverde hij voor de erkenning van de Vlaamse literatuur op internationale congressen.
Door zijn uitgebreide talenkennis was hij de aangewezen persoon om de belangen
van de Vlaamse letterkundigen ten overstaan van de internationale uitgeverswereld
te dienen.
Reeds vroeg werden zijn verdiensten door geleerde genootschappen erkend, het
eerst door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, waarvan hij in
1932 lid werd. Later, in 1939, werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie en
in 1948 volgde zijn verkiezing tot lid van de Koninklijke Academie van België.
In 1958, reeds geruime tijd door een kwijnende gezondheid in de uitoefening van
zijn ambt gehinderd, was hij verplicht het emeritaat aan te vragen. Hij overleed drie
jaar later in zijn woning te Ukkel, op 23 juni 1961, de dag na zijn zeventigste
verjaardag.
W. SCHRICKX

Lijst der voornaamste geschriften
Voor een meer volledige bibliografische opgave kan verwezen worden naar het
door mij opgesteld artikel over Franz De Backer in Liber Memorialis 1913-1960.
Rijksuniversiteit te Gent, Deel I, Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (1960), pp.
285-288. Zie ook R. Derolez en H. Liebaers, Franz De Backer, Bio-Bibliografie
(Brussel, 1951) en mijn ‘In Memoriam Prof. em. Dr. Franz De Backer’, in De Brug,
V (1961), pp. 296-302.
1934

Contemporary Flemish Literature. A Brief
Survey.

1936

De Engelsche Letterkunde sinds 1914.

1941-1945

De Complete Werken van William
Shakespeare in de Vertaling van Dr.
L.A.J. Burgersdijk bewerkt en van een
inleiding voorzien.

1949

De Germaanse Literatuur. I. Engeland
(Alg. Literatuurgeschiedenis, Deel III).

1952.

De Anglistiek (Zestig Jaren Onderwijs en
Wetenschap aan de Fac. L. en W.).

