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Feestsymfonie
Redevoeringen, uitgesproken door prof. dr. K. Heeroma, ter gelegenheid van de
viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden op 18, 20 en 21 mei 1966, en in het Koninklijk Paleis te Brussel op 3
november 1966.

I. Beginnen bij het begin
Dames en Heren, dit is de eerste bijeenkomst op de eerste dag van het eeuwfeest
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Wij moeten beginnen
bij het begin. En wij staan bij dit begin op straat vóór het huis van de man die twee
eeuwen geleden begonnen is bij het begin, Frans van Lelyveld. Het is voor de
Maatschappij ongewoon op straat te staan herdenken, want zij vormt een besloten
gezelschap dat binnenskamers zijn samensprekingen pleegt te houden. Haar stem
is niet luid genoeg om te kunnen concurreren met het moderne straatverkeer.
Gelukkig heeft het gemeentebestuur van Leiden, dat wij hartelijk danken, voor deze
bijzondere gelegenheid een stukje straat voor ons vrijgemaakt, zodat wij kunnen
staan en herdenken zonder door het geweld der techniek overreden te worden.
Wij zijn, als wij al herdenkende teruggaan naar 1766, als Maatschappij nog
onbehuisd, onze ongeboren ziel is nog op zoek naar een woning waarin zij een
gestalte van vlees en bloed zal kunnen aannemen. En dat zal dan het huis van
Frans van Lelyveld zijn. Het is niet hetzelfde huis geweest als waar wij nu voor
staan, want hier heeft de man, die meer dan iemand anders de grondlegger van
onze Maatschappij kan heten, zich pas in 1767 gevestigd. Het huis waar de jonge
Leidse lakenfabrikant - hij was toen pas 26 - in 1766 woonde en waar, op de 95ste
zitting van het genootschap Minima Crescunt - zinvolle naam - onze Maatschappij
is geconcipieerd, is anoniem geworden en onvatbaar voor iedere monumentalisering.
In het algemeen heeft Van Lelyveld weinig nagelaten dat zich leent voor
monumentalisering, bij zijn leven niet en bij zijn sterven niet. Toen hij in 1785 stierf
- hij was toen pas 45 - was hij voor zakelijke doeleinden, in verband met zijn
lakenfabriek, toevallig in Amersfoort. En in Amersfoort is hij, de Leidenaar, toevallig
begraven, in de Sint-Joriskerk, op een plaats die lange tijd onvindbaar is gebleven
doordat er een grote houten vloer overheen was gelegd, en die pas enkele jaren
geleden weer door Höweler is ontdekt. Höweler, die zijn vondst in het Jaarboek van
de Maatschappij van 1962/63 publiceerde,
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opperde daarbij toen de gedachte dat er ‘in de nabijheid van het graf een
gedenksteen aangebracht werd ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1966’. Het bestuur dat de
viering van dit tweede eeuwfeest had te organiseren, heeft het passender gevonden
om de nagedachtenis van Van Lelyveld niet te eren op de toevallige plaats van zijn
begrafenis, maar in de stad waar hij geleefd en gewerkt heeft en in de kring dergenen
die de erfgenamen van zijn leven en werken willen zijn, de leden van de door hem
gestichte en na 200 jaren nog steeds levende en werkende Maatschappij. Wij zijn
hier bijeengekomen als zijn nabestaanden, die zich bewust zijn in deze Maatschappij
en in de door haar gerepresenteerde Nederlandse Letterkunde nog steeds te leven
uit het leven dat hij vóór ons geleefd heeft. Wij moeten de herdenking van ons
maatschappelijk leven beginnen bij het begin.
Maar niet alleen Van Lelyvelds grafzerk, het monument van zijn dood, is door de
tijd ontmonumentaliseerd en bijna anoniem geworden, dit is ook gebeurd met zijn
schriftelijke nalatenschap. Het maakt voor de bijna-anonimiteit van dit werk weinig
verschil, of het geheel naamloos is verschenen (zoals het in de kring van zijn jeugd,
de kring van de Tael- en Dichtkundige Bijdragen (1760-1762), gebruikelijk was) dan
wel, als bij de tweede uitgave van Huydecopers Proeve, de volle naam van de
bezorger draagt: alleen de in- en doorgeleide kenners van het verleden weten het
nog te vinden. Veel van wat Van Lelyveld geschreven heeft is ook alleen maar in
handschrift bewaard, en dat geldt in het bijzonder van wat hij geschreven heeft in
dienst van onze Maatschappij, als haar ‘briefwisselaar’. En toch is hij, in zijn
bijna-anonimiteit, het geweest in wie deze Maatschappij geconcipieerd is en in wie
zij tot wasdom is gekomen, toch representeert hij meer dan iemand het léven van
de Maatschappij in de jaren van haar begin. Zijn leven was dienst aan de
Maatschappij en in zijn dienst was het léven van de Maatschappij. Dat de
Maatschappij na haar bijna anonieme begin - wij kunnen niet eens haar eigenlijke
stichting, tussen het ontwerp van 26 maart en de eerste algemene vergadering van
18 juli 1766, gedateerd herdenken - dat de Maatschappij 200 jaren heeft kunnen
blijven léven, dankt zij aan haar dienende karakter. De Maatschappij heeft de
Nederlandse Letterkunde gediend en zal die blijven dienen, zolang zij bestaan zal.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft van Frans van
Lelyveld haar naam gekregen. Zij is in hem geconcipieerd,
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zij is uit hem geboren en hij heeft haar ten doop gehouden. Het is recht dat Frans
van Lelyveld nu op zijn beurt door deze Maatschappij uit zijn bijna-anonimiteit wordt
opgewekt en van haar zijn naam ontvangt, zijn openlijke naam op een gevelsteen
in dit huis aan de Hogewoerd. Het is recht dat dit huis aan de Hogewoerd mede
door deze gevelsteen met zijn naam gaat behoren tot de monumenten van de stad
Leiden. Het is recht dat onze Maatschappij op deze eerste dag van haar feest de
straat op is gegaan om een kring der herdenking te vormen voor dit huis. Twee
eeuwen geleden heeft door de geboorte van onze Maatschappij de stad Leiden er
een blijvende geestelijke inwoner bijgekregen, vandaag krijgt dit huis er een blijvende
steen der gedachtenis bij om tijdgenoot en nageslacht te herinneren aan deze
geboorte. Ik draag in mijn functie van voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden aan u, mijnheer Denninger, als vertegenwoordiger van de
bezitter van dit huis, de heer De Vries, het bezit van deze steen over en verzoek u
hem te onthullen, opdat de naam van onze grondlegger, Frans van Lelyveld, aan
allen openbaar worde.
En hiermee, Dames en Heren, is deze plechtigheid van het begin ten einde. Wij
gaan verder. Ik dank u allen voor het eerbetoon van uw aanwezigheid.

II. Herdenken en vergeten
Majesteit, Koningin der Nederlanden, het is voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden een uitzonderlijke eer om heden, op de 20ste mei 1966,
samen met u haar 200-jarig bestaan te mogen herdenken! Onze Maatschappij zal
het immers nooit kunnen vergeten dat weinig minder dan twee eeuwen geleden, in
1775, uw overgrootvaders grootvader, Erfstadhouder Willem de Vijfde, het
beschermheerschap over haar aanvaardde en dat daarmee een erfelijk verbond,
van geslacht tot geslacht, is opgericht tussen uw Huis en de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Wij stellen met vreugde vast, Koninklijke Vrouwe, dat
door uw beschermende tegenwoordigheid heden dit verbond wordt vernieuwd. Sta
ons toe dat wij u begroeten als een behoedster van ons verleden en een geleidster
naar onze toekomst!
Mijne Heren leden van het Ere-comité, die onder de bescherming van Hare
Majesteit ons feest met uw bescherming hebt willen eren; Excellenties die als
ministers en staatssecretarissen de beide koninkrijken dient waarin de Nederlandse
Letterkunde haar verleden heeft gehad en
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haar toekomst hoopt te hebben; Excellenties die als ambassadeurs het koninkrijk
België en de republiek van Zuid-Afrika bij onze Koningin vertegenwoordigt;
Hoogedelgestrengen en Edelgrootachtbaren die als overheden van land, gewest,
stad of universiteit over de belangen van kunsten en wetenschappen waakt;
Hooggeleerden en Zeerervarenen die als bestuurders van zustergenootschappen
de voortgang onzer letteren bevordert; - ik heet namens onze Maatschappij u allen
van harte welkom bij de herdenking van dit haar tweede eeuwgetijde! Het stemt ons
tot grote dankbaarheid dat gij door uw aanwezigheid op deze feestdag hebt willen
tonen, hoezeer gij u met ons verbonden voelt in het bewaren van het Nederlandse
woord, ons vóórgesproken door onze vaderen om het te laten dóórspreken in onze
kinderen!
