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Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn
1
door F.K.H. Kossmann
Van vóór Vondel tot ver na Bilderdijk zingt, praat en preekt de Nederlandse dichtof rijmkunst overwegend in alexandrijnen. Op het eerste gezicht lijkt dit een navolging
van het Frans, en dat is het natuurlijk ook wel. Maar met deze verklaring is niet alles
gezegd en nog minder begrepen.
Een versvorm doet zich voor als een figuur van klanken, of uiterlijker nog, als een
kleed, dat de taalklanken zich omhangen en waardoor zij een figuur vormen. Een
archaïsch feestgewaad, een maskerpak, een travesti, een zwarte geklede jas. Voor
de makelij van die kledingstukken zijn er in verschillende tijden en talen vaak min
of meer dwingende regels. De voortgaande ontwikkeling geeft beurtelings aanleiding
tot het verstrakken en tot het losser maken van dergelijke regels. En het verschil in
taalkarakter en spraakgewoonte brengt veranderingen aan in de gelijkheid van wat
volgens eenzelfde regel als gelijk bedoeld was.
Verzen zijn een beweging in de tijd, die - met of zonder werkelijk geluid - in hun
loop wordt gehoord. Zij kunnen kabbelend voortgaan, springen en klateren, of ook
bedachtzaam schrijden, losjes slenteren, breed stromen en stormend voortjagen.
Dit zijn natuurlijk geen exacte bepalingen, maar het is ook niet als fraaie beeldspraak
bedoeld. Het is een poging om het temperament te benaderen dat zich door de
vormen in de geluidsstroom uit. Nemen wij de verskunst in heel ruime zin en sluiten
volks- en kinderrijm daarbij in, dan zal het makkelijk zijn allerlei temperamenten als
het ware in hun natuurstaat te herkennen: springerige strofetjes, mijmerende woordof klankherhalingen, uitbundige of juist weemoedige refreinregels. Daar spreken
vorm en stemming voor zich zelf, ook als de kunstpoezie zich daarvan gaat bedienen.
Dit bevat stof voor velerlei pikante vergelijkingen, maar het stelt ons niet voor
raadsels.
Het probleem van de Nederlandse alexandrijn, waarover ik het wil hebben, is er
een van civilisatie. Dat is: van zich mooier, beter, fijner willen maken, zich
vervreemden van zijn eigenlijke onopzettelijke staat. Die vervreemding houdt een
vernieuwing in, met de daarbij behorende illusies en ambities. Met de risico's van
iedere standsverbetering.
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Openingsrede voor de jaarvergadering op 13 juli 1963.
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Wij hebben de alexandrijn van de Fransen gekregen in de loop van de 16e eeuw.
Omstreeks 1500 en nog lang daarna bestaat er geen Nederlandse alexandrijn. Hij
behoort niet tot de verschijningsvormen waarin de Nederlandse taal zich naar haar
eigen aard kleedde. Hij is een vreemde mantel. We hebben er hard aan moeten
werken om hem bij onze taal, ofwel onze taal bij hem aan te passen.
In Frankrijk is hij er omstreeks 1500 en reeds lang daarvoor als een natuurlijk
gegroeide taalbekleding, en wel één van een aantal soortgelijke. De alexandrijn
heeft zijn 12 volwaardige lettergrepen, met soms een 13e als onvolwaardig
aanhangsel. Er zijn andere minstens even gangbare versvormen van 10 volwaardige
lettergrepen, en van 8 en van 6. Op het telkens gelijk blijvende aantal gelijkwaardige
stappen bewegen deze verzen zich voort.
Ik zal het onwelluidende woord lettergrepen verder vermijden en voortaan spreken
van stappen. Hierdoor volg ik dan het oude voorbeeld, want in die tijd sprak men
van pied in de betekenis van sillabe. Het klassieke begrip versvoet als een gevarieerd
samenstel van enige ongelijke lettergrepen had voor de Fransen helemaal geen
aantrekkelijkheid. Zij hoorden of voelden niets van meerledige voeten; voor hun
smaak was iedere stap er een. Nog even terzijde een andere gebruiksaanwijzing.
Ik zal de term iambe beslist niet gebruiken. Maar aangezien ik wel moet kunnen
spreken over de getelde verzen van 10 stappen, die wij gewoonlijk 5-voetige iamben
noemen, kies ik hiervoor de oude Franse term vers communs. Deze naam wijst er
al op dat dit iets kortere vers naast de alexandrijn volop gebruikelijk was, en dat niet
alleen bij de Franse rhétoriqueurs, maar ook bij de oudere Italiaanse en evenzeer
bij de jongere Franse klassicisten. Aldus geïnstalleerd in mijn termen herhaal ik dus:
dat bij de Fransen het kenmerk van gelijke verzen is dat deze bestaan uit eenzelfde
aantal gelijkwaardige stappen, en dat alexandrijnen er 12 hebben tegen de vers
communs 10, om van kortere versregels niet te spreken.
Die onderlinge gelijkwaardigheid van de stappen in de romaanse verzen is
natuurlijk een uiterst opwindende aangelegenheid. De praktijk en de theorieën van
de klassieke oudheid gaan uit van gedifferentiëerde sillaben. Die talen waren dus
blijkbaar anders. Dat zij dan zo. Maar daartegenover mag men nu ook niet stellen
dat gelijkwaardigheid betekent: in alle dimensies van klankwaarde geheel identiek.
Het hoeft en kan niet meer betekenen dan: niet door in de spraakklanken bepaalde
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elementen duidelijk in twee soorten gesplitst, met name niet in hele en halve. En
dit leidt er dan toe dat mogelijke graduele verschillen niet worden uitgelegd als een
veronderstelde tweesoortigheid, maar worden verwaarloosd. Hoe dit in de romaanse
talen zo gekomen is en welke invloeden tot deze ongedifferentieerde waardering
hebben geleid, behoort in een andere doctrine thuis. En er zijn trouwens echte
romanisten, zelfs in Frankrijk (want Zwitsers en Elsassers zijn suspect), die eigenlijk
nooit volledig vrede hebben met het feit van deze gelijkwaardigheid. Hollanders en
Duitsers geloven er dikwijls helemaal niet in; en onder hen was Constantijn Huygens
een onvervaard kruisvaarder. Laat ons niet verder afdwalen.
Onder de Nederlandse versgebruikers van omstreeks 1500 kende men nog niets
van die Franse waarheden, waarmee wij ons zelf zouden gaan civiliseren. Voor
vertellend en betogend dichtwerk bestond er één versvorm, die spontaan uit het
Nederlandse taalgebruik was voortgekomen: regels die op een of andere manier
rustig hun eindpunt bereikten en daar in het rijmwoord hun beslag kregen. Een zeker
gevoel voor verhoudingen, dat daarin onbewust werkte, leidde niet tot eigenlijke
bepalingen en was individueel. Tot telling kwam men niet en evenmin tot een
onderscheiding van langere en kortere verssoorten. Er waren wel eens korte
regeltjes, die niet als volle verzen werden aangemerkt en dan ook als halve of als
losse toevoegsels werden beschouwd. En er waren natuurlijk strofen van kortere
verzen en liedvormen. Maar zelfs daarin liet de spraakgewoonte wel toe dat er
ongelijkheid in het aantal stappen voorkwam. Of beter gezegd: ook daar was niet
het aantal stappen de maatstaf, maar wel de overeenkomstige versgang. Trouwens
bij de liederen begon de erkenning dat deze vrijheid toch bezwaarlijk kon worden
in verband met de zang en de melodie, en zowel De Casteleyn als Coornhert voelen
hier wel iets voor een beperkende civilisering.
Maar waar het om gaat is de vraag of men het beginsel van een vastgesteld aantal
stappen als regel wil erkennen. Dat weigeren De Casteleyn en Coornhert nog
volstrekt. Zij zien dat sommige van hun tijdgenoten daar belang in stellen en er
moeite voor doen, maar zij voelen het als iets kunstmatigs, een aanstellerij of een
Franse mode, die het vers alleen belemmert in zijn natuurlijke loop naar het rijm.
Hierin hadden zij eigenlijk volkomen gelijk, maar de loop van de geschiedenis vraagt
daar niet altijd naar. Wat nu allereerst gebeurde was beslist niet het volgen
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van de Franse voorbeelden. Er kwamen geen Nederlandse stapverzen van 10 of
van 12. Alleen deden sommigen hun best niet boven de 12 sillaben te raken in hun
overigens geheel vrije en ouderwetse woordreeksen; met minder dan 10 kwamen
zij niet toe. De individuele uitzondering hierop was Jonker Jan van der Noot. Hij
volgde inderdaad met de geest van de school van Ronsard, ook de bij deze Franse
jongeren gangbare vormen. Maar hij stond als een vreemdeling in zijn vaderstad
Antwerpen en bepaalde niet de komende ontwikkeling, noch in Brabant noch in de
Noordelijke gewesten. Bij die ontwikkeling zijn Jan van Hout en Spieghel, Marnix
en Van Mander met eveneens individuele bijdragen betrokken geweest. Een nieuwe
algemene Noordnederlandse verstraditie komt daarna; dan is het kort na 1600, en
dan zijn Hooft, Daniel Heinsius en Cats degenen die school maken.
Bij Van der Noot en Spieghel moet ik toch even stilstaan.
Hendrick Ackermans, de lofredenaar van Van der Noot, beschrijft in zijn Apologie
voor de Poeticsche werken het versgebruik van zijn dichter en wel geheel volgens
het Franse recept. Het zijn ‘wel-besneden, ghelijc-voetighe, ende suet-vloedende
veerschen, van dry-der-hande aerdt: te weten Heerlijcke, Ghemeyne, ende
Lyricksche veerschen’. De heerlijcke zijn de heroische alexandrijnen ‘bestaende de
manlijcke in 12, de vrouwelijcke in 13 sillaben, hebbende beyde sekeren snede,
pause oft steunen op de sesde sillabe’. Zo hebben de ghemeyne of vers communs
10 en 11 sillaben en een pause op de vierde. ‘Dit advertere ick oock daerom datmen
elcke snede wel distinctelijck ende bescheydelijck moet pronuncieren’, want wie dat
niet goed onderscheiden verliezen de draad en vinden er geen smaak in. De drie
epitheta welbesneden, gelijkvoetig en zoetvloeiend zijn beslist geen ornantia, maar
betekenen heel precies: wel-besneden, dat is, goed naar de sneden of pausen
ingedeeld; suet-vloedend moet wel zijn: in zuivere rijmen uitlopend, similiter cadentia;
en ghelijc-voetigh is wel zeker: bestaande uit het voorgeschreven aantal gelijke
volwaardige sillaben of stappen. Over de kortere verzen van 2 of 3, 4 of 5, 6 of 7,
en 8 of 9, weidt Ackermans niet uit; zij richten zich naar de zangwijs of ‘harmonie’
van de ‘Hymnen, Oden of Lyrikens, diemen maken wilt’.
Zo'n op Franse manier gelijkvoetig vers commun met rust op de vierde luidt nu
b.v.
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Met verscheyden bloemkens die sy doet groeyen.
- - - v - - - o

Dezelfde Ode, ‘Inden April als Flora heur gaet spoeyen’, heeft nog een vers van
diezelfde vorm
Te ghebruycken heuren reuck weert ghepresen.
- - - - v - - - o

En deze twee verzen staan tussen ruim twintig andere die wel op natuurlijke wijze
met de uitspraak van het Nederlands overeenkomen. Want, hoe men het ook
beredeneert, het rustpunt op de laatste sillabe van verscheyden en ghebruycken
ligt niet in het gehoor; daar is de gelijkvoetigheid een vreemd romaans fenomeen.
Spieghel is in twee opzichten het tegenbeeld van Van der Noot. Inplaats van de
Franse gelijkvoetigheid erkent hij een afwisseling van lange en korte voeten, - wat
de aard van dat verschil dan ook moge zijn. Hij had dit inzicht ongetwijfeld aan Jan
van Hout te danken, die als eerste de alexandrijnen omschreef als verzen ‘van zes
voeten of twaelf sillaben’ (dat zijn dus nu klassieke voeten elk van twee sillaben),
die na de derde voet een ‘val, rustinge, steunsel of ademverhalinge hebben’. Van
Hout voegde hier nog aan toe, dat hij in deze verzen ‘een zekere mate’ in acht nam
‘yegelycke sillabe op zijn juyste gewichte comende’. Hiermee was dus in Leiden en
Amsterdam het beginsel van de gelijkvoetigheid afgewezen, en op zijn minst
begrepen dat toonloze sillaben niet geschikt zijn om overal in het vers als volwaardig
op te treden. Hoe Van Hout zijn inzichten toepaste weten wij niet voldoende omdat
zijn werk niet bewaard is. Bij Spieghel hebben wij ruimschoots gelegenheid om na
te gaan hoe hij met het ‘juiste gewicht’ uitkwam. En dan valt op dat zijn stijl en
woordgebruik vol is van zware klanken en rijk aan samenstellingen en aan
monosyllaba, zodat inderdaad lidwoorden en stomme uitgangen gewoonlijk tussen
veel volklinkende sillaben komen te staan, en dan ook geen aanleiding geven tot
onzekere zwakke versgedeelten. Spieghel's alexandrijnen lopen inderdaad meestal
met volle gelijke stappen, zoals Ronsard dat ook wilde bevorderen door zijn
aanbeveling van gedragen klanken, ‘mots elues, graves et resonnans’. Voor de
middenrust had Spieghel weinig zorg, en dat alles maakt zijn verzen vaak gedrongen,
stroef en stijf.
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God kennen, lieven, volghen, is ons volghers wit:
Hij schent ons, die heil-leert en zelver heil-loos zit.
Daar is geen zotter ding als heil en dueghd leeraren,
En zelf door ondueghds onheil blijven in beswaren.
Wort elk vroom, blijf ik boos, wat baat my haar ghenueght?
Blijft elk boos, word ik vroom, wat schaat mij haar ondueght?
(Hert-Spieghel 4e boek)

De Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst (1584) zoekt naar een aanwijzing
voor de praktijk van de Hollandse rederijkers en komt tot een wonderlijke tussenvorm.
De strikte navolging van de Franse manier was te veel opeens. Het voorschrift luidt:
leer voorlopig de lange regels beperken tussen 10 en 14 sillaben. Zo bleef er nog
vrijheid voor een samentreffen van meer dan een toonloze, zoals het oudere
Nederlandse vers gewend was. Maar het gaf tevens als schijngrens de lengte aan
van de twee getelde verssoorten tezamen, 10 en 11 tot 12 en 13, met nog één
lettergreep speling aan het slot of ergens middenin. Een compromis tussen Spieghel,
Coornhert en de status quo. Maar ook verhelderend voor het zonderlinge feit dat in
Nederland de vers communs als het ware in de alexandrijn zijn opgegaan.
Na Van der Noot heeft Van Mander in die overgangstijd nog bewust vers communs
voor een van zijn leerdichten gebruikt. Maar aan de algemene smaak beantwoordde
hun onsymmetrische opbouw blijkbaar niet en de Nederlanders legden zich verder
toe op de aanpassing van de symmetrische alexandrijn. Als er al orde moest komen,
1
dan ook volledig .
Na Spieghel's stroefheid heeft de jonge Hooft zijn best gedaan om een losser en
soepeler taal in de alexandrijnen te laten passen. En hij verdedigde zijn praktijk door
die te staven met overeenkomstige romaanse voorbeelden uit het Italiaans en Frans;
als maat nam hij eigenlijk het halve vers van zes stappen aan.
Tot nu toe heb ik noch het begrip noch het woord klemtoon ter sprake gebracht.
Dat bestond niet in de 16e eeuw. De klassieke metriek was een geleerdheid die op
de klassieke talen betrekking had. De levende talen hoefde men niet te leren. Bij
de Fransen kon dat zo blijven zonder bezwaar, omdat men met de gelijkvoetigheid
zijn eigen norm had gevonden.

1

Over Vondels vers communs spreek ik hier niet, hoe belangrijk die ook zijn
(Altaergeheimenissen, Jeptha). Hij heeft toch altijd weer zijn volle aandacht op de alexandrijn
gericht.
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De Casteleyn kent wel de term accent, maar die betekent iets anders. Gelijk accent
is gelijke klank bij ongelijkheid van herkomst of spelling, zoals in de rijmwoorden
jonk (eigenlijk jong) en tronk, of blust (eig. bluscht) en lust. Onbeklemde lettergrepen
interesseren hem niet, want in zijn antifranse leer komt het aantal sillaben er niet
op aan. Hij ziet ze voorbij omdat hij ze niet hoort en staat er niet bij stil; alleen in
een dubbel rijm mogen ze niet binnen dringen. Hij weet eenvoudig niet wat klemtoon
is en heeft er geen woord voor nodig. Het vers loopt vanzelf door de natuurlijke
uitspraak van de zin, en het rijm is het eind- en steunpunt.
Hooft kwam met een eenvoudige en heldere voorstelling voor den dag. Verschillen
van lange en korte sillaben, zoals de klassieke metriek die kent, waren er, meent
hij, inderdaad toch ook bij ons. Hij stelde drie zaken aan de orde. Ten eerste, dat
wij ‘de lanckheit van de silben naer den bijclanck nemen’, en dat nieuwe woord
bijklank betekent accentus of klemtoon. Ten tweede, dat in onze, ook in de romaanse,
verzen deze bijklank geregeld te horen is en in een verplichte regelmaat optreedt.
Ten derde, dat op die regelmaat een aantal toelaatbare afwijkingen kunnen
voorkomen. Met name erkent hij drie ‘veranderingen’ of klemtoonverschuivingen.
Voor het Nederlandse vers werden de eerste en tweede stelling wel algemeen door
zijn tijdgenoten aanvaard, de derde werd afgewezen. De kans om iets van de
romaanse vrijheid van beweging voor onze verzen te redden ging verloren.
Had een vierighen Godt mijn hart doe niet gheleert,
Dat u den hemel aen de werelt had vereert
Op voorwaerde, dat al, die kenden u waerdije,
Souden voor 't hoochste goedt kiesen u slavernije,
Soo moest ick van 't gheslacht der eycken-boomen hardt,
Ofwel een rootse zijn, die niet beweecht en werdt....
Mijn ghedacht is te cleyn. Ach lief en salich leven
Mijns ootmoedighe siels! Ach mocht mijn siel, van nu
Eeuwelijck metter woon vaeren uyt my in u!
En, in dees wooningh schoon uws siels, altijt nae desen
Onscheydelijck, haer trouw-nechtige dienstboo wesen!
(Granida 1108-1113, 1179-1183)

In de latere bewerking van de Granida werd dit alles glad gestreken, en de pastorale
pathetiek verloor haar beweeglijkheid.
Huygens is spits en keurig, en geeft zijn overdenkingen een precieuse en sierlijke
vorm.
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Hy meent geen' Koren-bloem, die Tarw zaeyt: verr' van daer;
Hy meent den nooddruft, en hy neemt den oorber waer.
De Bloem verschijnt nochtans, en menght sich onder 't Koren,
Als Gasten die in 't Mael der Gasten niet en hooren,
En komen ongenoodt, en schicken sich in 't best, ...
De Bloem is noodeloos in 't Koren, en nochtans,
Daer's geen weerseggen aen, sy geeft de Tarw een' glans,
En staeter in en pronckt als kinderen van Heeren
Als 't Paesch-dagh is, met Blauw' en Roo Satijne kleeren.
(Op den titel van de Korenbloemen)

Cats is verteller en keuvelt zijn verzen schijnbaar zonder moeite vol. Zijn kunst is
de levendige losse praattoon binnen de maat. Zijn mond is als het ware naar de
alexandrijn gaan staan. En dat is na hem de hele Hollandse welsprekendheid min
of meer overkomen.
Hoe dat de liefde speelt omtrent de jonge sinnen,
En maeckt een killigh hert genegen om te minnen,
Is waert te sijn bemerckt. Weest gunstigh soete jeught;
Eens anders herten-leet is dickmael iemants vreught.

Dan kan het verhaal beginnen:
Actaeon, uytter aert tot vliegen seer genegen,
En met een snellen valck sijn lust te mogen plegen,
Was van een edel huys en van een hoogh gemoet,
Was uyt een volle beurs en weeligh op-gevoet,
Was vrolick in gelaet. Sijn geest, voor weynigh dagen,
Was aen een jonge Maeght ten vollen op-gedragen:
Jolinde was sijn wensch, sijn troost, sijn herten-lust,
En buyten haer gesicht en was hy noyt gerust.
(Proef-steen v.d. Trou-ringh. Houwelick uyt mede-lijden)

Bij Vondel vond de Nederlandse alexandrijn zijn eindbestemming. Het pathos stuwde
de woordenstroom in breed gebaar voort. En de af- en aanzwellende klanken golfden
in zware plooien over de schouders van het vers. Het moet ‘wacker op zijne voeten’
staan, verklaarde Vondel zelf; ‘heeft het geen zenuwen, zoo hangt het slap en
vadzigh; is het te gedrongen, zoo staat het stijf, gelijck een lantsknecht in zijn harnas’
(Aenleidinge 1650).
Ghy die der vromen schild en wisse toevlught zijt,
En van den hemel af den jammerlijcken strijd
Der menschen gade slaet, en ziet de steden daelen
En wentelen, en zet de heerschappijen paelen;
Erbarm u over dit bedruckt, belegert slot ...
(Gysbreght V, 1803-1807)
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Zo vormden de sterkste persoonlijkheden van onze letterkunde in de eerste helft
van de 17e eeuw ieder hun eigen stijl en toon in de alexandrijn. En de verschillen
zijn misschien eigenlijk belangrijker dan de uiterlijke gelijkheid. Maar de overeenkomst
van vorm is toch ook een werkelijke aangelegenheid. En daarover gaat mijn
uiteenzetting.
De Nederlandse ontwikkeling stelde de eis van goed geplaatste klemtonen, en
deze dan ook goed om-en-om hoorbaar, althans niet door tegenklemtonen verstoord.
Wij werden hoe langer hoe geciviliseerder, maar nu gingen we toch van het romaanse
voorbeeld af. Eerst had men de natuurlijke vrijheid van het Nederlands opgeofferd
aan de Franse gelijkvoetigheid, nu offerde men de natuurlijke vrijheid van de Fransen
op aan de strikte regelmaat. Zo kreeg de Nederlandse kunst-alexandrijn een tamelijk
bestudeerde houding. Door zijn weinig spontane afkomst was hij voorbestemd om
statig en stijf te worden. En helaas was daaraan in de Nederlandse letterkunde van
de komende eeuwen ook de meeste behoefte.
Als Huygens met Hooft en later met Corneille over de klemtonen debatteert beroept
hij zich op parallelen met de muziek en de zang. Die parallelen zijn er, maar voor
een juist begrip moeten we ook in de muziek eerst tijdgenoot van Huygens trachten
te worden. Ik zal heel kort en wat eenzijdig zijn om hier iets verduidelijkends uit te
halen. De notie van de teleenheid, of maatslag, was er natuurlijk, en gelijke lengte
of duur of afstand van die teleenheden was daarbij voorondersteld. Men richtte nu
verder zijn aandacht op verdeling en onderverdeling, dus halven, kwarten, achtsten
enz., die met hun zovelen als zij waren een hele teleenheid vulden. Dat naast
veelvouden van twee bij deze verdelingen ook veelvouden van drie mogelijk zijn
laat ik hier buiten beschouwing. Nadat een teleenheid vol is wordt het begin van de
nieuwe teleenheid als een nieuwe stap gevoeld, wat op zich zelf niet hoeft te worden
gehoord door een duidelijke klemtoon. Maar een felle klemtoon op een andere plaats
zou bepaald tegen de draad zijn. Dat was punt één.
Een tweede punt is de mogelijke ordening van een reeks teleenheden. Daarop
is de kunstmuziek van die tijd nog nauwelijks attent. Uiteraard bestond die orde wel
in lied- en danswijzen, waar een strofische opzet gewoon is. Maar noch in de polyfone
madrigaalzang, noch in de nieuwe monofone ‘stile recitativo’ bestaan de frasen uit
een gelijk of parallel
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gegroepeerd aantal muzikale maten. In de muzieknotatie onderscheidde men ook
de maten niet; maatstrepen waren nog niet in gebruik. Met de invoering daarvan
ging men de maten pas goed zien. En dat begon juist in die tijd. De melodieën in
Valerius' Gedenckclanck hebben maatstrepen en dat was toen heel modern. Het
besef dat een maat vol moest zijn uitte zich nu in de notatie van aangehouden
slotnoten of rusten. En hiermee herkende men dan ook het gelijke aantal maten in
parallele frasen.
Huygens heeft dat alles meegemaakt en ongetwijfeld zal hij in zijn niet bewaarde
instrumentale danscomposities maatstrepen hebben gebruikt. Hierop moet zijn
opmerking in een latere brief betrekking hebben, dat ook hij al sinds lang heeft leren
inzien dat muziekstukken uit een even aantal maten behoren te bestaan. Wat hij
voelde en predikte was dat op de teleenheid, dat is: bij het begin van elke maat,
een accent kon of moest vallen, en dat een accent op een andere plaats ongewenst
was.
De Franse behandeling van de tekst in het gezongen lied was bijna even
ongegeneerd als in de niet-gezongen getelde verzen. De natuurlijke uitspraak liep
geen ernstig gevaar bij botsing van nauwelijks hoorbare accenten en nauwelijks
gedifferentieerde plaatsen in de maat. De Nederlandse muzikaliteit van een Stalpart
van der Wielen en een Huygens hoort die accenten van de maatgang anders dan
de romanen. En het is duidelijk dat Corneille helemaal niet begreep wat Huygens
hem met zoveel overtuiging aan het verstand trachtte te brengen.
Ik zou graag veel meer vertellen over de muzikale metriek van Huygens'
psalmcomposities en Stalparts madrigaalvertalingen. Dat kan hier nu niet. Maar dat
Huygens een verband legde tussen versaccenten en de juiste plaats in de muzikale
maat is een schakel die toch niet mocht ontbreken.
Zo zijn wij dan, met en tegen het Franse voorbeeld, aan onze Nederlandse
alexandrijn gekomen. - Hoe kwamen wij er weer af? Ik meen: laat, maar met ere.
Bilderdijk heeft de heerschappij van de alexandrijn met meer dan een halve eeuw
verlengd. Hij had er ook een eind aan kunnen maken. De tijden leken er rijp voor.
Rythmisch proza, hexameters en andere rijmloze experimenten zinden hem niet.
Bilderdijk was revolutionnair
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voor eigen rekening. Hij gaf zich ernstig rekenschap over de stand van de dichtkunst
en van het versgebruik. Hij behield de alexandrijn voor de rijmende vertogen, maar
hij verkoos hem met overleg als episch vers om zijn zwaarte en zijn spanning. Hij
wilde Vondels vers vernieuwen en overtreffen. In zijn groot episch fragment van de
Ondergang der eerste wareld heeft hij dit bereikt. Wij horen het zwellend geluid van
de vervoering, waarin Ossians schemerlicht en Homerische Titanenstrijd hem
opzwepen tot zijn voorwereldlijke visioenen.
't Was nacht. De heldre maan bescheen de breede vlakte
Waar langs de kronklende Ur al kabblend nederzakte,
En strooide 't rimplend nat met zilvren loverglans.
Het koeltjen ging door 't woud op hupplend groen ten dans,
Of joeg met luchte vlerk de golfjens voor zich henen,
En kuste Elpines wang en boezem onder 't weenen.
(Ondergang II, 1-6)
Nu rezen moord, geweld, en bloeddorst! - 's Afgronds Koning
Sloeg de ijzren valdeur op der Helsche gruwelwoning,
En aâmde een' pestdamp uit die alles overtoog!
Ja, de aarde werd een poel, afzichtlijk in ons oog.
(II, 197-200)
Nu ging de blijmaar op van 't zegevierend Leger
In Hemath weêrgekeerd. Geen stem, geen adem zweeg er:
't Juicht alles. Alles streeft den Koning in 't gemoet,
En strooit hem rozen, strooit narcissen voor zijn voet.
(IV, 515-518)
1

Hier was inderdaad de pathetische alexandrijn in volle kracht herleefd .
Twee van Bilderdijks volgelingen brachten deze hoge spanning terug binnen het
menselijke en in het huiselijke. Natuurlijk leefden zij in een tijdperk van vormelijke
burgerdeugd. Maar hun taal en hun verzen vloeien in harmonische voordrachtskunst
en slagen geheel in hun humane karakterkunde.
Tollens vertelt een werkelijk historisch verhaal. Het hachelijk zee-

1

Bilderdijk hechtte veel waarde aan de uitgestoten toonloze e, die volgens hem in de voordracht
altijd enigszins hoorbaar moest zijn als een lichte breking van de regelmaat. Bijna in elk vers
van de gegeven voorbeelden doet zich dit voor: 't was, heldre, kronklende Ur, kabblend, 't
rimplend, zilvren, 't woud, hupplend, kuste Elpines, 't weenen, de ijzren, de aarde, enz.
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avontuur van de Overwintering op Nova-Zembla is een epos van eenvoudige
Hollandse mannen. Zo blijft ook zijn stijl.
De wanhoop viert zich bot in uitgelaten smart. Maar Barends blijft bedaard en spreekt hun moed in 't hart:
Ja, mannen! 't lot is bang: men denk' hier aan geen keeren;
Elk volgend ochtenduur zal nog den nood vermeêren:
De winter is nabij: God weet hoe streng, hoe koud!
Maar de Almagt ziet ons aan, waar ons geen mensch aanschouwt.
....................
Een hunner hijgt naar lucht: zijn makkers moeten 't weten,
Hoe lief zijn vrouw hem heeft, hoe al zijn kindren heeten ...
Hoe de oudste knaap hem lijkt, en schoon pas zeven jaren,
Reeds plaagt, bij elke reis, om met hem mee te varen,
En hoe zijn droeve vrouw, terwijl de jongen smeekt,
Den lach geen meester is, die door haar tranen breekt;
Hoe bij het laatst vaarwel, zoo zuur hun opgebroken,
De zuigling aan haar borst, met de armpjes uitgestoken,
Hem nareikte om een kus en toeriep honderd keer Hier houdt de spreker stil: hij snikt; hij kan niet meer.
Een ander, minder week, en niet zoo licht aan 't weenen,
Schudt middlerwijl de kaart of rammelt met de steenen.
....................
Zij roeijen nader, half verbijsterd, half verzonken
In gissing; roepen luid, en juichen vreugdedronken,
En komen 't schip op zij, en grijpen lijn en koord,
En palmen zich omhoog en zetten voet aan boord ...
o, Wonder, nooit gedacht! en vreugd na zoo veel smarte!
Daar ketent Rijp zijn makker Heemskerk weêr aan 't harte!
't Is Rijp zijn makker zelf, - bij d' aanvang van den togt
Gesmeten op dit strand - die hier een schuilplaats zocht. -

De Gouden bruiloft van Willem Messchert is een toonbeeld van rustig, werkzaam,
voorspoedig burger- en familieleven, niet zonder humor of ironie, maar zonder enige
overbelichting.
Een stukje ochtendgesprek van het oude bruidspaar:
‘Wie weet’, valt moeder in, ‘wie weet het wat wij beiden
Beleven. Ik voor mij, ik heb al iets bespeurd,
Maar hield het stil. 't Gaat vast, dat onze Doctor kleurt,
Zoo vaak hij Saartjen ziet; en ze is thands druk aan 't lezen:
Hij leent haar boek op boek’. - ‘Hoe, Doctor Bloem! kan 't wezen?’
Vraagt de oude man verrast: ‘Dat had ik nooit gedacht.
Neen, moeder, 't kan niet zijn.’ - ‘Nu ja, in vroeger dagen,
Waart ge ook de gaauwste niet om mij ten echt te vragen;’
Zegt moeder, ‘En wie weet wat onzen Doctor kwelt?
Licht zijn wij hem te rijk. Een schoonzoon zonder geld,
Zoo denkt hij mooglijk, heeft de kans te dikwijls tegen.’ ‘Dan kent de man mij niet,’ spreekt vader: ‘Deugden wegen
Bij mij als goud; en wis, den Doctor schat ik hoog.’
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Een grote familiekring na de maaltijd:
Zoo keuvelen zij voort, en kibblen soms, maar laten
Zich tot geen ijdlen twist vervoeren onder 't praten:
En sluipt een steeklig woord er soms met de andren door,
De toon verzacht het woord, en 't vindt een vreedzaam oor.

De jonge dorpsdominee tot een vereenzaamde oude huisvriend:
Reis met mij. Blijf een week of langer op het land:
Licht dat de lentelucht uw sombren geest ontspant.
Wij zullen 't akkerwerk beschouwen, 't veld zien groenen
Van 't opgeschoten graan, en 't schoonste der saizoenen
Zal, nu 't weêr leven wekt uit de aarde, dor en koud,
Ons wijzen op het zaad, den grafkuil aanbetrouwd.

Dan nog grootmoeders verslag over het aanzoek van de dokter:
Zij heeft noch rust noch duur, tot ze iemand kan verhalen
Hoe alles is gebeurd, en hoe zij honderdmalen
Verlangd had naar dees echt, en hoe zoo onverwacht
De zaak geklonken was, toen zij er 't minst op dacht.
Haar dochters hooren 't aan, en willen 't gaarne weten.
‘'k Had,’ zegt zij, ‘reeds een poos bij vader stil gezeten,
En met geduld gewacht, toen hij, geheel verkwikt,
Zijn oogen opensloot, en aanstonds, schier verschrikt
Van 't lange slapen, sprak: ‘Kom, gaan wij naar beneden.’
Ik was gereed. Daar zag ik Saartjen binnentreden.
De Doctor volgde haar. 'k Wist van den prins geen kwaad,
En dacht: hij komt eens zien, hoe 't met zijn zieke gaat.
Maar Saartjen bloosde en beefde; en Bloem begon te spreken
Van vriendschap en van gunst, die hij had af te smeeken,
En wie en wat hij was, en van zijn staat, en stand,
En hoop, en liefde. In 't kort; hij vroeg om Saartjens hand.
Toen zag ik vader aan. De man zat heel verslagen
Van 't onverwacht verzoek, en gaf, op 's Doctors vragen
In 't eerst geen antwoord; maar hij was weldra hersteld.
‘Hoor, Bloem,’ dus sprak hij, ‘'k zie bij 't huwlijk op geen geld.
Gij weet dat ik u acht. Is Saartjen u niet tegen,
(Van haar hangt alles af) zoo reken op mijn zegen.’
Dat deed den Doctor goed, en Saartjen kwam aan 't woord.
Zij sprak van kinderplicht, en zorg en zoo al voort,
En kon, dit was het slot, haar ouders niet verlaten.
Toen was de beurt aan Bloem. Hij kan ter dege praten,
Al zweeg hij langen tijd. Hij wou haar overreên,
Dat zij haar ouders kon verzorgen, en meteen
Zijn wensch vervullen, door hem hart en hand te schenken.
Ik sprak een woordtjen meê. Zij zou zich dan bedenken,
Was 't eindlijk. Met wat drift drong nu de Doctor aan,
Dat op den dag van 't feest de zaak wierd afgedaan!
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Dat wenschte ik. Vader ook. En eindlijk, na wat toeven
En talmen, zei zij: ja. Zij wou ons niet bedroeven.
Hare ouders wenschten 't zoo, en daarom zou zij 't doen.
Dat was, begrijpt gij licht, een doekjen voor het bloên.
Zij heeft den Doctor lief. -

Dit is mijn laatste voorbeeld. Hier had de Bilderdijkse alexandrijn zijn volkomen
natuurlijke verteltoon gevonden. Hij bleef een beetje deftig, maar hij was geheel op
zijn gemak.
Het waren zeker niet de laatste Nederlandse alexandrijnen. Maar er volgde geen
nieuwe ontwikkeling meer. Hoe zij ook onderling van toon verschillen, de
alexandrijnen van Da Costa, De Genestet, Kloos en Geerten Gossaert volgen
Bilderdijks klankverhoudingen.
Neen. Maar wat er in de 19e eeuw aan nieuwe letterkundige richtingen opkwam,
bracht nu ook andere versvormen in ere. In lyrische en strofische gedichten kwamen,
met en naast de alexandrijnen, verzen van alle mogelijke vorm en lengte voor, - en
dat was feitelijk ook in het vorige tijdvak zo geweest. Als het ernstige poëzie betrof
hield men zich tevens toch aan de vaste regeling van aantal en van accenten.
Nu gaan de vers communs van 10 en 11 sillaben in Nederland een late bloei
beleven, bij Potgieter en Perk en bij de dichters van Tachtig. En daarbij herhaalt de
geschiedenis zich in omgekeerde richting. Eerst volgen zij nog de regels van de
vaste accenten. Later bij Henriette Roland Holst en bij Gorter krijgen zij de vrije
Frans-klinkende getelde maatloosheid. Het lijkt wonderlijk dat wij om vrij te worden
nog weer eerst naar het Franse voorbeeld terug moesten keren. Voor een Nederlands
oor is het nu eenmaal niet natuurlijk om alleen een zekere gelijkheid van aantal
waar te nemen zonder enige gelijkenis van accent- of maatindeling. Wij vinden er
onwillekeurig de verschoven klemtonen in, zoals Hooft die voorstelde.
Na de emancipatie van de vers communs is het hele systeem van de gebonden
Hollandse alexandrijn ineengestort. Hij was een in Nederland ontwikkelde
standaardvorm. Hij verenigde romaanse snit met een latijns grondpatroon, en hij
heeft een eigen Nederlandse declamatiestijl voortgebracht. Eigenlijk waren dat
allemaal illusies, zoals alles in de kunstvormen; maar het kwam voort uit levende
kracht en het was oorspronkelijk. De Engelsen hebben er nooit aan mee gedaan.
De Duitsers hebben zich al in de 18e eeuw van de Nederlandse overheersing
losgemaakt.
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Onze eigen dichters zijn in de 20e eeuw vrij geworden. Ook zij kunnen nu weer hun
versvorm kiezen naar de val van hun taalgebruik. Want noch het aantal lettergrepen
noch de geregelde afwisseling van accenten zijn in werkelijkheid zo dwingend als
1
onze Nederlandse voorgangers zichzelf zolang en zo ernstig hebben voorgehouden .
Hiermee verklaar ik de jaarvergadering 1963 van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde voor geopend.

1

Als verantwoording moge ik hier alleen verwijzen naar enige vroegere geschriften van mijzelf:
Nederlandsch versrythme (1922); Coornherts beschouwingen over den versbouw, de termen
snede, vers en cadentie, in NTg XVII, 190-195 (1923); Metrum en rythme, in NTg XX, 65-80
(1926); De beteekenis van het versschema, in NTg XXVIII, 145-165 (1934); Over enige
vaktermen en begrippen bij Molinet en De Casteleyn, in Ts LXX, 161-196 (1952), (over accent
blz. 190 e.v.); Versvoeten en versmaat, in Ts LXXV, 1-23 (1957); Huygens en de muziek, in
Ts LXXVII, 1-16 (1959), (over de slotmaten blz. 10 e.v.); Stalparts madrigalen, in Ts LXXVIII,
218-229 (1961).

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

18
*

Vanwege Couperus (1863-1963)
door H.W. van Tricht

10 juni 1963 was het honderd jaar geleden dat Louis Couperus geboren werd. Hij
is omstreeks die dag op vele manieren herdacht en geprezen. Het is niet gemakkelijk,
een maand na dato over hem te spreken, te meer daar ik wat ik spontaan te zeggen
had, bij de herdenking al bij de kleine maat heb uitgedeeld.
De opdracht van het bestuur der Maatschappij kan ik het best vervullen door terug
te keren naar het punt waar ik gebleven ben met de studie die ik in 1954-'55 in
opdracht van de minister heb geschreven en in 1960 met geringe wijzigingen en de
ondertitel ‘een verkenning’ uitgegeven. Ik heb op de afgelegde weg de plaatsen
opgezocht waar ik toen door het uitzicht geboeid even heb stilgestaan, om de
problemen die ik in Couperus' schrijverschap opgemerkt heb opnieuw voor mijzelf
te formuleren en aan de vergadering voor te leggen, problemen waarvan ik een
deel niet of slechts gissend kan oplossen.
Deze aanpak voert ons tot de vraag naar de waarde of onwaarde van de
psychologische biografie voor de literatuurkunde. De onwaarde kan men nogal
nadrukkelijk horen bepleiten, vooral door jonge critici die zich adept achten van het
inderdaad indrukwekkende ‘criticism’ van angelsaksischen huize dat deze eeuw
heeft voortgebracht.
Mij valt het moeilijk te geloven dat men, als men een geesteswetenschap beoefent,
de illusie mag koesteren, uiteindelijk onder conclusies ‘q.e.d.’ te kunnen zetten met
de zekerheid van de wis- en natuurkundige, tenzij men zich beperkt tot het
technische. De behoefte aan dit procédé begrijp en deel ik ten volle, maar ik zie ook
het gevaar dat men de taak van de literatuurwetenschap gaat beperken tot het
bewijsbaar geachte. Wat niet wegneemt dat ik wat Couperus betreft het voorzichtige
en bekwame werk van Blok met belangstelling en bewondering, zij het ook niet
steeds geboeid, heb gelezen.

Het patroon van het oeuvre; de perseveratie
Een chronologische lijst van Couperus' boeken zoals hierachter op blz. 41 volgt is
een amorfe reeks, geordend langs de tijd-as; niets ver-

*

Voordracht gehouden op de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
op 13 juli 1963. (Kritisch herzien, v.T.).
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bindt die titels dan dat één man die boeken geschreven heeft. Toch is het niet moeilijk
er de grote lijnen van een structuur in te trekken, men behoeft daartoe als criterium
maar de genres te kiezen die Couperus beoefend heeft. Ons tot hoofdzaken
beperkend zien wij vier lijnen in het patroon; ten eerste schrijft Couperus van ong.
1
1881 tot 1886 (ongeveer van zijn 18de tot zijn 23ste jaar) gedichten die hij bundelt,
en van 1904 tot 1908 (zijn 41ste tot 45ste) gedichten die hij, met zes sonnetten uit
1895 of 1896, in Groot-Nederland afdrukt maar niet bundelt; ten tweede eindigt de
serie hedendaagse romans die in december 1887, als hij 24 is, begonnen was, in
de nazomer van 1906 als hij 43 is; ten derde schrijft hij van november 1909 af bijna
zonder onderbreking korte verhalen en feuilletons; ten vierde schrijft hij tot en met
1906 7 op zichzelf staande boeken en 13 die paren vormen en eenmaal een trits.
Daarbij zijn De Boeken der kleine Zielen, die als roman-fleuve geconcipieerd zijn,
als één geteld. Het verschijnsel komt na 1906 nog eenmaal voor, in 1918-'19. Deze
figuur in het patroon van zijn oeuvre, die ik persevereren genoemd heb, stel ik U
voor nader in het vizier te nemen. Ik heb de volgende zeven series op het oog:

Eline Vere - Noodlot (1888, 1890)
Eene Illuzie - Extaze (1890, 1891)
Majesteit - Wereldvrede - Hooge Troeven (1893, 1894-'95, 1895)
Psyche - Fidessa (1897, 1898-'99)
De Boeken der kleine Zielen - Van Oude Menschen, De Dingen die voorbijgaan
(1901-'02, 1904)
De Zonen der Zon - Jahve (1902, 1902)
Xerxes - Iskander (1918, 1919)

Tussen de leden van deze reeksen bestaat, zoals blijken zal, verband of
overeenkomst van uiteenlopende aard.
Noodlot herhaalt een centraal motief uit Eline Vere: de verhindering van een
huwelijk door een verderfelijke derde: Vincent Vere-Bertie. In Eline Vere werkt die
invloed op subtiele wijze door woord en suggestie, dit is mogelijk doordat het aan
Vincent verwante element in Eline - hij is niet voor niets een neef die aan haar vader
herinnert - respondeert; in Noodlot werkt die invloed grof, door intrige, omkoping en
het onderscheppen van brieven. In beide boeken pleegt het slachtoffer

1

De jaartallen verwijzen zoveel mogelijk naar de tijd van het onstaan der werken.
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(de slachtoffers) zelfmoord, in Noodlot nadat de kwaadstichter vermoord is. Het
noodlotmotief in Eline Vere uit zich in gevoelens en sfeer, in Noodlot is het
geconcretiseerd in een donderhallucinatie. De sfeer in beide boeken is verschillend
doordat de menselijke omgeving die een van de grote bekoringen van Eline Vere
uitmaakt, in Noodlot ontbreekt, zodat de meer geserreerde structuur ervan een
geringe verdienste betekent. In Metamorfoze, dat zoveel autobiografie bevat, geeft
Couperus aan Noodlot onder de naam Schaakspel een zeer ondergeschikte plaats
achter Eline Vere, dat daar Mathilde heet.
Extaze herhaalt de kern van het verhaal van Eene Illuzie. Er is een ideale liefde
die niet tot een vereniging kan voeren, in Eene Illuzie omdat de man niet verliefd
kan worden, wat als persoonlijke pech van dít meisje wordt voorgesteld, in Extaze
omdat de man de ideale zielsgemeenschap niet wil laten schenden door wat hij het
beest in zich noemt. In dit boek komt voor het eerst expliciet homoërotiek voor, in
een schijnbare bijfiguur, Jules. Dit blijkt niet alleen uit zijn woorden, houding en
gedrag maar wordt ook verklaard: ‘iets weeks, behoefte aan bijna vrouwelijke
aanhankelijkheid, toewijding aan een die hem alles zoû zijn, had hem reeds van
zijn kleine-kind-zijn als in zijn viriliteit getroffen’. Van Bertie in Noodlot was alleen
gezegd dat zijn ziel ‘een met abnormaliteiten opgepropte nauwte’ was; in Vincent,
die verwijfd is en niet als een man van vrouwen houdt en tweemaal tussen Eline en
een mogelijke echtgenoot komt te staan, is de homoërotiek nog voorzichtiger
aangeduid. Maar terwijl Vincent en Bertie de gelieven scheiden, brengt Jules ze
juist tot elkaar. Dit is iets om even te onthouden. Extaze is o.a. door Van Deyssel
als kunstwerk geprezen, wat ik bij her- en herlezing onderschrijf, Eene Illuzie mag
ternauwernood kunst heten.
Wereldvrede herhaalt Majesteit niet maar zet het voort als een gewoon vervolg.
Het had misschien beter Majesteit II kunnen heten of De Idealist op den Troon of
iets dergelijks, want het eigenlijke onderwerp is niet de wereldvrede waarmee
Othomar zich in het eerste gedeelte van het boek bezighoudt en waar de schrijver
evenveel van weet als iedere andere intelligente krantenlezer, maar minstens
evenzeer de houding van de jonge keizer tegenover de revolutie, in het tweede
gedeelte, die niets met de wereldvrede te maken heeft. Terwijl deze hele serie door
de kritiek vrijwel unaniem afgewezen is - door het publiek niet, Margriet en Libelle
verhalen immers ook gaarne over koningen - vallen er o.a. in Majesteit twee en in
Wereldvrede één massatoneel te bewonderen:
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de overstroming, het tumult na de moordaanslag op de keizer en de genoemde
revolutie.
Dan is er in deze serie nog een schamel derde lid: Hooge Troeven. Een ander
hof, Othomar nu een naburig keizer, de hoofdpersoon en de morele sfeer inferieur,
maar de stijl en het uitzonderlijke milieu stempelen dit boekje, waar nog nooit iemand
een goed woord voor over heeft gehad, tot lid van deze serie. Als impuls kan men
alleen raden de behoefte om na het idealisme van Othomar het intrigantisme van
deze koningin Alexandra te beschrijven, maar er lijkt hier sprake te zijn van een niet
1
kunnen ophouden, een persevereren tout-court .
Psyche en Fidessa. Krachtens stijl en sfeer onbetwistbaar een serie. In Fidessa
komen wel een aantal attributen uit Psyche voor, maar het is noch herhaling noch
vervolg. Overeenkomstig is bij voorbeeld dat een fabeldier de nimf-hoofdpersoon
wegvoert, maar het doel is verschillend: de Chimera draagt Psyche naar de schoon
schijnende verten, de Eenhoorn draagt Fidessa naar de mensen. Niet traditioneel
maar persoonlijk is het in beide sprookjes voorkomende symbool van de naaktheid,
waarop vooral in Fidessa de nadruk valt: natuurwezen als zij is kan zij de mens die
zij liefheeft alleen bereiken door zich te laten ompantseren. Psyche daarentegen
krijgt een boetekleed aan wegens uitspattingen. De voorkeur van critici en publiek
is uitgegaan naar Psyche, ik gebruik onwillekeurig het perfectum want ze zijn m.i.
allebei onleesbaar geworden.
Van oude Menschen, De Dingen die voorbijgaan herhaalt zeer verzwaard een
hoofdmotief uit De Boeken der kleine Zielen: dat van de oude schuld. Maar voegt
er een tweede hoofdmotief aan toe - dat de dramatiek van het boek echter volstrekt
niet draagt -: de vrees voor het oudworden. In De kleine Zielen is die schuld een
echtscheiding wegens overspel, 14 jaar geleden door een nieuw huwelijk gevolgd,
door de schrijver niet als onverjaarbare schuld beschouwd maar door de familie
beroddeld en slechts in schijn vergeven; in Van oude Menschen is het een
passiemoord, 60 jaar geleden gepleegd en geheim gehouden, bijna iedereen in de
familie weet het maar zwijgt want iedereen denkt dat hij het alleen weet. De overige
hoofdmotieven uit De kleine Zielen keren niet terug, maar wel veel personen en
motiefjes: de centrale grootmoeder, hoe anders ook, een huwelijk uit eergevoel dat
ongelukkig wordt, een

1
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zoon die het bloedige lijk van zijn vader ziet, de familie sociaal geïsoleerd door
echtscheidingen, de Indisch pratende tante, het jonge officiersgezin, de
paragnostische waarnemingen, enz. Sfeer en stijl zijn in beginsel eender. Beide
boeken zijn bij Couperus' leven onderschat en pas na de oorlog hoog aangeslagen,
waarbij Van oude Menschen het meestal wint van De kleine Zielen, wat wat het
verhaal betreft zeker juist lijkt, maar wat de personen betreft even zeker onjuist.
De Zonen der Zon en Jahve zijn twee vlak na elkaar geschreven kosmogonieën.
Een herhaling dus. Maar de eerste beschrijft de wereld als een wisselwerking van
oerkrachten, mythisch gepersonifieerd als Helios en Lucifer, de tweede de schepping
van Jahve die zich schepper waant en geleidelijk zijn beperktheid gaat inzien om
tenslotte met de schepping mee de werkelijke schepper, het Geheim, te aanbidden.
De sfeer is zeer verwant, de stijl ook, maar de concretere personificaties in Jahve
eisen een concretere stijl. Een duidelijk verschil in waardering is mij niet bekend.
Couperus zelf las graag De Zonen der Zon voor.
Dan, na jaren, Xerxes - Iskander. Een herhaling wat het genre betreft: het in de
Oudheid spelende verhaal. Xerxes heterogeen van stijl, ironisch over de Perzen
vooral voor hun nederlaag, bijna pathetisch over de Grieken. Het lijkt een aanloop
naar het homogene, breed epische Iskander. Toch is het mogelijk dat Couperus
tijdens het schrijven van Xerxes nog niet aan Iskander gedacht heeft en daartoe
pas is geïnspireerd door Querido's Oude Waereld, gezien de ongekend uitbundig
lovende brief die Couperus hem 20 januari 1919, de maand waarin hij aan Iskander
1
begon, over dat boek schreef .
Wij hebben dus gevonden:
eenmaal een voortzetting resp. zijdelingse betrekkelijke voortzetting (de
Majesteitserie),
tweemaal een herhaling in geserreerder vorm met verzwaring van het hoofdmotief
(Noodlot en Van oude Menschen),
tweemaal een herhaling van het onderwerp in nieuwe vorm (Extaze en Jahve),
eenmaal een herhaling van genre, stijl en sfeer maar met nieuwe inhoud (Fidessa),
eenmaal een doorgaan in hetzelfde genre maar met nieuwe inhoud en grotendeels
nieuwe stijl en sfeer (Iskander).

1
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Aard van de perseveratie
De serievorming is dus zo uiteenlopend van aard dat hij ons niet inlicht over zijn
wezen en oorzaak. Van een voor Couperus' werk karakteristiek kenmerk moeten
wij in Couperus een verklaring zoeken, namelijk in een zo volledig mogelijke
psychologische biografie. Andere schrijvers schrijven wel vervolgen, maar dit
persevereren op uiteenlopende wijze is een uitzonderlijk verschijnsel.
En er zijn nog andere perseveraties: de stijlfiguur der herhaling en een straks te
bespreken hardnekkig terugkerende symboliek. Die stijlfiguur heb ik bij andere
prozaschrijvers nooit in die mate gezien. De functie der herhaling kan zijn het tot
uitdrukking brengen van: duur, ruimte, herhaling, veelvuldigheid, de meest
uiteenlopende emotionele nadruk, maar het is dikwijls niet veel meer dan een
stelgewoonte: het vermeerderde woordgebruik verhoogt de uitdrukkingskracht dan
niet of te weinig. Ik heb juist een experiment achter de rug dat dit laatste punt
illustreerde. Bij het adapteren van teksten voor het door de Haagse Comedie
gespeelde spectacle-coupé uit Couperus' werk, ben ik herhaaldelijk genoodzaakt
geweest te bekorten, waarbij de herhalingen het natuurlijk moeten ontgelden. Meestal
won de tekst daardoor aan expressievermogen.
Hetzij nu de serievorming in het patroon van het oeuvre en de herhaling als
stijlfiguur in wezen hetzelfde verschijnsel zijn, hetzij ze dat niet zijn: in beide gevallen
moet de verklaring gezocht worden in een behoefte, een eigenschap van Louis
Couperus. Zodat de vraag naar de perseveratie in Couperus' oeuvre ons in een
actuele controverse brengt, namelijk de plaats die door de moderne
literatuurwetenschap al of niet gegund wordt aan de psychologie, al of niet in haar
analytische gedaante. Wij zijn uitgegaan van een formeel gegeven, de serievorming,
hebben die zo heterogeen bevonden dat er in het werk geen verklaring voor te
vinden is, en kunnen alleen nog maar aan de psychologie vragen, via ‘waarom deed
hij dat?’: ‘wat is dat?’
Een andere vraag die door de series aan de hand gedaan wordt is die naar de
uiteenlopende waarde - volgens traditionele beoordeling - van de leden der reeksen.
Daar ten aanzien van de solitaire werken dit grote verschil in de beoordeling ook
bestaat, hangt het waarschijnlijk niet met de serievorming samen. Nadere
beschouwing bevestigt dit: in twee series bestaat geen duidelijk verschil in kwaliteit
(De Zonen der Zon - Jahve en De Boeken der kleine Zielen - Van oude Menschen),
in
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drie series staat het eerste lid het hoogst aangeslagen (Eline Vere, Majesteit,
Psyche), in twee series het tweede (Extaze, Iskander).

De uiteenlopende waarde van Couperus' werken in verband met zijn
persoonlijke betrokkenheid bij karakters en problematiek; zelfafbeelding
en zelfprojectie
Om de waardeverschillen, ook tussen het werk uit het ene tijdperk en het andere,
te kunnen verklaren volg ik nu mijn telkens terugkerende indruk dat Couperus'
boeken en vooral zijn karakters beter zijn naarmate hij er zelf meer bij betrokken is.
Bij het onderzoek in hoeverre dit waar is, en zo ja, in welke mate en hoe hij dan
betrokken is, hebben wij niet genoeg aan het constateren van zelfafbeelding, wij
moeten ook de zelfprojectie opmerken en hebben daarvoor Freuds ontdekking nodig
dat het onbewuste zielsleven zich op onwillekeurige en door het bewustzijn vaak
niet opgemerkte wijze uit, o.a. in fantasieën, en dus in kunstwerken. Dit niet opmerken
hoeft niet voort te komen uit de verdringing waardoor iets niet bewust kán worden,
voldoende is vaak, dat de psychische censuur de aandacht afleidt. Het is dan
mogelijk dat deze niet bewuste uiting achteraf opgemerkt en doorzien wordt. Met
zekerheid is het aandeel van het bewustzijn door een ander, dus in casu de lezer,
niet vast te stellen.
Zelfprojectie is bij Couperus bizonder vaak aanwijsbaar. Men moet bij hem, vooral
in de eerste helft van zijn leven, de bewuste zelfuitbeelding onderscheiden van de
zelfprojectie, maar men kan niet aanwijzen waar het ene in het andere overgaat.
Minder dicht bij het bewustzijn en minder gemakkelijk bewust wordend liggen de
inhouden die de grote levensfeiten: als b.v. geboorte, huwelijk, dood, de verhouding
tot de ouders en de broers en zusters, de verhouding tot de maatschappij, de
psychische groei of belemmering betreffen. Ik zou dit willen toelichten met een eigen
beleving: het tekstboekje van Mozarts Zauberflöte. Dit doorkijkende zoals men met
operateksten doet, werd ik overvallen door het verrassende symboolzien: de door
Mozart bewust gehanteerde maçonnieke symboliek functioneert tegelijk als uiting
- aan de droom verwant - van hem niet bewust geworden zielsfuncties: de duistere
possessieve Magna Materfiguur in conflict met een lichte vaderfiguur van progressief,
inwijdend karakter; de protagonisten verdubbeld door hun tegendelen
(Tamino-Papageno; Pamina-Papagena; Zarastro-Monostatos), de uit
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de context niet verklaarbare vogelvanger; de op fundamentele ambivalenties
duidende inconsequentie in de fabel; de toverfluit tegenover het klokjesspelletje,
enz. Men maakte mij toen opmerkzaam op de studie van Erich Neumann (Tel-Aviv)
1
over de dubbele symboliek van de Zauberflöte , die juist de inconsequenties en de
schijnbare breuk in de fabel (die de muziekhistorici afdoen als slordigheden van de
tekstschrijver) zinrijk in het geheel integreert.
Ik vertel deze persoonlijke beleving, die mij bij voorbeeld ook met Eline Vere en
Psyche overkomen is, omdat wie geneigd is deze psychologische gedachtengangen
te wantrouwen, althans voor kennisgeving moet aannemen, dat een dergelijke
beleving, een min of meer overrompelende onthulling, een dermate overtuigend
subjectief waarheidsgehalte bezit, dat wie het beleeft niet anders kan dan deze
spontane ontdekking na eindeloos herproeven en herkeuren te gaan verifiëren. Dit
kan, zoals met de Zauberflöte, doordat er een consensus blijkt te bestaan, en door
de convergentie der duidingen. Bij het ontdekken van Couperus heb ik dit voor
mijzelf zo geformuleerd, en later vond ik in de internationale literatuur woordelijk
hetzelfde. Ernest Fraenkel: ‘C'est la convergence de détails nombreux et bien
2
constatés qui fonde la conviction en psychanalyse’ . David Beres: ‘The validity of
the assumption in the biographical study rests on its plausibility, how it fits in with
other available data, and how it will fit in with future studies. It is strengthened bij
3
the unity, the consistency, and the convergence of evidence’ . Als diverse duidingen
samenkomen in telkens weer dezelfde zinrijke figuur, ontstaat de evidentie, waaraan
ik weiger geringere waarheidswaarde toe te kennen dan aan de conclusies waartoe
andere, aan de natuurwetenschappen ontleende methoden kunnen leiden. Het is
mijn onwrikbare overtuiging dat de conclusies, als er van weerskanten met
bekwaamheid is gewerkt en de fouten en vergissingen zijn geëlimineerd, deels
identiek zullen blijken, deels elkander zullen aanvullen.

1
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E. Neumann, Dieptepsychologie en de vrouwelijke ontwikkeling. Arnhem 1955, blz. 144 v.
Zie over dubbele symboliek in het algemeen het baanbrekende werk van Herbert Silberer:
Probleme der Mystik und ihrer Symbolik. Wien-Leipzig 1914.
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1

Couperus heeft gezegd, dat hij Eline Vere is . Maar ik neem dit woord maar
betrekkelijk au sérieux. Het totale beeld van Eline is een schepping van zijn creatieve
geest, zodat geen van de Haagse meisjes die beweerden dat het haar portret was,
andere meisjes heeft kunnen overtuigen. Couperus zette, zoals een van zijn zusters
2
in een interview zei , de neus van de een boven de mond van de ander. Maar dat
hij in haar zichzelf en zijn problematiek projecteerde, is zeker. Te zekerder, omdat
hij in Noodlot die problematiek in verzwaarde lijnen en als het ware in reincultuur
opnieuw gaf en daarna in zijn tweede serie, Eene Illuzie-Extaze in een andere sfeer
het probleem nogeens behandelde, en daarna in het eerste boek van de derde
serie, Majesteit, nogeens. Die problematiek obsedeert. Hij betreft het huwelijk, met
name de liefdesvereniging van man en vrouw. In Eline Vere in het raam van
maatschappelijke aangepastheid in het algemeen gezet. Elines gebrek aan vitaliteit,
haar lome spleen, is nogeens apart naast haar geplaatst in Vincent, haar neef die
aan haar vader doet denken. Vincents invloed bewerkt zowel dat zij haar engagement
verbreekt als dat ze haar maatschappelijke omraming breekt door uit Betsys huis
te vluchten. Het pernicieuse element zit in de familie, waarbij men moet bedenken
dat Couperus' oudste broer geestesziek en sedert 1883 opgenomen was, en dat
Couperus daar óók degeneratie in kon zien. Homoërotische aanleg beschouwde
iedereen in 1888 als een degeneratieverschijnsel en voorzichtig duidt Couperus
Vincent, dus de verderfelijke factor in Elines leven, aan als homoërotisch. Couperus
staat dan ook nog maar aan het begin van zijn verwerking van dat probleem, hoopte
toen misschien dat het iets was waar hij doorheen kon groeien. Maar behalve deze
bewuste uitbeelding van hetgeen hem obsedeerde is er in Eline Vere ook projectie.
Couperus' romantisme dat op mislukt dichterschap was uitgelopen, waarop de
werkelijkheidbeschrijving in Eline Vere als nieuwe hoop was gevolgd, vindt zijn
weerspiegeling in haar romantisme met het dwepen met de operazanger Fabrice
als middelpunt, waarop als nieuwe hoop de in de werkelijkheid gelegen verloving
met Otto van Erlevoordt was gevolgd, en beide mislukken tegelijk: Eline maakt haar
engagement af en van die episode af mislukt Couperus het schrijven:

1
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het boek zakt dermate dat de verrukte Van Deyssel het gevoel had, ineens in een
honden- en apenspel terechtgekomen te zijn. De voorzichtige, relativerende wijze
waarop ik Elines overeenkomsten met Couperus in mijn studie heb getekend, waarbij
ook Couperus' uitspraak ‘Eline Vere, dat was ík!’ van een korrel zout wordt voorzien,
had prof. Stuiveling nooit aanleiding mogen geven om in zijn recent
herdenkingsartikel in De Gids te zeggen: ‘Voor identificatie met Eline - zoals van
Tricht betoogt - is niet de geringste aanwijzing’: de aanwijzingen zijn er wel maar ik
heb het niet betoogd. En zeker gaat voor dit boek op, dat Couperus het meest
betrokken is bij de twee van binnenuit getekende karakters: Eline en Vincent; de
overige personen zijn van buitenaf voortreffelijk waargenomen en getekend. Ook
Paul van Raat, die in het begin een aantal overeenkomsten met Couperus heeft.
Eene Illuzie en Extaze. De in hoofdstuk IV van mijn boek geuite hypothese dat
het huwelijksprobleem intussen gecompliceerd was door een ideële liefde van
Couperus voor zijn vriend Ram, en dat Ram model gestaan heeft voor Quaerts,
wordt telkens bevestigd, door details die in dezelfde richting wijzen maar voor een
objectief bewijs nog niet talrijk genoeg zijn; alles wat van Johan Ram bekend is,
komt in lichte vermomming in Quaerts terug, maar er is maar weinig van hem bekend.
Voor de kennis van Couperus' psychische ontwikkeling is dit belangrijk en alles
raakt in de war als men, zoals mij nog onlangs met iemand overkwam, Quaerts voor
een zelfprojectie van Couperus houdt. Hij heeft zichzelf getekend in Jules, in een
subtiel samenspel met de jonge weduwe Cecile van Even. Ze zijn verweven door
tederheid, doordat Jules' vurige verdediging van Quaerts haar ogen voor hem opent,
doordat Quaerts en Cecile telkens weer over hem spreken en hij er telkens is, terwijl
men zich afvraagt wat een neefje van een jaar of 15 er aldoor bij doet en doordat
de schrijver vijf van de zeven subhoofdstukjes van hoofdstuk I afsluit met een accent
op Jules in plaats van Cecile. Jules speelt Rubinsteins romance in Es, waarbij Cecile
de eerste keer een moment van wegzinken in schijnbare herinnering heeft, een
‘fausse reconnaissance’, de tweede maal hoort ze iemand anders die romance
spelen als ze met Quaerts de avond van extase beleeft, en als Jules in het op een
na laatste hoofdstukje komt vragen of Quaerts afscheid van haar mag komen nemen,
komt dadelijk de romance in Es weer in Cecile op. En toen Jules eens geïnspireerd
zat te improviseren,
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helemaal weg, en zij luisterde, toen was het haar ‘of hij iets van háár speelde’. Naast
Eline stond de degeneré Vincent als funest verijdelaar van het gewenste huwelijk,
in Noodlot verhinderde de schurk Bertie het huwelijk, naast Cecile staat, voor het
eerst expliciet homoërotisch, Jules, als verbindende schakel met Quaerts. Want wat
Couperus intussen aan ideële liefde ervaren had, had in zijn eigen ogen zijn
homoërotische aanleg in beginsel gerechtvaardigd en het straks geciteerde zinnetje
dat die aanleg uit jeugdervaringen verklaart, duidt er op dat hij zich van die aanleg
rekenschap had gegeven. Dat Cecile voordat dit boek begint nauwelijks schijnt
bestaan te hebben - zij heeft twee zoontjes voor wie zij een salonmoedertje is en
die de ooievaar haar lijkt gebracht te hebben - is begrijpelijk als men ziet dat zij
alleen bestaat om van een bepaald ogenblik af Quaerts lief te hebben en een
transpositie te gevoelen van hetgeen Couperus door zijn liefde voor Johan Ram
had leren kennen. Op dat ogenblik wordt het boek definitief overtuigend.
Majesteit. Twee conflicten tussen vader en zoon: de zoon, Othomar, voelt zich
te zwak om op te volgen, en hij kan niet trouwen. Weliswaar heeft hij een verhouding
gehad met een hertogin van lichte zeden, maar dat is een van de ongeloofwaardigste
dingen die ooit uit Couperus' pen gevloeid zijn. De psychiater eist dat Othomars
huwelijk met een prinses van goede zeden uitgesteld wordt, anders is het leven van
de kroonprins er mee gemoeid. Hoe dit medisch zit weet ik niet, ik ken dit denkbeeld
alleen als een bijgeloof dat bij van jongs af geïnverteerde mannen wel voorkomt.
De problematiek is dus niet die uit Extaze maar die uit Eline Vere: een huwelijk gaat
niet door als facet van algemene maatschappelijke ongeschiktheid: Othomar kan
immers ook niet opvolgen. Psychologisch levend zijn in dit boek m.i. vooral de
scènes hierover tussen vader en zoon.
In Wereldvrede en Hooge Troeven herken ik Couperus zelf niet maar zijn talent
om karakters te tekenen ook niet.
Metamorfoze is zelfbeschrijving met bewuste wijzigingen. Couperus schreef 11
juli 1896 aan Veen: ‘Het is eenigszins autobiografie, voor zooverre het werk geeft
de kunst-evolutie van een modern auteur, die eerst verzen schrijft en later proza.
1
Er komt dus van zelf heel wat in van mij zelven’ . Nu moet ik prof. Stuiveling nogeens
tegenspreken als hij zegt: ‘Niet zijn leven is de inhoud ervan, en evenmin de reeks
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van zijn boeken, maar zijn schrijverschap in de opeenvolgende fasen van zijn
ontwikkeling.’ Ik moet dan aannemen dat prof. Stuiveling die dingen uit elkaar weet
te houden, maar niemand, ook Couperus niet, kan de ontwikkeling van zijn
schrijverschap losmaken van zijn totale psychische ontwikkeling, en het boek zit
dan ook vol introspectie, die niet met de artistieke ontwikkeling in verband staat.
Het telkens cursief terugkerende leitmotiv ‘dat wat hij had gehad maar niet genoeg
gewaardeerd’, dat het boek besluit als ‘en voor het eerst waardeerde hij’, heeft
zesmaal betrekking op Aylva's verhouding tot andere mensen en eenmaal op zijn
schrijverschap. En wat heeft de terecht bekende episode van Aylva's plotselinge
terugkeer uit Italië omdat zijn moeder op sterven ligt, met zijn artistieke ontwikkeling
te maken? Om maar een voorbeeld te noemen.
Psyche en Fidessa. Voor wie er moeite mocht hebben met de interpretatie deze
troost: Couperus schrijft in 1898 (verder ongedateerd) aan zijn uitgever L.J. Veen:
‘De menschen moeten het nu alleen niet al te diep opvatten: zoo diep is het
1
heelemaal niet’ . Dit zou allerminst beletten dat hij geprojecteerd heeft, en op de
ontdekking van dat verschijnsel heb ik zoëven gezinspeeld. Psyche heeft twee
oudere zusters, de oudste is een allegorie van macht en rijkdom, de tweede is een
allegorie van wijsbegeerte en wetenschap. En het kleintje, het nakomertje, dat aan
geen van beider maatstaven voldoet, is de prinses van de naaktheid met de wieken,
de vlindervleugeltjes waarmee zij machteloos fladdert ... de jonge dichter had geen
vleugels die hem konden dragen. Ik citeer nu Couperus' vader uit zijn
jeugdherinneringen - en jeugdherinneringen, vooral als ze telkens terugkomen, zijn
geen toevalligheid -: (oudste zuster) ‘wat moet er van je worden, als je geen
ambtenaar wil worden. Wij zijn altijd ambtenaar geweest in de familie. Er gaat niets
boven het Binnenlandsch Bestuur op Java.’ (tweede zuster) ‘waarom werk je niet?
waarom ben je zoo lui? waarom heb je zooveel onvoldoenden? Je moet maar van
school af.’ - Al Psyche's verlangen gaat uit naar de Chimera, de Aspiratie, het
gevleugelde paard dat haar naar de verten der Schoonheid schijnt te zullen dragen
maar haar bij de Sfinx achterlaat. Van dat ogenblik af is de projectie voorbij, de
schrijver begint met de gegevens van de uitgangssituatie een spel, de symboliek
wordt verzonnen, cerebraal, onnatuurlijk. Psyche schreit een beek -

1
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vergelijk Piet Paaltjens' ‘brakke tranenplas’ - en Eros, die haar ten huwelijk wenst
en nadert, drinkt eruit. In vergelijking hiermee is naar de verten vliegen op een
gevleugeld paard natuurlijke, spontane - klassieke - symboliek. Couperus volgt in
de verte Apuleius, maar aan het Christendom ontleent hij, bij de klassieke Bacchus
c.s., een ascetische kluizenaar en aan de Hindoegodsdienst de wagen van
Jaggernaut, en dat is nog lang niet de hele allegorische opmaak. Zijn taalgebruik
is met deze overladen allegorie in overeenstemming. In Fidessa zie ik geen projectie
en zeer weinig natuurlijke symboliek.
In Langs Lijnen van Geleidelijkheid geeft Couperus voor het eerst een werkelijkheid
die slechts tijdelijk en betrekkelijk zijn werkelijkheid is. Na zijn huwelijk in september
1891 schreef hij eerst Extaze af, daarna drie novellen, daarna een jaar niets, en
dan in de eerste helft van 1893 Majesteit. Dan gaat hij op reis, schrijft in de winter
1893-'94 de Reisbrieven en denkt onderwijl over drie boeken: 1. een vervolg op
Majesteit, 2. Metamorfoze, 3. Portretten, types en menschen op reis ontmoet. Dus
drie soorten: fantasie, introspectie, realisme. Hij schrijft die boeken alle drie,
Wereldvrede in 1895, Metamorfoze in 1896, en ofschoon hij in 1895 weer aan Veen
schrijft over de Typen: portretten van menschen op reis ontmoet, schiet dit plan niet
1
op: pas 4 jaar later, 11 juli 1899 komt ‘Ik prepareer een groote pensionroman’ en
in die 4 jaar waren na Hooge Troeven aan bod gekomen: Metamorfoze, Psyche en
Fidessa. De pensionroman wordt Langs Lijnen van Geleidelijkheid, niet gaaf van
structuur en van karakters maar toch een mijlpaal en met staaltjes van goed
vakmanschap. Een mijlpaal, want na Eline Vere had hij geen mensengemeenschap
meer beschreven en hij liep al 5 jaar rond met het plan om weer een realistisch boek
te schrijven. Extaze en Metamorfoze waren bij uitstek introverte boeken, de
koningsromans misschien een poging om weer andere mensen te beschrijven, maar
de stof zo veraf gekozen dat de fantasie en niet de waarneming bij het schrijven
functioneerde.
In Psyche en Fidessa functioneert uitsluitend de fantasie en het realistische boek
laat zich wachten. Geen wonder, want Couperus kende de wereld niet, en zolang
hij in de knoop zat leerde hij die ook niet kennen. Als hij de aan wereldvrede
vastzittende politieke, economische en militaire kwesties gekend had, zou daardoor
zijn boek wel interessanter, maar geen beter kunstwerk geworden zijn. Maar hij had
heel wat meer

1
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kans gehad, het ervan te maken. Het is gevaarlijk, niet door een ambt aan de realiteit
gebonden te zijn. En van welk ambt wist Couperus iets? Van dat van resident, als
hij bij een resident logeert en die hem helpt, zoals wij weten dat bij De stille Kracht
het geval was. Het enige onderwerp waar Couperus ooit degelijke kennis over
verzameld heeft - maar dat is even later - is de geschiedenis en de staatsinrichting,
topografie en architectuur van Rome, speciaal in de keizertijd: wij danken er De
Berg van Licht aan en de prachtige documentaire De Komedianten. Altijd op reis
en dus geïsoleerd levende, beschikte Couperus eenvoudig niet over het materiaal
voor een roman, zolang hij op de weg der inleving altijd zichzelf tegenkwam. Een
mijlpaal is Langs Lijnen omdat hij er hier begint te komen via wat hij wèl buiten
zichzelf kon observeren: typen en mensen in pensions ontmoet. Die worden
gecombineerd met een liefdesgeschiedenis, waarin weer geestelijke en zinnelijke
liefde tegenover elkaar staan. In Extaze was de geestelijke tot haar zenith opgevoerd,
in dit boek de zinnelijke. Projectie zie ik niet, wel bewuste zelfuitbeelding in de
geestelijke minnaar, maar alleen voorzover die een van de werkelijkheid afgekeerde,
in het verleden van Rome en Renaissance opgaande artiest is. Over de vrouwelijke
hoofdpersoon Cornélie is Couperus dadelijk nadat het boek verschenen was in
discussie geraakt met Van Nouhuys, die haar m.i. terecht heterogeen en innerlijk
tegenstrijdig genoemd had. Maar het was ook een nieuwe start. Cornélie is het
eerste karakter dat weinig van Couperus zelf of met hem te maken heeft, en dat hij
door inleving toch veelzijdig geschapen heeft. Tot nog toe waren Couperus' mensen
òf van buitenaf geobserveerd - Quaerts, Emilie van Neerbrugge en Dolf den Bergh
van vlakbij, de wereld van Eline Vere van verderaf - òf een groter of kleiner deel
van hemzelf. Als die betrokkenheid ontbrak mislukte het boek: Wereldvrede, Hooge
Troeven, Fidessa, Majesteit grotendeels en Psyche na haar aankomst bij de sfinx.
Als de betrokkenheid er wel was mislukte er ook weleens een: Eene Illuzie.