1959

Littérature comparée: Questions de
Méthode (Ac. Royale de Belg.).
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Ernst George Jansen
(Strathearne, 7 Augustus 1881 - Pretoria, 25 November 1959)
Sy Eksellensie dr. E.G. Jansen is om 10.20 nm. op Woensdag 25 November 1959
na 'n lang lyding stil aan die Goewerneurswoning te Pretoria oorlede. Daarmee is
'n lewe van oor die 78 jaar afgesluit waarvan meer as 'n halwe eeu ononderbroke
aan diens van taal, volk en land gewy was. Bowendien val 'n belangrike deel van
die bewoëndste tydperk uit ons volksgeskiedenis saam met die lewenspanne van
die oorledene, en op meer as een terrein daarvan het hy op die voorgrond gestaan.
Die eerste lewenslig het hy aanskou net 'n paar maande na die Boereoorwinning
op Amajubaheuwel en vier dae na die ondertekening van die Konvensie van Pretoria
waarmee die Suid-Afrikaanse Republiek sy onafhanklikheid herwin en die Eerste
Vryheidsoorlog beëindig is; sy eerste optrede in die openbare lewe val net na die
tragedie van die Tweede Vryheidsoorlog toe die twee Boere-republieke hulle
onafhanklikheid moes prysgee. Aan die heropbouing van die volk op kulturele,
politieke en geestelike gebied het hy onvermoeid sy kragte bestee, maar dit was
hom nie gegun om die dag saam te beleef dat die vier provinsies in 'n vergrote en
onafhanklike Suid-Afrikaanse Republiek verenig is nie.
Hy het meegewerk om die weg daartoe voor te berei, en as taal- en kerkman het
hy sy volle deel gedoen, as politikus en joernalis die openbare mening gevorm, as
speake ren goewerneur-generaal 'n voorbeeld van 'n gedragskode daargestel wat
selfs sy heftigste teenstanders geloof het, en in die privaat as mens het hy slegs
die hoogste beginsels uitgeleef.
Om in hierdie kort berig aan so 'n lang en vrugbare lewe op so'n breë front reg te
laat geskied kan nie gebeur nie, sodat ek met 'n paar aanwysinge moet volstaan.
Dit is te hope dat 'n goeie lewensbeskrywing binnekort die verhaal van hierdie
volksman in wyer kring bekend sal maak, die verhaal van 'n eenvoudige Hollandse
immigranteseun van die Natalse platteland wat die eerste Afrikaanstalige geword
het om die hoogste pos in ons land te beklee.
Ernst George Jansen is op 7 Augustus 1881 op die plaas Strathearne (vernoem
na die landmeter) in die distrik Dundee gebore. Saam met drie broers en 'n suster
het sy vader, toe dertien jaar oud, uit Nederland na Suid-Afrika uitgewyk en so teen
1875 in Noordelike Natal begin boer toe die land daar nog yl bewoon was en die
jong Hollander sy bruid, ene nooi Wohlitz, voorlopig in rondawels moes laat bly.
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Van sy vader het Ernst sy eerste onderrig ontvang, maar die wens om iemand te
kry wat Engels ook goed kon doseer, het gemaak dat ene mej. Wilcox, 'n dame uit
Engeland, as onderwyseres aangestel is wat twee jaar lank by die Jansens ingewoon
het. Op elfjarige ouderdom is Ernst op voorspraak van ds. Schoon, daardie
eerbiedwaardige predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk te Ladysmith
wat ook onderdak aangebied het, na die dorpskool gestuur. Daar het hy vir die
eerste keer 'n dorp en 'n trein gesien. Na drie jaar het hy sy std. VII deurgekom, en
toe mej. Wilcox vir wie Ernst en die familie 'n groot geneentheid gekoester het en
wat destyds by 'n getroude suster (mev. Hoare) in Durban gewoon het, aangebied
het dat hy by hulle kon loseer, het dit hom in staat gestel om aan die bekende skool
Durban High lesse by te woon. Twee jaar lank was hy die enigste
Afrikaans-sprekende seun daar op skool. In 1897 het hy sy Cambridge Local
Examination afgelê en die volgende jaar sy Matrikulasie. Weens siekte en daarna
die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog kon hy nie sy eksamen vir die
Intermediêre Sertifikaat in Junie skryf nie en is 'n tydlank huis toe totdat hy in
Augustus 1900 weer teruggestuur is na Durban High, en in Desember het hy toe
geslaag. Veral deur die hulp wat hy van mnr. Nicholas, die skoolhoof, ontvang het
toe hy nie aan S.A.C.S. in Kaapstad sy studies kon voortsit nie, het hy privaat vir
die B.A.-graad gewerk en in slegs een jaar die eindeksamen met goeie gevolg
afgelê. Destyds was daar maar min mense wat sover geleerd was!
Hierna besluit hy om hom vir die regspraktyk te bekwaam en is in Mei 1902 na
Pietermaritzburg waar hy by die firma Hawthorne & Kie. ingeskryf is. Deur private
studie het hy in 1904 die Ll.B.-Preliminêr verwerf en die jaar daarop sy finale Ll.B.
waarop hy toegelaat is om as prokureur te praktiseer; in 1908 word hy advokaat en
sedert 1910 tot 1917 het hy as sodanig aangesluit by die firma wat sedertdien as
Murray en Jansen bekend was. Hier het hy 'n uitgebreide praktyk behartig.
Dit is hier in die hoofstad van Natal dat hy sy eerste skredes op die pad van
volksdiens gesit het. Komende uit 'n diep godsdienstige gesin het hy dadelik by die
N.G. Kerk aangesluit waar ds. Rousseau tot aan sy dood in 1903 gestaan het,
opgevolg deur ds. De Beer deur wie hy gekatkiseer en aangeneem is en by wie hy
soos 'n kind in die huis was. In hierdie Huet-kerkie het hy die Strewersvereniging
help sterk maak, was Sondagskoolonderwyser, orrelis en later diaken. Na ds. De
Beer se afsterwe is die kerk bedien deur ds. G.M. Pellissier (wat later sy
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swaer geword het) en op wie se inisiatief eers die gemeenteblaadjie De
Kondschapper en daarna die ambisieuse godsdienstige familieblad De Bode in die
lewe geroep is waaraan hy sy volle steun toegesê het en waarin verskillende artikels
uit sy pen opgeneem is. Geldelik was die onderneminge sodanig dat hulle eindelik
daarop moes inbetaal.
Die Kerk was altyd 'n bolwerk van die Hollandse taal en in die boesem van hierdie
inrigting het hy ook in taal- en volksake duidelik kleur begin wys. In 'n onderhoud
wat ek in 1936 oor sy lewe met hom gevoer het en waaruit ek vir hierdie skets tot
dusver geput het, deel hy o.a. die volgende mee: Met sy ouers het hy in Nederlands
gekorrespondeer, maar die kinders onder mekaar het in Engels briewe gewissel,
soos dit destyds gebruiklik was. Hulle huistaal was egter Afrikaans. Tog het hulle
nog geglo dat Engels uiteindelik die oorhand sal kry.
Terwyl hy op Durban High School was, wou een van die onderwysers, 'n Duitser,
‘Cape Dutch’ leer en hy moes hom touwys maak, waarvoor hulle Ons Klyntji gebruik
het asook Sestig Uitgesogte Gedigte van Reitz, die debatsboek De Gezellige, werke
van Melt Brink en Afrikaanse liedjies. Hierdie kennismaking met die frisse volkstaal
in druk het hom vroeg tot die oortuiging gebring dat Afrikaans dit op die lange duur
op Nederlands moet wen en ‘op my manier het ek self dinge’ daarin begin skryf.
So was daar drie taalvorme waarmee hy rekening moes hou, net soos hy later
as staatshoof die belange van drie volksgroepe moes behartig, Afrikaners, Engelse
en Nie-blankes. Vir die meeste wat in Natal so geplaas was as hy, 'n regspraktisyn
in 'n nagenoeg deur-en-deur Engelse stad, en boonop opgelei in Engels, was die
magnetisme van hierdie taal gewoonlik te sterk. Engels was trouens toe nog die
enigste amptelike taal van die kolonie, heeltemal afgesien van sy trekkrag as handelsen omgangstaal. Onder die omstandighede wat toentertyd geheers het, was die
vraag meestal: sal ek gerieflikheidshalwe ook maar oorgaan? Vir Jansen, die man
van beginsels en ewewigtigheid, die man met sy simpatieë vir die Boerevolk en
hulle kultuur, was dit nie 'n kwessie van Engels óf Hollands nie, maar van Engels
én Nederlands én Afrikaans. Tot hierdie opvattinge wou hy sy Engelstalige
landsburgers in daardie dae reeds oorhaal wanneer die geleentheid hom daartoe
voordoen.
Hieroor vertel hy die volgende: ‘In 1909 wou almal Hollands leer omdat die Unie
voorhande was en Hollands offisiële taal sou word. Die Engelse het gemeen hulle
kon Hollands in 'n paar weke leer. Ek
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het toe ingewillig om in die Y.M.C.A.-saal aandklasse te gee. Die eerste aand het
ek in my lesing duidelik gemaak dat ek hulle Hollands gaan leer, maar ek het die
grootste deel aan Afrikaans gewy. Ek het gewys hoe Afrikaans uit Middelnederlands
analogies ontwikkel het soos hedendaagse Engels uit Angel-Saksies. Toe die
Engelse vind hulle kon Hollands nie in 'n paar dae leer nie, het die klas uitgedun en
later was nog net 'n paar oor. Daar was gebrek aan volharding’.
Op 'n ander terrein, nl. die politieke, het hy eweseer sy bes gedoen om by sy
Engelse landgenote die oortuiging te laat posvat dat hulle Unifikasie moet steun.
Baie was toe nog vol wantroue en sterk gekant teen toetrede, omdat, soos sommige
onder hulle beweer het, ‘You can shell U-n-i-f-i-c-a-t-i-o-n in five letters, D-U-T-C-H!’
Sy natuurlike arbeidveld was egter onder sy eie mense. Daar was toe net 'n
halfdosyn Boerefamilies in die stad wat 'n hegte gemeenskappie gevorm het. Die
jongmense was lede van die Strewersvereniging; voor hulle het Jansen dikwels
opgetree. In 1907 het hy 'n tydlank in die konsistorie vir die seuns les gegee oor
sake rakende taal, letterkunde en algemene kennis. Die behoefte aan 'n breër
liggaam is al meer gevoel, as gevolg waarvan op 29 Februarie 1908 in ds. Pellissier
se pastorie die Pietermaritzburgse Letterkundige en Debatsvereniging gestig is met
die doel om die jongmense gesellig en leersaam bymekaar te bring. As 'n groep
sou hulle ‘ywer vir die ontwikkeling van Hollands [verstaan: Nederlands] en Afrikaans’.
Hierdie vereniging waarvan adv. Jansen die eerste voorsitter was, het in die ruim
dertig jaar van sy bestaan al die vooraanstaande Afrikaners van die hoofstad onder
sy lede getel en het die hartlike steun van die koerant De Afrikaner geniet, wat in
daardie vroeë dae deur B.I. Vorster en Otgaar bestuur was. In Julie 1909 is uit sy
geledere adv. Jansen na Bloemfontein gestuur om daar saam met die afgevaardigdes
uit al die provinsies te beraadslaag oor die wenslikheid van 'n sentrale,
gesaghebbende kultuurliggaam. Die uitslag was die stigting van die Suid-Afrikaanse
Akademie waarvan hy en ds. Schoon die Natalse stigterslede geword het.
Terug in Natal het adv. Jansen kom vuurmaak en daar is georganiseer om al die
debatsvereniginge in een sentrale liggaam saam te bring. 'n Gees van verbroedering
was vaardig in ons land; die Unie het in 1910 'n staatkundige eenheid bewerkstellig,
net soos die Suid-Afrikaanse Akademie op taalkundige en kulturele gebied 'n eenheid
onder die Afrikaners tot stand gebring het, en nou word hier 'n Saamwerkunie
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van Natalse Vereniginge in Maart 1910 te Dundee in die lewe geroep, weer op
inisiatief en onder voorsitterskap van adv. Jansen, dog eers toe dit in Mei 1917
herstig is, nou net met Afrikaans as amptelike taal (artikel 15 van hulle konstitusie),
het dit vaste wortel geskiet en steeds bly groei. Sewe jaar lank het adv. Jansen as
voorsitter die lotgevalle van die beweging bestuur. Die belangrikste algemene bydrae
was wel die vaardigmaking van 'n gees van handhaving en toeëiening wat o.a. gelei
het tot 'n verskerpte stryd vir moedertaalonderrig in Natal en die erkenning van
Afrikaans op verskeie terreine. Die belangrikste enkele bydrae is sonder twyfel die
instelling van die Afrikaanse taaleksamens in 1917 toe 406 persone ('n groot aantal
daaronder volwassenes) ingeskryf het. Die leiding hierin het van mev. Jansen
uitgegaan, bygestaan deur haar man, sodat adv. en mev. Jansen eintlik ons eerste
eksaminatore van die Afrikaanse taal geword het. Sedertdien is die eksamens, later
gegradeer en uitgebrei, gereeld elke jaar afgeneem, en as aanduiding van die
gewildheid daarvan het die aantal inskrywings soms die vyf syfers benader. Soos
by die eerste instelling deur mev. Jansen gesê is, nl. ‘die (Afrikaanse) taal moet
groei soos 'n patatrank en die hele Suid-Afrika oorrank’, is 'n ideaal nagestreef
waartoe die genoemde eksamens 'n belangrike deel bygedra het.
Dit is juis die taaleksamens wat die Saamwerkunie 'n blywende taak en 'n vaste
inkomste gegee het lank nadat sy eintlike stigtingsdoel verwesenlik is, 'n taak wat
hom tot op die huidige dag laat voortbestaan. Dit is selde dat 'n kultuurorganisasie
in ons land mondig word, maar hierdie stigting van die Jansens sal oor vyf jaar sy
halwe eeu kan vier! in Julie 1959, die jaar van ‘Die Wonder van Afrikaans’, het die
Saamwerkunie aan hulle Eksellensies elk 'n goue medalje aangebied as huldeblyk
van hulle groot kultuurwerk, 'n erkentlikeidsdaad wat hulle besonder geroer het.
Die kerkie wat die Voortrekkers in 1839 gebou het toe die hoofstad pas aangelê
was en wat bedoel was as die eerste paaiement in die nakoming van die Gelofte,
het langs die Huet-kerkie onderaan Markplein gestaan waar adv. Jansen dit ‘gesien
het as 'n aptekerswinkel en as deel van 'n smidswinkel voor oorname in 1909’. Elke
Sondag op pad kerk toe het dit hom onaangenaam getref hoe hierdie geskiedkundige
gebou aan verwaarlosing prysgegee was, en ds. Pellissier en hy het hulle vir die
terugkoop en herstel daarvan beywer, bygestaan deur 'n komitee waarvan Jansen
die sekretaris was; in 1912 is dit formeel as'n Voortrek-
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kermuseum in gebruik geneem en later aan die Staat oorgedra. Tot aan sy dood
was Sy Eksellensie ere-voorsitter van die Raad; die Raad het sy Julievergaderinge
altyd so gereël dat dit saamval met die winterverblyf van Sy Eksellensie in Natal
sodat hy die byeenkoms self kon lei; dan het dit opgeval hoe intens hy hom nog
steeds met die onderneming vereenselwig het. Dikwels is sy hulp as voorspraak
ingeroep wanneer belangrike sake aan amptelike instansies voorgedra moes word.
Die daarstelling van 'n museum in die ou Voortrekkerkerkie was die eerste deel
van 'n tweeledige doelwit. In De Bode van 1 Julie 1914 verskyn 'n brief van Jansen
aan die Minister van Binnelandse Sake waaruit ek aanhaal: ‘Ik heb de eer u in kennis
te stellen dat er nu stappen genomen worden om het tweede gedeelte van het
oorspronklik plan uit te voeren n.l. het oprichten van een monument ter ere van Piet
Retief, Gert Maritz, Piet Uys en andere Voortrekker voormannen’. Hoewel die
regering geen geldelike steun hiervoor wou toesê nie, is vir die doel van 'n
Retief-standbeeld spesifiek geld van die publiek ingesamel. Die dryfkrag hieragter
was mev. Jansen, en toe sy op 6 April 1962 die beeld te Pietermaritzburg onthul
het, gemaak deur Coert Steynberg, kon sy die bedrag met rente belopende R10,000
ter bestryding van die koste oorhandig.
'n Monument vir die Voortrekkers soos in bovermelde brief voorgehou, het eers
die verbeelding aangegryp toe die honderdjarige herdenking van die
lotsbestemmende veldslae in die Voortrekkertydperk nader gekom het, en toe is
Jansen, van wie die inisiatief ook hierdie keer uitgegaan het, gekies as nasionale
voorsitter van die Sentrale Voortrekkermonumentekomitee belas met die taak om
die gebeurtenis op gepaste wyse te vier. Steeds met Jansen aan die spits is die
modelle gekeur, die van Moerdyk aanvaar, die hoeksteen luisterryk in 1938 gelê en
die voltooide monument in 1949 ingewy, telkens op Dingaansdag. Sy takt het gesorg
dat die waardigheid van die geleenthede steeds gehandhaaf is ook in oomblikke
toe dit nodig was om delikate vraagstukke in verband met sprekers en gaste te
besleg.
Dit alles getuig van 'n diepgaande belangstelling in die geskiedenis van die
Voortrekkers en moet, ten dele altans, beskou word as die voortsetting van 'n liefde
wat in sy jeug gaande gemaak is. By Nagmaalsgeleenthede het die Boeremense
reeds Vrydag tente op die plein om die buitekerk opgeslaan en daar gebly tot
Maandag, en ‘toe het heelwat oumense geleef wat baie van die Voortrekkers kon
vertel en hulle het
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dit ook op Dingaansdae gedoen’. Op sy kindergemoed het dit 'n onuitwisbare indruk
gemaak; hy het hulle later verder uitgevra en die gegewens in die vorm van opstelle
verwerk waarvan sommige opgeneem is in sy boek Die Voortrekkers in Natal (1938);
uit sy pen het verder voortgekom Uit die Voortrekkertyd, Herinneringe van Louis
Jacobus Nel (1939).
So vorm die Voortrekkermuseum, die Voortrekkermonument en hierdie
geskiedkundige opstelle die drievoudige huldeblyk van hom aan die gangmakers
van die blanke beskawing in die wilde noorde.
Oor sy politieke loopbaan hoef ek nie uit te wei nie - dit is welbekend. Sy deel aan
die stryd in Natal in die vroeë dae het hy self vertel in sy boek Die Natalse
Boerekongres (1940). In 1919 het hy die Onafhanklikheidskongres in Bloemfontein
bygewoon en is gekies as lid van die Vryheidsdeputasie wat via New York na Londen
toe is om Lloyd George te spreek. Die kiesafdeling Vryheid het hy vir die Nasionale
Party in 1921 verower met 'n meerderheid van drie stemme en dit agtereenvolgens
met 'n klein onderbreking 22 jaar van die 26 wat hy in die Parlement gesit het,
verteenwoordig. Van dié tydperk was hy 15 jaar lank speaker en in twee ministeries
het hy die portefeulje Naturellesake behartig, 'n pos waartoe sy kennis van die
Zoeloes en hulle taal hom uitstekend toegerus het. In 1951 is hy geroepe om sy
land en volk in die hoedanigheid van Goewerneur-generaal te dien.
Hierdie hoë poste van speaker, minister en staatshoof het hy met uitsonderlike
onderskeiding vervul. So verklaar The Star, 'n blad wat geen vriend van sy politieke
opvattinge en party was nie, onder datum 26 November 1959 soos volg met
betrekking tot sy speakerskap; ‘Order! Order! Order!’ The firm voice, beginning softly
but swiftly growing in volume till it filled the Assembly Chamber, would quell any
disturbance almost before it began. And many years afterwards men like the late
Mr. Ralph Kilpin, who was Clerk of the Assembly under him, would recall the uncanny
instinct with which Mr. Speaker Jansen anticipated disorder and smothered it before
it could develop. For Ernest George Jansen was a great Speaker, probably the
greatest the Union Parliament has ever had’. Dat dit geen ydele lof is nie, blyk daaruit
dat sy beslissings as so gesaghebbend aanvaar is dat ander speakers in die
Gemenebes, insluitende Westminster, hom aangehaal het.
Dit is juis op hierdie gebiede waar deurdringende insigte, regverdigheid en 'n
humaniteit so wyd soos ons vlaktes deurslaggewend was dat hy
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uitgeblink het, eerder as in die finesses van die partypolitiek, en daarom dat dié
eienskappe gepaard met sy natuurlike aristokratiese houding hom uiters geskik vir
sy aanvaarding as staatshoof gemaak het. In sy lewe is hy met eerbewyse oorlaai
en hy is o.a. gehuldig met eregrade deur verskillende universiteite, die Engelse
universiteit van Witwatersrand vooraan (1938), en in sy sterfjaar deur die Afrikaanse
universiteit van Stellenbosch, by watter geleentheid die Suid-Afrikaanse Akademie
hom as die laaste oorlewende stigterslid ook eer betoon het.
Die indruk wat hierdie rysige figuur en mooi mens op sy vriende gelaat het, kan
saamgevat word in die woorde: regop en opreg!
G.S. NIENABER
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Finus Marthinus Pieter Oosterhof
(Kampen, 18 Februarie 1913 - Tours, 3 Januarie 1961)
Op waardige en heel persoonlike wyse het Finus Oosterhof die groot tradisie
gehandhaaf van die Nederlanders wat hulle in Suid-Afrika gevestig het en ons land
met die vrug van hulle kennis en talente verryk het.
Finus Marthinus Pieter Oosterhof is 18 Februarie 1913 gebore in Kampen, waar
hy aan die Gereformeerde Gimnasium gestudeer het en die eindeksamen afgelê
het in 1932. Daarna het hy sy studies aan die Ryksuniversiteit van Groningen
voortgesit met Frans, Algemene Taalkunde en Volkslatyn as hoofrigtings en Italiaans
as aanvullende vak. In 1933-34 het hy die eerste semester aan die Universiteit van
Dijon en die tweede semester aan die Sorbonne gestudeer. Einde 1936 het hy die
kandidaatseksamen afgelê en kort daarna as uitruilstudent na Suid-Afrika gekom.
Hier het hy aan die Pretoriase Universiteit eers onderwysbevoegdheid met die H.O.
Diploma verwerf en daarna in April 1939 die magistergraad in Frans-Latyn.
Jare van onbestendigheid het gevolg, wat miskien die aanleiding was tot die titel
van sy twee digbundels van die tyd: ‘In Afwachting’ (Pretoria, 1940) en ‘Het
Oponthoud’ (Batavia, 1941). Van 1939 tot begin 1941 was Oosterhof assistent aan
die Departement van Frans aan die Pretoriase Universiteit, en vanaf 1941 onderwyser
in Frans aan die Christelike Normaalskool en H.B.S. in Batavia, tot hy deur die
Japannese leër gevange geneem is. Oor sy ervaringe as gedwonge arbeider aan
die berugte Birmaanse spoorlyn van die Japannese gedurende twee jaar en daarna
in 'n soutmyn in Japan tot die oorlogseinde het hy nooit gesels nie. Die gediggie
‘Terugkeer’ uit die jaargang 1947 van Standpunte mag hier staan as eie bekentenis:
Gij zegt mij: ‘Welkom’ en ‘Waar is Uw lied
Na deze jaren?
Wat hebt gij U gewonnen
In deze jaren,
En wat ervaren?’
Wat ik hier antwoord zégt men niet ‘Mijn winst: een ooglid dat niet beeft;
Mijn uiteindelijk ervaren:
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Mijn bloed is niet geronnen
In deze jaren;
En, incongruent, mijn lied:
Na haar wordt niets meer overwonnen
Dan wat zich gewonnen gééft.
En dat telt niet’.