Leden van onze Maatschappij die heden uit alle gewesten der Nederlanden naar
Leiden, als naar uw moederstad, zijt opgegaan, ofschoon ik u als mijn medegastheren
van dit feest der gedachtenis uiteraard pas in de laatste plaats kan verwelkomen,
weet gij dat het in de eerste plaats uw zaak is waarom het op deze bijeenkomst zal
gaan. Want het gaat om de herdenking van een verleden waarin uw heden en uw
toekomst besloten liggen. In de 18de eeuw, in 1766, legden in deze stad Frans van
Lelyveld en zijn vrienden de grondslagen van het gebouw waarvan gij thans, in de
20ste eeuw, de levende stenen moogt zijn. Gij beseft met mij dat wij niet anders
herdenken kunnen dan doordat wij ons rekenschap geven van ons bestaan, het
bestaan waarin wij bestaan hebben in de twee eeuwen die achter ons liggen, en
het bestaan waarin wij, mogelijk, bestaan zullen in de derde eeuw die nog voor ons
ligt. Wij moeten, met het oog gericht op onze toekomst, ons terdege bewust maken,
wát wij uit ons verleden eigenlijk herdénken, en wát wij liever vergéten willen. Het
gaat om ons leven, het leven van onze Maatschappij. Wij moeten om te kunnen
leven op de juiste wijze herdenken en op de juiste wijze vergeten.
‘Gij verwacht niet van mij, G.T., dat ik U een aaneengeschakeld verhaal zal leveren
van de lotgevallen en handelingen onzer Maatschappij, noch zelfs dat ik die vluchtig
zal doorloopen. Voor zooverre die feiten eenig algemeen belang hebben, zijn zij
ook van algemeene bekendheid; voor zooverre zij minder bekend zijn, hebben zij
niet meer dan een betrekkelijk belang. Voor den geschiedvorscher, die het beeld
van het verledene tot in de fijnste trekken wenscht te bespieden, kan het de moeite
beloonen, in de jaarboeken onzer instelling ook de kleinste
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bijzonderheden na te gaan en daaruit bijdragen tot de kennis der zeden van
vroegeren tijd op te zamelen; maar daartoe zijn wij heden niet gestemd, en de
beleefdheid verbiedt mij op dezen feestdag uwe aandacht met bijzaken af te matten.’
De laatste drie zinnen die ik u voorlas, Dames en Heren, bevatten geen formuleringen
van mijzelf, afgestemd op onze huidige situatie, maar ik ontleende ze aan de
feestrede die Matthias de Vries op 20 juni 1867 uitsprak bij de viering van het eerste
eeuwfeest van onze Maatschappij. U heeft uit deze weinige zinnen niet alleen kunnen
beluisteren dat het een feestrede in grote stijl is geweest, maar ook dat de toenmalige
voorzitter van de Maatschappij tamelijk gereserveerd heeft gestaan tegenover
sommige aspecten van haar verleden. Dat het eerste eeuwfeest een jaar te laat
gevierd moest worden, doordat in 1866 de stad Leiden door een cholera-epidemie
geteisterd werd, zal De Vries aan zijn hart zijn gegaan, maar meer is hij kennelijk
gehinderd geweest door andere ‘lotgevallen en handelingen onzer Maatschappij’,
die hij, de grote vernieuwer, de grondlegger van de moderne wetenschappelijke
nederlandistiek, maar liever vergeten wou. Een geschiedvorser moet alles herdenken
en niets vergeten, maar als voorzitter van de Maatschappij wilde De Vries zich
bepaald niet op het standpunt van de geschiedvorser stellen. Wij hebben hem horen
zeggen dat de beleefdheid tegenover zijn medeleden hem belette zulks te doen,
maar ook: ‘daartoe zijn wij heden niet gestemd’. Met dat laatste heeft hij ongetwijfeld
willen uitdrukken dat hij een alles-herdenkend en niets-vergetend geschiedverhaal
niet nuttig vond voor de toekomst van de Maatschappij, zoals hij die zag. Om als
Maatschappij verder te kunnen leven moesten hij en zijn medeleden een en ander
uit de voorafgegane tijd kunnen vergeten. Wel heel zelfbewust, maar niettemin
terecht, stelt De Vries in 1867 vast dat de Maatschappij ‘in de laatste tien jaar meer
heeft uitgericht dan in de eerste halve eeuw van haar leven’. Met enige overdrijving
zou men kunnen zeggen dat van de tien decennia die hij te herdenken had alleen
de laatste twee voor hem werkelijk het herdenken waard waren, de laatste twintig
jaar waarin zijn eigen generatie aan bod was gekomen. Ik wil het hem, nog duidelijker
dan in mijn eerste citaat, met zijn eigen woorden laten uitspreken: ‘Volgaarne erken
ik, dat ook in onze Maatschappij niet alles goud is wat er blinkt. Ik ben de eerste om
toe te stemmen, dat zij niet altijd aan hare roeping voldaan heeft. Zij heeft hare tijden
van verflauwing en verslapping gehad; somtijds scheen zij den ondergang nabij. Zij
heeft,
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nog bij onze heugenis, een tijdperk gekend van werkeloosheid, ja, erger nog, van
wel eens beuzelachtige ‘liefhebberij’; het staat mij nog levendig voor, hoe wij jongeren
van dagen niet spaarzaam waren met onze afkeuring van den geest, die toen in
haar heerschte, en niet rustten voordat de wetsherziening van 1847 tot stand was
gekomen.’ En in de jaren waarover De Vries geen persoonlijke heugenis had en
die hij in zijn herdenking minder met de mantel der liefde dan met die der vergetelheid
bedekt laat, waren de ‘lotgevallen en handelingen’ van onze Maatschappij soms
nog veel bedenkelijker geweest. Bij de viering van het 50-jarig bestaan, ‘den 3. van
Hooimaand des jaars 1816’, kon Jona Willem te Water naar waarheid getuigen: ‘In
den tijd van achtëntwintig jaren, in welken ik de eer had Voorzitter te zijn, was de
toestand dezer Maatschappije zeer wisselvallig, en zelfs nu en dan ten hoogste
bekommerlijk.’ Als er op een Te Water-die wij nochtans blijven eren, omdat hij stug
bleef doorpreken ook als de kerk bijna leeg was - als er op een Te Water geen De
Vries was gevolgd om de vèrstrekkende initiatieven van een Van Lelyveld weer op
te nemen, zouden wij nu hoogstwaarschijnlijk geen tweede eeuwfeest vieren. Onze
18de-eeuwse instelling zou geheel historie zijn geworden en haar handelingen
zouden enkel nog de geschiedvorser dienen om ‘daaruit bijdragen tot de kennis der
zeden van vroegeren tijd op te zamelen’. Maar de Maatschappij heeft het geluk
gehad in haar midden telkens herscheppende persoonlijkheden te vinden, die haar
een nieuw, levend heden gaven en in dat heden haar verleden zinvol maakten. Ik
noemde u al de naam van de Leidse hoogleraar Matthias de Vries, ik wil u mede
de naam noemen van zijn leerling en opvolger Jakob Verdam, ook al omdat deze,
ofschoon maar een kwarteeuw jonger dan zijn leermeester, niettemin een halve
eeuw na hem, bij de volgende grote herdenking, de feestredenaar is geworden, op
14 juni 1916, toen onze Maatschappij 150 jaar bestond. Zoals De Vries door zijn
Woordenboek der Nederlandsche Taal is Verdam door zijn Middelnederlandsch
Woordenboek een erfgenaam geweest van de grootse lexicografische plannen van
Van Lelyveld en zijn kring. De wetenschappelijke inspiratie die verborgen heeft
gelegen in de 18de-eeuwse stichting van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, heeft in de 19de eeuw Leiden bij uitstek de woordenboekstad
der Nederlanden doen worden.