De jaren der gerijptheid (1900-1906)
Met Cornélie begint de rijke stroom figuren van De kleine Zielen en Van oude
Menschen, die niet meer zo sterk met Couperus geladen en toch levend zijn, en
over wie hij zijn grandioze verhalen schrijft. Couperus is gerijpt: zijn doortobben over
het eigen probleem is als introspectie voorbij, en van de intimiderende machten
schrijft hij zich vrij: het B.B.
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op Java krijgt in De stille Kracht de eerste klap, de Haagse coterie in De Boeken
der kleine Zielen en Van oude Menschen de tweede, en de allerhoogste vaderlijke
instantie, Jahve, de derde. Dan barst Couperus los: in Dionyzos, De Berg van Licht
en Aan den Weg der Vreugde, welk laatste boek hij zelf, zeer kenmerkend, een
1
pendant van Extaze noemt , al leeft hier nu eindelijk de liefde vitaal en totaal en niet
meer als ideëel ef sensueel extremum.
En dan is het met het romanschrijven afgelopen. Wij zijn in 1906, waar een
belangrijke lijn loopt in het patroon van zijn oeuvre. Het verminderde debiet ergo
honorarium speelt wel een rol, het is zijn bewuste reden om ermee uit te scheiden,
maar als hij nog dezelfde behoefte gehad had om van zich af te schrijven, had hij
het hoogst-waarschijnlijk niet kunnen laten. Maar het wegvallen van die behoefte
is hem misschien niet bewust geworden.
In die paar jaren tussen 1900 en 1906 heeft Couperus, in een onovertroffen tempo,
de boeken geschreven die nu, bij zijn herdenking, in de eerste plaats genoemd zijn
en waarvan de tijdgenoten de voortreffelijkheid niet gezien hebben. Men kan zich
afvragen of dit kan komen doordat de tijdgenoot diep ontlede en doorgronde karakters
zocht en niet vond, terwijl wij de verhaler bewonderen die zonder ontleding de
mensen kende uit hun verschijning, speciaal als lid van de samenleving, en ze met
2
zeldzame vastheid van lijn tekende. Een Engels letterkundige heeft Couperus eens
‘a psychoanalist in art’ genoemd, maar dan moet hij toch wel de zelfafbeeldingen
bedoelen. Karakteristiek voor zijn manier van observeren is deze plaats uit Terug
3
in München : ‘Deze mij zoo onbekende, Germaansche vrouwe-silhouet wekt mijne
nieuwsgierigheid op. Want in Italië is mij alles bekend, en ik zal u, op niet meer dan
het uiterlijk af, zeggen wie ons omringen. Ik onderscheid een prinses van de vrouw
van een rijken auto-fabrikant en een cocotte-tweede-rang van een actricetje, dat
weinig de planken betreedt. Hier weet ik niets meer. Naast mijn tafeltje zit een vrouw,
met een jong-mensch: ik heb nauwelijks acht op hen geslagen; zij is in het zwart
gekleed, smaakvol en dood-eenvoudig en haar hoed is bescheiden van excentriciteit.
Plots

1
2
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De novellist John Cowper Powijs, docent te Oxford, Cambridge en Londen, hield in 1920 te
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spreekt haar een andere heer aan, zonder bijna notitie te nemen van het gezeten
blijvend jong-mensch; de ‘andere’ houdt hare hand gedurende vijf minuten gespreks,
oog in oog en bijna mond aan mond, stevig vast ... en verlaat haar eindelijk, noode
naar het schijnt, met nu een tik aan zijn hoed voor het strak beleefd, voor zich
gestaard hebbend, jong-mensch. - Lezer, lach om mijn naïviteit, de naïviteit van den
te veel verzuidelijkten psycholoog-romanschrijver, ‘kenner en doórziener der zielen’
... maar ik zoû u voor geen millioen kunnen zeggen wie ‘zij’ is ... Eene huismoeder,
een vrije vrouw, een artiste, een schilderes, een doktores, een ... cocotte?? Ik waag
het u niet te zeggen. Ik weet het niet.’
De grootste en zeldzaamste gave van Couperus zou weleens kunnen zijn zijn
vermogen om mensenmenigten te tekenen. Zijn start als prozaschrijver is al
karakteristiek: ‘Men verdrong zich in de, tot kleedkamer ingerichte, eetzaal.’ Maar
men lette niet alleen op de gezellige, zoals deze charades en bij voorbeeld de
onweersbui op De Horze of de buitenpartij van de Verstraetens, maar ook op de
geladene uit De kleine Zielen, de scène met de dove tantes aan het eind van boek
I, de herrie op drie verdiepingen tegelijk terwijl de bruidsjapon van Emilie van Naghel
bezorgd wordt; men denke vooral ook aan massale actie, zoals De Naumachie en,
groter, de oproeren in de koningsromans en bovenal in De Berg van Licht, en, nog
groter, de slag bij Salamis, de slag bij Arbela. Als ik moet zeggen wat alléén
Couperus in ons land heeft gekund, zeg ik: dit èn het tegendeel, het ene moment
met een of twee mensen, dat hij met één toverslag tot aanzijn roept: De Binocle.
Couperus' grootheid als schrijver blijkt vooral na zijn rijping, in de tijd tussen 1900
en 1906. Daarna schrijft hij 2 jaar een aantal sonnetten en 10 jaar korte en enkele
1
lange verhalen waaronder een historische roman ; pas in 1919 komt hij weer tot
groot werk: Iskander.

Halsstarrige symboliek: De vader- en de moederbeelden in Couperus'
werk
Voordat ik over dat boek spreek vraag ik uw aandacht voor de persevererende
symboliek die in het oog valt als men Couperus' werk in zijn geheel overziet. Niet
minder dan 8 maal schrijft hij een boek waarin twee werelden tegenover elkaar
staan en elkaar al of niet met de wapens

1

De Ongelukkige reken ik wegens ondiepte liever tot de verhalen, maar de stijl is die van een
historische roman.
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bestrijden, de ene een westelijke, gekenmerkt door strengheid, orde, plicht, de
andere een oostelijke, gekenmerkt door genotsvervulling, irrationaliteit,
geheimzinnigheid en de machtspositie van de moeder. Als hij aan de hand van
historische of mythologische gegevens schrijft, kiest Couperus uit de vele
mogelijkheden aldus; soms dikt hij bewijsbaar aan.
In De stille Kracht strijdt de Hollandse resident, een man uit een stuk, met de
Javaanse wereld; die krijgt hem kapot door zijn rationale zekerheid te ondermijnen
met paranormale, zogenaamde stille krachten. Die worden gehanteerd door de
hadji's, en de regent, maar het centrum is diens moeder.
Dionyzos. Zoon van de westelijke vader, Zeus. Op de eerste bladzijde staat al in
de vierde regel zonder noodzaak het woord ‘westen’, op dezelfde bladzijde volgt:
‘Van zijn vader Zeus zelve scheen de hoge goddelijkheid te stralen van zijn voorhoofd
af.’ Dan gaat Dionyzos de wereld veroveren oostwaarts, hij overwint zelfs Rheia
Kubele, de moeder van goden en bergen, de Grote Moeder, en trekt door tot de
Oostelijke Poorten, de poorten van de Dageraad.
In De Berg van Licht staat Rome tegenover Syrië, de jonge Syrische zonnepriester
wordt keizer terwijl zijn grootmoeder de macht in handen houdt. Rome schudt deze
pervers zinnelijke Oosterse heerschappij weer af uit naam van haar tradities, en
geeft aan de opvolger de erenaam Severus.
In De kleine Zielen is de grootmoeder het middelpunt van de familie; met haar
dood eindigt het laatste der vier boeken. In Van oude Menschen is de Indische
grootmoeder het middelpunt van de dramatiek van het boek; er is geen strijd, maar
de voortdurende vrees voor de confrontatie, dus strijd, met de Haagse openbare
mening en de justitie.
Herakles mag niet naar het Oosten met de Argonauten, hij moet naar het Westen,
de weg der boete. Als hij met de goden - hij is ook een zoon van Zeus - gebroken
heeft, gaat hij naar het Oosten en wordt de slaaf van Omfale.
In De Ongelukkige strijden de katholieke koningen van Aragon en Castilië tegen
het Moorse Granada. De macht, altans de geestkracht aan Moorse zijde berust bij
de koningen-moeder.
En nu Xerxes. Dit geeft gelegenheid om de vreeswekkende moeder ad oculos te
demonstreren, omdat met weinig citaten kan worden volstaan en Couperus' bronnen
precies bekend zijn, zodat blijkt
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hoe hij die onder de drang van zijn psychische gesteldheid vervormde.
Hij vermeldt als bron Herodotos en gebruikt in de tekst Aischylos' Perzen. Atossa,
Xerxes' moeder, komt volgens Pauly-Wissowa nergens anders voor. Bij Aischylos
is zij vol bange verwachting met het koor, later vol weeklacht met het koor, zij offert,
spreekt deemoedig met de schim van Dareios, zij vermaant het koor, dat haar zoon
toch gehoorzaamd moet worden en zorgt voor een waardig gewaad voor hem.
Couperus laat op de avond van Salamis Aischylos een heuvel beklimmen en rondzien
over de baai van Eleusis; hij droomt dan met open ogen zijn Perzen en Xerxes'
thuiskomst als vluchteling te Susa: ‘... En hij zag Atossa (...) hij zag haar immens,
verpuurd, vergeestelijkt, ginds tusschen de amethisten en doorzichtige
heuvelschermen met die schimmigheid van het paleis te Suza, doorzichtig zuilende,
achter haar; hij zag haar van vorstelijkheid en van moederlijkheid godinnegroot
gegroeid, hij zag haar tragisch, komen en, handen wringende, gaan, vol van zorg
en onbegrepen droomen ...’ pas in dit laatste is de recente voortreffelijke opvoering
onder Erik Vos' regie te herkennen, het overige is niet Aischylos maar Couperus.
En te voren had hij Atossa geschilderd te midden van tientallen andere koninklijke
weduwen, vrouwen en bijvrouwen, terwijl de schone was wordt uitgedeeld. Er is
een vergissing met een zakdoek van Atossa: de zweep, die altijd voor haar op de
divan ligt, knalt neer op de rug van de schuldige slavin. Tegen een slavin die in
kokende marmelade gevallen is krijst zij ‘moet jij de marmelade bederven?’ en sloeg
en sloeg. ‘Aan het kruis, met die stommeling!’ Ook dit is Couperus, want Aischylos
heeft het over andere dingen en Herodotos zegt alleen ‘η γαρ Ατοσσα ειχε το παν
1
κρατος.’
Iskander, oorspronkelijk geheten Alexander en de Vrouwen. Hier is de tegenstelling
West-Oost nogeens glorieus ontplooid. Alexander laat zich uitroepen tot zoon van
de westelijke vader. Zijn eigen vader is dood en met zijn moeder leeft hij in onmin:
hij weigert haar regentes over Macedonië te maken tijdens de Perzische veldtocht.
Het Oosten, waarop hij het Westen wil wreken, wordt overwonnen en Dareios'
moeder Sisygambis - de Oostelijke koningin-moeder dus - wordt Alexanders
krijgsgevangene. Hij houdt haar en Dareios' vrouw en dochters in ere bij zich en zij
gaat hem als een zoon liefhebben. Hoezeer Couperus de nadruk wenste te leggen
op Alexanders morele ondergang in het Oosten

1
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blijkt al dadelijk uit twee dingen, het motto ‘et quem arma Persarum non fregerant
vitia vicerunt’ en uit de kort en snel vertelde Indische veldtocht. Want daarin was
Alexander ná door de ondeugden overwonnen te zijn toch weer groot, wat niet in
Couperus' tendens paste.
Er is in Iskander een teruggrijpen op oude onderwerpen, en het meest kenmerkend
is de terugkeer, na 30 jaar, van de verderfelijke onman: Vincent, Bertie, Bagoas.
Het is een prachtig boek, maar zwaar, het zwoegt naar het eind en heeft ineens
niets meer van de lichtheid van de speelse meesterstukjes uit de onmiddellijk
voorafgaande jaren: De Komedianten, De verliefde Ezel, De Ode en het begin van
Xerxes. De West-Oost-symboliek is zeer nadrukkelijk aanwezig, de drang van de
zoon van Zeus naar het Oosten is volkomen irrationeel. Het is een dwepend,
dwangmatig hunkeren en voor het eerst sedert 1900 overwint het Oosten, de
moederwereld waarin geen vreeswekkende maar een onderdanig liefhebbende
moeder troont. De psychologische implicaties moeten wij vandaag laten rusten.
Als men vervolgen als één telt en arabesken, novellen, legenden enz. niet
meerekent omvat Couperus' oeuvre 28 boeken, romans en grote verhalen. Daarin
komen 8 oostelijke moeders voor. En zo waar in Hooge Troeven nog een verbannen
koningin-moeder die met haar zoon-regent allersluwst om de macht intrigeert:
eindelijk een schakel tussen dit vreemde boekje en Couperus' overige werk! Maar
nog talrijker zijn de dode vaders. Er zijn er 13 die als het boek begint dood zijn, 1
die in het boek vermoord wordt, 1 die moreel vernietigd wordt, 1 die niets van een
vader maar alles van een grootvader heeft en geen rol speelt, 1 oude gezaghebber
die vermoord wordt: is 17. Van die 17 behoren er 13 tot de westelijke wereld, 2 tot
de oostelijke en 2 zijn buitengeografisch. Tweemaal is Zeus de vader, dus onsterfelijk
(maar Herakles breekt, tijdelijk, met hem), eenmaal wordt God de Vader tot het
inzicht gebracht dat Hij geen schepper maar een geschapene is. Is 20. Bij de overige
8 boeken is één roman, het laatste bevrijdingsboek Aan den Weg der Vreugde,
verder zijn het Fidessa, Antiek Toerisme, De Komedianten, De verliefde Ezel, De
Ode, Het zwevende Schaakbord en Het Snoer der Ontferming. Van deze 8 zonder
vader dateert alleen Fidessa van voor Couperus' rijping-en-bevrijding.
Zijn er dan geen levende vaders? Nauwelijks. Lot Pauws, in Van oude Menschen,
heeft een aardige vader in leven, maar op een afstand want van zijn moeder
gescheiden. Aan het slot, als Lot alleen blijft,
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komt deze vader bij hem. Het hele boek draait evenwel om de moord op de vader
van Anton, Harold, Daan en Thérèse, maar niettemin, gezien Lots centrale positie:
ziehier een vader! Addys vader, in De kleine Zielen, is jongensachtiger dan zijn zoon
en wordt ook telkens een kind genoemd.

De psychologie een onmisbare hulpwetenschap voor de literatuurkunde
Welk standpunt zou een psycholoog uit de school van Freud tegenover dit complex
van verschijnselen innemen? Hij zou zeggen: Couperus past deze symboliek
dwangmatig toe, waarschijnlijk meestal onbewust. De oorsprong moet in de zeer
vroege karakterontwikkeling liggen. Het feit dat hij de moeders als machtsfiguren
kiest of ze er toe maakt, doet de vraag rijzen ten eerste: of het vrouwelijke element
in zijn omgeving overmatig sterk vertegenwoordigd was, en ten tweede: of hij een
overgevoelige, sensuele aanleg had die zich moeilijk heeft kunnen losmaken uit de
lichamelijke koestering door de moeder waarmee ieder menseleven begint en die
hij als nakomertje zonder mededinging van broers en zusters bezeten heeft, zodat
zijn moeder vanzelf een strenge afweerhouding tegenover zijn agressieve tederheid
moest aannemen. De associatie van de moeder met een genotvol Oosten kan
waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat Indië in zijn vroege jeugd in Den Haag,
door de wijze waarop de naaste omgeving erover sprak, een paradijs in de verte
werd dat op zijn zo levendige verbeelding werkte, terwijl hij er later juist zijn puberteit
heeft doorgebracht. Wat de vader betreft wijzen de later door hem opgeschreven
kinderherinneringen eensluidend op afstand, kritiek en pas later op enig van die
kritiek allerminst vrij gebleven contact en tenslotte op de ondanks kritische tegenstand
van de vader gekozen letterkundige opleiding. Bovendien was er in de geschetste
verhouding tot de moeder van het begin af een basis voor een negatieve houding
tegenover de vader als concurrerend verdringer uit de moederlijke tederheid, èn
was Couperus Sr. een sportieve, actieve realist. Men lette erop, dat identificatie met
de verkeerde ouder, in casu de moeder, een van de voornaamste oorzaken van de
seksuele inversie geacht wordt.
Een volgeling van Jung, zoals Maud Bodkin, die dadelijk nader ter sprake komt,
zou zich afvragen of het obstinate Oost-West-patroon een ‘archetypal pattern’ is:
komt deze allegorie in de thesaurus metapho-
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rarum veel meer voor? Zo ja, dan hebben wij te maken met een archetype, een aan
alle mensen gemeenzaam ingeslepen patroon. Dat het telkens in de mythologie
voorkomt, wijst in die richting. Het Oosten is altijd bakermat geweest: van verhuizende
volken, van godsdiensten en secten, fabels, sprookjes enz. enz.; misschien spelen
patriarchaat en matriarchaat een rol.
Ik weet niet wie gelijk heeft, de Freudiaan of de Jungiaan; waarschijnlijk allebei
want die individuele ontwikkeling kan in het archetype een klaarliggend patroon
gevonden hebben. Hoe dit zij: voor het begrijpen van Couperus doet dit er niets toe.
De symboliek zelf echter zeer zeker, ell zonder de psychoanalytische duiding zou
men die alleen maar als iets raadselachtigs hebben kunnen constateren en
beschrijven.
Ik keer nu terug naar de vraag hoe het staat met de houding van de moderne
literatuurwetenschap tegenover de psychologie als hulpwetenschap. Wie naar de
luidste stemmen luistert kan de indruk krijgen dat er internationaal en vooral in de
angelsaksische landen niet alleen een zeer nodig en nuttig gebod klinkt om teksten
zo nauwkeurig te lezen dat zij meet geheimen prijsgeven dan men mogelijk heeft
geacht, maar dat dit insluit een verwerping van de mogelijkheid dat kennis van het
ontstaan van de tekst en van de innerlijke roerselen van de maker kan bijdragen
tot het verstaan van het kunstwerk. Naar mijn mening is dit een overdrijving zoals
nieuwe scholen meestal aankleeft, wel een gewenste correctie voor wie geneigd is
het kunstwerk te vergeten door zijn aandacht te zeer te richten op de kunstenaar,
maar in zijn exclusiviteit ten enenmale onjuist. Men vindt dit exclusivisme dan ook
alleen bij een beperkte groep Amerikaanse schrijvers en niet in de veel als autoriteit
geciteerde Theory of Literature van Wellek en Warren. Die heeft een goed hoofdstuk
Literature and Psychology met een uitvoerige bibliografie, en oordeelt voorzichtig.
In een recente publikatie in de Yale Review 1961/62 The main Trends of 20th-century
Criticism zegt Wellek over Freud - een van de zes ‘main trends’ - weinig meer dan
de traditionele algemeenheden en over zijn leerlingen en met name de toegepaste
zielkunde heel weinig. Jones en Prescott vermeldt hij vrij terloops en dan Edmund
Wilson die in The Wound and the Bow de freudiaanse methode ‘skilfully’ gebruikt
heeft voor een psychologische interpretatie van het werk van Dickens en Kipling,
zoals Herbert Read deed voor de verdediging van Shelley en de interpretatie van
Wordsworth. Wellek vermeldt wel het tijdschrift Imago dat van 1912 tot 1938 in
Duitsland
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verscheen en gewijd was aan toegepaste psychologie, maar niet, dat dit sedert de
oorlog in Amerika bloeiende is herleefd. Merkwaardigerwijze geeft Wellek aan het
op Jung stoelende boek van Maud Bodkin, zoëven genoemd, Archetypal Patterns
1
in Poetry de positie van een afzonderlijke richting die hij vitaler noemt dan het New
Criticism en in de Verenigde Staten de meest geslaagde poging om dat te vervangen.
Dit is daarom zo verwonderlijk, omdat wij door dit nasporen van archetypische
patronen wel zeer interessante verbanden leren doorzien, maar op het gebied van
een andere wetenschap, de psychologische anthropologie of hoe wij dit vak moeten
noemen. Maar het voert ons van de literatuurwetenschap af, wat de individuele
psychologie naar mijn mening allerminst doet.
Het kunstwerk uit zichzelf verklaren kan knap en verhelderend werk zijn. Maar
zodra wij buiten het éne kunstwerk treden, houdt die techniek op ons te dienen.
Waar krijgen wij antwoord op de vraag, waarom een schrijver persevereert, zoals
Couperus voor 1906 zes maal, en waarom hij ineens zwijgt, zoals Racine, zoals
Gezelle, en zoals Couperus als hedendaagse romanschrijver, en waarom hij ineens
weer begint, maar anders? Hoe komt het dat het ene werk van een schrijver zoveel
beter is dan het andere? Kan de obstinate thematiek en de obstinate symboliek van
een schrijver, als hij ons dan niet mag interesseren, ons niets over zijn werk leren?
en kunnen wij die symboliek begrijpen als wij hem niet kennen?
Is het juist dat in ons land de antipsychologische richting zo sterk overweegt, dat
wij op geen enkele manier in onze vaktijdschriften ingelicht worden omtrent hetgeen
2
er in het buitenland op dit grensgebied, de toegepaste zielkunde, verschijnt? Alleen
in de laatste 5 jaargangen van de Psychoanalytic Quarterly staan 21 artikels over
schrijvers of werken van schrijvers, daarnaast zijn er over folklore, mythologie, het
creatieve proces, over genres en motieven. De niet Engelstalige onder de besproken
schrijvers zijn Tsjechov, St. Zweig, Sophocles, Homeros, Gogol, Schnitzler en
Baudelaire. In de American Imago zitten de laatste 5 jaar ook ongeveer 25 dergelijke
verhandelingen, de niet-

1
2

Archetypal Patterns in Poetry. Psychological Studies of Imagination. New-York 1934 (sic),
2e dr. (Vintage edition) 1958, 3e dr. 1961.
Daar in deze buitenlandse tijdschriften niet over Nederlandse schrijvers geschreven wordt,
zou het refereren meer op de weg van Neophilologus of Levende Talen liggen dan van de
aan de Neerlandistiek gewijde.
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Engelse besproken schrijvers zijn Kafka, Hugo, de dichter van Tristan, Dostojevski,
Gide, Aretino, Petronius, Aischylos, Th. Mann. Is het juist dat onze vakliteratuur net
doet of dit alles niet bestaat, om nog van het Franse tijdschrift Psyché te zwijgen?
En dan de monografieën: in ons land ken ik er drie van medische zijde: Kaas over
Strindberg, Van Emde Boas over Shakespeare en Verbeek over Rimbaud. Dit najaar
komt de eerste over een Nederlander: Rümke over Van Eeden. Het beste dat ik uit
1
de laatste jaren ken is Ch. Mauron's L'inconscient dans l'oeuvre et la vie de Racine .
Ik heb er nog nooit met iemand over kunnen spreken: men kende het niet. ‘Publié
avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique’!
Als men weet, hoe zwaar geladen van onuitgesproken betekenissen een tekst
kan zijn, hoe kan men dan a priori de hulp afwijzen van een wetenschap die getoond
heeft zoveel te begrijpen van het verzwegene? Als men iets zo moeilijk kenbaars
tracht te kennen als de allerindividueelste schepping van een allerindividueelst
artiest, hoe kan men dan a priori die unieke schepper en dat unieke ogenblik van
de schepping níet willen kennen?
Weet men dan zó zeker dat men kan bewijzen?
Mijn standpunt is dat zeker niet. Mijn zekerheid groeit naarmate de convergentie
toeneemt, niet alleen die van eigen interpretaties maar juist ook van interpretaties
waartoe men langs verschillende wegen gekomen is. Hoe verschillender hoe liever.
Ik wil graag getuige zijn van het intellectuele genoegen dat de ergocentrist beleeft
als hem het zetten van de letters q.e.d. van tijd tot tijd ten deel valt en ik gun hem
graag aandeel in het unieke geluksgevoel dat het schaarse beleven van de evidentie
begeleidt.
Ik eindig met een woord van een Franse geestverwant, Ernest Fraenkel: ‘Que le
chercheur soit psychanaliste formé ou non, il s'agit pour lui dans tous les cas
d'apprendre patiemment et de mûrir.’ Vooral dit laatste geldt niet alleen voor de
psychologische biograaf, het geldt ook voor de stilistiek als school, en het heeft
gegolden voor de grote kunstenaar Louis Couperus.

1

Ch. Mauron, L'inconscient dans l'oeuvre et la vie de Racine. Publication des Annales de la
Faculté des Lettres, Aix-en-Provence. Nouvelle Série, No. 16. 1957. Editions Ophrys, Gap.
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Lijst van Couperus' romans en verhalen
1888

Eline Vere

1890

Noodlot

1890

Eene Illuzie

1891

Extaze

1893

Majesteit

1895

Wereldvrede

1895

Hooge Troeven

1896

Metamorfoze

1898

Fidessa

1897

Psyche

1899

Langs Lijnen van Geleidelijkheid

1900

De stille Kracht

1900

Babel

1901/2

De Boeken der kleine Zielen

1902

God en Goden

1903

Dionyzos

1904

Van oude Menschen, De Dingen die
voorbijgaan

1905

De Berg van Licht

1906

Aan den Weg der Vreugde

1910

Antiek Toerisme

1912/3

Herakles

1913/4

De Ongelukkige

1916

De Komedianten

1917

De verliefde Ezel

1917

De Ode

1918

Het zwevende Schaakbord

1918

Xerxes

1919

Iskander
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Leven in meervoud
1
door J.H. van den Berg
Dames en Heren!
Wanneer Locke, in zijn bestrijding van Descartes' overtuiging dat de ziel steeds
denkt, belandt bij de vraag of het mogelijk is 's nachts te dromen en 's morgens van
de droom geen besef te hebben, aarzelt hij niet deze vraag te ontkennen met een
eenvoudig argument. Mocht de ziel na de slaap van een werkelijk gedroomde gedachte - droom geen herinnering blijken te bezitten, dan ware, schrijft Locke,
Socrates asleep and Socrates awake not the same person - en dat is niet te
aanvaarden. Wij zijn een eenheid, ondeelbaar, gelijk aan onszelf bij waken en
slapen, ons leven is enkelvoudig: aan deze stelling te twijfelen lijkt Locke zo
buitensporig, dat hij er met geen woord op ingaat. Wij leven ongedeeld, identiek
2
aan onszelf, niet meervoudig: dat was het oordeel in de eeuwen vóór Locke , dat
bleef het oordeel in de decenniën na hem. De eerste wetenschapsman, die aan
deze overtuiging duidelijk twijfelt, is William James.
Zijn woorden zijn te vinden in The Principles of Psychology van 1891. In deel I
van dit werk, onder het opschrift The constituents of the self, geeft James als zijn
mening te kennen, dat ons zelf, het ego, het ik, niet ondeelbaar is, doch uiteenvalt
in tenminste drie samenstellende of opbouwende, aparte, zelfs schier autonome
elementen of delen. Te weten: het geestelijke ik, het stoffelijke ik, en het sociale ik.
Wat hij onder deze drie ikken verstaat is met eenvoudige woorden uiteen te zetten.
Het geestelijke ik - the spiritual self - is a man's inner or subjective being: die
bijzondere persoon in ons die wij doorgaans ons zelf, ons ik

1
2

Lezing gehouden in de maandvergadering van 16 november 1962.
In de eeuwen vóór Locke is wel een ‘verdeeldheid des harten’ bekend: een behoren tot
verschillende, zelfs contraire, doch steeds goed te onderscheiden rijken of gebieden: b.v. het
rijk van het kwade en het rijk van het goede. Paulus ware te noemen, Pascal, doch ook
Descartes, Montaigne, Bossuet - en vele anderen vóór Locke. De meervoudigheid bedoeld
in deze voordracht is van een andere aard: het gaat daarin niet om twee of meer rijken en de
moeilijke keuze of strijd waartoe te behoren, maar om het gelijktijdig behoren tot slecht te
differentiëren, in elkaar grijpende maatschappelijke groepen. (In de nabespreking bleek het
gewenst dit verschil te onderstrepen.) De belangstellende in deze materie zij verwezen naar
het in november 1963 verschijnende werk Leven in Meervoud (Callenbach, Nijkerk), waarin
het in deze noot aangestipte verschil nader wordt besproken.
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noemen. Centrum van gelijkblijvende eigenheid: het ik waarover Locke spreekt. Het
ik van het dagelijks taalgebruik.
Het stoffelijke ik - the material self - omvat alles aan ons en om ons van materiele
aard. Ons lichaam, onze kleding. Onze erfelijkheid, evenzeer onze erfenis, ons
bezit, ons geld. Onze woning. Ook aan dit ik, hoe belangrijk het is en tot welke
boeiende overwegingen het voert, ga ik hier, als aan een alle eeuwen door bekend
en vertrouwd ik voorbij - om tijd te vinden voor de bespreking van het derde ik, het
sociale ik, dat in de eeuwen vóór James weinig of in het geheel niet bekend is
geweest, en dat voor het onderwerp thans aan de orde bijzondere aandacht vraagt.
The social self. James leidt zijn bestaan af uit het eenvoudige feit, dat wij geen
solitaire maar solidaire wezens zijn. Wij zijn samen - niet als vee in de wei, maar op
meer wezenlijke manier. Wij horen bijeen, in die mate dat de volstrekte enkeling
onder ons niet voorkomt. Het samenzijn vormt ons, bepaalt ons, richt ons: vormt,
bepaalt, richt die constituens van ons die James het social self noemt, en die hij
liever nog met het meervoud van die term heeft willen betitelen. Niet één social self
heeft elk onzer, maar vele, a man has as many social selves as there are individuals
who recognize him. Daar echter deze individuals tot klassen of groepen van
gelijkgezinden behoren, valt het getal social selves dat ieder bezit kleiner uit dan in
deze eerste omschrijving ondersteld en gevreesd moet worden: ieder onzer bezit
zoveel social selves, as there are distinct groups of persons about whose opinion
he cares. Zo hebben velen onzer een straat-ik en een huiskamer-ik, een werk-ik en
een kerk-ik, sommigen bovendien een politieke-partij-ik, een P.v.d.A.-ik of een
A.R.-ik, waarnaast nog een vacantie-ik, laten wij zeggen een Rivièra-ik. Draagt het
Rivièra-ik zonder bedenken een short - hetwelk betekent dat dit ik zich ginds zonder
bezwaar met de geringe kleding aan anderen (die anderen die daar te vinden zijn)
toont - het A.R.-ik kleedt zich liever wat uitvoerig - hetwelk inhoudt dat dit ik zich in
het vaderland liefst met meer kleding aan anderen (aan die anderen die daar te
vinden zijn) laat zien. U allen bent hier - wanneer U zich tenminste werkelijk hier,
te midden van dit gezelschap ophoudt - in de gedaante van het social self van het
Maatschappij-der-Nederlandse-Letterkunde-ik, welke titel, dat moet ik toegeven,
nog weinig zegt over de aard van het verschil ten aanzien van de andere ikken, die
U, in de verschillende groeperingen die U de Uwe noemt, zeker zult bezitten. Wij
zijn anders, hier en ginds, nu en straks, in die mate dat het gedrag hier weinig of
geen index hoeft te geven voor het
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gedrag daar, even weinig als ons doen nu verwantschap hoeft te bezitten met ons
handelen straks. Elk van ons is niet één, maar legio. Niet zwei Seelen wohnen, ach!
in meiner Brust - men zou antwoorden: was de uitroep, ach! maar waar - neen, veel
zielen, een leger zielen of ikken vatte bij ons post. Zo veel zielen, om precies te zijn,
als er groepen, groeperingen en verwantschappen bestaan, waartoe wij behoren.
Dat is de inhoud van James' onderscheiding.
Dames en Heren, nodigde ik U in het begin van mijn voordracht, door Locke te
citeren, uit vertrouwen te schenken aan de vaststelling, dat in publicaties van
filosofische en psychologische aard de notie van een pluraal bestaan pas laat, zelfs
zeer laat is verschenen, de woorden van Goethe, hoe moeilijk precies te interpreteren
zij zijn, geven ons de zekerheid dat deze notie in de bonae litterae reeds in het begin
van de negentiende eeuw present was. Ik laat deze vaststelling een ogenblik rusten,
om de aandacht te richten op de meervoudigheid van ons leven als zodanig, en
daarbij de vraag te stellen naar de oorzaak van deze meervoudigheid.
Het antwoord ligt voor de hand. In een meervoud leeft elk onzer, aangezien er
veel groepen zijn waartoe hij behoort, groepen die - dat moet er onverbiddelijk aan
toegevoegd worden - onderling weinig of geen verband bezitten, of die, dat is nog
beter gezegd, ten aanzien van elkaar weinig of geen verwantschap vertonen.
Behoorden kerk en werk tot één levenspatroon, wij zouden daarin met één ik
uitkomen. Zij behelzen echter, in onze tijd voor alle participanten, een duidelijk
different levenspatroon, niet zelden een contradictoir levenspatroon - bijgevolg heeft
de werker die kerks is twee differente ikken, zo hij geen contradictoire ikken bezit.
Men kan zo verder gaan. De samenleving, waartoe ieder onzer behoort, bestaat uit
talloze disparate, zelfs antagonistisch geaarde groeperingen: oorzaak daarvan dat
elk onzer disparate of antagonistische, waardoor zelfs desparate ikken bezit. De
samenleving is geen geheel. De samenleving bindt niet, houdt niet samen. De
samenleving is geen hecht organisme, zij wordt geteisterd door desorganisatie,
door social desorganization, of, om een oud en beter woord te gebruiken, de
samenleving lijdt aan anomie.
Anomie, het woord in de pregnante betekenis van sociale desorganisatie, is
afkomstig van Durkheim, Frans socioloog omstreeks de eeuwwisseling. De eerste
omschrijving van het begrip vindt men in De la
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division du travail social van 1893, dat handelt over de invloed van specialisatie en
van de daaraan verbonden deling van arbeid op de arbeider. In het algemeen acht
Durkheim deze invloed gunstig: deling van arbeid en specialisatie nodigen tot
samenwerken en voeren de werkers naar solidariteit. Doch als steeds heeft ook
deze ontwikkeling pathologische varianten. Deling van arbeid kan leiden tot
versplintering van arbeid, de ene arbeider weet dan niet meer wat de ander doet,
en kan dit niet weten aangezien geen overkoepelend orgaan bij machte is het
mozaïek te ordenen. Er heerst een toestand van anomie, dat wil zeggen: de binding
van de enkeling aan het geheel ging verloren, in plaats van solidariteit is
vereenzaming het effect van de ontwikkeling. - In zijn grote studie over de zelfmoord
van 1897 werkt Durkheim deze gedachte, ten aanzien van de historisch wisselende
frequentie van zelfmoord nader uit, zonder het begrip anomie te wijzigen. Anomie
heet een état de déréglement, een toestand van - letterlijk - bandeloosheid. Heeft
de staat van anomie een zekere maat overschreden, is met andere woorden de
greep van het geheel op de enkeling krachteloos geworden, dan raakt deze enkeling
in een toestand van vereenzaming, van ongeluk en van wanhoop, welke toestand
hem er toe kan brengen zelfmoord te plegen.
James' theorie der meervoudigheid van ons bestaan werd gepubliceerd in 1891.
Durkheim's eerste aantekening van de anomie is van 1893. De jaartallen liggen
dicht bijeen. Heeft het ons wat te zeggen? Geeft het te denken dat de eerste
constatering van een ons allen geldende, merkwaardige, ik zou - ziende naar Locke
- willen zeggen nieuwe wijze van leven, na twee jaar gevolgd wordt door de eveneens
eerste constatering van wat als oorzaak van de nieuwe wijze van leven kan worden
gebrandmerkt? Met de formulering van mijn vraag geef ik reeds aan waarom het
mij lijkt dat de twee jaartallen zo dicht bijeen tot nadenken stemmen. Zij liggen
daarom zo dicht bijeen, omdat het, dat is mijn overtuiging, in beide publicaties niet
gaat om een tweetal originele wetenschappelijke vaststellingen die, hoewel hetzelfde
betreffend, toch slechts toevallig bijeen liggen, maar omdat het in beide zo originele
publicaties gaat om een eigenschap van ons leven die, ware zij eerder waarneembaar
geweest, ook eerder beschreven had kunnen worden. De beschrijving ontbreekt
vóór de twee jaartallen, niet omdat de zaak waarom het gaat zo moeilijk te
doorgronden was - zij is niet moeilijk te doorgronden - maar omdat deze zaak te
weinig zichtbaar, te weinig aanwezig was. Ik herinner U opnieuw aan de vreemde,
haast ongeloof-
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waardige afwijzing van Locke. Doch ik wil U nog andere gegevens voorleggen.
In 1893 valt de eerste publicatie van Freud (tezamen met Breuer) over
eigenaardigheden van een bepaalde categorie psychiatrische patienten, welke
publicatie centreert in de vaststelling dat deze patienten, evenals in beginsel alle
gezonden, gekenmerkt zijn door een bewust en een onbewust leven, wat neerkomt
op de vaststelling dat zieken en gezonden gekenmerkt zijn door een duaal, spoedig
zou blijken meervoudig bestaan. Dat is in het jaar van James' Psychologie. Voeg
ik daaraan nog toe, dat ten onzent Frederik van Eeden, onafhankelijk van de tot nu
genoemden, in 1888 een verhandeling schreef over Ons dubbel-ik, dat voorts in
1889 Max Dessoir, eveneens onafhankelijk, Das Doppel-Ich deed verschijnen, dat
bovendien in hetzelfde jaar 1889 Henri Bergson het verschil formuleerde van een
moi véritable en een moi social - welke onderscheiding herinnert aan James' indeling
terwijl toch werkelijk elke verbinding ontbreekt - en dat, ten slotte (mijn opsomming
is niet volledig), in 1886 de zo fraaie litteraire pendant van deze psychologische
publicaties, Stevenson's Dr Jekyll and Mr Hyde, in druk verscheen, dan mag men,
lijkt mij, de jaren rond '90 kenmerken als jaren van een bijzondere belangstelling
voor de dualiteit of meervoudigheid van ons bestaan - welke vaststelling het
vermoeden wettigt, dat de publicaties van James en Durkheim niet toevallig bijeen
liggen, doch daarom zo snel op elkaar volgden, omdat beide voortkomen uit een
misschien reeds lang veranderend, doch in die jaren manifest geworden, nieuw
levenspatroon.
Laten wij deze gedachte een ogenblik aanvaarden. Het moet dan van belang zijn
na te gaan wat het lot is geweest van James' onderscheiding, en tevens: welke
gebeurtenissen aan James' publicatie voorafgingen. Ik begin met het eerste: wat
was het lot van James' onderscheiding. Daarna, straks, enkele woorden bij de vraag
welke gebeurtenissen vóór de jaren rond '90 met James' onderscheiding in verband
kunnen worden gebracht.
Degene die de gedachte van een meervoudig bestaan van James heeft overgenomen
en in een opmerkelijke richting uitgewerkt, is de wijsgeersociaal psycholoog George
Herbert Mead. Van hem verscheen posthuum Mind, Self, and Society, een boek
waarin de stof is neergelegd van een jaren durende docerende activiteit aan de
universiteit van Chicago in
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de eerste drie decenniën van onze eeuw. In dit werk hervindt men de overtuiging
van James, dat ons bestaan niet enkelvoudig is, doch begrepen moet worden als
het bestaan van een multiple personality. De reden van de meervoudigheid blijkt
identiek aan de oorzaak door James omschreven en door Durkheim van een diepere
grond voorzien. De samenleving viel uiteen in weinig cohaerente groepen,
dientengevolge is ieder onzer in dat meervoud aanwezig, dat overeenstemt met het
aantal groepen waartoe hij behoort. Alarmerend acht Mead de verdeeldheid
geenszins; naar zijn overtuiging blijft de eenheid des persoons - a whole or unified
personality - gegarandeerd, gegarandeerd door dezelfde samenleving die, hoe zeer
ook versplinterd, toch steeds een eenheid blijft.
In deze geruststelling ligt, als men bemerkt, een voorwaarde, eigenlijk een
verontrustende voorwaarde besloten. Wat gaat de enkeling overkomen, moet men
overwegen, wanneer de samenleving, door verdere specialisatie, doch ook door
het versnelde tempo der gebeurtenissen, door een groter gemak van zich verplaatsen
en van verhuizen, door deze en dergelijke uiteindelijk desintegrerende veranderingen,
haar laatste eenheid verliest en de enkeling daardoor niet meer beschermt met een
alle meervoud toch samenbindende enkelvoudigheid? Het antwoord is niet
twijfelachtig. De enkeling valt uiteen. Wat betekent dit echter in de werkelijkheid van
het dagelijks leven? Dat de enkeling de meervoudigheid van zijn bestaan niet
handhaaft, voortleeft met slechts enkele social selves uit de veelheid die hij bezat
- voortleeft misschien met één enkel social self - en verder niet bestaat. Nog directer
gezegd: dat hij aanspreekbaar is in het rompbestaan dat hem bleef, en voor de rest
niet thuis geeft. Mead acht dit een uitzondering. Hij vertelt het verhaal van een
hoogleraar in de opvoedkunde, die op zekere dag in de bossen van zijn jeugd
verdween en niet terugkeerde, en die, toen men hem vond, alle herinnering bleek
verloren te hebben van wat met opvoedkunde en academie te maken had. Het lukte
de man niet de dualiteit van - grof geformuleerd - afkomst en werk in de hand te
houden, hij hield zijn afkomst vast en verliet het social self van zijn werk; alles wat
met dit social self uitstaande had was verdwenen. Men begrijpt, dit is een extreme
uitzondering. Ook voor Mead, hij zegt het met nadruk - niettemin is het gevaar
gesignaleerd, aanstonds wil ik U tonen dat dit gevaar later, in geheel andere
bewoording, en dan niet als een uitzondering, duidelijk en aannemelijk werd gemaakt.
Het uitzonderlijke voorbeeld van Mead gedoogt niettemin alvast deze

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

48
merkwaardige gevolgtrekking. Niet alleen het geluk van 's mensen bestaan, maar
ook de helderheid, de bewustheid ervan, is consequentie van de mate van
homogeniteit van de samenleving. Is de samenleving, hoe ook verdeeld, in laatste
instantie een eenheid, liefst een hechte eenheid, dan is de enkeling helder, er is
weinig of niets onbewust bij hem. Is de samenleving echter geen eenheid, waardoor
niet in staat de enkeling als eenheid te binden, dan laat de enkeling delen van zijn
bestaan vallen, wat wil zeggen: hij is niet helder, in ieder geval niet geheel helder,
er is wel een onbewust territoor bij hem.
Deze woorden maken duidelijk hoe de jaren van James' en Durkheim's
vaststellingen, tegelijk de jaren konden zijn van de ontdekking van het onbewuste
der dieptepsychologen. De coïncidentie is noodzakelijk. Alleen dan kan sprake zijn
van een onbewuste sector van ons bestaan, wanneer ons bestaan gedeeld is, in
die mate gedeeld is dat delen ontsnappen - welk ontsnappen plaatsvindt als het
verband tussen samenleving en ons anomisch desintegreert.
Het is duidelijk dat hiermee een gevaar voor ons allen wordt aangeduid. Degene
die daarop met gewenste nadruk, en met grote scherpzinnigheid, heeft gewezen,
was Sullivan. Zijn gedachtengang is het best weer te geven wanneer ik uitga van
de drie goed te onderscheiden vormen van tussenmenselijk ervaren, die Sullivan
beschrijft: de prototactische, de syntactische en de paratactische wijze van ervaren.
Enkele woorden over dit drietal.
Prototactisch heet een ervaring die pre-verbaal is en holistisch. Het kind begint
met deze wijze van ervaren, doch ook het contact van volwassenen bestaat allereerst
in een algemeen, niet met woorden te vatten, wederzijds globaal aanvaarden of
afwijzen. Syntactisch heet een contact, dat steunt op woorden. Een zakelijk overleg
is een syntactisch contact. Maar evenzeer een ouderlijk vermaan - aangenomen
dat de jeugdige niet op gespannen voet met zijn ouders staat, in dat geval heeft hij
niet een syntactisch maar een paratactisch contact met zijn vermaner. Deze derde
vorm, die voor de materie thans aan de orde de belangrijkste is, kan met een
concreet voorbeeld, dat ik aan Sullivan ontleen, verduidelijkt worden.
Als A spreekt met zijn goede kennis B is hij niet geheel gelijk aan degene die hij
is wanneer hij met zijn eveneens goede kennis C omgaat. Met B ontvangt A, zou
men kunnen zeggen, de index B. Met C de index C. Twee A's heeft A dan: degene
die B en degene die C kent.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

49
De naar B en de naar C geïndiceerde. Met een eenvoudige notitie: A(B) en A(C).
Nemen wij aan dat B en C duidelijk verschillen, beter: dat zij tot twee zeer
verschillende groeperingen behoren, en op grond daarvan nooit tegelijk in A's
nabijheid te vinden zijn, dan kunnen moeilijkheden ontstaan zodra B en C onverwacht
wel in A's onmiddellijke omgeving, laten wij zeggen op zijn kamer, verschijnen. A is
dan A(B) en A(C) tegelijk, dient dit tenminste te zijn - en weet zich geen vorm te
geven. Het is U allen bekend hoe een geanimeerd gesprek tussen enkele personen
kan stokken als een onverwachte er bij komt. De nieuwe geeft alle aanwezigen zijn
index, wij nemen aan: een extreme index, allen zijn meervoudig en wel ongunstig
meervoudig aanwezig - en het gesprek hapert. Welnu, dit duale, namelijk als de
dubbele persoon, A(B) en A(C), aanwezig zijn, schept een paratactisch, dat is
concomitant, dat is pluraal, dat is onsamenhangend, storend, tot zelfs gestoord
contact, vol van chaotisch, paratactisch ervaren. A antwoordt C als A(B), waardoor
inadequaat. Hij dient C als A(C) te woord te staan, aangezien echter B's
aanwezigheid niet weg te wissen valt, ‘vergist’ hij zich, en schept een misverstand.
Het gesprek is chaotisch en laat weinig concrete indruk na. Want concrete, heldere
indrukken bewaart men slechts van een contact dat adequaat is, enkelvoudig,
syntactisch of prototactisch.
Het is van belang te beseffen dat het ons, naar de overtuiging van Sullivan, niet
beschoren is de moeilijkheden van het paratactisch contact uit de weg te gaan. De
voornaamste reden daarvan ligt hierin, dat de index die een ander ons schenkt niet
bestaat in een min of meer bijkomstige toevoeging aan ons eigenlijke, stabiele,
zelfstandige ik, maar integendeel de aard of de hoedanigheid van dit ik uitmaakt.
Ons bestaan is, als zodanig, een geïndiceerd bestaan. Namen wij alle indices van
ons weg - de belangrijke, haast dwingende index van de moeder, de niet minder
belangrijke van de vader, de schier onoverzienbare rij indices van ooms, tantes,
buren, kennissen, vrienden en vriendinnen, plus de incidentele indices van deze en
gene gesprekspartner - dan bleef van ons bestaan als menselijk bestaan weinig,
misschien zelfs in het geheel niets over. Bedenkt men dan verder, dat de incidentele
gesprekspartners een bonte verzameling van inderdaad zeer verschillende, zelfs
ten dele volstrekt ongelijke personen vormen, dan is duidelijk dat de indicering die
ieder noodzakelijk toekomt, bij de aanwezigheid van twee of meer in die mate
verschillende, ongelijke personen, resulteert in een para-
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tactisch gedrag. Het zou ons alleen lukken dit gedrag te vermijden, als de personen
die wij ontmoeten maar minder verschillend zijn - maar dat zijn zij niet. Zij waren
wellicht minder verschillend, vroeger, men overweegt: vóór het eind van de vorige
eeuw. Dat zou dan verklaren waarom in vroeger eeuwen zo veel minder sprake is
van neurotisch en neurotoïd gedrag.
Keer ik terug naar het voorbeeld van zojuist. Met B is A geïndiceerd naar B; ik
stelde voor A dan te betitelen als A(B). Met C is A: A(C). Ontmoet A beiden, B en
C, tegelijk, dan is hij in tweevoud aanwezig, als A(B) en A(C). Hij ontkomt er niet
aan. Het zal niet opvallen zolang B en C weinig verschillen, zolang B en C tot één
groep behoren. Het valt wel op zodra B en C niet tot één groep behoren, zodra B
en C duidelijk verschillen. Dan is de tweevoudige presente A de heer A tot last. B
en C trouwens ook, niet alleen omdat zij een weinig bestendige, concomitante A
tegenover zich zien, maar ook omdat zij zelf, ieder apart, in tweevoud aanwezig
zijn. Want behalve dat B zich naar A indiceert, indiceert hij zich ook naar C; hij is
bijgevolg aanwezig als B(A) en B(C). Op overeenkomstige wijze is C aanwezig als
C(A) en C(B). In de kamer waar zich drie personen aanwezig achten zijn er bij wijze
van spreken zes, zes die elkaar niet weinig in de weg kunnen staan - wanneer
slechts voldaan is aan de voorwaarde dat A, B, en C ten aanzien van elkaar tot zeer
verschillende (bovendien vage, moeilijk te differentiëren, zelfs moeilijk te
onderscheiden) groepen behoren.
Enkele verschijnselen plegen het paratactische contact te vergezellen. Ten eerste
het onbehagen bij de gesprekspartners zolang het contact duurt. Men voelt zich
onvrij, geïnhibeerd, in het nauw gedreven. Men is, als het heet, niet zichzelf: niet
dat zelf, dat men is in de gewone, vertrouwde contacten. Het tweede verschijnsel
bestaat in de moeilijkheid of zelfs onmogelijkheid zich later het gesprek precies, in
alle details, te herinneren. Grote stukken kunnen lijken weggevaagd. De uitleg van
Sullivan is, dat in die stukken een ander, ongewoon zelf heerste, waardoor een
herinnering, dat is een communicatie van het dagelijkse, vertrouwde zelf naar dit
ongewone, verwijderde zelf onmogelijk wordt. Het derde verschijnsel is van
lichamelijke aard. Telkens wanneer, door de presentie van een niet-vertrouwd zelf,
het vertrouwde zelf geheel of ten dele deserteert, vindt een kleine omwenteling in
de verrichtingen van het lichaam plaats. Geschiedt dit vaak - leeft, met eenvoudige
woorden, de betrokkene door de druk van zijn relaties in een haast duurzame
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toestand van inhibitie, spanning en onbehagen - dan kan een lichamelijke stoornis
ontstaan, zelfs een orgaanziekte: één van die orgaanziekten die, naar wij steeds
meer vermoeden, vroeger minder, misschien zelfs aanmerkelijk minder, voorkwamen.
Ingewikkelder nog wordt het paratactisch ervaren, wanneer men in aanmerking
neemt, dat ook twee personen ten opzichte van elkaar, onder uitsluiting van een
derde, in meervoud aanwezig kunnen zijn. Een eenvoudig, misschien te eenvoudig
voorbeeld, eveneens min of meer ontleend aan Sullivan, kan dit verduidelijken.
Laten wij aannemen, dat twee echtgenoten elkaar voorbeeldig verstaan op deze
ene restrictie na dat de man - M - een passie heeft voor politiek, terwijl zijn vrouw V - niet alleen van politiek niets weet, maar er ook een barbaars oordeel over velt.
Het onderwerp ‘politiek’ komt in het huwelijk, dat goed is en door geen van beiden
verstoord wil worden, niet meer ter sprake. Doch zie, op zekere avond leest de heer
M een stukje uit de krant voor dat zijn interesse heeft en dat zijdelings handelt over
het zo terecht vermeden onderwerp politiek. De vrouw vat vlam aan juist deze zijde
van het voorgelezene, en slaakt een schampere opmerking. Het ontgaat de heer
M niet. Voor hem, de heer M, is zijn vrouw op dat ogenblik in tweevoud aanwezig.
Te weten: als zijn goede, hem liefhebbende echtgenote - te noteren als mevrouw
V1 - en als het onbegrip in persoon waar het politiek betreft - mevrouw V2. Dat wil
zeggen: op het ogenblik van de schampere uiting verandert mevrouw V ten aanzien
van haar man. Naast mevrouw V1 wordt zij, zelfs overmatig, mevrouw V2.
Dienovereenkomstig verandert de man zelf. Was hij zojuist nog de heer M1, tevreden
echtgenoot van mevrouw V1, nu is hij in de eerste plaats M2, woedend op mevrouw
V2. Liet hij zich gaan, de heer M2, dan zouden harde woorden vallen. De misère
was niet te overzien. Dat beseft de heer M goed, nog voor hij als M2 een woord
heeft geuit. Hij klemt de lippen op elkaar, en forceert zich terug naar M1. Zoiets kan;
misschien is de heer M al na enkele seconden weer vrijwel geheel M1. Wat de heer
M met deze manoeuvre echter niet kan beletten is, ten eerste, dat hij later moeilijk
aanspreekbaar blijkt als het over het onderhoud van die avond gaat, en dat hij, ten
tweede, dadelijk na zijn manoeuvre klaagt over een niet te verklaren, plotseling
aanwezige moeheid, hoofdpijn, of slaap. Voor ons, op de hoogte van het paratactisch
gebeuren, is het ontstaan van moeheid, pijn, of slaap, niet verwonderlijk. Als M2
was M woedend; wat is met zijn woede
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gebeurd? Zijn woede is bij de overgang van M2 naar M1 vertaald in de richting van
M1, dat wil zeggen: veranderd in een affect dat met agressie weinig uitstaande mag
hebben, dat zelfs liefst in het geheel geen affect meer is. De ervaring leert: hoofdpijn,
rugpijn, grieperigheid, moeheid, of slaap. - Het is niet onmogelijk dat zich alles met
grote snelheid voltrekt: mevrouw V slaakt, als V2, een boutade, de heer M wordt
M2, woedend, hij bijt zich op de lippen, is toch in een ommezien opnieuw M1, en
zegt zich uitrekkend: ‘wat ben ik moe!’ of ‘wat heb ik een slaap!’. Gevraagd naar de
reden van, laten wij zeggen, zijn slaap, weet de heer M niets te zeggen - een
merkwaardigheid die haar consequenties heeft voor het psychiatrisch gesprek. Doch
dat daargelaten. De heer M was woedend, hij krijgt slaap. Preciezer gezegd: de
heer M2 was woedend, hij wordt M1, maar kan niet verhinderen als M1 slaperig te
zijn, onverklaarbaar slaperig te zijn, slaperig te zijn op grond van de verdwenen,
waardoor niet te achterhalen agressie van M2. Als slaperigheid spookt M2 door het
bestaan van M1; de heer M is in tweevoud aanwezig.
Er gebeurde en gebeurt echter meer. Op het moment dat de heer M, door de
boutade van zijn vrouw, woedend werd, vond een kleine omwenteling plaats in de
lichaamsverrichtingen van de heer M. Bloedvaten contraheerden, klieren staakten
hun functie, andere klieren stortten hun product in de bloedbaan. Dat alles is gewoon
en goed als de meester van al deze processen, de heer M, beter: de heer M2, op
zijn post blijft. In ons voorbeeld doet hij dat niet. Hij verlaat zijn post als meester
over de processen van agressie, wordt M1 - en stuurt door dat te doen zijn
physiologie in de war. Dat moet de heer M niet vaak doen. Het is niet onmogelijk,
dat het gevolg van een al te vaak herhaalde desertie bestaat in een orgaanziekte:
in één van die orgaanziekten die, nogmaals naar wij steeds meer vermoeden,
vroeger niet of nauwelijks voorkwamen.
Dames en Heren! Het is duidelijk, dat talloze passages uit eveneens talloze romans
te voorzien zijn van een paratactisch commentaar, dat nu en dan, door de
hoeveelheid personen nauwelijks op papier te brengen zou zijn. Het is evenzeer
duidelijk dat, door een paratactische uitleg, het gevaar heersend in de beschreven
contacten de nadruk zou krijgen. De beschrijving van het paratactische is de
beschrijving van het gevaarlijke in onze relaties. Een paratactische uitleg maakt ons
bestaan ongewis, suspect, spookachtig zo men wil. Zou een dergelijke uitleg zijn
ontstaan
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en aanvaard indien niet ons bestaan in werkelijkheid meer suspect geworden was?
Men overzie de kleine reeks namen, James-Mead-Sullivan. Daarbij de jaren
1890-1925-1945. De onschuld van James' social self ging in deze opeenvolging
wel verloren! Zou daarmee niets van een ontwikkeling in ons bestaan als zodanig
zijn aangeduid?
Ik keer terug naar het uitgangspunt; James, 1891. Schuldig ben ik U nog het
antwoord op de vraag welke gebeurtenissen voor de jaren rond '90 met James'
initiatief in verband kunnen worden gebracht. Daarover het volgende.
Tussen Locke, die de pluraliteit van het bestaan met een simpel argument van
de hand wijst, en James, die haar duidelijk beschrijft, liggen twee eeuwen. Is in die
spanne tijds niemand aan te wijzen die, waarschijnlijk minder duidelijk maar wellicht
toch ondubbelzinnig, op een veelvoud in ons leven heeft gewezen? De vraag brengt
mij naar le philosophe candide Gotthelf-Heinrich von Schubert. Van zijn hand de
bekende, nog te weinig befaamde Symbolik des Traumes, verschenen in het jaar
1814. Uit dit werk de volgende bijzonderheden.
De dromer, aldus Schubert, is nauwelijks te vergelijken met zijn metgezel, de
waker. Hij spreekt een andere taal, een algemene taal, een symbolische taal. Een
taal die hem toelaat snel te denken, en die hem de dichter in ons doet zijn. De
dromer is vrij, authentiek, hij heeft zich bevrijd van de tekortkomingen van de beperkte
enkele persoon: hij is de algemene mens, de collectieve onbekende in ons. Al zal
men de laatste uitdrukking vergeefs bij Schubert zoeken, de vermelde eigenschappen
van de slaper veroorloven ons een brug te slaan naar de zo veel latere C.G. Jung,
wiens leer van het collectieve onbewuste in Schubert's Symbolik een regelrechte
voorloper heeft. Doch ook Freud is present in de Symbolik des Traumes. De dromer
in ons is, naar de overtuiging van Schubert, niet alleen beter, intelligenter en meer
poëtisch dan uit het daagse bestaan kan worden afgeleid, hij is tegelijk slechter dan
wij durven vermoeden. De dromer compromitteert ons, hij voert ons van schandaal
naar schandaal. Hij is, ik geef de auteur zelf het woord: ‘nicht gerade die glänzendste
und beste Seite, sondern vielmehr die partie honteuse unsers armen zerlumpten
Selbst, die hier neben uns, als werkthätige Seele an den Karren geschmiedet ist.
Wir lernen sie nur zu gut kennen, sobald sie, wenn auch nur auf einzelne
Augenblicke, aus ihren Ketten losgelassen wird. Ich erschrecke, wenn ich diese
Schattenseite meines selbst, einmal im Traume in ihrer eigentlichen Gestalt
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erblicke!’ Hij is tegen ons, deze duistere figuur aan onze zijde. - Ligt in deze opvatting
niet de gedachte van een dualiteit in ons bestaan besloten? Te meer is deze vraag
rechtvaardig als men ziet, dat de dualiteit zich in het werk van Schubert niet tot de
tegenstelling dag en nacht beperkt. De dromer, deze ander, is ook daags onze
metgezel - en onze vijand. Hij lacht als wij treuren, kniest als wij lachen. Twee
personen zijn wij in één: een bekende, bewuste, vertrouwde - een onbekende,
onbewuste, weinig vertrouwde. De gedachte van James, dat ons bestaan niet
enkelvoudig maar meervoudig moet heten, vindt men, zeker! minder duidelijk, maar
toch ondubbelzinnig, bij Schubert.
Niet alleen bij hem. Schubert behoort tot de romantici, van welke velen aandacht
schonken aan de nacht, de droom, aan het onbewuste aspect van ons leven, dat
is: aan de meervoudigheid van ons leven. Lichtenberg moet ik noemen, Ritter,
Steffens, Troxler, Carus, niet ten laatste Jean Paul, al diegenen over wie Albert
Béguin L'âme romantique et le rêve heeft geschreven.
Ik moet U echter nog een geheel ander feit voorleggen. In 1784 ontdekt de markies
Chastenetde Puységur het converserend somnambulisme, een aan het gewone,
wakende bestaan ongelijke toestand in die zin, dat de slapendwakende vrijer is,
voornamer, zelfs intelligenter, dat hij zich onder uitschakeling van al het omringende
met slechts één ander onderhoudt, en dat hij na in het gewone bestaan teruggekeerd
te zijn van de bijzondere toestand niets weet te herinneren. Wat is dit anders dan
de ontdekking in concreto van een meervoud, zij het een kunstmatig meervoud, in
ons leven?
Ten slotte het volgende. In het begin van mijn voordracht wees ik op Stevenson's
Dr Jekyll and Mr Hyde, novelle uit de tijd van James, Durkheim, Van Eeden, Dessoir
en Freud, specimen van de lange, respectabele reeks litteraire werken, die het
dubbelgangermotief tot thema bezit. De reeks had een eerste term die, men zou
het kunnen voorspellen, ligt in de tijd van het somnambulisme, in de tijd van Mesmer,
in de tijd ook - ik moest meer coïncidenties vermelden - van Saint-Martin, en van
Cagliostro. Ludwig Tieck was het, die in 1791 met zijn novelle Ryno, spoedig gevolgd
door de roman William Lovell, de reeks opende. De dubbelganger in deze werken
blijkt nog een inwendige te zijn, hij huist in het hart van de held, zijn bestaan is strict
subjectief, interieur. In Jean Paul's Unsichtbare Loge, en vooral in diens Siebenkäs,
maakt de dubbelganger zich uit het interieur van zijn bezitter los. Hij is
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een ander, een gindse geworden, hetwelk hem veroorlooft zich tegen zijn originator
te keren. Het laatste geschiedt in Jean Paul's Titan, gepubliceerd tussen de jaren
1800 en 1803. Het geschiedt eveneens in E.T.A. Hoffmann's Elixiere des Teufels
van 1814-'15, het geschiedt zeer duidelijk in Dr Jekyll and Mr Hyde van 1886 - het
geschiedt kortom in alle vele novellen en romans met het dubbelgangermotief van
Jean Paul tot nu.
Wat is de oorzaak van deze belangstelling? Wat maakt, dat de ons vijandige,
contraire dubbelganger, dat is die dubbelganger van ons die een duaal, een
meervoudig leven bewijst, in de litteratuur afwezig is tot het eind van de achttiende
eeuw, en dan, eenmaal aanwezig, aanwezig blijft, zelfs overmatig aanwezig blijft
tot nu? Gelijktijdig met het ontstaan van de dubbelganger in de litteratuur wordt het
somnambulisme ontdekt, heerst belangstelling in de hypnose, heerst een verhoogde
belangstelling in het vreemde, occulte, verborgene en onbekende, heerst een nieuwe
belangstelling voor de slaap en voor de droom, verschijnselen die alle, zo mij lijkt,
samenhangen, en wel oorzakelijk samenhangen met de zaak die hedenavond in
het middelpunt staat: het ontstaan van een leven in meervoud. Dit leven in meervoud
uitte zich aanvankelijk in randverschijnselen, als het mesmerisme, het
somnambulisme, het occultisme, het illuminisme, verschijnselen die in de eeuwen
ervoor geheel afwezig waren of in die mate niet bestonden, en die zich één voor
één lenen tot het onderbrengen van een zo nieuw fenomeen als het meervoudig
bestaan. Zegbaar, discursief zegbaar werd de nieuwe wijze van leven aan het eind
van de negentiende eeuw.
Er blijft nog één vraag, niet de geringste. Wanneer de vermelde verschijnselen
en initiatieven aan het eind van de achttiende eeuw waarschijnlijk maken, dat in die
eeuw de anomische dubbelganger in concreto ontstond, wat is dan de oorzaak van
zijn ontstaan? De oorzaak van het meervoudige leven, formuleerde James, is
gelegen in de structuur van de samenleving. Laat de samenleving de enkeling los,
is haar invloed op de enkeling anomisch verkleind, dan ontstaat de meervoudigheid.
De hedendaagse samenleving is, in vergelijking tot vroeger, in niet geringe mate
anomisch. Sedert wanneer? De gedachten gaan naar de eeuw waarin voor het
eerst de samenleving een verzameling, een vergaarsel, een blote optelling, een
assemblage des individus (Siéyès) wordt genoemd. Chacun se donnant à tous ne
se donne à personne, het citaat is uit het Contrat social van Rousseau: wie dat zegt
preekt de vereenzaming, looft het anomisch verband, looft het tijdelijk, opzegbaar
contract. Men weet
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hoe goed zowel prediking als lof aan het eind van die eeuw, de achttiende eeuw,
werden verstaan. Men weet hoe zeer lof en prediking in het loze gepraat van een
Neveu de Rameau het karakter van werkelijkheid ontvingen.
Dames en Heren! Samenvattend kom ik tot de volgende vaststellingen.
1. Ons bestaan thans kan gedefinieerd worden als een moeilijk of niet te
ontwarren, meervoudig bestaan. Talrijke fenomenen van het dagelijks leven
blijken uit de meervoudigheid van het bestaan voort te vloeien.
2. Slechts waar anomie heerst, ontstaat de meervoudigheid.
3. In de achttiende eeuw inzet van deze, meervoud stichtende anomie.
4. In de achttiende eeuw meldt zich het eerst de meervoudigheid van 's mensen
leven. Het blijkt in randverschijnselen als het illuminisme, het occultisme, het
somnambulisme. Het blijkt in de litteratuur in het motief van de dubbelganger.
5. Wetenschappelijk, discursief, meldt zich de meervoudigheid van ons bestaan
in de negentiende eeuw. Voorlopers Schubert, Carus. Daarna, met groter
precisie en met sociaal-psychologische uitleg, William James.
6. Ten tijde van James is veel gaande. Durkheim, Van Eeden, Dessoir, en vooral
Freud. De ontdekking van het onbewuste, allereerst afgewezen, wordt spoedig
gevolgd door een algemene aanvaarding. Het meervoud in ons leven is een
voldongen feit.
7. Ten slotte onze eeuw. De meervoudigheid verliest haar aanvankelijke onschuld.
Ons leven is een suspect leven, suspect door de meervoudigheid van de
mensen om ons heen, suspect door het meervoud in eigen boezem. Suspect
door de suspecte gezellen bij ons en om ons, gezellen die er vóór de achttiende
eeuw - dat is de kern van mijn betoog - niet of nauwelijks geweest zijn.