In 1946 was hy terug in Pretoria waar hy 'n tydjie waargeneem het as hoof van die
Departement Frans en daarna in vaste diens getree het as hoof van die Departement
Frans en Klassieke van die Universiteit van Suid-Afrika. Van 1948 tot 1950 het hy
spesiale verlof verkry om as beurshouer van die Franse regering sy studies te voltooi
aan die Sorbonne, waar hy met eervolle melding gepromoveer het op ‘Les versions
en moyen néerlandais de la Chanson de Roland’ en 'n tweede tema oor die
sestiende-eeuse Frans soos verteenwoordig deur die 16-delige werk van Marnix
van St. Aldegonde: ‘Les Differents de la Religion’. Hiervan het hy 'n eerste druk met
talryke variante ontdek, die metafore en woordvorming ontleed en 'n register van
die Italianismes in die werk opgestel. Deur sy kritiek op die woordeboek van
16de-eeuse Frans tydens sy promosie is hy mede deur die aansporing van Prof.
Saulnier wat hom as briljante letterkundige gewaardeer het, aangevuur om
leksikografiese navorsing in hierdie rigting te doen.
Reeds in 1953 het hy vir die doel drie maande by die Bibliothèque Nationale in
Parys deurgebring, in die somervakansie van 1956-57 die navorsing voortgesit en
in 1960 verlof vir 9 maande aangevra om dit af te sluit.
Intussen het sy omstandighede geheel verander. Hy het in Parys kennis gemaak
met mej. Edith Fabre en in 1953 het sy na Suid-Afrika afgereis en uit die huis van
Jan Greshoff in Kaapstad het hulle in die huwelik getree. Hulle eerste dogter is in
1954 en die tweede in 1957 gebore.
Oosterhof het die leerstoel in Frans aan die Universiteit van Stellenbosch in 1955
aanvaar en sy tuiste daar in 'n nuwe gemeenskap gemaak. Die toewyding en geesdrif
wat hy aan sy werk geskenk het, is deur die studente in toenemende getalle
gewaardeer, maar die drang om sy leksikografiese studie af te handel en die
gegewens te gebruik vir verbetering en aanvulling van die ‘Dictionnaire de la langue
française du seizième siècle’ van E.E.A. Huguet het hom weer in 1960 na Parys

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

192
gevoer. Volgens mededeling van sy weduwee was die werk inderdaad klaar met
ongeveer 500 lemmas toe hy welgemoed met sy gesin die terugreis van Frankryk
oor Nederland na Suid-Afrika aanvaar het, maar op weg het hy op 3 Januarie 1961
by Tours aan 'n hartaanval beswyk en is in Parys begrawe.
Afgesien van sy navorsing in Frans het hy sterk belang gestel in die digkuns in
skeppende en beskouende sin. Benewens die reeds genoemde twee digbundels
het gedigte van hom ook verskyn in Elsevier's Maandschrift, De Gids, De Nieuwe
Gids, Groot Nederland, De Fakkel, Podium en Proloog.
Van 'n aantal gedigte in Engels en 'n paar prosavertalings wat hy gemaak het,
kon ek die verdere lotgevalle nie naspoor nie. Dit sluit Nederlandse vertalings van
die middeleeuse ‘Chanson de Roland’, van A. Maurois se ‘Tragédie en France’ as
‘De val van Frankrijk’ en 'n Afrikaanse vertaling van Rilke se ‘Die Weise von Liebe
und Tod des Kornets Rilke’ in.
Oor sy aandeel aan die letterkundige kritiek in Suid-Afrika wil ek die mening gee
van D.J. Opperman, op wie se versoek hy gereeld bydraes gelewer het:
‘Vanaf 1951 tot 1955 het Oosterhof die Nederlandse poësiekritiek in die drietalige
(Afrikaanse, Nederlandse en Engelse) letterkundige tydskrif Standpunte behartig.
Sy oorsigte is nie bloot informatief nie, maar die prikkelende en intelligente reaksie
van iemand wat self in Nederlands gedig, self oor die grondbeginsels van die poësie
nagedink het en vertroud was met verskillende letterkundes. Die teksverklarings en
poëtiese teorieë van ander kritici, soos Vestdijk, Hendrik de Vries en Binnendijk het
hy nie sonder meer aanvaar nie; ook het hy by sy waardering van digters soos
Achterberg, Vroman, Lodeizen, Pierre Kemp, Besnard, Charles, Morriën en Van
der Plas telkens swakhede aangetoon. Hy was ook vir die vernuwing in die poësie,
maar het hom nie deur moderniteit bloot ter wille van moderniteit laat meevoer nie
en daarom soms met 'n speelse agterdog oor Lucebert, Vinkenoog, Kousbroek,
Claus en Andreus geskryf. Hy het duidelik meer waardering vir hulle voorgangers
gehad’. Oor sy gedigte verklaar Opperman: ‘Hoewel hy duidelike aanleg geopenbaar
het, is dit asof hy nog nie volkome 'n eie stem gekry het nie. Hy het dit klaarblyklik
self besef en daarom in toenemende mate hom op die kritiek en navorsing toegelê.’
Verder kan genoem word sy bydraes, veral oor letterkundige sake,
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in De Nederlandse Post, sy werk as mederedakteur van 'n versameling vertaalde
kortverhale onder die titel ‘Wêreldletterkunde’ waarvan een deel met Franse en 'n
ander met Nederlandse verhale meer direk onder sy toesig was, en tenslotte sy
aandeel as Suid-Afrikaanse jurielid vir die letterkundige prys van die Stichting Reina
Prinsen Geerlings van 1953 tot 1956. Veral die werk van Pieter Blum wat die tweede
pryswenner in Suid-Afrika was, het sy geesdrif gewek en sy bespreking daarvan in
die Stellenbosse weekblad Eikestadnuus was tegelyk skerpsinnig en gul.
Oosterhof was 'n toegewyde akademikus en 'n fynsinnige letterkundige wat graag
met geesgenote verkeer het en sowel in Pretoria as in Stellenbosch blywende
vriendskappe gesmee het. Vir die Franse kultuur was hy 'n warme propagandis; in
Pretoria was hy voorsitter van die Alliance Française en in Kaapstad bestuurslid
van die Franse Kring. Wie die voorreg gehad het om hom as openbare spreker te
hoor, soos by een geleentheid oor Rabelais voor die S.A. Kunsvereniging van
Stellenbosch, waarvan hy 'n bestuurslid was, kan getuig van sy besondere
welsprekendheid. In die omgang wellewend maar beslis, het hy hom teenoor vriende
minsaam en onwrikbaar getrou betoon.
Dit is 'n gevoelige verlies vir die wetenskap en vir die Stellenbosse Universiteit
dat so min rustige jare aan hom gegun is om sy gawes as leermeester en geleerde
te ontplooi. Was die jare van ontbering en spanning in krygsgevangenskap ten slotte
tog te veel gewees vir hom? Sy vriende sal hierdie helder en gevoelige gees met
weemoed onthou.
M. DE VILLIERS

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1962

195

Verslagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 9 juli 1962
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, juni 1962

M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering op
maandag de 9de juli 1962 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. F.K.H. Kossmann.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1961/1962.
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.
Ieder gewoon lid is gerechtigd, zijn stem uit te brengen omtrent de vraag welke
leden worden benoemd. Zij die van dat recht gebruik maken, zorgen dat het
hun nevens de candidatenlijst toegezonden stembiljet, duidelijk ingevuld en
met hun naam ondertekend, uiterlijk 24 uur voor de aanvang der jaarvergadering
is ingekomen bij de secretaris op straffe van nietigheid van het betreffende
stembiljet. Een in de voorafgaande maandvergadering te benoemen commissie
van leden maakt de uitslag der stemming de avond te voren op, en deelt die
aan de vergadering mede (art. 9 der Wet).
IX. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1961/62 (zie bijlage).
X. Prijs der Kritiek (zie bijlage).
Noenmaal in Restaurant Van der Heijden, Breestraat 85
XI. Voordracht door Dr. Th. Frings over:
DE VERHOUDING TUSSEN HET NEDERLANDS EN HET NEDERDUITS IN
HET KADER VAN HET WESTGERMAANS
XII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 13 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 12.50.
XIII. Verkiezing van bestuursleden (art. 24 der Wet; zie het bijgevoegde stembiljet).
XIV. Verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
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XV. Voorstel tot wetswijziging (zie onder 1).
XVI. Verkiezing van een voorzitter.
XVII. Rondvraag.