In de eerste anderhalve eeuw van haar bestaan heeft onze Maatschappij behalve
historici en taalkundigen ook steeds vele letterkundigen, in de
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moderne gespecialiseerde betekenis van dat woord, onder haar leden geteld, maar
men kan niet zeggen dat zij ooit op de voorgrond zijn getreden. Noch De Vries noch
Verdam waren wat men op het ogenblik onder een letterkundige verstaat. Zij waren
filologen die, behalve de lexicografie, vooral het uitgeven van teksten uit vroegere
periodes der Nederlandse literatuur tot hun levenstaak rekenden. En het is niet te
ontkennen dat deze beide groten, die in hun generatie zo bepalend zijn geweest
voor het leven van de Maatschappij, haar allereerst hebben gezien als een
wetenschappelijk genootschap. De 18de-eeuwse liefhebbers die aan de Maatschappij
haar naam hebben gegeven, waren nog niet aan specialisatie toe, voor hun
19de-eeuwse erfgenamen was de wetenschappelijke specialisatie een onvermijdelijke
noodzakelijkheid, en via de noodzakelijke nood ook stellig een deugdelijke deugd
geworden. Toch kan men van De Vries, met zijn onmiskenbare retorische
begaafdheid, niet zeggen dat hij ook werkelijk vervreemd was van de letterkunde
van zijn eigen tijd. Men merkt in zijn herdenkingsrede nog evenmin de weerslag op
van het uiteengroeien der onderscheiden specialismes. Het wetenschappelijk bedrijf
heeft bij hem nog niet zijn doel in zichzelf gekregen. Hoor hem met zijn eigen
woorden het werkterrein van onze Maatschappij afbakenen: ‘Dat deel der
menschelijke wetenschap, dat de kennis van ons vaderland ten doel heeft, is het
veld ons aangewezen. Het splitst zich in drie onderdeelen: onze taal, onze letteren,
onze geschiedenis ... Onze taal, onze letteren, onze geschiedenis, zijn dat niet de
heiligste panden onzer nationaliteit, de dierbaarste kleinooden die ons volk bezit,
met wier handhaving of verwaarloozing het volk zelf staat of valt?’ Voor De Vries
was de Leidse Maatschappij een instelling ter beoefening van váderlandse
wetenschap, en als zodanig haast een mantelorganisatie van zijn váderlandse
leerstoel aan de Leidse universiteit, die immers een leeropdracht inhield in de
vaderlandse taal, de vaderlandse letteren en de vaderlandse geschiedenis. Het
moest voor een zozeer vaderlandse Maatschappij wel een bij uitstek zinvol symbool
zijn dat Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden haar beschermheer was. Bij de
hoofdman van een volgend filologengeslacht, de veel stijver stilerende Verdam,
horen we heel andere geluiden. In zijn tijd was de wetenschappelijke specialisatie
al heel wat verder voortgeschreden. Hij had in zijn Leidse hoogleraarstijd - als hij in
1916 zijn herdenkingsrede uitspreekt is hij al emeritus - ambtgenoten naast zich
gehad die zich speciaal met de letteren en de geschiedenis bezighielden en zelf
had hij
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zich geheel kunnen specialiseren in de taalkunde. In hem was de filologie
‘zelfgenoegzaam’ geworden en de totale vervreemding van de eigentijdse letterkunde
heeft hem al herdenkende zelfs gedrongen tot een later enigszins berucht geworden
polemische passage. ‘Wetenschap’, zo zegt hij tot zijn medeleden van 1916,
‘wetenschap is waarheidszucht, kunst is schoonheidsdrang, en dit zijn twee
verschillende zijden van den menschelijken geest. Het is dus wel te begrijpen, dat
er woordkunstenaars zijn, die zich van de Maatschappij afwenden, maar de opvatting
der anderen, die zich bij ons aansluiten, komt ons toch verstandiger voor; zij meenen,
dat zij voor het hanteeren van hun instrument, de taal, met vrucht gebruik kunnen
maken van hetgeen de wetenschap aangaande hare geheimen en verborgen
schatten aan het licht brengt, en dat het in geen geval zin heeft vijandig tegenover
haar te staan. Wij beoogen met de aanbieding van het lidmaatschap niets anders
dan het uitreiken van een eerbewijs, en het is toch niet zeer welopgevoed, om dat
met spot of hoon af te wijzen, gelijk wel eens is geschied.’ Sprak De Vries nog van
een ‘vaderlandsche wetenschap’, bij Verdam is de rechtvaardiging van zijn
filologenbestaan geheel gelegen in de ‘wetenschap’ in het algemeen. ‘Wetenschap
is waarheidszucht’ hebben we hem horen zeggen en in de zin die aan deze uitspraak
voorafgaat heeft hij het over ‘het fijne en uitgezochte genot van den
wetenschappelijken vorscher, die eene grootere of kleinere ontdekking doet of die
door den nevel der onzekerheid het gehoopte licht ziet doorbreken.’ De Maatschappij
is voor hem principieel zozeer een wetenschappelijk genootschap, dat
‘woordkunstenaars’ daarin slechts, door zich een eershalve aangeboden
lidmaatschap gevleid te laten welgevallen, ornamentaal kunnen functioneren. Als
die ‘woordkunstenaars’ verstandig zijn, laten ze zich door de filologen behalve eren
ook nog beléren. De filologen beschikken als kenners van de taal immers over
‘hetgeen de wetenschap aangaande hare geheimen en hare verborgen schatten
aan het licht brengt’.
Ik heb gesproken van een enigszins berucht geworden passage in de
herdenkingsrede van Verdam en men zou de vraag kunnen stellen of zulke passages
nu niet tot de dingen behoren die ik als volgende herdenker maar beter vergeten
kan. Verdam is immers door de ontwikkeling van het Maatschappij-leven in de laatste
halve eeuw in het ongelijk gesteld. De plaats van de beoefenaars der ‘schone
letteren’ in onze Maatschappij, die voor de brede en welsprekende De Vries nog
geen moeilijkheden had opgeleverd maar voor de gespecialiseerde Verdam
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een levensgroot probleem was geworden, is na 1916 uitdrukkelijk gelegaliseerd.
We hebben naast de commissie voor taal- en letterkunde en geschied- en
oudheidkunde er ook een voor schone letteren gekregen. Er is een
‘aanmoedigingsprijs’ en een ‘meesterschapsprijs’ ingesteld, waarvan de eerste
uitsluitend en de tweede onder andere aan scheppende kunstenaars kan worden
toegekend. Er zijn literatoren, die bepaald geen filologen waren, geroepen geweest
tot het voorzitterschap van onze Maatschappij. Ik noem en herdenk hier alleen maar
de grootste van hen, Martinus Nijhoff. Het geslacht waartoe ikzelf behoor, kan zich
eenvoudig geen goed functionerende Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
meer voorstellen zonder dat letterkundigen mee de dienst uitmaken. Maar, Dames
en Heren, dit moge ons een reden tot verheuging zijn, wij mogen niet vergeten dat
deze toestand een gevolg is van een zeer bepaalde vernieuwing, een zeer bepaalde
heroriëntatie, om niet te zeggen herschepping, van onze Maatschappij. Ik heb
Verdam niet geciteerd om hem als een eenkennig en bekrompen filoloog aan de
kaak te stellen, maar om hem historisch te rechtvaardigen. Hij was, toen hij zijn, in
onze oren zo aanstotelijk klinkende, woorden sprak, allerminst het slachtoffer van
een misverstand en het had een alleszins logische ontwikkeling kunnen zijn geweest,
wanneer een in de 18de eeuw gestichte Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
in de 20ste in het geheel geen letterkundigen meer onder haar leden zou hebben
geteld. In de 18de eeuw was, ik heb er terloops al op gewezen, het woord
‘letterkunde’ nog niet in onze zin gespecialiseerd. De toenmalige ‘liefhebbers’ die
onze Maatschappij hebben gesticht, leefden nog in het voor-specialistische tijdperk,
zij konden belletrist, filoloog en historicus inenen zijn en al hun activiteiten
samenvatten in de benaming ‘letterkunde’. Is het niet heel goed denkbaar dat bij
de voortschrijdende specialisatie de belletrie totaal buiten het begrip ‘letterkunde’
was komen te liggen, dat dit laatste uitsluitend een wetenschappelijke inhoud had
gekregen, zoals ‘letteren’ in de verbinding ‘faculteit der letteren’? De Vries was in
de vanzelfsprekendheid van zijn oratorie in zekere zin nog een belletrist, maar als
hij het werkgebied van onze Maatschappij moet afgrenzen, denkt hij volstrekt niet
aan de belletrie, maar alleen aan zijn wétenschap, vaderlandse wétenschap. Die
wétenschap splitst zich voor hem in drie onderdelen: ‘onze taal, onze letteren, onze
geschiedenis’. De ‘letteren’ worden bij de taakomschrijving van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde dus alleen genoemd als object van wétenschap.