Ik heb gezegd.
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De plaats en de betekenis van Jan Harmens Krul in het literaire
leven van Amsterdam in de zeventiende eeuw
1
door N.C.H. Wijngaards
Het ontstaan en de fixering van het literair-historische beeld van Jan Harmens Krul
levert een schoolvoorbeeld van legendevorming. Wie zich in de literaire handboeken
over hem en zijn letterkundige aktiviteiten tracht te oriënteren vindt overal nagenoeg
dezelfde, vertekende voorstelling: Krul was ‘smid zijns handwerks’; hij was de
navolger van Theodore Rodenburgh (Knuvelder zegt zelfs zijn ‘gunsteling die his
master's voice wilde doen klinken!’); hij was de vervelende herhaler van Cats'
motieven in diens rijmtrant; hij was de dichter van veel bruiloftsrijmen voor geld.
Voorts was hij ongehuwd (hetgeen volgens Van Es een goede Freudiaanse verklaring
biedt voor zijn blijvend zich vermeien in zinnelijke liefdesidyllen!); wat zijn religieuze
opvattingen betreft, moest men hem het liefst amorf noemen. Bij Krul is het na te
gaan op welke geschiedschrijvers of critici de meeste genoemde karakteristieken
terug te voeren zijn. Me dunkt: het kan ons slechts bescheiden en voorzichtig maken:
hoe dikwijls werken we zelf mede aan het totstandkomen en het instandhouden van
een literair-historische legende?
Het is waar, dat we buiten Kruls werk slechts over weinig gegevens kunnen
beschikken; juist het werk echter leert ons Krul in zijn ware gedaante kennen. Om
reeds onmiddellijk met enkele punten af te rekenen - gegevens ín en búiten het
werk stellen ons daartoe in staat: Krul is wel opgeleid in het smidsvak, maar was
reeds spoedig werkzaam in de ijzerhandel en later als makelaar; hij trad eerst in
1638 - een jaar vóór Rodenburgs dood - en dan nog schriftelijk met de ridder in
kontakt; diens gunsteling was hij vanzelfsprekend niet, maar ook zijn navolger mag
hij niet genoemd worden; de didaktische rijmen in de trant van Cats maken slechts
een zeer bescheiden deel van zijn oeuvre uit. Bruiloftsdichten maakte Krul maar
acht en dan nog voor bloedverwanten of kennissen. Hij was geen vrijgezel - hij liet
nl. bij zijn dood een weduwe met vier kinderen achter. Tenslotte: in verschillende
polemisch-getinte werkjes uitte hij onomwonden zijn geloofsovertuiging.

1

Lezing gehouden in de maandvergadering van 15 februari 1963.
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Uitgaande van de waarlijk grote waardering die Kruls werk, althans een belangrijk
deel ervan, bij velen genoot, wil ik nu trachten de schrijver te plaatsen temidden van
zijn dichtende stadgenoten, om daarna na te gaan in hoeverre aan zijn oeuvre een
eigen betekenis kan en moet worden toegeschreven.
Van de populariteit van Kruls werken getuigen de drukken van zijn spelen en
verzamelbundels, tot diep in de achttiende eeuw tot 1746. Over de opvoeringen van
de spelen vóór 1636 zijn we slecht ingelicht, omdat de archieven van de Oude
Kamer ontbreken. Wél kan gesteld worden, dat Kruls stukken tussen 1623 - het jaar
van verschijnen van zijn Diana - en 1635 - het jaar van het tenondergaan van de
Musijckkamer - het toneel van de Oude Kamer hebben beheerst. En zien we dan
naar de recettes van Kruls stukken in de jaren na 1636, van die jaren nl. dat niet de
hem vijandig-gezinde partij de regentenzetels bezet hield, dan valt op hoe hoog de
opbrengsten zijn. Diana was bijv. in 1643 een kasstuk, dat nog steeds gemiddeld
anderhalf maal zoveel opbracht als de toch nog betrekkelijk nieuwe Gijsbreght van
Amstel of Hoofts Granida. Ook Kruls Tirannige Liefde, zijn Hellevaert van Rodomond,
zijn Vonnis van Paris en d'onschaeckingh van Helena boekten hoge opbrengsten.
Diana werd nog opgevoerd in 1663 in de Amsterdamse Schouwburg, maar zelfs in
1787 nog in het verre Limburg, nl. in Hasselt.
Kruls succes was begonnen in 1623 met de opvoering van zijn eersteling Diana,
toen de jonge Academie vernietigd scheen. Het gebouw van de Academie was door
Coster aan de regenten van het Weeshuis verkocht, maar wat erger was: de
academisten waren er niet in geslaagd zich als toneelacademie te handhaven. De
Eglentier kon nu - het blijkt uit het Voorspel tot Diana - met één slag de verloren
sympathie en invloed herwinnen. Jan Harmens Krul, de een-en-twintigjarige auteur
van Diana, verwierf zich op de dag van de opvoering een kring van bewonderende
vrienden en een publiek.
De vriendenkring zou toenemen tot 1635, toen de debacle van de Musijckkamer
plaatsvond; het publiek kreeg geleidelijk aan een eigen gezicht. Krul was wat stand
betreft, verre de mindere van al die geletterden, afgestudeerden en intellektuelen,
die in ons burgerlijke land voornamelijk het metier uitoefenden; hij was zelfs nog de
mindere van Joost van den Vondel en van Bredero. Deze laatste zou, had hij langer
geleefd, zich zeker meer en meer gericht hebben naar de idealen van de groep
waarbij hij zich had aangesloten. Deze, Pieter Cornelisz Hooft,
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dr. Samuel Coster en Joost van den Vondel met name, voelde zich gesteund door
en was daardoor afhankelijk van een klein aantal geleerden en een groter aantal
goedgesitueerde, vooraanstaande Amsterdamse burgers uit magistraatsfamilies.
Vondel keek bij voortduring omhoog; zijn opdrachten, maar vooral ook zijn
gelegenheidsgedichten leggen daarvan getuigenis af. Als men zegt dat Vondel sterk
meeleefde met de gebeurtenissen van zijn stad, is dit waar; hij zag er echter één
bepaalde zijde van en wel die welke gekeerd was naar de patriciërs, niet die welke
gekeerd was naar het gewone volk. Vondels drama's veronderstellen een klein
select, ontwikkeld publiek; het gewone volk miste volkomen de smaak voor de
klassieke vormgeving, zelfs bij beter-gesitueerden nog slechts sporadisch aanwezig.
Ook Huygens had een eigen publiek, een kring kleiner dan die van Vondels lezers
en begunstigers; Cats daarentegen, hoewel een intellektueel, bereikte de bredere
lagen der bevolking, d.w.z. ook de kleine neringdoenden en ambachtslieden, en
buiten de stad al degenen die hadden leren lezen of die in hun intieme kring een
lezer bezaten.
Jan Harmens Krul begon zich na zijn eerste succes met Diana bewust te worden
voor welke mensen hij eigenlijk wilde schrijven. In 1628 in ‘Vermaeckelijcke Uyren’
spreekt hij het uit: niet de gezeten burger zijn het, verwant aan de regenten, maar
zijn ‘partuur’, zoals hij het uitdrukt, en hij voegt er ter verduidelijking aan toe: ‘dat is
't ghemeene volck’! Uitgaande van de ‘verscheyden conditiën di de wereldt is
hebbende’ ziet hij voortaan, bij het schrijven van zijn spelen en bundels, mensen
voor zich, die nóch een stroef-Rodenburghse taal, noch een, volgens de opvatting
dier dagen sterk gekunstelde klassieke, vorm konden appreciëren. Het is het gemene
volck, de schippers en de matrozen van den IJkant met hun meiden, de
paardedrijvers en wagenkruiers van de Lastage met hun vrouwen de kleine kramers
en neringdoenden en ambachtslieden van de burgwallen.
Krul werd de ‘zoet-vloeyende’ genoemd, het is zijn epitheton bij uitstek. Wij kunnen
daarover een afwijkende mening hebben; het feit blijft dat zijn taalgebruik de
tijdgenoten blijkbaar welluidend en gemakkelijk-verlopend voorkwam. Wat de inhoud
van zijn spelen betreft: er is geen diepzinnigheid, er wordt geen grote kennis
voor-ondersteld. Wie zijn katechismus kent, kan de argumentatie der helden volgen;
wie de wegen van het hart bevroedt, kan hun liefdes, hun teleurstellingen, hun
hartstochten, hun tekortkomingen en hun overwinningen begrijpen.
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Geen wonder dat de enige zaligspreking van Krul de arme en eenvoudige geldt. De
andere bevolkingsgroepen zijn steeds vertegenwoordigd door typen die de minder
goede eigenschappen van de soort dragen. Het meest behoren ze tot de hogere
kringen. Het effekt op zijn publiek laat zich gemakkelijk raden: Krul verwierf zich
daardoor zeker de bijval van het volk, dat een stem hoorde geven aan kritiek die in
zijn midden leefde. Hij verspeelde daarbij gelijkertijd de gunst van anderen die zich
in hun eer voelden aangetast: de predikanten die hij in zijn Helena scherp over de
hekel haalde, de rechters en de ‘rijken’ die het voortdurend moesten ontgelden.
Kruls vriendenkring bestond uit geestverwanten van de Oude Kamer: de
gebroeders dr. Nicolaas en dr. Barent Fonteijn en Arnout Fonteijn van der Mey, Jan
van Arp, de priester Antonius Schellingwou, ook medicus, Simon Engelbrecht - het
‘Aker varcken’ - Jacob Dielefsz Block, Cornelis Vlack, Claes Seep, Jan Jacobsz
Schipper. Van de letterkundigen spraken slechts zijn medestanders hun bewondering
en waardering voor hem uit. P.C. Hooft en Hyugens zagen Jan Harmens Krul
waarschijnlijk niet eens staan; Vondel beschouwde hem nauwelijks als een
concurrent, maar ook zeker niet als een vijand.
Tussen beide mannen heeft wel een veel nauwer kontakt bestaan dan men
totnutoe heeft verondersteld. Zeker hebben zij elkander getroffen ten huize van
Laurens Baeck, suikerhandelaar in Amsterdam, wonend aan de Lastage, maar in
het bezit van het buitenverblijf Scheybeek bij Beverwijk. Jan Harmens Krul liep daar
op vrijersvoeten rond in dezelfde tijd, dat Vondel er ondergedoken was na het tumult
rond zijn Palamedes. Krul had het voorzien op Katrijntje, maar het standverschil
was te groot: na een vrijage van drie jaar moest Katrijntje Krul een blauwe scheen
geven. Vondels Beeckzang aen Katharine, gedrukt in het bundeltje Minneplicht
ende Kuysheytskamp (1626), waarin Katharina voorkomt als het Wijker-Bietje, dat
‘geeft menigh steeckje Die uw honingh komt te dicht’ en later als ‘dockter van de
Wijck’, bleek mij geïnspireerd door een liefdessonnet door Jan Krul, een naamdicht
dat in de beginletters leest: KATARINA BAEK D M: DOCTOR MEDICINAE!
Omgekeerd reageerde Jan Krul op Vondels gedicht Minneplicht ende
Kuysheytskamp, zoals bekend gewijd aan de meisjes Baeck in verband met hun
blijkbaar uitgesproken wens maagd te blijven. Jan Krul publiceerde in 1639, toen
de verloving bekend werd van zijn vroegere beminde met Hillebrand Bentes, een
rijke bankier, een van zijn mooiste liefdes-
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gedichtenaan zijn ‘heunings-beekjen’ zoals hij Katrijntje steeds had genoemd.
Blijkbaar was dit gedicht in portefeuille gebleven; zelf al vanaf 1628 getrouwd met
de adellijke Vollenhoofse Hendrickjen Bannier schroomde hij niet nog eenmaal zijn
vroegere gevoelens voor Katrijntje kenbaar te maken. Maar hij deed meer. In een
rijm Minneschutters, geheel korresponderend met Vondels Minneplicht ende
Kuysheitskamp, maakte hij Katrijntjes bruidegom, de rijke maar invalide overwinnaar
in de ‘kuisheidskamp’ ten aanhoren van geheel Amsterdam belachelijk. Geen van
de andere minneschutters heeft bij Katrijn schijn van kans gemaakt:
Wel isser dan niet een van al,
die dese Maeghdt verwinnen sal.
Daer komter een op stelten rijen,
Soo 't schyndt, wil hy de min bestryen.
Ey sie het is een kreupel bloet,
mismaeckt van leen, dogh vol van moedt.
Wel sullen nu verkrompen dwerghen,
De groote Reusen komen terghen?
Hy komt vast naerder aenghetreen
En half Mal, en Lam van Leen,
Den kreupel scijnt wil met de minne
de strijdt van vryery beginne.
Tis, ja, hier isset al ghedaen.
Siet sy maer eens sijn wapens aen,
Sy sal den Oorlogh heel versaken
En met den Kreupel Treves maken.
Verstandt, gheleerdtheydt, gheest, noch deughd,
Noch frisse leen, noch schoone jeughd,
En kunnen niet so veel bedrijven,
Als Creupels doen door kracht van Schijven.

Inzake de kamerstrijd kwamen Krul en Vondel - voor zover ons bekend - eenmaal
in rechtstreeks kontakt. Dat was in 1626, toen Vondel blijkbaar genoeg kreeg van
de Krulkultus in de Eglentier en zijn Water-bel, Of Verziert Gerucht schreef. In de
eerste elf regels toont Vondel, hoe door 't lekken van de moeder (de Oude Kamer)
het wanschapen berejong (Krul) zijn beregedaante krijgt. De Logen-faem weet
echter van het monster iets geheel anders te maken:
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In 't eynde rijst het hoog en snel,
En wort een bystre Water-bel
Geswollen van vergalde zucht,
Bekoorende een geheele vlucht
Van snaterbecken met geschreeu,
De Snip en Aecxter, Meeu en Spreeu,
En bonte Kraey, een sot geraes:
Die picken op dat ydel aes,
Tot dat het berst aen lucht en windt.
En yeder sich bedrogen vint,
En staeckt dat misselyck geschal:
Doch al dit spel heeft oock een val;

Zoals steeds in zijn hekeldichten gaf Vondel niet enkel door vagere allusies doch
ook door een onmiskenbare vingerwijzing te kennen, op wie hij doelde. Wanneer
men het gegraveerde portret van Krul in zijn Wereldt-hatende Noodtsakelijck van
1627 ernaast legt, bemerkt men dat Vondel Jan Kruls verschijning voor ogen heeft
gezweefd:
Het streckt een Vastenavont-grijns,
Gespickelt met wat logen-schijns,
Geverft, besmeert, vernist, vergult
Met quijl dat baert en knevel KRULT.
De Logen-faem aldus begeckt,
Ontduyckt den heldren dagh, en treckt
Haer langen staert van achter in:
Zy vaert na Plutoos hof-gesin,
En ruimt ons lucht met wint en stanck,
O Logen-faem! ô valsche klanck!
Hoe leit gy elck by d'ooren om.
De Logen schreeut sich selve stom.

Dat Vondel hier zonder enige twijfel op Krul doelde, blijkt uit een TOEGIFT by
Wereldt-hatende Noodtsakelijck, geschreven door Kruls beste vriend dr. Antonius
Schellingwou. Deze sluit aan bij Vondels ‘logen-faem’: Schellingwou stelt er
Deughdens-Fama tegenover, zijn vriend toeroepend:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

63
Comt u de swarte Nijdt veel logens stellen voor,
Soo roept haer Faem tot spijt: Ick gheef u gheen ghehoor,
Ick segh u voor het best, indien ghy met u oogh
Na deughdens famam siet, o siet altijdt omhoogh.

De felheid van de rijmen spreekt duidelijke taal: ze getuigt van een gespannen sfeer
in de jaren 1623 tot 1627. Een en ander neemt niet weg dat aangetoond kan worden,
dat Vondel Kruls spelen herhaaldelijk moet hebben gezien en mogelijk nog vaker
gelezen. Het is, om een voorbeeld te noemen, anders moeilijk te verklaren dat van
zijn Gijsbreght het derde bedrijf, eerste uitkomen, niet enkel de inkleding - Badelochs
benauwde en voorspellende droom - maar juist ook verschillende zinsneden en
uitdrukkingen direkt ontleend zijn aan Kruls Helena van 1629.
Hoe nauw of frequent het kontakt was tussen Vondel en Krul, kan moeilijk worden
bepaald. Zeker is dat er geen zweem van echte vijandschap tussen beide mannen
bestond. Integendeel: in zijn gedicht Aen de Amstelsche Jonck-Vrouwen van 1628
prees Krul de man die men in die jaren toch zou moeten noemen: de leider der
academisten. En in 1629 in Helena, worden in bloemensymboliek de eglentier, het
wit lavendel en het provens betrokken. Vijanden bezat Jan Harmens overigens wél,
maar niet in het kamp van de academie. De aanvoerder van zijn tegenstanders in
de Oude Kamer werd Willem Dircksz Hooft, een glazenmaker, zeven jaar ouder
dan Krul en minder succesvol dan hij. Zijn debuut viel waarschijnlijk even vóor Kruls
Diana; zijn sterke zijde was de klucht, het vlotte, volkse, meestal wat skabreuze
genre. Uit het feit dat W.D. Hooft in 1628 zijn Andre de Piere liet spelen op het toneel
van de Brabantse Kamer zou kunnen blijken, dat hij zich omstreeks die tijd van zijn
oude gildebroeders distancieerde. In latere jaren zou de gespannen verhouding
tussen Krul en Hooft uitgroeien tot een openlijke haat, die tenslotte noodlottig werd
voor Kruls maatschappelijke positie.
De verhouding Krul-Hooft - die ik hier slechts oppervlakkig kan behandelen - geeft
een beter inzicht in de verhoudingen tussen de groeperingen in de Amsterdamse
rederijker- en toneelwereld tussen de jaren 1623 en 1637. De situatie in die jaren
was zeer complex, omdat er bínnen de bekende kamers - Eglentier en Wit Lavendel
- en binnen de academie geen eenheid van opvattingen bestond. Daarbij komt, dat
het lidmaatschap aan de een het lidmaatschap aan de ander niet uitsloot, onder
meer omdat de ons bekende academisten, d.w.z. de dramaturgen,
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hun oorspronkelijke kamer niet de rug toekeerden. Na 1632, toen de bestaande
kamers door toedoen der burgemeesters verenigd waren tot de Amsteldamsche
Kamer, werd de toestand niet minder onoverzichtelijk. Men bleef nl. tot zelfs na 1640
de oude namen - academie, Oude Kamer - rustig gebruiken, zij het dan ook slechts
om zijn misnoegen uit te drukken over het feit dat men moest samengaan met
tegenstanders.
Om terug te keren tot de controverse Krul-Hooft: deze was niet slechts een kwestie
van persoonlijke antipathie of afgunst. De twee mannen hadden geheel verschillende
opvattingen omtrent de wijze van opvoeren der toneelstukken; bovendien wensten
Krul en de zijnen bestendiging der oude rederijkerpraktijken: prijsdichten, voorlezen
van eigen werk, oefenen in het spreken, kritiek op rijm en spel. Wat het eerste
geschilpunt aangaat: bij voortduring beschuldigen de Krulaanhangers er Hooft en
zijn mannen, mr. Steven Vennekool Struys, Meindert Pietersz. Voskuyl, G.A.
Duyrcant, E. Pels, A. van Mildert, H. Moor van, de geldlust boven de kunst te stellen.
Men dient dit goed te verstaan. De opbrengsten der voorstellingen gingen immers
naar de godshuizen. Krul wenste nu allereerst de ‘kunst’ de beste kansen te geven,
de spelen zó te laten uitvoeren als noodzakelijk was om ze tot hun recht te doen
komen. Desnoods dus met dure kostumering, met een kostbare mise-en-scène.
Volgens zijn redenering zouden de baten voor het weeshuis en het oudemannenhuis
dan hoger zijn, omdat het publiek tenslotte ook de voorkeur gaf aan schitterende
opvoeringen. Hooft was van het tegendeel overtuigd; zijn methode was: de onkosten
zoveel mogelijk drukken! Krul stelde daartegenover, dat er onnodig geld werd
uitgegeven aan ‘ongeleerde loeren’ die men huurde als toneelspelers. In de oude
rederijkerskamer húúrde men geen spelers; men speelde zélf en zette zo zijn persoon
en eventueel zijn eigen geld in om de kunst te bevorderen en de behoeftige
stadgenoten te bevoordelen.
Geen wonder, dat de regenten der godshuizen in 1632 tot hoofd der
Amsteldamsche Kamer kozen de man, die sprak van grote baten en kleine kosten!
Geen wonder ook, dat Krul en de zijnen in 1634 trachtten hun idealen te
verwezenlijken buiten de verenigde kamer om. De Musijckkamer werd opgericht
met kapitaal van mr. Jacob Dielefsz Block en Krul-zelf. In de Inleydinge, Gedaen
op de Amsterdamsche Musyk-Kamer, Ie blijft in eelen doen, voorafgaande aan het
Pastorael musyck-spel Juliana en Claudiaen worden de beginselen uiteengezet.
Uit het gewijzigde Voorspel
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tot Diana in de uitgave van hetzelfde jaar 1634 blijkt, dat de Musijck-Kamer tot stand
kwam met goedkeuring en steun van ‘wetgevers’, dus van de magistraat. De baten
zouden slechts toevloeien aan het oudemannenhuis.
1634 was Kruls topjaar: uit lof hem toegezwaaid blijkt het vertrouwen van zijn
aanhangers, nu hij, ondanks alle tegenstand, door zijn organisatorische kwaliteiten
en door zijn prestaties op dramatisch terrein - niet door kuiperijen en ondergrondse
activiteiten, een punt waarop steeds de aandacht wordt gevestigd! - de weg heeft
vrijgemaakt voor een grote toekomst van de Oude Kamer, zij het in een nieuwe
vorm. In dit jaar wordt Kruls portret geschilderd door Rembrandt, een prachtig portret
ten voeten uit, jammer genoeg niet meer in nationaal bezit. Contact tussen
Rembrandt en Krul is er zeker meer geweest: ik ontdekte in München (Staatliche
Graphische Sammlung) een tekening die vervaardigd is voor, of naar aanleiding
van, Kruls Hellevaert van Rodomond (1645); bovendien komt in Kruls Den
Christelyken Hovelingh (1640) een gravure voor die aan Rembrandt, maar ook wel
aan diens leerling Ferdinand Bol wordt toegeschreven. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk,
dat Hendrickje Bannier, Kruls vrouw en Saskia, beiden adellijke Friezinnen, in
Amsterdam kontakt onderhielden.
De Musijck-Kamer ging in 1635 failliet: Krul leed grote financiële verliezen. Wat
erger was: in 1637 kwam het bestuur van de nieuwe schouwburg in handen van
Willem Dircksz Hooft en zijn aanhang; vier van de zes regenten waren hem trouw.
Dit betekende dat Krul uit de schouwburg werd geweerd. Pas in 1643 keerde hij op
de planken terug, omdat de helft van de regenten toen tot zijn oude vrienden
behoorde, nl. dr. Barent Fonteijn, mr. Jacob Dielefsz Block en Simon Engelbrecht.
In 1645 werd zijn retour weer teniet gedaan; de schaal sloeg weer om. In 1645 en
1646 kon Fonteijn, die regent gebleven was, geen enkel stuk van Krul opgevoerd
krijgen. Pas na zijn dood, in 1647, kon Engelbrecht Geeraardt Brandt, Kaspar Venkel
en Marten Kretzer bewerken, dat Kruls latere spelen: Tirannige Liefde, Hellevaert
van Rodomond en Blinde Minnaer van Smirne werden gebracht. Maar met de
regelmaat van de golfslag wisselt het schouwburgbewind: nu eens een bestuur dat
streeft naar zo hoog mogelijke baten door besnoeiing der toneelkosten, dan weer
een groepje regenten, dat in Kruls geest, als ‘kunstlievers’, tracht waar te maken,
dat de ‘cost’ uitgaat vóór de ‘baet’.
Willem Dircksz Hooft overleefde Krul een tiental jaren; hij overleed
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nl. in 1658. Toch wist Krul zijn tegenstander zelfs na zijn dood nog ernstig te treffen,
met het wapen dat hij het best kon hanteren: het drama. In 1634 hadden Engelbrecht,
Fonteijn en Block in hun lofdicht Sterrefaem al van Jan Harmens gezegd, dat hij
hun ‘dichter-hooft (!)’ bleef, dat hij ‘het hooft vol vergifte slangen,
gaet jagen over Sticx, en laet de Adders hangen
benevens Cerber, in de Acherontse Poel, ...

In 1645 schreef hij een stuk op dit motief: de Hellevaert van Rodomond. De twee
slotstrofen van Ludovico Ariostos's L'Orlando Furioso, waarin de snoevende barbaar
de dolzinnige woesteling Rodomond in een tweegevecht met Rogier door deze
gedood wordt vormen het uitgangspunt.
Alle squallide ripe d'Acheronte
Sciolta dal corpo, piú freddo che ghiaccio,
Bestemmiando fuggi l'alma sdegnosa,
Che fu si altera al mondo, e si orgogliosa.

Bij Krul wordt Rodomont het symbool voor Willem Dircksz Hooft, die de schone en
lieflijke Bradamante tien lange jaren in gevangenschap heeft laten zuchten. Hooft
overschrijdt nu de Acheront en streeft onmiddellijk naar de oppermacht ... in de hel.
De satirische noot moet ons niet ontgaan: in het begin schijnt Rodomont-Hooft zelfs
in de onderwereld iedereen naar zijn hand te kunnen zetten. Wij volgen de strijd en
intrige tot in het verblijf van Pluto en Proserpina. Maar als de nood het hoogst is,
stijgt Rodomond af om te drinken ... aan de Lethe. Daardoor komt hij niet alleen tot
berouw over zijn daden, maar ook wordt hijzelf aan de volkomen vergetelheid
prijsgegeven: de haat tegen de ware kunst, tegen de ‘kunstliefde’, nu voorgoed
verbannen uit de belangstellingssfeer van alle kunstvrienden.
Het thema van de strijd om de oppermacht in de hel ontleende Krul aan Los
Sueños van Francisco de Quevedo Villegas; hetzelfde werk, met name het gedeelte
Las zahurdas de Plutón leverde hem de stof voor het laatste deel van zijn stuk,
waarin de door Rodomond ontvolkte hel weer versterkt moet worden, door nieuwe
kontingenten hellevaarders uit alle rangen en standen der zeventiende-eeuwse
maatschappij. Als bij Pluto en Prosperpina de bezorgdheid om de te geringe bezetting
van de hel wat gezakt is, worden in het slot van het stuk de overwinning op
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Rodomond en het nieuwe verblijdende vooruitzicht met feesten, maskeraden van
geesten en kollen, en met helse balletten gevierd.
Tot zover over Kruls verhouding tot zijn dichtende stadgenoten en over zijn plaats
in het rijkgeschakeerde letterkundige wereldje van Amsterdam in de zeventiende
eeuw. Rest ons nu een oordeel over Kruls oeuvre. Bij de bestudering ervan dringt
zich voortdurend de gedachte op, dat men afwisselend te maken heeft met twee
verschillende persoonlijkheden. De eerste is de schrijver, zoals hij wíl zijn in zijn
eigen oog en in dat van de anderen; de tweede is de mens, zoals hij is.
Nu is het een vrij algemeen verschijnsel, dat men zich geleidelijk aan bewust
wordt van een min of meer duidelijke poze aan de zijde van de schrijver. Zelfs voor
wie niet denkt als William Butler Yeats, dat elk mens namelijk streeft naar zijn
antithetisch zelf en zodoende ook uitdrukking geeft aan dit denkbeeldig wezen en
niet aan zijn eigen, meest innerlijke Zelf, zelfs voor hem blijft het waar dat er
belangrijke verschillen bestaan tussen de expressievormen en hetgeen erachter en
erdoorheen gezien kan worden van de ware aard van de kunstenaar.
Bij langduriger en vooral ook bij intenser kontakt met literaire produkten ontdekt
men dikwijls tegenstrijdigheden, waar aanvankelijk slechts ongekompliceerdheid
kon worden vermoed. Achter ‘het masker’ worden trekken zichtbaar van het ware
gelaat van de schrijver, onttrokken aan het oog van de vluchtige voorbijganger, de
oppervlakkige lezer oppervlakkige lezer en het grote publiek. Tolstoi, de prediker
der weerloosheid voor de maatschappelijk-onderdrukten, blijkt van nature het
tegendeel van verdraagzaam te zijn; Nietzsche, de apostel van de kracht en de
genadeloze toepassing ervan, blijkt zwak en mensenschuw, en bekent zelf: Gerade
die kränklichen Schrift steller - und darunter sind leider fast alle grossen - pflegen
in ihre Schriften einen viel sichteren und gleichmässigen Ton der Gesundheit zu
haben.’
Men kan de vraag opwerpen, in hoeverre het zo-willen-zijn-naarbuiten niet
evenzeer beschouwd dient te worden als een wezenlijke uiting van de
persoonlijkheid, zelfs als het betreft een medeglijden met de mode, een neiging tot
behaagzucht ten opzichte van een mecenas of een mecenaat, of verlangen naar
hogere materiële welstand. Men zou zich kunnen afvragen, of wel één kunstenaar
ontkomt aan het besef dat er anderen zullen zijn die zich over zijn scheppen en
handelen zullen uitspreken.
Bij velen is dit besef levendig. Ernstig stijlonderzoek is echter niet
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steeds in staat voldoende materiaal, objektieve gegevens af te zonderen over de
bewuste zowel als over de onbewust ingevoerde elementen.
Bij Krul is de discrepantie zeer duidelijk aanwijsbaar. Het is zelfs zó dat nagenoeg
uit al Kruls werken gegevens verzameld kunnen worden, die wijzen op een
aanwezig-zijn van twee geheel verschillende kanten van zijn persoonlijkheid, die
zich dikwijls nagenoeg gelijktijdig openbaren. Van een ‘masker’ zou men bezwaarlijk
kunnen spreken, omdat zowel de ene zijde als de andere volledig typerend is voor
Kruls wezen.
Wat hij wilde zijn in eigen ogen, wat hij meende zijn tijdgenoten - en in het bijzonder
enkele groepen onder hen - te moeten voorhouden, wat hij dacht verplicht te zijn
aan zichzelf, zijn milieu en zijn geloofsgenoten, is telkens in volslagen disharmonie
met opinies, voorstellingswijzen en gevoelens, waarvan hij toch zeker kon zijn dat
dezelfde kring van tijdgenoten ze kritisch zou beluisteren. Kruls figuur vertoont zo
een groot aantal verschijnselen van dupliciteit. In zijn tijd is hij in dit opzicht allerminst
een unikum. Het streven naar het volledig in elkaar doen vervloeien van beeld en
spiegelbeeld, van these en antithese is typerend voor schrijvers als De Guevara,
Quevedo, Ariosto, Honoré d'Urfé, en zelfs Herman Hugo om er enkele te noemen,
van wie Krul in zijn werken afhankelijk was.
Maar buiten de invloed van grote italiaanse, spaanse, franse wijsgeren en dichters
op zijn denken en voelen, is er m.i. nóg wel een oorzaak aan te wijzen voor de
bedoelde dupliciteit. Krul vertoont in al zijn werk een uitgesproken didaktische
neiging. Hij past daarmee in een oude vaderlandse traditie: het moraliseren rechtstreeks of door middel van de emblema of de moralité exemplaire - zat de
zeventiende-eeuwer in het bloed. Het publiek verwachtte ook niet anders van zijn
auteur, het las eerst en vooral om de ‘stichtinghe’, dan pas om het ‘vermaeck’. Jan
Harmens beoefent de didaktiek echter ook onbewust met een geheel bijzondere
funktie: ze is voor hem de vluchthaven in de in en om hem woelende branding van
onderling tegenstrijdige krachten; in en door de rol van didaktikus vindt hij een plek
waar anderen tegen hem kunnen opzien, en een houding waarin hij zichzelf kan
blijven respekteren. Hij is doordrongen van het besef geïntegreerd te zijn in de
godsdienstige groepering van het oude geloof, de groep die in maatschappelijk
opzicht werd geduld, niet volledig geaccepteerd. Het motief van de afgezonderde
kudde die het oog gericht moet houden op het betere Land, die de lofzang des
Heren zingt in ‘een vreemde landouwe’ is altijd aanwezig,
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meestal als een basso continuo, soms ook uitklinkend boven de ermee vervlochten
motieven.
Er zijn evenwel andere groeperingen, waarin zich Krul opgenomen weet,
verbanden met een veel lossere struktuur en normen van geheel andere aard,
groepen waarin niet de stabiliteit van een strak geordend systeem en de trouw aan
langgeldende normen prevaleren, doch de individuele aanleg en de interne kracht
van de persoonlijkheid. Krul verwierf zich in deze wereld ook een plaats; door
omstandigheden van allerlei aard - zoals zijn levensloop verduidelijkt - werd hij
daarin afwisselend opgestoten en verworpen, ongemotiveerd hoog geprezen en als
waardeloos versmaad. Uit de konfliktsituaties, daarvan het gevolg, vluchtte hij telkens
weg binnen het vastomlijnde normengeheel dat hem zekerheid bood, en tevens de
kans zich docerend en terechtwijzend boven de eigen geloofsgenoten én boven de
anderen te verheffen. Het systeem mag echter als vluchthaven goede diensten
bewijzen, het volstaat geenszins om uitdrukking te geven aan Kruls levensgevoel.
Dit laatste zoekt naar uitdrukking van het chaotische, tegenstrijdige, onzekere en
het doordrenkt alle uitingen van een somberheid die deprimerend werkt.
Wat de opvatting van zijn kunstenaarschap aangaat, is Krul zeker beïnvloed door
de theorieën die Theodore Rodenburgh had ontwikkeld, maar zelf ternauwernood
toegepast - in Eglentiers Poëtens Borst-weringh van 1619. Deze gaf daarin te kennen
dat hij als de hoogste en meest ware dichters diegenen beschouwde, die ‘wesentlijck’
d.i. naar het wezen der dingen een ‘nabeeldingh’ of ‘naschilderinghe’ gaven
(mimèsis), zij die ‘leenen ... niets van 't ghene is, geweest heeft, of zal zyn, maar
wercken door geleerdheyts vernuft, door Hemelsche voor-beeldinghen, van 't gheen
wezen ken, en behoort te wezen’. Deze platonische opvatting heeft Krul steeds tot
de zijne willen maken. Naar zijn eigen opvatting was hij geroepen om zó Gods stem
te doen horen in een verwilderende en tot in de grond korrupte maatschappij. De
‘goddelozen’ die de kunst willen verlagen tot een bron van inkomsten, zij het voor
wezen en ouden van dagen, die in hun drama's het vermaak willen stellen boven
de lering, en de uitvoering niet ‘zynen eysch’ wilden geven, dat zijn de haters der
edele dichtkunst, degenen die haar ‘verschoven’ houden. Krul zelf wilde niet mimèsis
geven in de zin van nabootsing der werkelijkheid in historische zin, maar
ver-beeldend, in de zin van inkledend een innerlijke werkelijkheid, door hemzelf
geschapen. Het accent lag daarbij op het ideële, op 't gheen wezen ken’.
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Er was hier voor de eenvoudige zoon van de slotenmaker, die zich ontpopte als
dramaturg en dichter, een bron van voortdurende uiterlijke en innerlijke botsingen.
Als schrijver van Diana in 1623 plotseling belangrijk geworden, bleek hij zich niet
als leider, als toonaangevend kunstenaar te kunnen handhaven, omdat zijn
opvattingen te weinig reëel, te weinig praktisch waren, en eveneens te weinig in
aansluiting met wat de veranderende tijd vroeg. Natuurlijk zouden Kruls idealen ondanks de kentering ten gunste van het klassicisme - betere kansen gehad hebben,
was hij slechts bij machte geweest met meer talent en met meer
onderscheidingsvermogen voor wat essentieel is en wat niet, vorm te geven.
Zoals de zaken nu stonden, moest hij uiterlijk kapituleren voor mannen als Willem
Dircksz Hooft, schrijvertjes die zeker minder talent hadden dan hij, doch meer
praktische zin en aanpassingsvermogen; eveneens moest hij de slagen inkasseren
van het ‘luck’ op het stuk der liefde én in zaken. Deze laatste tegenslagen kunnen
onmogelijk als losstaand gezien worden van Kruls artistieke dispositie. Immers,
slechts als kunstenaar, als persoonlijkheid met hoge opvattingen over het leven, de
liefde en de kunst kon Jan Harmens zich een partij achten voor een welopgevoed
meisje als Katrijntje Baeck ongetwijfeld was; slechts door zijn bemoeiïngen ten
aanzien van het behoud der geliefde ‘Poësia’ in de vorm der Eglentier werd hij
maatschappelijk een mislukking. Gevolg was, dat hij zich steeds meer en meer ging
gevoelen als het miskende genie, de artiest die mét zijn kunst verstoten wordt óm
de kunst, terwille van zijn hoge, zuivere idealen.
Jan Harmens Krul staat als een eenzame figuur tussen de stromingen die van
1620 tot 1645 in onze literatuur naar adequate uitdrukkingsvormen zochten. Niet
op een eenzame hoogte, toegegeven. Daartoe ontbraken hem vooral op
dramaturgisch terrein de mogelijkheden.
Wat hem van de echte klassicisten onderscheidde, speciaal van Vondel, is zonder
meer duidelijk. Krul streefde noch naar ‘klaerheit’ noch naar ‘geloofwaerdigheit
doorgaens’ noch naar ‘kortheit ter behoorlijcke plaetze’ zoals Vondel zijn opvattingen
omschrijft in het ‘Berecht’ voor Jephta. Integendeel: zijn levensvizie en levensgevoel
dreven hem tot ver-beelding van het chaotische en onverklaarbare, terwijl hij
nochtans voortdurend streefde naar emblematische belichaming van de deugd. In
dit laatste aspekt van zijn vormgeving ligt de enige vergelijkings-
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mogelijkheid met het werk van Vondel, met dien verstande dat voor Krul geldt: Video
meliora proboque, deteriora sequor.
Van dr. Barent Fonteijn, Jan van Arp, Meynert Pietersz Voskuyl en Jan Vos, de
echte navolgers van Theodore Rodenburgh, onderscheidt Krul zich juist door zijn
romantisch idealisme. Het in zijn dagen zo geliefde terrein van de realistische klucht,
betrad hij daarom slechts eenmaal, met Drooge Goosen. Evenmin lag hem echter
de sentimentele herdersidylle, ook al waagde hij er zich eenmaal aan, nl. in Celion
en Bellinde. Kruls kracht lag in het antithetische en paradoxale, in het zoeken naar
beweging en tegenbeweging. In het dramatische genre ging daarom zijn voorkeur
uit naar de tragicomedie, spel van serieuze aanvang en gunstige afloop, van snode
opzet en gelukkige tegenkanting, van bedreigde en ‘verschoven deughdt’ en
bekeerde ontaarding. Realisme en idealisme gaan hand aan hand; het komische
wisselt af met het tragische, als in het werkelijke leven; schijn en wezen dringen
zich door elkaar heen, wisselen naar believen door de ‘trompe l'oeil’. Kruls wereld
wordt door die alomtegenwoordigheid van het onbestendige, onverwachte en
ongerijmde een chaotisch samentreffen van wisselvallige, onberekenbare en
contradictoire faktoren, niet een overzichtelijke en doorzichtige struktuur van
bouwstenen die elk hun plaats en waarde hebben in het geheel, zoals de toepassing
van het normatieve systeem toch zou doen verwachten. De figuren die in déze
wereld de norm moeten vertegenwoordigen, waren erin rond als slaapwandelaars.
Elk oorspronkelijk spel van Krul levert materiaal om aan te tonen hoe hij het leven,
de wereld en zijn eigen rol erin zag. Een enkel vb.: DIANA is het stuk van de
titelheldin, een Griekse prinses in ballingschap, die door de Atheense prins Florentius
wordt verleid. Ondanks zijn eed van trouw verlaat hij haar om in de hoofdstad
onmiddellijk zijn geluk bij de prinses Caecilia te beproeven. De gehele handeling is
er nu op gericht te laten zien, hoe Diana Florentius door list en door geweld dwingt
zijn eed gestand te doen. Het ‘luck’ speelt daarbij een overwegende rol. Intussen
treffen we in de figuur van Floriaan, een soort kluizenaarprins, en in de opvattingen
van het Choor voortdurend Kruls zicht op de maatschappij en vooral op de groten
der aarde:
Beklaeghlijck is het gheen wy sien
Onder de ghene die gebien:
Dat zy dick mael meer faut begaen
Als die onder 't gebieden staen.
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Den rijckaert groots en trots van moedt
Verlaet hem op sijn geldt en goedt,
Al is hij schellem, fielt en dief,
Den Rechter heeft sijn Munten lief ...
Bedrogh vermomt, met loose schijn,
Doet menigh fielt in achting sijn.
Die vaeck sijn valscheijd so bedeckt,
Dat schijn-deughd hem tot hoogheijd streckt.
So hem het heerschen brenght tot staet
Soeckt hy 's Lands nut met eygen baet:
En waent (door sijn verwaentheijd zot)
Hem selfs te sijn een Aerdschen Godt ...

Dit is het Choor na het eerste bedrijf. We hebben dan, twee minuten na het openen
van het doek een heftige dialoog meegemaakt tussen Diana en Florentius, waarbij
zij blijkt geeft alle antwoorden in de katechismus voortreffelijk te kennen, hetgeen
haar echter niet belet zich aan Florentius te geven. Onmiddellijk eraanvolgend
hebben we de ongelukkige koning in het verre Athene zijn lot horen beklagen: zijn
geluk is maar schijn. De rest van de eerste handeling is gevuld door de vertrekscêne
van Florentius, wiens hart nu reeds weer haakt naar Caecilia, en het bezoek van
Diana aan een waarzegster die Diana inlicht omtrent het verblijf van haar trouweloze
minnaar.
Ook in de andere handelingen - zeven in totaal - is er de bonte afwisseling van
plaatsen, ensceneringen, dialoogkleur en sfeer. De eenheid van het spel wordt
gevonden in het perspektief dat Krul biedt op zijn ‘systeem’. Zowel de eigenlijke
dramatische handeling als de uitweidingen in de dialoog als de gedachten in de rei
en het Choor zijn daaraan ondergeschikt. Krul wilde de noodzakelijkheid benadrukken
al het menselijk doen en laten in overeenstemming te brengen met de bedoelingen
Gods. Dat is ook de waarde van de Sin - Gedenckt te sterven.
Wijst de gedachte-eenheid, geïnkorporeerd in die sin op een streven naar integratie
in een idealistisch systeem, de gevoelstoon is verre van optimistisch. Dit grondgevoel
is van wezenlijke betekenis. Krul hekelt de ondeugden der machtigen, der rijken en
hun aanhang; hij doet dit meedogenloos, hard en met een schampere lach. Hetgeen
hij aanleren
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wil, is in het geheel niet voor die hogere klassen bestemd, ook al zijn de figuren vnl.
prinsen en prinsessen. De ideaalmens is niet de vorst die zijn rijkdom en geluk stelt
in het ‘vernoeghen’, de tevredenheid; het is de eenvoudige mens, die reeds vóór
de vorst het ‘vernoeghen’ als bron van geluk kende en hierin de Wil Gods nastreefde.
Krul heeft dit geheel stilistisch bepaald door de alomtegenwoordige antithese en
door zijn anti-realisme. In de opeenvolging der scenes, in de lokalisering, in de
dialogen, in de figuren treffen we dit aan, waardoor het onmogelijk wordt tot
identifikatie te komen met welke van de hoofdfiguren dan ook.
In de diepste grond beschouwd is Diana de literaire uiting van een chaotisch
levensgevoel, in funktie gebracht tot een door geloof en verstand aanvaarde
religieuze wereldvizie. Het bestaan is voor Krul als een chaotische droom, waaruit
een stralend licht ergens in de vage verte redding moet brengen. Het verwondert
dan ook niet het choor te horen zeggen - welk contrast met het systeem!
Hoe schielijck toont het blind geluck
Haer troost, na langh geleden druck ...

Het ligt voor de hand Krul te vergelijken met de figuren in de franse literatuur van
ongeveer 1620 tot 1650, door Imbrie Buffum die van de ‘baroque style’ genoemd,
een term die voor de nederlandse literatuur verwarring zou stichten. Buffum
onderzocht in het bijzonder het oeuvre van D'Aubigné, La Ceppède en de vroege
Corneille en meende er de volgende eigenschappen aan te kunnen toeschrijven:
moral purpose, exaggeration and emphasis, horror, incarnation, theatricality and
illusion, contrast and surprise, movement and metamorphosis, organic unity in spite
of apparent disorder. Al deze eigenschappen komen bij Krul voor en ze zijn zelfs
relevant. Er zijn evenwel belangrijke verschillen. Buffum komt op het eind van zijn
boek tot de konklusie die zeker niet voor Jan Harmens Krul geldt: in opposition to
the ideas of puritans and jansenists, the physical world is not evil, far from it, it is an
object of delight. And, in opposition to the theories of Sartre and Camus, it is not
absurd: life had, in absolute terms, a positive meaning.’
Buffum meende deze vizie te kunnen toeschrijven aan de doorwerking van
katholieke opvattingen, ook bij kunstenaars die de protestantse leer beleden, als
bijv. D'Aubigné, of bij werken die geheel en al werelds waren.
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Bij Krul is veeleer het tegenovergestelde het geval: de zichtbare wereld, de realiteit,
is bij hem een aanleiding ten verderve, een bedrieglijke verleidster. Kruls vizie is
rigoristisch. Even typerend voor hem is evenwel de diskrepantie tussen het eerste
en het tweede gezicht in zijn werk, tussen het masker en zijn wezenlijk gelaat, en
daarmede tussen leer en leven, zijn prediking en zijn gedragingen, zijn dramatische
inhouden en zijn dramatische vormgeving.
Zodra men bij Krul gewend geraakt is aan het gelijktijdig opereren met de Wil
Gods en met het ‘blinde noodlot’, beide als diepste oorzaak aller dingen, aan het
feit dat de mens gelijktijdig schurk en slachtoffer, held en dwaas kan zijn, en ‘simul
peccator et justus’, zodra men de figuren die hij invoert niet enkel als elkaars
antipoden gaat zien, doch elk ook dikwijls als het eigen spiegelbeeld, krijgt men zich
op het wezenlijke in Kruls oeuvre: men zoeke geen ordening, geen systeem in deze
onsamenhangende wereld, in deze door demonische machten geleide maatschappij;
het systeem is van een ándere orde, het vraagt blindelings overgave en berusting
in het onvermijdelijke, bezinning op het sterven.
Dit is Kruls boodschap. Om de wijze waarop hij die inkleedt, moet hij de enige
schrijver in onze letterkunde heten op wie de naam ‘manierist’ volledig toepasbaar
is.
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Kleingoed

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

77

Het graf van Frans van Lelyveld
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft aan niemand grootere
verplichting dan aan den Leidschen koopman-literator Frans van Lelyveld
(1740-1785), een harer oprichters en tevens den man, die in de eerste periode van
haar bestaan haar opbouwer was. Er is geen portret van hem bekend; zijn graf kon
men niet aanwijzen.
Uit het doodsbericht, door R. Zuidema in De Navorscher, 1930, bl. 140-141,
gepubliceerd, blijkt, dat Van Lelyveld op 8 April 1785 te Amersfoort, waar hij voor
zaken vertoefde, plotseling is overleden. Bij het zoeken naar archivalia betreffende
Van Lelyveld vond ik ongeveer zestien jaar geleden de volgende notitie aangaande
zijn begrafenis, die kan dienen ter aanvulling van hetgeen Zuidema mededeelde in
De Navorscher, 1930, bl. 87-90.
In het Register grafrechten van de St. Joriskerk te Amersfoort (Rijksarchief Utrecht,
o

Burg. Stand Amersfoort, boek 48j, f 1) staat: 1785 den 14 April, ontfangen van Juffr.
Aletta de Raed, weduwe van de Heer Frans van Lelijvelt te Leijden, in de middelkerk
Coor 4 B 7 graft, ƒ 31:10.
Verder is er iets aangeteekend over de huur van de lijkkoets, het gebruik van de
zwarte baar, het klokluiden en het openen van het graf op 14 April 1785. Rebecca
(niet Aletta zooals het grafregister vermeldt) de Raat, Van Lelyvelds echtgenoote,
heeft haar man een begrafenis eerste klasse gegeven.
Van Lelyvelds laatste rustplaats bevindt zich dus in de Groote Kerk te Amersfoort,
middelkerk, koor, vierde beun, het zevende graf, want hij is niet te Leiden
herbegraven. De koster der Groote Kerk, de heer A.J. van der Hazel, was in 1947
zoo vriendelijk mij de vermoedelijke plaats van het graf volgens de gegevens uit het
bovengenoemde register aan te wijzen; hij had nooit gehoord, dat Frans van Lelyveld
in de Groote Kerk begraven is. Het graf ligt onder den grooten houten vloer, die zich
in verband met de godsdienstoefeningen daar al lang bevindt en die talrijke zerken
aan het gezicht onttrekt. Vandaar dat Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins in zijn
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie
Utrecht (1919) wel den planken-vloer vermeldt (bl. 21), doch Frans van Lelyveld
niet noemt.
Mij is niet bekend of bij de restauratie van de St. Joriskerk te Amersfoort een
grafzerk van Frans van Lelyveld aan het licht is gekomen. Het zou een passende
hulde zijn, wanneer in de nabijheid van het graf
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een gedenksteen aangebracht werd ter gelegenheid van het tweehonderdjarig
bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1966.
Laren (N.-H.)
H.A. HÖWELER
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Levensberichten
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Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles
(Assen, 22 november 1873 - Leeuwarden, 6 mei 1961)
Mr. Pieter Catharinus Johannes Albertus Boeles (geboren te Assen 22 november
1873, overleden te Leeuwarden 6 mei 1961), oudheidkundige van grote,
internationale betekenis, van beroep: advocaat, rechter, raadsheer, was in
Leeuwarden, de plaats waar hij gewoond heeft en veel tot stand gebracht, een
markante figuur. Ofschoon niet geboren in de provincie Friesland, gevoelde hij zich
gedragen door de Friese traditie van zijn familie van vaderskant. Zijn grootvader
Ds. Pieter Boeles en diens voorouders waren herkomstig uit Ferwerderadeel ten
noorden van Leeuwarden. Later werd Ds. Pieter Boeles predikant in de provincie
Groningen, waar diens zoon, Mr. Willem Boele Sophius Boeles geboren werd en
waar deze met Titia Hermina Tonkes, uit een Groningse familie, in het huwelijk trad.
In verband met de rechterlijke loopbaan van Mr. W.B.S. Boeles gingen hij en zijn
vrouw eerst in Assen wonen, waar Piet, die hier herdacht wordt, werd geboren in
1873, en sedert 1876 in Leeuwarden. Zo kwam de familie Boeles in Friesland terug.
In Leeuwarden - het ouderlijk gezin telde vijf kinderen - bracht Piet zijn jeugd door,
bezocht hier de lagere school 1880-86 en het gymnasium 1886-92. Sommige
karaktertrekken moet hij met zijn moedersfamilie gemeen gehad hebben; voor zijn
vader, in wiens voetstappen wij hem zien treden, heeft hij grote bewondering gehad.
Boeles jr. heeft zich, vooral aanvankelijk, op dezelfde terreinen bewogen als zijn
vader. Zijn vader, eerst lid van het provinciaal gerechtshof, werd, toen de provinciale
hoven in 1877 werden opgeheven, raadsheer bij het Gerechtshof te Leeuwarden,
later vice-president en tenslotte president van dit college. Tegelijkertijd was de vader
sedert zijn komst in Leeuwarden bestuurslid-bibliothecaris en tenslotte voorzitter
van het Fries Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde aldaar, had grote
belangstelling voor oudheden; van zijn hand waren verschillende geschiedkundige
bijdragen bekend, geen oudheidkundige, en hij heeft in zijn Leeuwarder tijd de
geschiedenis Friesland Hoogeschool en het rijks-athenaeum te Franeker op
uitnodiging van het Fries Genootschap geschreven en heeft ook het destijds veel
besproken kerkelijk reglement (in Friesland) samengesteld. Het huisgezin en de
kring, waarin de vader verkeerde, waren voor wie dit in zijn geheugen wilde opnemen
en daarvan profiteren, een prachtige voorbereiding. Daarvan heeft Boeles
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jr., zoals uit zijn herinneringen blijkt, veel geleerd en genoten. Zo kwam hij in zijn
jongelingsjaren veel op het Fries museum, een instelling van het Fries Genootschap,
waaraan ook de bibliotheek van het genootschap verbonden was, welke toen onder
de hoede van Boeles sr. stond. De verzameling van het museum was reeds
tengevolge van toenmalige grote activiteit van zoveel belang, dat daartoe een mooi
perceel was aangekocht uit de voordelige baten van de historische tentoonstelling,
gehouden in 1877. Dit museumgebouw bestond toen uit het hoekpand
Koningstraat-Turfmarkt, nog zonder de latere bijgebouwen, ongeveer tegenover de
kanselarij en pal tegenover het gebouw ener oude stichting, dat de plaats van de
afgebroken vergaderlokalen der Staten van Friesland heeft ingenomen. Boeles jr.
maakte niet alleen kennis met dit museum, maar ook met de conservator daarvan,
C.H.F.A. Corbelijn Battaerd. Deze deed van zich spreken door de vele reizen door
Friesland om oudheden, die toen veelvuldig voor den dag kwamen, voor het museum
te verkrijgen. Immers sedert omstreeks 1840 werden de terpen, zo te zien bulten
in het zeer vlakke Friese kleiland, meer en meer afgegraven teneinde de terpaarde,
die vruchtbaar is, op andere percelen grond als een soort van kunstmest uit te
strooien. Bij die afgravingen werden herhaaldelijk belangwekkende munten, gebruiksen andere voorwerpen gevonden. Door de kennismaking met Corbelijn Battaerd
maakte Boeles jr. verscheiden tochten mee, ondernomen van Leeuwarden uit per
tentwagentje. Veelal was het niet eens gemakkelijk om de terp in afgraving te
bereiken. Boeles jr. herinnerde zich uit het jaar 1888, toen te Beetgum, ten
noordwesten van Leeuwarden, de Hludana-geloftesteen gevonden was, dat dit
direkt aan zijn vader werd medegedeeld door Corbelijn Battaerd, die ook in dit geval
de opdracht kreeg het belangwekkende stuk voor het Fries genootschap en zijn
museum te bemachtigen, hetgeen ook gelukt is. Soms werden vondsten geschonken,
soms verkregen door aankoop. Dit alles gebeurde, toen de gymnasiast Boeles
genoeg latijn kon opbrengen, om te trachten de opschriften te begrijpen. De indruk,
die deze steen op hem maakte, in verband met de Romeinen in ons land, is hem
zeer sterk bijgebleven. Het Fries Genootschap verkeerde toen in een bijzondere
periode van bloei, het zou in dit verband te ver voeren dit nader aan te geven, maar
juist in 1892 overleed de penningkundige Mr. J. Dirks, wiens artikels ook thans nog
geraadpleegd worden, en verloor het genootschap ook de zo juist genoemde
Corbelijn Battaerd wegens zijn vertrek naar elders. In ditzelfde jaar werd Boeles jr.
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als student in de rechten aan de Universiteit te Groningen ingeschreven, welke
studie hij vrij spoedig, door zijn grote capaciteiten om deze stof te beheersen en
ook doordat het studentenleven hem niet zo goed lag, beëindigde door zijn promotie
op stellingen op 18 januari 1896. Merkwaardig is, dat geen dier stellingen ook maar
in enig verband staat met de door hem betoonde oud-Friese interesse.
Hij werd nu advocaat en procureur in zijn oude woonplaats, Leeuwarden
(1897-1903). Opnieuw zien we daarin dat hij de voetstappen van zijn vader volgde.
Terwijl zijn beroep hem aanvankelijk veel tijd liet, werd hij in 1897 eerst bibliothekaris
van het Fries Genootschap, vervolgens bovendien conservator van het Fries
museum, dat door een steeds vermeerderende toewas ook steeds meer
werkzaamheid was gaan vragen. Hij volgde hierin een taalgeleerde, Dr. Tjitse de
Boer op. Het numismatische gedeelte en de keramiek stonden onder de hoede van
anderen, de prenten nog onder die van zijn vader. Niettemin stelden gemelde functies
hoge eisen aan iemand, die zo juist was afgestudeerd en wel in een andere faculteit.
Over het archeologisch gedeelte vertelt hij later, dat dit toen feitelijk een depot was:
hoge, tot aan de zoldering reikende kasten bevatten terpsgewijs de vondsten,
gerangschikt volgens inventarisnummer, zoals ze in het museum waren
binnengekomen. De Nederlandse oudheden in het Rijksmuseum te Leiden waren
in die tijd ook zo geordend, doch alleen die in het Fries museum waren voor
bezoekers toegankelijk. Er diende nu voor de museumbezoekers in een begrijpelijk
overzicht getoond te worden wat er gevonden was. Op bewonderenswaardige wijze
heeft Boeles zich in deze materie ingewerkt. In deze begintijd speelt zijn ontdekking,
dat er runen, schrifttekens stonden ingekrast op een der terpvondsten, het zg.
zwaardje van Arum (tussen Bolsward en Harlingen), waar dit stukje hout uit een
terp te voorschijn kwam. Door zijn publikatie daarover beroert hij o.a. de
taalgeleerden; in de discussie zien wij hem door zijn leesvaardigheid de overhand
behalen. Buiten deze oudheidkundige werkzaamheid was hij ook ambitieus over
armenzorg in de Leeuwarder Courant te schrijven. Zijn Armengoederen en
armbesturen in Friesland, historisch-juridische schets (1902) verscheen als
afzonderlijk boekwerk en is ook afgedrukt in De Vrije Fries, tijdschrift van het Fries
Genootschap. De behandeling - van de 14e eeuw af - is weliswaar niet volledig,
maar ze is nog altijd van belang. Hierdoor meer persoonlijk naar voren gekomen
en ook doordat dit een rechtskundig onderwerp betreft, werd hij niet lang
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daarna benoemd bij de rechterlijke macht, waaraan hij in verschillende functies van
1903-1942 verbonden was.
Hij huwde 29 juni 1905 met Christina Cornelia Zeverijn (geb. Amsterdam 19 april
1882), uit welk huwelijk vier zoons werden geboren, waarvan één tijdens de
wereldoorlog II het leven liet en de anderen nog in leven zijn. In later jaren zei hij
wel eens tegen zijn vrouw: ‘Als wij zo om ons heen zien, hebben wij het maar
gemakkelijk met onze kinderen, omdat ze zo goed kunnen leren’.
Na zijn eerste benoeming op 6 februari 1903 tot griffier bij het toenmalig
kantongerecht te Bergum (ten oosten van Leeuwarden), volgde reeds spoedig zijn
benoeming tot substituut-griffier der arrondissements-rechtbank te Leeuwarden,
daarna op 29 mei 1909 hier tot rechter en op 30 oktober 1918 tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Arnhem, zodat hij een tijdlang te Arnhem woonde,
en op 19 oktober 1926 wederom te Leeuwarden. Deze laatste betrekking, raadsheer
bij het Gerechtshof, in de dertiger jaren aan een leeftijdsgrens van 70 jaar gebonden,
in 1941 gebracht op 65 jaar, heeft hij in verband hiermede uitgeoefend tot 1 april
1942; na de bevrijding in 1945 werd hij met de rang van vice-president van het
gerechtshof te Leeuwarden gepensioneerd.
Niet alleen gevoelde hij zich gelukkig in Friesland terug te komen, maar ook
vestigde hij zich in een merkwaardig huis. Van 1926-51 bewoonde hij ‘Baensein’.
Hier was voorheen het eindpunt van de harddraverijen, in de 19e eeuw gehouden,
om prijzen zoals een gouden of een zilveren zweep (het metaal omvat de handgreep),
van de Leeuwarder stadsgracht af over de Harlinger straatweg, waaraan dit huis of
deze villa gelegen is.
Wanneer wij de drukke en verantwoordelijke ambtelijke loopbaan, waarin hij de
zaak ter groene tafel ‘zo door had’, overzien, moeten wij des te meer bewondering
hebben voor de in dezelfde tijd gepresteerde arbeid, welke over het algemeen
samenhangt met het Fries Genootschap, het Fries museum en het tijdschrift, De
Vrije Fries. Wij zien bovendien de jurist Boeles aan het woord over de grenzen van
de gezinsvoogdij en wederom over het beheersrecht der kerkelijke- en
armengoederen in Friesland (1930) en ook in zijn valsheidsonderzoek betreffende
het Oera Linda bo(e)k en de auteur(s) daarvan. Boeles beperkte nl. zijn belangstelling
geenszins tot louter oudheidkundige onderwerpen. Wat de numismatiek betreft,
herdacht Boeles met genoegen zijn herinneringen aan Servaas Wigersma, koopman
uit Leeuwarden die zich als amateur-
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numismaticus opwerkte en dien hij in 1912 als beheerder van het munten
penningkabinet van het Fries museum opvolgde. In de tijd van Boeles zijn aan dit
kabinet interessante schatvondsten toegevoegd aan de duizenden munten, die daar
al waren. Het gaf eerst aan Dirks, later aan Wigersma, vervolgens aan Boeles
aanleiding tot vele studies, evenals dit bij Boeles het geval was met de
archeologische afdeling, zodat een aanmerkelijk gedeelte van De Vrije Fries, delen
20-39, der jaren 1902-50 tijdens het redacteurschap van Boeles ook uit bijdragen
van hem bestaat en er verder nog vele artikeles in andere wetenschappelijke en
algemene tijdschriften en ook in de Leeuwarder Courant werden opgenomen. Van
wetenschappelijke zijde is vooral geroemd zijn studie der Friese munten van de zg.
typen Dronrijp. Wanneer wij Boeles gaan vergelijken met anderen dan valt ons
meteen op, dat zijn kennis van de sceattas, de merovingische en karolingische
munten - onderwerpen, die op zichzelf al kostelijk, maar omvangrijk zijn - gepaard
gaat met de kennis der andere archeologische voorwerpen: het steen, de bronzen
wapenen, keramiek en de terpvondsten. De beroeps-archeoloog Prof. Dr. W.
Glasbergen heeft meermalen zijn grote bewondering voor het archeologisch kunnen
van Boeles tot uitdrukking gebracht. Hij zegt, dat Boeles zijn naam als archeoloog
heeft gevestigd door zijn museumgids van 1908-1909, de Catalogus der meest
belangrijke voorwerpen, met uitzondering der schilderijen, in het Friesch museum
te Leeuwarden, en wel omdat de auteur de gelegenheid aangreep - en vanzelf was
het wel nodig met het oog op de systematiek, die hij nu in de verzameling aanbracht,
zich te verantwoorden - als eerste in Nederland in te gaan volgens Boeles eigen
woorden: ‘tegen de stelling van Dr. J.H. Holwerda jr., dat de oudheden in Nederland,
nl. van het bronzen tijdperk, nog in den Romeinsen tijd in gebruik zouden zijn
geweest’ ... o.a. met het argument: ‘daarentegen hadden de Germanen volgens de
Romeinse schrijvers ijzeren speren ... enz.’ Boeles systematiseert dan ook (in B)
Tijd der bronzen wapenen en werktuigen, vervolgens (in C) De tijd der terpen. Wij
mogen hierbij bedenken, welke betekenis de opgravingen door Holwerda hadden,
mede door diens introductie der opgravingstechniek hier te lande. In de sterke
ontwikkeling, die de archeologie had, bleef Boeles geenszins achter, integendeel,
zegt Glasbergen, hij overtrof soms de beroepsbeoefenaars dezer wetenschap. Het
is haast onbegrijpelijk, dat iemand, wiens Gids-artikels, zoals ‘Het bronzen tijdperk
in Gelderland en Friesland’ (1920) minstens de vraag naar zijn
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personalia doen rijzen, door verscheidene algemeen bekende Encyclopedieën in
Nederland vergeten is, of verzwegen wordt.
Hebben wij reeds de vroegere bezoeken aan terpen vermeld, Boeles zocht het
niet in opgravingen, maar in het bestuderen van de voorwerpen, voorhanden in het
Fries museum en de collecties elders. Wij kunnen zo de persoon Boeles benaderen:
de jurist aan de groene tafel, de archeoloog-numismaticus aan de houten. De jurist
zich verdiepend in de rapporten van anderen en de verhoren van hemzelf, de
archeoloog-numismaticus de berichten over opgravingen en gedane vondsten,
mondelinge en schriftelijke, bestuderend en ook - dat blijkt steeds weer - zich grondig
de eigenschappen der voorwerpen inprentend, waardoor ze als het ware tot hem
spraken. Bovendien opent een studie, zoals die der munten, uitzichten, die ver
buiten de grenzen der provincie Friesland, die van ons land en ook buiten
West-Europa reiken. Wij zien dan ook, dat sommige stukken voorzien zijn van een
duitse samenvatting later een geheel in het frans gesteld artikel (over de karolingische
munten in 1915), een tweetal artikels in duitse tijdschriften (1911 en 1941), tenslotte
een engelse samenvatting op zijn grote boek (1951). Het gaat wat te ver de
bekendheid van het Fries museum enkel aan Boeles werk toe te schrijven, immers
bouwde hij voort aan een wetenschappelijk bedrijf, waarvan reeds vroeger de
publikaties van Dirks de belangstelling der Fransen had gewekt.
In het algemeen is Boeles ervan uit gegaan om niet te veel van zijn lezers te eisen
en behoudens een enkele term, waarvoor hij (nog) geen goed Nederlands woord
geeft, moeten wij zijn taal, zijn prettige schrijftrant en zijn heldere voorstelling van
hetgeen hij bedoelt, zeer waarderen. Dit blijft zijn kracht óók in het kapitale werk,
dat hij schreef ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Fries
Genootschap. Dit boekwerk ‘Friesland tot de elfde eeuw’, werd in 1927 voor rekening
van gemeld genootschap uitgegeven, daarin gesteund door vele particulieren, op
lofwaardige wijze verzorgd door Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage en, om de
geregelde uitgevers der werken van het genootschap niet voorbij te gaan, ook Meyer
& Schaafsma, destijds gevestigd te Leeuwarden. Dit werk, toen nog met de ondertitel:
Zijn oudste beschaving en geschiedenis, gaf reeds, wat de latere, tweede druk van
1951 in de ondertitel ‘Zijn vóór- en vroege geschiedenis’ beter aangeeft. Het bedoelde
een algemeen overzicht te geven van de vondsten, zowel toevallige, als door
systematisch onderzoek verkregen,
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bezien - dit evenals J.H. Holwerda - in het licht van de geschreven stukken, die aan
historici ten dienste staan. In het voorbericht wordt o.a. de aandacht gevestigd op
veel Fries materiaal, dat in vele opzichten van algemene waarde is. Ook ontvangen
wij een indruk niet alleen van de provincie Friesland, maar ook van een veel groter
gedeelte van ons land, strekkende van Zeeland tot Groningen en ook daarbuiten.
Het zijn niet de gelaagde terpopbouw, reeds door J. Oost Elema en anderen in 1907
beschreven, en niet het methodisch onderzoek door Prof. Dr. A.E. van Giffen in de
terpen en in het veld, waarvoor Boeles hun alle eer gaf, maar het is de machtige
denkarbeid, waardoor Boeles zulk een rijke verscheidenheid wist samen te vatten,
welke ons boeit. Wij zien dan ook dat beroepsarcheologen dit werk heel hoog achten.
Boeles zelf maakte onderscheid tussen onderzoekers en schrijvers. Het denkbeeld,
dat hij louter compilator was, verwierp hij - terecht - gezien de aard van zijn
geschriften, die ontstonden dank zij eigen waarneming. Latere resultaten van
onderzoek leidden hem tot de tweede druk van zijn levenswerk, ‘Friesland tot de
elfde eeuw’, in 1951, wederom door het Fries Genootschap bekostigd en verschenen
bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Deze druk is veel omvangrijker, veel rijker
aan feitenmateriaal, wederom zeer helder geschreven. Wij realiseren ons nauwelijks,
dat de auteur bereids 77 jaar oud was, toen deze, geheel omgewerkte druk met
zoveel nieuwe hulpmiddelen, figuren, litteratuurlijsten en, nu twee, afzonderlijke
kaarten werd uitgegeven. Een voordeel was, dat in de oudste zg. terpenperiode
een caesuur was aangebracht met de komst der Romeinen, zodat van die tijd af
een tweede terpenperiode was aangegeven. De tweede druk, hoe nodig ook, werd
echter minder gunstig ontvangen dan met de eerste het geval was geweest: de
oorzaken daarvan te noemen zou een terugkomen op boekbesprekingen en verdere
artikels van Boeles betekenen; hier is eigenlijk alleen maar mogelijk om naar voren
te brengen de roep om ook andere terpen wetenschappelijk te doen afschillen, gelijk
destijds met de terp van Ezinge in Groningerland gebeurd was, en zulks teneinde
groter zekerheid te verkrijgen over de vraag, of het daar geconstateerde als algemene
regel of van beperkter omvang is op te vatten betreffende komst en invloed van de
Saksen, (om de gedachten te bepalen: op de grens van Oudheid en Middeleeuwen),
temeer, omdat over dit onderwerp sedert Boeles (1906), Holwerda (1918) de
discussie ook thans nog niet is afgesloten. Ongetwijfeld is het Fries Genootschap
met dit boek, ook met de zoveel
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uitgebreider druk, goed voor den dag gekomen. Over deze druk spreekt Prof. Dr.
H. Jankuhn, archeoloog van naam door zijn opgravingen van Haithabu in de
landengte van Sleeswijk, professor in Kiel, thans te Marburg, zeer waarderend:
‘Boeles in zijn mooie boek over Friesland’!
Doordat telkens het Fries Genootschap genoemd moest worden, wordt allicht de
indruk gewekt, alsof van zijn oude doelstelling: geschied-, oudheid- en taalkunde
de laatste geheel niet meer voorzien werd. Doch de subsidies van het genootschap
voor de uitgave van Oudfriese oorkonden, 3 delen, 1927-1941, van samen ca. 1000
blz. van de samensteller (Dr.) P. Sipma, medebestuurslid van het genootschap,
kunnen voor zich spreken. Maar leergangen bv. voor het tegenwoordig gesproken
Fries zijn van anderen, o.a. de Fryske Akademy uitgegaan. We kunnen de
gevolgtrekking maken, dat een groot gedeelte van alle activiteiten van het Fries
Genootschap jarenlang op de schouders van Boeles heeft gerust. De combinatie
museum-conservator en bibliothekaris sedert 1897, in 1912 vermeerderd met de
zorg voor munten en penningen, was bij Boeles, maar ze werd op zijn verzoek
verminderd, doordat het bestuur in 1916 een vaste direkteur aanstelde voor het
museum. Boeles behield toen de taken voor de archeologisch-oudnumismatische
afdelingen en dit ook in de tijd, dat hij door zijn rechtersfunctie in 1918-26 in Arnhem
woonde, en evenzeer nadien, toen hij in 1926 naar Leeuwarden terugkeerde.
Vervolgens was hij nog weer in 1933-36 plaatsvervangend direkteur van het museum
en werd 1935-37 en sedert 1937 opnieuw geheel belast met de bibliotheek. Het
direkteurschap, na 1937 in jonge, bekwame handen, vormde, organisatorisch
gesproken, een betrekking, die deels ondergeschikt was aan het gehele bestuur,
deels nevengeschikt was aan een der bestuursleden: in een enkel gebouw, dat wel
meermalen is uitgebreid, maar dat stellig voor het tonen van collecties over een
periode van zegge honderd vijftig eeuwen geenszins een dienovereenkomstig
voldoende aantal vertrekken of zalen heeft. Was de periode Boeles-Wigersma
gekenmerkt door wederzijdse bewondering, met beide personen in gelijkwaardige
positie, in de onderhavige periode lagen posities en waardering anders. Had Boeles,
gezien zijn vijftigjarig bestuurslidmaatschap naar het voorbeeld in 1948, het grote
voorbeeld, zich maar teruggetrokken. Voor Friessprekenden was het een
ontgoocheling, dat hij een in het Fries gestelde brief (om inlichtingen) aanvankelijk
niet had beantwoord (1949). Zijn
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niet-herkiezing in het bestuur van het Fries Genootschap en ook het einde zijner
langdurige functies staan in het Jaarverslag 1950. Een latere ledenvergadering,
gehouden in 1951, bood aan Boeles en ook aan twee anderen, wegens grote en
langdurige verdiensten, het erelidmaatschap aan, een benoeming, die ook aanvaard
is.
Wij zien Boeles zijn wetenschappelijke mening daarna nog verder ontwikkelen;
zijn laatste stukken verschenen, toen hij reeds 85 jaar geworden was. In totaal 190
verschillende nummers. Ook heeft hij in zijn laatste jaren steun verleend aan de
samensteller van een door velen gewenste index op Boeles hoofdwerk, maar het
verschijnen daarvan (1962) heeft hij niet meer beleefd.
Op zijn wens is hij in stilte in Leeuwarden-Huizum begraven.
H.T. OBREEN
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buitenlands(ch)e rechtsstudie 49, 1930,
1-52.