1

) Het bestuur stelt voor in art. 33/3 (‘Wanneer het verwerven van een boek,
handschrift of verzameling een uitgave van meer dan ƒ 100.- vereist, moet de
bibliothecaris vooraf de toestemming der Commissie voor de bibliotheek daartoe
verkrijgen’) i.p.v. ‘ƒ 100.-’ te lezen: ‘10% van het voor de aankoop van boeken op
de begroting uitgetrokken bedrag’.
Aanwezig waren 78 leden. Te 11 uur opent de voorzitter Dr. F.K.H. Kossmann de
vergadering. Hij heet de aanwezigen, inz. de gasten van het bestuur Dr. G. Stuiveling
en Mevr. E. van Lokhorst, voorzitter en secretaresse van de Vereniging van
Letterkundigen en Dr. V.E. van Vriesland en Willem Brandt, voorzitter en secretaris
van het P.E.N. Centrum voor Nederland en het Noorse lid, de heer Langvik
Johannessen, welkom, betreurt de verhindering van Dr. Frings en deelt de
vergadering alvast mede, dat in zijn plaats Mr. Dr. S.J. Fockema Andreae zal spreken
over ‘Quatorze Juillet en Nederland’. Daarop herdenkt hij de 23 leden, die in het
afgelopen verenigingsjaar zijn heengegaan, t.w. Achterberg, De Baere, Coolen,
Coster, Dermoût-Ingerman, Derks, Van Dugteren, Endepols, Hennus, Kroes, Lucas,
Moll, De Monchy, Noordeloos, Oudschans Dentz, Proost, Reuling, Ritter, Roëll,
Sipma, Sizoo, Veth en Van Wijk. Na enkele ogenblikken van stille overdenking gaat
de voorzitter over tot zijn rede getiteld ‘Divertimento over begin en einde van de
historische belangstelling’ (zie blz. 3). Na deze aandachtig beluisterde rede herinnert
de voorzitter aan het gebruik van de laatste jaren de verslagen ter visie te leggen.
Aangezien vele leden hiertegen ernstige bezwaren bleven koesteren, heeft het
bestuur dit jaar bij wijze van proef besloten de verslagen in de beschrijvingsbrief,
als vóórdruk voor het Jaarboek, op te nemen. De vergadering betuigt hiermede haar
instemming. De hr. Meertens merkt alleen op, dat hij voortaan gaarne zou zien, dat
ook de voornamen vermeld zouden worden van de leden, die het bestuur in de loop
van het jaar heeft benoemd. N.a.v. de opmerkingen in het verslag van de secretaris
over de bemoeiingen van de Maatschappij op publicistisch gebied, herinnert de
voorzitter aan de Cats-bundel ‘Aandacht voor Cats’, die zojuist is verschenen en
waarop men kan intekenen. De verslagen van de secretaris, de bibliothecaris en
die van de Takken, die onveranderd worden goedgekeurd, luidden als volgt:
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II. Verslag van de secretaris

aant.

Het aantal gewone leden bedroeg op 1 juni 1962 1018, waarvan 254 buitenlandse.
Sedert de vorige jaarvergadering ontvielen ons door de dood 23 leden, terwijl 7
leden in de loop van het jaar hebben bedankt, t.w. F. van den Borne O.F.M., J. Th.
Mol, M. Roelants, P.J. Schoeman, A.J. Scholte, R.E.J. Weber en W.F. Wertheim.
De heren P. Geyl en H.F.W. Jeltes, die resp. in 1958 en 1960 hadden bedankt,
gaven de wens te kennen weer als lid toe te treden. De 22 nieuwe leden door de
jaarvergadering van 14 juli 1961 gekozen hebben allen hun benoeming aanvaard.
Krachtens art. 15 der Wet heeft het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 14
leden benoemd, t.w. Mevr. Post-Beukens en de heren Van den Driessche, Gezelle
Meerburg, Hart, Hummelen, Jacobsen, Van Leeuwen, Le Grand, Niehoff, Prinz,
Van Ravesteyn, Reerink, Riewald en De Smet. De heer Van den Driessche heeft
gemeend in verband met zijn gezondheidstoestand deze benoeming niet te moeten
aanvaarden.
Volgens het besluit van de jaarvergadering van 14 juli hebben de heren De Groot
en Zaalberg de plaats ingenomen van de aftredende bestuursleden Bomhoff en
Kamphuis. De heer F.K.H. Kossmann werd door de jaarvergadering tot voorzitter
gekozen, de heer Van Wessem nam het vice-voorzitterschap op zich. Het bestuur
benoemde de heer De Groot tot bibliothecaris, de heer Boeren tot plaatsvervangend
bibliothecaris en de heer Ploeger tot vertegenwoordiger van de Maatschappij in
Zuid-Afrika. Met het oog op een eventuele herziening van de beleggings-politiek
der Maatschappij, waarvoor de wijziging van art. 73/1 der Wet door de
jaarvergadering van 14 juli aanvaard, ruimte heeft geschapen, werd door het bestuur
een adviescommissie voor kapitaalbelegging ingesteld. De heren Brevet en Huffnagel
werden bereid gevonden daarin met de penningmeester zitting te nemen. Tot
opvolger van de heer Minderaa als vertegenwoordiger van de Maatschappij in het
bestuur van de Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig
werk benoemde het bestuur de heer Brandt Corstius.
Dank zij het door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
verleende subsidie van ƒ 15000.- konden verscheiden begrotingsposten, inz. die
voor de bibliotheek, worden verhoogd en op advies van de Commissie voor de
Uitgave van Geschriften steun worden verleend aan de firma Brill voor de uitgave
van Dr. Boeren's studie over ‘Hade-
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wijch en Heer Hendrik van Breda’ en de voorgenomen uitgave te bezorgen door
Prof. Heeroma van enkele fragmenten van een onbekende middelnederlandse
roman ‘Florigout’ en aan de firma Tjeenk Willink te Zwolle ten behoeve van de reeds
in het vorige jaarverslag aangekondigde Cats-bundel. De toen eveneens vermelde
uitgaven van ‘De Staat van Londen’ en ‘Partinoples’ zagen inmiddels reeds het licht.
De maandelijkse vergaderingen werden ook dit jaar weer alle in het Snouck
Hurgronjehuis gehouden. De januarivergadering kon wegens plotselinge verhindering
van de spreker geen doorgang vinden. Afgezien van de aprilvergadering, die in
verband met de Goede Vrijdag werd geplaatst op de voorafgaande donderdag,
vonden alle vergaderingen plaats op de derde vrijdag van de maand. Vijf
vergaderingen werden door de voorzitter, twee door de vice-voorzitter geleid. Het
aantal bezoekers varieerde van 14 tot 24 met een gemiddelde van 19. Sprekers
waren C. Rijnsdorp over ‘Een schilderij, een muziekfragment en een gedichtje als
uitgangspunt voor een beschouwing over kunst’, Jan Walravens over ‘De jongste
Vlaamse literatuur’, Dr. N. van der Zijpp over ‘Betrekkingen tussen de Nederlandse
en de Zwitserse Doopsgezinden in de 17e en 18e eeuw’, Dr. F. Noske over ‘Vondel
in de muziek van zijn tijd’, Prof. Dr. A.A. Weijnen over ‘De ontronding’, Mevr. Dr.
J.M. Willeumier-Schalij over ‘Bronnen voor de kennis van het middeleeuwse
gezinsleven en hun problematische waarde’ en Dr. G.W. Huygens over ‘Een
onbekend hoofdstuk uit het leven van Tollens’.
Van de activiteiten der Maatschappij naar buiten in het afgelopen verenigingsjaar
verdient opzettelijke vermelding de toekenning, thans voor de tweede maal, van de
Prijs der Kritiek, in samenwerking met de Commissie voor de Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek, aan Kees Fens in de Ridderzaal van het Muiderslot op
woensdag 4 april 1962. Het rapport van de jury, bestaande uit drie door het bestuur
aangewezen leden, t.w. Dr. W.J.C. Buitendijk, H.A. Gomperts en Gabriël Smit, is
als bijlage bij de beschrijvingsbrief afgedrukt.
De traditie getrouw nam de voorzitter weer zitting in het Comité ter voorbereiding
van de Boekenweek. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigden de Maatschappij
op het 35ste Nederlandse Congres te Vlaardingen op 30 september 1961. In dezelfde
kwaliteit was de voorzitter aanwezig bij de opening van de Slauerhoff-tentoonstelling
te Haarlem op 5 oktober 1961 en bij de uitreiking van de prijzen van de
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Jan Campert-stichting te 's-Gravenhage op 8 december 1961. De secretaris
vertegenwoordigde de Maatschappij bij de herdenking van het tienjarig bestaan van
de Nederlandse Televisiestichting te Hilversum op 2 oktober, van het 40-jarig bestaan
van de Internationale P.E.N. te Amsterdam op 14 oktober (tezamen met de
voorzitter), het 15-jarig bestaan van de Nederlandse Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaars te Amsterdam op 21 oktober en de
Marnix-herdenking te 's-Gravenhage op 29 december 1961. De heer Moormann
was aanwezig bij de opening van de Pierre-Kemptentoonstelling te Maastricht op
1 december 1961. Secretaris en bibliothecaris vertegenwoordigden de Maatschappij
bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs aan ons medelid Mr. Keuls in de ridderzaal
van het Muiderslot op 21 mei 1962.
Het contact met de Noordelijke en de Zuidoostelijke afdeling was dit jaar evenals
het vorige door de regelmatige aanwezigheid van de vertegenwoordigers van deze
afdelingen op de bestuursvergaderingen zeer levendig. Wat onze betrekkingen met
Zuid-Afrika aangaat, de vrees waaraan in het vorige jaarverslag reeds uiting was
gegeven, is helaas niet ongegrond gebleken. Na zeer vele jaren van actief
lidmaatschap, is onze door de jaarvergadering van 1954 tot erelid benoemde
vertegenwoordiger Fr. Oudschans Dentz in juli van het vorige jaar overleden. Zijn
warme belangstelling voor de Maatschappij tot de laatste dag van zijn leven, zijn
onvermoeibare activiteit in zaken, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, zullen
bij het bestuur in dankbare herinnering voortleven. Intussen is de samenwerking
met zijn opvolger, Dr. Jan Ploeger, sinds hij door het bestuur de gewenste volmacht
had gekregen om in alle rechten van zijn voorganger te treden, reeds niet minder
intens en hartelijk geweest. Met de beste verwachtingen voor de toekomst kan de
Maatschappij bij de handhaving van haar tradities, waar de dragers daarvan wisselen,
zoals het afgelopen jaar met zijn vele mutaties heeft bewezen, het nieuwe
verenigingsjaar ingaan.