Verdam
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heeft in de geciteerde passage niets nieuws gezegd, maar enkel de door De Vries
uitgestippelde lijn in consequente specialisering doorgetrokken. Maar in de
ontwikkeling van het Maatschappij-leven in de laatste halve eeuw is er wél iets
nieuws gebeurd, iets heel nieuws dat welbewust teruggreep op iets heel ouds. Men
heeft in onze tijd het woord ‘letterkunde’ in de 18de-eeuwse naam van onze
18de-eeuwse Maatschappij, dat in de 19de eeuw in wetenschappelijk-specialistische
zin geïnterpreteerd was, tegelijk moderniserend en historiserend gereïnterpreteerd,
zodat ook de belletrie er, wéér, onder begrepen kon worden. En deze vernieuwing,
deze herschepping heeft aan onze Maatschappij onder de culturele instellingen in
de Nederlanden een geheel eigen, onverwisselbaar karakter gegeven. Onze
18de-eeuwse stichtingsdatum en de bij die stichting gegeven naam zijn in de laatste
halve eeuw voor ons bestaan als Maatschappij wel uitermate belangrijk gebleken.
Een naam schept en hérschept een Maatschappij. Wij zijn zoals wij zijn ín onze
naam en dank zij onze naam. Wij zijn gelukkig met die naam, omdat wij daarín,
daardóór in ons heden kunnen bestaan en een toekomst voor ons zien. Wij
herdenken in die naam mede, ja haast met een zekere voorkeur, dat stuk verleden
dat De Vries maar liever wilde vergeten en dat Verdam metterdaad vergeten wás,
omdat juist in dat aan de vergetelheid prijsgegeven verleden paradoxalerwijze ons
heden en onze toekomst besloten blijken te liggen.
Zo gaat dat bij een Maatschappij die zo lang bestaan heeft dat zij haar jaren bij
honderden en haar leden bij duizenden tellen kan. Het spel van herdenken en
vergeten moet daarin telkens opnieuw gespeeld worden. Wat het eerste geslacht
herdenkt, wil het tweede vergeten, en het derde herdenkt dan soms weer wat het
tweede vergat. Dat er in onze Maatschappij zeer veel herdacht wordt, weet een
ieder, dat er daarnaast ook zeer veel vergeten wordt, wil ik hier met nadruk
onderstrepen. Wanneer wij iemand het lidmaatschap aanbieden - een ‘eerbewijs’
noemde Verdam het nog, een ‘dienstbewijs’ zou ik het liever noemen -, dan weet
de nieuwgekozene dat hij te zijner tijd kan rekenen op een herdenking. Het is immers
bij ons de gewoonte dat, wanneer een onzer medeleden sterft, zijn naam op een
van onze maandvergaderingen met eerbied genoemd wordt en dat dit op de
eerstvolgende jaarvergadering herhaald wordt. Het participeren aan onze
Maatschappij betekent ook een soort plaatsbespreking in de van jaar tot jaar
voortgezette reeks van de levensberichten der afgestorven leden. Maar al dit
maatschappelijk
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herdenken is nog volstrekt geen waarborg tegen maatschappelijke vergetelheid. Ik
heb ter voorbereiding van deze herdenking bij ons tweede eeuwfeest het register
op de levensberichten, dat onze in 1960 overleden bibliothecaris Kessen heeft
samengesteld, eens voor mij opengelegd. Ik heb namen gelezen, al maar namen.
En ik heb bij mijzelf gedacht: hoevele van deze namen van mensen die in hún tijd,
als historicus, filoloog of letterkundige, hun lidmaatschap waard zijn geweest, zeggen
mij, die toch van het kennen van ‘letterkundigen’ min of meer mijn beroep heb
gemaakt, volstrekt niets meer. Anders dan De Vries die met wrevelige bewustheid
de in zijn ogen verwerpelijke ‘liefhebbers’ uit de eerste eeuw van ons
Maatschappij-bestaan wilde vergeten, behoeven wij ons in het geheel geen moeite
te geven: wij zíjn ze eenvoudig vergeten, samen met vele, vele andere leden uit de
honderd jaren die op het eerste eeuwfeest zijn gevolgd. Maar het merkwaardige is
dat wij, met onze andere oriëntatie, al die vergetenen, al die door een volgend
geslacht verworpenen, nu wel weer zouden willen herdenken, omdat wij ons op een
vreemde, anonieme wijze met hen verbonden voelen. Al die 18de-eeuwers en
19de-eeuwers hebben het dan toch maar mogelijk gemaakt, door in hún tijd op hún
wijze met ‘letterkunde’ bezig te zijn, dat onze Maatschappij twee eeuwen lang, van
geslacht op geslacht, heeft bestaan en dat wij nu nog, op 20 mei 1966, als
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden bijeen kunnen zijn. Zij hebben
op de wijze der ‘letterkunde’ de taal van hun moeder bewaard, waaruit wij nu op
onze beurt op de wijze der ‘letterkunde’ verder spreken en verder leven. Ik leg in
mijn verbeelding een krans bij het verbeelde monument van het onbekende lid. Het
spel van herdenken en vergeten, van vergeten ondanks het herdenken en herdenken
ondanks het vergeten, maakt het ons mogelijk te bestaan met twee eeuwen verleden
achter ons, die ons niet bezwaren maar drágen. Wij herdenken de doden, omdat
zij ons laten leven, wij herdenken met name die dode, voor-specialistische
18de-eeuwse ‘letterkundigen’, omdat hun Maatschappij ons, zeer gespecialiseerde
20ste-eeuwers, nu nog als een levende gemeenschap van ‘letterkundigen’
samenbindt.
Ik heb gezegd dat onze Maatschappij onder de culturele instellingen in de
Nederlanden een geheel eigen karakter heeft, omdat zij historici, filologen èn
scheppende litteratoren verenigt. Ik heb ook gezegd dat de aanbieding van het
lidmaatschap minder een ‘eerbewijs’ dan een ‘dienstbewijs’ moet heten. Wij zijn als
zeer gespecialiseerden, die in
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ons specialist-zijn bedreigd worden met vervreemding van alle andere specialisten,
in onze voor-specialistische Maatschappij tezamen om elkaar van dienst te zijn. Dat
besef van met de eigen specialistische kennis en kunde anderen van dienst te
moeten zijn, was, wij hebben het gehoord, ook Verdam niet vreemd. Hij wilde aan
de ‘woordkunstenaars’ van zijn tijd niet alleen de eer bewijzen die hun toekwam, hij
wilde ze ook wat léren. Zijn woorden klonken wat schoolmeesterachtig of liever laten wij ook hem de ere geven die hém toekomt - wat professoraal, maar er bleek
toch duidelijk uit dat hij als filoloog bereid was tot een dienstbetoon aan de literatoren
en dat hij een grondslag voor verstandhouding zag in de táál, die zíj hanteerden en
híj bestudeerde. Hij zou overtuigender hebben gesproken, wanneer hij de
scheppende hanteerders van de taal had gewezen op de tekstuitgaven waaraan
hij een zo belangrijk deel van zijn geleerdenleven had gewijd. Een filoloog staat, o
zeker, in dienst van zijn wetenschap, maar hij staat nog meer in dienst van de tekst
die hij uitgeeft en interpreteert, hij staat bovenal in dienst van de dichter van die
tekst. Een filoloog mag meehelpen de woorden van een dichter te laten doorspreken
tot een later geslacht, tot vele latere geslachten, tot een heel volk tenslotte dat belang
heeft bij die dichter, omdat het hem bezít. Een dichter en een filoloog die hem
interpreteert vormen, over een afstand van wie weet hoeveel eeuwen heen, tezamen
een belangen- en dus een levensgemeenschap en zij staan, in deze belangen- en
levensgemeenschap, tezamen in dienst van een vólk. Het was wel zeer terecht dat
Matthias de Vries, staande in de kring van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, haar bedrijvigheid karakteriseerde als een ‘vaderlandsche wetenschap’.