1955

4. -, Museum Stania State te Oenkerk
(in) Oudheidkundig jaarboek 1955.
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August Defresne
(Maastricht, 6 november 1893 - Amsterdam, 2 april 1961)
August Defresne werd 6 november 1893 te Maastricht geboren. Op achttienjarige
leeftijd ging hij in Amsterdam Nederlandse letteren studeren, welke studie hij na
vier jaar afbrak met het besluit, zich voortaan aan creatieve arbeid te wijden. In het
bijzonder richtte hij zijn aandacht op het toneel en zo was zijn eerste werkstuk op
dit gebied de bewerking voor het toneel van Sprotje van Margot Scharten-Antink.
Dit stuk en bewerkingen van romans o.a. van Jo van Ammers-Küller en Francois
Pauwels heeft hij zelf later onder de rubriek jeugdzonden gerangschikt.
In de jaren 1923 tot 1926 schrijft hij zijn eerste oorspronkelijke toneelstukken zoals
Lord Lister Legende, Moordromance en Valse Bankbiljetten die onderscheidenlijk
door Saalborn, Verkade en Verbeek ten toneel werden gebracht. Uit diezelfde tijd
dateren zijn eerste tragedie De Woonschuit, die sterke invloeden vertoont van het
toenmalige Duitse expressionisme - een stroming die in theorie en practijk zijn leven
lang een sterke invloed op hem heeft uitgeoefend - en tal van andere, in de lijst van
zijn werken nader te noemen stukken.
Van groot belang voor hemzelf en voor de toneelkunst in Nederland gedurende
de laatste decenniën is het feit dat hij zijn stukken van meet af aan zelf regisseerde.
De uitzonderlijke positie immers die Defresne in het letterkundig leven van Nederland
heeft ingenomen is in belangrijke mate bepaald door het feit dat hij, zelf geen
toneelspeler, als regisseur zijn stempel op een langdurige periode van de toneelkunst
in ons land heeft gedrukt. Het gebeurt nl. zeer zelden dat een regisseur niet vanuit
het acteurschap tot de regie en - belangrijker nog - tot het toneelleiderschap komt.
Van jongsaf aan heeft er bij hem geen twijfel bestaan aan de getuigende functie,
de verkondiging van de waarheid, die aan de toneelkunst verbonden moest zijn.
Steeds heeft hij in zijn eigen stukken, zijn repertoirekeuze en zijn beschouwingen
de waarheid tegenover de schoonheid, l'art pour l'art tegenover de expressionistische
en humanitair getinte getuigenisdrang gesteld. Het was dan ook niet te verwonderen
dat Albert van Dalsum hem in 1929 als regisseur-dramaturg aan het Oost-Nederlands
toneel verbond. In deze functie regisseerde hij de welhaast tot legende geworden
voorstellingen van Brechts De Driestuiversopera
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en Liefde onder de Olmen van O'Neill. Sinds deze voorstellingen is de samenwerking
met Albert van Dalsum slechts enkele jaren onderbroken geweest, een samenwerking
die haar glorieus hoogtepunt vond in de Amsterdamse Toneelvereniging onder het
motto: Wij spelen het levend toneel van onze tijd.
In dit verband mogen de woorden geciteerd worden die F. Sterneberg bij
Defresne's uitvaart uit de Stadsschouwburg heeft gesproken.
‘Zijn beste ontplooiing heeft hij gevonden als regisseur en toneelleider. Een grote
rol hebben hierbij gespeeld zijn ontmoetingen met Charlotte Köhler en Albert van
Dalsum. Bij deze kunstenaars vond hij een diepe bron van inspiratie. De rijkdom,
ja de overdaad van hun talent heeft hem in staat gesteld als regisseur prestaties te
leveren van een geladen en toch vloeiende bewogenheid, die hij als schrijver door
de kantigheid en het misschien iets te schrale van zijn aard nooit zo volledig heeft
kunnen verwezenlijken ... Met van Dalsum en Sternheim gaf hij leiding en gestalte
aan een van de belangrijkste perioden van onze toneelgeschiedenis.’
Uit de meer dan honderd stukken die hij in de loop der jaren heeft geregisseerd
mogen als hoogtepunten worden genoemd: Schnitzler: De Groene Papagaai Pirandello: Het verleden van een vrouw - Sophocles: Electra - Euripides: Medea Shakespeare: Macbeth, Richard III, King Lear - Werfel: Paulus onder de Joden Heyermans: Uitkomst - Brecht: De Driestuiversopera.
Na gedurende de bezetting geweigerd te hebben zich bij de ‘Kulturkammer’ aan
te sluiten verscheen hij na de oorlog als de dramatische kroniekschrijver van het
recente verleden, getuige stukken als ‘De Naamlozen van 1942’ en het laatste bedrijf
van het in samenwerking met Jeanne van Schaik-Willing, Maurits Dekker, Anton
Coolen en Albert Helman geschreven ‘Vrij Volk’.
Andermaal nam hij met Van Dalsum en Sternheim de leiding van het gezelschap
dat de Amsterdamse Stadsschouwburg bespeelde op zich totdat het gezelschap Het Amsterdams Toneelgezelschap - in 1953 werd ontbonden. Na daarna nog drie
jaar directeur van ‘De Toneelvereniging’ te zijn geweest trok hij zich uit de dagelijkse
practijk van het toneel terug en wijdde zich geheel aan auteursarbeid. Daarnaast
stelde hij zijn grote ervaring in dienst van tal van commissies en stichtingsbesturen
op het gebied van het toneel. De functie van leraar in de
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dramatische analyse aan de Amsterdamse Toneelschool heeft hij gedurende de
cursus 1960-1961 tot kort voor zijn dood vervuld.
W.PH. POS

Bibliographie
Studies
1920

De Psychologie van den Vos Reynaarde.

1925

Expressionisme in de Huidige Duitsche
Tooneelschrijfkunst.

1924

Bespreking van Hedendaagsch
Fetichisme van Carry van Bruggen

1925

Voorwaarden tot hernieuwing der
Dramatische Kunst.

1920-1940

Geestelijk Nederland: Toneel, Film en
Dans.

1960/61

De Toneelleider, (Het Toneel).

Romans en Novellen
1928

Het Eethuis

1931

Moord

1933

De vrome Speelman, vrij naar een oud
verhaal

1937

De Wonderlijke Familie

?

Pension Rustig (pseudoniem Burgers)

1946

Een avond in Amsterdam

1950

Professor Kasper

1958

Het Gehucht

1961

De Inbreker

Toneelstukken
1923

Moordromance

1923

Koningen
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De Woekeraarster

1924

De Woonschuit

1925

Lord Lister Legende

1926

De Uitvreter

1926

Valsche Bankbiljetten

1928

Andere Leiders

1928

De Rare Rechter

1932

Van Kelder tot Dak

?

Cagliostro

1941

Het Onbewoonde Eiland

1945

Tafereel Vrij Volk

1945

De Naamloozen van 1942

1948

1948 Anno Christi

1955

Op een Blauwe Maandag

1958

Het Eeuwige Toeval?

Bewerkingen voor Toneel
1923

Sprotje van Scharten Antink

1926

De Opstandigen van Jo Van
Ammers-Kühler

1928

Boeven en Burgers van François
Pauwels

?

De Klop op de Deur van Ina Boudier
Bakker

Reeks hoorspelen voor de V.P.R.O.
1961

Televisiespel Bijna Twintig (niet
opgevoerd)

1961

Filmscript (niet uitgevoerd).
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Maurits Rudolf Joel Dekker
(16 juli 1896 - Amsterdam - 8 oktober 1962)
Geboren, getogen, gestorven in Amsterdam. Een van de bladen schreef, hem
herdenkend: een ras-Amsterdammer en een ras-schrijver. De karakteristiek zegt
veel maar niet alles over hem. Ziet men hem voor alles als een amsterdams schrijver,
als een schrijver over Amsterdam, dan kan men hem daarmee eren maar men doet
hem er ook mee tekort. Noemt men het kostelijke boekje Amsterdam bij gaslicht
(1950), met herinneringen aan een even ver als vers verleden, een hoogtepunt in
zijn werk, dan zou men licht kunnen vergeten, hoeveel groter werk hij tot stand
gebracht heeft dan schilderachtige schetsen over het Amsterdam van het eerste
kwart van deze eeuw.
Maurits Dekker heeft succes gekend, maar ook miskenning aanvankelijk,
onderschatting later. Op zijn volle waarde is hij in de nederlandse letteren niet
gewaardeerd, denkelijk tengevolge van de grote veelheid van werk die hij
produceerde, soms ook wel uit materiële noodzaak, en van de daarmee gepaard
gaande ongelijkheid in waarde. Deze laatste is toch niet in de eerste plaats aan de
schrijversnood toe te schrijven waaraan men thans in ons land een einde tracht te
maken maar waarvan hij vrijwel zijn gehele leven lang als het ware een
schoolvoorbeeld is geweest. Die ongelijkheid hield ook verband met zijn veelzijdigheid
en, hoewel hij een goed beschrijver van maatschappelijke toestanden was, kon toch
juist wat men noemt de sociale roman hem verleiden tot het opzetten van krasse
tegenstellingen, tot zwart-wit tekeningen toe. Terecht ziet men in hem de schrijver
die tegelijkertijd strijder tegen maatschappelijk onrecht is geweest; de tegenstellingen
waren in zijn jeugd ook veel scherper en hij heeft ze niet alleen scherp gezien maar
ook geducht ondervonden. Vaak is hij die contrasten als schrijver meester geworden
en heeft hij ze zijn lezers schrijnend doen meeleven, soms echter liet hij zich door
verontwaardiging en strijdbaar idealisme meeslepen en kon de tendenz in de tekening
van mensen en toestanden gaan overheersen. Zonder hem als schrijver over het
maatschappelijke bestaan tekort te doen achten wij zijn grootste kracht toch gebleken
in datgene waarin hij te weinig bekend is, zijn romans die psychische noodtoestanden
uitbeelden.
Het is zijn persoonlijkste reactie op de onbarmhartigheid der samenleving, het
zijn de romans waarin hij de wanhoop, de aansluipende
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apathie, de angst en de obsessie beschrijft van hen die zich in de strijd om het
bestaan tegen de muur gedrongen of uitgeworpen voelen. In de beklemming van
de zielenood en de dreiging van leegte en zinloosheid, als individueel gevolg van
de hardheid van die strijd heeft zijn verbeeldings- en beschrijvingskracht
geculmineerd. Hij is als schrijver niet alleen veelzijdiger geweest, zijn beste werk
gaat vooral ook dieper in op het innerlijk bestaan van de mens dan men bij zijn
reputatie als sociaal schrijver gewoonlijk beseft. De sympathieke studie die zijn
vriend David de Jong (niet lang na hem overleden) bij zijn vijftigste verjaardag aan
de persoon en het werk van Maurits Dekker wijdde, bevat een inleiding van Victor
van Vriesland, welke opent met vast te stellen dat deze een nieuwe bijdrage tot de
Nederlandse letterkunde heeft gegeven, en besluit met te zeggen: ‘Wel
benijdenswaardig mag een talent heten, dat zoo uiteenliggende polen van onze
binnen- en buitenwereld vermag te omspannen.’ (1946). Hij schreef in deze zin ook
reeds in 1932 erover.
De stoot tot de erkenning van Maurits Dekker was een jaar eerder gegeven door
H. Marsman, in De Vrije Bladen. Dekker had de critiek uitgedaagd. Haar gebrek
aan belangstelling en opmerkingsvermogen voor zijn oorspronkelijk talent moede,
had hij na sinds 1923 een viertal boeken onder eigen naam te hebben gepubliceerd,
zijn toevlucht genomen tot een mystificatie. De roman Waarom ik niet krankzinnig
ben (1929) gaf hij, bij Leopold in Den Haag, uit als een uit het Russisch bewerkt
boek van Boris Robazki. De kritiek vergeleek deze, niet zo geheel ten onrechte, met
Dostojewski, en een tevoren onwelwillend dagbladrecensent schreef nu met grote
waardering naar aanleiding hiervan een bespreking onder de titel De glimlach in de
Russische literatuur. Marsman had intussen over een mystificatie horen verluiden.
In die jaren hartstochtelijk op zoek naar vernieuwers van ons proza, lanceerde hij
in De Vrije Bladen van maart 1931 een enthousiast gealarmeerd bericht. Nog aan
de lectuur van de roman bezig schreef hij: ‘Robazki is een zeer goed prozaschrijver,
een vooral voor Holland uiterst intelligent romancier. Er is geen enkele reden, waarom
hij onbekend, of erger: miskend zou blijven.’ Al had hij niets meer geschreven dan
dit, dan was hij zonder voorbehoud een van de allerbegaafdsten. Daarom bezwoer
Marsman hem, zich bekend te maken. Dat is gebeurd. In dezelfde jaargang nog
verscheen van hem een fragment uit de roman Reflex (1932), De electrocutie.
Waarom ik niet krankzinnig ben wordt soms nog wel zijn beste
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roman genoemd. Dit meeslepende boek over het obsederend dilemma van de man
die krankzinnigheid simuleert, en daarna voor de moeilijkheid komt te staan te
bewijzen dat hij niet krankzinnig is, is de eerste uit de reeks van wat men als zijn
beste boeken beschouwen kan, alle zich afspelend in een sfeer tussen het
psychologische en het pathologische, over de in het nauw gedrevenen, de
geobsedeerden, de door de maatschappij terzijdegestelden en de droomtoestand
waarin zij, op de grenzen van het bewustzijn, of van dood en leven verkeren: Reflex
(1932), Aan beide kanten van de drempel (1934), Inc Pius beveelt (1939), en De
knopenman (1947) waartussen men aarzelt, welke het meest als hoogtepunt valt
te beschouwen en waarvan de volle erkenning nog wel op zich laat wachten (op
zijn minst een afzonderlijk kapittel in overzichten onzer letterkunde).
Maurits Dekker ontving zijn aanmoediging van de besten. David de Jong deelt
mee, dat M.H. van Campen de eerste is geweest die verwachtingen van hem heeft
gehad. Deze ten onrechte vergeten, in de oorlog als Jood gedeporteerde en
vermoorde, bijzondere criticus, voortgekomen uit de diamantbewerkerswereld, sprak
in 1916 al zijn vertrouwen in hem uit. De toegang tot de letteren was voor Dekker
moeilijker dan voor anderen. Door een gebrekkige schoolopleiding moest hij zichzelf
verder vormen en zijn weg banen naar de literatuur. Hij was niet zoals men gewoonlijk
aanneemt uit een arbeidersgezin, en eigenlijk evenmin een volksjongen als Breêroo
in zijn tijd, al groeide ook hij midden in het amsterdamse volksleven op. Het
familieportret, in David de Jongs monografie, toont een keurig middenstandsgezin,
de tweejarige Maurits te pronk tussen zijn ouders. Wel heeft hij armoede gekend.
Van de lagere school af moest hij dadelijk werk zoeken, bij een baas. Hij is magazijnen winkelbediende geweest, elektricien, stoker, letterschilder, handelsreiziger,
waarzegger (een door hemzelf geestig verhaalde episode), boekhandelaar. In de
electrotechniek heeft hij het nog het langst uitgehouden. ‘Als elektromonteur was
je in die dagen een soort tovenaar’, zegt hij in Amsterdam bij gaslicht (dat met de
overgang van gas naar electriciteit ‘geperiodiseerd’ is en een suggestieve beschrijving
van de lantaarnopsteker bevat). Hij wist er voor zijn klanten een voorstelling van te
maken, waarbij zij hem geboeid gadesloegen. Daarbij kwam zeker ook de verteller
tot zijn recht, die hij altijd gebleven is, een meester om naar te luisteren in de
huiskamer of als spreker in een zaal, en met de gulle, brede en rake humor die hem
zijn levenlang bijna
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nooit verliet, tot deze onder de bitterste omstandigheden weleens galgenhumor
werd, maar tot het laatst van zijn moeilijk leven een van zijn grote charmes.
Met een onvermoeibare werkkracht, een onuitputtelijke weetgierigheid bereidde
hij zich op de schrijversloopbaan voor, waar hij van nature voor bestemd was; de
inspanningen die hij zich getroostte vielen hem door zijn zwakke gezondheid nog
des te zwaarder. Van lichaamsbouw een reus had hij van jongs af aan met een
borstlijden te kampen, naar zijn zeggen als gevolg van door het ijs zakken als kleine
jongen. Met de jaren werd de ademnood steeds bezwaarlijker, op het eind
ondraaglijk. Men moet er zijn werkkracht en productiviteit des te meer om
bewonderen.
Zijn lichamelijke geremdheid heeft hem ook niet weerhouden grote reizen te
ondernemen, naar Zuid-Afrika, waar Baas-kop-in-die-wolk zijn mening als overal
niet onder stoelen of banken stak, en naar Amerika. Hier verbleef hij in 1939, toen
de oorlog uitbrak. Hij haastte zich naar ons land, naar zijn gezin terug te keren, de
onveiligheid tegemoet die hij zich bewust was. Was hij niet om zijn brochure Hitler,
een poging tot verklaring (1937) tot een geldboete veroordeeld wegens belediging
van een bevriend staatshoofd? Hij kon zeker zijn dat de NSB daar nota van had
genomen. Zijn wedervraag aan de rechter luidde, of zulk een staatshoofd straffeloos
Joodse landgenoten mocht beledigen? Het vreselijk antwoord op deze vraag zouden
de jaren 1940-'45 brengen.
Hoewel een verwoed anti-nazi en in latere jaren vooral haast neurotisch
communisten-vrezer, heeft hij zich vrijwel nooit rechtstreeks met de politiek ingelaten.
Zijn sociale romans handelen, tot soms met revolutionaire impulsen, over het onrecht
in de samenleving dat hem nooit rust liet, in de romans Amsterdam (1931), Brood
(1934) en ook in een historische roman als de drie delen (1935-'38) over de opstand
der Nederlanden tegen Spanje, waaraan hij in Brussel werkte en waarvan het tweede
deel in Amerika uitkwam als Beggar's Revolt.
De actualiteit stimuleerde en inspireerde hem steeds. Tijdens de bezetting werkte
hij in het geheim aan de grote roman De laars op de nek (1945), bezetting en
jodenvervolging behandelt ook Jozef duikt (1946) waarin zijn humor hem weer te
stade komt om ook aan het wrangste geen menselijk accent te doen ontbreken.
Terstond bij de bevrijding was hij ook bij de auteurs die opdracht kregen een
dramatische episode te schrijven waarmee in de amsterdamse schouwburg de
herwonnen vrijheid werd gevierd, met Vrij Volk (2e acte).
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Na de tweede wereldoorlog zou Maurits Dekker zijn grote succes bij het toneel
behalen. Ook voor de oorlog had hij toneelwerk geschreven soms in opdracht zoals
het Wageningse lustrumspel Mallemolen (1938). Toen de dreiging van de atoombom
voor het mensdom na de tweede wereldoorlog zichtbaar werd met de proefapotheose
der giftige paddestoelen die zich boven zee en woestijn ontplooiden, en met het
afzichtelijke menetekel der werkelijkheid van Hiroshima in het geheugen, schreef
hij het drama van de verantwoordelijkheid der atoomgeleerden, De wereld heeft
geen wachtkamer (1949). Het werd in vele talen vertaald, in vele landen opgevoerd,
tot in Japans en Esperanto. Ook in Duitsland maakte het grote indruk. Latere
toneelwerken hadden niet meer hetzelfde succes. Op de nederlandse boekenmarkt
zag hij zich door de onstuimige opkomst van jongeren en een toenemende zucht
naar het nieuwste opzijgedrongen. Dat hij juist in die jaren enkele van zijn beste en
beklemmendste novellen samenbracht in de bundel Op zwart stramien (1956) trok
nauwelijks de aandacht. Manmoedig zocht hij nog lang de slinkende
schrijversinkomsten door spreekbeurten te compenseren. Met de jaren viel hem het
schrijven moeilijk, het typen (de electrische schrijfmachine ten spijt), tenslotte ook
het spreken, het ademen. Hij heeft de strijd tot het laatst toe volgehouden.
N.A. DONKERSLOOT
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K.J. Derks
(27 augustus 1875 - Nijmegen - 26 februari 1962)
K.J. Derks, geboren 27 augustus 1875 te Nijmegen, waar hij bijna geheel zijn leven
doorbracht.
Na zijn gymnasiale opleiding voltooid te hebben op het St. Dominicuscollege in
die stad, trad hij op 26 september 1894 in de Sociëteit van Jezus te Mariëndaal bij
Grave (N.B.).
Naast de gewone philosofische en theologische studies legde hij zich toe op zijn
lievelingsvak de geschiedenis, waarin hij de Middelbare acte behaalde.
Op het St. Canisiuscollege te Nijmegen doceerde hij aan Gymnasium en H.B.S.
geschiedenis tot in zijn hoge ouderdom.
Van 1924 tot 1942 was hij docent in de geschiedenis aan de R.K. Leergangen te
Tilburg - daarna van 1944 tot 1947 te Roermond.
Hij publiceerde enige kleinere werken en schreef verschillende belangrijke
artikelen, vooral in het tijdschrift ‘Studiën’.
Hij stierf te Nijmegen in 't St. Canisiuscollege 26 februari 1962.
J. HOLLEBOOM

Artikelen in tijdschrift ‘Streven’
Jaar
1945

Bladz.
8-235
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1948

1945

242

1948/49
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1946
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I
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II
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Boeken
1910

Jeanne d'Arc, Nijmegen, Serie: ‘Geloof
en Wetenschap’.

1947

Onze Lieve Vrouw van den Polder, Z.pl.

1949

Bij het honderdjarig bestaan van de
Nederlandse Provincie der Sociëteit van
Jezus. - 1849-1949, Z.pl.

1950

Gedenkboek St. Canisiuscollege
1900-1950, Nijmegen.

1953

Levensschets van Rodulf van
Oppenraay, Den Bosch, Uitg. G.G.G.,
670.

1954

Pater Henricus van Ruth - Een apostel
en sociaal werker in de 20ste eeuw,
Nijmegen.
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Hubert Joseph Edmund Endepols
(15 februari 1877 - Maastricht - 18 juni 1962)
Anton van Duinkerken heeft eens in een opstel over August Vermeylen van deze
grote Vlaming gezegd: ‘De omgang, waardoor zijn landgenoten zich onderscheiden,
was hem vreemder dan hun’. Van de Limburger Endepols zouden we nauwelijks
een meer rake typering kunnen geven en indien we voor Limburger lezen
Maastrichtenaar (want voor noordnederlanders moge ‘Limburgers’ een gemakkelijk
te hanteren verzamelnaam zijn, de Limburgers zelf weten heel goed dat een
Venlonaar geen Roermondenaar en een Roermondenaar nog lang geen
Maastrichtenaar is) dan wordt deze typering nog sprekender. Wanneer wij immers
moeten constateren dat alle uitbundigheid aan Endepols vreemd was, dat hij zelden
Maastrichts sprak, dat hij matig was in alles waar het geen arbeid betrof, dat hij zeer
consciëntieus, ja zelfs pijnlijk accuraat was - om slechts enkele in 't oog springende
trekken te noemen - dan zal ieder die de Maastrichtse volksaard ook maar enigszins
kent, moeten toegeven dat deze eigenschappen nu niet bepaald de meest geschikte
zijn om het beeld van de Maastrichtenaar voor ons op te roepen.
Des te frappanter is dit alles omdat Endepols een Maastrichtenaar pur sang was,
een man uit wiens leven Maastricht eenvoudig niet weg te denken is, die nergens
anders zou hebben kunnen aarden en die zijn grote liefde voor zijn stad getoond
heeft in het beste wat hij te geven had: een wetenschappelijk werk dat, gedurende
tientallen jaren, de inzet van zijn gehele persoonlijkheid vroeg.
Hubert Joseph Edmund Endepols werd op 15 februari 1877 uit Maastrichtse
ouders te Maastricht geboren. Hij bezocht aldaar de lagere school van de Broeders
van Maastricht en daarna het stedelijk gymnasium, waar hij in 1896 eindexamen
deed.
Hij was een der eerste Limburgers die voor een litteraire studie niet Leuven maar
een noordnederlandse universiteit kozen. Hij liet zich als student in de Nederlandse
letteren inschrijven aan de rijksuniversiteit te Utrecht, waar Gerrit Kalff in 1895
hoogleraar was geworden.
In studentenblad en -almanak zijn Endepols' eerste publicaties verschenen. Dat
dit niet alleen studentikoze bijdragen van een speelse zuidelijke geest waren, bewijst
het volgende citaat uit L.J. Rogier, Katholieke herleving: ‘De Maastrichtenaar Jos.
Endepols - later
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rector van het stedelijk gymnasium in zijn geboortestad - bepleitte in 1900 in het
orgaan van het neutrale corps - de Vox Studiosorum - de aanstelling van een docent
in de Thomistische filosofie. Dit wikkelde de jonge Neerlandicus in een maandenlange
polemiek met antipapisten uit de kring rondom Bolland, waarin hij zich waardig en
kranig wist te weren’.
Toen Kalff in 1901 van Utrecht overging naar Leiden, volgde de jonge Endepols
hem als promovendus om op 28 october 1903 te doctoreren op het proefschrift ‘Het
decoratief en de opvoering van het Middelnederlandsche drama volgens de
Middelnederlandsche tooneelstukken’.
Maar al te vaak worden door een dissertatie wetenschappelijke verwachtingen
gewekt, die door de omstandigheden des levens niet kunnen worden verwezenlijkt.
Voor Endepols echter, die in 1902 leraar was geworden aan de gemeentelijke H.B.S.
in zijn geboortestad, betekende zijn proefschrift niet het einde van zijn
wetenschappelijk werkzaam zijn maar echt het begin. Hij had dit trouwens ook nodig
om zijn leven volheid te geven, want al was zijn carrière bij het onderwijs succesvol
(na in 1914 aan het Maastrichtse stedelijk gymnasium leraar te zijn geworden, werd
hij in 1929 met algemene stemmen door de gemeenteraad tot rector benoemd) en
al moeten zijn lessen, volgens dankbare getuigenissen van oud-leerlingen, goede
vruchten hebben opgeleverd, Endepols was een wetenschapsman en geen
‘schoolmeester’. Toen hij in 1942 65 was geworden en op 1 januari 1943 eervol
ontslag had gekregen als rector, hebben wij hem vaak horen verzuchten hoe blij hij
was ‘dat hij er van af was!’. Voor de neerlandicus en dialectoloog, nog tintelend van
werklust, begon toen een nieuw leven, waarvan hij iedere dag naar believen kon
indelen en geheel dienstbaar kon maken aan zijn wetenschappelijke ambities.
Tussen 1902 en 1942 lag echter ook reeds een zeer vruchtbaar wetenschappelijk
leven. Behalve tijdschriftartikelen, kleinere bijdragen en boekbesprekingen zagen
op het terrein der middelnederlandse letterkunde achtereenvolgens het licht de
standaarduitgave van Tondalus' visioen en St. Patricius vagevuur (tussen 1914 en
1917 in samenwerking met Dr. R. Verdeyen), ‘Die hijstorie van Sunte Patricius
vegevuer’ in 1919, ‘Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc’ in 1925, ‘Vita sancti
Trudonis confessoris’ in 1934 en ‘Vijf geestelijke toneelspelen der middeleeuwen’
in 1940.
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Het was de studie voor de uitgave van ‘Tondalus' Visioen en St. Patricius Vagevuur’
die, in een tijd waarin in ons land van een wetenschappelijke benadering der
contemporaine dialecten nog nauwelijks sprake was, Endepols' belangstelling richtte
op de moderne Limburgse streektalen. Reeds spoedig kreeg deze belangstelling
een tastbare vorm in het in 1917 uitgekomen frisse, originele schoolboek ‘De
Regenboogkleuren van Nederlands Taal’, in samenwerking van Dr. van Ginneken
ontstaan. Wij kunnen ons levendig voorstellen dat de oud-leerlingen van het
Maastrichtse stedelijk gymnasium uit die dagen speciaal een prettige herinnering
hebben aan de literatuurlessen van Dr. Endepols waarin ze met dezelfde (of meer?)
ijver waarmee ze bij andere leraren Virgilius en Demosthenes onder de knie trachtten
te krijgen, bij hem Köpenick en Trijn de Begijn van Olterdissen lazen en de gedichten
van Franquinet en Jaspar.
Regelmatig verschijnen daarna kleinere en grotere artikelen die van Endepols'
belangstelling voor de dialectologie getuigen en in 1933 verraste de druk bezette
gymnasiumrector de Limburgse en in het bijzonder de Maastrichtse dialectminnaars
met de kloeke bloemlezing ‘Mestreechter Spraok, doe zeute Taol’, waarin hij een
weloverwogen keuze maakte uit de Maastrichtse dialectliteratuur vanaf de 14de
eeuw. Dat hij deze eerste historisch opgezette Limburgse bloemlezing van een
degelijke inleiding voorzag, spreekt haast vanzelf.
Ook in woord bleef hij ijveren voor een wetenschappelijke aanpak van de
streektalen. Op een dialectenavond, nog vóór de twintiger jaren te Maastricht
gehouden onder auspiciën van het Algemeen Nederlands Verbond, sprak Endepols
het inleidend woord. Na een spreekbeurt voor de Hilversumse radio heeft hij in
gecombineerde vergaderingen van de Dialectencommissie van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen en een commissie van het Algemeen
Nederlands Verbond met mannen als van Ginneken, Kern en de Vooys gewezen
op het belang van het aanleggen van een phonogrammenarchief van Nederlandse
dialecten. Dat het hiervoor aangeschafte opname-apparaat niet aan de verwachtingen
beantwoordde (ingewijden begrijpen ons euphemisme!) lag waarlijk niet aan hem.
Op een Amsterdams philologencongres sprak hij, aansluitend aan van Ginnekens
brochure ‘Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden’ over de waarde
van het dialect voor het onderwijs. Zelfs te Londen hield hij in de Hollandse Club
een voordracht over het Zuidlimburgs, speciaal
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het Maastrichts. Dat hij in 1926 tot de oprichters van V.E.L.D.E.K.E. (de vereniging
tot instandhouding en bevordering der Limburgse dialecten) behoorde, al werd hier
geen wetenschappelijke vereniging beoogd, was bijna vanzelfsprekend.
Toen we zoëven Endepols een druk bezette gymnasiumrector noemden, hadden
we niet zozeer zijn taak in en om de school op het oog als wel dat werk dat de naam
Endepols in het gehele land bekendheid heeft gegeven of, zoals men dat
tegenwoordig zo graag zegt, tot een begrip heeft gemaakt. Wij bedoelen de
geweldige arbeid (‘monnikenwerk’ noemde hij 't zelf) gedurende 20 jaar van het
verzorgen van de elkaar snel opvolgende drukken van het handwoordenboek van
Koenen. Verscheen de 12de druk in 1918 ‘met medewerking van dr. H.J.E.
Endepols’, de 13de in 1920 tot en met de 19de in 1939 (waarvan de 16de en 17de
met bijdrukken) zijn door hem uitgegeven. Als de bescheiden bewerker in het woord
vooraf van een der drukken zelf getuigt ‘aan deze herdruk is tijd en vlijt besteed’,
dan zijn het nog maar alleen de ingewijden, bovendien de uiterst consciëntieuze
wijze van werken van de auteur kennend, die beseffen kunnen wat zijn woorden
precies wilden uitdrukken.
Op 1 januari 1943 was Endepols als rector van het stedelijk gymnasium afgetreden,
na het gemeentelijk middelbaar en gymnasiaal onderwijs in zijn geboorteplaats 40
jaar te hebben gediend. Aangezien Maastricht destijds een N.S.B.-burgemeester
had, vond dit afscheid in stilte plaats. In het bijzijn van dr. Renkema, inspecteur der
gymnasia, werd slechts het woord gevoerd door de conrector en een der leerlingen.
Het deerde Endepols niet. Een nieuwe periode in zijn leven brak aan, waarin hij
zich bevrijd voelde van de schoolzorgen en waarin hij de tijd hoopte te vinden om
in ongestoorde arbeid de vele plannen die hij nog had, uit te voeren. Zijn leeftijd
telde hij niet. Het jaar 1943 was nog niet ten einde toen een tweede druk verscheen
van zijn bloemlezing ‘Mestreechter Spraok, doe zeute Taol’. Evenals destijds aan
iedere nieuwe druk van zijn woordenboek, was ook nu weer aan de verbetering van
de eerste opzet ‘tijd en vlijt besteed’ en al doende was bij Endepols het plan gerijpt
om deze bloemlezing tot eerste deel te maken van een serie, waarin alle belangrijke
Limburgse dialecten hun plaats zouden krijgen. In samenwerking met
ondergetekende kwam al spoedig het manuscript tot stand voor het tweede deel
dezer serie: een keuze uit de Roermondse dialectliteratuur onder de titel ‘Om de
Krisjtóffelstore’. Oorlogs-
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omstandigheden en na-oorlogse materiële belemmeringen van allerlei aard hebben
echter de uitgave verhinderd en teleurgesteld liet Endepols toen ook het gehele
plan varen.
Er moest trouwens nog zoveel op stapel worden gezet. Vanaf 1931 reeds had
Endepols zijn medewerking verleend aan het Klassiek Handwoordenboek van
Koenen en van Anrooy. Van de 7de druk in 1937 werd hij de bewerker en in 1943,
1946 en 1947 verzorgde hij resp. de 8ste, 9de en 10de druk van dit veel gebruikte
boekje.
Evenals vóór zijn emeritaat bleef hij zijn speciale belangstelling voor de
Middeleeuwse letterkunde en voor de dialectologie tonen in artikelen en
boekbesprekingen en tussen dit alles door verrichtte hij jaar in, jaar uit veel verborgen
maar gedegen werk als lid van de diverse woordenlijst- en spellingcommissies, te
beginnen met de Nederlands-Belgische commissie tot samenstelling van een
woordenlijst (de commissie- van Haeringen), die in 1936 haar rapport uitbracht over
geslacht, verbuiging en voornaamwoordelijke aanduiding, tot de eveneens
Nederlands-Belgische commissie die in 1954 de door haar samengestelde
woordenlijst van de Nederlandse taal publiceerde.
In 1950 verscheen van de hand van Endepols in ‘Monumenta Christiana’ als
eerste deel van de reeks ‘Geschriften uit de Middeleeuwen en uit de nieuwe tijd’
een vertaling van de Latijnse leesdrama's van Hrotsvitha van Gandersheim, een
wel zeer merkwaardige 10de-eeuwse Benedictines. De diepgaande inleiding op dit
werk, liggend op een terrein dat toch niet het eigenlijke domein van Endepols was,
is een toonbeeld van de consciëntieuze wijze van werken van deze
wetenschappelijke geest.
De kroon op zijn dialectologisch werk zette Endepols in 1955 met de uitgave van
zijn Maastrichts woordenboek of ‘Diksjenaer van 't Mestreechs’. Natuurlijk had hij
de bouwstoffen gedurende tientallen jaren verzameld, maar het gigantische werk
om deze in de vorm te gieten van een woordenboek heeft hij toch aangevat en ...
voltooid toen hij de zeventig reeds was gepasseerd! Geheel zijn rijke ervaring als
bewerker van woordenboeken en samensteller van Maastrichtse bloemlezingen is
dit boek ten goede gekomen en het resultaat is geworden een werk dat
wetenschappelijk en populair tegelijk is. Tot dit laatste dragen de talrijke illustraties
veel bij en de wetenschappelijke opzet blijkt na de verantwoording in de 20 bladzijden
tellende inleiding uit het vakmanschap dat het gehele boek door om de hoek komt
kijken.
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Voor de spelling volgde Endepols in hoofdzaak de schrijfwijze van de reeds eerder
genoemde vereniging V.E.L.D.E.K.E., hier en daar naar persoonlijk inzicht gewijzigd.
In zijn laatste levensjaren leed Endepols aan een ernstige gezichtsverzwakking,
die het hem onmogelijk heeft gemaakt de uitgave van een St. Trudo-handschrift te
voltooien, maar dat zijn werkkracht onverwoestbaar was, toonde hij door enkele
maanden vóór zijn dood, op ruim 85-jarige leeftijd, met de hulp van een bevriend
medelid van het Klassiek Verbond, nog de 14de druk van het Klassiek
Handwoordenboek persklaar te maken.
Het is zonder meer duidelijk dat slechts door stage arbeid in een leven, gekenmerkt
door evenwichtigheid en regelmaat, dit alles kon worden volbracht, maar het zou
onjuist zijn hieruit de conclusie te trekken dat Endepols een teruggetrokken
kamergeleerde zou zijn geweest. Hij had liefde voor de natuur en hij hield van reizen;
een puntige conversatie bij een goed glas wijn en een geurige sigaar kon hij zeer
appreciëren en tot op ruim 80-jarige leeftijd, vóór een ongelukkige val hem aan de
stoel van zijn studeerkamer kluisterde, was hij een trouw wekelijks bezoeker van
zijn sociëteit om er genoeglijk een robbertje bridge te spelen. Al was het niet zo dat
hij deelnam aan het openbare leven, zoals men dat pleegt te noemen, toch heeft
hij verschillende vaste en tijdelijke functies met liefde en nauwgezetheid vervuld.
Hij was vice-voorzitter van het Henric van Veldeke-comité, dat ijverde voor de
plaatsing van een gedenkteken en een prijsvraag uitschreef met het doel Veldeke
nader tot het volk te brengen; eveneens was hij vice-voorzitter van het Maastrichtse
Comité ter herdenking van de 350ste geboortedag van Vondel, hij was bestuurslid
van het Algemeen Nederlands Verbond tot in de oorlogsjaren de bezetter aansluiting
bij de Kultuurkamer eiste, hij was voorzitter van de Bijzondere Raad van St.
Vincentius en voorzitter van het Bestuur van de Inrichting voor Ooglijders in Limburg.
Van 1920 tot 1930 was Endepols nog docent aan de Katholieke Leergangen en
jarenlang lid van de examencommissie voor het staatsexamen gymnasium.
Enige malen is Endepols als feestredenaar opgetreden. Het was bij gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van het Maastrichtse stedelijk gymnasium in 1939 en in
1949 bij de huldiging van Marie Koenen in de Statenzaal te Maastricht. In beide
redevoeringen verrukte hij zijn toehoorders door zijn grote oratorische gaven.
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Talrijke erkenningen van zijn verdiensten voor stad, gewest en land zijn Endepols
ten deel gevallen. Hij was Officier in de orde van Oranje Nassau en Officier in de
Kroonorde van België, lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden (sinds 1911), lid van de Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen, buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse
Academie te Gent, lid van de zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde
en Geschiedenis, lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap, erelid van Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, erelid van de Vereniging van Limburgse
Schrijvers te Hasselt, erelid van de vereniging V.E.L.D.E.K.E., ereburger van de
stad Maastricht. Wanneer wij in deze laatste alinea onvolledig mochten zijn geweest,
dan troosten wij ons met de gedachte dat dit in de ogen van Endepols zelf, die
steeds een onverholen afkeer had van ‘het wierookvat’, de geringste tekortkoming
zou zijn geweest.
J.C.P. KATS
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Stedelijk Gymnasium te Maastricht
1864-1939, Maastricht, blz. 23-33.

1939

Het Stedelijk Gymnasium (te Maastricht)
1864-1939. In: Gedenkboek van het
Stedelijk Gymnasium te Maastricht
1864-1939, Maastricht, 35-50.

1940

Vijf geestelijke toneelspelen der
middeleeuwen. (Verzorgd door dr H.J.E.
Endepols). Amsterdam. Bibliotheek der
Nederlandse letteren.

1943

Kinker te Luik als leermeester van de
Maastrichtenaar Weustenraad. In: Album
Verdeyen, 181-194.

1944

Het middeleeuwse toneel. In: Algemene
Literatuurgeschiedenis 2, 402-437.

1947

Algemeen Beschaafd en Maastrichts of
la force d'intercourse et l'esprit de
clocher. In: Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde 65, 101-117,
194-208.

1950

Hrotsvitha van Gandersheim.
Leesdrama's. (Uit het latijn) vertaald en
ingeleid door dr H.J.E. Endepols. Utrecht
enz. (Monumenta Christiana. Bibliotheek
van christelijke klassieken, 2e reeks:
Geschriften uit de middeleeuwen en uit
de nieuwe tijd, I.

1954

Woordenlijst van de Nederlandse taal,
samengesteld in opdracht van de
Nederlandse en de Belgische regering.
(Onder de samenstellers o.a. dr H.J.E.
Endepols). 's-Gravenhage.

1955

Taaltoestanden te Maastricht op het
einde der 18de en in het begin der 19de
eeuw. In: Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde 605-617. (Ook
verschenen als overdruk).

1955

Woordenboek of diksjenaer van 't
mestreechs. Met pentekeningen van
Willem Hofhuizen. Maastricht.

1957

Een onomastieke proefboring. In:
Verslagen en Mededelingen van de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal-
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en Letterkunde, 53-66. (Ook verschenen
als overdruk).

II. Boekbesprekingen en kritieken
zijn verschenen in Van Onzen Tijd 11 (1910/11), Tijdschrift voor Taal en Letteren
11 (Tilburg 1923), 13 (id. 1925), 27 (Tilburg 1939), in Museum. Maandblad voor
philologie en geschiedenis 34 (1926/27), 35 (1927/28), 36 (1928/29), 38 (1930/31),
39 (1931/32), 42 (1934/35), 44 (1936/37), 46 (1938/39), 48 (1940/41), 59 (1954),
in De Gids 105 (1941), in Katholiek Cultureel Tijdschrift, voortzetting van ‘Studiën’
2 (1946), 76 (1946/47), in Roeping 25 (1948), in Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde 68 (1950), in Veldeke 31 (1956).