III. Verslag van de noordelijke tak
Ook dit jaar wist de Noordelijke Tak zijn werkzaamheden regelmatig voortgang te
doen vinden. De belangstelling van de leden is gelukkig weer stijgende. Op de
jaarvergadering van 1961 sprak Dr. H. Schulte Nordholt over: Een nieuwe
interpretatie van de Sixtijnse Madonna van Rafaël; in het seizoen 1961-1962 werden
tot nu toe de volgende voordrachten gehouden:
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14 oktober

Dr. H.H.J. de Leeuwe, Heinrich von Kleist
en de Nederlanden;

11 november

Guillaume van der Graft, Poëzie van
tijdgenoten;

9 december

Mevr. Dr. B.H. Spaanstra-Polak, Het
ontstaan van de moderne schilderkunst;

13 januari

Dr. E.J.F. Smits, Het werkregister van de
reizende portrettist Berend Kunst;

10 februari

Dr. H.P. Schaap, Historische
beschouwingen over en naar aanleiding
van art. 1 Wetboek van Strafrecht;

10 maart

Dr. J.H. Brouwer, Van Franeker
Athenaeum tot Frysk Selskip;

De novembervergadering, waarvoor een ruim gebruik was gemaakt van de
mogelijkheid tot introductie, werd - behalve door leden - ook bezocht door een zeer
aanzienlijk aantal overwegend jonge mensen. Ook op de februari- en
maartvergaderingen konden wij enige introducé's begroeten. Er werd een commissie
ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijkheden tot meerdere bevordering van
de Schone Kunsten. Voorts werd een enquête gehouden naar wensen van de leden
ten aanzien van dag en uur der vergaderingen. De uitslag van deze enquête zal,
evenals het rapport van de bovengenoemde commissie, op de jaarvergadering aan
de orde komen.
De Tak was vertegenwoordigd bij de uitreiking van de Gysbert Japicxprijs te
Bolsward en van de Culturele prijs van de Provincie Groningen.
Door de dood ontvielen ons de heren Boeles en Sipma; door bedanken verloren
wij Mej. A.J. Scholte, door vertrek naar elders de heren De Leeuwe, Rompelman
en Schaap. Het ledenverlies, dat de laatste jaren onrustbarend wordt juist daarom,
dat slechts zelden een noorderling bij de verkiezing de kiesdeler weet te bereiken,
is gelukkig enigermate gecompenseerd, doordat het Bestuur tot lid heeft benoemd
Mevr. L. Post-Beuckens en de heren Dr. W.M.H. Hummelen, G.A. Gezelle Meerburg,
J. Niehoff en Dr. J.G. Riewald.
In plaats van de aftredende assessor J. Piebenga is op de jaarvergadering
verkozen Ds. J.J. Kalma te Sneek. Het bestuur van de Tak is thans als volgt
samengesteld:
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Dr. K. Heeroma, voorzitter;
Dr. P. Gerbenzon, secretaris;
Mevr. Dr. B.H. Spaanstra-Polak, penningmeesteresse;
Ds. J.J. Kalma, assessor.

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

Vergaderingen
Woensdag 8 november 1961, drie uur, in het Letterkundig Instituut te Nijmegen.
Spreker: Prof. Dr. A.A. Weynen.
Onderwerp: ‘Het Nijmeegs dialectonderzoek’.
Zaterdag 27 januari 1962, half drie, in Restaurant Royal te Arnhem.
Spreker: Drs. Jef Notermans, Maastricht.
Onderwerp: ‘Toneel in 't voormalig Prinsbisdom Luik’.
Mede onder de auspiciën van de Tak Zuid-Oost Nederland van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde werd op zaterdag 3 maart 1962 des namiddags drie
uur in het Waaggebouw te Nijmegen de ‘Pierre Kemp tentoonstelling’ geopend door
Prof. Dr. W.J.M.A. Asselbergs.

V. Verslag van de bibliothecaris

aant.

In de bestuursvergadering van 25 september 1961 werd het bestuurslid Mr. J.R. de
Groot tot bibliothecaris benoemd, waarmede het op zeer nauwe samenwerking met
de universiteitsbibliotheek gerichte beleid werd bestendigd. Door deze benoeming
kwam een einde aan de door de Jaarlijkse Vergadering van 1960 aan ons
medebestuurslid Dr. P.C. Boeren opgedragen waarneming van het bibliothecariaat,
dat door het overlijden van Dr. Kessen vacant was geworden. Het stemt tot
dankbaarheid, dat de heer Boeren niet alleen deze tijdelijke taak op zich heeft willen
nemen, maar ook nadien in het belang van onze bibliotheek werkzaam is willen
blijven. Naast de heer Boeren verleende ook de heer P.C. le Grand, hoofd van de
studiezaal voor moderne letteren van de universiteitsbibliotheek, medewerking bij
de voorbereiding van de aanschaffing van nieuwe werken. Bij de administratie van
de verwerving
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werd enige tegenslag ondervonden door de langdurige ziekte van de administrateur,
de heer G.W. Schut. Zijn taak werd in deze periode op bekwame wijze waargenomen
door mejuffrouw J.H. Braakhekke, secretaresse van de bibliothecaris.
De materiële staat van de verzamelingen is in het algmeen niet onbevredigend,
maar geeft in bepaalde opzichten toch wel aanleiding tot enige zorg. Hier en daar
valt de inwerking van vocht te constateren, bij vrijwel alle boeken die van stof.
Intensief gebruik en een noodgedwongen minder zorgvuldige behandeling door
zwaarbelast bibliotheekpersoneel hebben hun sporen achtergelaten. Door te geringe
geldmiddelen is jarenlang weinig bindwerk en vrijwel geen restauratiewerk verricht.
Enkele maatregelen zijn genomen: er is schoongemaakt, de uitlening - met name
die van het oudere bezit - is aan enkele verdere beperkingen onderworpen, het
binden is op uitgebreider schaal geschied, een bescheiden post is uitgetrokken voor
restauratie. In de toekomst zal echter grote waakzaamheid geboden zijn teneinde
het kostbare bezit van onze Maatschappij in gave staat voor het nageslacht te
bewaren.
De aanschaffing werd op de gebruikelijke wijze voortgezet. Bij de verwerving van
werken op het gebied der moderne letterkunde werd gebruik gemaakt van
zichtzendingen van de plaatselijke boekhandel. Meer dan in vorige jaren werden
antiquarische aankopen verricht, waardoor een aantal lacunes in ons bezit kon
worden opgevuld. Dit betreft in het bijzonder werken van o.m. de volgende schrijvers:
Van Schendel, Couperus, Vestdijk, Boutens, Nijhoff, Achterberg, Ter Braak, Elsschot,
Van Ostayen, Bloem. Speciale aandacht werd besteed aan de verwerving van
ontbrekende eerste drukken van belangrijke werken, zo bv. Nescio, Dichtertje, De
Uitvreter, Titaantjes (1918); W.A. Paap, Vincent Haman (1898); M. Nijhoff, De
Wandelaar (1916), De pen op papier (1927); M. ter Braak, Hampton Court (1931);
A. van Schendel, Een zwerver verliefd (1904); W. Elsschot, Villa des Roses (1913).
Gestreefd werd naar een verantwoorde coördinatie van onze aanschaffing en die
van de universiteitsbibliotheek. Door enkele administratieve verbeteringen werd de
mogelijkheid van ongewenste dubbele aanschaffing nagenoeg buitengesloten.
Anderzijds is de in het verslag over 1960 reeds aangekondigde maatregel in practijk
gebracht, krachtens welke gebroken is met de voordien noodgedwongen toegepaste
enkelvoudige aanschaffing, hetzij door onze Maatschappij, hetzij door de
universiteitsbibliotheek. Belangrijke werken, waarbij een veelvuldig gebruik ver-
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wacht kon worden, zijn thans door beide instellingen aangeschaft, met de bedoeling,
dat slechts de exemplaren van de universiteitsbibliotheek voor uitlening beschikbaar
worden gesteld.
Het aantal der verworven boekdelen bedroeg in 1961: 729 (776 in 1960), waarvan
502 afzonderlijke werken (563 in 1960), 87 overdrukken (65 in 1960) en 140 door
ruil of abonnement verkregen vervolgdelen (148 in 1960). Van de 502 (563)
afzonderlijke werken werden 384 (332) door aankoop en 118 (231) door schenking
verworven.
Het aantal tijdschriften, dat door ruil of abonnement wordt verkregen steeg tot
236 (221 in 1960), nl. 111 (107) Nederlandse en 125 (114) uit het buitenland.
De verzameling grammofoonplaten met teksten van schrijvers werd uitgebreid
met 10 van de uitgeverij Em. Querido ten geschenke ontvangen platen. De collectie
omvat thans 16 platen.
Het gewone bibliotheekcrediet werd als volgt besteed:
1961

1960

Boekhandelaren

ƒ 2374,84

ƒ 1647,24

Diverse aankopen,
lidmaatschappen,
contributies

ƒ 383,92

ƒ 534,78

Antiquarische aankopen

ƒ 2272,11

ƒ 790,-

Bindwerk

ƒ 2310,41

ƒ 852,40

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

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

ƒ 7341,28

ƒ 3824,42

Uit deze cijfers blijkt, dat het beleid om meer te kopen en minder aan uitgevers
ten geschenke te vragen in 1961 is voortgezet. De stijging van het bedrag voor
antiquarische aankopen is mede veroorzaakt door de verwerving van enkele hierna
te noemen handschriften. Bijzondere aandacht is in het verslagjaar besteed aan
bindwerk, zodat de daartoe bestede geldmiddelen bijna het drievoudige bedragen
van die uit 1960.
De handschriftenverzameling werd verrijkt met de volgende aanwinsten:
1) Album van het gezelschap ‘L'Amitié’ te Leiden, 1789-1815.
Gekocht van A.J. van Huffel's Antiquariaat te Utrecht.
2) Jucunda ac sententiose dicta, alsmede Lusthoffien en verscheiden geestige
sproken, verzameld door Joannes Ruifelaertsz, 1621-1622.
Gekocht van Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger) te Amsterdam.
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3) Diverse papieren van Dr. N. Mansvelt.
Geschenk van de heer Dr. L. Knappert.
4) Bernardinus Senensis, De Sanctissima Passione et mysteriis Crucis. 140 fol.
Handschrift op papier, 15e eeuw.
Gekocht van Internationaal Antiquariaat (Menno Hertzberger) te Amsterdam.
5)
a) Een brief van Kinker aan Bilderdijk d.d. 5 september 1807 (4 blz.).
b) Een brief van C.W. Schweickhardt aan Bilderdijk d.d. 17 october
1796 (1 blz.).
Gekocht van Mr. J.P. Hogerzeil te Zwolle.
6)

a)
b)

Een kindertekening van Julius Willem Bilderdijk, zoon van Willem
Bilderdijk.
Een onvoltooid ontwerp van een roman, wellicht van de hand van
Lodewijk Willem Bilderdijk (1812-1888), zoon van Willem Bilderdijk.
Geschenk van Mr. Hogerzeil voornoemd.

Voor de portrettenverzameling schonk ons medelid Dr. G.I. Lieftinck een silhouet
van Mr. C.A. van Wachendorff (1737-1810), een der oprichters van onze
Maatschappij.
Ten aanzien van het gebruik der verzamelingen kan worden gemeld, dat in 1961,
8616 boeken en 41 handschriften werden uitgeleend (in 1960, 9439 en 60). De
daling van het aantal uitleningen van boeken zal waarschijnlijk zijn veroorzaakt
doordat, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, de mogelijkheid het oudere bezit te
lenen enigszins werd beperkt.

Dr. A.A. Prins leest het verslag voor van de kascommissie, luidende als volgt:

VI. Financieel verslag
De ondergetekenden Prof. Dr. A.A. Prins en Mr. N. Kolff resp. bestuurslid en lid van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verklaren hierbij, dat zij,
overeenkomstig de hun gegeven opdracht, op 11 juni 1962 ten huize van de
Penningmeester Dr. J.J. Mak, de boeken en bescheiden betreffende het financiëel
beheer over 1961 hebben gecontroleerd en deze in goede orde hebben bevonden
en stellen diensvolgens voor den Penningmeester voor dat beheer décharge te
verlenen.
De heer Idenburg vraagt, waarom de ‘Rekening en Verantwoording van de
penningmeester niet in de beschrijvingsbrief is afgedrukt. De
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penningmeester antwoordt, dat dit technisch niet mogelijk is; de kascommissie komt
pas bijeen, wanneer de beschrijvingsbrief al is gedrukt. Wel kon worden overwogen
enkele financiële bijzonderheden voortaan in het verslag van de secretaris op te
nemen. Onder dankzegging aan de kascommissie wordt daarop aan de
penningmeester décharge verleend.