Pas wanneer een taal en een literatuur niet meer leven, d.w.z. wanneer er geen
volk meer is dat ze bezit en erin bestaat, kan filologie blote ‘waarheidszucht’,
wetenschap om de wetenschap worden. Zolang er een Nederlands volk zal zijn,
dat zijn taal, letteren en geschiedenis wil bezitten om erin te bestaan, is er echter
een taak voor een Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Wanneer literatoren
uit hun eigen scheppend heden hun blik richten op de literatuur van het verleden,
die hen, zonder dat zij het zich misschien bewust zijn, dráágt, zullen zij het belang
dat een dergelijke Maatschappij ook voor hun dóórspreken in de toekomst heeft,
moeten inzien.
Maar het is niet allereerst om deze reden, om het dienstbetoon dat zij mogelijk
van een toekomstig geslacht van filologen en historici te wachten hebben, dat ik de
scheppende letterkundigen wil uitnodigen het
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lidmaatschap van onze Maatschappij niet te versmaden. Ik nodig hen nog veel
minder uit om op deze wijze alvast een plaats te bespreken in een toekomstige
herdenking die hen voor de vergetelheid zal bewaren, want ik heb duidelijk genoeg
laten uitkomen dat het lidmaatschap misschien enige eer - ik laat dit, nog, voor
rekening van Verdam - maar zeker geen gegarandeerde persoonlijke onsterfelijkheid
aanbiedt. Neen, literatoren moeten zich het lidmaatschap laten welgevallen om
geen andere reden dan dat zonder hen onze Maatschappij niet compléét zou zijn.
Verdam dacht - en dát was stellig een bewijs van zijn filologische eenkennigheid alleen aan een dienstbetoon van de filologen aan de ‘woordkunstenaars’, maar
oneindig belangrijker in het feitelijke, actuele Maatschappij-leven is het dienstbetoon
van de dichters aan de filologen, van de hanteerders der taal aan de bestudeerders
der taal. Het moet immers duidelijk zijn dat een kunstenaar die de taal hanteert en
in haar bestaat, van nature méér zal weten ‘aangaande hare geheimen en hare
verborgen schatten’ dan de gespecialiseerde taalkundige. Het onderricht der dichters
aangaande de geheimen van de taal geschiedt niet docerenderwijze, maar door
hun levende, sprekende aanwezigheid. Door te verkeren met dichters die, in ons
heden levend en sprekend, ons teksten ter lezing aanbieden, kunnen wij als filologen
ook leren dichters te ontmoeten die ons in het verléden de teksten aanbieden waarin
zij hebben geleefd en gesproken. Een filoloog moet de vriendschap der dichters
zoeken om een goed filoloog te kunnen zijn. In een Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde die hem door haar stichtingsdatum heenwijst naar het
voor-specialistische tijdperk, zal het de filoloog lichter vallen dan in zijn hedendaags
gespecialiseerd vakconvent om de dichter in zichzelf te herkennen en te erkennen.
Zal de gespecialiseerde literator zijnerzijds in een voor-specialistische Maatschappij
als de onze ook niet tot het inzicht komen, dat de interpreteringskunst van kritiek
en essay verwant is aan het filologische bedrijf? En draagt de scheppende literator
door zijn kunst van inlezen en inleven behalve een ongespecialiseerde filoloog ook
niet veelal een ongespecialiseerde historicus in zich? Zal hij zich door de vriendschap
met de filologen en historici in een Maatschappij als de onze, die de continuïteit van
het literaire leven in de Nederlanden, van geslacht op geslacht, belichaamt, niet
dieper verbonden gaan voelen met allen die vóór hem in de Nederlandse taal, de
taal die zijn moeder bewaarde, schrijvenderwijze hebben bestaan? De Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde kan niet compleet zijn
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zonder de aanwezigheid van de scheppende kunstenaars in wie het huidige literaire
leven zich manifesteert, en het huidige literaire leven kan, naar ik meen, evenmin
compleet zijn zonder de aanwezigheid van een Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die als een bij uitstek
zinvol symbool ook nog bij haar tweede eeuwfeest Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden als haar beschermvrouwe mag begroeten, representeert ons volk,
voorzover dat ‘onze taal, onze letteren, onze geschiedenis’ als - het waren de
woorden van Matthias de Vries - ‘de heiligste panden onzer nationaliteit’ bewaart
om uit dit bezit te leven. Deze Maatschappij is onder de culturele instellingen der
Nederlanden niet alleen een der oudste, maar ook, met haar geheel eigen karakter,
een der essentieelste.
Wij bewaren en bezitten onze letterkunde door op de juiste wijze te herdenken
en te vergeten. De traditievormende en canoniserende literatuurgeschiedenis, die
het lezenderwijs herkennen van de literaire kritiek voortzet en verdiept, is een proces
van kiezen en verwerpen. Maar geen enkele keuze en geen enkele verwerping,
hoezeer ook in een bepaalde tijd als juist erkend, heeft gezag voor alle tijden. Er
blijft voor alles wat geschreven is een beroep open op de latere lezer. Daarom
wisselen in de opeenvolgende literatuurgeschiedenissen de namen, en wisselen
vooral het aantal regels of bladzijden die als context aan de namen worden
toegevoegd. Lang herdachte namen kunnen gaandeweg verdoffen en verzinken in
een anonieme vergetelheid, maar ook lang vergeten namen kunnen plotseling weer
gaan oplichten in een hernieuwd herdenken. Ik heb moeten constateren dat vele,
vele namen van leden onzer Maatschappij die in hun tijd op de wijze der letterkunde
ons volksbestaan hebben gediend, mij niets meer zeggen. Als wij met Verdam het
lidmaatschap van deze Maatschappij als een eer zien - en ik wil hem daarin tenslotte
toch wel weer bijvallen - kan het alleen de eer zijn van, met of zonder blijvende
naam, te mogen dienen. Een enkele naam echter, Dames en Heren, heeft door mijn
herdenking misschien ook enige nieuwe glans voor u gekregen. Ik hoop tenminste
dat u de naam van Matthias de Vries, die eenmaal de grondlegger van de
Nederlandse filologie en de herschepper van onze Maatschappij is geweest, niet
meer vergeten zult. Zoals onze Maatschappij ons letterkundig volksbestaan
representeert, kan ook het bijzondere herdenken en vergeten in haar kring een
exempel zijn van het algemene herdenken en vergeten in de grote kring onzer
literatuur door alle eeuwen heen.
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Ik zal dit nu niet uitwerken door u een lange reeks namen te noemen van eenmaal
beroemde en thans vergeten auteurs, maar wel door één enkele naam in uw midden
te leggen van een langvergeten dichter die vijf en een halve eeuw geleden stierf en
die, naar ik hoop, juist op dit feest der herdenking, en mede als gevolg daarvan,
weer voor u zal gaan leven. Ik bedoel de dichter Jan Moritoen, de dichter van het
liedboek uit het Gruuthuse-handschrift, dat onze Maatschappij u in een nieuwe
uitgave als letterkundig èn wetenschappelijk feestgeschenk aanbiedt. Er blijft, heb
ik gezegd, voor alles wat geschreven is, een beroep open op de latere lezer. Ik moet
hier nu aan toevoegen: mits wat geschreven werd, ook bewaard blijft, en mits wat
bewaard bleef, ook door uitgave beschikbaar komt om gelezen te worden. Onze
Maatschappij is een bewarende Maatschappij. Daarom heeft zij een steeds
aangroeiende bibliotheek die zo oud is als zijzelve, ten dienste van iedereen. Maar
zij is ook een uitgevende Maatschappij. Daarom heeft zij in de twee eeuwen van
haar bestaan, voorgegaan door mannen als De Vries en Verdam, het initiatief
genomen tot vele reeksen die vele in het verborgen bewaarde teksten door de druk
voor ieder toegankelijk hebben gemaakt. Zij heeft daarmee voor tal van vergeten
schrijvers metterdaad het beroep opengesteld op de latere lezer. Maar zij heeft
daarmee tegelijk aan het volk der Nederlanden de dienst, de feestelijke dienst mogen
bewijzen van het bewust te schenken wat het onbewust bezat.