III. Kleinere bijdragen, gelegenheidsartikelen enz.
zijn verschenen in Tijdschrift voor Taal en Letteren 13 (Tilburg 1925), 14 (id. 1926),
20 (id. 1932), in De Nieuwe Taalgids 20 (1926), 34 (1940), 37 (1943), 38 (1945),
41 (1948), in De Limburger Koerier 92 (1937), in Zóó is Limburg (Amsterdam 1938),
in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 63 (1944), in Natuurhistorisch
Maandblad 34 (1945), in Katholiek Cultureel Tijdschrift 2 (1946), in Jaarboek van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1947, in Miscellanea
Gessleriana (Antwerpen 1948), in Roeping 26 (1949), in Taal en Tongval 1 (1949);
- een inleidend woord schreef Endepols bij de bewerking door Marie Koenen van
Hendrik van Veldeke's Sint Servatius legende, verschenen bij Paul Brand te Bussum,
1912; - als handschrift is aanwezig een vraaggesprek voor Radio Nederland
Wereldomroep op 15 maart 1954. 1: Nederlandse afdeling; 2: Afrikaanse afdeling;
3: Arabische afdeling.
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Michiel Frederik Hennus
(Arnhem, 27 december 1873 - Hilversum, 25 juli 1961)
Een zonnige figuur is uit ons midden heengegaan. Hij straalde een hartelijke warmte
uit; in zijn ronde gelaat tintelden twee ogen, als zij zich niet olijk dichtknepen; de
mond stond altijd tot een glimlach gereed. In dat kogelronde hoofd werd heel wat
uitgedacht en uitgebroed. Daarvan getuigden zijn onderhoudende, opgewekte
gesprekken en vooral zijn brieven. Deze laatste behoorden tot het soort, dat men
bewaart. Zij waren doorkruid met humor.
Het midden, dat zijn heengaan betreurt, is geen ruime kring. In de eerste plaats
groeperen zich daarin de kinderen, die zich geen gezelliger vader hadden kunnen
wensen. Daar Frits Hennus op 87-jarige leeftijd stierf, waren de meeste zijner
persoonlijke vrienden hem al voorgegaan. Degenen, die hem missen zijn de
kunstliefhebbers, die hij met zijn kritieken, zijn verslagen van tentoonstellingen, zijn
beschouwingen over het werk van kunstenaars en verzamelaars, vooral ook met
zijn raadgevingen aan zich heeft verplicht. Uit zijn mondelinge adviezen sprak de
ernst van zijn overtuiging en de talloze malen, dat hij de pen op het papier zette om
die overtuiging te motiveren en ingang te doen vinden, verschaften aan zijn lezers
steeds een onderhoudend betoog, geformuleerd op een wijze, die hem alle recht
gaf op een plaats in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Want lang niet
alle geschriften over kunst kunnen aanspraak maken op een letterkundige inslag
en de zogenaamde vakliteratuur omvat heel wat droge kost gespeend van alle
literaire waarde.
Het vele, dat hij op het gebied der kunstcritiek heeft gepresteerd staat
merkwaardigerwijze geheel buiten zijn opleiding, buiten zijn studie in de rechten en
buiten de wereld der cijfers, waarin hij drie jaren na zijn promotie (1899) belandde:
de Nederlandse Bank. In die conservatieve, degelijke omgeving van cijferaars,
wisselaars en schatbewaarders voldeed de kunstcriticus in de dop zo goed, dat
men hem na ruim zeven jaar aanstelde tot Chef der afdeling Bewaarneming. Dertig
jaar, van 1910 tot 1940, heeft hij met Argusogen de duizenden waardepapieren
bewaakt, die bij de Bank werden gedeponeerd, onvermoeid alle verwisselingen,
uitlotingen en revenuën met zijn staf controlerend. Hoe dikwijls deze Argus ook met
Mercurius via de kunsthandel in contact kwam, nooit
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is hij door deze in slaap gewiegd en de door hem bewaakte schat heeft hij gaaf aan
een volgende Argus kunnen overdragen.
Die getallen-wereld heeft hem allerminst tot een boekhouder gemaakt. Wel zal
zij zijn zin voor stiptheid en nauwkeurigheid hebben ontwikkeld, die hem zo te stade
zou komen bij zijn publicaties en hem heeft behoed voor een bohémien-leven,
waarvoor deze muzikale kunstvriend alle aanleg had, maar dat hij zich als
kantoorman niet kon veroorloven. De belangstelling voor muziek zowel als voor
teken- en schilderkunst, langzamerhand overgaand tot uitoefening van beide als
verdienstelijk dilettant, heeft zijn leven verwarmd en verrijkt. De jeugdige
concertbezoeker ontpopte zich als een uitstekende pianist, die enthousiast deelnam
aan de huiselijke kamermuziek. De bezoeker van musea en tentoonstellingen
scherpte steeds meer zijn oog, tot hij zich gerechtigd gevoelde tot eigen oordeel en
het uitspreken en neerschrijven daarvan.
Dit alles speelde zich af in het Amsterdam van vóór de eerste wereldoorlog.
Geboren in Arnhem als zoon van een militair, die zijn loopbaan als luitenant-generaal
eindigde, ging hij in 1893 te Amsterdam studeren, werd opgenomen in het dispuut
‘Vondel’, beoefende daarnaast de roeisport, wat hem enige tijd tot voorzitter van
‘Nereus’ maakte, was na voltooiing van zijn studie enkele jaren werkzaam op het
advocatenkantoor van Mr. Pieren, en onderhield immer de vriendschap uit zijn
studietijd met twee medici, J. Honig en J.A. Verschuyl. Deze laatste naam zou hij
blijvend aan de zijne verbinden door zijn huwelijk in 1906 met de zuster Adèle van
vriend Verschuyl, bij de Burgerlijke Stand prijkend met nog drie voornamen: Johanna
Caroline Josephine. Deze blozende, vriendelijke en hartelijke bankiersdochter paste
uitstekend bij de zonnige functionaris van de Nederlandse Bank en het sympathieke
echtpaar vestigde zich Vossiusstraat 27. Evenwel, in 1914 verhuisde de zich
uitbreidende familie naar Hilversum en toen de zes kinderen allen waren uitgevlogen
en de ouderdom zich begon te laten gelden, vetrok het echtpaar in 1955 naar een
rusthuis te Baarn.
De Hilversumse tijd was voor de zich steeds verder ontwikkelende en verfijnende
kunstcriticus een vruchtbare periode, wel te verstaan beperkt tot de avonduren van
de huisvader, de spooruren van de forens en de snippertijd van de bankbeambte
omtrent het lunch-uur. Elke gelegenheid werd aangegrepen om tentoonstellingen,
kunsthandels en veilingkijkdagen te bezoeken, alle daar opgedane indrukken hielden
hem voortdurend bezig en het is te begrijpen, dat tijdschriften en week-
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bladen (zoals de ‘Groene Amsterdammer’) en een dagblad als ‘De Telegraaf’ (bij
ontstentenis van de vaste recensent Caspar Niehaus) zeer gesteld waren op zijn
verslagen. Alras werd hij de aangewezen hoofdredacteur van een nieuw tijdschrift,
opgericht in 1924 door de uitgevers J.H. de Bussy, ‘Maandblad voor Beeldende
Kunsten’, hoofdzakelijk gewijd aan moderne kunst en in zekere zin de tegenhanger
van het toen al 41-jarige ‘Oud-Holland’ van dezelfde uitgevers, dat zich uitsluitend
met het verleden bezig hield. Aanvankelijk werd de redactie van dit nieuwe tijdschrift
verzorgd door N. van Harpen, maar halverwege de tweede jaargang trok deze zich
terug. Hennus' vlotte pen, geleid door een helder brein en aangespoord door zijn
enthousiasme, vulde de vijf-en-twintig jaargangen met talloze hoofdartikelen,
recensies, boekaankondigingen en kritische beschouwingen over tentoonstellingen,
een weldaad en een aansporing voor de lezers. Graag zou men schrijven: de vele
lezers, maar een dergelijk tijdschrift behaalt in ons land niet meer dan een oplage
van 700 tot 900 exemplaren en het voortbestaan blijft altijd precair. Vandaar, dat
ook dit nuttige maandblad in 1950 ophield te verschijnen, zoals men te voren
‘Elsevier's Maandschrift’ in 1932 en Buschmann's ‘Onze Kunst’, zowel als Boom's
‘Oude Kunst’ in 1929 met leedwezen had zien verdwijnen.
In Cornelis Veth bezat Hennus gedurende al die jaren een uitstekende
mede-redacteur. Hun zeer verschillende naturen vulden elkaar goed aan; het korreltje
zout van Hennus kon worden afgewisseld door wat sterkere specerijen van Veth
en beiden wisten hun ogen goed de kost te geven.
Het heeft geen zin hier een volledige lijst zijner artikelen te geven. In de jaargangen
van het Maandblad ligt die als het ware gereed in de inhoudsopgaven. Bij het
doorzien is men verbaasd over de verscheidenheid der onderwerpen en telkens
wanneer men een artikel ter hand neemt, waardeert men de helderheid, de vorm
en de juiste toon. In de eerste plaats geldt dit voor een beschouwing over Koningin
Wilhelmina als kunstenares. Zowel levende kunstenaars als die van vorige generaties
worden behandeld. Destijds werkende schilders als Bauer, James Ensor, Jan
Sluyters, Mevr. Westendorp-Osieck, John Raedecker, Charley Toorop, Breitner,
Chagall worden goed belicht en toegelicht; daarnaast herdenkt hij overledenen als
W. van Konijnenburg en N. Bastert of grijpt hij terug naar Modigliani, Manet,
Constantin Guys, Odilon Redon, Jacob Maris, Gabriël, Ch. Rochussen, Daumier of
Piranesi. Bij uitzondering wordt in dit tijdschrift dezelfde aandacht besteed aan de
tekeningen
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van Hendrick Avercamp, aan Emanuel de Witte en aan het Hollandse
Winterlandschap in de 17e eeuw. Om niet te spreken van talloze nieuwe publicaties
op het gebied van kunst, die hij doorwerkte en kritisch analyseerde in zijn
boekaankondigingen.
Dit alles werd gepresteerd zonder dat het crediet of de reputatie van de
Nederlandse Bank er onder leed, maar toen zijn verantwoordelijke taak bij die
intselling ten einde liep, vond hij de tijd om drie grotere verhandelingen over Bosboom
(1940), Jongkind (1945) en Bauer (1947) persklaar te maken voor de Paletserie,
uitgegeven door H.J.W. Becht. In het kader der 60 pagina's, die voor die nuttige
uitgaven werden toegestaan, wist hij een levendige beschrijving te geven van deze
persoonlijkheden en van hun prestaties, op een aangenaam leesbare en
onderhoudende wijze, wat niet van alle kunsthistorische verhandelingen gezegd
kan worden. De lezer raakt geboeid door de tegenstellingen en onzekerheden in
Bosboom's natuur, zo verrassend bij iemand, die als schilder en tekenaar stevig in
zijn schoenen blijkt te staan. Met een onverholen sympathie schrijft hij over de
evenmin sterke Jongkind, die juist een voorbeeld voor tijdgenoten en volgelingen
werd door zijn frisse kijk en zijn nooit weifelende weergave van licht, ruimte en
kleurschakeringen. Jongkind's sprankelende toets weerkaatst zich als het ware in
Hennus' tekst, vooral in de samenvatting op de laatste pagina's. Schrijver dezes,
die in 1904, met jeugdige overmoed, het eerste geïllustreerde artikel in Nederland
over Jongkind schreef (‘Onze Kunst’, pp. 129-136) benijdt hem de veel ruimere
documentatie geput uit de boeken en artikelen, die sinds 1918 aan Jongkind werden
gewijd. Daardoor ontstond een zo sprekend beeld van deze typische Hollander, die
door zijn kunst een voorlichter werd voor talloze Franse vakbroeders.
Dat de onuitputtelijke verteller Marius Bauer voor Hennus aanleiding werd tot een
vlot verhaal, ligt voor de hand. Zo werd dan ook zijn boek gewijd aan deze kunstenaar
een sieraad van de Paletserie. Bauer, die in de omgang een vrij gesloten mens was,
raakte met tekenstift, etsnaald of penseel nooit uitgepraat en Hennus maakt ons
deelgenoot van zijn bewondering voor de weelde van Oosterse feeërieën, drukke
straattaferelen, verlaten woestijnwijdten, fantastische architecturen, die deze
visionaire kunstenaar op papier of doek toverde. Toch moet hij erkennen, dat ondanks
de overeenstemming met Rembrandt in tekenwijze en techniek, Bauer niet diens
ontroerende diepte heeft bereikt.
Hennus' aanstekelijke liefde voor de kunst bracht reeds omstreeks
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1920 enkele zijner vrienden en bekenden er toe, zijn raad in te winnen bij hun eerste
schreden op het verzamelaarspad. Soms bleef het bij enkele aankopen, want
weinigen hebben de middelen en de ruimte voor een grootscheepse verzameling.
Tot die laatsten behoorde evenwel H.E. ten Cate te Almelo en op hun gezamenlijke
speurtochten kwamen zij dikwijls te Londen en te Parijs. De oorlogsjaren 1940-1945
brachten Hennus onverwachts aan het hoofd van een kunsthandel ‘Rembrandt van
Rijn’, in het leven geroepen om de zaak van Bernard Houthakker te Amsterdam te
vrijwaren voor ingrijpen van de Duitse bezetting. Die beveiliging van Joodse belangen
slaagde volkomen. De gedwongen vrije-tijds-besteding van deze periode veroorloofde
hem ook zich meer te wijden aan het aquarelleren (vooral in de Steeg en omgeving)
en nolens volens werd hij er in 1948 door de kunsthandel Schretlen toe gebracht
om een vijftigtal zijner eigen werken te exposeren; hetgeen de dilettant wel verdiende,
na al hetgeen hij door zijn verslagen en kritieken voor de reputatie van anderen had
gedaan. Men waardeert in deze aquarellen (merendeels landschappen) een fijn
kleurgevoel, een goede weergave van de stemming en soms geestige interpretaties
als bij uitzondering figuren het hoofdmotief vormen.
Reeds in 1936 werd Hennus benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
maar zijn opneming in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die hij al zo
lang had verdiend, volgde eerst in 1950. Verschillende functies, die hij te Hilversum
had bekleed, zoals Voorzitter van de Openbare Leesbibliotheek en bestuurslid van
het Gooische Muzieklyceum en van het Gooische Museum, legde hij na 1950 neer,
maar hij bleef zich op zijn levendige wijze uiten met zijn pen: korte verhalen, een
hoorspel (door de AVRO ten gehore gebracht) en een stage briefwisseling met
kunst- en lettervrienden. Zijn goede humeur bleef zijn steun en kwam hem goed te
stade, toen hij de laatste levensjaren van zijn echtgenote, die gekweld werd door
rheumatische pijnen, op liefderijke wijze kon verlichten. Zij ontviel hem in 1958. Drie
jaar later scheidde ook hij uit dit leven en van zijn dierbare kunstwereld.
FRITS LUGT
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Paul Peter Henri Huf
(3 februari 1891 - Amsterdam - 2 juni 1961)
Paul, Peter, Henri Huf was een van de laatste representanten van de periode
Royaards-Verkade in onze toneelgeschiedenis. Tot op zekere hoogte zou men hem
kunnen zien als een figuur, die de tegengestelde eigenschappen van deze beide
toneelleiders in zich wist te verenigen. De spectaculaire van dr. Willem Royaards,
die er naar streefde de groots opgezette vertoningen van Max Reinhardt op zijn
wijze tot een eigen vorm te dwingen. De verinnerlijkte, uiterst sobere
toneelvoorstellingen van Eduard Verkade, die naar vergeestelijking streefde,
geinspireerd door de bestrijder van vervalsend realisme en de niet minder
misleidende trucage van de toneelmachinerie, de Engelsman Gordon Craig.
Paul Huf had in zijn verschijning het spectaculaire van de toneelkunstenaar, die
zich het effect van gebaar en van stembuiging durend bewust is. In dat aspect van
zijn wezen bleef zijn leermeester Royaards herkenbaar. Hetgeen tevens een facet
was van zijn verhouding tot de tekst, die hij als voordrachtskunstenaar en als
toneelspeler vertolkte. Huf speurde in zijn teksten naar de Schoonheid, de
waarachtigheid van het dichterlijke beeld, op een wijze die verwant was aan de
opvattingen van de Tachtigers. Hij gaf zich bovenal rekenschap van de klank, de
muzikaliteit van zijn teksten. Daar vindt men de destijds befaamde declamator
Ludwig Wüllner, die literaire teksten in klankorgiën kon omzetten, op de weg van
Paul Huf als declamator èn als acteur.
Anderzijds is de invloed van Eduard Verkade merkbaar gebleven bij deze
kunstenaar. Verkade zocht het toneel te zuiveren van de gladde routine van de
acteur als vakman. Dat trachtte hij onder meer te bereiken - en hij heeft het in enkele
gevallen bereikt - door met amateurs te werken. Van amateurs verwachtte Verkade
behoud van de spontaneïteit en daardoor de mogelijkheid om door te dringen tot
wat hij ‘vergeestelijking’ van het toneel noemde.
Paul Huf kon dan ook, op een formulier, dat biografische gegevens vroeg, trots
met groene inkt nog eens extra de aandacht vestigen op het feit: ‘Nooit eenig instituut
voor Dramatische Kunst of Tooneelschool bezocht’. Op dat zelfde formulier stond
reeds vermeld, dat hij het R.K. Gymnasium in zijn geboortestad Amsterdam had
bezocht en (onderstreept) geen Tooneelschool.
Huf was een autodidact in zijn vak, hetgeen ook in zijn geval wil
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zeggen, dat hij zich met de vaak onstelpbare drang ‘alles’ te beheersen, met zijn
vak bezig hield. Geen detail kon hij terzijde laten, de grote lijnen in de dramatische
kunst wilde hij zoveel mogelijk voor ogen houden. Dat zijn kunstenaarschap gevoed
is door de Schoonheidsaanbidding van de Tachtigers, door het klimaat waarin deze
literatoren aanvankelijk leefden, zou ook kunnen blijken uit het feit, dat deze zoon
van een sigarettenfabrikant zijn eerste impulsen als kunstenaar wilde verwezenlijken
in de schilderkunst. Deze visuele instelling vindt men ook bij zijn generatiegenoten
Louis Saalborn en Albert van Dalsum. Zij hebben, hoe verschillend ook, het
beeldende element in hun werk als toneelkunstenaars nimmer uit het oog verloren.
Bij Huf heeft de schoonheid van taal en klank het reeds vroeg gewonnen. Zijn
vader die hem voor de handel wilde bewaren, heeft hem ongewild naar de kunst
gedreven. Immers toen de jonge Paul op een avondje van de debating-club ten
huize van prof. J.A. Alberdingk Thym - Lodewijk van Deyssels vader - ter vervanging
van een spreker verzen voordroeg, werd de declamator Paul Huf ontdekt. Vader
Huf had critici in de arm genomen om zijn zoon terdege de waarheid te zeggen. De
destijds gezaghebbende J.H. Rössing schreef: ‘Binnen korte tijd zal Paul Huf tot
onze beste voordrachtskunstenaars behoren’.
Daarmee was in elk geval de richting van Hufs loopbaan bepaald. Een loopbaan,
die in 1915 als voordrachtskunstenaar is begonnen. Dit facet van zijn kunst is Huf
gedurende zijn gehele carrière trouw gebleven. In 1917 treedt hij voor het eerst op
als acteur bij het Calderon Tooneel, dat maar een paar weken heeft bestaan. Maar
dan toch lang genoeg om Eduard Verkade de jonge Huf de rol van monnik te zien
spelen in Calderons Grote Schouwtoneel der Wereld.
Sindsdien begint Hufs loopbaan als acteur. Verkade engageert hem bij zijn
Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel en Huf blijft van 1918 tot 1920
onder Verkades leiding werken in de Amsterdamse Stadsschouwburg aan het Leidse
Plein. Behoudens enige korte onderbrekingen is Paul Huf op ‘het Plein’ blijven
spelen. Deze geboren en getogen Amsterdammer voelde zich meer verbonden aan
de eerste schouwburg van het land, dan aan de gezelschappen, die daar in de loop
der jaren vaste bespelers zijn geweest. Een aantrekkingskracht welke vele
toneelspelers ondergaan. Ook de geboren Rotterdammer Louis van Gasteren voelde
zich sterk verbonden met de Stadsschouwburg van
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Amsterdam en voor menig toneelkunstenaar is deze aantrekkingskracht gebleven.
Het feit, dat Paul Huf in één schouwburg onder wisselende leiding zijn vorm als
acteur heeft gevonden, zijn vak tot in de finesses door de praktijk heeft geleerd, is
mogelijkerwijs als verklaring aan te voeren voor de opmerkelijke omstandigheid,
dat hij, met behoud van zijn nimmer weg te cijferen persoonlijkheid, de ontwikkeling
van de speeltrant in zijn lange carrière kon blijven volgen. De grondslag van zijn
kunnen is gelegd bij Verkade, maar evenzeer bij Royaards, die na Verkades vertrek
naar Engeland, in 1920 de directie van de Koninklijke Vereeniging overnam tot 1924.
In dat jaar wordt Huf geëngageerd bij het Vereenigd Tooneel onder leiding van
Eduard Verkade en D. Verbeek. Deze periode duurt tot 1930, waarna een seizoen
volgt (1930-1931) bij het Amsterdamsch Tooneel onder Verkade en Albert van
Dalsum. Tijdens het seizoen 1931-1932 is Huf lid van het Gezelschap Verkade, dat
dan het Rika Hopper Theater in de hoofdstad bespeelt. Het volgend seizoen treedt
Huf toe tot de leiding van dit gezelschap.
De werkzaamheden van het Gezelschap Verkade werden in 1933 onder leiding
van Paul Huf, Frits van Dijk, Johan de Meester en Hans van Meerten overgenomen
door het Groot-Nederlandsch Tooneel. Deze groep verdween in 1935 en in dat jaar
gaat Huf naar de Amsterdamsche Tooneelvereeniging onder leiding van Albert van
Dalsum en A. Defresne, die hun werk, dat in één seizoen bij het Oost-Nederlandsch
Tooneel in Arnhem gestrand was, op het Leidse Plein voortzetten.
Daar zal Paul Huf blijven tot de Duitse bezetting hem in geweten het optreden in
het openbaar onmogelijk maakt. Na de oorlog staat zijn naam op het tableau de la
troupe van de Stichting ‘Amsterdamsch Rotterdamsch Tooneelgezelschap’
(S.T.A.R.T.), daarna van het Amsterdamsch Tooneel Gezelschap (A.T.G.), toen
eerstgenoemde stichting in 1947 werd ontbonden. Het A.T.G. heeft tot 1953 bestaan.
Sindsdien is Paul Huf de Amsterdamse Stadsschouwburg tot zijn dood trouw
gebleven als lid van de Nederlandse Comedie, welke gezelschap het A.T.G. in 1953
als vaste bespeler van de Stadsschouwburg opvolgde onder leiding van Johan de
Meester, Han Bentz van den Berg en Guus Oster.
Dit overzicht van Hufs topografisch stabiele, artistiek uiterst gevarieerde werkterrein
- de namen Verkade, Royaards, van Dalsum, Defresne, den Meester en Bentz van
den Berg roepen even zovele beginselen en
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daarmee verbonden stijlen in de dramatische kunst op - zou aanleiding kunnen
geven tot een onjuist beeld van de toneelkunstenaar Huf. Het vermoeden zou immers
kunnen rijzen dat wij te doen hebben met een met vele winden meewaaiend man,
die zich overal thuis voelt, als dat thuis maar ‘zijn’ schouwburg aan ‘het Plein’ is.
Wie echter Paul Huf in zijn ontwikkeling, zij het niet van het begin af, maar toch
over een aanzienlijke periode, heeft kunnen volgen, zal een standvastigheid in allure
- zowel als mens als kunstenaar - hebben geconstateerd, welke nochtans voldoende
soepelheid van geest kende, om zichzelf te blijven temidden van veel, dat hem naar
geaardheid niet eigen moet zijn geweest. Ook hier blijkt dan dat zijn artistieke
herkomst nog sterk onder de invloed van Tachtig stond. Van het individualisme van
Tachtig. Want Huf was zo zeer individualist, dat hij het typogram van een rol als een
volstrekt onpersoonlijk document ervoer. Met die bladzijden vol karakterloos
machineschrift kon hij niets beginnen. Daarom schreef hij zijn rol over in zijn
karakteristieke, sierlijk-stevige handschrift in schoolschriften of dictaatcahiers. Pas
dan was een tekst iets geworden waar Huf mee kon werken. En het eerste werk
was het onderstrepen van die details - woordklank, alliteraties, val van een zin,
metrum en ritme van een vers -, welke zijn voordracht of zijn spel richting en steun
konden verlenen. Dan begon zo'n handschrift vol rode, blauwe of groene
onderstrepingen voor hem te leven. Dan had hij contact met zijn tekst en dan werkte
hij ambachtelijk aan zijn voordrachten en vertolkingen.
Er ontstond op deze wijze een soort kunstnijverheid van het toneel, want Huf gaf
zich minutieus rekenschap van hetgeen een tekst hem als speler kon bieden. Hij
was in die zin een sierkunstenaar van het toneel. Hetgeen niet wil zeggen, dat hij
niet tot vertolkingen in staat was, die meer te bieden hadden dan een sierlijke
verschijningsvorm. Integendeel, want er zullen verscheidene rollen van Huf in de
herinnering blijven - al is het uiteraard op den duur slechts door schriftelijke
getuigenissen van tijdgenoten - door hun innerlijke kracht, door Hufs vermogen om
de figuren, die hij te spelen kreeg, zo dicht bij de eigen persoonlijkheid te brengen,
dat zij een maximum aan waarheidsgestalte verwierven. Daarmee boog hij deze
karakters niet om naar eigen wezen, maar hij verleende hun zoveel van zichzelf,
dat hun optreden daardoor een herkenbaar menselijk facet meekreeg, dat de
toneelfiguur tot een karakter maakte.
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Het heeft geen zin de vele rollen, die Paul Huf heeft gespeeld, in dit summiere
levensbericht op te sommen. Eén uitzondering worde gemaakt voor zijn Malvolio
in Shakespeare's Drie Koningenavond. Wie Hufs Malvolio heeft gezien en gehoord
zal voor altijd het beeld bewaren van de verblinde major domus, de pralende ijdeltuit,
die gekrenkt wordt zonder zijn tragiek te beseffen, maar die tragisch werd omdat
een acteur als Huf hem de argeloosheid van de verliefde wist te verlenen. Hufs
Malvolio was in wezen onkwetsbaar, onaantastbaar, omdat hij gespeeld werd door
een kunstenaar, die de zuiverheid van deze mismaaktheit had opgespoord. En zoals
Huf de kern van de mens Malvolio wist te vinden, vond hij in tal van rollen dat
menselijk uitgangspunt, dat hem vertrouwd was en dat hij door zijn kunstenaarschap,
gesteund door zijn vakmanschap, tot meer dan een individualistische interpretatie,
tot een algemener plan wist te verheffen.
De acteur Huf wist ondanks zijn individualistische instelling de band met de
gemeenschap, welke een voorstelling ook is, te bewaren. De band met de
gemeenschap waaruit het publiek voortkomt heeft hij zeventien jaar in stand
gehouden op een losse spontane wijze door als Thomasvaer in De Bruiloft van
Kloris en Roosje zijn nieuwjaarswens uit te spreken. Zulks na de jaarlijkse voorstelling
van Vondels Gijsbreght van Aemstel in welk treuspel Huf in de loop der jaren alle
belangrijke rollen - de titelrol incluis - heeft vertolkt. De laatste jaren verleende hij
waardigheid aan bisschop Gozewijn. Een ander facet van Hufs band met de
gemeenschap in ruimer zin was zijn medewerking aan de intocht van Sint Nicolaas
in Amsterdam. In 1949 heeft Huf de rol van de Sint overgenomen van zijn leermeester
Verkade.
De voordrachtskunstenaar Huf is in zoverre een pionier geweest als hij de eerste
- zeker in ons land - was, die werk van onze dichters door middel van de
grammofoonplaat duurzaam tot klinken heeft gebracht. In 1934 verschenen bij
Columbia in Engeland twee albums met declamatie, een overzicht van onze
dichtkunst van de Middeleeuwen tot de modernen dier dagen. Huf bepaalde zich
overigens niet tot de Nederlandse letteren Hij droeg in het oorspronkelijk verzen
voor van Edgar Allan Poe; Thomas Hood; Byron en Wilde. Lange tijd is hij vaste
declamator geweest bij het Concertgebouworkest.
Zijn veelzijdigheid en zijn vakmanschap heeft hij sinds 1927 in dienst gesteld van
jonge kunstenaars als leraar aan het Amsterdams Conservatorium. Ruim twee
decennia heeft Huf aan dit instituut les gegeven
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in voordrachtskunst, toneelspel en regie. Zijn verdiensten zijn in 1957 erkend met
zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In 1961, tijdens de viering
van zijn zeventigste verjaardag is hem de zilveren medaille van de stad Amsterdam
uitgereikt, met de inscriptie: Aan Paul Huf voor zijn toneelprestaties en trouw aan
de stad en haar schouwburg.
B. STROMAN
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Hendrik Willem Jan Kroes
(Zwolle, 21 augustus 1883 - 's-Gravenhage, 3 mei 1962)
Wie de namen leest van degenen, die aan Kroes de Duitse taal hebben geleerd,
vanaf de H.B.S. via de M.O.-studie tot aan het doctoraat - Talen, Scholte, Sijmons,
Pol -, die beseft hoe vèr in het verleden de wortels van Kroes' loopbaan liggen, maar
tevens, op een hoe solide basis hij zijn eigen werk heeft kunnen verrichten: de
besten hebben hem opgeleid.
Op 21 augustus 1883 is Hendrik Willem Jan Kroes in Zwolle geboren. Daar heeft
hij zijn jeugd doorgebracht en de Rijks Hogere Burgerschool bezocht. Over een
aantal goede leraren sprak hij ook later nog, maar vooral over J.G. Talen, zijn leraar
Duits, wiens naam men in de ledenlijsten der aktecommissies en onder artikelen
en boekbesprekingen uit het begin van deze eeuw kan aantreffen, en die door Kroes
herdacht is in het Jaarboek van 1944; klaarblijkelijk een bijzondere man, belezen,
belangstellend en ambitieus, en Kroes heeft daarvan geprofiteerd: van hem kreeg
hij goed middelbaar onderwijs en daarna ook de eerste M.O.-lessen. Maar de
bovengenoemde namen bewijzen, dat hij besefte dat een nòg betere opleiding en
vooral de leiding van de groten van het vak aan hem besteed zou zijn. Hij nam eerst
les bij J.H. Scholte, destijds leraar aan de Rijks H.B.S. in Groningen, die in 1912
benoemd zou worden op de nieuwe leerstoel voor Duitse taal- en letterkunde aan
de gemeentelijke universiteit van Amsterdam, en volgde daarna colleges bij Sijmons,
die reeds sinds 1881 een professoraat in Groningen bekleedde, en bij de lector Pol,
die daar van 1901 tot 1911 Duitse literatuur doceerde.
Gevormd door deze geleerden van de oude stempel, voor wie de Duitse filologie
nog één en ondeelbaar was, legde Kroes de middelbare examens af, aanvaardde
het leraarsambt, begon zelf op te leiden voor de akte-examens, en werd al spoedig
benoemd in de examencommissies. De academische studie, die hem eerst voor
het landelijk M.O. B-examen had bekwaamd, kon hij in 1924 tevens tot een veel
organischer afsluiting brengen: de promotie in Groningen tot doctor in de Letteren
en Wijsbegeerte, op een proefschrift getiteld Untersuchungen über das Lied vom
Hürnen Seyfrid.
Inmiddels was Kroes leraar geworden: van 1907 tot 1909 in Heerenveen, van
1909 tot 1927 in Rotterdam, en van 1927 tot 1945 aan het ‘Tweede Stedelijk’ in Den
Haag, het gymnasium van Van Hille, later
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Maerlant-Lyceum. Sinds 1924 was hij tevens docent aan de School voor Taal- en
Letterkunde in Den Haag. In de examencommissies was hij successievelijk lid,
ondervoorzitter A, ondervoorzitter B, algemeen voorzitter. De oorlog trof en schokte
ook deze overigens niet licht geëmotioneerde man: de pogingen der bezetters om
hem voor hun zaak te interesseren, de hongerwinter in een voor Nederlanders
steeds onaantrekkelijker wordende Haagse stadswijk, de onzekerheid over het lot
van de in 1942 uitgeweken zoon en na de bevrijding het bericht van diens dood.
Daarna volgde in 1946, voor het gehele gezin als balsem op de niet meer heelbare
wond, voor Kroes zelf de voldoening schenkende kroon op een leven van onderwijs
in het Duits, het professoraat aan Amsterdam's gemeentelijke universiteit, dat samen
met een reeds eraan voorafgegaan tijdelijk docentschap en met nog twee bij zijn
emeritaat aansluitende leeropdrachten juist een decennium heeft gevuld. Zijn dood,
zeven jaar na zijn aftreden, kwam niet onverwacht voor wie hem in die jaren had
zien verouderen: op 3 mei 1962 is hij gestorven.
Schrijver dezes, die Kroes sinds diens entrée als leraar op het Haagse gymnasium
heeft gekend, heeft hem eens ‘de grote Kroes’ horen noemen. Dat was in het begin
van de jaren '40, in de L.O.-commissie die toen in het Haagse ‘Diligentia’ resideerde,
tegelijk met de M.O.-commissies waartoe Kroes toen behoorde. Dat was een niet
gering judicium, dat het beeld van deze merkwaardige man mede bepaalt. En men
kan dan tevens constateren, dat Nederland in de eerste helft van deze eeuw
prominenter germanisten heeft gehad dan Kroes - zonder hem daarmee ook maar
in het minst te kort te doen. Want niet alleen was hijzelf daarvan geheel overtuigd,
maar deze constatering doet niets àf aan het feit, dat enerzijds zijn bijdrage tot de
vakliteratuur en tot het universitaire onderwijs met ere mag worden genoemd, maar
dat daarnaast nog van een opmerkelijke staat van dienst kan worden gesproken:
géén heeft zoveel ervaring gehad op alle niveaus van het onderwijs in het Duits,
géén heeft aan zoveel leerlingen op H.B.S. en gymnasium Duits gedoceerd, géén
heeft met zulk langdurig succes leer- en leesboeken voor zijn vak op de middelbare
scholen samengesteld en daarbij nog goede woordenboeken geschreven, géén
heeft zo onverstoorbaar en trouw de akte-examens in verschillende functies gediend
en géén, tenslotte, is van zoveel leraren bij het V.H.M.O. de leermeester geweest.
De School voor Taal- en Letterkunde zag in 1946 met Kroes een van de
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docenten vertrekken die het langst aan haar verbonden waren geweest, een van
degenen die hun stempel op de Duitse cursus hadden gezet, en een opleider die
de studerenden de veilige weg naar het examen en naar het diploma wist te wijzen.
Hij gaf zijn vertrouwde positie aan de Haagse School schoorvoetend en ongaarne
op; maar spoedig, toen hij tussen zijn nieuwe studenten ook candidaten voor het
M.O. B-examen had aangetroffen, was hij met de Amsterdamse aandrang om zich
van Den Haag los te maken verzoend. Hij is steeds veel voor de ‘M.O.mensen’
blijven voelen en placht te zeggen dat hij er te veel goede krachten onder kende,
dan dat hij er de ogen voor kon sluiten dat er bepaald ook wel minder goede
doctorandi waren. Zijn Amsterdamse studenten leidde hij nu in dezelfde geest verder,
die hij zich in zoveel jaren M.O.-opleiding had eigen gemaakt: met veel kennis van
zaken, met zijn eigen ideeën over wat een toekomstig leraar behoort te weten, en
met een vaderlijke welwillendheid. Hij beoordeelde de examinandi niet streng, en
men moest het al zo bont maken als die student, die hem verzekerde dat het thema
van Büchner's ‘Lenz’ het voorjaar was, om hem tot afwijzing te doen besluiten. De
humoristische kant van zo'n voorval was terdege aan Kroes besteed. Met kennelijk
plezier vertelde hij erover. Een fijne humor is hem altijd eigen geweest.
Na de oorlog is Kroes' naam verbonden met veel wat gedaan is, om onze banden
met de Duitse cultuur weer aan te knopen: de Coördinatie-commissie voor culturele
betrekkingen met Duitsland, de Duitse Kroniek, en het genootschap
Nederland-Duitsland, waarvan met name het thans driemaandelijkse tijdschrift Duitse
Kroniek zich doelmatig heeft ontwikkeld. Zulk terrein, Kroes nog van vóór de oorlog
bekend, was nu niet meer zo gemakkelijk te bewerken, maar hij heeft daarbij waarlijk
steeds het goede voor ogen gehad. Aan Nederlandse en Duitse kant weet men hem
daarvoor dank.
We stipten Kroes' bijdrage tot de vakliteratuur aan. Zelf heeft hij de veelzijdigheid
daarvan als een handicap gevoeld. Hij had niet de aanleg om diep op één plaats te
boren, bewoog zich op het gehele gebied der Duitse filologie dat zijn leermeesters
voor hem hadden ontsloten, beperkte zich in zijn wetenschappelijk werk evenmin
als in zijn ambtelijke functies, vertoefde hier, vertoefde daar, publiceerde zijn
filologische, soms mikrofilologische bevindingen en deed dat allemaal met animo,
met kennis van zaken, met scherpzinnigheid. De lijst van zijn publikaties, die we
hieronder willen opnemen, is dan ook in zekere zin indrukwek-
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kend. Ze is samengesteld uit didaktisch, lexikografisch en wetenschappelijk werk,
bestrijkt mediëvistiek, nieuwere literatuur en taalkunde, en onder het laatste zowel
etymologie als de z.g. Oudgermaanse talen en alle perioden van de Duitse
taalgeschiedenis. Toch kan men (naast zijn woordenboeken, waar hij doorlopend
mee bezig was!) één echt specialisme in Kroes' oeuvre aanwijzen: hij beoefende
in hoofdzaak de oudere letterkunde en daarin bij voorkeur de heroische epiek,
Nibelungen en Kudrun, en interesseerde zich nog zeer speciáál voor de
voorgeschiedenis daarvan, met name voor de heldensage. Daarvan spreekt reeds
zijn dissertatie, waarvan het thema weer wordt opgenomen in een opstel van 1958;
daarvan spreken zijn openings- en zijn afscheidscollege (‘grondslagen der
heldensage’!) en over het geheel genomen voornamelijk zijn na-oorlogse werk,
waarin men telkens weer die lievelingsgedachte van hem ziet opduiken, dat mythen
de kern van de heldensage vormen.
Kroes heeft zijn leven gewijd aan het doceren en examineren en studeren op het
gebied der Duitse taal en haar literatuur. Velen heeft hij vriendschappelijk beoordeeld;
velen zullen hem vriendschappelijk gedenken. Moge ook zijn werk nog lange tijd
de aandacht vinden die het verdient.
C. SOETEMAN
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februari 1947.
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Van Goor's Handwoordenboek (2 dln),
bewerkt door Prof. Dr. H.W.J. Kroes van
de 2e druk (1929) t/m de 4e druk 1951.
Kramers' Duits Woordenboek, bewerkt
door Prof. Dr. H.W.J. Kroes van de 9e
druk (1930) t/m de 22e druk (1961).
Neue Auswahl aus der deutschen
Literatur, 1e-4e druk.
Abriss der deutschen Literaturgeschichte,
1e-19e druk.
Zur Wiederholung, 1e-10e druk.
100 deutsche Gedichte I, 1e-33e druk.
100 deutsche Gedichte II, 1e-9e druk.
Deutsche Dichter des 19. und 20.
Jahrhunderts, 1e-5e druk.

Bij Tjeenk Willink
1926

Nieuwe vertaalstukken voor candidaten
Duitsch M.O.

Bij Van Dishoeck
Lehrbuch der deutschen Sprache von J.
Leopold Hzn, Zehnte völlig neubearbeite
Auflage von E.L. Kerkhoff und H.W.J.
Kroes, deel I 1947, deel II 1954.

In Winkler Prins' Encyclopaedie
In de 5e druk, 1932-1938, het artikel
‘Duitsche taal en letterkunde’ (deel VI)
en de artikelen over Duitse schrijvers,
behalve die welke na 1800 geboren zijn
en Hartman von Aue;
in de 6e druk, 1947-1954, de artikelen
‘Duitse taal’, ‘Duitsland en de Duitsers’,
‘Moderne Duitse literatuur’ en
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‘Duits-Amerikaanse literatuur’ (alle in deel
VII) en verschillende (gesigneerde)
artikelen over Duitse schrijvers.
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Jacob ter Meulen
(3 december 1884 - 's-Gravenhage - 12 augustus 1962)
1

Jacob ter Meulen was enig kind van de schilder François Pieter ter Meulen en
Augusta Wijnaendts. Grootmoeder Christine Henriëtte ter Meulen-Bohn, van het
Haarlemse uitgeversgeslacht, was doopsgezind, evenals de meeste der (Zaanse)
voorouders van haar moeder, die een Loosjes was. Jacob, eveneens doopsgezind,
trouwde op 1 november 1915 met Wilhelmina Bosboom, die hij had leren kennen
doordat zijn vader jongere kunstbroeder en vriend was van haar oudoom, de bekende
kerkenschilder. Het huwelijk bleef kinderloos. Hoe intens ook het heden belevend,
toch ervoer Ter Meulen sterk de band met het voorgeslacht. Zo vertelde hij gaarne
dat vader zijn schilderijen goed wist te verkopen, vooral de schapenstukken waren
in trek. Zorgvuldig werden ook oude familiepapieren bewaard; hoe gaarne had de
herdachte, mee op grond van zulk materiaal, nog iets gepubliceerd over zijn vereerde
vakgenoot en aangetrouwde oom, de bekende bibliothecaris P.A. Tiele!
Ter Meulen bezocht de Openbare Handelsschool te Amsterdam, en volgde van
1906 tot 1909 aan de Gemeentelijke Universiteit colleges in staatsrecht, volkenrecht
en staathuishoudkunde ter voorbereiding voor de middelbare akten staatsinrichting
(1907) en staathuishoudkunde (1909). Prof. A.A.H. Struycken en Prof. D. van Emden
waren zijn leermeesters. In 1910 ging de jonge man rechten studeren te Zürich. Hij
voelde zich nl. al vroeg aangetrokken tot het pacifisme, en in die stad doceerde de
bekende Max Huber, die een belangrijk aandeel had gehad in de tweede Haagse
Vredesconferentie van 1907. In 1913 gaf Ter Meulen een voorproef van later werk
2
in Grotius Internationaal jaarboek voor 1913 , blz. 19-53: De ontwikkeling der
statengemeenschap. Historische schets. Onder Huber, met wie Ter Meulen zich
sterk ver-

1

2

Enkele gegevens over (en van?) hem en een mooi jeugdig portret in Persoonlijkheden in het
Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 1938. Een portret van 1947 treft men aan in
Bibliotheekleven, 47 (1962), waar hij is herdacht door Prof. Dr. B. Landheer en ondergetekende
(blz. 676-681), onder vermelding van soms andere bijzonderheden dan voorkomen in dit
levensbericht voor onze Maatschappij. Zie ook: Who's who in the Netherlands 1962/1963,
Amsterdam, blz. 489.
Ter Meulen was mede-oprichter en redactielid van dit jaarboek ('s-Gravenhage, Nijhoff 1913),
vervolgd onder de titel: Grotius Annuaire international, 1914-1940/1946 (La Haye 1914-1948).
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bonden bleef gevoelen, promoveerde hij in januari 1914 magna cum laude tot doctor
juris publici op een Beitrag zur Geschichte der internationalen Organisation
1300-1700, uitgegeven in 1916 door Nijhoff. Het bevat twee stukken van het eerste
deel van een standaardwerk: Der Gedanke der internationalen Organisation in seiner
Entwicklung, Haag 1917, 1929, 1940. Dit behandelt de vredesplannen van
1300-1889.
Voordat nu de ambtelijke loopbaan ter sprake komt, zij aandacht gevraagd voor
een belangrijke ontwikkeling van geloofsovertuiging. Hoewel (korporaal) Ter Meulen
bij de mobilisatie van 1914 trouw zijn militaire dienstplicht vervulde, brachten later
aard, afkomst, werkkring en wereldtoestand hem tot het Christelijk anti-militairisme,
en zo werd hij secretaris van de Arbeidsgroep van Doopsgezinden tegen de
krijgsdienst en secretaris van het Internationaal doopgsgezind vredescomité. Wij
willen goede burgers zijn, maar de wapenen zullen wij niet dragen [1932?]: aldus
de duidelijke titel van één zijner geschriftjes.
Na korte tijd het onderwijs te hebben gediend als leraar in de
staatswetenschappen, werd Ter Meulen in 1917 assistent aan de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht, in het bijzonder voor de inrichting van de juridische
afdeling van de systematische catalogus. Van 1922-1923 was hij Bibliothecaris van
de Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam.
Op 1 januari 1924 begon de hoofdperiode van Ter Meulen's leven, die tot 1952 zou
duren. Met ingang van eerstgenoemde datum was hij door de Nederlandse
Carnegie-Stichting benoemd tot bibliothecaris van het Vredespaleis, zetel van het
Permanente Hof van Arbitrage en het Permanente Hof van Internationale Justitie,
alsmede van de Academie voor Internationaal Recht, waarvan het curatorium de
bekende zomercursussen doet geven door vooraanstaande geleerden. Ter Meulen
vond voor zijn arbeid een goede basis, o.m. gelegd door Dr. P.C. Molhuysen, de
eerste bibliothecaris (1913-1921), later directeur der Koninklijke bibliotheek. Er
waren ongeveer 50.000 boekdelen, uiteraard vooral over internationaal recht, maar
o.m. ook op het gebied van politiek, diplomatieke geschiedenis en nationaal recht.
Met al zijn geestkracht, ervaring en aangeboren bibliothecarisdeugden, genaamd
ordezin en accuratesse, gaf Ter Meulen zich aan de verdere op- en uitbouw van de
jonge bibliotheek. Hij wàs de bibliotheek, de bezielde èn bezielende leider, die bij
zijn leiding intussen steeds de inzichten der medewerkers overwoog, en prestaties
wist te waarderen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

130
En bij de vele moeilijkheden van de tweede wereldoorlog - de bibliotheek bleef
‘natuurlijk’ open - en van de weder-opbouw daarna, waarbij ook teleurstelling niet
1
uitbleef, bleek het jeugdig vuur niet gedoofd . Een goed denkbeeld van het samenspel
directeur-medewerkers geven de artikelen in Bibliotheekleven 9 (1924) van Ter
Meulen en de conservator A. Lysen († 1946) over diens praktische
trefwoordencatalogus der Bibliotheek van het Vredespaleis. En van hun hand is de
systematische Catalogue de la Bibliothèque du Palais de la Paix, 2me [et] 3me
supplément, Leyde 1930, 1937, tevens zeer bruikbaar als bibliografie. De
systematische geest van de directeur kwam ook uit bij de rangschikking van de
keuzecollectie in de leeszaal en in de gedeeltelijk ‘landelijke’ plaatsing in een nieuw
boekenmagazijn. Bijzondere initiatieven waren de Centrale Juridische Catalogus
(buitenlands recht in Nederlandse bibliotheken) en de beknopte Platencatalogus
(illustraties in boeken van het Vredespaleis): Bibliotheekleven 27 (1942), blz. 3-6
(T.M.), 144-150 (ondergetekende).
De vredescollectie. Extra werk maakte Ter Meulen van het verzamelen van
geschriften over pacifisme en antimilitarisme. Het betrof hier soms klein en moeilijk
hanteerbaar materiaal, dat men niet licht elders zal aantreffen en dat voor latere
onderzoekers van belang kan zijn. Ook na zijn pensionering in 1952 heeft Ter Meulen
zich offers getroost om het beschikbare ook vindbaar te maken. - In 1934 verscheen
een Bibliographie du mouvement de la paix avant 1899 (listes provisoires) [Période:
1776-1899], La Haye (Bibliothèque du Palais de la Paix), bewerkt door de assistente
Dr. W.S. Russer en G. Berlage, onder leiding van Ter Meulen. Weldra volgde: Ter
Meulen, J. Huizinga und G. Berlage,

1

Zie voor de Bibliotheek onder het bewind van Ter Meulen zijn De Bibliotheek van het
Vredespaleis Doel, omvang, inrichting en gebruik, Leiden 1935 (anoniem), en zijn overzichten
La Bibliothèque du Palais de la Paix, in Grotius Annuaire international pour l'année 1925,
1926, 1927, 1930, 1933, ook elk afzonderlijk verschenen bij Nijhoff. In het Annuaire voor
1936, blz. 54-74, volgde van dezelfde hand een beschrijving van de tentoonstelling in
november-december 1935 in het Vredespaleis, ter gelegenheid van de herdenking van
Carnegie's geboorte in 1835; in Grotius Annuaire ... 1940-1946, La Haye 1948, blz. 303-305,
een zaakrijk overzicht over de tijd van de oorlog (er waren toen ± 200.000 boekdelen) en vlak
daarna. Reeds in 1945 publiceerde Ter Meulen ‘for information of our many friends abroad’
een kort Report on the Library [of the Peace Palace] during the world war 1939-1945. Vgl.
voorts A. Lysen, History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at The Hague,
Lugduni Batavorum 1934 (Bibliotheca Visseriana, tomus V), blz. 119-131.
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Bibliographie der Friedensbewegung für die Periode 1480-1776, in Die
Friedens-Warte 36 (1936), blz. 82-89, 149-161; afzonderlijk uitgegeven als
Bibliographie du mouvement de la paix avant 1899 (listes provisoires), Période:
1480-1776, La Haye (Bibliothèque du Palais de la Paix) 1936.
Grotius-Ter Meulen! Ter Meulen was aan Grotius verknocht, zonder hem te
‘vergoden’ nochtans. In verband met de herdenking van het verschijnen van De iure
belli ac pacis in 1625, organiseerde de Vereeniging Voor Volkenbond en Vrede een
Grotius-tentoonstelling. Zij werd gehouden van 13 juni tot 5 juli 1925 in de
ontvangzalen van de Haagse gemeenteraad. Ter Meulen kreeg de afdeling boeken
voor te bereiden. Dit laatste materiaal, gedeeltelijk ter beschikking gesteld door
andere bibliotheken dan die van het Vredespaleis, werd opgesteld volgens de
Grotius-bibliografie van H.C. Rogge van 1883. Na afloop van de tentoonstelling
werken de eigen boeken in dezelfde volgorde voorgoed geplaatst in de kamer van
de directeur, die ze gaarne onder een boeiende causerie toonde aan
belangstellenden. Zie zijn Eenige mededeelingen over de boekenafdeeling der
Grotiustentoonstelling, Bibliotheekleven 11 (1926), blz. 66-78, en:
Grotius-tentoonstelling te 's-Gravenhage Catalogus 13-28 Juni 1925, Leiden 1925.
Op blz. 31-100 hiervan (afdeeling boeken), van Ter Meulen, berust de kern van de
druk gebruikte Concise bibliography of Hugo Grotius by Jacob ter Meulen preceded
by an abridged genealogy by E.A. van Beresteyn, and a sketch of Grotius' life,
adopted from the catalogue of the Grotius exhibition, The Hague 1925, Leyden
1925. In hetzelfde jaar zag het licht de uitvoerige, geannoteerde Liste bibliographique
de 76 éditions et traductions du De iure belli ac pacis de Hugo Grotius, Leiden 1925,
ook aldaar verschenen in de Bibliotheca Visseriana, tomus V, 1925, blz. 151-200.
De inderdaad zeer beknopte ‘Concise’ geeft ook werken óver Grotius. Aanvullingen
geven het overzichtje van Ter Meulen, La Bibliothèque du Palais de la Paix en 1925,
La Haye (Nijhoff) 1926, blz. 14-18, en de vervolglijsten in de tien delen van het
tijdschriftje Grotiana, 's-Gravenhage (Humanitas) 1928-1947, der Vereniging voor
de uitgave van Grotius. Voor deze lijsten verschafte Ter Meulen materiaal. Voortdurend heeft hij de reeds door Molhuysen bijeengebrachte Grotius-collectie
uitgebreid: met alle bereikbare edities van werken vàn de beroemde landgenoot,
alsmede met werken óver hem. In de ‘stille’ tijd van de tweede wereldoorlog kon
een begin worden
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gemaakt met een uitvoerige bibliografie. Zo ontstond de lijvige Bibliographie des
écrits imprimés de Hugo Grotius, La Haye 1950, geschreven in samenwerking met
ondergetekende, evenals de Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius imprimés au
XVIIe siècle, La Haye 1961, die onder veel lichamelijk lijden van Ter Meulen tot
stand kwam. Hij heeft ook een omvangrijk Grotius-documentatiemateriaal verzameld;
met de ordening daarvan was hij vrijwel nog tot zijn dood bezig. Ter Meulen deed
herhaaldelijk buitenlandse reizen voor de goede zaak, en bracht ook grote geldelijke
offers, o.m. voor de, door hem in 1949 in het leven geroepen, Stichting tot
bevordering van de studie van het leven en de werken van Hugo de Groot (Grotius),
gevestigd te 's-Gravenhage.
Ter Meulen heeft mede een rol gespeeld in de bibliotheekwereld in ruimere zin:
van 1923 tot 1930 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
bibliothecarissen, van 1938 tot 1952 lid van de Rijkscommissie van advies inzake
1
het bibliotheekwezen . De overledene was voorts sedert de oprichting (1926)
bestuurslid en later secretaris der Nederlandse Commissie voor intellectuele
samenwerking, zie zijn verslag van de bijeenkomst in Parijs: De Volkenbond 12
(1936-1937), blz. 292-302. In 1931 werd hij - zeer actief! - voorzitter van de
Nederlandse (Enquête-)Commissie voor het geschiedenisonderwijs. De rapporten
2
der beide enquêtes verschenen ook in De Volkenbond .
Ter Meulen had een voornaam voorkomen. Hij was niet altijd even soepel en
gelijkmatig in de omgang, maar had een buitengewoon gaaf en nobel karakter, en
werd voorts gekenmerkt door strenge plichtsbetrachting en een groot
doorzettingsvermogen. De bibliothecaris eiste veel van zijn personeel, doch veel
meer van eigen zwakke krachten; hij had een warm hart voor zijn medewerkers.
Gaarne hielp Ter Meulen waar nood was, het liefst in stilte. Vol godsvertrouwen
klaagde hij nooit: niet over de beperkingen van het diabetes-diëet, maar ook niet
onder oorlogsontberingen of hevige pijnen. Geen wonder dat hij zich mocht
verheugen in het bezit van talrijke vrienden. - In overeenstemming

1
2

F.K.H. Kossmann, Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
1912-1962, 's-Gravenhage 1962, blz. 34 e.v.
De Volkenbond 10 (1934-1935), blz. 180-199; 14 (1938-1939), blz. 228-250. Afzonderlijke
uitgave onder de titel: Vredesbeweging en Volkenbond op onze scholen I [en] II, Leiden 1935,
1939. Zie ook Ter Meulen in De Volkenbond 7 (1931-1932), blz. 318-321.
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met zijn bescheiden aard is hij in alle stilte begraven: slechts een kleine groep
familieleden en intimi was woensdag 15 augustus 1962 aanwezig op de begraafplaats
aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage om de laatste eer te bewijzen.
Mijn vriend was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde
van Oranje-Nassau en Commandeur in de Orde van St. Sava van Zuidslavië.
P.J.J. DIERMANSE
Hier volgen eindelijk enige nog niet genoemde pennevruchten van Ter Meulen, van
beperkte omvang. (Maar niet al het kleingoed is opgesomd, op zijn naam te vinden
in de alfabetische catalogi der Bibliotheek van het Vredespaleis. En, vooral op het
o

terrein sub 3 kan wel iets aan de aandacht zijn ontsnapt.)
o

1 Betreffende Grotius: voorrede in Hugo Grotius Essays on his life and works
selected ... by A. Lysen, Leyden 1925; in Quelques lettres concernant ... De ivre
belli ac pacis, Amsterdam [et] La Haye 1926; in Eenige brieven betreffende ... De
ivre belli ac pacis, Amsterdam 1926. Voorts artikelen in Grotiana, 9 (1941-1942),
blz. 11-19; 10 (1942-1947), blz. 15-17, 49-50; The American journal of international
law, 46 (1952), blz. 729-731; Winkler Prins encyclopaedie, X, Amsterdam-Brussel
1951, blz. 53-55.
o

2 Betreffende bibliotheekwezen c.a.: Samenwerking in het bibliotheekvak, in
Handelingen van het eerste wetenschappelijk Vlaamsch congres voor boek- en
bibliotheekwezen, Antwerpen 1931, blz. 159-169; Bibliothèque du Palais de la Paix
Centre de documentation, Leyde 1938 (anoniem); Library of the Peace Palace
Documentation centre, Leyden 1938 (anoniem). (Zie verder F. Kossmann, Vijftig
jaar Nederlands bibliotheekleven 1908-1957, 's-Gravenhage 1960, kolom 190.)
o

3 Betreffende pacifisme, antimilitairisme, internationale samenwerking: Bulletin
spécial consacré à l'histoire du pacifisme, in Revue de droit international (Paris
1929-1930), t. 3, blz. 589-592; t. 4, blz. 706-712; t. 5, blz. 397-404; Wat gebeurt er
in het Vredespaleis? Waarvoor dient het? ['s-Gravenhage 1930.] (anoniem). Verder:
De wederopleving van het militairisme, in Brieven uitgegeven door de Vereeniging
voor gemeentedagen van Doopsgezinden (aanwezig: Univ. bibl., A'dam), 13de jaar
(1930), blz. 310-329; e.a. art. in 17de jr. (1934), blz. 38-39, 117-118; 18de jr. (1935),
blz. 31-34, 115-120 (zie a.p., blz. 132); 19de jr. (1936), blz. 28-31; blz. 162-169
Doopsgezinden en het staatsgezag; 20ste jr. (1937), blz. 19-22 Samenkomst ... in
‘Fredeshiem’; blz. 253-255; 21ste jr. (1938), blz. 118-120 (blz. 169-173 valt enigszins
buiten dit kader). Eindelijk: Het internationaal congres ter verdediging van den vrede,
in De Volkenbond, 9 (1933-1934), blz. 149-154; Kerk en Vrede, 12 (1936-1937),
blz. 144-145; Militia Christi, 2, no. 2 (Febr. 1947), blz. 5; 9 (1954), no. 14, blz. 6-8,
en no. 15, blz. 4-5; Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopaedie, III,
Amsterdam 1947, blz. 185-189; Een handboek voor de vredesbeweging, in
Internationale spectator, 8 (1954), I, blz. 562-568.
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Jan Musch
(Amsterdam, 22 december 1875 - Laren, 24 april 1960)
De toneelkunstenaar Jan Musch is geboren op 22 december 1875, en wel in het
hart van het oude Amsterdam, in het café hoek Westermarkt-Prinsengracht, dat
tegenwoordig nog een geliefd buurtcafé is. Hier, op de grens van de Jordaan,
vestigde de watervlugge rakker en ravotter een vroegtijdige reputatie, zowel wat
het schieten met de katapult als het rijden op een dier ouderwetse rijwielen met
hoog voorwiel aangaat - afgezien van zijn medeplichtigheid aan alle
kwajongensstreken in deze buurt. Hij was een rusteloze geest, niet bekwaam om
op school lang stil te zitten, en zodoende een slecht leerling. Zijn magere gehardheid
had hem de bijnaam ‘de gerookte bokkem’ en zijn wat scheefstaande, schrandere
ogen in een spits gezicht een tweede bijnaam ‘de Jappenees’ bezorgd. Deze
woelwater en rasechte Amsterdammer groeide als jonge slungel maar met één
verlangen op: naar het toneel te gaan. Die vroegtijdige en ongeneeslijke liefde voor
Melpomene was hem ingegeven door een even vroegtijdig schouwburgbezoek:
Vader Musch kreeg in ruil voor het feit, dat hij affiches van optredende gezelschappen
in zijn café ophing, vrijkaartjes en nam Jan geregeld mee naar ‘de comedie’.
Dat Jan Musch meer dan één talent bezat, had hij al vroeg bewezen: behalve
een bizonder mimische gave had hij een grote tekenvaardigheid; hij was daarnaast
muzikaal, bespeelde alras met succes de piano (van wie hij les kreeg, vermeldt de
historie niet), was geen onhandig acrobaatje en trad ook, in samenwerking met zijn
buurtmakker Johan Buziau, de latere geniale clown, als goochelaar op ... Maar de
aanmelding bij de toneelschool in de Marnixstraat had toch geen succes. Bouberg
Wilson, de toenmalige directeur, stelde hem na een aantal van zijn capriolen te
hebben gadegeslagen de vraag, of hij nog meer kon dan gekke gezichten trekken.
‘Schilderen,’ zei de jonge Musch. ‘Word dan schilder,’ ried de lakonieke
toneelschooldirecteur.
Jan Musch echter had zich in 't hoofd gezet, acteur te worden. Hij werd het na
bittere strijd met zijn ouders, vooral tegen de overigens geliefde vader: hij dook als
jongmaatje onder in de lagere regionen van het theaterbedrijf en werd koorzanger
in de revue ‘De Doofpot’, die destijds in de Salon des Variétés in de Nes liep. Het
was het begin van een loopbaan, die hem dertien jaar aan de Schmiere, het zwerven,
het hongerlijden en het afwachten van betere tijden zou binden: als er geen
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werk te vinden was als figurant, zanger of costuumverzorger, speelde hij ook voor
de afwisseling piano in havenkroegen. Zijn eerste rol (onbetaald) kreeg hij in 1892
als 17-jarige in Langendijks ‘Spiegel der vaderlandse kooplieden’, waar hij als
huisknecht de thee mocht ronddienen, bij welke taak hij doodsangsten uitstond,
daar het servies echt en kostbaar antiek Sèvres was, voor de gelegenheid met
andere dure requisieten door een antiquair aan het toneelgezelschap afgestaan ...
Hij verdiende een jaar later ƒ 16.- per maand, en bracht het in de daarop volgende
jaren vaak niet veel verder, al kreeg hij mettertijd belangrijker rollen in de toen opgeld
doende bont-gestoffeerde draken als ‘De Verkwister’, ‘De Martelaar van het
Duivelseiland’ e.d. Het was de tijd, waarin de magistrale, naturalistische romantiek
van Louis Bouwmeesters toneelkunst de jonge acteurs betoverde; Musch streefde
evenzo naar deze gepassioneerde vorm van rolcreaties, en ook in zijn later
kunstenaarsleven is hem die artistieke afkomst niet vreemd gebleven.
Het was Esther de Boer-Van Rijk, die hem in 1899 opmerkte en zorgde, dat hij
een engagement kreeg bij de Nederlandsche Toneelvereeniging. Toen hij in 1903
de hoofdrol speelde in een Duitse klucht en deze met ongewone glans en
levendigheid vervulde, meende men in hem een nieuw komisch talent te hebben
ontdekt. Nu heeft Jan Musch in zijn lange loopbaan ongetwijfeld een aantal komische
rollen op zijn naam staan, die het toneelpubliek hebben laten schateren - in ‘De vijf
Frankforters’, ‘Het Krokodilletje,’ ‘Elias weet het beter’ en zo meer -, maar Musch
was veel meer dan slechts komisch, zoals eerlang zou blijken, tenzij men de grote
satiren en zedestukken, waarin hij optrad, uit het komische genre wil afleiden - en
hier denken wij natuurlijk aan Langendijk, aan Brêero, aan Molière.
Voorlopig, in het eerste decennium van de XXe eeuw, kreeg Musch een heel
andere school, en wel die van het toneelnaturalisme in de nieuwe, sociale stijl,
waarmee Herman Heyermans de Nederlandsche Toneelvereeniging leidde en
waarin hij zijn stukken schreef, van ‘Ghetto’ (1898) tot ‘De Wijze kater’ (1918). Musch
en Heyermans hadden elkaar leren kennen in de artiestencafé's van de amsterdamse
Nieuwe Pijp, de buurt van de opstrevende schilders, dichters, journalisten, kortom
de toenmalige amsterdamse bohème, in wier omgeving o.a. ook Heyermans'
‘Kamertjeszonde’ speelt; want de vrije liefde was een element van dit ongedwongen,
aan emoties, vriendschappen en jonge talenten rijke milieu. Musch had net als
Heyermans zijn hart verpand aan al die
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gewone, kleine, vaak geplaagde mensen; met zijn maatschappelijk gevoel en zijn
artistieke gaven werd hij een pijler van Heyermans' toneelonderneming. Zijn creatie
in ‘Allerzielen’ maakte hem bekend bij een groot publiek, hij bleek veel meer te
kunnen dan het kostelijk presenteren van blijspelniemandalletjes; hij ontwikkelde
zich tot een acteur die het rijk der grote kunst had betreden, in wie de ruwe en ruige
mensenkennis van zijn ambulante jaren een fond van ervaringen hadden gevormd,
dat hem in staat stelde het leven evenzo van zijn tragische kanten te benaderen.
Er volgen de jaren, waarin zich zijn veelgeprezen mimiek verdiepte en vermenselijkte,
zijn stem haar rijke registers verkreeg, zijn gehele opvatting van het wezen van de
acteur uit het toevallige in het doelbewuste groeide. Jaren, waarin zich ook zijn
karakter constitueerde; wie hem voor een bohèmien, een luchthartige Frans en
wereldse jongen had versleten, zag hem allengs veranderen in een man van stille
charme, van eenvoud, van teruggetrokkenheid, die zichzelf al meer tot instrument
van de door hem uitverkoren toneelspeelkunst maakte.
In 1908 meende Musch, misschien ook op aansporen van vrienden, dat een
tournée door het toenmalige Nederlands-Indië hem van profijt kon zijn; er werd een
gezelschap gevormd onder directie van Kimmel, de tournée vond ook plaats, maar
zij werd nagenoeg een debâcle. In Nederland terug werd Musch aangetrokken door
de dynamische Royaards, die in zijn van het burgerlijk naturalisme afgewende
toneelopvattingen naar een rijkdom van expressie, naar stylering en opbouw van
elke rol streefde. Van 1909 tot 1915 is Royaards' gezelschap met zijn strenge
discipline, zijn grondige verdieping in en voorliefde voor grote thema's Musch' derde
school geweest. Velen, die Musch in zijn lange toneelcarrière hebben kunnen volgen,
achten dit een van zijn grote, zo niet grootste periode. Hier groeide Musch van
‘typeur tot karakterspeler’; hier ontwikkelde hij met name in het zeggen en spelen
van Vondel zijn indrukwekkende dictie (als Lucifer, als Uriel, als Vosmeer de Spie
en de Bode in Gijsbreght). Tussen twee grootheden als Willem Royaards enerzijds
en een Van Kerckhoven Sr. anderzijds rees de ster van Musch, niet een ijdel
geschitter, maar een vaste glans van binnen uit. Men vindt in de toneelkritiek dier
jaren niet anders dan dankbare bewondering voor zijn veelzijdige uitbeeldingskracht:
behalve de Vondelrollen als de advocaat Destournelles in Sandeau's ‘Jonkvrouw
de la Seiglière’, als Shylock in Shakespeare's ‘Koopman van Venetië’
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of als Puck in de ‘Midzomernachtsdroom’, als Hille Babbe in Van Eedens ‘Heks van
Haarlem’, als de duivel in ‘Marieken van Nimwegen’, als Alexandrow in Tolstoj's
‘Levende lijk’. Vermaard zijn uit deze periode Royaards matinées voor de jeugd,
waar de klassieken werden gespeeld en voorgedragen; een stukje culturele
opvoeding, waaraan Musch met hart en ziel zijn medewerking verleende.
Het jaar 1915 zag Musch voor korte tijd toetreden tot de Theatertrust van Eduard
Verkade. Een fijnzinnige en ietwat intellectualistische richting in onze
toneelspeelkunst, die Musch te weinig lag; de forsere richting
Bouwmeester-Heyermans-Royaards had hem daarvoor al te zeer gevormd, zo goed
als hij deze richting met zijn persoonlijkheid had gekleurd. Niet toevallig keerde hij
in 1916 tot een oude voorliefde terug: hij verbond zich opnieuw met Heyermans en
diens Nieuwe Nederl. Tooneel-Vereeniging, die het Grand Théâtre in de
amsterdamse Amstelstraat bespeelde, en waarvan Musch alras mededirecteur
werd. Het was hier, dat Musch twee van zijn meest markante, en tevens (niet voor
niets) typisch-nationale rollen kreeg te spelen, en wel de titelrollen van Breêro's
‘Spaanse Brabander’ en Langendijks ‘Krelis Louwen’, die hij door lange lustra van
toneelwederwaardigheden steeds weer voor het voetlicht gebracht heeft. Vooral
van zijn Spaanse Brabander heeft men gezegd, dat hij die niet speelde, maar hem
wás. We vinden ongetwijfeld in Musch' afkomst, in zijn amsterdammerschap, in zijn
‘straatjongens’-genialiteit, in zijn typisch-nationaal, boertig en kordaat karakter de
grondslag voor het ongemeen succes van zijn nederlandse rollen; zijn Krelis Louwen
heeft (niet minder dan Jerolimo) het publiek gepakt door de mengeling van lompe
kinkeligheid met gevoel voor het boerse, eigenaardige, zelfs kerelachtige, dat in
ons volkskarakter wortelend, uiteindelijk slechts vanuit dit volkskarakter kan worden
verstaan en genoten.
De macht van het komische, in zijn menselijke strekking verstaan en nooit
vervallend tot komiekerigheid, maakte bovendien van Musch een voortreffelijk, soms
ideaal Molière-vertolker: de vrek Harpagon behoort tot de rollen, die hij tot op het
einde van zijn leven liet glanzen. Heyermans zelf vond in Musch de onovertroffen
karakterspeler, die als voor zijn stukken geknipt was, of hij de horlogemaker speelde
in de ‘Opgaande Zon’, Jasper in ‘Eva Bonheur’ of de aan plastische, mimische, aan
grimeer-talenten en niet minder in observatie van het dier onovertroffen ‘Wijze kater’,
die dan ook door niemand in Nederland ooit meer op
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de planken is gebracht, omdat alleen Musch de vereiste lenigheid, kracht en
expressie had. Bij Heyermans beleeft Musch nog eens een opgang in moderne
naturalistisch geschreven en naturalistisch opgevatte rollen: men speelt Hauptmann,
Willem Schürmann, Ibsen, Strindberg, in een soort apotheose van deze
toneelrichting, die zich in Nederland door de gehele periode van de eerste
wereldoorlog heen rekte, al was men elders, vooral in Duitsland, toen al een
moderne, expressionistische stijl toegedaan.
Van de veranderingen, die er ook in Nederland na de eerste wereldoorlog in
smaak en belangstelling voor de toneelspeelkunst plaats vonden, schijnt Musch'
overgang in 1919 naar Het Schouwtooneel te getuigen. Dit toneelgezelschap onder
Adriaan van der Horst, van wie Musch alras weer mede-directeur werd, liet
ongetwijfeld de lijn der klassieken niet los - Musch' vertolkingen als Jago in
Shakespeare's ‘Othello’ of als Sigismund in Calderons ‘Leven een droom’, getuigen
daarvan - ‘maar waagde zich evenzeer en met succes aan gematigdmoderne
experimenten, van Laudy's ‘Paradijsvloek’, Jules Romains’ ‘Dr. Knock’ tot Ghéons
‘Gehangene die werd losgeknoopt.’ Jan Musch bleef, zoals C. Veth in 1925 van
hem getuigde, de ‘ster en de attractie’ van het gezelschap. Men ging naar elk van
zijn creaties als naar een gebeurtenis kijken. In de toenmalige pers kan men bij tijd
en wijle controversen tussen de toneelkritici aantreffen over zijn artistieke vermogens:
soms vindt men zijn Jago te eenzijdig-satanisch of zijn Dr. Knock te
eenzijdig-kwakzalverig; dat Jan Musch echter in de verhoudingen van het
nederlandse toneelleven een levend middelpunt moet heten, dat hij een waarnemer
van mensen, een studiosus van toestanden en op grond daarvan een uniek bouwer
van rollen is, daarover is men het eens. Heeft men soms aan hem en zijn
kunstvermogens getwijfeld - toen hij bijvoorbeeld Royaards toneelgroep vaarwel
zei, voorspelden een hele zwerm kunstjournalisten, dat het nu wel met hem gedaan
zou zijn -, hij bewees, ofschoon nooit experimentator en vernieuwer tegen heug en
meug, dat hij een verbazingwekkend element van vitaliteit in zich had. Zijn
uitdrukkingsvermogen strekte zich over de grenzen van het hem ‘aangeboren’
naturalisme blijkbaar tot in de psychologische verfijning van een hedendaags
mirakelspel als Ghéons genoemd toneelspel uit, terwijl de schrijfster Anna van
Gogh-Kaulbach gefascineerd werd door zijn ‘gestileerde’ Jago. Hij zelf heeft, juist
in deze jaren, waarin hij op de top stond en practisch elk rolprobleem wist
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op te lossen, als alle grote kunstenaars het knellend gevoel, dat hij er nog lang niet
was: wie de kunst kent en doorziet, kent ook haar grenzen. Klaagde hij niet tegen
collega's, die ook schreven en over hem wilden schrijven, over de discrepantie, die
er is tussen de ideale voorstelling van een rol, en het fysiek waarin de toneelspeler
gevangen zit - is niet de uiterlijke verschijning van de acteur een beperking voor zijn
kunnen? En is niet een klein land als dat waarin wij leven, in menig opzicht een
vloek voor de kunstenaar, omdat het zijn wiekslag niet alleen uiterlijk beperkt, maar
in zo menig opzicht het leven met tientallen soorten kleinheid bedreigt?
Musch' tweede Indische tournée, in 1928, met Chrispijn Sr. naast zich, waarbij
Hauptmanns ‘Eenzame mensen’ het glansstuk was, werd in tegenstelling tot 1908
wèl een succes. Men juichte hem toe, men vierde hem, zonder eigenlijk van deze
persoonlijkheid iets anders te zien dan de begaafde artiest. Wie de mens was, die
achter deze creaties stak, ook in Nederland kwam men het niet te weten. Wars van
alle reclame, terughoudendheid in het openbare leven betrachtend tot op het stugge,
gaf Musch geen interviews, sprak hij niet over zijn persoonlijk leven, plannen of
liefhebberijen. Die grote liefhebberijen bleven muziek en het schilderen; maar
daarnaast was het maken van reizen, inzonderheid van voetreizen, voor hem een
ontspanning en een genot. Met de kunsthandelaar A. Vecht heeft hij er verscheidene
gemaakt (A. Vecht heeft over één ervan omstreeks 1934 verslag gedaan in De
Groene): naar Frankrijk, naar de Oostzee (waarbij ze door een ongeluk in Hamburg
strandden), en naar Spanje. De eerste aanleiding tot de Spanje-reis was Musch'
verlangen ‘om studies te maken van het Spaanse land en de volkszeden aldaar ten
behoeve van José Benavente's ‘Passiebloem’, die op het repertoire van Het
Schouwtooneel was gezet. De amsterdamse dierenvriend en gevoelige mens Musch
werd echter rauw getroffen door de gruwel der stierengevechten en de algemene
gevoelloosheid der Spanjaarden jegens het lijden van dieren.
In Frankrijk en Spanje heeft Musch veel en verdienstelijk getekend. In de 30-er
jaren heeft hij, in samenwerking met C. Meekel, zich ook aan het schrijven van een
toneelstuk gewaagd, ‘De Vrouw, de Ridder, en Nog Iets.’ Het werd door Het
Schouwtoneel in het Grand Théâtre voor het voetlicht gebracht, maar sloeg niet in,
zodat het mettertijd weer van het repertoire verdwenen is.
In 1933 ging Het Schouwtooneel zowel door de economische crisis-
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toestand dier dagen als door persoonlijke moeilijkheden van de directeuren Musch
en Van der Horst te gronde. Jan Musch, die reeds ettelijke malen had samengespeeld
met Else Mauhs, vormde met haar en Ko Arnoldi de toneelgroep Het Masker, die
drie jaar bleef bestaan. In 1936 verliet Musch deze combinatie weer, om met de
toegewijde acteurauteur Jaap van der Poll het Gezelschap Jan Musch te stichten,
dat evenals de vorige moedig tegen de stroom van het economisch slechte getij in
roeide. Hier hernam Musch o.a. de voorstellingen van ‘De wijze kater’, welker aantal
hij tot in de 500 opvoerde. Bovendien heeft Musch in deze tijd ook voor de film
gespeeld: in 1935 als gedoemde Zuiderzeevisser in Ruttens ‘Dood water’, in 1937
als de baanwachter in ‘De spooktrein’.
Interessant is voorts het feit, dat hij, man zonder noemenswaarde opleiding of
scholing, door de Gem. Universiteit van Amsterdam in het cursusjaar 1936-'37 onder
de titel van ‘volontair-assistent in de fysiologie’ (!) geroepen werd, aankomende
predikanten en juristen de dictie en voordracht van de Nederlandse taal bij te
brengen, welk docentschap hij onder enorme belangstelling, zij het op eigen kosten,
heeft uitgeoefend.
In 1939, toen de schaduwen van de naderende wereldoorlog onder het heilloos
drijven van het Duitse fascisme al zwaarder over Europa vielen, beleefde Musch
een lichamelijke inzinking, zich uitend in zulke ernstige evenwichtsstoornissen, dat
hij niet alleen twee operaties moest ondergaan, maar hem zelfs het verder optreden
door de medici verboden werd. Hij trok zich stilletjes van de planken terug, zijn
gezelschap werd ontbonden, en hij meende zich verder met het openbare leven
niet meer te zullen bemoeien. Hier echter beschikte niet hij.
Nog eens werd hij, in het eerste oorlogsjaar, door de Vlaamse schouwburg te
Antwerpen uitgenodigd een serie voorstellingen van Molières ‘Vrek’ te geven, wat
hij met groot succes deed. Niet zodra echter doken er in het inmiddels bezette
Nederland de geruchten over een fascistische Kulturkammer op, of Musch keerde
zich tegen de bezetter. Het was bij deze man, die zulk een sterk gevoel had voor
recht en onrecht, voor het verdrukte en vertrapte, nauwelijks anders te verwachten.
Wel deed hij als velen in die dagen: hij trad op vele huisbijeenkomsten als
voordrachtskunstenaar op. Maar hij deed meer. Zijn eerste vrouw Ans Benavente,
begaafd violiste uit een muzikaal gezin, die getracht had via Frankrijk uit Europa te
ontsnappen, was de Nazi's in handen gevallen
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en door hen omgebracht. Met zijn tweede vrouw, de actrice Mary Smithuyzen, heeft
Musch het verzet op menige wijze hulp geboden, tot het opnemen en verzorgen
van gewonde verzetsstrijders onder het dak van zijn Larens ‘Musschennest’ toe.
Gewaarschuwd door de politie konden zij zich in 1943, toen de bezetters Jan Musch
als gijzelaar wensten te arresteren, redden door de vlucht.
Persoonlijk heb ik herinneringen aan Musch en Mary uit deze oorlogstijd, omdat
ik, met door list en lagen verkregen papieren door een verzetsgroep in maart 1945
uit het kamp Amersfoort gehaald, het eerst in ditzelfde ‘Musschennest’ werd
ondergebracht. Kort daarop toen ik in Amsterdam verborgen was, kreeg ik bezoek
van Musch - de 70-jarige was uit zijn woonplaats naar Sloterdijk komen wandelen,
om te spreken over de voorbereiding van een na-oorlogse toneelgroep en een door
mij te schrijven stuk!
Die toneelgroep en dat stuk kwamen niet tot stand, zoals Musch ze zich had
gedacht. De binnenlandse toestanden, die zich in Nederland na de bevrijding van
het nazi-juk onder Militair Gezag ontwikkelden, inzonderheid de berechting van
oorlogsmisdadigers, bewogen Musch om met een select groepje acteurs, zangers
en voordragers een politieksatirisch cabaret - 't G(aat) G(oed)-cabaret - te stichten,
dat rusteloos en bitter tegen een reeks teleurstellende verschijnselen in het ‘herstelde
Nederland’ optrad, tot het zelf aan de desillusies bezweek.
Sinds 1946 trad Musch zeer veel voor de radio op, vaak weer met oude glansrollen,
zoals ‘De wijze kater’, die hij voor een jonge generatie tot ontdekkingen maakte;
maar ook op besloten avonden veroverde Musch nog steeds met zijn weergaloze
dictie een modern publiek. In de winter van 1949 op '50 maakte Musch een tournée
door Suriname; hier had hij niet alleen met zijn solo-voordrachten veel succes; hij
gaf, behalve dat hij ook voor de schooljeugd optrad, zelfs cursussen voor amateurs!
Toch voelde hij in toenemende mate het gewicht van zijn jaren; hij begon doof te
worden aan één oor; zijn tweede huwelijk werd ontbonden. Het jaar 1952 naderde;
hij zou dan officiëel 60 jaar op de planken staan. Hij besloot er zijn afscheidsjaar
van te maken.
Het werd een afscheid, zoals weinig toneelkunstenaars dat waarschijnlijk hebben
beleefd. Het liep practisch, met uitzondering van de zomermaanden, van maart tot
november; want behalve door de grote steden, waar hij zijn fenomenale ‘Spaanse
Brabander’ voor het laatst zou spelen, wilde Musch een slottournée maken door
heel het land, en wel
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met Molière's ‘Vrek’, die met weinige en sobere aankleding kan volstaan. Wie in de
pers uit deze dagen het verslag van deze afscheidsvoorstellingen doorleest, kan
nog een naklank opvangen van de tijd, waarin Musch' voordracht, lenigheid en
zwier, concentratie en vitaliteit verbijsterend moeten zijn geweest. Wat de 77-jarige
presteerde, bezat nog steeds magische overtuigingskracht; de wijze, waarop hij
bijvoorbeeld op de eerste amsterdamse voorstelling van de ‘Brabander’ vief over
een klem geraakt onderdeurtje sprong, dat hem het opkomen belette, was de vlugge
kwajongen en belhamel van de Westermarkt, die als acrobaat voor zijn vriendjes
optrad, waardig ... Nog eens zag men hier, zoals de kunstkritikus A. Koolhaas schreef
‘het hoog houden van maatstaven’; nog eens liet Musch zien, hoe zich een geniaal
acteur beweegt, een costuum presenteert, een degen draagt.
Toch was 1952, met zijn ovaties voor de scheidende Musch van Dokkum tot
Vlissingen, geen strikt afscheid. Nog bleef hij menigmaal voordrachtavonden geven,
nog hoorde men zijn uit honderden te herkennen stem in radio-hoorspelen, als in
Guillaume van der Grafts ‘Ladder naar de maan’, en ook ‘De wijze kater’ ontbrak
vaak weer niet. Doch het merendeel van zijn tijd sleet Musch in zijn laatste woning
aan de rand van de Blaricumse hei, waar zijn derde echtgenote, mevr. R.
Musch-Gielen, hem tot zijn dood toe met genegenheid en onbegrensde zorg het
leven heeft verwarmd. Hij had goede vrienden, met wie hij omging; hij bleef tekenen,
schilderen en musiceren; hij maakte deel uit van een kwartet; hij nam zelfs cello-les.
Ook zijn liefhebberij voor het beeldende ging nieuwe wegen: hij begon te boetseren,
en maakte o.a. een zelfportret, dat door de goede zorgen van zijn reeds vermelde
vriend A. Vecht, de kunsthandelaar, onder leiding van John Rädecker in 1954 tot
Musch' opgetogenheid in brons gegoten werd en aan de Stadsschouwburg van
Amsterdam overgedragen, waar het nog een der gangen siert.
In het najaar van 1959 zag men Musch voor de laatste keer op de planken van
deze schouwburg: hij overhandigde toen de actrice Caro van Eyck de Theo
Mann-Bouwmeesterring, waarbij hij de ovatie, die het publiek hem wilde brengen,
met zijn ingewortelde discretie wist af te snijden.
De 4e november daaraan volgende kreeg hij een hartaanval. Hij werd in het
Larense ziekenhuis opgenomen, om na enige tijd naar huis terug te keren. De 25e
maart 1960 moest hij voor een operatie naar een
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amsterdams ziekenhuis worden gebracht, vanwaar hij op de 16e april naar zijn
heidehuis terugkeerde. De genezing was schijnbaar. Een week later stortte hij in;
de dood maakte op 24 april 1960 een einde aan dit kunstenaarsleven.
Zijn begrafenis vond plaats vanuit de amsterdamse Stadsschouwburg, waar hij
van te voren plechtig was opgebaard en waar zeer velen een laatste eerbiedige blik
kwamen werpen op dat unieke, nu door de dood gebeitelde kunstenaarsgezicht.
Musch is begraven op het kerkhof van Laren (N.-H.), waar vrienden van hem een
monumentale zwerfsteen uit de omgeving naar toe hebben laten brengen, die thans
het graf dekt met het simpel inschrift: ‘Hier rust Jan Musch.’
Musch is vele malen getekend en geschilderd. De tekenaar Henk Henriët
(omgekomen als offer van de Duitse terreur), die in de 30-er jaren ook een aantal
boeiende portretkoppen boetseerde, heeft o.m. een borstbeeld van Musch uitgevoerd;
bij deze studie in chamotte past de indringende pen-schets van Musch'
uiterlijk-innerlijke persoonlijkheid, die de acteur F. Sterneberg bij Musch' afscheid
publiceerde (Kroniek v. hedend. kunst en kultuur, zie beneden.) Sterneberg wees
op de ‘hevige aanwezigheid’ van Musch' persoonlijkheid in stem en gebaar, zodra
hij de planken betrad; op de ‘veerkrachtige, kordate, gespierde en lichte’ manier
van lopen en bewegen; op de lijnen van de kop, ‘als met de naald gegrift’; hij
omschreef de blik der ogen - inderdaad een fascinerend fenomeen in Musch'
lichamelijke verschijning - als die van een dromer, verstrikt in de geheimen der
natuur, zoals zijn hele artistieke persoonlijkheid een mengeling was van ‘straatjongen
en faun’, een gelukkige doordringing van realiteitsbesef en fantasie, aardsheid en
verre visie. De toneelkunstenaar deelt niet met schilder, schrijver of componist de roem van
het blijvende, dat zich steeds in de geest der mensen reproduceert. Zijn glorie is
het, duizenden tijdgenoten te kunnen betoveren en ontroeren in de creatieve
verheviging van het ogenblik, dat ons krachten en ondergronden van het menselijk
bestaan dieper doet verstaan. Die glorie behoorde bij de naam van Jan Musch.
THEUN DE VRIES

Enige literatuur over Jan Musch
1918

J.H. Rössing: Jan Musch jubileert. (Op
de hoogte, bl. 44).