De verslagen van de Vaste Commissies, die mede in de beschrijvingsbrief waren
afgedrukt, en onveranderd worden goedgekeurd, luidden als volgt:

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde kwam in de periode september 1961 tot
mei 1962, onder voorzitterschap van Dr. C.C. de Bruin, op de gewone wijze
maandelijks bijeen voor de behartiging van de zaken van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. In de loop van het verenigingsjaar werd de
uitgave van het 78e deel voltooid, verschenen in vier afleveringen.
Op de maandvergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
27 september 1961

Dr. K. Heeroma: De Nederlandse
bewerkingen van Comenius.

18 oktober 1961

Dr. F. de Tollenaere: Woordenboek en
Dialect.

22 november 1961

Dr. G.I. Lieftinck: Vondsten en vondstjes
in gedateerde handschriften in
Nederland.

20 december 1961

Dr. C.C. de Bruin: De sermoenen van
een simpelen clerc.

24 januari 1962

Dr. P.J. Meertens: Sociale en politieke
invloeden op het 19e eeuwse
Nederlands.

21 februari 1962

Dr. C. Kruyskamp: Nederlandse nonsens.

21 maart 1962

Dr. P. Minderaa: De betekenis van
Heinsius voor de theorie der tragedie.

11 april 1962

Dr. C.F.P. Stutterheim:
Accentverschijnselen in het Nederlands.

23 mei 1962

Dr. G.A. van Es: De Scilla van Rotgans.

De Commissie voor Geschiedenis en Oudheidkunde vergaderde vijf maal. Op de
vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
26 oktober 1961

De heer Bijvanck over een artikel van De
Laet over de
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grenzen der territoriën van Menapiërs en
Morini en over een boek van Von
Petrikovits ‘Das römische Rheinland’. De
heer Pelinck over de monumenten te
Leiden in de 19e eeuw, en de heer Braat
over het boek van Mongaït ‘l'Archéologie
en U.R.S.S.’.
30 november 1961

De heer Brummel over Bibliophilie en
misdaad, de heer Pelinck over portretten
van een gouverneur van de Goudkust en
zijn vrouw en de heer Bijvanck over een
reis naar Stockholm.

18 januari 1962

De heer Lieftinck over een hs. uit de
collectie Vossius, de heer Bakhuizen van
den Brink over twee Nederlandse
verzoekschriften aan Keizer Maximiliaan
II uit 1556, de heer Schaper over een
boekje van de heer Goudriaan en de
heer Cohen over een paar recensies en
een autobiografie van Japikse.

22 februari 1962

De heer Cohen over een onderzoek naar
het aantal Nederlandse slachtoffers van
de tweede wereldoorlog en de heer Enno
van Gelder over de kunstopvattingen van
Jacob Burckhardt.

29 maart 1962

De heer Juynboll over een schilderij van
Bernard Keihl. De heer Bijvanck over
nieuwe problemen betreffende het
onderzoek van Noord Nederlandse
miniaturen en de heer Bakhuizen van
den Brink over drukkersmerken met een
palm.

[VIII.]
Namens de Commissie voor Stemopneming, bestaande uit Mej. Bakker en de heren
le Grand, Mak en Noach deelt Mej. Bakker de uitslag mede van de stemming. Het
aantal ingekomen stembiljetten bedroeg 273, waarvan 1 ongeldig. Op de 272 geldige
biljetten werden 4169 stemmen uitgebracht, d.i. gemiddeld 15 per biljet. Het laagste
aantal verworven stemmen bedroeg 16, het hoogste 136. Het wettelijk vereiste
minimum was 68. In totaal hebben 12 binnenlandse en 4 buitenlandse candidaten
dit aantal stemmen of meer verworven, t.w. Dr. L. Koelmans; Dr. Mr. H.T. Obreen;
Jhr. Mr. M.J. van Lennep; Dr. E. den Tex; Mr. Dr. G. Overdiep; Dr. G.J. Hoenderdaal;
W. Brakman; W. Andriessen; A. Wapenaar; Mr. P.W.A. Immink; Dr. P.H. Winkelman;
Dr. W. Blok; P. Oomes; Dr. J. Goossenaerts; Dr. W.Z. Shetter; J.M. Gantois; R.
Victoor.
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De verdeling over de verschillende sectoren van wetenschap was als volgt: taalkunde
5, letterkunde 5, rechtswetenschap en archiefwezen 4, musicologie 1, theologie 1,
geschiedenis 1.

IX. 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 1961/62 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
Het debuut van Willem Brakman - Een winterreis, 1961 - was het debuut van een
arts van omstreeks veertig jaar. Leeftijd en beroep hebben een stempel gedrukt op
het werk. Brakman kon het leven observeren naar twee extreme kanten: het
afstervende leven en de jeugdjaren. Hij heeft zijn roman gecomponeerd rond de
figuur van de vader van de jonge arts Akijn: de confrontatie met het verval. Dit
aftakelingsproces staat in sterke tegenstelling met wat Akijn zich herinnert aan
verhalen over de jonge jaren van zijn vader. Op grond van deze verhalen draagt
Akijn zijn vader duidelijk een bescheiden bewondering toe. Een nogal ambivalente
houding van de zoon tegenover de vader vloeit hieruit voort: een zekere tegenzin
tegen de actuele aftakeling, de vage bewondering voor het verleden. Dit drijft hem
tot de ‘winterreis’, op zoek naar getuigen van het verleden van zijn vader - in Den
Haag, in Zeeland. Een dubbel effect is het gevolg: alom ervaart hij hoe de tijd het
verleden onzichtbaar maakt; maar wat hij dan nog ervaart van dat verleden - tweede
effect - is de ontluistering van het beeld van de vader.
Brakman heeft dit alles niet gesteld als incidenteel, toevallig een enkele maal
optredend feit, maar als algemeen beeld van het menselijk leven: in de voortgaande
- vrijwel alles verslindende - tijd is de mens de bij uitstek vergankelijke.
Aan de tijd biedt een afgelegen binnen zijn wallen sluimerend stadje (als Hulst:
‘alles is oud ... in Hulst’, p. 137) nog het beste weerstand, evenals het
liefdesverlangen in de mens. Maar dit laatste wordt op merkwaardige wijze
gefrustreerd, in dit boek door de dood; (in het slotverhaal uit ‘De weg naar huis’,
een in 1962 verschenen bundel novellen, door een dwaze complicatie, symbool van
de afweer van de ‘aner hysteros’, het ‘fatsoenlijk beest’, p. 182-183).
Brakman wijkt door zijn stofkeuze en grondgedachte dus nogal af van menig jong
debutant (in dit opzicht toont hij overeenkomst met Jacoba
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van Velde, die in 1953 debuteerde met ‘De grote zaal’ - eveneens een confrontatie
met ouderdom en dood); hij wordt evenmin gehanteerd door de primaire drang naar
experimenteren met de taal, die veel jongeren kenmerkt. Hij hanteert veeleer de
taal als een kostbaar instrument ter expressie van zijn overpeinzingen, als een
middel om een grote verscheidenheid vaak scherp gekenschetste figuren op te
roepen, - overwegend oudere mannen (‘door een winterwoud was hij gereisd,
knoestige stammen van oude mannen in glimmend zwarte pakken vol stakige
ledematen’ p. 151), maar toch ook van anderen, jongeren, als Cathalijne, het jonge
meisje uit Hulst. Het is duidelijk dat Brakmans beroep zijn kennelijk aangeboren
observatievermogen aanzienlijk versterkte, op grond waarvan zijn oorspronkelijke,
soms bizarre, karakteristieken en typeringen van uiteenlopende mensen mogelijk
waren.
Compositorisch kan men het boek nauwelijks een roman noemen; het heeft
veeleer het karakter van een relaas, het relaas van een winterreis door een
winterwoud, en de daarbij zich opdringende mijmeringen, overpeinzingen en
observaties. Het gevaar der eentonigheid dat hierin besloten lag, wordt overwonnen
in het derde, in Hulst spelende, deel, waar een hechter structuur, een boeiende
compositie en indrukwekkende suggestieve kracht een aan de alledaagse
werkelijkheid ontstegen beeld van een in de historie èn - om de enkele jonge mensen
- in het heden levend stadje geven.
De commissie meent dat ‘Een winterreis’ van Willem Brakman voor de Van der
Hoogtprijs in aanmerking komt: Brakman heeft zich in dit debuut getoond als een
schrijver met sterk eigen factuur.
Het voorstel de prijs aan Brakman toe te kennen, wordt door de vergadering unaniem
aanvaard. Dat er zich niettemin een levendige discussie ontspint n.a.v. dit
agendapunt, vindt zijn oorzaak in een voortijdige publicatie, t.w. in het avondblad
van 7 juli van Het Handelsblad, waarop de heer Moormann de aandacht vestigt.
Verschillende suggesties worden in dit verband gedaan, zo het achterwege laten
van de vertrouwelijke mededeling in de beschrijvingsbrief door de heer Van Raalte,
het nadrukkelijk vermelden van een embargo datum door de heer Kamphuis, het
indienen van een bezwaarschrift bij het hoofdbestuur van de Journalistenkring door
Mevr. Van Lokhorst. De voorzitter belooft deze zaak in het bestuur nog eens
opzettelijk onder ogen te zullen zien.
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X. Prijs der kritiek
Het juryrapport voor de toekenning van de Prijs der Kritiek is afgedrukt in de
beschrijvingsbrief:
De jury voor de tweejaarlijkse prijs voor literaire dag- en weekbladkritiek heeft
haar taak niet gemakkelijk gevonden. Het beoordelen van literair werk wordt door
vrijwel alle kranten in ons land noodzakelijk geacht, maar het is een bezigheid die
veelal wordt toevertrouwd aan letterkundigen die er zich gemakkelijk van afmaken.
Soms kunnen deze critici, die zelf gewoonlijk ook boeken schrijven, voor het werk
van anderen slechts een oppervlakkige belangstelling opbrengen, maar in vele
gevallen kunnen zij zich verdieping in dat werk niet permitteren, omdat zij zeer
tijdrovend is in verhouding tot de geringe beloning die zij ervoor ontvangen.
Dat de letterkundige kritiek in Nederland slechts zelden boven het middelmatige
uitkomt, vindt naar het oordeel van de jury zijn oorzaak niet alleen in deze relatief
karige beloning, maar ook in een algemeen verbreid geloof bij de leiding van dagen weekbladen, dat men de lezers geen moeilijke analyses van literatuur mag
voorzetten. In vele periodieken wordt alles wat afwijkt van het kort navertellen van
de inhoud van romans en het babbelen over de personalia van de auteur als een
ernstige ziekte geschuwd.
Naar onze mening is het inderdaad noodzakelijk dat de criticus in dag- of weekblad
zich voor ogen houdt, dat hij voor een groot publiek schrijft en dat hij daarom
begrijpelijke taal en een eenvoudige redeneertrant moet bezigen. Maar hij behoeft
er toch niet voor terug te deinzen van zijn lezers enige inspanning te eisen. Hij moer
er in ieder geval naar streven niet te kort te doen aan het intellectuele niveau en het
emotionele bereik van het boek dat hij bespreekt. Gaat hij sterk populariserend te
werk, dan bereikt hij wel meer lezers, maar niet op de goede manier en hij doet
zowel het waardevolle boek als de potentiële lezers daarvan te kort.
Geleid door deze overwegingen heeft de jury eenstemmig besloten de Prijs der
Kritiek toe te kennen aan Kees Fens, de jonge criticus van het dagblad De Tijd-De
Maasbode. De literaire kritieken, die deze Neerlandicus sinds een vijftal jaren, en
met wekelijkse regelmaat sinds anderhalf jaar, in dat dagblad publiceert, kenmerken
zich door een intensieve confrontatie van de schrijver met het gekritiseerde werk.
Bij Fens
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is geen spoor over van een ouderwets, impressionistische kritiek, de nog zoveel
beoefende vorm van een causerie naar aanleiding van een boek dat de criticus
vaak half of oppervlakkig gelezen heeft.
Fens probeert altijd, soms met meer, soms met minder succes, de kern van het
besproken werk op te sporen. Hij geeft daarbij blijk van een brede ontvankelijkheid
en er is geen sprake van, dat hij zijn begrip voor het besprokene beperkt tot het
werk van schrijvers die zijn geloofsovertuiging delen.
Niet de geringste verdienste van deze criticus, die in een dagblad schrijft van
rooms-katholieke signatuur, is dat hij kritiseert zonder partijschap. Daardoor levert
hij een belangrijke bijdrage tot verruiming van begrip en waardering voor die
voortbrengselen van de moderne literatuur, die kort geleden nog in zijn kring al te
voorbarig werden afgewezen.
De kritieken van Fens maken de indruk van persoonlijke ontmoetingen met de
besproken boeken. Deze criticus schakelt zijn eigen overtuiging daarbij nooit uit,
maar zijn bereidheid om te begrijpen en te waarderen op de basis van echt of onecht
maakt, dat die overtuiging vaak niet uitdrukkelijk in het geding behoeft te worden
gebracht.
De jury is van oordeel, dat de kritieken van Kees Fens uitmunten door deze twee
eigenschappen:
1. zij vormen een indringende analyse die probeert te antwoorden op de vraag
naar het thema van het werk en de mate waarin de auteur zijn bedoelingen
heeft gerealiseerd en
2. zij behelzen een beoordeling zonder vooroordelen vanuit aanwezige, maar
zich nooit opdringende beginselen.
De heer Prins oppert enkele bezwaren van taalkundige aard tegen de redactie van
dit rapport, o.a. het gebruik van het woord ‘opbrengen’, maar deelt overigens het
gevoelen van de vergadering, die het advies om de prijs toe te kennen aan Kees
Fens zeer gelukkig acht.