Ten aanzien van het feestgeschenk dat de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden ter gelegenheid van haar tweede eeuwfeest aanbiedt, geldt
wel in bijzondere zin dat het volk der Nederlanden - en hiermee bedoel ik uitdrukkelijk
het volk der beide koninkrijken waarin de Nederlandse letterkunde haar verleden
heeft gehad en haar toekomst hoopt te hebben - op een nieuwe wijze iets ontvangt
wat het al lang bezat. De Bruggeling Jan Moritoen, die als ‘raet’ van zijn geboortestad
in het regeringsjaar 1416/1417 overleed, is immers de dichter geweest van een lied
als ‘Egidius, waer bestu bleven?’, het herdenkingslied dat voor ieder die het eenmaal
gelezen heeft onvergételijk moet blijven. Te minder heb ik er daarom behoefte aan
om, nu door deze nieuwe uitgave van zijn werk de anonieme verbondenheid met
hem vervuld zal kunnen worden tot een herkennen bij name, een pleidooi te gaan
houden voor de grootheid van deze dichter. Ik ben ervan overtuigd, dat, zolang de
Nederlandse taal van geslacht op geslacht zal worden doorgesproken, zijn naam
niet meer vergeten zal worden, maar herdacht als van een
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van de groten der Nederlandse letterkunde. In deze overtuiging, Majesteit, Koningin
der Nederlanden, leg ik op deze 20ste mei 1966 vol vertrouwen het feestgeschenk
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in uwe handen!

III. Daags na het feest
‘Het is een eervolle plicht van de voorzitter de jaarvergadering te openen met een
toespraak; en het is zijn voorrecht daarbij naar vrije keuze het onderwerp voor zijn
beschouwing te bepalen.’ Met deze woorden leidde mijn voorgangers voorganger
zijn openingsrede van het jaar 1962 in, en door wie zou ik, nieuweling in het vak,
mij beter kunnen laten inlichten over de plichten èn de voorrechten van een voorzitter
onzer Maatschappij dan door de zéér ervaren Kossmann (F.K.H.)? Toch moet ik
betwijfelen of zijn tweede zin wel bijzonder toepasselijk is op de bijzondere voorzitter,
die de eervolle plicht heeft de jaarvergadering te openen op de dag na het tweede
eeuwfeest. De voorzitter die voor u staat heeft immers zelf maar weinig te kiezen
en te bepalen. Hij moet spreken in opdracht van de tijd en in dienst van het ogenblik.
Het onderwerp voor zijn beschouwing - àls hier al van een ‘beschouwing’ gesproken
kan worden - kan niet anders zijn dan het zojuist gevierde, of nog gevierd wordende,
tweede eeuwfeest. De huishoudelijke vergadering van vandaag is het noodzakelijk
complement van de plechtige herdenking van gisteren. Vandaag moeten alle woorden
gezegd en alle zaken behandeld worden waarvoor het in de bijeenkomst van gisteren
de plaats en de tijd niet was.
Wie geroepen is daags na het feest het woord te voeren, heeft de aangename,
ofschoon niet eenvoudige, taak om allen die, inzonderheid gedurende het laatste
jaar, maar ook in de jaren die daarvoor liggen, het feest hebben voorbereid, naar
verdienste te bedanken. Deze taak is daarom voor mij niet zo eenvoudig, omdat
ikzelf een jaar geleden volkomen onvoorbereid in de voorbereidingen ben komen
neerdwarrelen en daarna aan het dwarrelen ben gebleven. Het was mij helaas
onmogelijk ter gelegenheid van het ophandenzijnde eeuwfeest mijn domicilie van
Groningen naar Leiden te verplaatsen. Dat betekent, dat terwijl de Feestcommissie
gevestigd en gestadig in de Maatschappij-Stad bleef voortvergaderen, ik alleen
maar zo nu en dan, tussen twee treinen in, even kon komen kijken. Ik kan u de
geschiedenis van de voorbereidingen dus niet uit eigen herinnering, noch op grond
van eigen
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H.M. Koningin Juliana ontvangt het eerste exemplaar van de ‘Liederen en Gedichten uit het
Gruuthuse-handschrift’ uit handen van dr. K. Heeroma
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gedegen onderzoek verhalen, maar heb om een leidraad te kunnen vinden voor
mijn dankwoord mijn toevlucht moeten nemen tot wat al door de secretaris van de
Maatschappij in opeenvolgende jaarverslagen ambtshalve geboekstaafd was. Het
is mij gebleken dat de voorbereidingen al begonnen moeten zijn omstreeks 1962,
want in het verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1962/63 kwam ik
deze zin tegen: ‘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 ... mag blijven rekenen op
de zeer gewaardeerde adviezen van de scheidende voorzitter.’ U weet allen, Dames
en Heren, hoe onze toen scheidende voorzitter, de al door mij geciteerde Kossmann,
zich tijdens zijn otium cum dignitate niet beperkt heeft tot het geven van zijn zeer
gewaardeerde adviezen, maar bovendien een wetenschappelijke achtergrond heeft
gegeven aan onze herdenking door zijn studie over de voortijd en de beginjaren
onzer Maatschappij. Door zijn boek nemen wij nog iets van het feest mee naar huis.
Bene meritus est de societate!
In zijn volgende jaarverslag, over 1963/64, is de secretaris heel wat uitvoeriger
over de voorbereidingen voor het komende feest. Er moet in dat jaar, onder leiding
van de nieuwe voorzitter, mijn voorganger Zaalberg, een aanzienlijke hoeveelheid
werk verzet zijn. Ik citeer: ‘De activiteiten van de Maatschappij hadden in het
afgelopen verenigingsjaar vóór alles betrekking op de voorbereiding van de
herdenking van het 200-jarig bestaan in 1966. Naast de vorming van een algemene,
overkoepelende ‘feestcommissie’, bestaande uit het Dagelijks Bestuur alsmede de
dames Bakker, Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en Versprille en de heren
Hoenderdaal, Huffnagel, Kamphuis en Michael, die verscheidene malen bijeen is
gekomen en reeds min of meer concrete plannen heeft gesmeed, werden enkele
sub-commissies ingesteld, waarvan hier inz. mogen worden genoemd de Commissie
voor het Gedenkboek (bestaande uit de leden van de Commissie voor de Uitgave
1
van Geschriften, benevens de dames Bakker en Versprille en de heer Boeren en
de tentoonstellingscommissie (voorlopig bestaande uit de leden van het Dagelijks
Bestuur en de dames Idenburg-Siegenbeek van Heukelom en Versprille), die
inmiddels ook met hun werkzaamheden zijn be-

1

In feite heeft de redactie van het Gedenkboek tenslotte bestaan uit de dames Bakker en
Versprille, en de heren Brummel, Kossmann, Lieftinck en Minderaa.
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gonnen ... Tot samenstelling van nog andere subcommissies, zoals die voor het
programma en het protocol, is in principe besloten.’ Of de beide subcommissies die
in de laatste zin genoemd worden ook inderdaad zijn samengesteld, en hoe, is niet
tot mijn kennis gekomen, maar het resultaat van de werkzaamheden van de
commissie voor het Gedenkboek en van de tentoonstellingscommissie is in uw aller
handen en voor uw aller ogen. Het is mij een voorrecht hier uit uw aller naam de
genoemde en ongenoemde leden dezer commissies van harte dank te mogen
zeggen. Door hun activiteiten zal onze herdenking niet alleen maar een feest van
gisteren, maar ook nog een feest van morgen kunnen zijn!
Met het verslag over het jaar 1964/65 heeft Mak afscheid genomen van het ambt
van secretaris, waarin hij zovele jaren onze Maatschappij heeft gediend. Ik zou
tekortschieten in dankbaarheid wanneer ik hem, die ambtshalve en dus ongenoemd
deel heeft uitgemaakt van zovele commissies, hier ook niet eenmaal met name
noemde. Dat geldt evenzeer voor die andere voortdurend aanwezige, maar niettemin
tot dusver ongenoemd geblevene, onze bibliothecaris De Groot. Het hart van onze
bewarende en herdenkende Maatschappij is het bewarende instituut bij
uitnemendheid, onze bibliotheek. Het is een zeer zinvol symbool dat de kamer van
onze bibliothecaris, die weer het hart is van de bibliotheek en die ik dus, indien ik
een ‘woordkunstenaar’ ware - des neen - ons maatschappelijk hartehart zou kunnen
noemen, ook het hart is geweest van de voorbereiding van ons feest der gedachtenis.