1922

Anna van Gogh-Kaulbach: Jan Musch
als Jago. (Eigen haard, bl. 43-44).
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1924

M.J. Brusse: Herinneringen aan den
‘Jappenees’. (In: Onder de menschen,
vierde bundel. Rotterdam, Blz. 262-269.)
geïll.

1925

Cornelis Veth: Jan Musch. (Elseviers
geïll. maandschrift, jrg. 1925, blz.
297-304.)

1926

Folkert Kramer: Jan Musch. (Menschen
op het tooneel; nr. 6). Amsterdam, geïll.

1934

A. Vecht: Mijn eerste Greco. (Groene
Amsterdammer, 24 dec.).

1949

Mensen op Zondag; Jan Musch.
(Fotoreportage in: Vrij Nederland, 21 mei
1949.)

1952

Fred. Sterneberg: Jan Musch. (Kroniek
van hedendaagse kunst en kultuur, jrg.
XII, nr. 1.)

1952

A. Koolhaas: Bij het afscheid van Jan
Musch. (Groene Amsterdammer, 8 maart
1952.)

1952

Max Dendermonde: Tussen Veendam
en Vlaardingen. (Groene Amsterdammer,
25 oktober 1952.)

1952

Een dag Jan Musch. (Fotoreportage in:
Vrij Nederland, 8 maart 1952.)

1952

Adr. Hooykaas: Uitverkoren tussen de
geroepenen. (Vrij Nederland, 23 febr.
1952.)

1952

Johan van de Woude: Ovaties voor
Harpagon. (Vrij Nederland, 11 oktober
1952.)

1952

C. van der Lugt Melsert: Jan Musch
neemt afscheid. (Elseviers Weekblad, 8
maart 1952.)

1960

Jeanne van Schaik-Willing: Bij de dood
van Jan Musch. (Groene Amsterdammer,
30 april 1960.)

1960

A.L. Broer: Bij de dood van Jan Musch.
(De Waagschaal, 28 mei 1960.)

Verder: Herdenkingsartikelen op 25 april 1960 in alle landelijke dagbladen.
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Pieter Noordeloos
(Grootebroek, 12 juni 1887 - Lutjebroek, 2 juli 1962)
Pieter Noordeloos werd 12 juni 1887 geboren te Grootebroek als zoon van Meindert
Noordeloos en Dina Maria van Slot en gedoopt in de katholieke kerk aldaar. Zijn
humaniora deed hij op het Gymnasium der Paters Minderbroeders (Franciscanen)
te Venray, waar hij zich van alle vakken het meest voor geschiedenis interesseerde.
In 1906 trad hij in het noviciaat der Jesuiëten te Mariëndaal bij Grave, doch hij keerde
weldra terug naar zijn geliefd West-Friesland en vond in zijn geboorteplaats een
betrekking als volontair op het gemeentehuis. Daar kreeg hij de gelegenheid kennis
te maken met de ongeveer 140 oude oorkonden en andere geschriften, betrekking
hebbende op de ‘stede van Broek’. Hij begreep al spoedig, dat hij palaeografie
moest studeren, wilde hij de inhoud van die oude stukken kennen. Tevens begon
hij in Amsterdam zich voor te bereiden om eens gemeentesecretaris te worden.
Inderdaad werd hij dit in 1912 en diende hij de gemeente als zodanig veertig jaren
lang. In al die jaren leerde hij de geschiedenis van zijn gewest kennen als niemand
voor hem. Van die kennis deelde hij steeds, mondeling en schriftelijk op gulle wijze
mede, getuige de uitvoerige bibliografie, ons welwillend verstrekt door zijn zoon, de
heer P. Noordeloos te Lutjebroek. Onder dankzegging laten wij deze na dit kort
levensbericht afdrukken.
Vooral de kerkgeschiedenis van West-Friesland en van het bisdom Haarlem trok
hem aan. Daarom onderzocht hij de geschiedenis van de Martelaren van Alkmaar,
vijf Minderbroeders, 24 juni 1572 te Enkhuizen opgehangen. Voor de kerkelijke
rechtbank te Amsterdam, waar het diocesaan proces gevoerd werd ter voorbereiding
van een eventuele zaligverklaring, legde Noordeloos zijn getuigenis af. Hij heeft
nog veel moeite gedaan om de juiste begraafplaats van deze martelaren terug te
vinden, doch is daarin niet geheel geslaagd.
Hij heeft zijn bevindingen neergelegd in een degelijke bijdrage van de Collectanea
Franciscana Neerlandica (1933) en in een dagbladartikel (Onze Courant, 5 dec.
1933). Typerend voor zijn locaalpatriotisme is, dat hij genoemde Minderbroeders
betitelt als ‘Martelaren van Enkhuizen’. Verder wijdde hij zijn aandacht aan andere
figuren uit de tijd der Hervorming, zoals Maarten Donk, de laatste pastoor van de
Nieuwe Kerk te Amsterdam, en aan de martelaar Cornelius Musius, rector van
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het Sint Aagten-klooster te Delft, aan wie hij een grondige publicatie wijdde (1952).
In verband met zijn studies over de tijd der Hervorming staan ook zijn artikelen
over de naasting der kerken en zijn boek ‘De restitutie der kerken in den Franschen
tijd’, welk werk door het Nuyensfonds bekroond werd. Doch niet alleen de Spaanse
tijd en de naasting der kerken, ook de eerste tijd van de geloofsprediking in ons
land intrigeerde hem. Dikwijls vroeg hij: Wie heeft eigenlijk West-Friesland bekeerd?
Een definitief antwoord kon ook Noordeloos niet geven, maar zijn gedachten gingen
uit naar Werenfried, van wiens naam oudere schrijvers de naam Wervershoof
afleidden, doch ten onrechte. Typerend is weer, dat hij onder de oude
geloofsverkondigers juist de martelaren beschreef: de beide Ewalden, S. Frederik
van Utrecht en S. Oswald, ‘de milde koning’ en martelaar, voor wie reeds Willibrord
verering had.
Het onderwerp echter, dat hem het meest aan het hart lag, was Sint Antonius
Abt, de kluizenaar van Egypte. Alles wilde hij over hem weten en bekend maken,
zijn leven, de legende over hem, de folklore, de ikonografie, de cultus. Hij kwam er
niet over uitgepraat, zelfs in de kring van zijn gezin, dat zo echt met hem mee leefde,
sprak hij over zijn studies of over andere onderwerpen, waarvoor zijn grote kinderen
zich wel interesseerden. Hoe kwam Noordeloos eigenlijk aan die Antoniusstudie?
Misschien was het een dissertatie, waarin Antonius Abt de Patroon voor verloren
zaken genoemd werd, in plaats van Antonius van Padua. Deze naamgenoot heeft
wel zeker veel van de Egyptische Abt geërfd, maar of tot deze erfenis ook het
patrocinium over verloren zaken gaat, was niet zo evident. Noordeloos zou dat wel
eens uitzoeken en hoe gaat het? Van het een komt het ander. Hij strekte zijn
navorsingen uit tot Frankrijk, Italië en kwam ten slotte in Egypte terecht, het
geboorteland van de grote Kluizenaar. Een berg materiaal bracht Noordeloos mee
voor een groot werk, dat echter niet gereed gekomen is, al ligt er veel van het eerste
deel gereed voor publicatie. Een en ander is ook gedrukt. Zelfs de taal werd erin
betrokken: ‘Le modèle latin de la vie brève de saint Antoine’. Voor het
Thijmgenootschap sprak Noordeloos over S. Antonius de Grote in de literatuur
(1956) en hij voerde het woord bij de opening van een S. Antoniustentoonstelling
in Sint-Antonis (N.-B.) in 1958. De Analecta Bollandiana namen graag artikelen van
hem op over Antonius de Kluizenaar.
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In Utrecht vond Noordeloos in het Rijksarchief rekeningen van de Proost van
West-Friesland, die aan het Domkapittel item zoveel moest betalen voor de prediking
van de Antonius-aflaat. Misschien is dit wel het startpunt voor zijn Antoniusstudie
geworden. In ieder geval is onze West-Fries de autoriteit geworden op dit gebied.
Daarom werd zijn werk ondersteund door de Organisatie voor Z.W.O.
Het Thijm-Genootschap koos hem tot secretaris van de Patrociniacommissie, die
belast was met het onderzoek naar de Kerkpatronen in ons land. De secretaris
bracht daartoe alle kerken en hun titelheiligen op fiches, een taai en geduldeisend
werk, dat onze hagiograaf met zijn West-Friese kalmte en doorzettingsvermogen
tot een goed einde bracht.
Ons medelid werd ook in het bestuur gekozen van het Historisch Genootschap
Oud-West-Friesland en het Archief van Nederlandse Kerkgeschiedenis nam hem
op in de redactie.
De regering erkende zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de orde
van Oranje Nassau, zeer tot vreugde van zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen.
De achterkleinkinderen zullen er nog niet veel van begrepen hebben, maar zij waren
op het feest en bij de 75ste verjaardag, 12 juni 1962. Toen bleek nog eens duidelijk,
hoe deze goede mens en godsdienstig gelovige door honderden werd geëerd en
bemind, en geacht door allen, die deze eenvoudige en bescheiden geleerde gekend
hebben.
WILLIBRORD LAMPEN

Lijst van geschriften
1927

Het St. Elisabeth en Convent-Weeshuis
der Stede Grootebrioek. Haarlemsche
Bijdragen XLV, 294-320; XLVI (1928)
1-48; XLVII (1931); 242-272.

1929

Herinneringen aan Outger Jacobsz van
Grootebroek. Westfrieslands Oud en
Nieuw III, 135-142.

1930

Uit de geschiedenis der Stede
Grootebroek. Westfrieslands Oud en
Nieuw IV, 22-35.

1930

Het Raadhuis van Grootebroek.
's-Gravenhage; 19 blz. Uitgegeven bij
gelegenheid van de opening van het
nieuwe raadhuis 13 febr. 1931.

1932

De Proosdij van West-Friesland.
Haarlemsche Bijdragen XLIX, 41-111;
281-295 (1933).

1932

De geschiedenis der Stede Grootebroek.
Goord. 25 bl.

1933

De plaats der marteling en begrafenis
van Alkmaars martelaren. Collectanea
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Franciscana Neerlandica III; 2de deel
's:Hertogenbisch. 37 blz.
1933

Heffing van precariën in West-Friesland.
Haarl. Bijdr. L, 415-446; LI (1934)
145-209.

1936

Naasting der kerken te Alkmaar. Haarl.
Bijdr. LIII, 111-136.
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1937

De restitutie der kerken in den Franschen
tijd. Nijmegen-Utrecht. 524 blz. Bekroond
antwoord op een prijsvraag van het
Nuijensfonds.

1937

De houding van de apostolische vicaris
A. van Alphen ten opzichte van het in
gebruik nemen der genaaste kerken.
Bossche Bijdragen XIX, 1-98.

1937

De doorvoering van de hervorming in
Drenthe. Historisch Tijdschrift XVI, 5-57;
151-186.

1938

Leekenapostelen tijdens de hervorming.
Haarl. Bijdr. LV, 133-148.

1939

Naasting van kerken te Amsterdam in
1808. Haarl. Bijdr. LVII, 52-111.

1939

Mariavereering in de geschiedenis. Een
en ander over O.L. Vrouw van Hoorn en
andere Maria-devoties. Hoorn. 45 blz.

1940

De eerste geloofsverkondigers in
West-Friesland. Geert Groote Gen. nr.
595. 78 blz.

1942

La Translation de S. Antoine en
Dauphiné. Analecta Bollandiana LX,
68-81.

1942

De kleeding der Antonianen. Het
Gildeboek XXV, 14-77.

1943

Une histoire latine de S. Antoine. La
légende de Patras. Analecta Bollandiana
LXI, 211-250.

1946

Het St. Elisabethen Convent-Weeshuis
der Stede Grootebroek. Heiloo. 182 blz.

1946

Visrechten in de polder De Grote Slagh
(Het Grootslag 14e-20e eeuw).
Westfrieslands Oud en Nieuw XVIII,
198-243.

1946

Kloosterlingen in West-Friesland tot
1345: I De Benedictijnen van Egmond;
II Friesche kloosterlingen. Haarlemsche
Bijdragen LXI 43-60. Feestbundel
opgedragen aan Mgr. J.C. van der Loos.

1946

Geschiedenis van de polder Het
Grootslag. Heiloo 219 blz. In
samenwerking met Joh. Morsink. Illustr.
J.A., L. en T. Schrijnder.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

1948

17 Januarie: De Heilige kluizenaar,
Antonius. 18 Juli: De heilige Frederik van
Utrecht. 5 Aug.: De heilige Oswald. 14
Aug.: De heiligen Wigbert, Werenfried,
Ewald en Ewald, in: Met de heiligen het
jaar rond. Bussum. Iste druk I; 101-108;
III, 87-91; 168-172; 202-212; 2de druk
1954: I, 76-81; II, 62-65; 118-121;
145-149.

1948

Pastoor Maarten Donk. Utrecht I:
1505-1567. 112 blz. II: 1567-1590. 125
blz. (in de serie Batavia sacra,
Hoofdstukken uit de Vaderlandse
Kerkgeschiedenis).

1949

Gilden in West-Friesland. Westfrieslands
Oud en Nieuw XIX; 56-78.

1949

Enige gegevens over de
broederschappen van St. Antonius.
Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M. van Gils.
Publications de la Société historique et
archéologique dans le Limbourg LXXXV,
2de stuk 477-499.

1949

Afkoop van het onderhoud der kerken
door het domein. Bossche Bijdragen XIX,
239-328.

1949

Veilingsvereniging De Tuinbouw.
Gedenkboek van haar 60-jarig bestaan.
249 blz.

1949

Cornelis Musius, pater van St. Agatha te
Delft; humanist, priester, martelaar.
Utrecht 1955, 328 blz. (in de serie
Batavia sacra).

1955

De zeemansgids van Jan Gerrytsen van
Encusen. Westfrieslands Oud en Nieuw
XXII, 105-118.

1956

Een bijdrage tot de verklaring van enkele
topo- en hydroniemen. Mededelingen
van de veren. van Naamkunde te Leuven
en de commissie van Naamkunde te
Amsterdam, 101-104.

1956

St. Antonius de Grote in de literatuur.
Annalen van het Thijm-Gen. XL, 294-317.

1956

Een bijdrage tot de geschiedenis van de
Commanderie van St. Antonius te
Maastricht. Publications de la Société
historique et archéologique dans le
Limbourg XVII-XVIII, 153-254.
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1956

St. Antonius de Grote. 11 blz. Inleiding
ter gelegenheid van de St. Antonius
tentoonstelling te St. Antonis in 1957.

1957

De ontwikkeling van de vrijheid en de
stedelijke jurisdictie van Hoorn.
Westfrieslands Oud en Nieuw XXIV,
5-33.

1957

Vondel en Hoorn. Westfrieslands Oud
en Nieuw XXIV, 26-89.

1959

West-Friesland en zijn landzegels.
Westfrieslands Oud en Nieuw XXVI,
5-17.

1959

Heerlijkheden in West-Friesland. id.
51-100.

1959

Antoniana. Archief voor de Geschiedenis
van de Kath. Kerk in Nederl. I, 27-107.

1960

Purmerend - van vissershaven tot
volwaardige stad - in vogelvlucht.
Westfrieslands Oud en Nieuw XXVII,
5-22.

1960

Begin en eerste ontwikkeling der
zaadteelt en zaadhandel in oostelijk
Drechterland. Westfrieslands Oud en
Nieuw XXVLL, 102-113.

1960

Enigenburg-Nuwendoorn-Westfriese
Oudheden LII, Westfrieslands Oud en
Nieuw XXVII, 133-147.

1960

Fugitieve personen in West-Friesland,
Edam en Monnikendam. Varia uit tien
eeuwen Nederlandse Kerkgeschiedenis,
Utrecht 203-222. Archief voor de
geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland, II, 73-92.

1960

Twee Uitlopers van het patronaatsrecht
in Schagen na de hervorming. Varia uit
tien eeuwen Nederlandse
Kerkgeschiedenis Utrecht, 239-242.
Archief voor de geschiedenis van de
Kath. Kerk in Nederland, II, 109-112.

1960

Waar ligt de plaats, welke in de
rekeningen van de grafelijkheid van
Holland, Deek of Diek wordt genoemd?
Mededelingen van de Ver. van
Naamkunde te Leuven en de Commissie
van Naamkunde te Amsterdam XXXVI
(1960) 63-80.
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1961

Uit de Kloostergeschiedenis van Hoorn,
Het fraterhuis (1385-1429). Archief voor
de geschiedenis van de Kath. Kerk in
Nederland III, 162-184.

1962

Le modèle latin de la vie brève de S.
Antoine en Français. Revue Bénédictine,
XXII, 138-149.

Verder verschenen kleinere bijdragen; in Onze Courant van 19 dec. 1927, 8 sept.
1928, 6 oct. 1928 (e.v.), 29 maart 1929, 11 mei 1929, 19 april 1930, 9 dec. 1930, 6
mei (e.v.) 1932, 5 dec. 1933, 24 juli 1934; in Studia Catholica 5 (1929); in De Nieuwe
Eeuw 28 aug. 1930, 20 november 1930, 12 april 1932; in Haarlemsche Bijdragen
XLVII (1931), L (1933), LII (1935); in de Maasbode, de Zondangscourant 6 aug.
1933; in het Gildeboek XXIV (1941), XXV (1942); in Westfrienslands Oud en Nieuw
XVIII (1946), XXIII (1956), XXV (1958), XXVI (1959); in het Noord-Holl. Dagblad 26
aug. 1955, feestnummer Hoorn 500 jaar stad 26 juni-13 juli 1957, 13 oct. 1961; in
Aegyptiac Christianae III, nrl. Cairo 1957; in La voce del Nilo XVI, Cairo.
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Willem Alexander Etienne van der Pluym
(Zierikzee, 19 augustus 1879 - Bussum, 21 juli 1960)
Het is niet gemakkelijk van deze alzijdige figuur een duidelijk levensbeeld te geven.
Het in zijn beknoptheid voortreffelijke artikel van Prof. ter Kuile in het Nieuwsbulletin
van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond kon niet zeer volledig zijn. Het ligt trouwens
voor de hand, dat de maatschappelijke waardering bij zijn overlijden vooral de
kunsthistoricus gold, wat hij door levenslot en werkkring in de eerste plaats was
geworden. Echter betekende hij voor allen, die hem goed gekend hebben, veel meer
dan dit onderdeel van zijn persoonlijkheid. De warme toegenegenheid voor ieder,
met wie hij in aanraking kwam, in welke verhouding ook, was onvergelijkelijk mooi.
Er straalde iets van hem uit, dat tot het beste behoort, dat een mens kan geven en
dit te mogen geven was ook hemzelf een vreugde. Dit maakte, dat hij, waar hij ook
kwam voor wetenschappelijk onderzoek of ter verrijking van eigen kennis, nagenoeg
altijd overal medewerking wist te verkrijgen en in de enkele gevallen, waarin dit niet
onmiddellijk het geval was, hij steeds spoedig alle tegenstand kon overwinnen. Zijn
beminnelijkheid schonk zijn leerlingen niet slechts een genoegelijke omgang, doch
maakte ook de leerstof voor hen uitermate belangwekkend. Zijn colleges waren
voor de studenten altijd genotvolle uren, zoals Prof. Witsen Elias getuigde bij zijn
aanvaarding van het hoogleraarsambt te Wageningen in 1959: ‘Door Uw artistieke
geest en Uw veelzijdig gerichte belangstelling, wist U ieder onderwerp levend en
boeiend te maken. In U vond ik iemand met een grote hoeveelheid kennis, die toch
juist het tegendeel van een droog geleerde is. Van U heb ik geleerd, wat een docent
in de Kunstgeschiedenis moet zijn’.
Dat deze man als jongen van 16 jaar ongenoegen kreeg met de directeur van de
H.B.S. in zijn geboorteplaats, wat als gevolg had, dat zijn middelbare schoolopleiding
voortijdig werd beëindigd, is voor allen, die hem gekend hebben, onbegrijpelijk.
Alleen schijnt het, achteraf gezien, wel, dat er in zijn jongensjaren reeds iets in hem
werkzaam was, dat een andere kant op wilde dan de voor hem vastgestelde
levensbaan. Inderdaad was het een keerpunt in zijn leven. Hij trok, door
familierelaties gesteund, naar Den Haag, waar hij zou worden opgeleid voor een
functie in het bouwvak. Na twee jaar studie werd hij geplaatst bij de
Rijksgebouwendienst, toen staande onder de Rijksbouwmeester Van Lokhorst
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en enige tijd later bij Monumentenzorg, waar Victor de Stuers de leiding had. Mede
door zelfstudie in de avonduren bereikte hij, dat hij al op 19-jarige leeftijd als
zelfstandig opzichter-tekenaar betrokken werd bij belangrijke bouwwerken en
restauraties in het gehele land, totdat hij - hij was toen 22 jaar - begreep, dat voor
de hogere aspiraties, die hij koesterde, een betere vooropleiding dan de zijne
gewenst was. Waarschijnlijk dacht hij toen aan een rechtstreekse opleiding tot
architect, doch deze bestond als zodanig niet in die tijd. Alle architecten vormden
zich in de praktijk. Ook Delft was toen hiervoor nog niet van belang. Daarom koos
hij de opleiding aan de zgn. museumschool, gevestigd in het Rijksmuseum onder
invloed van de bouwmeester van dat museum Cuypers, die het gebrek aan bekwame
hulpkrachten persoonlijk had ervaren. Hier behaalde hij in twee jaren het einddiploma
voor tekenonderwijs en tegelijk het vrije diploma M.O. Bouwkunde, waardoor hij, 25
jaar oud, onderwijsbevoegdheid verkreeg en in een andere sfeer van werkzaamheid
was gekomen. In hetzelfde jaar 1904 trok hij naar Brussel om als leerling-opzichter
te werken onder de architect Prof. Paul Santenoy, op wiens bureau veel studie
gemaakt werd van historische bouwwerken. Daar kreeg hij echter spoedig de
begeerte om zijn kennis meer systematisch te ontplooien. Daarom aanvaardde hij
in 1905 de positie van leraar bij de Burgeravondschool te Utrecht, waardoor hij
gelegenheid had colleges van Prof. Vogelsang te volgen. Gedurende een jaar
bezocht hij diens colleges Archaeologie en Kunstgeschiedenis tussen allerlei andere
werkzaamheden door ter wille van zijn levensonderhoud. Onderwijl was hij ook een
tijdje in Pompeji, waar hij colleges volgde van Prof. A. Mau ten einde zich van nabij
in de Klassieken in te leven.
Aanvankelijk meer als leerling, doch al vrij gauw als medewerker vergezelde hij
Prof. Vollgraff, die de leiding had van de Nederlandse opgravingen in Argos,
verschillende malen op zijn tochten daarheen.
Aan studiereizen naar vele andere landen, welke hij voor zijn wetenschap altijd
uiterst productief wist te maken, wijdde hij in de loop der jaren veel ‘vrije’ tijd. Wel
bijna alle plaatsen, die voor de westerse cultuur van enig belang zijn werden door
hem bezocht. In de lacunes in zijn talenkennis tengevolge van het tekort in zijn
schoolopleiding, heeft hij door eigen studie weten te voorzien; hij bracht het er zelfs
zeer ver in.
Temidden van zijn werk als leraar aan Burgeravondscholen (Utrecht en
Vlaardingen) was hij twee jaar hoofdopzichter bij de bouw van het
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Gemeenteziekenhuis te Gouda, als hoedanig de architect, zijn oud-leermeester
Kromhout hem in 1907 aanstelde. In 1910 volgde hij Kromhout op als docent aan
de Museumschool. Hij was toen geheel ingeleefd in de architectenwereld, was lid,
weldra bestuurslid van het Genootschap Architectura et Amicitia en werd in 1914
bestuurslid van de Vereeniging voor Voortgezet en Hooger Bouwkunst Onderricht
te Amsterdam, wier oprichting van dat Genootschap was uitgegaan. Bijna onmiddellijk
hierna werd hij penningmeester, wat hij tot 1934 is gebleven, en maakte als zodanig
deel uit van het dagelijks bestuur, dat in die tijd uitsluitend de leiding bij het onderwijs
in handen had. In 1916 werd hijzelf hier docent in de Kunstgeschiedenis, hetgeen
hij tot zijn 65ste jaar is gebleven.
In 1918 volgde hij Jan Six op als hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende
Kunsten te Amsterdam in de Aesthetica en Kunstgeschiedenis. Dat was nog onder
het directoraat van Derkinderen. Later kreeg hij er de vakken Perspectiefleer en
Architectonische vormleer bij (deze vakken waren bestemd voor beeldhouwers en
monumentaalschilders). Deze functie bleef hij tot zijn 70ste levensjaar waarnemen.
In 1922 werd hij Prof. Six' opvolger ook aan de Gemeentelijke Universiteit. Hij bleef
daar tot zijn 76ste jaar als docent in de Geschiedenis der Bouwkunst. In '43 werd
hij als opvolger van Huib Luns benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de afdeling
Bouwkunde der Technische Hogeschool te Delft. Zijn leeropdracht was: Geschiedenis
der Bouwkunst en Schilderkunst. Tevens was hij er belast met het beheer der
subafdeling Handtekenen en Kunstgeschiedenis.
Van zijn maatschappelijke nevenfuncties is de volgende lijst te maken.
Bij de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1917 bestuurslid,
driemaal voor drie jaar voorzitter (vanaf 1918, 1931, 1940). Van 1918 tot 1952 lid
van de zgn. Bouwplan-commissie der Gemeente Hoorn.
Van 1918 tot 1953 lid en secretaris van de jury voor de Prix de Rome voor
bouwkunst.
In 1925 en 1937 bij de grote wereldtentoonstellingen te Parijs lid van de
Nederlandse commissie en van de internationale jury.
In 1934 benoemd tot voorzitter der Adviescommissie voor de gouden erepenning
van de Gijsberti Hodenpijlprijs.
Ook sinds 1934 lid van de Commissie voor aanwinsten van het Stedelijk Museum
te Amsterdam.
In dit zelfde jaar door de Minister van O.K. en W. aangewezen als
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lid-rapporteur bij de zittingen te Venetië der Coopération intellectuelle van de
Volkenbond.
Lid van de Schoonheidscommissie der stad Amsterdam 1935-1946.
Secretaris van de Rijkscommissie Rijksarchitectuurmuseum.
Tot 1940 voorzitter van de verenigingen Nederland-Egypte en Nederland-Hongarije
en ondervoorzitter van de verenigingen Nederland-Frankrijk en Nederland-Italië.
Sedert 1950 permanent lid van de International Fine Arts Council te New York.
Ook was hij lid van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht en van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
De volgende onderscheidingen vielen hem ten deel: 1926 ridder, 1939 officier
Legioen van Eer; 1937 officier Kroonorde van Italië; 1951 ridder Ned. Leeuw. Voorts
was hij erelid van het Genootschap Architectura et Amicitia en van de Kon. Ned.
Oudheidkundige Bond.
In boekvorm publiceerde hij:
De meesterwerken der beeldhouwkunst (in samenwerking met de Luikse
hoogleraar Laurat; 1916, 2e dr. 1933; Franse uitg. 1921, Italiaanse 1931).
Het Nederlandsche binnenhuis en zijn meubels, 1ste dl. 145-1650, 2de 1650-1750,
3de 1750-1800, resp. 1941, 1946, 1951.
Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederland 1450-1950, 1954.
Leo Gestel. De schilder en zijn werk, 1956.
Hij staat genoteerd als medewerker aan:
Bouwkundig Woordenboek van I. Zwiers 1916-1919.
Thieme-Becker Allgemeines Künstlerlexikon, dln 21 t/m 23, 1927-'29.
E.N.S.I.E. dl. II, 1947.
Hout in alle tijden o.r.v. W. Boerhave Beekman, dl. II, 1949.
Van zijn hand verschenen enorm veel artikelen en recensies in binnenen
buitenlandse kranten en tijdschriften. Het is zeer moeilijk alles te achterhalen,
waarschijnlijk echter zal in zijn archief nog veel gevonden kunnen worden, want hij
hield van bewaren. In het bijzonder mag worden genoemd zijn medewerking aan
het bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond en aan het maandblad
Beeldende Kunsten.
Speciaal worde nog gewezen op zijn artikel over Thomas Chippendale, de
grootmeester der Engelse meubelmakers en ‘Het Nederlandsche
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Meubel in zijn omgeving een eeuw geleden’; voorts zijn uitvorige bespreking van
‘Gewelfbouw’ van Ir. J.H.W. Thuniss.
Karakteristiek voor hem waren de titels van zijn toespraken als: Bouwkunst,
historische bevliegingen; Het beleven van Bouwkunst; Kunsthistorische capriolen.
Tot kort voor zijn dood is hij werkzaam gebleven. Hij publiceerde nog artikelen
over belangrijke onderwerpen en recenseerde belangrijke uitgaven. Samen met zijn
echtgenote reisde hij nog vrij veel en ook onderhield hij vriendschapsbanden met
velen. Bij de viering van zijn 80ste verjaardag, 19 augustus 1959, hebben vele
kranten en tijdschriften hun aandacht aan hem gewijd, w.o. vele met zeer
lezenswaardige artikelen. Elf maanden later is hij overleden.
B.T. BOEYINGA
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David Cornelis Röell
(Utrecht, 23 november 1894 - Amsterdam, 3 december 1961)
In de loop der jaren heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vele namen
geschreven in het register harer leden. Voor het toetreden van de meesten hunner
is er ongetwijfeld een literaire aanleiding geweest. Niet voor allen. Door de inschrijving
van jhr. dr. David Cornelis Röell op de rollen van dit aloud instituut is iemand lid
geworden, die volgens zijn collega A.M. Hammacher ‘nooit sprak en nooit schreef’.
Inderdaad hield Röell niet gaarne redevoeringen bij de opening van tentoonstellingen
en bepaalde hij zich tot het schrijven van inleidingen voor catalogi. Eén catalogus
heeft hij geheel gemaakt: die van de verzameling schilderijen in het Rijksmuseum,
uitgave 1934, ingeleid door dr. F. Schmidt Degener. Onder deze omstandigheden
kan een lijst van publicaties aan het slot achterwege blijven. Andere gegevens
komen er voor in de plaats.
Röells biograaf heeft dus tot taak iemand te herdenken, die men, behalve uit
enkele particuliere brieven, nauwelijks kan leren kennen uit nagelaten geschriften.
Des te meer uit die van anderen en voorts door het raadplegen van eigen
herinneringen ‘aan de man in zijn museum’ en ... door het bezien van het beeld, dat
Charlotte van Pallandt van Röell gemaakt heeft. De kop, die uit haar boetseerklei
te voorschijn is gekomen, heeft een huiveringwekkende trefzekerheid en wint het
van elke karakterbeschrijving of geschreven portret. Echter mag zowel het één als
het ander tot richtsnoer dienen voor een terugblik. Men zal de verschillende
uitgangspunten naast en door elkaar aantreffen in hetgeen volgt.
Getrouw aan de (gedrukte) leidraad van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde gaan vooraf ‘de voornaamste lotgevallen van de afgestorvene, vooral
de betrekkingen door hem bekleed’. Aan die wens wordt gaarne voldaan. Het tekenen
van de persoon kan daaraan worden vastgeknoopt.
Op 23 november 1894 werd te Utrecht uit het huwelijk van jonkheer Johan Hendrik
Röell, later generaal, en jonkvrouwe Henriëtte Quirine Hoeufft een tweede zoon
geboren, David Cornelis, wiens eerste doopnaam van de Hoeuffts afkomstig is. Zijn
ouders woonden in vele garnizoenen en daardoor komt het, dat hij in Utrecht en
Den Helder op school ging en later Leidse en Haagse gymnasia bezocht. Het in
1913
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afgelegd eindexamen geeft hem gelegenheid zich aan de Utrechtse universiteit in
te laten schrijven als student in de rechten. Na zijn candidaatsexamen in 1915 maakt
hij zich - niet zonder tegenstand van zijn ouders - los van de juridische faculteit en
bestudeert kunstgeschiedenis. Dat betekent in die tijd de volle studie der Nederlandse
Letteren met de kunst als bijvak en vergt onder anderen kennis van het Gotisch,
met welke taal Röell in 1916 op gespannen voet blijkt te staan. In 1917 neemt hij in
arren moede de rechtsstudie weer op en vestigt zich ter meerdere concentratie op
Bloemheuvel, daarna op Hardenbroek, welke buitenverblijven achtereenvolgens
hoofdkwartier zijn van de NCSV, waarbij Röell als kampofficier is aangesloten en
als lid der redactie van ‘Eltheto’. Maar ook in die omgeving blijft hij klagen over de
‘blauwe dictaatjes’, waarvan de juridische inhoud hem niet vermag te interesseren.
Eindelijk komt in 1919 zijn afscheid van de Utrechtse universiteit en zijn vertrek
naar Parijs. We vinden hem daar aan de Sorbonne en op de Ecole du Louvre, waar
zijn ervaringen als student in de kunstgeschiedenis hem gelukkige jaren bezorgen,
geen weelde.
Met zijn tijdgenoten uit Utrecht, waaronder R.H.W. Regout, H.J. Dijckmeester,
Marie Anne Tellegen en W.H.J. van Asch van Wijck onderhoudt hij de vriendschap.
Met drie hunner maakt hij kunstreizen door Italië. In de Provence vertoeft hij in maart
1920 tussen bloeiende boomgaarden. ‘Een beleving van de brieven van Van Gogh’,
schrijft hij aan mejuffrouw Tellegen, wie hij ook verslag uitbrengt van zijn zwerftochten
door de oude buurtjes van Parijs (‘een heerlijke jacht, die nooit verveelt’). Met
laatstgenoemde, met Dijckmeester en later ook met Van Asch van Wijck heeft Röell
in de redactie gezeten van het Utrechtse studentenblad ‘Vox Studiosorum’.
‘Parijs bracht de bevrijding van zijn wezen’, aldus Marie Anne Tellegen in 1963.
‘Daar heeft hij zijn volle ontplooiing gevonden. Maar schrijven wilde hij niet. En toch
waren zijn stukken in Vox het beste wat in onze studentenpers verscheen.’ Het zou
vruchteloos zijn hiernaar te zoeken, maar wil men een bewijs van Röells stijl als
student, dan diene de volgende passage uit een brief van 1916:
‘Met de beste bedoelingen tot schrijven bezield, ben ik uit mijn raam blijven
kijken naar de ondergaande zon, die tussen enkele populieren door
prachtige tinten wierp op een klein vijvertje vol waterlelies.’
Hij logeert dan in een kloostercel als gast van zijn vriend Regout, die Thomistische
wijsbegeerte studeert op Mariëndaal te Grave.
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Te Parijs bereidt Röell een dissertatie voor over Daniël Marot - Frans architekt, die
in de zeventiende eeuw in Nederland heeft gewerkt -, maar hij krijgt geen tijd deze
arbeid te voltooien. In 1922 wordt hij door Schmidt Degener ‘ontdekt’ en naar het
Rijksmuseum geroepen. Daarmee begint Röells Amsterdamse loopbaan. Aanleiding
tot zijn benoeming is de tentoonstelling van Nederlandse kunst in de ‘Salle du Jeu
de Paume’ in 1921, welke hij helpt organiseren. Men herinnert zich, dat Marcel
Proust op deze tentoonstelling door het wederzien van Vermeers ‘Gezicht op Delft’
werd geïnspireerd tot onsterfelijke bladzijden over leven en dood: ‘la mort de
Bergotte’. Heeft Röell hieraan gedacht, toen hij kort voor zijn dood in de Boerhaave
Kliniek, Proust ter hand nam, ‘sa propre vie lui apparaissant dans une céleste
balance’? Niemand weet het, maar vervolgen wij dit leven stap voor stap.
In het Rijksmuseum is hij aanvankelijk adjunct-conservator, later conservator. In
1936 haalt het Stedelijk Museum te Amsterdam hem daar weg. Wanneer
Burgemeester en Wethouders de Raad voorstellen, hem tot directeur der
gemeentemusea aan te stellen, ontmoeten ze enige tegenstand. De benoeming
geschiedt bij meerderheid van stemmen. Het is denkbaar, dat men iemand had
kunnen benoemen met meer feitenkennis dan Röell, een groter geleerde, een
gepromoveerde, maar niet een meer allround man, getuige bij voorbeeld zijn
belangstelling voor oude èn nieuwe kunst.
Röell reorganiseert het ‘Stedelijk’ en neemt het initiatief tot tentoonstellingen van
moderne kunst, waaronder in 1936 ‘Twee eeuwen Engelsche Kunst’, in 1937 Van
Dongen en Deensche Kunstnijverheid, in 1938 ‘Honderd jaar Fransche Kunst’, in
1939 de collectie P.A. Regnaut, Parijsche schilders en ‘Rondom Rodin’, in 1941 ‘In
Holland staat een huis’ etcetera. In de oorlogsjaren wordt hij door de bezetter een
tijdlang gevangen gezet. Daarentegen ondervindt hij medewerking bij het
overbrengen van kunst naar schuilkelders, wat hem vaak noodzaakt in de duinen
te verblijven als wachter bij de schatten der musea, waarvan de Duitsers zeiden of
dachten: ‘die krijgen we later toch’. Het is mede aan Röells optreden te danken, dat
in die tijd zo weinig is weggehaald uit de koninklijke paleizen.
Het einde van de oorlog betekent voor Röell wederom een verandering. Thans
een definitieve. In 1945 wordt hij hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Hij blijft dat
tot 1959 en ‘g o o i t h e t i n d i e j a r e n o n d e r s t e b o v e n ’, met welke
uitdrukking (in Het Parool, 1959) een
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sterk gewijzigde inrichting, opstelling en aankooppolitiek kernachtig worden
omschreven.
‘Rijksmuseum en Röell zijn vrijwel identiek geworden’, schrijft in dit blad dr. A.B.
de Vries. ‘Dat impliceert persoonlijkheid, de gave om leiding te geven, stugge
werkkracht, doorzettingsvermogen en, geldt het een museum, kennis, smaak en
organisatietalent’. Diezelfde eigenschappen ‘in een merkwaardige dosering’ stellen
hem in staat bijna jaarlijks een bijzondere tentoonstelling te organiseren: de
Rembrandttentoonstelling, de Weense Kunstschatten, de ‘Triomf van het Maniërisme’
en zo voort. Een meer volledige opgave volgt aan het slot.
Over tal van aangelegenheden en in tal van commissies wordt de hoofddirecteur
‘tussen de bedrijven’ geraadpleegd. Een benaderende lijst van functies besluit dit
artikel. Toch zou het niet juist zijn, de werkzaamheden van Röell vooral te zoeken
in de veelheid (die er ongetwijfeld was). David herdenken, stelt zijn vrienden voor
de noodzaak zich te concentreren op zijn ‘finesse’, op de fijnzinnigheid en tact, die
bij alles wat hij doet aan den dag komen (voor wie het opmerkt; voor wie het niet
opmerkt, is het wapen des te krachtiger). Beheerst door zin voor schoonheid, door
‘Kunstempfindlichkeit’, geholpen door het vermogen ‘koelbloedig risico's te
aanvaarden bij het voorbereiden van tentoonstellingen’ (opmerking van mr. H.K.
Westendorp † 1941), maar vooral toegerust met het talent om anderen iets te
suggereren, kost het Röell geen moeite zijn werkkracht bijna ongemerkt te ontplooien
en invloed uit te oefenen nu eens hier, dan weer daar, in besturen en vergaderingen,
op buitenlandse reizen, bij bezoeken aan beroemde collecties. In de meest gewone
- overigens veeltalige - gesprekken bereikt hij wat hij wil. Hij argumenteert niet, hij
charmeert. Engelse ‘great ladies’ halen het kostbaarste wat zij bezitten van de muur,
om het af te staan voor een expositie in Amsterdam; zelfs Zwitsers zwichten (bij
een biertje) tijdens de voorbereiding van ‘Bourgondische Pracht’.
Inderdaad zou men zich, dit overziende, in details kunnen verliezen, ware het
niet, dat in het centrum van Röells leven de verbouwing van het Rijksmuseum heeft
gestaan, een artistieke prestatie, die nu eenmaal niet kan worden beschreven, alleen
maar aanschouwd en beleefd.
Toch is hiermee niet alles gezegd. Er is, er was de aestheet Röell. Charlotte van
Pallandt heeft die gezien. De kop, die ze voor het Rijksmuseum maakte, heeft
Hammacher het volgende in de pen gegeven:
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‘De grote moeilijkheid was nu de uitdrukking van het gelaat, die door een
bepaalde houding tegenover het leven en door jarenlange scholing was
vastgelegd. We zeggen dan: het is een masker. Maar een masker, dat
de beeldhouwster bijzonder levend heeft gezien in een geheel van intens
fijne vlakjes en kuiltjes. Deze zouden de kracht van de grondvorm hebben
kunnen verzwakken. Maar dat doen ze niet. Ze hebben het oppervlak vol
van een geheimzinnig leven van zenuwen gemaakt, licht beweeglijk, bijna
overgevoelig. Ze hebben de glimlach van de mond, die geen glimlach
meer was, maar een vastgelegd heel fijn spel, tot iets zeer wezenlijks
gemaakt. Zo iets als het merk van Röell. Want, die mond, die tegelijk
glimlach is en die glimlach, die optrekt in de wangen, drukt woordenloos
uit, dat deze mens groot was geworden in het proevend keuren van
hetgeen zijn ogen, die merkwaardige spleten, waar doorheen zijn strelende
en zijn peilende blik kwam, gewaar worden. Dat samenspel heeft de
beeldhouwster prachtig gezien. Hij was een geoefende en een begaafde
in dat keuren van 's werelds kostbaarste zaken: de productie der
kunstenaars. Het ontnam aan de mond en de kin de beslistheid en het
zekere van het autoritaire, dat bij anderen zo vaak de zekerheid tot een
gewoonte en de beslistheid tot een noodzaak ziet worden. Hij bleef in dat
keurend proeven, in die onophoudelijke liefde voor het schone
toegankelijk, open. Er speelde doorheen de diplomaat, die het ontwijken
en de omwegen kende om het doel te bereiken. Er was, zoals aan deze
kop te zien, een zachtheid, waar achter een grote kracht schuil ging.’
Het vraagt een kunstenares, om tot uitdrukking te brengen in plastiek datgene, wat
de biograaf zo gaarne wil zeggen; het vereist de inspiratie van een kunstenares,
‘die, gespannen kijkend en wetend, een onuitsprekelijk gevoel in haar vingertoppen
moest krijgen, om die samengestelde kwaliteiten van een in zichzelf gesloten mens
tot een werkelijke gestalte te kunnen maken’.
Aldus (met weglating van een woord hier en daar) Hammachers beschrijving.
Dubbele inspiratie, eerst de poëzie van het boetseren, daarna die van het schrijven!
Toch heeft ook het meer nuchtere proza zijn rechten. De Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde vraagt feiten, die voor het oordeel over haar leden voor
het nageslacht van belang kunnen zijn. Twee hoogtepunten in Röells leven trekken
dan de aandacht: het eredoctoraat in de Letteren en Wijsbegeerte, hem door de
Amsterdamse universiteit in 1958 verleend, en zijn afscheid van het Rijksmuseum
in 1959. Niet zonder aarzeling wordt hier ‘hoogtepunten’ gezegd. Immers kunnen
Röells activiteiten in het Rijksmuseum het best worden gekenmerkt door ze als een
doorlopend hoogtepunt te zien. Zijn functie was niet zo zeer het beklimmen van een
berg - dat was ze ook -, maar een verblijven op de top, met uitzicht op hetgeen na
hem kwam. De bekende ‘dertig zalen’, na zijn dood geopend, zijn daarvan een
bewijs.
Het is verleidelijk hem in dit verband zelf te citeren. Nadat prof. dr.
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Q.J. van Regteren Altena hem in het doctoraat honoris causa had bevestigd, hield
de ‘jonge doctor’ een rede over de inrichting van musea, waarin het volgende
voorkwam:
‘Het voornaamste doel van een oordeelkundige opstelling is de bezoeker
de verveling en vooral de vermoeidheid te besparen. Hij moet zich in het
museum thuis voelen en telkens, van de ene zaal naar de andere gaande,
aangenaam worden verrast. Hij moet kunnen rondlopen met een gevoel
van welbehagen. Alles moet daartoe meewerken: niet alleen een logische
en kunsthistorisch verantwoorde circulatie door het gebouw en een
volmaakte opstelling, maar evenzeer voldoende gelegenheid tot uitrusten
en een perfect systeem van verwarming, air-conditioning en verlichting.’
Met het citaat wordt bereikt, dat nog een stukje proza van Röell aan dit opstel kan
worden toegevoegd. Een nuchtere mededeling over verwarming en verlichting bij
een erepromotie! Bewijs, dat Röell zonder pretenties was, een doodgewoon man
in de omgang, vol zorg voor zijn medemens, integer, praktisch, bescheiden. ‘Röell's
rise to eminence was in no way dramatic’, aldus mr. A. Staring in The Burlington
Magazine, 1962. Hoe juist.
Bij Röells afscheid als hoofddirecteur wordt hij met warmte toegesproken door
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en door de voorzitter van
een huldigingscomité ‘een ambassadeur van de kunst’ genoemd. Namens
zeshonderdtachtig vrienden worden hem nuttige geschenken aangeboden. Hij
ontvangt de zilveren medaille van de gemeente Amsterdam en wordt benoemd tot
grootofficier in de Huisorde van Oranje, incarnatie van zijn langjarige relaties met
de Koninklijke Familie. Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau was hij reeds
eerder geworden.
Het lijkt overbodig gewag te maken van zijn talrijke buitenlandse onderscheidingen.
Deze hebben vermoedelijk voor Röell weinig betekend buiten het ambtelijke. Zeker
niet in zijn leven van ongetrouwd man. Was hij niet ‘en dernière instance un haut
et noble solitaire’ (Nouvelles de Hollande, 1961)?
De huiselijkheid van een eigen gezin heeft hij niet gekend, wel het besef, zich
overal welkom te weten, waar men eruditie en onderhoudende conversatie waardeert.
Hij was een aangenaam gast aan tafel en een uitstekend gastheer.
Dit is ook het beeld van zijn laatste levensjaren, waarin na zijn pensionering door
tal van mensen en instellingen beslag op hem wordt gelegd, in de eerste plaats
weer door zijn geliefd Rijksmuseum. Hij kan
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in die tijd ook voor zijn genoegen op reis gaan. En zijn hoofd is vol plannen voor de
toekomst, wanneer op 3 december 1961 een hartaanval een eind maakt aan zijn
leven.
F. VAN LENNEP

Tentoonstellingen, in het Rijksmuseum georganiseerd
1945

Weerzien der Meesters

1946

Van Jan van Eyck tot Rubens
Franse Wandtapijten

1947

Kunstschatten uit Wenen

1948

Meesterwerken uit de Pinakotheek

1949

Uit de Schatkamer der Middeleeuwen
(West-Duitsland)

1950

De Koning-Stadhouder en zijn tijd

1950

120 Beroemde schilderijen uit het Kaiser
Friedrich Museum te Berlijn

1950

Bourgondische Pracht

1951

Het Franse Landschap

1951

Oosterse Tapijten

1952

Drie eeuwen Portret in Nederland

1953

Venetiaanse Meesters

1954

Oosterse Schatten

1955

De Triomf van het Maniërisme

1956

Rembrandt

1957

Michiel Adriaanszoon de Ruijter

1957

Van Gotiek tot Empire

1958

Middeleeuwse Kunst der Noordelijke
Nederlanden

1959

Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk
Holland

1959

Vlaamse Miniaturen uit de
Bourgondische tijd

Commissies, in welke Röell laatstelijk zitting had
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Adviseur van de onder handen zijnde restauratiewerkzaamheden in het
Rijksmuseum
Schoonheidscommissie stad Amsterdam
Commissie voor de oude Stad
Commissie van advies inzake de restauratie van het koninklijk Paleis te
Amsterdam
Amsterdamse Kunstraad
Voorlopige Monumentenraad, later voorzitter Monumentenraad
afdeling II Monumentenzorg
afdeling III Musea
afdeling V Oorlogsgevaren
Stichting tot bevordering van de belangen van het Rijksmuseum
Six-stichting (gedelegeerde van het Rijk)
Commissie van toezicht en advies voor de schilderijen der gemeente
Amsterdam
College van Regenten van de stichting ‘Slot Zuylen’
Vereniging Rembrandt
Vereniging Hendrick de Keyser
Vereniging ter bevordering van de instandhouding en uitbreiding van een
openbare verzameling van hedendaagse kunst
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Rijkscommissie van advies voor de bouw van schouwburgen en concertzalen
Holland-Festival
Hodshon-Dedelhofje (regent)
VVV-Amsterdam (gedelegeerde stad Amsterdam)
Gemengde Commissie van het Frans-Nederlands Cultureel Accoord
Voorzitter van het ‘Comité pour la Hollande’ in het ‘Institut Français
d'Amsterdam, maison Descartes’
Bestuurslid van het Genootschap ‘Nederland-Frankrijk’
Bestuurslid van de Stichting ‘Het Wijnkopersgildehuis’
Voorzitter van de Commissie voor de inwendige restauratie van het Muiderslot
Adviseur voor de verbouwing en herinrichting van het Museum te Groningen
Adviseerde de UNESCO en de Raad van Europa voor tentoonstellingen en
museum-inrichting.
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Pieter Sipma
(Dronrijp, 26 februari 1872 - Leeuwarden, 3 october 1961)
Pieter Sipma was het kind van eenvoudige ouders en volgde de vrijwel enige weg,
die voor dezulken toen openstond: via de opleiding aan een normaalschool
(Franeker) onderwijzer worden. Hij was achtereenvolgens onderwijzer aan de O.L.S.
te Ruinerwold (1981-'95), Sneek (1895), aan de 2e jongensschool (die voorbereidde
voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs) te Groningen (1895-1909); daarnaast
leraar in het Nederlands aan de Rijksnormaallessen te Assen (1903-'07), leraar in
het Nederlands aan de Gemeentel. Kweekschool voor Onderwijzeressen te
Groningen (1905-'06) en aan de Cursus voor de Hoofdacte te Groningen (1906-'11).
Ondertussen was hij door Dr. J. Bergsma opgeleid voor de Acte Ned. M.O. en werd
hij leraar aan de R.H.B.S. 3j.c. te Warffum (1909-'11), vervolgens aan het Gymn.
en de H.B.S. 5j.c. te Sneek (1911-'22) en aan de H.B.S. 5j.c. te Leeuwarden
(1922-'30). In het laatste jaar werd hij benoemd tot lector in de Friese taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen (-'42), waar hij sedert 1917 als
privaatdocent werkzaam was geweest. Voegt men hier aan toe zijn lessen aan de
Opleidingsleergangen voor middelbare acten te Leeuwarden en zijn talloze lezingen
voor een zeer uiteenlopend publiek, dan geeft dit reeds een indruk van de veelzijdige
werkzaamheid van Sipma als docent. Velen zullen zich hem herinneren als een
brilliant lesgever: hij stelde zich een doel en bakende zich de wegen daarheen af,
maar durfde ook, als de omstandigheden daar aanleiding toe gaven, ineens buiten
de gewone paden te gaan; zijn lessen waren helder en getuigden van humor, hij
riep belangstelling wakker, spoorde tot zelfwerkzaamheid aan en wist altijd een
waarderend woord te vinden voor de producten van aarzelende beginners.
De voortreffelijke didacticus vindt men ook terug in tal van publicaties van zijn
hand, dikwijls uit zijn onderwijs ontstaan. Ik noem hier zowel zijn ‘Phonology and
Grammar of modern West-Frisian, with phonetic texts and glossary’ (Oxford 1913)
als zijn veel later in het Fries geschreven grammatica ‘Ta it Frysk’ (3 dln. 1948-'49);
zijn inleiding tot de studie van het Oudfries ‘Fon alra Fresena fridome’ (1947), waarbij
hij een zeer persoonlijke methode volgt en zijn inleidende studie tot de persoonsen familienamen (Fryske Nammekunde I. Foaren Skaeinammen. 1952). Dl. II over
de toponymie heeft hij slechts
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gedeeltelijk kunnen schrijven, maar ook die torso verdient te worden uitgegeven.
Sipma beheerste het gehele veld der frisistiek, al ging zijn voorkeur duidelijk uit
naar de taalkunde in al haar facetten. Belangrijk zijn zijn tekstuitgaven; hoezeer hij
zich rekenschap had gegeven van de methodiek blijkt uit de uitvoerige inleiding op
de ‘Eerste Emsinger Codex’ (1943). Voor de studie van het Oudfries zijn de drie
delen ‘Oudfriesche Oorkonden’ (1927-'41) van onschatbare betekenis. Maar ook
het Middelfries (waarmee bedoeld wordt het Fries van ± 1550-1800) had zijn
belangstelling, zoals blijkt uit een aantal tekstuitgaven. Niet minder geldt dit voor de
dialectologie: als onderwijzer verzamelde hij al veel materiaal en hij heeft in menig
tijdschriftartikel het resultaat van zijn onderzoekingen op dit gebied neergelegd. En
ongetwijfeld had hij een voorkeur voor namenstudie; naast de algemene publicaties
zoëven al genoemd staan weer een aantal tijdschriftartikelen over speciale kwesties.
Sipma, die tot op hoge ouderdom over een benijdenswaardige physieke en
geestelijke kracht en frisheid beschikte, heeft zich ook intensief bezig gehouden
met de, door hem betwijfelde, invloed van de angelsaksische invasie en met de
friese runen. Merkwaardig was ook zijn grote openheid voor nieuwe taalkundige
opvattingen; hij mocht een zekere scepsis bewaren ten opzichte van de structurele
taalkunde, hij nam er wel degelijk kennis van en men ziet duidelijk de overgang van
de phonetische opvattingen in zijn ‘Phonology’ van 1913 naar de phonologische in
‘Ta it Frysk’ (1948-'49).
Naast zijn werkzaamheid als docent en man van wetenschap moet zijn arbeid
als bestuurder en organisator worden genoemd: hij nam zeer actief deel aan de
opbouw van de leeszaal in Sneek, hij was voorzitter van ‘De Jongfryske Mienskip’,
die een merkwaardige vernieuwing in de Friese beweging tot stand bracht, hij was
hoofdredacteur van tijdschriften als ‘De Weitsrop’ (een onderwijs-tijdschrift) en ‘It
Heitelân’ (weekblad van 1919-'26, daarna maandblad), hij was de organisator en
eerste voorzitter van ‘De Fryske Akademy’ (sedert 1938). Overal was hij een
stuwende kracht, een man van initiatief, die met zijn aanstekelijk optimisme ook
anderen tot activiteit wist aan te sporen.
Sipma was allerminst een schrijftafelgeleerde, hoeveel voortreffelijks ook uit zijn
pen gekomen is. Hij nam volop deel aan het maatschappelijk leven. Ook zijn hobbies
(muziek, schilderen, eierenzoeken en zeilen) bewijzen zijn veelzijdigheid. Hij was
een markante en tegelijk charmante
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persoonlijkheid met een eerder Franse dan Friese zwierigheid. En toch op en top
een Fries. Met zijn overlijden is in de Friese gemeenschap, en niet alleen op het
terrein der wetenschap, een leegte ontstaan; niemand van zijn leerlingen kan tenvolle
zijn plaats innemen.
J.H. BROUWER

Lijst van geschriften
Zie: J.J. Kalma, Bibliografy Dr. P. Sipma (It Beaken XIV, 1952, 93), in het nummer
dat geheel aan hem gewijd was. Een aanvulling op deze bibliographie is in bewerking.
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Caroline Louise Thijssen-Schoute
(Wageningen, 19 mei 1904 - Utrecht, 11 februari 1961)
Met het heengaan van Dr. C.L. Thijssen-Schoute, na een smartelijk en in waarheid
voorbeeldig gedragen lijden, is het Nederlandse geestesleven een bijzondere en
markante figuur ontvallen. Geboren te Wageningen, als enige dochter in het gezin
van de botanicus, Dr. J.C. Schoute en kleindochter van de bekende Groningse
uitgever Noordhoff, bracht zij haar jeugd achtereenvolgens door te Wageningen,
Gouda en met name Bussum, waar zij de H.B.S. bezocht. Het einddiploma behaalde
zij te Groningen, waar haar vader inmiddels tot hoogleraar was benoemd. Daarna
bereidde zij zich terstond voor op het Staatsexamen B. Zo kon zij in 1923 toegelaten
worden tot de Universiteit om er aanvankelijk rechten te studeren. Weldra bleek
haar aanleg en belangstelling evenwel duidelijk anders gericht. Op grond van een
aanvullend examen A mocht zij in 1926 omzwaaien naar de Neerlandistiek, waarna
haar ijver en vasthoudendheid haar in staat stelden - ondanks een enthousiast
deelnemen aan het toen nog zo prille verenigingsleven der vrouwelijke studenten,
compleet met feministische polemieken-en wat dies meer zij - vier jaar later doctoraal
te doen.
Mejuffrouw Dra. Wies Schoute was geen gewone Neerlandica. Had de algemene
oriëntatie van haar interessensfeer zich al gemanifesteerd in de keuze van haar
bijvakken - Italiaans en kunstgeschiedenis - typerend voor haar speciale instelling
mag het in 1939 gepubliceerde proefschrift Nicolaas Jarichides Wieringa heten,
waarin zij deze 17e eeuwse Rabelaisvertaler de aandacht schonk die hij tot dusver
had moeten ontberen. De overbrenging naar het vaderland van elders in het Europa
der post-Renaissance ontdekte ideeënrijkdom - en omgekeerd - zou haar namelijk
zodanig fascineren, dat het verzamelen van bouwstenen tot de studie van dit
verschijnsel haar leven zou blijven vervullen en dit eerste object een mijlpaal in haar
ontwikkeling zou blijken.
Een andere mijlpaal was haar huwelijk geweest, kort na haar doctoraal examen,
met Dr. W.J. Thijssen, leraar wiskunde te Groningen en later directeur ener H.B.S.
Van 1934 tot '46 woonde het echtpaar te Naarden, vervolgens te Enkhuizen, waar
Mevrouw Thijssen enkele jaren het oud-archief der Gemeente verzorgde, en sinds
1952 te Utrecht. Het is daarbij of met het definitief verlaten van Groningen, waar
trots alle omzwervingen haar wortels toch wel altijd gevestigd waren geweest,
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de drang om ook wetenschappelijk haar vleugels wijder uit te slaan haar steeds
dringender bewust werd. Het werk over Wieringa had haar door zijn aard en opzet
niet tot litterair-kritische Rabelais-studie kunnen brengen. Toen zij echter spoedig
na haar promotie een onderzoek entameerde naar een andere vertaler uit dezelfde
tijd, J.H. Glazemaker, ‘verdietser’ onder meer van Descartes en Spinoza, gaf zij
zich weldra geheel over aan de materie zelve van diens geestelijke activiteiten.
Met alle energie die haar eigen was wierp Mevrouw Thijssen zich thans op de
studie der geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder op die van de
Nederlandse in de 17e eeuw. Haar proefschrift, hoe verdienstelijk ook wat conceptie
en uitwerking betreft, was toch te beperkt geweest van onderwerp om buiten de
kring der faculteit veel weerklank te vinden. De belofte die het echter voor insiders
inhield begon zij in de nu aangebroken jaren in te lossen, jaren die mede door de
bittere tragiek der oorlogsomstandigheden niet alleen de gelegenheid tot bezinning
en verdieping boden, maar deze imperatief deden zijn voor alwie voorgaf werkelijk
met en door ‘cultuur’ te leven. Aldus deed Glazemaker het plan bij haar rijpen de
geschiedenis van de strijd rond de denkbeelden van Spinoza in Nederland in zijn
totale omvang uit de bronnen te beschrijven. Bij de uitvoering van dit project werd
zij noodzakelijkerwijs geconfronteerd met de uitlopers van het Cartesianisme. Dit
bleek nog veel dieper en nog veel breder in het Nederlandse denken en voelen te
zijn doorgedrongen. En zo werd het voor haar onontkoombaar nog vóór haar studie
van het Spinozisme eerst het effect van Descartes' geschriften in het 17e eeuwse
Nederlandse geestesleven in kaart te brengen. In enkele artikelen bood zij tussen
1949 en '50 een proeve van haar arbeid. Dan, in 1954, verschijnt haar Nederlands
Cartesianisme.
Zoals zo vaak in de geschiedenis van het menselijk denken is dit werk van 742
bladzijden als voorstudie opgezet en ten slotte ‘magnum opus’ gebleken. Het is
noch een aaneengeschakeld relaas, noch een magistraal panorama. Het is haar
als 't ware ontrukt door bevriende relaties, aangezien, ook weer zoals zo vaak in de
geschiedenis, de onvermoeibare speurzin en hardnekkigheid van de maker de
publicatie van het boek anders hadden doen uitstellen tot in het oneindige. Maar
het is een schatkamer van materiaal; met dit waarlijk monumentale boek was haar
naam, zoals Prof. Dr. F.R. Sassen getuigde, in de geschiedschrijving der
Nederlandse wijsbegeerte voorgoed gevestigd. Het was bovendien een werkplan
en een uitdaging: een werkplan omdat het naspeuren van
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het patroon in de 18e eeuw hierna niet langer verwaarloosd mocht blijven, een
uitdaging om deze en dergelijke studiën niet langer aan buitenlanders over te laten
zoals tot dusverre grotendeels het geval was geweest.
Zelf bezocht Mevrouw Thijssen het buitenland nu in toenemende mate, steeds
vasthoudende aan haar oorspronkelijk idee de uitstraling van Spinoza's denken te
beschrijven. Zij reisde van archief naar archief, van bibliotheek naar bibliotheek en,
wat misschien wel het belangrijkste was, zij legde het ene persoonlijke contact na
het andere en wist zodoende steeds meer belangstelling te wekken voor het
onderzoek waar zij haar hart aan had verpand. In 1956 kwam de herdenking van
de 250ste sterfdag van Pierre Bayle, de Franse réfugié die, als de skeptische
schepper van o.a. de Dictionnaire Historique et Critique, zich de erenaam van ‘de
filosoof van Rotterdam’ zou verwerven. Het was uiteraard Dr. Thijssen-Schoute die
voor de belangrijke herinneringsbundel, uitgegeven door Dr. P. Dibon voor het
Institut Français te Amsterdam, de fraaie bijdrage leverde over ‘La Diffusion
européenne des idées de Bayle’. Door Spinoza reeds op Descartes en Bayle
gebracht, was het onvermijdelijk dat zij haar aandacht tevens op John Locke zou
richten en op de invloed welke diens Engelse empirisme op het Nederlandse wijsgerig
leven uitoefende, gedurende en na zijn ballingschap in de Verenigde Provinciën.
Onderzoekingen te Oxford en Cambridge leverden een rijke oogst op en openden
steeds verdere perspectieven. Een Locke-studie heeft zij niet meer mogen voltooien.
Sinds het najaar van 1960 was zij toegelaten als privaat-docent aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de ideeëngeschiedenis van de
17e eeuw. Van haar gaven als docente heeft men echter slechts enkele maanden
mogen profiteren en haar openbare les over ‘De Republiek der Letteren’ was het
haar ook niet meer gegeven uit te spreken.
Haar dood kwam niet onverwacht. Langer dan een jaar reeds hadden de tekenen
van de slepende ziekte die haar zou wegrukken zich geopenbaard en haar vele
vrienden zagen met bezorgdheid en ontzag hoe zij desondanks tot het uiterste bleef
doorwerken aan de taak die zij zich had gesteld. Toen er geen twijfel meer bestond
omtrent de afloop heeft zij de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting in het leven
geroepen, met als doel de stimulering van het verrichten van onderzoekingen en
het doen van publicaties op het gebied der ideeëngeschiedenis en der vergelijkende
letterkunde, bij voorkeur in verband met de Nederlandse
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Gouden Eeuw. Haar vermogen vermaakte zij aan deze stichting, haar bibliotheek
verdeelde zij onder bevriende onderzoekers en instellingen. Haar heengaan vond
plaats op 11 februari 1961.
Louise Thijssen-Schoute is kinderloos gestorven en wat zij als haar levenswerk
heeft gezien bleef onvolbracht, bekend en gewaardeerd in wat zij ervan heeft
nagelaten in slechts kleine kring, uiteindelijk. Maar op haar wijze was zij een pionier.
Voor wie het voorrecht hebben gehad met haar samen te werken en haar persoonlijk
nader te leren kennen, was zij een voorbeeld en een inspiratie, niet alleen om haar
brede en objectieve wetenschappelijke belangstelling en de onbegrensde toewijding
aan haar werk, maar vooral ook om haar door dit alles heen levende eenvoud,
warmte en eerlijkheid. Zo op iemand, dan mag op haar van toepassing zijn het
woord van Spinoza: ‘Hoe meer ieder zijn nut, dat is zijn wezen te bewaren, poogt
en kan zoeken, hoe hij meer met deugd begaafd is.’
A.G.H. BACHRACH