[XI.]
XI.

Na het noenmaal in Restaurant Van der Heijden heropent de voorzitter te 2.15
uur de vergadering. Nadat hij de afwezigheid van de heer Frings nogmaals heeft
betreurd en zich n.a.v. een vraag dienaangaande van de heer Meertens heeft
verdiept in de mogelijke oorzaken van deze absentie, wendt hij zich tot de heer
Fockema Andreae om hem te danken voor zijn bereidwilligheid in plaats van de
heer Frings de middagrede te houden en hem met een enkel woord bij zijn gehoor
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in te leiden. Na deze rede over ‘Quatorze Juillet en Nederland’ (zie blz. 13) dankt
de voorzitter de spr. namens de aanwezigen voor zijn doorwrochte voordracht,
waaruit hij enkele punten resumeert.

[XII-XIV.]
XII-XIV.

Nadat de vergadering zich accoord heeft verklaard met het voorstel tot
handhaving van de jaarlijkse bijdrage op ƒ 12.50, deelt Mevr. Idenburg-Siegenbeek
van Heukelom mede namens de heren Van Heerikhuizen en Sivirsky 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. W.C. Braat en Dr. A.E. Cohen, in de commissie voor taal- en
letterkunde Dr. C.F.P. Stutterheim, Dr. G.A. van Es en Dr. W.J.H. Caron, in de
commissie voor geschied- en oudheidkunde Dr. P.C. Boeren en Dr. I. Schöffer en
in de commissie voor schone letteren Ad. den Besten.

[XV.]
XV.

Nadat de voorzitter de commissie voor stemopneming heeft bedankt en de
benoemden geluk gewenst geeft hij aan de vergadering de gewenste toelichting bij
het voorstel tot wijziging van art. 33/3 der Wet. Een percentage van 10% strookt
beter met de geest van de Wet dan het thans geldende vaste bedrag van ƒ 100.-.
Nadat nog enkele vragen uit de vergadering zijn beantwoord, wordt het voorstel
z.h.s. aangenomen.

[XVI.]
XVI.

Als ‘organisator van het spontane applaus’ vraagt en verkrijgt de heer Van
Haeringen met een geestige toepassing van een Skandinavische satire op
toestanden in de totalitaire landen de instemming der vergadering met zijn voorstel
tot herbenoeming van de heer Kossmann als voorzitter.

[XVII.]
XVII.

Bij de rondvraag pleit de heer Van Tricht opnieuw, zoals hij een aantal jaren
geleden met - tijdelijk - succes heeft gedaan, voor vaststelling van de datum der
jaarvergadering op een dag, waarop degenen, die betrokken zijn bij het VHMO niet
ambtshalve verhinderd zijn. In elk geval zou terugkeer tot de zaterdag z.i. gewenst
zijn. De voorzitter herinnert aan de moeilijkheden met de Pers, die het vergaderen
op zaterdag met zich meebrengt, al mogen die uiteraard niet de doorslag geven.
De heer Van Haeringen meent, dat de wettelijke datum, t.w. de derde woensdag in
juni, indertijd is gekozen met het oog op de bezwaren van de heer Van Tricht.
Afgezien van het feit, dat het be-
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treffende wetsartikel thans luidt: ‘De jaarvergadering wordt, tenzij het bestuur anders
besluit, gehouden in juni’ (art. 40) geldt of gold de vrije derde woensdag van juni
alleen voor de gecommitteerden bij de gymnasia. Mevr. Schot en Mevr. Van
Tricht-Keesing zouden gaarne zien, dat de vergadering een bepaalde uitspraak
deed, de heer Huygens meent, dat de vaststelling van een definitieve datum niet
gewenst is. Bij stemming blijkt de meerderheid van de vergadering vóór de zaterdag
te zijn. De heer Van Heerikhuizen doet daarop het bestuur de suggestie zo mogelijk
de tweede zaterdag in juli te kiezen. Nadat de heer Idenburg nog heeft gevraagd,
of het bestuur ter stimulering van de opkomst op de maandvergaderingen wil
overwegen ook eens op zaterdagmiddag bijeen te komen, of de vergadering buiten
Leiden te beleggen, sluit de voorzitter te 16.10 met dank aan de aanwezigen de
vergadering. De traditie getrouw begeeft een aantal leden zich naar Restaurant Van
der Heijden voor het gezellige samenzijn, besloten met een maaltijd, waar de heer
Berkhof gelegenheid krijgt de aanzittenden te verrassen door zijn ongemene gaven
als tafelpraeses.
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Bijlage I Samenvatting van enkele van de maandelijkse
voordrachten (behoort bij het verslag van de secretaris op blz.
199)
Lezing van C. Rijnsdorp op 20 oktober 1961.
‘Een schilderij, een muziekfragment en een gedichtje als uitgangspunt voor een
beschouwing over kunst.’
Bij kunst denke men liever niet aan een begrip met een exact omschrijfbare inhoud,
maar aan een organisch geheel van algemeen-menselijke kunstzinnigheid en
kunstvaardigheid, het daaruit ontstane oeuvre en het uitstralingsgebied waarin dit
alles leeft en werkt, een organisch geheel dat overal leeft waar men het betast.
De bedoeling is drie tastproeven te nemen en op de manier van een vrijblijvend
experiment na te gaan tot welke algemene opmerkingen dit leidt. Gekozen is een
Nederlands zeventiende-eeuws schilderij (Rembrandts De Man met de Gouden
Helm), een Oostenrijks achttiende-eeuws muziekfragment (een passage uit het
Adagio van Mozarts Klarinetconcert K.V. 622) en een Amerikaans negentiendeeeuws
vierregelig versje van Emily Dickinson. De vergelijking geschiedt niet op grond van
overeenkomst in cultuurperiode, school of stijl, maar op grond van het superieure
niveau. Na een uitvoerige bespreking van elk der drie specimina constateert spr.
bij Rembrandt en Emily Dickinson een kunstige nevenschikking, bij Mozart en
Dickinson ‘efficiency’ in het gebruik van de middelen en de aanvaarding van een
zekere begrenzing, terwijl alle drie de voorbeelden, als sporen op hoog niveau van
menselijk leven, bijdragen vormen tot de kennis van de mens en dus mede kunnen
worden gezien als antropologisch materiaal.
Opnieuw blijkt hoezeer de kunstverschijnselen onderling samenhangen, hoe
ingewikkeld en vaak paradoxaal ze zijn, maar boven alles hoezeer het complex dat
men kunst noemt, aan alle kanten leeft.
Tenslotte wordt herinnerd aan het belang van kunstbeschouwingen die
plaatsvinden aan de hand van de concrete productie en niet zomaar speculatief.

Lezing van Dr. N. van der Zijpp op 15 december 1961.
‘Betrekkingen tussen de Nederlandse en Zwitserse Doopsgezinden in de 17e en
18e eeuw.’
Kort na 1640 kregen de Doopsgezinden in Nederland kennis van de vervolging
waaraan hun geloofsgenoten in kanton Zürich blootstonden. Ondanks de intercessie
van de Nederlandse Staten-Generaal en anderen heeft men weinig voor deze
vervolgden kunnen bereiken, en omstreeks 1660 waren alle Doopsgezinden uit
Zürich verdreven.
Meer succes heeft men gehad ten aanzien van de vervolgingen in het kanton
Bern. Op vier manieren hebben de Nederlandse Doopsgezinden hun geloofsgenoten
in het Bernse geholpen: door directe morele en financiële steun, door politieke hulp
door bemiddeling van de Staten-Generaal, door kolonizering in Nederland, en door
hulp bij emigratie naar Amerika.
J.L. Runckel, ‘secretaris’ (gezant) van onze Staten-Generaal in Zwitserland heeft
veel voor de Doopsgezinden in Bern kunnen doen. Nadat in 1710 een deportatie
van Zwitserse Doopsgezinden naar Carolina door de energieke houding van de
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1711 te bereiken, dat alle Bernse Doopsgezinden naar Nederland mochten
vertrekken. Niet alle hebben willen weggaan; een kleine 400 kwamen naar hier,
voor wie de
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(Doopsgezinde) Commissie voor Buitenlandse Noden boerderijen kocht of pachtte
bij Groningen, Sappemeer, Kampen en elders. Gedurende ruim een eeuw, van
1645 tot 1765 hebben de Nederlandse Doopsgezinden voor deze broederhulp grote
sommen opgebracht.
De laatste fase van de hulpverlening bedroeg financiële steun en bemiddeling
aan de uit Zwitserland naar de Palts gevluchte of verdreven Doopsgezinden, die in
de jaren 1709-65 in groten getale naar Pennsylvanië zijn geëmigreerd.
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Bijlage II Uitgevers en instellingen, die werken aan de bibliotheek
ten geschenke gaven. (behoort bij het verslag van de bibliothecaris
op blz. 203)
1.

Arbeiderspers, N.V., te Amsterdam.

2.

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

3.

Daamen's Uitgevers-Maatschappij, D.A.,
te 's Gravenhage.

4.

Germanisches National-Museum, te
Neurenberg.

5.

Hollandia N.V., Uitgeverij en Drukkerij,
te Baarn.

6.

Leopolds Uitgeversmaatschappij, H.P.,
te 's Gravenhage.

7.

Manteau N.V., Uitgeversmaatschappij,
te Brussel.

8.

Meulenhof, Uitgeverij J.M., te
Amsterdam.

9.

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, te 's Gravenhage.

10.