In het laatste verslag van de scheidende secretaris Mak komt overigens het
eeuwfeest maar zeer beknopt ter sprake en dan nog ingelijst in een bijna
onheilspellende context. Ik heb de onverschrokkenheid van de ware historicus nodig
om de betreffende passage filologisch getrouw te citeren. Nadat wij eerst zijn
geconfronteerd met de zorgen van het bestuur in verband met de financiële toestand
van onze Maatschappij en dienaangaande enkele treffende bijzonderheden hebben
vernomen, wordt ons als summum van zorgwekkendheid meegedeeld: ‘Dáárbij
komt de herdenking van het tweede eeuwfeest, waarvan het programma nu wel
ongeveer is bepaald, maar waarvan de financiering ... nog verre van eenvoudig
bleek te zijn. Het bestuur is de leden van de zog. ‘Feestcommissie’ - men lette op
dat veelzeggende ‘zog.’, het feestelijke van het feest is voor de verslaggever, en
niet alleen voor hem, kennelijk nogal dubieus geworden - ‘het bestuur is de leden
van de zog. ‘Feestcommissie’ en de subcommissies dankbaar voor hun activiteiten.’
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Dat is alles wat er over het feest gezegd wordt. Het is niet veel, maar meer dan
genoeg. En dan komt opeens, aan het slot van dit verslag, nog uw tegenwoordige
voorzitter uit de lucht vallen: ‘De heer Smit stelt voor de heer Heeroma tot voorzitter
te verkiezen ... Na applaus van de zijde der vergadering vraagt de voorzitter de heer
Heeroma of deze bereid is, het ambt op zich te nemen. Deze brengt als bezwaren
naar voren zijn t.o.v. Leiden excentrische woonplaats en zijn gemis aan
bestuurservaring; hij aanvaardt niettemin de benoeming, hopende op de
medewerking van zijn medebestuursleden, die hij zeer nodig zal hebben.’
Hiermee, Dames en Heren, is mijn indirecte herdenking van de voorbereidingen
door middel van citaten uit de door mij geraadpleegde officiële documenten ten
einde. Wat nu volgt zal persoonlijk zijn. U heeft uit het laatste citaat kunnen horen,
dat het een jaar geleden de toen nieuw-optredende voorzitter evenmin als de toen
scheidende secretaris aan werkelijkheidszin ontbroken heeft. Mijn excentrische
woonplaats - die nadere bepaling ‘t.o.v. Leiden’ lijkt mij als oud-Leienaar, en dús
Leienaar-voor-het-leven, een overbodige toevoeging - mijn excentrische woonplaats
ís een ernstig bezwaar gebleken. Een voorzitter van de Maatschappij moet eigenlijk
altijd in Leiden of een van zijn voorsteden woonachtig zijn en in dit gewichtige
jubileumjaar was dit dubbel noodzakelijk geweest. Niettemin heeft de medewerking
van mijn medebestuursleden het mij mogelijk gemaakt om als ‘jubileum-voorzitter’
te figureren. Het is mij een behoefte des harten om hen allen nu, daags na het feest,
hier, op deze jaarvergadering, openlijk te danken voor de wijze waarop zij de aan
mijn excentriciteit verbonden moeilijkheden hebben weten op te vangen. In het
bijzonder denk ik dan aan onze ondervoorzitter, Minderaa, die bij zo velerlei
gelegenheid mijn representatieve plichten heeft willen waarnemen. Maar bovenal
is het mij een behoefte om hier en nu onze waakzame en doortastende secretaris,
Dirk de Jong, te huldigen. Hij, die de bibliograaf van onze verzetsliteratuur is geweest,
heeft in het afgelopen jaar als secretaris van de feestcommissie bewezen de wegen
der legaliteit even goed te kennen en even doelbewust te kunnen bewandelen als,
een kwarteeuw geleden, die der illegaliteit. In haar secretaris De Jong en haar
voorzitter Zaalberg, voorbereidingsvoorzitter bij uitstek, huldig ik ook de hele
feestcommissie. Zij is, ondanks alle moeilijkheden van financiële en andere aard
die haar ten deel zijn gevallen, geenszins ‘zogenaamd’ geweest, maar heeft haar
feestelijke
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naam eer aangedaan en alle ‘bezwaren tegen het feest der eeuw’ glorieus weten
te overwinnen. Wat zij misschien met tranen heeft gezaaid, heeft zij, tezamen met
ons allen, met gejuich mogen oogsten!
Daags na het feest kijken wij niet alleen terug, maar moeten wij ook vooruitzien.
Onze Maatschappij begint vandaag aan een nieuw jaar, aan een nieuwe eeuw. Bij
deze laatste wending zullen misschien sommigen van u, ouder of jonger, maar in
ieder geval wíjzer dan ik, het hoofd schudden en ik wil bekennen dat ik er ook zelf
al sprekende van schrik. Dat wij vandaag aan een nieuw jaar beginnen, nu ja, dat
is niet te ontkennen. Maar een nieuwe eeuw? Is dat geen oratorische grootspraak?
Klinkt daarin niet nog al te sterk de feestelijke toon van gisteren door? Bij een
feesttoespraak zegt men wel eens meer iets dat men later niet geheel verantwoorden
kan. Daags na het feest moet men ook kritisch kunnen staan tegenover de
feestelijkheid van de vorige dag. De dag na het feest is er om de dingen te kunnen
zeggen waarover men op het feest zelf zwijgt. Wij zijn vandaag bijeen in een
wérkvergadering, wij moeten záken behandelen. Zullen wij ons daarom maar niet
liever houden aan het nieuwe jaar en de nieuwe, de derde eeuw voorlopig uit ons
hoofd zetten? Wij zouden, om er op een gepaste wijze van af te zijn, het probleem
van de derde eeuw kunnen delegeren aan een ‘eeuwcommissie’ tot welker instelling
wij principieel zouden kunnen besluiten. Stel u gerust: principieel genomen besluiten
worden lang niet altijd uitgevoerd. Stel u nog meer gerust: ik maak er niet eens een
voorstel van. Ik wil u eenvoudig beloven verder over die derde eeuw te zwijgen, al
kunt u mij niet beletten er tegelijk verder over te dénken. Ik ben nu eenmaal geroepen
tot het voorzitterschap van een Maatschappij die móet denken in eeuwen, omdat
de Nederlandse Letterkunde, die zij representeert, in eeuwen denkt. Maar ik ben
als voorzitter tegelijk ook maar een man van een jaar. Het is mijn naaste plicht om
uw werkzaamheden van dít jaar, van déze jaarvergadering voor te zitten. ‘Après
nous le - siècle’, zeg ik dus maar. De beschrijvingsbrief schrijft ons voor, wat uw en
mijn werkzaamheden vandáág zullen zijn.
Voor ik deze vergadering, deze wérkvergadering, deze jáárvergadering voor
geopend verklaar, wil ik echter nog een ogenblik met u stilstaan bij een zinsnede
welke ik aantrof in een van die jaarverslagen, waaruit ik mijn ladder van citaten
bijeenzocht om op te klimmen tot het spreekgestoelte der dankbare herdenking. In
het verslag van het verenigingsjaar 1963/64 lezen wij nl. ook dit: ‘Het komende
bestuur ... ziet zich
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geplaatst voor een zware taak. Het zal o.a. naast de sanering van de financiën’ daar hebben we nog altijd, of liever ook toen al, die financiële moeilijkheden - ‘zich
moeten beraden over een zinvolle herdenking van het tweede eeuwfeest’ - dat
hebben we nu op een gelukkige wijze achter de rug, maar niet wat er verder volgt
- ‘het zal ook de vraag naar een algemene structuurwijziging onder ogen moeten
zien.’ Het gaat om dat ene woord: structuurwijziging. Het is een zwaar woord, mij
eigenlijk iets té zwaar, te ondoorzichtig. Ik zou liever spreken van de ‘opdracht’ van
de Maatschappij en van noodzakelijke veranderingen in die ‘opdracht’. Er blijft in
de opdracht van de Maatschappij altijd iets dat niet veranderen kàn, en dat iets heeft
te maken met de Nederlandse Letterkunde in de naam die wij voeren, onze naam,
die wij als een vlag voor ons uitdragen. Onze Maatschappij ontvangt haar blijvende
opdracht van de Nederlandse Letterkunde, in de oude, veelomvattende betekenis
van deze woordverbinding. Maar behalve van de Nederlandse Letterkunde moet
onze Maatschappij, wil zij blijven voortbestaan, ook steeds een opdracht ontvangen
van de tijd, ja van het ogenblik, en díe opdracht kan veranderen van eeuw tot eeuw
en soms zelfs van jaar tot jaar. Wij hebben, geloof ik, als leden van de Maatschappij
allemaal wel het gevoel dat de opdracht van de tijd, de opdracht van het ogenblik,
opnieuw geformuleerd dient te worden. Wanneer onze Maatschappij zich niet
voortdurend door de tijd, door het ogenblik, nieuwe opdrachten laat geven, gaat zij
lijden aan functieverlies. Voor zover het bestuur van het afgelopen jaar naast zijn
‘zware taak’ om het eeuwfeest voor te bereiden nog tijd tot bezinning overhad, heeft
het op zíjn wijze de ‘vraag naar een algemene structuurwijziging van de Maatschappij’
ook geregeld ‘onder ogen gezien’. Er is bijna geen bestuursvergadering geweest
waarop niet ‘de toekomst van de Maatschappij’ als punt op de agenda stond. Ik mag
in u allen, Dames en Heren die hier ter jaarvergadering bijeen zijt, ongetwijfeld
getrouwe lezers zien van de maandelijkse mededelingen die het bestuur u heeft
doen toekomen. Ik hoef u dus niet veel meer te vertellen. Maar wel wil ik mijn
openingswoord aangrijpen om hier nog eens uitdrukkelijk te onderstrepen, dat deze
mededelingen allereerst een uitnodiging zijn geweest aan u allen, om zelf mee te
denken en, bij voorkeur schrijvenderwijs, ook mee te spréken. Enkele brieven hééft
het bestuur al ontvangen, maar het hoopt op meer en verwácht er meer. Het zou
niet gepast zijn om een gesprek dat nog nauwelijks op gang is gekomen nu al te
willen
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samenvatten. Het zou mij trouwens niet eens mogelijk zijn dat te doen, want ik kan
niet zeggen dat ik, voorzitter van een jaar, man van een ogenblik, de oplossing van
alle moeilijkheden nu al helder voor mij zie. Het beraad moet worden voortgezet,
vooral nu er, na het feest, weer meer tijd en werkkracht voor beschikbaar zullen
zijn. Er zullen - en dat zeg ik nu in alle ernst - wel commissies en subcommissies
moeten worden gevormd, die het bestuur, in alle ernst, moeten bijstaan om de
opdrachten die déze tijd aan de Maatschappij te geven heeft te helpen formuleren
en uitvoeren.