Bibliografie
Een volledige lijst der geschriften van Mevrouw Thijssen zal verschijnen in de
herdenkingsbundel Uit de Republiek der Letteren, welke ter perse is.
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Cyriel Emiel de Baere
(Baasrode, 9 april 1884 - Beringen-Mijn, 14 oktober 1961)
Cyriel Emiel de Baere leeft in onze herinnering als een voorname, beheerste
verschijning, met de kalme flits van de blauwe ogen onder de zware bril, het
vriendelijke sikje, de donkere aktentas: leraar, taalinspecteur, organisator van
wetenschappelijk en cultureel leven, zelf voordrachtgever, schrijver en beoefenaar
van wetenschap.
Zovele uitingen van een intense drang naar activiteit, die zich niet tot één bepaalde
werkkring, die van het eigen beroep, beperkte, doch bovendien op idealistische
wijze een uitweg zocht in tal van sociale bedrijvigheden daarbuiten. Zo heeft hij zijn
grote gaven van geest en gemoed, met standvastige overtuiging, in dienst gesteld
van onderwijs, van taal- en letterkunde, van volksontwikkeling en cultuurleven. Dat
in een tijd, die nog niet ongeveer elke vorm van wetenschap, kunst of letterkunde
langs het medium van brochure of pocket op grote schaal verspreidde. Hij was een
man die zichzelf niet ontzag en zichzelf nooit zocht, zoals reeds van hem werd
getuigd.
Cyriel Emiel de Baere is te Baasrode in Oost-Vlaanderen, België, op 9 april 1884
geboren, in een groot gezin waaruit meer dan één knap onderwijsman is
voortgekomen. Zijn jeugd bracht hij te Kruishoutem (O.-Vl.) door, de gemeente,
waarvan hij later ereburger zou worden. Hij studeerde aan het College te Oudenaarde
en aan de Universiteit te Leuven, waar hij tot doctor in de Wijsbegeerte en Letteren
(Germaanse Filologie) promoveerde.
In 1906 werd hij leraar aan het Gemeentecollege te Nijvel. Van 1908 tot 1933
was hij achtereenvolgens leraar aan de Koninklijke Athenea van Hasselt, Elsene
en Brussel. Van 1932 tot 1952 was hij taalinspecteur voor het middelbaar onderwijs.
Hij heeft niet alleen verschillende generaties Nederlandstalige en Franssprekende
leerlingen, door het levende woord in de wereld van het Nederlands binnengeleid.
Hij heeft voor hen, en voor vele leraren, degelijke handboeken samengesteld, reeds
toen goede leerboeken voor het Nederlands in België nog niet zo bijzonder talrijk
waren. Hij heeft op dat gebied vaak pioniersarbeid verricht. In 1923 verscheen zijn
Beknopte Nederlandsche Spraakkunst ten dienste van het middelbaar en het normaal
onderwijs in Belgische scholen, later door de Oefeningen gevolgd, die ruim twintig
uitgaven heeft gekend en thans nog, door andere bewerkers, wordt in het licht
gegeven. Als
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uitstekend tweetalige publiceerde hij in 1924 zijn eveneens vele malen herdrukte
Beknopte Nederlandsche Spraakkunst voor Waalsche scholen met een verzameling
Oefeningen. Door deze grammatica's was hij jarenlang, in Vlaanderen, Wallonië en
Brussel, een veilige gids voor de studie van het Nederlands. Bovendien stelde hij
ook bloemlezingen samen en verder de bekende reeks Keurboeken voor Middelbaaren Normaalonderwijs (samen met Dr. J. Verboven, later ook met Dr. J. Helsen),
waarin hijzelf verschillende Nederlandse en Vlaamse auteurs voortreffelijk didactisch
en boeiend heeft voorgesteld.
In 1932 werd hij tot taalinspecteur benoemd. Zo heeft hij zelf rationele en
doelmatige normen voor de toepassing van de taalwet op het middelbaar onderwijs
vastgelegd, die thans nog, naar de huidige taalinspecteur, Dr. H. Gijssels ons
meedeelde, als richtlijnen bij die inspectie worden gevolgd. Van zijn bevoegdheid
in dat verband getuigt intussen nog zijn publicatie: De Wet van 14 Juli 1932,
houdende de taalregeling in het lager en het middelbaar onderwijs. Haar toepassing
op het middelbaar onderwijs (1935).
Zijn wetenschappelijke belangstelling bewoog zich op de gebieden van de
literatuur, de taalkunde en de volkskunde. Een van zijn eerste boeken was aan
rederijkerswerk gewijd: de Geschiedenis der Hasseltsche Rederijkerskamer De
Roode Roos, die hij samen met Dr. Jan Gessler schreef en in 1912 uitgaf. Zo
behandelde hij nog, op vaak uitvoerige wijze, bepaalde aspecten uit de externe
geschiedenis van de Brusselse rederijkerskamers in tijdschriften zoals Verslagen
en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
en Eigen Schoon en de Brabander.
Van een ruimere, zelfs enigszins comparatistische visie geven zijn uitvoerige
verhandelingen blijk: De Judastragedie in de Nederlandsche Letterkunde (1928) en
De Judasfiguur in de Legende en de Folklore (1929). Duidelijker overgang naar de
volkskunde vertonen zijn Onze Ommegangsreuzen (1930) met het vrij late vervolg
Onze Vlaamsche Reuskens (1941).
Zijn voornaamste, in taalkundig opzicht belangrijke, studie is Krachtpatsers in de
Nederlandsche Volkstaal. Een verzameling oudere en jongere bastaardvloeken
(1940). Hij heeft hier een omvangrijk en schilderachtig deel van onze woordenschat
zo grondig en volledig mogelijk verklaard of nauwkeurig omschreven. Nog talrijke
andere bijdragen in tijdschriften weerspiegelen zijn genuanceerde geestelijke
belangstelling. Die kan men makkelijk in de bibliografie van zijn werken terugvinden.
Er dient echter nog even nadruk gelegd op een ander uitzicht van de
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werkzaamheid van C. de Baere, waardoor hij eveneens de Nederlandse
cultuurgemeenschap aan zich heeft verplicht, en waarvan de sporen uiteraard rapper
vervluchtigen of vervagen dan die van geschriften. Jarenlang heeft hij krachtig
bijgedragen tot het behoud en de verspreiding van de Nederlandse taal en cultuur
te Brussel door zijn arbeid in verschillende verenigingen, voornamelijk het
Davidsfonds en de Hogeschooluitbreiding. Van de eerste vereniging was hij vele
jaren de gewaardeerde voorzitter. Hij trad daar, evenals in het Willemsfonds en in
andere kringen voor volksontwikkeling ook zelf als spreker op. Bij voorkeur handelde
hij over de Ommegangsreuzen en over allerhande kleurige ‘schimpighe’ woorden
en uitdrukkingen. Waar in het geestesleven van de vorige eeuwwisseling de
Hogeschooluitbreiding, naar het voorbeeld van het Engelse ‘University Extension
Movement’, een internationaal verschijnsel was, dat met een eigen nuance ook in
België en in het Brussel van die tijd was terug te vinden, heeft C. de Baere ook in
dat opzicht verdienstelijk werk geleverd. De leidende gedachte van die
Hogeschooluitbreiding in de toen nog verfranster sfeer van de hoofdstad was: hogere
wetenschap en kennis brengen aan hen die geen universitaire vorming hadden
ontvangen. Reeds begin 1914 was C. de Baere aldus actief betrokken bij de
organisatie van lezingen, voordrachten en ‘leergangen’ in Brussel-centrum en in de
voorsteden. Zo was hij zelf directeur van de Leergang voor Bibliothecarissen, richtte
een Leergang in taal- en letterkunde in, was mede-organisator van cursussen in
paleografie, in kennis van de streek, in verpleegkunde ... In het snel gewijzigde
tijdsbeeld verdwenen ook dergelijke leergangen en behield de Hogeschooluitbreiding
een beperkt aantal hoogstaande centrale voordrachten voor een ruim en ontwikkeld
publiek, dat o.a. door wijlen Prof. Dr. E. de Bruyne en de latere Eerste-Minister,
Prof. Dr. J. van Houtte, werd geleid. Dr. C. de Baere presideerde deze
voordrachtencyclussen in 1947-1949 in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten.
Ze zijn, wat de weerklank betreft, een hoogtepunt gebleven in het leven van de
Hogeschooluitbreiding van na de Tweede Wereldoorlog. In het Brusselse landschap,
waar de Vlaamse cultuurstrijd nog steeds verder gaat, bekleedde C. de Baere een
eigen plaats naast andere voormannen, die ons in de laatste jaren ontvielen, zoals
Jan Boon, Jozef Clottens, Prof. Dr. Franz de Backer en Julius Hoste.
Ruim zesendertig jaar is hij Secretaris geweest van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
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waardoor hij met de hem kenmerkende stille volharding de ontwikkeling van de
Nederlandse wetenschappelijke cultuur in België heeft helpen bevorderen.
In 1947 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde en was verscheidene jaren haar Vaste Secretaris.
Veelzijdigheid, die niet tot versnippering van krachten en mogelijkheden heeft
geleid, was een kernpunt in C. de Baeres werkzaamheid. Zin voor orde en regelmaar
liet hem toe uiteenlopende zaken, vanuit een rustig evenwicht, snel en degelijk af
te handelen. Bedachtzaam en wijs, met een uitgesproken neiging tot objectiviteit,
vermeed hij het liefst extreme standpunten. Door deze kwaliteiten, alsook door zijn
hoffelijke dienstvaardigheid en zachte goedheid had hij in ruime kring waardering
en sympathie verworven.
Over zijn laatste levensjaren lag een bijna bestendige schaduw: eigen ziekte en
die van zijn geliefde vrouw hadden zijn vroegere veerkracht sterk verminderd. In de
vereenzaming van het afgelegen Tessenderlo, veelvuldig onderbroken door het
bezoek van goede vrienden, heeft hij zijn levensavond doorgebracht. In alle stilte,
in het Ziekenhuis te Beringen-Mijn, ver van de grote stad waar hij bijna een halve
eeuw had gewerkt, is hij voor immer heengegaan.
GILBERT DEGROOTE
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Karl Jaberg
(1877 - 1958)
Es soll hier versucht werden, die Grundzüge des Denkens von Karl Jaberg
aufzuzeigen. Daraus wird sein entscheidender Beitrag zur Entwicklung der
romanischen Philologie in den ersten sechzig Jahren unseres Jahrhunderts erhellen.
Im Jahre 1900 legt Karl Jaberg an der Universität Bern eine Dissertation über
Pejorative Bedeutungsentwicklung im Französischen (mit Berücksichtigung
1
allgemeiner Fragen der Semasiologie) vor . Diese Arbeit ist bereits bezeichnend.
Nachdem Jaberg sehr sorgfältig über die Betrachtung des Bedeutungswandels in
der semasiologischen Forschung des 19. Jahrhunderts referiert hat, nachdem er
von der klaren Starrheit der logischen Betrachtungsweise gesprochen hat, die in
der ausschliesslichen Beantwortung der Frage nach dem logischen Verhältnis
zwischen der alten und der neuen Bedeutung wohl zu allgemeingültigen, aber damit
auch zu weitgehend gleichgültigen Resultaten gelangt, nachdem er die verwirrende
Vielfalt der Theorien dargelegt hat, zu denen die psychologisch-historische
Betrachtungsweise im Streben nach der Beantwortung der Frage nach dem Wie
und dem Warum des Bedeutungswandels gelangt, lässt er alle starren Systeme
und Theorien hinter sich und versucht aus seinem reichen Material selbst heraus
die Gesichtspunkte zu gewinnen, um den pejorativen Bedeutungswandel tiefer zu
verstehen. Dies gelingt ihm durch eine sehr gescheit durchdachte und fein
differenzierte Einteilung des Materials, die gerade durch ihre Offenheit der
Mannigfaltigkeit des sprachlichen Geschehens gerecht zu werden sucht. Die Arbeit
ist heute zu Unrecht ein wenig vergessen. Sie gelangt allerdings nicht zu
2
spektakulären Theorien , aber sie ist

1

2

Erschienen in der Zeitschrift für romanische Philologie, 25 (1901), 561-601; 27 (1903), 25-71;
(1905), 57-71. Was die Werke von Karl Jaberg betrifft, sei hier ein für allemal auf die
Bibliographie seiner Veröffentlichungen in Vox Romanica, 17 (1958), 9-18, hingewiesen.
Hinzuzufügen ist lediglich der 1960 erschienene Index zum Sprach- und Sachatlas Italiens
und der Südschweiz sowie eine Sammlung von zum Teil bisher unveröffentlichten Aufsätzen,
die als zweiter Band der Sprachwissenschaftlichen Forschungen und Erlebnisse, Romanica
Helvetica 6, Paris/Zürich und Leipzig 1937, erscheinen wird.
Die Zeit für eine neue theoretische Gesamtdurchdringung der semasiologischen Probleme
war um 1900 noch nicht gekommen. Vielleicht hat Karl Jaberg davon etwas gespürt, als er
den lezten Teil der Abhandlung, das Kapitel über die Bedeutungsübertragung, nicht mehr
veröffentlichte. Ein weiterer Grund dafür lag sicher in der Tatsache, dass sich für Karl Jaberg
nach der Begegnung mit Gilliéron dringendere und drängendere sprachwissenschaftliche
Probleme stellten.
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überaus reich an sehr treffenden Einzelbeobachtungen, die eine theoretische
Durchdringung der Probleme voraussetzen und in einem grösseren Rahmen
vorbereiten. Und vor allem: Die Dissertation von Karl Jaberg zeigt bereits die
Grundzüge dieses Forschers mit unverkennbarer Deutlichkeit: die Liebe und Treue
zum Material, zum Stoff, der nicht durch vorgefasste Meinungen, durch das
Hineinzwängen in Kategorien, die nicht aus ihm selbst heraus entwickelt sind,
sondern zum Beispiel aus der Logik oder der Psychologie stammen, vergewaltigt
werden darf. Aus der Sprache selbst heraus, durch möglichst feines und
differenziertes Ordnen und Gliedern der sprachlichen Erscheinungen, muss die
Sprache gedeutet werden.
Es ist verständlich, ja selbstverständlich, dass ein Forscher wie Jules Gilliéron,
der ebenfalls, alle feststehenden theoretischen Gebäude verwerfend, in radikalster
Weise zu den sprachlichen Erscheinungen selbst zurückkehrte, Karl Jaberg in seinen
Bann ziehen musste, als dieser nach seiner Doktorpromotion das Studienjahr
1900/1901 in Paris verbrachte. Schon die 1906 erschienene Habilitationsschrift
Über die assoziativen Erscheinungen in der Verbalflexion einer südostfranzösischen
1
Dialektgruppe (Eine prinzipielle Untersuchung) trägt den Stempel dieser Begegnung .
Es ist zwar noch keine sprachgeographische, sondern eine morphologische Studie.
Aber da wird zum erstenmal die Grundfrage nach der Wirkung und dem Wesen der
Analogie innerhalb des Verbalsystems nicht im Hinblick auf die zu weitgehend
erstarrter Regelmässigkeit gelangte Schriftsprache gestellt, sondern von lebendigen
und in ihrem Leben zum Teil sich unbändig gebärdenden Mundarten aus, die zuerst
mit der Methode Gilliérons aufgenommen werden. Auch hier wird das Material nicht
zum vornherein durch starre Kategorien vergewaltigt, es wird in Ehrfurcht gesammelt,
mit liebevoller Klarheit geordnet und dann erst auf die Grundfragen der sprachlichen
Entwicklung hin befragt. Diese Grundfragen sind immer vorhanden bei Jaberg, aber
die Antworten darauf werden nie voreilig und überstürzt gegeben,

1

Von 1901 bis 1906 war Jaberg Lehrer für Französisch und Italienisch an der Aargauischen
Kantonsschule in Aarau. Schon ein Jahr nach seiner Habilitation an der Universität Zürich
und der gleichzeitigen Wahl als Lehrer an der Höheren Töchterschule in Zürich folgte er 1907
einem Ruf an die Universität Bern, wo er bis 1945 den Lehrstuhl für romanische Philologie,
italienische Sprache und Literatur innehatte.
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sondern reifen aus und stehen dann fest und sicher da. So gehören die allgemeinen
Erkenntnisse, die Jaberg aus der Betrachtung seines Materials gewinnt, zum
Gültigsten, was über das Wesen der assoziativen Erscheinungen in der Verbalflexion
ausgesagt worden ist.
Ich habe bewusst bei der Vorstellung der ersten beiden grösseren Arbeiten von
Karl Jaberg etwas länger verweilt. Sie zeigen im Keime die Eigenart und Grösse
dieser Forscherpersönlichkeit, die sich in den folgenden - berühmteren - Studien
organisch entfaltet. Überall finden wir das Fernhalten starrer aprioristischer
Kategorien, überall die Treue zum Stoff, der sorgfältig gesichtet und geordnet und
in letzter Linie aber immer auch auf die Grundprobleme der Sprachwissenschaft hin
befragt wird. Dies gilt auf verschiedenen Gebieten, zuerst in der Sprachgeographie,
in der Jaberg von 1908 an mit scharfsinnigen Deutungen von Karten des Atlas
linguistique de la France hervortritt und in der er von 1911 an mit seinem Freund
Jakob Jud zusammen den Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz plant
und vorbereitet, dann in der Dialektologie, die er 1911 mit den Notes sur l's final
1
libre dans les patois franco-provençaux et provençaux du Piémont bereichert , einer
ebenso minutiösen wie gescheiten Darstellung von sprachlichen Interferenzund
Regressionserscheinungen in den Dialekten, die an der Scheide zwischen
franko-provenzalischem, provenzalischem und italienischem Sprachgebiet liegen,
und schliesslich in der Onomasiologie, der er 1917 eine seiner hervorragendsten
Studien widmet: Sprache als Äusserung und Sprache als Mitteilung (Grundfragen
2
der Onomasiologie) . Darin wird nicht nur eine theoretische Rechtfertigung der
onomasiologischen Betrachtungsweise gegeben, sondern es werden auf Grund
von konkretesten Beispielen die abstraktesten Fragen nach dem Wesen der Sprache
erörtert, so vor allem die Frage nach dem Verhältnis zwischen Ausgedrücktem
(Begrifflichem) und Ausdrückendem (Sprachlichem), wobei gezeigt wird, dass dieses
Verhältnis nur dann richtig verstanden werden kann, wenn zugleich die Frage nach
dem Zweck des Ausdrückens (der Mitteilung) gestellt wird, woraus sich der
Verkehrswert eines Begriffes bestimmt. Sprachliche Formen drücken nicht nur aus,
sie teilen auch mit, sie sind Werkzeuge des sprachlichen Verkehrs, Glieder eines
‘Systems, das einer möglichst vollkommenen und praktischen

1
2

Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse romande, 10, 49-79.
Archiv für das Studium der neueren Sprachen, 136, 84-123. Abgedruckt in
Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse, cit., wonach ich im folgenden zitiere.
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Art der Gedankenvermittlung dienen soll’ (p. 182). Die Erforschung dieses Systems
ist die erste und vornehmste Aufgabe der Sprachwissenschaft.
Es ist kaum nötig, auf die Verwandtschaft dieser Gedankengänge mit den
grundlegenden Anschauungen hinzuweisen, die 1916 in Ferdinand de Saussure's
Cours de Linguistique Générale veröffentlicht wurden. Karl Jaberg ist auf eigenen
Wegen und unabhängig von de Saussure zu seinen Erkenntnissen gelangt, ein
Beweis für seinen klaren und schöpferischen Blick in den Grundfragen des
Sprachlichen. Dieser Blick äussert sich, abgesehen von manchen anderen Studien
und Auseinandersetzungen, auch in seiner bedeutendsten Studie zur
1
Sprachgeographie, die er 1936 unter dem Titel Aspects géographiques du langage
vorlegt. Hier klingt alles zusammen: das Bekenntnis zum Stoff, zum Ausgehen vom
lebendigen Einzelnen, die Liebe zur Sprachgeographie und der Sinn für prinzipielle
Fragen. Und mehr noch: Das Interesse für Fragen der Semasiologie und der
Morphologie, das sich in Dissertation und Habilitationsschrift bekundet hatte, tritt
hier in neuer Form wieder auf, indem Jaberg die sprachgeographische Methode
nicht nur, wie es am nächsten liegt, zur Lösung onomasiologischer Probleme
anwendet, sondern mit ihr auch semasiologische und morphologische Fragen zu
beantworten sucht. Dies ist besonders neu und bahnbrechend, und auch besonders
schwierig, da die Sprachatlanten onomasiologische Karten enthalten und die
semasiologischen und morphologischen Erscheinungen mühsam aus vielen
verschiedenen Karten (und daneben aus Dialektwörterbüchern und -monographien)
zusammengetragen werden müssen, um geographisch betrachtet werden zu können.
Vor allem für das Semasiologische hat allerdings in der Folge Karl Jaberg selbst,
zusammen mit Jakob Jud, ein Hilfsmittel geschaffen, das solche Studien ungeheuer
erleichtert. Nachdem 1928 bis 1940 der Einführungsband und die acht Kartenbände
des Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz erschienen waren, ist 1960
der Index zu diesem Werk publiziert worden, der nun geradezu zur semasiologischen
Auswertung der Sprachkarten einlädt, indem er alle in den Kartenbänden
auftretenden Formen (es ist über eine Million) in Worttypen gegliedert
zusammenfasst. So macht er sichtbar, auf welchen verschiedenen Karten ein Typus
vorkommt, anders ausgedrückt: welches die verschiedenen Bedeutungen eines

1

Erschienen als Band 18 der Société de Publications Romanes et Françaises.
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Typus im geographischen Raum sind. Man kann sich kaum vorstellen, welch
ungeheure Arbeit hinter der Typisierung und damit Etymologisierung all der
Einzelformen steckt. Jakob Jud hatte auf diese Arbeit während seiner letzten
Lebensjahre die besten Kräfte verwendet, und Karl Jaberg widmete dem Index seit
1950 die Hälfte seines Arbeitstages.
Die Verfasser des Index haben diesen bewusst als ‘propädeutisches
etymologisches Wörterbuch der italienischen Mundarten’ konzipiert. In diesem Werk
liegt denn auch der entscheidendste Beitrag zur etymologischen Forschung, den
Karl Jaberg geleistet hat. Er stand diesem Teilgebiet der Sprachwissenschaft eher
skeptisch gegenüber. ‘Es gibt kaum ein Gebiet wissenschaftlicher Forschung, auf
dem so dilettantisch nach der Wahrheit getastet wird wie auf dem Gebiete der
1
Etymologie’, hat er einmal geschrieben . Jaberg hat keine gewagten spektakulären
Etymologien aufgestellt. Aber in seinem letzten grossen Werk hat er ganz
entscheidend dazu beigetragen, den Grund sicherer und fester zu machen, auf dem
dieser Wissenschaftszweig zu bauen hat. Und mehr noch: Dort wo der Grund durch
historische Zeugnisse einigermassen gesichert war, hat sich Karl Jaberg von jeher
auch mit Problemen der Wortgeschichte befasst, wie in seinen hervorragenden
2
Mittelfranzösischen Wortstudien .
Wesentliche Schaffensgebiete Karl Jabergs, wie zum Beispiel seine Beschäftigung
mit Problemen der rätoromanischen, der italienischen und der französischen Schweiz,
können hier kaum angedeutet werden. Von einem Interessengebiet muss aber noch
kurz die Rede sein. Wir haben gesehen, dass nach Jaberg die Sprache nicht nur
Ausdrucksfunktion, sondern auch Mitteilungsfunktion hat und dass derjenige das
Wesen der Sprache verkennt, der nur nach dem Verhältnis vom Ausgedrückten
zum Ausdrückenden fragt. Aber die Forderung, die Frage nach diesem Verhältnis
mit jener nach dem Zweck des Ausdrückens zu verbinden, hat Jaberg keineswegs
den Blick für die besonderen Formen der Beziehungen zwischen Ausgedrücktem
und Ausdrückendem genommen. Ihn interessierten diese Beziehungen vor allem
dort, wo Affektivität und Expressivität in ihnen die bestimmenden Faktoren sind. So
3
entstehen die Studien über Spiel und Scherz in der Sprache , über

1
2
3

Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse, cit., p. 68-69.
Sache, Ort und Wort. Jakob Jud zum sechzigsten Geburtstag, Romanica Helvetica 20, Genève
und Zürich-Erlenbach 1943, p. 281-328.
Festgabe für Samuel Singer, Tübingen 1930, p. 67-81.
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1

die Benennungen der Schaukel im Französischen und im Portugiesischen , über
2
Die Schleuder . Und zutiefst mit diesen Studien verbunden sind jene anderen über
3
4
Krankheitsnamen und über das Muttermal , wo es sich um Benennungen handelt,
in denen das Verhältnis zwischen Ausgedrücktem und Ausdrückendem weitgehend
durch Volksglauben und -aberglauben bestimmt ist. Sein letzter grosser Artikel, The
Birthmark in Folk Belief, Language, Literature, and Fashion, geht dabei weit über
das Linguistische hinaus ins Literarische hinein und zeigt damit, wie sehr Jaberg,
5
zu dessen akademischem Lehrgebiet auch die italienische Literatur gehörte , die
ganze Dimension der Sprache kannte. Im Einführungsband zum italienischen
Sprachatlas hat er geschrieben: ‘Die Sprache erhebt uns zu geistigen Höhen;
geboren ist sie aus der Not des Alltags. Auf dem festen Grund des Tatsächlichen
ist sie gewachsen, und zum Tatsächlichen wird immer zurückkehren müssen, wer
6
seine Erkenntnis - und trüge sie ihn über alle Himmel - erneuern will’ . Nicht nur
dort, wo sich seine Forschung ins Literarische ausweitete, sondern in erster Linie
auch dort, wo es Karl Jaberg um die tiefsten Erkenntnisse über das Wesen der
Sprache selbst ging, ist er immer vom Tatsächlichen ausgegangen. Seine
Auffassungen haben daher nie etwas Verstiegenes, und gerade dies gibt ihnen
ihren bleibenden Wert.
Zürich
GEROLD HILTY

1

2
3
4

5
6

Zu den französischen Benennungen der Schaukel. Lautverstärkung und Lautvertauschung.
Vox Romanica, 8 (1945/46), 1-33.
Géographie linguistique et expressivisme phonétique: Les noms de la balançoire en portugais.
Revista Portuguesa de Filologia, 1 (1947), 1-44.
Zur expressiven Wortgestaltung. In: Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift Albert
Debrunner, Bern 1954, p. 213-232.
Metaphorik und Dämonie. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 47 (1951), 77-113.
Zu den italienischen und rätoromanischen Namen des Muttermals. In: Miscelánea Filológica
dedicada a Mons. A. Griera, I, Barcelona 1955, p. 355-366. - The Birthmark in Folk Belief,
Language, Literature, and Fashion. Romance Philology, 10 (1957), 307-342.
Aus der Beschäftigung mit der Literatur sind auch einige seiner Veröffentlichungen
hervorgegangen.
Zitiert nach Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse, cit., p. 327.
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Axel Martin Lindqvist
(Malmö, 15 november 1882 - Gotenburg, 27 september 1959)
Het feit, dat een Zweed als hoofdvak van zijn universitaire studie bij de verschillende
examina niet dezelfde taal kiest, maar zijn belangstelling op geheel verschillende
talen richt, kan betekenen - en dat is inderdaad meestal het geval - dat een bepaalde
combinatie in de gegeven omstandigheden het meest practisch is met het oog op
een toekomstige betrekking als leraar. Het komt namelijk heel dikwijls voor, dat een
leraar in twee, soms zelfs drie moderne talen onderwijst. De studie van verschillende
talen kan echter ook een aanwijzing zijn, dat de student een talenstudie in de breedte
aantrekkelijker vindt, dan een zich steeds verder verdiepend onderzoek van een
enkele taal. Zonder twijfel was dit het geval bij Axel Lindqvist, die in zijn
candidaatsexamen Latijn als hoofdvak had, maar in zijn doctoraal examen
Scandinavische talen en Duits. In het proefschrift, waarop hij in 1912 promoveerde,
behandelde hij de verschuivingen, die er in het Zweeds hebben plaats gehad tussen
het grammatisch en het psychologisch onderwerp, d.w.z. de overgang van het type
mig tycker tot jag tycker (te vergelijken met de overgang in het Nederlands van b.v.
het verbaast me tot ik verbaas me).
Het onderwerp van Lindqvists proefschrift was dus taalkundig, maar wat hem
interesseerde waren de verschuivingen tussen de grammatische vorm en de
psychologische inhoud. Hij zou dan ook zijn belangrijkste werk leveren op het gebied
van de semantiek en de woordvorming.
Na een aantal jaren in de buurt van zijn geboortestad te hebben gewerkt, eerst
als docent (een betrekking die enigszins met die van lector aan de Nederlandse
universiteiten te vergelijken is) aan de hogeschool in Lund, daarna als leraar in
Hälsingborg, werd Lindqvist in 1927 leraar in het Zweeds en het Latijn aan een der
gymnasia in Stockholm, terwijl hij een jaar daarna tevens docent in het Duits werd
aan de hogeschool. In 1935 volgde zijn benoeming tot hoogleraar in Gotenburg,
waar hij ook na zijn emeritaat (1 januari 1950) wonen bleef.
In zijn belangrijkste wetenschappelijke werk, ‘Studien über Wortbildung und
Wortwahl im althochdeutschen mit besonderer Rücksicht auf die nomina actionis’
heeft Lindqvist van zijn grondige kennis van zowel het Latijn als het oudhoogduits
ten volle gebruik kunnen maken. In deze studie toonde hij aan, hoezeer het
oudhoogduits afhankelijk is van het Latijn en hoeveel moeite en hoofdbrekens het
de schrijvers
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gekost heeft om in hun eigen taal goede vertalingen te scheppen voor de vele min
of meer subtiele begrippen, die in de Christelijke leer en de daarmee samenhangende
filosofie thuishoorden.
Het lag in Lindqvists bedoeling deze studies voort te zetten met latere speciale
onderzoekingen, maar gedurende zijn tijd als hoogleraar heeft hij geen groot
wetenschappelijk werk op het gebied van de germanistiek meer uitgegeven.
Waarschijnlijk hebben de tijdsomstandigheden het hunne daartoe bijgedragen. Er
bestond in die jaren in Zweden, en vooral in het Engels-georiënteerde Gotenburg,
een uiterst geringe belangstelling voor de Duitse taal, wat ook heel duidelijk te
merken was aan het kleine aantal studenten dat Duits als hoofdvak koos. Voor de
nieuwe hoogleraar kan de stemming niet stimulerend zijn geweest.
Lindqvist zelf deelde de mening van de meeste zijner stadgenoten over het
nationaalsocialisme en vermoedelijk heeft hij, die een tijd in Greifswald had
gestudeerd en die het Duitsland van de denkers en dichters liefhad, daarom met
zoveel ijver gezocht naar ‘gesunkenes Kulturgut’ in het Duits. Hij trachtte van allerlei
woorden, die in het toenmalige Duitsland niet hoog werden aangeslagen de
achtergrond en de geschiedenis na te gaan en duidelijk te maken, zoals bijvoorbeeld
van het woord ‘Gedankenfreiheit’ dat de eerste maal door Schiller in zijn Don Carlos
werd gebruikt. Hij vestigde de aandacht op de vele nieuwe woorden, die het
nationaalsocialisme had gevormd of verspreid in verband met het streven van de
partij, maar hij liet ook zien, hoe de nationaal-socialisten, net als de leiders van de
Franse revolutie, een soort historische legitimiteit probeerden te geven aan hun
regering door ouderwets klinkende woorden, die een zekere historische stemming
wekten, in te voeren. De Franse revolutie riep titels uit de tijd der Romeinse republiek
weer tot leven (consul, senat), de nationaalsocialisten zochten het in het Duitse
verleden: Mark in Ostmark, Gau in Gauleiter, Sippe, Anerbe, Maid en dergelijke.
Tijdens de oorlog heeft Lindqvist ook het zijne gedaan om de studie van het
Nederlands te bevorderen. Het gelukte hem een som gelds uitgetrokken te krijgen
voor cursussen in het Nederlands. Zodoende heeft ondergetekende van 1944-1946
om de veertien dagen de reis naar Gotenburg gemaakt om daar cursussen voor
beginners en meergevorderden en een college over moderne Nederlandse literatuur
te geven. Meestal was Lindqvist ook zelf aanwezig en luisterde belangstellend.
In tal van essays en artikels in kranten en tijdschriften heeft hij, door
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nadrukkelijk en op een prettig leesbare manier de aandacht te vestigen op het nauw
verband tussen taal en beschaving, bij een breder publiek belangstelling gewekt
voor de filologie. Hij was geen theoretiserend geleerde, maar leefde mee met allerlei
actuele verschijnselen, die soms ver buiten zijn eigenlijk filologisch gebied lagen.
Zijn wat koel ironisch temperament komt dikwijls naar voren in zijn essays,
bijvoorbeeld in dat over ‘De man, de vrouw en de taal’, waarin hij wil aantonen, dat
moedertaal op zijn minst genomen een weinig adequate term is, omdat de taal niet
door de moeders en vrouwen, maar door de vaders, mannen en zoons gevormd is.
Door vrouwen is er slechts heel weinig bijgedragen aan nieuwe woorden en
uitdrukkingen. Vooral de stijlsoort, die volgens hem de centrale is, namelijk de
schrijftaal, en daar dan weer de normale vorm van, het dagelijkse proza, droog,
maar logisch, draagt duidelijk het stempel van de mannelijke geest.
Een vrij gesloten mens, met een ouderwetse sierlijkheid in zijn optreden, een
humanist van de oude stempel, zo zou men Lindqvist kunnen karakteriseren. Hij
was een uitstekend paedagoog, die aan zijn leerlingen, maar niet minder aan zich
zelf, hoge eisen stelde. Met zijn veelzijdige kennis wist hij de feiten en problemen
der taalgeschiedenis ook voor de nieuw aangekomen studenten boeiend te maken.
Tot het laatste toe was hij wetenschappelijk werkzaam. In 1958 gaf hij een boekje
uit met lyrische gedichten van Goethe met de oorspronkelijke teksten en daarnaast
de vertalingen, waaronder enige van hem zelf. Zijn overlijden kwam geheel
onverwachts op 27 september 1959, nadat hij nog een dag te voren op de bibliotheek
was geweest om een paar plaatsen te controleren in een manuscript, dat hij verder
persklaar had gemaakt.
MARTHA A. MUUSSES

Lijst van de voornaamste geschriften
1909

Studier över svenska verbaladjektiv
(Arkiv f. nordisk filologi, 25)

1912

Förskjutningar i förhållandet mellan
grammatiskt och psykologiskt subjekt i
svenskan.

1924

Konrad von Helmsdorf, Der Spiegel des
menschlichen Heils.

1926

Om ord och ungdom.

1929

Johann Grob, Epigramme.

1936

Studien über Wortbildiung und Wortwahl
im althochdeutschen mit besonderer
Rücksicht auf die nomina actionis.
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1930

Plurale Singularformen von deutschen
Substantiven (Studia neophilologica 3).

1945

I språkets spegel. Glimtar ur tyskt kulturoch samhällsliv. (Een Duitse vertaling
hiervan verscheen in 1955).

1945

Mannen, Kvinnan och språket.

1952

Ordets makt och namnets tjusning.

1961

Satzwörter. Eine vergleichende
syntaktische Studie (Göteborgs
universitets årsskrift, vol. 67, 2)
(Postuum).

Verder leerboeken en teksten voor het onderwijs in het Duits bij het middelbaar
en hoger onderwijs.
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Jozef Muls
(Antwerpen, 12 juli 1882 - Kapellenbos, 22 april 1961)
Een door Opsomer geschilderd portret van Jozef Muls, dat van het jaar 1940 dateert,
wordt door Lode Zielens in diens monografie Opsomer (Antwerpen 1943) aldus
gekarakteriseerd: ‘De ascetische, Franciskaanse Muls heeft Opsomer geschilderd,
een mens, kuis in het leven en kuis tegenover zijn idealen, ze als dwepend belijdend,
iemand die zich zonder achterdocht geeft aan wat hij de schoonheid van Kunst en
Cultuur acht ... De wetenschap, dat Muls zijn beste boek heeft geschreven over de
zoete, stille, innigvrome, serene Memlinc ... moet toch verhelderend werken voor
wie zich in de psyche van Muls wenst te verdiepen. Het portret van Muls, vol warme
innige tonaliteiten, bruin naar het rode toe met geel, komt o.i. uitstekend tegemoet
aan deze Muls, met de open, eerlijke blik en met de fijne handen, als in meditatie
in elkaar vervlochten.’ (blz. 63-64). Aan deze karakteristiek ontbreekt slechts één
woord: dromerig, want dat is toch de allereerste indruk, die uitgaat van de gehele
houding en in het bijzonder van de inderdaad open en eerlijke, maar onbeweeglijke,
starende blik. Wat de schilder, die het intiemste wezen van Muls zo gelukkig gevat
en tot uitdrukking gebracht heeft, intussen niet heeft kunnen suggereren, dat is de
grote activiteit die deze van nature stille man heeft ontwikkeld als dichter, essayist,
publicist, tijdschriftleider, geleerd kunstkenner, docent en gevierd spreker.
Jozef Muls werd op 12 juli 1882 te Antwerpen geboren. In oktober 1894 begon
hij zijn klassieke humaniora aan het St.-Jan Berchmanscollege. Hij sloot er
vriendschap met zijn klasgenoot Karel van den Oever, een vriendschap voor het
leven waarvan het verloop door een paar ophefmakende incidenten werd
onderbroken. Muls heeft ze, na Van den Oevers dood in 1926, herdacht in een
bijdrage Mijn handel met Karel van den Oever, een belangrijk stuk voor de kennis
van het werk en de persoonlijkheid van beide vrienden en van het literair klimaat in
Vlaanderen tijdens het eerste kwart van deze eeuw.
Hij zat nog op de collegebanken, toen het eerste opstel van zijn hand in druk
verscheen. Het was een Geschiedenis van Antwerpen's hoofdkerk, die hij in 1898
onder de schuilnaam Fr. van Spilbeek in een aantal afleveringen van het
zaterdagsblad van de Gazet van Antwerpen publiceerde. De zestienjarige waagde
hiermee zijn eerste stappen op het gebied van de kunstgeschiedenis en getuigde
tevens van zijn liefde tot zijn
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geboortestad. Een belangstelling en een gehechtheid, die met de jaren zouden
groeien.
Hij was lid geworden van het Vlaamsgezind studentengilde ‘Eigen Taal, Eigen
Zeden’, dat zijn lange tijd door de college-overheid verboden vergaderingen om de
week in de stad hield. Hiermee sloot de jonge man aan bij de idealistische
studentenbeweging, die zoveel intellectuele krachten voor Vlaanderen heeft gered.
Van het jaar 1900 af was Muls in volle activiteit. In oktober ging hij naar Leuven
in de rechten studeren. In 1900-1901 was hij hoofdredacteur van het
studententijdschrift Jong Antwerpen, waarvoor hij verscheidene bijdragen schreef,
o.a. een opstel over Peter Benoit. In 1900 debuteerde hij als dichter in het tijdschrift
Alvoorder onder de schuilnamen Edm. A. Bouchout en P. Verley en in het tijdschrift
Jong Dietschland onder de schuilnaam Joost van Etsel. Zijn sonnetten en gedichten
interpreteren, overigens op weinig markante wijze, de door de Hollandse Tachtigers
- die hij bewonderde - geschapen atmosfeer van schoonheid en stemming. De
volgende jaren publiceerde hij verzen onder nog andere pseudoniemen of onder
eigen naam in verscheidene tijdschriften. Een keuze verzamelde hij in zijn enige
dichtbundel, Verzen (1912).
Van zijn Leuvense studiejaren dateert zijn eerste publicatie in boekvorm, Albrecht
Rodenbach's ‘Gudrun’. Studie (1902), opgedragen aan en met een woord vooraf
van Prof. Paul Alberdingk Thijm, dezelfde hoogleraar die Rodenbach een kwarteeuw
voordien te Leuven had aangemoedigd en gesteund. Muls was er zich van bewust
dat hij in een traditie stond. Zijn bewondering voor Benoit en Rodenbach belette
hem echter niet, levendig belang te stellen in de toenmaals moderne kunst en het
oor gretig te lenen aan eigentijdse schrijvers, o.a. Léon Bloy en de Sâr Péladan, die
een extremistische noot in de katholieke literatuur brachten.
Na zijn promotie tot doctor in de rechten (1907) vestigde Muls zich als advocaat
te Antwerpen. Voor zover ik kan zien, is het grote feit uit die jaren van zijn leven niet
enig schitterend pleidooi in een of ander opzienbarend proces noch enige belangrijke
juridische uitgave - op dit terrein heeft hij zich niet gewaagd, wel schreef hij een
opstel De kunst en het gerecht! - maar de leiding van Vlaamsche Arbeid. Dit tijdschrift
werd in 1905 gesticht. Het was de voortzetting van Jong Antwerpen, of liever de
herrijzenis er van, want dit blad was in 1901 verdwenen. De nieuwe naam kwam
van Van den Oever, die aan het Hollands tijdschrift
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De Arbeid had meegewerkt. Vlaamsche Arbeid was niet meer strijdend Vlaams en
voor studenten bedoeld, maar in hoofdzaak literair. Muls heeft later in een
jubileumartikel verklaard dat Van den Oever van 1905 tot 1912 en ook nog na
Wereldoorlog I de ziel van Vlaamsche Arbeid was, maar eigenlijk is het gedurende
vijfentwintig jaar het tijdschrift van Muls geweest. Het was ruim katholiek en stond
wijd open voor vrijzinnigen, het was enigszins esthetiserend en bepaald eclectisch.
Kortom, het droeg het stempel van Muls. In zijn vooroorlogse fase was de dominante
van het tijdschrift neoromantisch. In de redactie zetelden benevens Muls en Van
den Oever de priester-dichter Jan Hammenecker, de heimatschrijver Alfons
Jeurissen, de dichter Jan van Nijlen, de historicus Floris Prims, voor Nederland eerst
Felix Rutten, later Theo Weiman. Een van de produktiefste medewerkers was André
de Ridder, die zich als vrijzinnig niet-katholiek auteur liet gelden en in 1908-1909
als redactiesecretaris fungeerde; ingevolge een in de redactie ontstaan antagonisme
nam hij ontslag en zag hij, samen met enkele geestesgenoten, van verdere
medewerking af. Hij richtte nog in 1909 het tijdschrift De Boomgaard op. Na het
vertrek van De Ridder traden o.a. de toenmaals tere dichter August van Cauwelaert,
de schrijver van exotische verbeeldingen Emiel van der Straeten, de olijke Ernest
Claes tot de redactie toe. Medewerkers die weldra naam zouden maken waren Felix
Timmermans, Anton Thiry, Joris Eeckhout en Hilarion Thans.
Vergeleken met de andere vooraanstaande katholieke tijdschriften, de vrij
academische Dietsche Warande en Belfort en het strijdvaardiger en eerder op het
ethische ingestelde Jong Dietschland, was Vlaamsche Arbeid meer vooruitstrevend
artistiek, voor sommigen ietwat dilettantisch. Het stond meer open voor het nieuwe
en het had ook een kosmopolitische toets. Dit dankte het niet het minst aan Muls
zelf, die over Burne-Jones en Gustave Moreau schreef en van zijn buitenlandse
reizen vlotte opstellen over Constantinopel, Venetië en Parijs meebracht. Hij hield
ook een kunstkroniek en stond voor heel wat boekbesprekingen in.
Een keuze uit deze bijdragen bracht hij bijeen in Moderne kunst (1912) en Steden
(1913).
Moderne kunst bevat zeven opstellen: Burne-Jones, Gustave Moreau, het Salon
van Berlijn in 1908, Kunst van heden (door de tentoonstellingen), Edmond
Verstraeten, Valerius de Saedeleer, De tijden die komen.
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De actualiteit blijkt in hoge mate bepalend. Maar opstellen als die over Burne-Jones
en Moreau kenmerken de schrijver, al was het slechts door de keuze van precies
deze kunstenaars: de Engelse prerafaëliet, idealiserend en vrij literair, en toch door
Muls niet onvoorwaardelijk bewonderd, want zijn kunst ‘draagt ene ziekelijkheid in
haar wezen’; anderdeels Moreau, visionair, ‘baanbreker ener idealistische
wedergeboorte in de Franse schilderkunst van de 19e eeuw.’ Niet minder
kenmerkend is de zo te zeggen literaire, niet schilderkunstige benadering van beide
toen geziene meesters en trouwens van de kunst in het algemeen. Muls zoekt
contact door middel van zijn gevoeligheid, die er één is van een kunstenaar in hart
en nieren en die gemakkelijk aan het meetrillen gaat. Soms te gemakkelijk, zoals
vaak blijkt uit een bewondering of een geestdrift die enkel uit de ontroering van een
voorbijgaand ogenblik te verklaren is. Deze kunstbeschouwing dient geplaatst en
begrepen te worden in de context van Muls' toenmalige esthetische geestesactiviteit,
- ik durf niet te zeggen levensbeschouwing, want die is altijd religieus geweest.
Zodra hij echter het terrein van de kunst betrad, reageerde hij in de eerste plaats
als de schoonheidsgevoelige. De opstellen uit de eerste periode geven deze reacties
als dusdanig weer. In latere jaren krijgen zijn geschriften over kunst een solider
historische en technische inslag, hoewel de directe communicatie van de
gevoeligheid van de beschouwer met het kunstwerk steeds merkbaar blijft in zijn
doorgaans niet strak en zakelijk proza.
De onder de titel Steden gebundelde essays, geschreven tussen 1908 en 1912,
handelen over Constantinopel, Venetië, Parijs, maar ook over Oud Lier, Brugge,
Roeselare en Antwerpen, laatstgenoemde stad zoals zij weerspiegeld is in het werk
van Conscience. Er is ook daar weer gelegenheidswerk, gemengd met als fraai
literair bedoelde en geslaagde stemmingsvolle bladzijden. Want voor Muls is de
stad een ‘état d'âme’. Ook de stad benadert en herinnert hij zich als estheet, men
kan nauwelijks zeggen als toerist en helemaal niet als schrijver van leuke
reisbeschrijvingen-met-wederwaardigheden noch als reporter. Ik denk aan het essay
over Venetië. De kanalen en de gondels, het Dogenpaleis en de Rialto zijn niet
vergeten, zelfs niet de duiven op het S. Marcoplein, maar er is de basiliek zelf ‘die
sporen draagt van sublieme versletenheid’ en ontstellend lijkt als een menselijk
gelaat, waar de tijd zijn rimpels en groeven over getrokken heeft. Er is Desdemona,
in de avond buigend over de balustrade en luisterend. ‘Langer blijft de ziel der diep
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vervallen stad niet meer verholen ... De donkere nachtstilte wordt nu hoorbaar. Het
is hier een tuin van liefde en een huis van schone dood.’ Steden beleefde een
tweede druk in 1933: de Vlaamse steden en Parijs zijn weggelaten en vervangen
door Moskou, Oxford, Madrid en Bourges. Een derde druk verscheen in 1938 onder
de titel Fantastische steden: de bundel opent met een evocatie van Brugge.
Mocht er nog enige twijfel bestaan over Muls' gesteldheid in deze periode, dan
wordt hij wel spoedig opgeheven onder het lezen van de Val van Antwerpen, de te
Parijs in 1918 verschenen herinneringen aan de enkele maanden die verliepen
tussen het uitbreken van Wereldoorlog I en de vlucht naar veiliger oorden. Muls
wordt geconfronteerd met de oorlog. Dat hij hem nog niet ziet in het perspectief van
een wereldoorlog en dat het begrip bij hem niet de huivering wekt die het bij ons
oproept, die twee wereldoorlogen hebben meegemaakt, ligt voor de hand. Terwijl
hij de eerste maanden van de oorlog beleefde, sprak men immers aan de overkant
van ‘der frische, fröhliche Krieg’. Maar toch ... Aanvankelijk werd hij gemobiliseerd
als burgerwacht. En wat hij te melden heeft is dat hij, op wacht staand op de vesten,
zijn ogen laat dromen over de pracht van de velden of over de stad met haar torens,
zo schoon vanaf de groene wallen. Hij werd spoedig naar het auditoraat verplaatst,
waar hij kantoorwerk deed. Toen een zeppelin de stad had gebombardeerd, moest
's avonds en 's nachts verduisterd worden. Het was een nieuwe sensatie voor Muls:
‘Ik ging elke avond uit om het fantastische schouwspel te genieten van die nachtelijke
stad. Het was een middeleeuws visioen.’ Hij wijdt er een beschrijving van twee en
een halve bladzijden aan. De confrontatie wordt voortgezet. Hij hoort in zijn
verbeelding ‘het almachtig rumoer der miljoenen legers’ en vraagt: ‘Waar is de stilte,
de verrukking die eens toch mijn bezit was?...’ Of hij zoekt een toevlucht in Gezelles
Tijdkrans: ‘Hoe waren deze gedichten bloemen van een vrede!’
In oktober 1914, toen de Duitse kanonnen Antwerpen beschoten, verbleef Muls
te Kapellenbos op ‘De Marentak’, het landgoed van zijn ouders. Van daar uit is het,
dat hij, met zijn ouders en zijn zuster, via Nederland naar Engeland vluchtte. De
familie verbleef eerst te Londen, begin november 1914 verhuisde zij naar High
Wycombe, in februari 1915 naar Hampstead. Muls zelf verbleef in 1915 te Oxford.
Hij was correspondent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen
Handelsblad en hield in enkele plaatsen lezingen over de Belgische
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kunststeden en de Belgische schilderkunst (o.a. aan de universiteit te Oxford op 23
februari 1915). Hij zou echter het einde van de oorlog niet in Engeland afwachten.
Op 5 augustus 1916 vestigde hij zich met moeder en zuster - vader was inmiddels
overleden - te Neuilly-sur-Seine, bij Parijs. Hij ondernam reizen in Frankrijk, Spanje
en Rusland. Hij ging door met schrijven en publiceren. In De gruweljaren 1914-1916
(1916), Le crépuscule des villes d'art flamandes (1917) en De val van Antwerpen
(1918) ontgint hij het sinds 1908 aangeboorde steden- en-landschappengenre, dat
hij als geen ander in onze letterkunde zo bij herhaling zal hebben behandeld. In
1919 gaf hij het fijn atmosferisch werkje Het levende Oud-Antwerpen en het jaar
daarop een bundel gemengde kronieken, eerder vlot publicistisch werk, Het rijk der
stilte (De kunst en de oorlog).
Na de wapenstilstand was Muls naar Antwerpen teruggekeerd. In 1919 werd hij
professor in de kunstgeschiedenis aan de pas opgerichte Katholieke Hogeschool
voor Vrouwen. In 1920 werd hij correspondent voor Antwerpen van het Algemeen
Handelsblad (Amsterdam), een activiteit die hij, met andere gecombineerd, tot 1929
uitoefende. In 1922 werd hij verkozen tot briefwisselend lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde; in 1929 werd hij werkend lid.
Sinds november 1919 gaf hij opnieuw Vlaamsche Arbeid uit. Hij fungeerde nu als
enig redacteur. Veel was intussen veranderd. Vroegere medewerkers waren
gestorven; anderen die veelbelovend schenen te zijn, geraakten reeds op de
achtergrond; anderen waren door de oorlog gerijpt of door het snel veld winnend
expressionisme aangegrepen. Een nieuwe generatie was immers aan het woord
gekomen. Muls, wiens Vlaamsche Arbeid - samen met De Ridders tijdschrift De
Boomgaard - het klimaat van 1900 had vertolkt, stelde zijn tijdschrift thans in op het
literair, artistiek, politiek, religieus en sociaal zo diep gewijzigd klimaat van 1920.
Hij deed dit resoluut en geestdriftig, zij het niet exclusief: aan zijn eclectische natuur
kon hij ten slotte niet veel veranderen. Werd Vlaamsche Arbeid geen - hoe zal ik
het noemen? - partij-orgaan van het expressionisme, zoals bijv. Ruimte, toch is het
uit de expressionistische beweging niet weg te denken. Voor 1914 werd op het stuk
van de poëzie het leeuwendeel aangebracht door Constant Eeckels, Jan
Hammenecker, Aug. van Cauwelaeert, Karel van den Oever, Jan van Nijlen; na
1919 geven nieuwe dichters de toon aan: V.J. Brunclair, Gaston Burssens, Van den
Oever ‘nouvelle manière’, Paul van Ostaijen, in mindere mate Marnix Gijsen en
Wies Moens. Ook voor kritische
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bijdragen en talrijke boekbesprekingen staan zij in. Sinds 1923 is dit tijdschrift de
tribune van Paul van Ostaijen, die er behalve gedichten, ook korte prozastukken,
kritieken, boekbesprekingen en een kapitale bijdrage als Gebruiksaanwijzing der
lyriek laat in verschijnen. In het jaar van Van Ostaijens overlijden, 1928, schreef
Muls een uitvoerig opstel over Paul van Ostaijen en de stad. Hij vertelt daar o.a. in,
hoe hij zes jaar te voren persoonlijk met de dichter kennis maakte en hem verzocht
de kroniek van de Nederlandse letterkunde in Vlaamsche Arbeid voor zijn rekening
te nemen. Toen Van Ostaijen later eens de wens te kennen gaf van dit regelmatig
werk ontslagen te worden, schreef Muls hem dat hij zijn tijdschrift alleen om deze
medewerking in stand hield. Muls heeft overigens niet gewacht op de Van
Ostaijen-vogue om te schrijven: ‘Hij was het eerste nieuw geluid dat na Gezelle in
Vlaanderen weerklonk’.
Wijst dit alles op de rol die Muls alleen maar door zijn tijdschrift in het cultureel
leven van Vlaanderen heeft gespeeld, het belicht eveneens zijn geestelijke
fysionomie. Ook de breuk met Van den Oever leert een en ander over Muls'
persoonlijkheid en zelfs over een bepaald, met name het religieus, aspect van de
geestelijke vernieuwingsbeweging in de twintiger jaren. Muls heeft het verhaal van
die breuk met veel tact gedaan in zijn bovenvermeld essay Mijn handel met Karel
van den Oever. Van den Oever was een man van uitersten, Muls daarentegen
maakte zijn sterkte van wat hij zijn disponibiliteit noemde. Van den Oever had zich
tot het expressionisme bekeerd. Zijn eenmaal geforceerde woordkunst had hij geruild
voor de directer uitdrukking en het pakkend beeld die nu opgang maakten, terwijl
hij tevens in de religieuze geestdrift, die het humanitair expressionisme in Vlaanderen
in aanzienlijke mate bezielde, een contact met de nieuwe beweging vond en een
uitlaat voor zijn toenmalige religieuze geobsedeerdheid. Een door Muls in zijn
tijdschrift opgenomen stukje gaf aanleiding tot de breuk. Van den Oever verklaarde
dat het ‘de zonde als zondeloos’ voorstelde, nam ontslag als medewerker en zond
hierover een bericht naar een aantal dagbladen, die voor de nodige ruchtbaarheid
zorgden. Het werd een ‘geval’. Nu moet men maar eens de serene commentaar
van Muls lezen. Hij die te Leuven aan de voeten van de vader van het neothomisme,
de latere kardinaal Mercier, had neergezeten en bij hem zijn wijsbegeerte voor eigen
levensbeschouwing had opgedaan; hij die te Parijs omgang had gehad met Jacques
Maritain en deze bijna wekelijks bij Léon Bloy
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had ontmoet, stond wantrouwig tegenover de na de oorlog opgekomen
‘specifiek-katholieke literatuur ..., die de indruk kon wekken alsof er elke dag engelen
gezien werden, alsof vizioenen gewone gebeurtenissen geworden waren, God weer
zichtbaar onder de mensen woonde en zijn voorlopers en profeten op alle
straathoeken te vinden waren. De dichters en de schrijvers waren iets meer dan
gewone gelovigen geworden, een soort speciale clerus, die de dogma's en de lering
in verzen of proza omzetten, zó dat men zich kon afvragen of de ware priesters
‘secundum ordinem Melchisedech’ zich voortaan nog slechts met ziekenkassen en
vrouwenbonden gingen bezighouden ...’ Muls achtte dit literair katholicisme een
modeverschijnsel, betreurde het dat het katholicisme literair zou misbruikt worden
zoals dat naar zijn mening het geval was in de politiek en hield het er ook toen nog
bij, dat hij als katholiek op de rechte weg was zolang hij volgens zijn geweten schreef
zonder dat ‘mijn geschrijf moest dienen om, rechtstreeks, de goede zeden en het
geloof te bewaren.’ Het geschil werd eigenlijk niet bijgelegd: het werd gewoon
opgeheven, toen Van den Oever en Muls elkaar na enkele jaren verwijdering
ontmoetten ... bij een lezing van Maritain te Antwerpen, bij welke gelegenheid zij
elkaar spontaan de hand reikten.
In 1930 staakte Muls de uitgave van zijn tijdschrift. Van den Oever en Van Ostaijen
waren overleden. Het expressionisme was aan 't ebben. In het jubileumnummer,
dat de reeks afsloot, schreef Muls dat hij zijn taak als volbracht beschouwde en dat
zijn werk voortaan op een ander gebied lag. De kunstgeschiedenis nam hem meer
en meer, ook professioneel, in beslag. In 1925 was hij professor in de algemene
kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Mechelen
geworden. In 1926 werd hij benoemd tot conservator van het Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen. Van 1932-1933 tot 1954-1955 was hij docent in de
kunstgeschiedenis aan de Volks-universiteit te Rotterdam. In oktober 1939 werd hij
hoogleraar aan de universiteit te Leuven. Hij doceerde er tot juli 1952 de geschiedenis
van de schilderkunst, met overzicht van de geschiedenis van de graveerkunst;
bijzondere vraagstukken uit de schilderkunst en de geschiedenis van de schilderkunst
in België. Van 1940 tot 1944 was hij directeur-generaal van Schone Kunsten aan
het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen.
Deze gewijzigde activiteit, vooral dan als docent en conservator, oriënteerde hem
vanzelfsprekend nog meer dan voorheen naar de kunst. Een ruimer deel van zijn
aandacht besteedde hij aan de kunst van het
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verleden. En een ander gevolg was ten slotte dat de kritiek en beschouwing van
deze veelbelezen en veelbereisde kenner geleidelijk meer rekening hield met de
historische realia, de techniek, de compositie en het coloriet. Deze ontwikkeling,
reeds enigszins merkbaar in P. Breughel (1924), kan men nagaan in Cornelis de
Vos, schilder van Hulst (1932), een baanbrekende kunsthistorische studie met
onderzoek naar de authenticiteit van bepaalde doeken en met een eerste proeve
van catalogus; verder in werken als Jacob Smits en de Kempen (1937) en Memling
(1939), waarin de essayist zich wat vrijere vleugelslag gunt; in monografieën over
hedendaagse schilders als Edg. Tytgat (1943), Hippolyte Daeye (1946) en Rik
Slabbinck (1955) of studies als Rubens' tijdgenoten en leerlingen (in Geschiedenis
van de Vlaamsche Kunst, II, 1939), Rubens (1940), Een eeuw portret in België, van
het classicisme tot het expressionisme (1944), De boer in de kunst (1946) en
Erasmus en Quinten Matsys (1953).
Tussendoor bleef hij een levendige belangstelling aan de dag leggen voor de
letterkunde en het letterkundig leven. Dit blijkt uit het essay Hugo Verriest (1926)
en uit de bundels Melancholia (1929), Deze tijd (1933) en De krans van laurier
(1945), overigens zeer ongelijk van waarde en betekenis. In Deze tijd, waar ook
een paar stukken van algemene aard in voorkomen, treft men twee bijdragen aan
over natuur en stedenschoon: Parken, longen der grootstad en De natuurreserves
van Heide en Kempen, borgen van volksgezondheid. Ook op dit terrein liet Muls
zich gelden. Hij was ondervoorzitter van het Provinciaal Comité Antwerpen van de
Kon. Commissie voor Monumenten en Landschappen. Aan hem is het ten slotte te
danken geweest dat de Kalmthoutse Heide (1700 ha) in 1941 werd geklasseerd.
Op 6 juni 1957 werd hij door een beroerte getroffen. Hij zou niet meer herstellen.
De hand die zoveel had geschreven, kon geen letters meer vormen; de gevierde
spreker en schitterende causeur kon slechts nog wat stamelen. Maar zijn geest
bleef helder. Met grote toewijding werd hij verzorgd door zijn zuster Tine. Er kwam
nog wel bezoek, en af en toe gebeurde het dat een vriend hem in een rolstoel langs
de lanen en wegen van ‘De Marentak’ voortduwde.
Muls overleed op zijn landgoed te Kapellenbos op 22 april 1961. Ik meen dat het
hem, de veelzijdige, gegeven geweest is zich geheel uit te spreken in zijn Memling,
waarvan de titel sedert de derde en vermeerderde uitgave (1941) Memling, de
laat-gotische droom is geworden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

193
Hier is de letterkundige van de steden-essays die de wereld van de dingen uitbeeldt,
de kunstkenner die de diepere eenheid van een voor onsamenhangend gehouden
schilderij aantoont, en de kunstgevoelige die tot de ziel van een oeuvre gaat, aan
het woord. Is het een toeval dat Muls zich heeft uitgesproken in een essay over een
schilder van hemel en aarde, die een ongewone tederheid leende aan alle dingen
en die ‘in stilte kan genieten van de schone wereld’? In stilte genieten. Het luidt als
een echo van de vraag welke Muls zich in 1914 in de verwarring van de eerste
oorlogsmaanden stelde: ‘Waar is de stilte, de verrukking die eens toch mijn bezit
was ...?’
R.F. LISSENS

Bibliografie
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Jozef Muls, in 1942, verscheen
een uitgebreide bloemlezing uit zijn tot dan toe gepubliceerde geschriften: Jozef
Muls, Werk. Ingeleid door Jan Hallez en Dirk Vansina met een bibliographie door
Rob. Roemans (Diest 1942). De daarin opgenomen bibliografie (blz. 517-541) werd
blijkens een nota van de bewerker einde oktober 1942 afgesloten.
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Een eeuw portret in België, van het
classicisme tot het expressionisme,
Diest.

1945

De krans van laurier, Tielt.
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1956

Peter Paul Rubens als levenskunstenaar,
Antwerpen.

1958

Lodewijk de Vocht en de Chorale
Caecilia in het muziekleven van
Antwerpen, Leuven.

1960

Memling, de laat-gotische droom (4e
druk), Hasselt.