Oorschot, N.V. Uitgeversmaatschappij
G.A. van, te Amsterdam,

11.

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

12.

Sikkel N.V., Uitgeverij De, te Antwerpen.

13.

Stadtgeschichtliches Museum, te Leipzig.

14.

Universiteitsbibliotheek, te Amsterdam.

15.

Universiteitsbibliotheek, R.K., te
Nijmegen.

16.

Universiteitsbibliotheek, te Utrecht.

17.

Veen N.V., Uitgeverij J.D. van der, te
Winschoten.

18.

Vlaamse (Kon.), Akademie voor taal- en
letterkunde, te Gent.

19.

Wolters' Uitgeversmaatschappij, J.B., te
Groningen.
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Bijlage III rekening en verantwoording van de penningmeester
over 1961
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN

Saldo 1 januari 1961

ƒ 9419,34

Rente van Effecten

ƒ 412,37

Rente van Effecten Vaste ƒ 233,42
Fonds
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 107,94
Rente Grootboek Vaste
Fonds

ƒ 1194,80

Contributies 1960/61

ƒ 1824,32

Contributies 1961/62

ƒ 9492,17

Rente Bank en
Renteboekje

ƒ 144,18

Rijkssubsidie

ƒ 14000,-

Opbrengst verkochte
jaarboeken

ƒ 68,04
------------

ƒ 36896,58

UITGAVEN

I.

Kosten van
Bestuur, Lokaalhuur
enz.:
1. Honorarium
ƒ 2500,Secretaris-Penningmeester
2. Bureau
ƒ 959,80
Secretaris-Penningmeester
3. Kosten
ƒ 240,Noordelijke Afdeling
4. Kosten
Zuid-Oostelijke
Afdeling

ƒ-,-

5. Lokaalhuur,
Concierge, Licht

ƒ-,-

6. Kosten
ƒ 109,70
Bestuursvergaderingen
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7. Reiskosten- en
Representatie
Bestuur

ƒ 508,78

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

Kosten van
Algemene en
Maandelijkse
Vergaderingen:
Onkosten
Jaarvergadering

ƒ 821,83

Onkosten
Maandelijkse
Vergaderingen

ƒ 733,70

Reiskosten van
sprekers en
honoraria
voordrachten

ƒ 950,05

-----------III.

ƒ 4318,28

ƒ 2505,58

Kosten van vaste
Commissies:
Commissie Taal- & ƒ 348,32
Letterkunde
Commissie
Wynaendts
Francken-Prijs

ƒ -,-

Commissie Schone ƒ -,Letteren
Historische
Commissie

ƒ 6,92
------------

IV.

ƒ 355,24

Kosten van het
Jaarboek:
Drukkosten, porti

ƒ 4226,36

Onkosten
ƒ 61,14
Jaarboekcommissie
------------

ƒ 4287,50
------------

Transporteren

ƒ 11466,60
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Transport
V.

ƒ 11466,60

Kosten
Bibliotheek:
Honorarium
Bibliothecaris

ƒ 1000,-

Aangeschafte
boeken

ƒ 5154,03

Abonnementen

ƒ 614,20

Boekbinden

ƒ 1772,16

Brandassurantie

ƒ 248,90

Bureaukosten

ƒ 490,06
------------

VI.

Kosten der
Eigen
Uitgaven:
Reservering

VII.

ƒ 9279,35

ƒ 3000,-

Bijdragen:
Koninklijk
Nederlands
Aardrijkskundig
Genootschap

ƒ 20,-

Vereniging
Nederlandse
Muziekgeschiedenis

ƒ 8,-

Vereeniging
Overijsselsch
Regt

ƒ 10,-

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

ƒ 38,-

VIII.

Reservering
Prijs voor
Meesterschap

ƒ 600,-

IX.

Reservering
voor
Huisvesting

ƒ 1000,-

X.

Reservering
Prijs voor
Literaire Critiek

ƒ 250,-

XI.

Diverse
Uitgaven:
Cats-Herdenking

ƒ 144,42
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Bankkosten,
Safehuur,
Bewaarloon

ƒ 53,45

Register
ƒ 1744,11
Levensberichten
Subsidie

ƒ 1000,-----------ƒ 744,11

Verkochte
registers

ƒ 30,25
------------

Bijdrage
Multatuli-Genootschap

ƒ 713,86
ƒ 100,------------

ƒ 1011,73
-----------ƒ 26645,68

RECAPITULATIE:

Totaal der Ontvangsten

ƒ 36896,58

Totaal der Uitgaven

ƒ 26645,68

Saldo 1 januari 1962

ƒ 10250,90

B. Rekening van het vaste fonds:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 1288,69

Rente Grootboek

ƒ 1194,80

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 38,64
Rente van Effecten

ƒ 233,42
------------

ƒ 2755,55

Uitgaven:
Rente Grootboek t/g
Algemene Rekening

ƒ 1194,80

Rente Effecten t/g
Algemene Rekening

ƒ 233,42
------------

ƒ 1428,22
------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 1327,33
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C. Lucie B. en C.W. v.d. Hoogt-fonds:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 111,10

Rente Kapitaal

ƒ 980,37

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 16,40
------------

ƒ 1107,87

Uitgaven:
Prijs B. Schierbeek

ƒ 1000,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 107,87

D. Verwervingsfonds der bibliotheek:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 1026,37

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 28,95
------------

ƒ 1055,32

Uitgaven:
Aankoop handschrift
Passieoverwegingen

ƒ 1000,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 55,32

E. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 2586,03

Rente Grootboek

ƒ 285,90

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 76,36
------------

ƒ 2948,29

Uitgaven:
Prijs Prof. Dr. S. Dresden

ƒ 500,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 2448,29
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F. Kosten eigen uitgaven der Maatschappij:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 4435,60

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 130,71
Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 3000,------------

ƒ 7566,31

Uitgaven:
Subsidie Cats-Bundel

ƒ 1250,-

Subsidie uitgave
‘Hadewych en Heer
Hendrik van Breda’

ƒ 450,-

Zetten, drukken, brocheren ƒ 1115,van 500 ex. ‘Florigout’
------------

ƒ 2815,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 4751,31

G. Prijs voor meesterschap:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 759,07

Jaarlijkse reservering

ƒ 600,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 24,04
------------

ƒ 1383,11

Uitgaven

ƒ -,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 1383,11
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H. Reserve huisvesting:
Saldo 1 januari 1961

ƒ 1001,91

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 1000,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 31,78
------------

ƒ 2033,69

Uitgaven

ƒ -,------------

Saldo 1 januari 1962

ƒ 2033,69

I. Reserve prijs voor literaire critiek:
Reservering ten laste Algemene
Rekening

ƒ 250,-

Leiden, 11 juni 1962
Dr. J.J. Mak, Penningmeester
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur, en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 11 juni 1962
w.g. N. Kolff
w.g. A.A. Prins

Vermogensoverzicht per 1 januari 1962
Bezittingen:
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 706,13
Saldo Amsterdamsche
Bank

ƒ 520,21

Saldo Renteboekje
Amsterdamsche Bank

ƒ 9024,56
------------

ƒ 10250,90

Effecten:
f 7/100,- 4¼% Nederland ƒ 700,1959 100%
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f 5/1000,- 4¼% Nederland ƒ 5050,1959 101%
f 100,- 3% Nederl. Indië
1937 II 92%

ƒ 92,-

f 1000,- 3½% Rotterdam
1937 VI 94%

ƒ 940,-

f 1000,- 4¾% Bank v. Ned. ƒ 1030,Gem. '58 103%
f 1000,- 4½% idem 1959
I-II 101%

ƒ 1010,-

f 1000,- 4¼% idem 1952
III 100%

ƒ 1000,------------

Nog te ontvangen
contributies 1961/62
(schatting)

ƒ 9822,ƒ 1850,-

Vaste fonds:
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 1327,33
f 9600,- 3% Inschr. Grootb. ƒ 6720,à 70%
f 36600,- 2½% Inschr.
Grootb. à 59%

ƒ 21594,-

f 2000,- 4¾% Mij. v.
Middell. Crediet 101%

ƒ 2020,-

f 1000,- 4½% Pegem,
Haarlem 101%

ƒ 1010,-

f 2000,- 4¾% Ned.
Spoorwegen 1957 103%

ƒ 2060,------------

ƒ 34731,33
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V.D. Hoogt-fonds
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 107,87
f 13900,- 3% Inschr.
Grootboek à 70%

ƒ 9730,-

f 6/100,- 4¼% Nederland ƒ 600,1959 100%
f 2/1000,- 4¼% Nederland ƒ 2020,1959 101%
f 1/1000,- 3½% Nederland ƒ 930,1947 93%
f 4/1000,- 3% Ned. Indië
1937 II 94%

ƒ 3760,-

f 1000,- 4¼% Enschede
1952 IV 99%

ƒ 990,-

f 1000,- 4¾% Bank v. Ned. ƒ 1030,Gemeenten '58 103%
f 1000,- 4¼% idem 1952 II ƒ 1000,100%
f 1000,- 4¾% Mij. Fin. Nat. ƒ 1020,Herstel 102%
f 2000,- 3% 's-Gravenh.
Hyp. Bank GG 88 %

ƒ 1760,-

f 1000,- 3% Utrechtsche
Hyp. Bank EE 88%

ƒ 880,-

f 1000,- 3¼% Westl. Hyp. ƒ 890,Bank N. 89%
------------

ƒ 24717,87

Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 55,32

Dr. C.J. Wynaendts Francken-fonds:
f 11500,- 2½% Inschr.
Grootboek à 59%

ƒ 6785,-

Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 2448,29
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------------

ƒ 9233,29

Fonds eigen uitgaven der Maatschappij
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 4751,31

Reserve prijs voor meesterschap
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 1383,11

Reserve huisvesting
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 2033,69

Reserve prijs voor literaire critiek
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 250,------------

Totaal der activa

ƒ 99078,82

Passiva: diverse te betalen rekeningen ƒ 1343,11
-----------ƒ 97735,71
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Leidsche drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Verkrijgbaar bij de uitgever E.J. Brill te Leiden
KLEINE REEKS

voor leden

I.

UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiende-eeuwse
esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 120 blz. gr.
8vo.

II.

DE
ƒ 7.35
REFREINENBUNDEL
VAN JAN VAN
DOESBORCH,
door Dr C.
Kruyskamp. 1940.
2 dln. I: LXXXVIII, 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. 1940. IV, 195
blz. Met 2 facs. gr.
8vo.

ƒ 5.90

IV.

HET ROERSPEL ƒ 18.EN DE COMEDIES
VAN
COORNHERT.
Uitgegeven en van
commentaar
voorzien door Dr P.
van der Meulen.
1955. VIII, 587 blz.,
1 facs. gr. 8vo. geb.

V.

DEN STAET VAN ƒ 9.50
LONDON IN HARE

ƒ 7.50
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GROOTE PESTE.
[in het Iaer des
Heeren M.D.C. III.
Beschreven A.D.
1604]. Door Jacob
Cool. [Tekst in
facsimile, naar de
druk van Richard
Schilders tot
Middelburgh van
het jaar 1606]. Met
een inleiding en
aantekeningen door
J.A. van Dorsten en
K. Schaap. 1962.
VI, 64 (47 facs.)
blz., 4 pl.
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XIII.

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

ƒ 5.50

XIV.

De Historie van
ƒ 7.50
Partinoples, Grave
van Bleys. Naar de
druk van Ot
Barentsz. Smient te
Amsterdam in het
jaar 1644.
Uitgegeven door
S.P. Uri. 1962. VIII,
84 blz., 15 ill.
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MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL
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