Verspreid over diverse tijdschriften, bladen en verzameluitgaven liggen nog niet
gebundelde studies, opstellen en artikelen over kunst en letteren.
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Jozef Emiel Verheyen
(Kessel-bij-Lier, 15 mei 1889 - Gent, 31 augustus 1962)
Jozef Emiel Verheyen werd geboren te Kessel-bij-Lier (prov. Antwerpen) op 15 mei
1889. Hij overleed te Gent op 31 augustus 1962.
Aan het St.-Gummarus College te Lier deed hij gedeeltelijke middelbare studiën
(1899-1904) en volgde van 1904 af de lessen aan de lagere normaalschool te
Mechelen, waar hij in 1908 het diploma van onderwijzer behaalde. Van 1908 tot
1911 was hij onderwijzer aan het Klein Seminarie te Mechelen, vervolgens aan de
Rijksmiddelbareschool te Turnhout en van 1912 tot 1914 aan de
Rijksmiddelbareschool te Ieper. Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd
Verheyen aangesteld in het Franse Staatscollege te Pont-l'Evêque (Calvados) en
daarna, van 1915 tot 1918, in de ‘Noodschool voor kinderen van Belgische
vluchtelingen’ te Paris-Plage (Pas-de-Calais).
Na de oorlog werd hij schoolopziener in de Brusselse agglomeratie, eerst voor
het kanton St.-Jans-Molenbeek-Waver, daarna voor het kanton Kortenberg en ten
slotte, tot aan zijn benoeming aan de Rijksuniversiteit te Gent, voor het kanton
St.-Jans-Molenbeek-Anderlecht.
Reeds vroeg voelde Verheyen de noodzakelijkheid aan, zijn praktisch gerichte
pedagogische kennis te verruimen door een op het universitair plan gevestigde
studie van de opvoedkunde in haar menigvuldige aspecten aan te vatten. Aan het
pas opgerichte Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen bij de Vrije
Universiteit te Brussel studeerde hij pedagogiek en psychologie; hier onderging hij
de invloed van professor Dr. J. Demoor en Dr. O. Decroly. Hij zette zijn pedagogische
vorming voort te Genève, waar hij aan het ‘Institut J.-J. Rousseau’ de lessen volgde
van de grootmeester Ed. Claparède. In zijn publikaties komt later op vele plaatsen
zijn bewondering voor deze sterke persoonlijkheid tot uiting. Zowel Decroly als
Claparède zijn trouwens zijn vrienden geworden.
Verheyen, die intussen een voorname plaats begon te bekleden in de
pedagogische vernieuwingsbeweging van na de eerste wereldoorlog, werkte met
Edward Peeters actief mede aan de opbouw en verruiming van de destijds ook in
Nederland bekende Vlaams Opvoedkundige Vereniging (1923). Het was vooral
onder zijn stuwing dat deze jonge vereniging zich op de verspreiding van de nieuwe
opvoedkundige beginselen en de verdediging van de pedagogiek als wetenschap
toelegde. Steeds in
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1923 kende hij één van de hoogtepunten uit zijn loopbaan, toen hij de gewone lagere
school te Zaventem (prov. Brabant) tot experimenteerschool kon ombouwen. Hier
kon hij de gedachte ten uitvoer brengen, die hem gedurende geheel zijn carrière
een pedagogisch leitmotiv is geweest: de theoretische kennis heeft slechts waarde
als ze in de praktijk haar bruikbaarheid kan bewijzen. ‘Opvallend in dit experiment’,
zo schreef Dr. J. Van Buggenhout in het artikel In Memoriam Prof. em. J.E. Verheyen
(verschenen in Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, XXI, 1962, n. 198, p. 4),
‘waren zijn opvattingen over de praktische realisatie van de opvoedende spelen,
de esthetische en sociale opvoeding. De opvoedende waarde van het spel lag,
aldus Verheyen, niet zozeer in de manuele bezigheid zelf, maar in het eigenlijke
spelkarakter; d.i. in de diepere betekenis die een of andere bezigheid tot spel maakt.
Daarom verwerpt hij de zg. ‘jeux éducatifs’ en gebruikt hij de natuurlijke spelen van
de Zaventemse jeugd als middel.’ Met de creatie van deze experimenteerschool,
die vereerd werd met het bezoek van talrijke gezaghebbende pedagogen, heeft
Verheyen willen aantonen dat het ‘mogelijk was een ‘gewone’ volksschool grondig
om te vormen tot een ‘nieuwe school’ naar de theoretische opvatting van die tijd,
zonder dat men daarvoor nieuwe gebouwen, kostbare leermiddelen en ‘speciale’
uitzonderlijke leerkrachten zou nodig hebben’ (cfr. J.E. Verheyen, De
Experimenteerschool van de Rijksuniversiteit te Gent, p. 9).
In 1924 volgde hij Edward Peeters op als hoofdredacteur van het Schoolblad voor
Vlaanderen, dat in 1927 vervangen werd door Moderne School, waarvan hij tot mei
1940 directeur en eigenaar bleef en dat veel heeft bijgedragen tot de vernieuwing
en de verdieping van het pedagogisch leven in Vlaanderen.
Zijn faam geraakte ondertussen tot over de landsgrenzen bekend; in 1927 volgde
dan ook zijn benoeming tot secretaris van de Internationale Commissie voor
Didactisch Materiaal bij het Bureau International de l'Education te Genève en in
1928 zijn aanstelling tot lid van de Internationale Commissie voor Tweetaligheid.
Een belangrijke datum in de Belgische geschiedenis van de pedagogische
Wetenschap, op universitair plan, was de stichting op 19 november 1927 van het
Hoger Instituut voor Opvoedkunde bij de Rijksuniversiteit te Gent. Bij Koninklijk
Besluit van 19 november 1927 werd Verheyen er gedetacheerd als leider van
werkzaamheden en belast met de ‘oefeningen en praktische lessen in het lager
onderwijs’ (K.B.
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van 15 oktober 1928). Hij promoveerde er in 1930 tot licentiaat in de opvoedkundige
wetenschappen en werd op 5 februari 1930 tot docent bij de Rijksuniversiteit te Gent
benoemd. Zijn activiteit in deze periode was volledig geconcentreerd op de materiéle
en wetenschappelijke organisatie van het Instituut, dat volgens het oprichtingsbesluit
tot doel had een centrum te zijn van navorsingen en documentatie, evenals een
school van algemene verstandelijke vorming en een instelling voor beroepsopleiding
tot betrekkingen bij het onderwijs. Wilde het Instituut de opgelegde taak op behoorlijke
wijze vervullen, dan bleek de oprichting van een experimenteerschool noodzakelijk.
Het was hoofdzakelijk op aansporing van Verheyen dat de stad Gent werd bereid
gevonden een van haar scholen met kinderen van zes tot veertien jaar te laten
omvormen en inrichten tot experimenteercentrum voor het Instituut.
Dat deze school, ‘zijn’ school, doorheen allerlei moeilijkheden is uitgegroeid tot
een centrum met hoge wetenschappelijke standing, is vooral te danken aan de
enthousiaste en dynamische directie, die hij tot 1940 heeft waargenomen. In dit
experimenteercentrum kon hij zijn pedagogische denkbeelden aan de praktijk
toetsen. Zijn streven was er vooral op gericht proefondervindelijk aan te tonen dat
men het kind als een actief, scheppend, dynamisch wezen moest beschouwen en
niet langer als een lijdend object, waarvoor het in het traditioneel onderwijssysteem
werd gehouden.
Na het beëindigen van de tweede wereldoorlog bleek om allerlei praktische
redenen een reorganisatie van de school noodzakelijk. In plaats van de
experimenteerschool, die administratief nog steeds afhing van het Gentse
stadsbestuur, werd in 1948, onder leiding van Verheyens oud-student en naaste
medewerker, Prof. Dr. R. Verbist, een eigen experimenteercentrum opgericht, dat
als laboratorium voortaan rechtstreeks van de Rijksuniversiteit zou afhangen. Toen
uiteindelijk in 1960 door het Centrum de nieuwe lokalen konden betrokken worden,
mocht de toenmalige rector, Prof. Dr. P. Lambrechts, met reden schrijven: ‘Voor
Verheyen is deze nieuwbouw de bekroning van een meer dan dertigjarig streven
om aan de experimentele pedagogiek de plaats te doen toekomen waarop deze
recht heeft in het geheel van het universitair bedrijf’ (cf. Ten Geleide in J.E. Verheyen,
De Experimenteerschool van de Rijksuniversiteit te Gent, p. 5).
Inmiddels werd zijn leeropdracht aanzienlijk uitgebreid: bij K.B. van 6 juli 1931
werd hij belast met het houden van colleges in de ‘Alge-
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mene Methodiek’ en ‘Oefeningen over de opvoedkunde en de methodiek, partim’.
Verder werd hij bij K.B. van 18 januari 1933 benoemd voor de cursus in de ‘Grondige
vraagstukken der proefondervindelijke opvoedkunde’. Ook buiten het Hoger Instituut
voor Opvoedkunde werden leeropdrachten toegevoegd, nl. de cursus in de
‘Algemene Methodeleer’ in verband met de aggregatie van het middelbaar onderwijs
van de hogere graad, te houden in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (bij
K.B. van 15 juni 1932), in de Faculteit der Wetenschappen (bij K.B. van 10 oktober
1933), in de Hogeschool voor Handels- en Economische Wetenschappen (bij K.B.
van 22 juni 1937), in het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (bij Besluit
van de Secretaris-Generaal van 15 april 1943 en bij Besluit van de Prins-Regent
van 20 juni 1945) en in de Rijkslandbouwhogeschool (bij Besluit van de Prins-Regent
van 15 mei 1949).
Aan zijn bevoegdheden in het Hoger Instituut voor Opvoedkunde werden ten
slotte bij K.B. van 25 december 1937, ten gevolge van een grondige hervorming
van het programma van dit Instituut, nog toegevoegd de cursussen ‘Bijzondere
methodiek der kindertuinen, alsmede van het lager en middelbaar onderwijs, met
inbegrip van de lessen te geven in de overeenstemmende scholen en van de
didactische oefeningen’; ‘De zielkundige en proefondervindelijke opvoedkunde’
(partim); ‘Oefeningen in de opvoedkunde, met inbegrip van de praktijk der verstandsen opvoedkundige tests’; ‘Grondige vraagstukken uit de zielkundige en
proefondervindelijke opvoedkunde’ en ‘Oefeningen en practische werken over
zielkundige en proefondervindelijke opvoedkunde en over de methodiek inzonderheid
met het oog op het schooltoezicht’.
Een paar maanden voordien was hij bevorderd geworden tot hoogleraar bij het
Hoger Instituut voor Opvoedkunde (K.B. van 4 november 1937) en zijn benoeming
tot gewoon hoogleraar bij de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte volgde in 1939
(K.B. van 30 oktober 1939).
Gedurende de jaren 1933 tot 1938, 1939 tot 1941, en van 1950 tot 1951 was hij
secretaris van het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen en tijdens
de academiejaren 1941-42 en 1943-44 voorzitter van hetzelfde Instituut.
Zijn drukke academische bezigheden beletten hem geenszins het schrijven van
talrijke wetenschappelijke bijdragen voor tijdschriften en verzamelwerken. Op dit
gebied verdient zonder twijfel de uitgave
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van zijn ‘Pedagogische Encyclopedie’, in samenwerking met zijn Leidse collega,
Prof. Dr. R. Casimir, een aparte vermelding; van deze standaarduitgave, die voor
de pedagogiek in de Nederlandssprekende gewesten van enorme betekenis is
geweest, verscheen het eerste deel in 1939, het tweede in 1949. ‘In Vlaanderen’,
zo schreef Prof. Dr. R. Verbist (in Naar een verantwoorde opvoeding, Album Prof.
J.E. Verheyen, p. XIII), ‘had niemand tot dan toe van zoiets durven dromen. Met
durf en volharding heeft Verheyen dit reusachtig werk tot een goed einde gebracht.’
Het aandeel van Verheyen in deze encyclopedie was inderdaad aanzienlijk: op de
354 artikels die er in voorkomen, zijn er 156 van zijn hand en schreef hij er 19 in
samenwerking met andere auteurs; daarenboven verzorgde hij, op een paar
uitzonderingen na, de literatuuroverzichten bij de artikels.
Door zijn rol als verspreider van de pedagogische vernieuwingsgedachten en zijn
uitgesproken voorliefde voor de Nieuwe-Schoolbeweging stond hij in bestendig
contact met de buitenlandse prominenten op opvoedkundig gebied. Te midden van
hen werd zijn autoriteit officieel erkend door zijn benoeming in 1937 tot
ondervoorzitter van de Raad van het Bureau International d'Education te Genève.
Tevens werd hij verkozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden en zetelde als vertegenwoordiger van de Belgische pedagogiek in de
redactieraad van het tijdschrift Paedagogische Studiën.
Op nationaal vlak werd Verheyen benoemd tot lid van de Universitaire Commissie
voor Advies inzake Pedagogiek ingesteld door het Ministerie van Openbaar Onderwijs
en werd er een van de meest bezielende werkers. Zijn tussenkomst inzake het
onderzoek van het rekenonderricht leidde in 1953 tot de publikatie van het bekende
rapport De Deling van Gehele Getallen en haar moeilijkheden.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Hoger Instituut voor
Opvoedkundige Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Gent werd in deze stad
van 7 tot 12 september 1953 het Eerste Internationaal Congres voor het Universitair
Onderwijs in de Pedagogische Wetenschappen gehouden. Verheyen fungeerde
hier als voorzitter van het bureau van de congreszittingen en hield tijdens de plechtige
openingszitting een zeer opgemerkte rede over de rol van de Universiteit in het
pedagogisch onderzoek. (Een beknopte weergave van deze rede kan gevonden
worden in de publikatie Verslag en Rapporten over het Universitair Onderwijs in de
Pedagogische Wetenschappen in West-Europa, uitgegeven
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door R.L. Plancke en R. Verbist, Gent, 1953, pp. 70-76). Samen met Professor R.
Barros uit Valparaiso (Chili), droeg hij veel bij tot de oprichting van het Internationaal
Sekretariaat voor het Universitair Onderwijs, waarvan de leiding toevertrouwd werd
aan twee van zijn oudstudenten.
De Gentse hoogleraar werd verder vereerd met talrijke nationale orden o.m.
Ridder in de Leopoldsorde, Grootofficier in de Leopold II-Orde, en Grootofficier in
de Kroonorde.
Na een zo bedrijvige carrière werd hij bij K.B. van 3 december 1958 tot het
emeritaat toegelaten. Die gelegenheid werd door vrienden, collega's en
oud-studenten te baat genomen om de zeventigjarige een album amicorum Naar
een Verantwoorde Opvoeding, Album Prof. J.E. Verheyen aan te bieden, waaraan
talrijke collega's uit het binnen- en buitenland hebben meegewerkt.
Het emeritaat betekende geen rust voor deze pionier van de pedagogiek aan de
Gentse Universiteit. Reeds in 1961 verscheen zijn hierboven vernoemd werk De
Experimenteerschool van de Rijksuniversiteit te Gent, waarin een markante synthese
werd gegeven van een meer dan 30-jarige activiteit op het gebied van het
pedagogisch onderzoek en dat als een tweede deel moet beschouwd worden van
het in 1954 verschenen boek Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit te Gent.
Wie later een verantwoorde studie wenst te maken over de betekenis van
Verheyen en de plaats die hij heeft bekleed in de geschiedenis van de moderne
pedagogiek in België, zal met deze omvangrijke publikatie rekening moeten houden.
Doorheen het laatste werk, dat van zijn hand verscheen, vinden we de pedagogische
basisprincipes terug, die hij gedurende zijn lange loopbaan heeft onderwezen en
toegepast: opvoeding is vorming van de totale persoonlijkheid, maar in functie van
de gemeenschap; de opvoeding is tevens een totaliteitsopgave, waarbij de
lichamelijke, intellectuele, sociale en esthetische vorming op harmonische wijze
moet geschieden (o.c., p. 22 sqq.).
De wensen, uitgesproken naar aanleiding van het overhandigen van het
huldealbum op 6 maart 1960: ‘Dat zijn emeritaat lang en gelukkig zou mogen zijn’
mochten niet in vervulling gaan. Amper een paar jaren na deze plechtigheid kwam
onverwachts een einde aan de vruchtbare activiteit van deze eminente figuur. Door
zijn verscheiden werd de Vlaamse opvoedkundige wereld zwaar getroffen. Als
pedagoog en als
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mens, bij wie zijn talrijke oudstudenten nooit tevergeefs te rade gingen, laat Professor
J.E. Verheyen een grote leegte na.
R.L. PLANCKE
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1954

Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit
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Daarnaast artikels in tijdschriften, jaarboeken, albums e.a. Voor de volledige
bibliografie ervan tot en met 1958, zie de bibliografische lijst opgesteld door R. De
Decker en verschenen in de hierboven vermelde publikatie: Naar een Verantwoorde
Opvoeding, Album Prof. J.E. Verheyen, pp. XV-XXIV.
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 13 juli 1963
De beschrijvingsbrief luidde:
Leiden, juni 1963

M.
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde nodigt U uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering op
zaterdag de 13de juli 1963 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 1962/1963.
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.
IX. Stemming over de toekenning van de prijs van aanmoediging, genaamd Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs, voor de periode 1962/63 (zie bijlage)
X. De Dr. Wijnaendts Franckenprijs 1963.
Noenmaal in Restaurant Van der Heijden, Breestraat 85
XI. Voordracht door Dr. H.W. van Tricht over:
LOUIS COUPERUS
XII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (art. 13 der Wet). Het bestuur stelt voor
deze te handhaven op ƒ 12.50.
XIII. Verkiezing van een bestuurslid (art. 24 der Wet; zie het bijgevoegde stembiljet).
XIV. Verkiezing van leden in vaste commissies (art. 53 der Wet; zie het bijgevoegde
stembiljet).
XV. Voorstel tot benoeming van Dr. T.H. le Roux tot erelid.
XVI. Verkiezing van een voorzitter.
XVII. Rondvraag.

Aanwezig waren 82 leden. Te 11 uur opent de voorzitter Dr. F.K.H. Kossmann de
vergadering. Hij heet de aanwezigen, inz. de heer Langvik Johannessen uit Oslo
en de vertegenwoordigers van de zusterverenigin-
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gen, de heer Jan H. de Groot van het P.E.N. Centrum voor Nederland en Mevr.
Jacoba v.d. Raa-Eggink en de heer H. Fedder van de Vereniging van Letterkundigen
welkom. Vervolgens herdenkt hij de 21 leden, die in het afgelopen verenigingsjaar
zijn heengegaan, t.w. Bremer, Dekker, Van Deursen, Van Essen, Evers, Friederici,
Halbertsma, Van Heugten, Holtrop-Van Gelder, Jacobsen, Kramer, Ter Laan, Van
Luttervelt, Ter Meulen, Van Oven, Rombouts, Romein, Schröder, Serrurier, Verheyen
en De Vocht. Daarna gaat hij over tot zijn rede getiteld ‘Het noodlot van de
Nederlandse alexandrijn’ (zie blz. 3). N.a.v. het verslag van de secretaris vraagt de
hr. Idenburg 1. nadere inlichtingen over de betrekkingen met Zuid-Afrika; 2. over de
voorbereiding van de viering van het tweede eeuwfeest van de Maatschappij. De
voorz. antwoordt op de eerste vraag, dat Dr. Ploeger, de vertegenwoordiger van de
Maatschappij in Zuid-Afrika het bestuur regelmatig op de hoogte houdt van alles
wat voor de intensivering van de betrekkingen met de Z. Afrikaanse leden van belang
is of zijn kan en op de tweede vraag, dat er reeds een eerste bijeenkomst heeft
plaats gevonden van een voorlopige voorbereidingscommissie, waar vruchtbare
orienterende besprekingen zijn gevoerd. De verslagen van de secretaris en die van
de Takken, die onveranderd worden goedgekeurd, luidden als volgt:

II. Verslag van de secretaris

aant.

Het aantal gewone leden bedroeg op 1 juni 1963 1029, waarvan 257 buitenlandse.
Sedert de vorige jaarvergadering ontvielen ons door de dood 21 leden, terwijl zeven
leden in de loop van het jaar hebben bedankt, t.w. G. van den Bergh, A.D.A. de Kat
Angelino, M.A. Reinalda, M. Roozeboom, W. Sandberg, W.J. Schuijt en R.W.
Wilcocks. De heer S.E. van Praag, die indertijd had bedankt, gaf de wens te kennen
weer als lid toe te treden. De 17 nieuwe leden door de jaarvergadering van 9 juli
1962 gekozen hebben allen hun benoeming aanvaard. Krachtens art. 15 der Wet
heeft het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 20 leden benoemd, t.w. de dames
M.A.P. Meilink-Roelofsz., Nesca A. Robb en C. Waslander-Van der Linden en de
heren J.J.A. van Bakel, F.L. Bastet, G.J. Beukes, H.K.J. Cowan, J.P. Gribling, R.C.
Hekker, N.F. Hofstee, J.W. Holsbergen, F.A. van Jaarsveld, J.J. Oversteegen, A.L.
Schneiders, F.B.M. Tangelder, W.E.J. Tjeenk Willink, J. van der Veen, F.A. Venter,
J. Verseput en F.C. Wieder Jr.
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Volgens het besluit van de jaarvergadering van 9 juli hebben de heren Braat en
Cohen de plaats ingenomen van de aftredende bestuursleden Brunsting en Fockema
Andreae. De heer F.K.H. Kossmann werd door de jaarvergadering als voorzitter
gekozen. In de tussentijdse vacature ontstaan door het bedanken van de heer H.
Berkhof werd voorzien door de maandelijkse vergadering van 15 februari 1963,
waarin de heer Hoenderdaal in zijn plaats werd gekozen.
Van de betrokken notarissen is bericht ontvangen dat wijlen Dr. C. Serrurier een
bedrag van ƒ 500.- aan de Mij. heeft gelegateerd. Mevr. Ingenhoes-De Waal schonk
een door Marthe Antoine Gérardin getekende kop van Dr. Wijnaendts Francken.
Dank zij het door de Minister v.O.K. en W. in uitzicht gestelde subsidie van ƒ 15000.kon o.a. worden overgegaan tot het drukken van een nieuwe ledenlijst en - op advies
van de Commissie voor de Uitgave van Geschriften - steun worden verleend aan
de firma Brill voor de uitgave van Victorijn's ‘Goliath’ door Prof. Minderaa. In de serie
Zwolse Drukken en Herdrukken verschenen de nummers 40 en 41, resp. Dr. A.M.
Baay Jhesus Collacien en H.G.M. Prick Lod. v. Deyssel, Gedenkschriften I en II.
De maandelijkse vergaderingen werden ook dit jaar weer alle in het Snouck
Hurgronjehuis gehouden. Met uitzondering van de aprilvergadering, die i.v.m. verblijf
buitenslands van de spr. een week werd verschoven, vonden alle vergaderingen
plaats op de derde vrijdag van de maand. Vier vergaderingen werden door de voorz.,
3 door de vice-voorz. en een door de bibliothecaris geleid. Het aantal bezoekers
varieerde van 14 tot 26 met een gemiddelde van 19. Sprekers waren Dr. A.J.J. de
Witte O.P. over ‘Een evolutief-klassieke grammatica’, Prof. Dr. J.H. van den Berg
over ‘Leven in meervoud’, Harry G.M. Prick over ‘Lodewijk van Deyssel's hogere
clownerie’, Dr. P.H.J. Vermeeren over ‘Een manuscript met rederijkerspoëzie uit de
boekerij van Constantijn Huygens’, Dr. N. Wijngaards over ‘Plaats en betekenis van
Jan Hermansz Krul’, Dr. Nienke Bakker over ‘Op verkenning in de ‘Gezelle-briefjes’;
enkele mededelingen’, Prof. Dr. H. Baudet over ‘Normatieve voorstellingen omtrent
het Nederlandse Volkskarakter’ en Dr. J. Gerritsen over ‘Tekst en
teken-Werkmethoden der analytische bibliografie geïllustreerd aan Vondel’.
Van de activiteiten van de Maatschappij naar buiten gedurende het afgelopen
verenigingsjaar moge hier allereerst worden vermeld de aanwezigheid van voorzitter
en secretaris bij de bijzetting van het stoffelijk
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overschot van koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk te Delft op zaterdag 8
december 1962. Beiden vertegenwoordigden ook de Maatschappij bij de uitreiking
van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Stijn Streuvels in de ridderzaal te
's-Gravenhage op 15 december 1962. De secretaris was aanwezig bij de uitreiking
van de Constantijn Huygensprijs aan Hendrik de Vries te 's-Gravenhage op 19
december 1962 en van de M. Nijhoffprijs voor vertalingen op 29 januari 1963. Met
de bibliothecaris woonde hij de herdenking bij van Henriëtte Roland Holst in de
Singer- concertzaal te Laren op 21 november 1962. De heer De Groot trad tevens
op als vertegenwoordiger van de Maatschappij bij gelegenheid van de
jaarvergadering van het PEN-centrum te A'dam op 3 november 1962.
Het contact met de beide takken liet ook in het afgelopen jaar door de vrij
regelmatige aanwezigheid van de vertegenwoordigers van deze afdelingen op de
bestuursvergaderingen niets te wensen over. De belangstelling door het bestuur
getoond door bijwoning van de vergadering van de ZO-tak op 16 maart ll. door
vice-voorz. en secr. werd door het afdelingsbestuur zeer op prijs gesteld. Ook de
betrekkingen met Zuid-Afrika bleven dank zij de onvermoeibare activiteit van onze
vertegenwoordiger, de heer Ploeger, voortdurend onder de aandacht. Ten gerieve
van de Z. Afrikaanse leden heeft het bestuur de hr. Ploeger verzocht voortaan een
jaarverslag te maken over de staat der afdeling ter opneming in het Jaarboek. Over
andere voorstellen ter verlevendiging van het contact wordt nog overleg gepleegd.
Het nieuwe bestuur dat na de jaarvergadering het beleid zal voortzetten zal
ofschoon niet ingrijpend gewijzigd, stellig het hora est, dat voor de heer Kossmann
geklonken heeft, ernstig betreuren. Had hij zich bij de aanvang van zijn zittingsperiode
al dadelijk laten kennen als een bestuurslid, wiens bijdrage tot de discussie steeds
hogelijk werd gewaardeerd, als voorzitter in de afgelopen twee jaren heeft hij getoond
over gaven te beschikken, die hem bijna onmisbaar maken. Nu het nieuwe bestuur
o.a. geplaatst zal worden voor de zware taak de herdenking van het 200-jarig bestaan
van de Maatschappij voor te bereiden, waaraan trouwens al een eerste begin van
uitvoering is gegeven door de instelling van een kleine studiecommissie, is het te
hopen dat het in deze en andere aangelegenheden, waarbij hij zelf ook doorgaans
persoonlijk betrokken is, mag blijven rekenen op de zeer gewaardeerde adviezen
van de scheidende voorzitter.
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III. Verslag van de Noordelijke Tak
De werkzaamheden van de tak vonden regelmatig voortgang; de belangstelling van
de leden was bevredigend. Op de jaarvergadering van 1962 sprak de heer J. Boer
over: De boer in de groninger letteren; in het seizoen 1962-1963 werden tot nu toe
de volgende voordrachten gehouden:
20 oktober

Dr. F. Jansonius: De stijl van Mr. C. van
Vollenhoven.

13 november

Ad den Besten: Dichten als daad.

15 december

Mevr. Dr. M. Hartgerink-Koomans:
Zeehandel en spoorwegen; rivaliteiten
uit de negentiende eeuw.

12 januari

Dr. K. Heeroma: Martinus Nijhoff.

9 februari

Ds. J.J. Kalma: De dominé in de Friese
literatuur.

23 maart

Dr. J.G. Riewald: De maandelijkse
vergadering van de Quakers in Harlingen
van 1677 tot 1701.

Evenals in het vorige verslagjaar is ook nu de novembervergadering een
buitengewone geweest, waarop aan een groot aantal introducés toegang werd
verleend. Er blijkt onder de leraren en leerlingen van het VHMO grote belangstelling
te zijn voor deze mogelijkheid, een vooraanstaand literator te horen.
Door de dood ontviel ons Dr. Van Deursen; door vertrek naar elders verloren wij
de heren Geers, De Gruyter en Wiersma. Door verkiezing kreeg de tak vier leden,
te weten de heren Immink, Van Lennep, Obreen en Overdiep.
Op de jaarvergadering werd Dr. J. Elema tot voorzitter gekozen. Het bestuur is
thans als volgt samengesteld:
Dr. J. Elema, 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)
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Vergaderingen
Zaterdag 13 october 1962, half drie in Restaurant Royal te Arnhem.
Spreker: Dr. J.H.A. Elemans.
Onderwerp: Het ‘ars poëticale’ vers in de moderne Nederlandse poëzie.
Zaterdag 12 januari 1963, half drie, in Restaurant Royal te Arnhem.
Spreker: Dr. J.J.A. van Bakel.
Onderwerp: kartografie der klompenmakerstaal.
Spreker: Dr. N. Wijngaards.
Onderwerp: Cornelis van Engelen.
Zaterdag 16 maart 1963, half drie in Hotel Metropole te Nijmegen.
Spreker: Dr. B. van den Eerenbeemt. C.S.S.R.
Onderwerp: Symmetrie in poëzie.
N.a.v. het verslag van de bibliothecaris vraagt de hr. Kamphuis, waarom de collectie
grammofoonplaten niet is uitgebreid. Als wnd. bibliothecaris antwoordt de hr. Boeren,
dat de bibliothecaris heeft gemeend, dat dit niet tot het eigenlijke terrein behoort
van de bibliotheek van de Maatschappij. Waarop de hr. Bomhoff opmerkt, dat dit in
strijd is met een bestuursbesluit, krachtens hetwelk de Maatschappij, onafhankelijk
van het Letterkundig Museum - tot welks oprichting de Maatschappij overigens het
hare heeft bijgedragen - een verzameling grammofoonplaten zou aanleggen. In
antwoord op een vraag van de hr. Noach m.b.t. het uitleenbeleid van boeken
toebehorende aan de Maatschappij, antwoordt de hr. Boeren, dat de taak van de
bibliothecaris van de Maatschappij vooral van conserverende aard is; leden van de
Maatschappij hebben wel bijzondere rechten, maar dit lidmaatschap moet dan wel
duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Het verslag van de bibliothecaris, dat daarop wordt goedgekeurd, luidde als volgt:

V. Verslag van de bibiliothecaris

aant.

De materiële staat van de verzamelingen bleef ook in dit verslagjaar voorwerp van
zorg. Veel aandacht is besteed aan een ordelijke opstelling van de boeken en aan
het schoonhouden van de magazijnruimte. Een verdere beperking van de uitlening
naar buiten was onvermijdelijk.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

211
Onder de bescherming van deze maatregel vallen thans niet alleen de zeldzame
en kostbare werken, maar ook boeken die in slechte staat verkeren. De uitlening
van z.g. pocket-uitgaven is aan een drastische inperking onderworpen. Deze
maatregel was nodig, omdat steeds meer de gewoonte in zwang komt deze
verschijningsvorm te kiezen voor de eerste uitgave van letterkundige werken.
Hiertegenover staat, dat de overvloed van goedkope herdrukken voor onze
bibliotheek een nuttig hulpmiddel is om enerzijds de gebonden oorspronkelijke
uitgave in goede staat te kunnen bewaren en anderzijds de leners niet voor een
teleurstelling te plaatsen.
De aanschaffing werd volgens het gebruikelijke patroon voortgezet. Bij de aankoop
van werken op het terrein van de moderne letterkunde werd wederom gebruik
gemaakt van door de plaatselijke boekhandel voorgelegde zichtzendingen. Deze
werkwijze heeft een zeker nut, maar ook nadelen, omdat veel ongeschikt of overbodig
materiaal op zicht wordt gezonden, terwijl veel uitgaven aan de aandacht of het
selectievermogen van de boekhandelaren ontsnappen. Om de gewenste hoge graad
van volledigheid bij de aanschaffing te bereiken is dus nog veel zoek- en speurwerk
nodig. De aanschaffing van in België verschenen werken geschiedde door
bemiddeling van een boekhandel in Antwerpen, waardoor enige financiële besparing
kon worden verkregen. Zeer veel aandacht werd geschonken aan de antiquarische
aanschaffing, hetgeen in de besteding der geldmiddelen tot uitdrukking kwam (1962:
ƒ 2755,46, 1961: ƒ 2272,11, 1960: ƒ 790,-). Met voldoening kan worden meegedeeld,
dat hierdoor een aantal storende lacunes in ons bezit kon worden opgevuld, met
name ten aanzien van de volgende auteurs: Frans Coenen, Wally Moes, Arthur van
Schendel, Louis Couperus, Jacob Israel de Haan, Karel van de Woestijne, Carry
van Bruggen, F. Schmidt Degener, J.A. dèr Mouw, Jan Greshoff, Joris Vriamont,
P.C. Boutens, J.F. Oltmans. Veelal betrof het hier aanschaffing van totaal
ontbrekende werken. Soms verwerving van eerste edities, b.v. P.C. Boutens, XXV
Verzen, 1894, J.F. Oltmans, Het Slot Loevesteyn in 1570, 1834. Een merkwaardige
en waardevolle aanwinst wordt gevormd door een editie van Rimbaud met vele
eigenhandige aantekeningen van Marsman. Van De Kroniek, die zowel in de
universiteitsbibliotheek als in onze verzameling mankeert, konden twee jaargangen
gekocht worden.
Het aantal der verworven boekdelen bedroeg in 1962: 688 (in 1961: 729), waarvan
453 (502) afzonderlijke werken, 25 (87) overdrukken
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en 210 (140) door ruil of abonnement verkregen vervolgdelen. Van de 453
afzonderlijke werken werden 303 (384) door aankoop en 150 (118) door schenking
verworven.
Het aantal tijdschriften, dat door ruil of abonnement werd verkregen, steeg met 6
tot 242, nl. 113 (111) Nederlandse en 129 (125) buitenlandse uitgaven.
De collectie grammofoonplaten met teksten van schrijvers werd niet uitgebreid.
De uitgaven bedroegen:

1962

1961

Boekhandelaren (nieuwe
werken)

ƒ 2844,30

ƒ 2374,84

Diversen, w.o.
lidmaatschappen en
contributies

ƒ 464,04

ƒ 383,92

Antiquarische aankopen

ƒ 2755,46

ƒ 2272,11

Bindwerk

ƒ 1805,90

ƒ 2310,41

Bureaukosten

ƒ 155,62

ƒ 61,18

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

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

ƒ 8025,32

ƒ 7402,46

De handschriftenverzameling ontving de volgende aanwinsten:
1) Ltk 2017: Twee brieven van A. Beets aan C.C. van de Graft. Geschenk van
de geadresseerde.
2) Ltk 2034: C. Vosmaer, Reisaanteekeningen door Italië. 6 cahiers met een
omvangrijk verslag in dagboekvorm van Vosmaers Italiaanse reizen van 1878
en 1883, waarvan de eerste in gezelschap van Martinus Nijhoff werd gemaakt.
Het handschrift is verworven uit het bezit van Sijthoff's Uitgeverij. Presentatie
en herkomst maken het waarschijnlijk dat het bedoeld is als copij voor een
boek, dat nooit is uitgegeven.
Gekocht van Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. te Leiden.
3) Ltk 2035: H.J. Boeken, ‘Toekomst’. Bundeling van elders gepubliceerde
opstellen van Boeken uit de jaren negentig, opnieuw geordend en pretentieus
met twee kleuren ingeschreven in een cahier met perkamenten band. Concept
van een niet verschenen boek. Voorin het oordeel hierover van J. Reddingius.
Geschenk van Mr. Jan den Tex.
4) Ltk 2036: H.J. Boeken, Gedichten, enz. Eenzelfde cahier als 2035
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met een net afschrift van een fragment van werk van 1897. Later vanaf de
andere kant van dezelfde: ‘Helena’ (een spel). Daarna zijn concepten van
gedichten, gedateerd 1917-1920, op de toen nog onbeschreven bladen op
allerlei plaatsen toegevoegd.
Geschenk van Mr. Jan den Tex.
Mede in verband met de in de aanhef van dit verslag genoemde beperkingen van
de uitlening, nam het gebruik van de boekenverzameling iets af (7801 uitleningen
naar buiten, vorig jaar 8134). Het aantal uitleningen van de handschriften bedroeg
42 (41).

Dr W.C. Braat leest het verslag voor van de kascommissie, luidende als volgt:

VI. Financieel verslag
De leden van de kascommissie, Dr. W.C. Braat en P.C. le Grand, resp. bestuurslid
en lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, verklaren hierbij dat zij,
overeenkomstig de hun gegeven opdracht, op 10 juni 1963 ten huize van de
Penningmeester Dr. J.J. Mak, de boeken en bescheiden betreffende het financieel
beheer over 1962 hebben gecontroleerd en deze in goede orde hebben bevonden.
Zij stellen diensvolgens voor de Penningmeester voor zijn beheer décharge te
verlenen.
Onder dankzegging aan de kascommissie wordt daarop aan de penningmeester
décharge verleend.

De verslagen van de Vaste Commissies, die in de beschrijvingsbrief waren afgedrukt,
luidden als volgt:

VII. Verslagen der vaste commissies
De Commissie voor Taal- en Letterkunde vergaderde acht maal: zeven maal in de
bestuurskamer van de Maatschappij en een maal in een kamer van de
Rijksuniversiteit. Voorzitter vas de heer Van Es en secretaris de heer Stutterheim.
Op de vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
19 september 1962

Dr. A. Weijnen:
Skandinaafs-Nederlandse parallellen.

24 oktober 1962

Dr. C. Kruyskamp: Zuigbenen en nog
iets.
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21 november 1962

Dr. G.I. Lieftinck: Froissart in
Nederlandse handschriften.

12 december 1962

Dr. C.C. de Bruin: Syricismen in het
Middelnederlands.

30 januari 1963

Dr. W.J.H. Caron: Niet bigunnan maar
hagunnan.

20 februari 1963

Dr. F. de Tollenaere: De uitspraak der
Gotische digrafen ai/au en de ablaut.

20 maart 1963

Dr. C.F.P. Stutterheim: De fonetische
wetenschappen en hun object.

8 mei 1963

Dr. P. Minderaa: De ‘Awater’ van Nijhoff.

Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen gedurende
het verslagjaar de vier afleveringen van deel LXXIX. Secretaris der redactie was
Dr. C. Kruyskamp.
De Commissie voor Geschiedenis en Oudheidkunde vergaderde vijf maal.
Op de vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
25 oktober 1962

De heer Schöffer over een boek van
Pierre Chaunu, Séville et l'atlantique en
de heer Braat over de ontwikkeling van
het vroeg-middeleeuwse kasteel.

22 november 1962

De heer Bijvanck over het handschrift
Busch en de heer Lieftinck over enige
handschriften van Froissart.

31 januari 1963

De heer Enno van Gelder over een boek
van F. Smith Fussner, The historical
revolution, english historic writing and
thought en de heer Cohen over Noord
Nederlandse middeleeuwse kronieken.

21 februari 1963

De heer Boeren over Maître Gobert, een
dichter uit de 12e eeuw en de heer
Pelinck over ontwerpen voor
wandtapijten met scenes uit het beleg
van Leiden door Leonard Bramer.

28 maart 1963

De heer Schaper over een boek van J.B.
Charles, Van het kleine koude front.
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[VIII.]
VIII. Namens de Commissie voor Stemopneming, bestaande uit de dames Bakker,
Hulshoff Pol en Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en de heren Mak en Noach
deelt Mevr. Idenburg de uitslag mede van de stemming. In totaal blijken 12
binnenlandse en 6 buitenlandse candidaten het wettelijk vereiste minimum van 70
stemmen of meer te hebben verworven, t.w. Dr. J.A. van Dorsten, Drs. Al. Gast. Dr.
A.F. Manning, Dr. H.T.J. Miedema, Dr. J.F. Holleman, Dr. W.A. Ornée, Dr. J.J.
Woltjer, Dr. B.A. van Proosdij, Dr. A.W. Willemsen, Dr. H. Schultink, Drs. J.D.v.d.
Waals, Jhvr. Dr. J.M. van Winter; - Dr. W.J. de Pauw, P.G. Buckinx, Dr. R. Derolez,
Dr. Martien J.P. de Jong, Dr. W. Lagerwey en Dr. L. Roppe.

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 1962/'63 is als vertrouwelijke mededeling afgedrukt in de beschrijvingsbrief:
Met een zekere voorliefde wordt in onze nieuwe literatuur het schrijverschap zelf,
of althans het artiest-zijn, de artistieke leefwijze, centraal gesteld, - en in feite
geromantiseerd. Dat getuigt meestal van een pijnlijke zelfoverschatting: Alsof het
eigen bestaan als kunstenaar of ‘Auch-Künstler’ op zichzelf belangwekkend zou
zijn, nauwelijks geobjektiveerd als het wordt, en weergegeven in de vorm van een
‘relaas’, waarin al te vaak voor oprechtheid moet doorgaan wat niet veel meer is
dan een soort exhibitionisme. Het proza der jongeren dreigt daardoor te worden tot
een bedenkelijk steriele en stereotiepe aangelegenheid van voornamelijk sociologisch
en psychologisch belang, om de algemene gevoelens van onlust en pathetisch
zelfbeklag, die deze romans en verhalen registreren. Van een lucide peiling van
zulke gevoelens door de schrijver zelf is maar zelden sprake.
Het is, naar het eenstemmig oordeel van de Commissie voor Schone Letteren,
de grote verdienste van Cees Nooteboom, dat hij in zijn boek De ridder is gestorven
de aan het omschreven genre inherente opgaven tegelijk heeft herkend en vervuld.
Ook in dit proza zijn autobiografische trekken onmiskenbaar - men zou kunnen
zeggen, dat de schrijver in De ridder is gestorven twee gestalten van zichzelf laat
optreden - maar dit laatste is nu juist de consequentie van Nootebooms bewustzijn,
dat de hedendaagse mens zichzelf niet meer kan verstaan onder het aspekt
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van zijn feitelijke biografie, - daarvoor is zijn werkelijkheidsbesef te ‘gelaagd’. Het
heeft dus geen zin meer, als schrijver moeizaam te trachten - op zijn best! - zichzelf
in een aaneenschakeling van feiten en situaties en de eigen reakties daarop - in
een ‘horizontaal’ relaas - te betrappen. Het enige dat zin heeft, al was het maar als
poging tot vrijmaking van een begaanbare weg, is: te vragen naar de oorzaken van
de menselijke en ‘artistieke vertwijfeling’ (Hans Redeker), waarvan hedentendage
zoveel proeven van proza - nog door alle onoprechtheid en sensatiezucht heen getuigenis afleggen. En dat betekent: trachten, zich van zichzelf te distantiëren en
van die gewonnen distantie uit met zichzelf in het gericht gaan.
Nooteboom laat in De ridder is gestorven zijn ik-figuur, een schrijver, zich wijden
aan de zelfgekozen taak, de roman te schrijven, die zijn - door suicide? - gestorven
vriend André Steenkamp in concept heeft nagelaten. Het boek zou gaan over een
schrijver, die de in concept nagelaten roman van een vriend voltooit. De ik-figuur is
daartoe naar het Spaanse eiland gereisd, waarheen ook zijn vriend was uitgeweken
om zijn boek te schrijven, - of om daarvoor telkens andere alibi's te vinden. Hij vorst
naar de doodsoorzaak van zijn vriend, en deze blijkt samen te vallen met de oorzaak
van het onvoltooid-blijven van het boek. Gebrek aan talent, zéker, het onoverkomelijk
blijken van de afstand tussen pen en papier, waarover Nijhoff zo indringend heeft
geschreven, maar dat wil hier zoveel zeggen als: tekortschieten ten overstaan van
de veelomvattende werkelijkheid, waarvan André Steenkamp zich wanhopig bewust
was, als schrijver niet adaequaat te kunnen zijn. De oude stijlvormen en
vormprincipes voldoen niet meer, om maar te zwijgen van de pathetische
opgeblazenheid, waarin Steenkamp het heeft gezocht. De ik-figuur vindt in de
nagelaten papieren merendeels fragmenten, waarin zijn vriend gepoogd heeft, op
een volkomen verouderde manier de werkelijkheid te ‘begrijpen’, maar soms ook
flitsen van plotseling doorbrekende helderheid, die de uiteindelijke onmacht van dit
schrijverschap nog eens zo pijnlijk onthullen. Juist deze visionaire momenten moeten
Steenkamp hebben gebracht tot de fundamentele twijfel aan zijn eigen creativiteit,
die hem de dood in dreef. André Steenkamp is zich als het ware onderbewust bewust
geweest van wat in het oordeel van Nootebooms ikfiguur wordt herkend als: de
machteloosheid van zijn ‘langdurige rijgsels van poëzie zonder werkelijkheid, zonder
been’ en anderzijds van het verschil tussen het hygiënisch lozen van onderbewuste
noties, dat zo vaak
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voor kunst moet doorgaan, en het echte ‘maken’, de poëzie, de scheppingskracht.
De crisis van zijn schrijverschap betekent tegelijk een even fundamentele twijfel, ja
vertwijfeling aan het bestaan zelf, deze werkelijkheid waarop hij steeds minder vat
kan krijgen. Wanneer in de gestalte van een onweerstaanbare vrouw de werkelijkheid
vat op hèm krijgt, gaat hij ten onder.
Cees Nooteboom heeft met De ridder is gestorven de roman geschreven van de
crisis van het hedendaagse schrijverschap, en wel op een wijze die in niets
suggereert, dat hij zelf zich, als wètende, boven die problematiek verheven zou
voelen. Integendeel, aan het slot weet Nootebooms ‘ik’, dat er nog steeds geen
einde is aan het leven van André Steenkamp, - hij is niet dood, het boek niet af.
Nooteboom aarzelt als het ware op de rand van een artistieke wedergeboorte, waarin
hij wat zichzelf betreft kennelijk meer zou willen geloven dan dat hij erin geloven
kan. Het exorcisme van de schrijver-die-hij-eens-was is in feite mislukt.
We hebben hier te maken met een structureel in hoge mate experimentele roman,
waarvan het experiment wordt bepaald door de situatie van de moderne romancier,
zoals Nooteboom die beseft. In dit verband moge slechts worden verwezen naar
de uiterst knappe interpolatie van het verhaal van André Steenkamps geveld-worden
door de vrouw die hem had uitgedaagd, met fragmenten uit diens nalatenschap,
waarin een stierengevecht en het einde van de stier beschreven staat. Daarbij
beschikt de auteur over een superieure stijl, over een taal, die scherp en gevoelig
inenen weet te zijn en over een benijdenswaardig waarnemingsvermogen, dat
misschien sterker tot zijn recht komt in de landschappelijke evocaties van het
Spaanse eiland dan in de differentiëring van de menselijke samenleving van hele
en halve artisten, die tegen dat decor is geprojekteerd. Zwakke plekken zijn er
ongetwijfeld, en met name het veelvuldig gebruik van engels en spaans in de
dialogen maakt op den duur een lichtelijk gemaniëreerde indruk. Niettemin is de
Commissie voor Schone Letteren van oordeel, dat Nootebooms nieuwe boek in
kwaliteit aanzienlijk uitrijst boven alles wat er het laatste jaar niet alleen aan proza,
maar ook aan poëzie van onze jongere auteurs is verschenen. Zij stelt het bestuur
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dan ook eenstemmig voor, De
ridder is gestorven te bekronen met de Van der Hoogt-Prijs 1963.
Het voorstel van het bestuur om het advies van de Commissie voor
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Schone Kunsten te volgen, wordt na stemming, waarop de hr. Bomhoff aandringt,
aangenomen. De hr. Bomhoff dringt nu aan op handhaving van art. 56, 2 der Wet.
De voorz. antwoordt, dat hij niet goed ziet, hoe hieruit een bepaalde regel valt te
destilleren.

X. De Dr. Wijnaendts-Franckenprijs
De voorzitter stelt de vergadering voor de toekenning van de Dr.
Wijnaendts-Franckenprijs 1963 een jaar uit te stellen, aangezien door een
misverstand de advies-commissie niet tijdig kon worden ingesteld. De hr. Bomhoff
vraagt over welke periode beoordeeld zal worden. De voorzitter antwoordt, dat die
dezelfde zal zijn als de periode, waarover nù de prijs zou zijn toegekend. De hr.
Bomhoff herinnert voorts nog aan art. 57, 8 der Wet, dat toelaat de prijs uit te reiken,
zodra in de boezem van het bestuur een beslissing is genomen. De hr. Bakhuizen
van den Brink betwijfelt de praktische betekenis hiervan in het onderhavige geval.
Na het noenmaal in Restaurant Van der Heijden heropent de voorz. te 2.15 uur
de vergadering. Na met een persoonlijk woord bij zijn gehoor te zijn ingeleid krijgt
Dr. H.W. van Tricht het woord voor het houden van zijn rede ‘Vanwege Couperus’
(zie blz. 18).

[XII-XIV.]
XII-XIV.

De vergadering verklaart zich akkoord met het voorstel tot handhaving van
de jaarlijkse bijdrage op ƒ 12.50. Daarna deelt de heer Huygens (G.W.) mede namens
Mej. Prinsen de door hen als stemcommissie vastgestelde uitslag mede van de
verkiezing van een nieuw bestuurslid en van leden in de vaste commissies. Alle
a-candidaten zijn gekozen, t.w. in het bestuur Dr. P.J. Meertens, in de commissie
voor taal- en letterkunde Dr. A. Weijnen en Dr. G.I. Lieftinck, in de commissie voor
geschied- en oudheidkunde Dr. H.A. Enno van Gelder en Dr. Th. J.G. Locher, in de
commissie voor Schone Letteren P.H. Dubois en in de commissie voor het Jaarboek
Mr. N. Kolff.

[XV.]
XV.

Het voorstel tot benoeming van Dr. T.H. le Roux tot erelid der Maatschappij
wordt na ampele discussie aangehouden.

[XVI.]
XVI.

Met een hartelijk applaus betuigt de vergadering haar instemming met de
suggestie van het bestuur de heer Zaalberg tot voorzitter te benoemen.
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[XVII.]
XVII.

Bij de rondvraag vestigt de hr. Van Vriesland er de aandacht op, dat er zich
onder de nieuw benoemde leden zo weinig scheppende kunstenaars bevinden. De
voorzitter meent, dat dit o.a. te wijten is aan het gebrekkige contact in het afgelopen
jaar met de Commissie voor Schone Letteren in verband met de zg. schrijversactie.
De hr. Bomhoff voegt hieraan nog toe, dat de literatoren ook afgezien van deze
bijzondere omstandigheid, weinig belangstelling tonen. De hr. Huygens vraagt zich
af, of het kiessysteem wel zo ideaal is, nu bepaalde verdienstelijke candidaten het
wettelijk vereiste minimum aantal stemmen niet hebben gehaald. De heer Noach
maakt zich tot tolk van de vergadering door de voorzitter bij zijn afscheid met een
persoonlijk woord hartelijk te danken voor al wat hij voor de Maatschappij heeft
gedaan. Daarop sluit de voorzitter te 17.35 uur de vergadering. Een groot aantal
leden begeeft zich naar Restaurant Van der Heijden voor het gezellige samenzijn,
besloten door de traditionele maaltijd.
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Bijlage I Verslag aangaande Zuid-Afrika (behoort bij het verslag
1
op blz. 206)
Allereers is die opsteller van die volgende verslag die bestuur van die ‘Maatschappij’
erkentlik vir die besluit om van nou af 'n beskeie deeltjie van die inhoud van die
‘Jaarboek’ ten opsigte van die besonderhede en wetenswaardighede, gepaard
gaande met die wetenskaplike werksaamhede van die lede in die Republiek van
Suid-Afrika af te staan.
In die uitgestrekte Republiek van Suid-Afrika woon die 55 lede van die
‘Maatschappij’ soms honderde myle van mekaar verwyder. Verder is, soos reeds
vermeld is, die ledetal klein. Die vernaamste taak van die verteenwoordiger hier te
lande is dan ook om as 'n skakel tussen hierdie lede en die sekretariaat in Leiden
te dien, inligtings te verstrek en sy deeltjie daartoe by te dra dat die bestaande bande
tussen die bestuur en die lede in die Republiek nie verslap nie.
Teruggaande na 1949, 'n jaar waarin agt benoemings aan Suid-Afrikaners te beurt
geval het op 'n tydstip waarop daar tussen dertig en veertig lede in die toenmalige
Unie woonagtig was, het die redakteur van ‘Die Huisgenoot’ (Kaapstad, uitgave
9.9.1949) o.m. verklaar: ‘Die benoeming vanjaar van nog agt lede sal die
belangstelling in Nederland in die Afrikaanse taal- en letterkunde ongetwyfeld
verskerp en die kanse van 'n bloeiende Suid-Afrikaanse groep versterk.’
Wat is die toestand in 1963? Die ledetal bedra 55. Twee lede het in die loop van
die afgelope jaar bedank (prof. dr. P.J. Schoeman en prof. dr. R.W. Wilcocks), dr.
Jan van den Berg, van 1948-1962 Ambassadeur van die Nederlande in Suid-Afrika,
het vertrek. Tydens die jongste jaarvergadering in Leiden is dr. W.J. de Pauw
(Pretoria) as lid van die ‘Maatschappij’ gekies.
'n Vergelyking tussen 1949 en 1963 toon o.i. aan dat die huidige ledetal in die
Republiek, ooreenkomstig die verdienstes van toekomstige kandidate, vir langsame
uitbreiding vatbaar is.
Nog steeds speel die afstand tussen Suid-Afrika en die ou kernlande Nederland
en België 'n groot rol en hierdie faktor lei onwillekeurig tot 'n mindere mate van
kennis aangaande die prestaties van Suid-Afrikaanse digters, skrywers en ander
wat op ander gebiede verdienstelike werk lewer as onder gunstiger omstandighede
verwag kan word. O.i. is dit wenslik dat daar geleidelik verandering in hierdie toestand
kom.
Met betrekking tot 'n aantal lede van die ‘Maatschappij’ in die Republiek van
Suid-Afrika kan die volgende besonderhede verstrek word. Dit spreek vanself dat
hierdie gegewens nie volledig kan wees nie. Lede prof. dr. S.P.E. Boshoff en prof.
dr. H.J.J.M. van der Merwe is o.m. benoem as lede van 'n komitee, uitgaande van
die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat die stigting van 'n Suid-Afrikaanse
Linguistiekinstituut beoog. Intussen is daar begin met die saamstel van 'n bibliografie
van linguistiek in Suid-Afrika, waaraan o.m. die volgende vakkundiges werk wat
lede van die ‘Maatschappij’ is: Prof. dr. S.P.E. Boshoff, prof. dr. G.S. Nienaber, prof.
dr. P.J. Nienaber, prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe, prof. dr. A. van Selms.
Die volgende lede van die Afrikaanse Taalkommissie van die S.A. Akademie is
ook lede van die ‘Maatschappij’: Prof. dr. S.P.E. Boshoff, mnr. L.W. Hiemstra, prof.
dr. T.H. le Roux, prof. dr. D.F. Malherbe, prof. dr. G.S. Nienaber, prof. dr. H.J.J.M.
van der Merwe. Voorsitter van die redaksieraad van die ‘Tydskrif vir Geestes-

1

Dit verslag was niet op tijd binnen voor behandeling in de jaarvergadering.
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wetenskappe’ van die S.A. Akademie is prof. dr. P.J. Nienaber, terwyl prof. dr. A.P.
Grové een van die redaksielede is.
Uit die drie nommers van die Akademie se ‘Nuusbrief’ wat tot op datum verskyn
het, is die volgende besonderhede afkomstig: Dr. G. Scholtz is benoem as
buitengewoon hoogleraar in die Joernalistiek aan die Universiteit van Potchefstroom;
prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe is gekies as lid van die ‘Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis’ (Brussel), prof. dr. T.H.
le Roux is 'n eredoktorsgraad deur die Universiteit van Pretoria aangebied.
Die bekende Hertzogprys vir poësie is aan dr. Ernst van Heerden aangebied,
insonderheid vir sy bundel ‘Die klop’ en met inagneming van sy vroeëre werke. Die
‘Reina Prinsen Geerligsprijs’ vir Suid-Afrika is in Amsterdam uitgereik aan die
Suid-Afrikaanse skrywer Abraham H. de Vries. Lede van die beoordelingskomitee
was o.m. prof. dr. G. Dekker, prof. dr. D.J. Opperman en prof. dr. H. van der Merwe
Scholtz.
Dr. C. Beyers, wat o.m. ook 'n lid van die ‘Maatschappij’ is, is as eerste
staatsheraldikus van die Republiek van Suid-Afrika benoem; die digter dr. Uys Krige
het een van die drie ‘Rosamond Gilder’-pryse ontvang wat deur die V.V.O. en 'n
aantal Amerikaanse universiteite beskikbaar gestel is. Die bekroonde toneelstuk
‘The Two Lamps’ sal binne afsienbare tyd in die V.S.A. opgevoer word.
Op kultuurhistories gebied vermeld ons die publikasie van prof. dr. D. Bax en C.
Koeman: ‘Argitektoniese Skoonheid in Kaapstad se Kompanjiestuin 1777-1805’.
Prof. dr. M. Bokhorst (Kaapstad) verrig as hoofredakteur van die maandblad
‘Nederlandse Post’ nog steeds 'n belangrike rol in verband met die verspreiding van
kennis aangaande Nederland in die Republiek.
Ten slotte noem ons nog die volgende resente publikasies van skrywers what
o.m. lede van die ‘Maatschappij’ is:
1963

Ernst van Heerden:
‘Rekenskap-Letterkundige Opstelle.’
(Kaapstad).

1963

F.A. van Jaarsveld: ‘Die Beeld van die
Groot Trek in die Suid-Afrikaanse
Geskiedskrywing 1843-1899’. (Pretoria).

1963

H.J.J.M. van der Merwe: ‘Swart
Afrika-Waarheen?’ (Johannesburg).

1963

P.J. Nienaber: ‘Suid-Afrikaanse
Pleknaamwoordeboek’ (Kaapstad).

1963

D. Pont: ‘Die Eerste Vyf en Twintig Jaar,
'n Nabetragting’ (Artikel in ‘Tydskrif vir
Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg’
(Pretoria).

1963

P.C. Schoonees: ‘Die Tweede
Verdieping-'n Keur uit die Beskouings
van dr. P.C. Schoonees’ (Kaapstad).

1963

H.J. Terblanche: ‘Die Afrikaanse Vaktaal.
Taalkundige opstelle van oudstudente
aan prof. T.H. le Roux’.
(Pretoria-Kaapstad).
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Bijlage II Uitgevers, instellingen en personen, die boekwerken aan
de bibliotheek ten geschenke gaven
(behorend bij het verslag van de bibliothecaris op blz. 210)
1.

Mej. N. Bakker, Leiden.

2.

Bibliographisches Institut, Leipzig.

3.

De Boekenweek, Amsterdam.

4.

De Bijenkorf, N.V., Rotterdam.

5.

C.J. Casparis, Coevorden.

6.

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

7.

D.A. Daamen's Uitgevers-Mij., Den Haag.

8.

Gemeente-Archief, Amsterdam.

9.

Genootschap voor Geschiedenis der
Geneeskunde, Utrecht.

10.

W. Gs. Hellinga, Amsterdam.

11.

Historisch Genootschap
‘Oud-West-Friesland’, Hoorn.

12.

Uitg.-Mij. J.H. Kok N.V., Kampen.

13.

C. Kruyskamp, Leiden.

14.

Uitgeverij J.M. Meulenhoff, Amsterdam.

15.

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, Den Haag.

16.

M. Mok.

17.

Nederlands Openlucht Museum, Arnhem.

18.

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

19.

Kon. Oudheidkundig Genootschap,
Amsterdam.

20.

J. Ploeger, Pretoria.

21.

Em. Querido's Uitg.-Mij., Amsterdam.

22.

E. Reeser, Bilthoven.

23.

Rotterdams Leeskabinet, Rotterdam.

24.

Spaans Portugees en Ibero-Amerikaans
Instituut, Utrecht.

25.

W. Spillebeen, Menen (B.).

26.

Stadtbibliothek, Nürnberg.

27.

Sticusa, N.V.
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28.

J. Tasseron, Leiden.

29.

De Tsjerne, Leeuwarden.

30.

Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.

31.

Universiteitsbibliotheek, Jena.

32.

Universiteitsbibliotheek, Leiden.

33.

Universiteitsbibliotheek, R.K., Nijmegen.

34.

Universiteitsbibliotheek, Utrecht.

35.

Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, Gent.

36.

Vrije Universiteit, Bibliotheek der,
Amsterdam.

37.

J.P. Winsemius, Delft.

38.

P.B. Winsemius, Delft.

39.

J.B. Wolters' Uitgevers-Mij., Groningen.

40.

Woordenboek der Nederlandsche Taal,
Redactie van het, Leiden.

41.

Würtembergische Landesbibliothek,
Stuttgart.

42.

C.A. Zaalberg, Leiden.
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Bijlage III Rekening en verantwoording van de penningmeester
over 1962
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN

Saldo 1 januari 1962

ƒ 10250,90

Rente van Effecten

ƒ 411,75

Rente van Effecten Vaste ƒ 233,06
Fonds
Rente Leidsche Spaarbank ƒ 34,94
Rente Grootboek Vaste
Fonds

ƒ 1193,51

Contributies 1961/62

ƒ 2082,48

Contributies 1962/63

ƒ 8849,19

Rente Bank en
Renteboekje

ƒ 248,79

Rijkssubsidie

ƒ 10000,-

Verkochte Jaarboeken

ƒ 119,-

Verkochte registers
Levensberichten

ƒ 27,71

Losbaar ƒ 1000,- 4 1/4%
Nederland 1959

ƒ 997,50
------------

ƒ 34448,83

UITGAVEN

I.

Kosten van
Bestuur, Lokaalhuur
enz.:
1. Honorarium
ƒ 3000,Secretaris-Penningmeester
2. Bureau
ƒ 846,82
Secretaris-Penningmeester
3. Kosten
ƒ 240,Noordelijke Afdeling
4. Kosten
Zuid-Oostelijke
Afdeling

ƒ 240,-

5. Kosten
ƒ 139,10
Bestuursvergaderingen
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6. Reiskosten en
Representatie
Bestuur

ƒ 459,68

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

Kosten van
Algemene en
Maandelijkse
Vergaderingen:
Onkosten
Jaarvergadering

ƒ 970,56

Onkosten
Maandelijkse
Vergaderingen

ƒ 707,09

Reiskosten
Sprekers en
honoraria
voordrachten

ƒ 720,20

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

ƒ 4925,60

ƒ 2397,85

Kosten van Vaste
Commissies:
Commissie Taal- en ƒ 249,30
Letterkunde
Commissie
Wijnaendts
Francken-prijs

ƒ -,-

Commissie Schone ƒ 23,75
Letteren
Historische
Commissie

ƒ 30,37
------------

IV.

ƒ 303,42

Kosten van het
Jaarboek:
Drukkosten, porti

ƒ 4882,62

Onkosten
ƒ 82,65
Jaarboekcommissie
------------

ƒ 4965,27
------------

Transporteren

ƒ 12592,14
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Transport
V.

ƒ 12592,14

Kosten Bibliotheek:
Honorarium
Bibliothecaris

ƒ 1000,-

Aangeschafte
boeken

ƒ 5232,92

Abonnementen

ƒ 1156,75

Boekbinden

ƒ 1784,64

Brandassurantie

ƒ 248,90

Bureaukosten

ƒ 678,79
------------

VI.

Kosten der Eigen
Uitgaven:
Reservering

VII.

ƒ 10102,-

ƒ 4000,-

Bijdragen:
Kon. Nederlands
Aardrijksk.
Genootschap

ƒ 20,-

Verg. Overijsselsch ƒ 10,Regt
------------

ƒ 30,-

VIII.

Reservering Prijs
voor Meesterschap

ƒ 600,-

IX.

Reservering voor
Huisvesting

ƒ 1000,-

X.

Reservering Prijs
voor Literaire Critiek

ƒ 250,-

XI.

Reservering
Verwervingsfonds
Bibliotheek

ƒ 1000,-

XII.

Diverse Uitgaven:
Gekocht ƒ 1000,- 4 ƒ 987,34
1/4% Nederland '59
Bankkosten,
Safehuur,
Bewaarloon

ƒ 66,61

Suppletie Prijs v.
Lit. Critiek

ƒ 150,------------

ƒ 1203,95
------------
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ƒ 30778,09
RECAPITULATIE

Totaal der Ontvangsten

ƒ 34448,83

Totaal der Uitgaven

ƒ 30778,09
------------

Saldo 1 januari 1963

ƒ 3670,74

B. Rekening van het vaste fonds
Saldo 1 januari 1962

ƒ 1327,33

Rente Grootboek

ƒ 1193,51

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 39,81
Rente van Effecten

ƒ 233,06
------------

ƒ 2793,71

Uitgaven:
Rente Grootboek t/g
Algemene Rekening

ƒ 1193,51

Rente Effecten t/g
Algemene Rekening

ƒ 233,06
------------

ƒ 1426,57
------------

Saldo 1 januari 1963

ƒ 1367,14
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C. Lucie B. en C.W.v.d. Hoogt-fonds
Saldo 1 januari 1962

ƒ 107,87

Rente Kapitaal

ƒ 980,47

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 15,23
------------

ƒ 1103,57

Uitgaven:
Prijs Dr. W. Brakman

ƒ 1000,-

Meerprijs gekochte
ƒ 13,89
effecten, in de plaats van
losbare
------------

ƒ 1013,89
------------

Saldo 1 januari 1963

ƒ 89,68

D. Verwervingsfonds der bibliotheek
Saldo 1 januari 1962

ƒ 55,32

Reservering

ƒ 1000,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 2,65
------------

Uitgaven

ƒ 1057,97
ƒ -,-

Saldo 1 januari 1963

ƒ 1057,97

E. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo 1 januari 1962

ƒ 2448,29

Rente Grootboek

ƒ 285,90

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 79,04
------------

Uitgaven

ƒ 2813,23
ƒ -,-

Saldo 1 januari 1963

ƒ 2813,23
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F. Kosten van eigen uitgaven der Maatschappij
Saldo 1 januari 1962

ƒ 4751,31

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 107,93
Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 4000,------------

ƒ 8859,24

Uitgaven:
Dr. P.C. Boeren,
ƒ 117,50
honorarium ‘Hadewijch van
Breda’
Suppletoire subsidie
Cats-Studiën

ƒ 750,-

Prof. Dr. K. Heeroma,
honorarium ‘Florigout’

ƒ 127,50

Prof. Dr. P. Minderaa,
honorarium ‘Goliath’

ƒ 190,-

Subsidie uitgave ‘Goliath’ ƒ 2242,------------

ƒ 3427,------------

Saldo 1 januari 1963

ƒ 5432,24

G. Prijs voor meesterschap
Saldo 1 januari 1962

ƒ 1383,11

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 600,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 49,34
------------

Uitgaven

ƒ 2032,45
ƒ -,-

-----------Saldo 1 januari 1963

ƒ 2032,45

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

226

H. Reserve huisvesting
Saldo 1 januari 1962

ƒ 2033,69

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 1000,-

Rente Leidsche Spaarbank ƒ 61,99
------------

Uitgaven

ƒ 3095,68
ƒ -,-

-----------Saldo 1 januari 1963

ƒ 3095,68

I. Prijs voor literaire critiek
Saldo 1 januari 1962

ƒ 250,-

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 250,-

Suppletie ten laste
Algemene Rekening

ƒ 150,------------

ƒ 650,-

Uitgaven:
Aandeel in de prijs

ƒ 350,-

Honorarium Juryleden

ƒ 300,------------

ƒ 650,------------

Saldo 1 januari 1963

ƒ -,-

Leiden, 11 juni 1963
Dr. J.J. Mak, Penningmeester
Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur, en het
gecommitteerd bestuurslid.
Leiden, 11 juni 1963
w.g. Dr. W.C. Braat
w.g. P.C. le Grand

Vermogensoverzicht per 1 januari 1963
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Bezittingen
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 741,07
Saldo Amsterdamsche
Bank . . . . . . . . negatief

ƒ 570,33

Saldo Renteboekje
Amsterdamsche Bank

ƒ 3500,------------

ƒ 3670,74

Effecten:
f 7/100,- 4¼% Nederland ƒ 700,1959 100%
f 5/1000,- 4 ¼% Nederland ƒ 5000,1959 100%
f 100,- 3% Nederl. Indië
1937 II 92%

ƒ 92,-

f 1000,- 3½% Rotterdam
1937 VI 93%

ƒ 930,-

f 1000,- 4¾% Bank v. Ned. ƒ 1010,Gem. 1958 101%
f 1000,- 4½% idem 1959
I/II 100%

ƒ 1000,-

f 1000,- 4 ¼% idem 1952 ƒ 1000,III 100%
-----------Nog te ontvangen
contributies 1962/63
(schatting)

ƒ 9732,ƒ 1800,-
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Vaste fonds
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 1367,14
f 9600,- 3% Inschr.
Grootboek à 69%

ƒ 6624,-

f 36600,- 2½% Inschr.
Grootboek à 58%

ƒ 21228,-

f 2000,- 4¾% Mij. v.
ƒ 2000,Middellang Crediet 100%
f 2000,- 4¾% Nederl.
Spoorwegen 1957 103%

ƒ 2060,-

f 1000,- 4½% Pegem,
Haarlem 102%

ƒ 1020,------------

ƒ 34299,14

V.d. Hoogt-fonds
Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 89,68
f 13900,- 3% Inschr.
Grootboek 69%

ƒ 9591,-

f 6/100,- 4 ¼% Nederland ƒ 600,1959 100%
f 2/1000,- 4 ¼% Nederland ƒ 2000,1959 100%
f 1/1000,- 3½% Nederland ƒ 910,1947 91%
f 2/1000,- 3% Nederl. Indië ƒ 1880,1937 II 94%
f 1000,- 4 ¼% Enschede
1952 IV 98%

ƒ 980,-

f 1000,- 4¾% Bank v. Ned. ƒ 1010,Gemeenten '58 101%
f 1000,- 4 ¼% idem 1952 ƒ 980,II 98%
f 1000,- 4¾% Herstelbank ƒ 1010,101%
f 2000,- 4 ¼%
Friesch-Gron. Hyp. Bank
Y 96%

ƒ 1920,-
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f 2000,- 3% 's-Gravenh.
Hyp. Bank GG 86%

ƒ 1720,-

f 1000,- 3% Utrechtsche
Hyp. Bank EE 86%

ƒ 860,-

f 1000,- 3 ¼% Westl. Hyp. ƒ 860,Bank N. 86%
------------

ƒ 24410,68

Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 1057,97

Dr. C.J. Wynaendts Francken-fonds
f 11500,- 2½% Inschr.
Grootboek 58%

ƒ 6670,-

Saldo Leidsche Spaarbank ƒ 2813,23
------------

ƒ 9483,23

Fonds eigen uitgaven der Maatschappij
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 5432,24

Reserve prijs voor meesterschap
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 2032,45

Reserve huisvesting
Saldo Leidsche Spaarbank

ƒ 3095,68
------------

Totaal der activa

ƒ 95014,13

Passiva: diverse te betalen rekeningen ƒ 7887,78
------------
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ƒ 87126,35
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Besturen en commissies
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. C.A. Zaalberg
Onder-voorzitter: J.N. van Wessem
Secretaris-penningmeester: dr. J.J. Mak, Rapenburg 62, Leiden
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot, p.a. Univ. bibl. Leiden

dr. P.C. Boeren, dr. W.C. Braat, dr. A.E. Cohen, dr. G.J. Hoenderdaal, dr. P.J.
Meertens, dr. A.A. Prins, mej. mr. A.J. Versprille; dr. K. Heeroma (vertegenwoordiger
van de N. tak), dr. J.G.M. Moormann (vertegenwoordiger van de Z.-O. tak), G.E.K.
Schmook (vertegenwoordiger van de Belgische commissie).

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

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
dr. J. Ploeger

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

Bestuur van de Noordelijke Tak
Voorzitter: dr. J. Elema
Secretaris: dr. J. Gerritsen
Penningmeesteresse: mevrouw dr. B.H. Spaanstra-Polak
Assessor: ds. J.J. Kalma

Bestuur van de Zuid-Oostelijke tak
Voorzitter: dr. J.G.M. Moormann
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Secretaris: J.C. de Joode

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr. G.I. Lieftinck

dr. C.C. de Bruin, dr. W.J.H. Caron, dr. G.A. van Es, dr. K. Heeroma, dr. C.
Kruyskamp, dr. P.J. Meertens, dr. C.F.P. Stutterheim, dr. F. de Tollenaere, dr. A.A.
Weijnen.

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Secretaris: dr. W.C. Braat
dr. P.C. Boeren (voorzitter), dr. C.C. de Bruin, dr. L. Brummel, dr. A.E. Cohen,
dr. H.A. Enno van Gelder, dr. W.R. Juynboll, dr. G.I. Lieftinck, dr. Th. J.G. Locher,
dr. B.W. Schaper, dr. I. Schöffer.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963

229

Commissie voor schone letteren
Secretaris: B. Stroman

Ad. den Besten, P.H. Dubois, Ed. Hoornik, dr. G. Knuvelder (voorzitter);
corresponderende leden: dr. W.P.M.A. Asselbergs (Z.-O. tak), Hendrik de Vries (N.
tak).

Commissie voor de bibliotheek
dr. W.P.M.A. Asselbergs, dr. B.W. Schaper, dr. J.J. Mak.

Commissie voor het jaarboek
Secretaresse: mej. dr. N. Bakker
Scholtenstraat 12, Leiden

dr. P.C. Boeren, dr. J.G. Bomhoff (voorzitter), mr. N. Kolff, dr. J.J. Mak;
corresponderende leden: dr. H. de Buck (N. tak), Joh. van der Woude (Z.O. tak).

Commissie voor de uitgave van geschriften
Secretaris: dr. G.I. Lieftinck

dr. L. Brummel, dr. F.K.H. Kossmann, dr. P. Minderaa.
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Leidse drukken en herdrukken uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Verkrijgbaar bij de uitgever E.J. Brill te Leiden
KLEINE REEKS

voor leden

I.

UIT HET ARCHIEF ƒ 2.10
DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwse
esbatementen,
bewerkt door Dr N.
van der Laan. 1938.
XVI, 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. ƒ
15.-; geb.
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V.

DEN STAET VAN ƒ 9.50
LONDON IN HARE
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.

ƒ 7.50

VI.

GOLIATH.
ƒ 8.Treurspel op het
veroveren van
's-Hertogenbossche
[1629]. Ghespeeld
op den
Nederduydtsche
Academie. Met een
inleiding en
aantekeningen door
Prof. Dr. P.
Minderaa. 1963. VI,
69 [55 facs.] blz.

ƒ 6.-

Nederlandse volksboeken Opnieuw uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
XIII.

DAT BAGHYNKEN ƒ 8.VAN 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 6.-

XIV.

DE HISTORIE VAN ƒ 7.50
PARTINOPLES,
GRAVE VAN
BLEYS. Naar de

ƒ 6.50
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druk van Ot
Barentsz. Smient te
Amsterdam in het
jaar 1644.
Uitgegeven door
S.P. Uri. 1962. VIII,
84 blz., 15 ill.
MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL
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