Ik kan hier en nu, als voorzitter van een jaar, alleen maar het vertrouwen uitspreken
dat zij er zullen zijn, deze nieuwe opdrachten die onze tijd ons geeft, en mijn
vertrouwen is gegrond op de continuïteit, de inspirerende en samenbindende kracht
van de Nederlandse Letterkunde door alle tijden heen. Ik acht het een zeer zinvol
symbool dat wij in dit jubileumjaar onze poststukken zullen mogen frankeren met
zegels waarop de naam van onze Maatschappij, onze 200-jarige Maatschappij,
vermeld staat. Wat is er meer een handeling van het ogenblik, die geschiedt in
opdracht van de tijd, dan het frankeren en verzenden van een brief? Het is
onmiskenbaar een nieuwe actuele functie van onze Maatschappij, zij het een
tijdelijke, zeer tijdelijke misschien, wanneer de vlag die wij voor ons uitdragen, het
Comité voor de Zomerzegels mag dienen als vlaggetje om zijn maatschappelijke
en culturele activiteiten te pavoiseren. Wij zijn, dat moeten wij niet vergeten, door
deze jubileumpostzegels ook wel zeer sterk in de áándacht van onze eigen tijd
geplaatst. Tienduizenden zullen nu voor het eerst de naam van onze Maatschappij
spellen en zich afvragen: wat ís en wat dóet die Maatschappij eigenlijk? Deze
tienduizenden zullen in de eerste plaats hun antwoord kunnen ontvangen van de
afbeeldingen op de zomerpostzegels, die immers ontleend zijn aan ons overoude
handschriftenbezit: een miniatuur uit de Walewein, een versierde initiaal uit de
Ferguut. Wat dóet onze Maatschappij? Zij bewáárt de Nederlandse Letterkunde om
haar te laten doorspreken van geslacht tot geslacht. In de tweede plaats is er een
antwoord gelegen in de beide jaartallen die op de zegels aan de naam van de
Maatschappij zijn toegevoegd: 1766-1966. Wat ís onze Maatschappij? Zij is een
culturele instelling die in de Nederlandse Letterkunde een 200-jarig bestaan heeft
gehad en nu dit 200-jarig bestaan nadrukkelijk en feestelijk herdenkt. Ons feest is
niet alleen maar een feest van gisteren maar ook een bijdrage tot het bestaan, het
voortbestaan, de toekomst
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van onze Maatschappij. Dit feest van gisteren is de maatschappelijke en culturele
daad geweest waarmee zij in dít jaar de opdracht van de tijd heeft vervuld.
Ik verheug mij erover, Dames en Heren, dat ik bij mijn openingswoord het
bijzondere voorrecht heb gehad van de ‘jubileum-voorzitter’ om nu eens niet zelf,
naar eigen vrije keuze, het onderwerp van mijn beschouwing te mogen bepalen,
maar dat dit onderwerp - àls het al een onderwerp mag heten - gekozen en bepaald
is door het feest van gisteren. Hierdoor heb ik immers gelegenheid kunnen vinden
om, ondanks alle moeilijkheden die u en mij bezwaren, mijn vertrouwen uit te spreken
in de toekomst van de Maatschappij. In dit vertrouwen verklaar ik, daags na het
feest van haar 200-jarig bestaan, deze jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden voor geopend.

IV. De kroon op het werk
Ik heb het voorrecht u, waarde Kossmann en Kuypers, te mogen meedelen, dat de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, vandaag in jaarvergadering
bijeen, u, tezamen met en Geyl en Walschap, die helaas niet aanwezig konden zijn,
het erelidmaatschap aanbiedt. Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding
die wij als Maatschappij kunnen toekennen. Met dit erelidmaatschap dat wij u
aanbieden willen wij de kroon zetten op uw levenswerk en tegelijk op ons feest ter
gelegenheid van ons 200-jarig bestaan. Wij willen u eren omdat u, ieder op eigen,
maar gelijkelijk uitnemende wijze, de Nederlandse Letterkunde belichaamt, in de
voor-specialistische volheid en veelzinnigheid die deze woorden in de naam van
onze Maatschappij hebben. Nederlands, dat aanvankelijk wel gebruikt is als een
synoniem van Vlaams en later als een synoniem van Hollands, is meer dan Hollands
en Vlaams, het is namelijk de eenheid van die beide. Daarom telt onze Maatschappij,
hoe Hollands ook van oorsprong en zetel, haar leden even goed in Vlaanderen,
daarom is het recht dat onze Maatschappij bij haar tweede eeuwfeest de Nederlandse
Letterkunde evenzeer in haar zuidelijke als in haar noordelijke vertegenwoordigers
eert. Letterkunde omvat, in de oude betekenis die wij aan dit woord blijven hechten,
de filologie en de historie niet minder dan de belletrie. In de samenstelling van onze
Maatschappij, die een buitenstaander misschien bont kan voorkomen, maar die
wijzelf als zinvol ervaren, ontmoeten belletrie, historie en filologie elkaar, zij
ontmoeten elkaar echter ook veelvuldig in de schep-
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pende persoonlijkheden onzer leden. Het is recht dat onze Maatschappij het feest
van haar 200-jarig bestaan bekroont door zowel haar ereleden te huldigen om hun
uitnemende verdiensten op het gebied hunner creatieve specialisatie, als in hen de
ontmoeting der specialismes te vieren. U zult het billijken, waarde Kossmann, dat
ik als noordelijk gastheer en mede om daardoor eer te bewijzen aan de
cultuurhistorische prioriteit van het zuiden, allereerst in het bijzonder onze nieuwe
Vlaamse ereleden huldig.
Van Walschap kan men zeggen dat in zijn verhalen de taal van het zuiden, de
levende Vlaamse volkstaal, zo duidelijk spreekt als maar mogelijk is. Hun spraak
maakt hem openbaar. Maar dat heeft hem niet belet in het noorden vele lezers en
vrienden te vinden, want hij heeft, juist door zich zo geheel te vereenzelvigen met
de spreektrant van zijn geboortestreek, als mens en als kunstenaar ook aan hen
die van verderaf toehoren zich ten volle te herkennen gegeven. In zijn meesterwerk
Houtekiet heeft hij op de wijze der volksvertelling het epos geschreven van de totale
vitaliteit, de oorspronkelijke creatieve natuurmens, die uit barbaarse levensdrift
cultuur schept. Het is hier niet mijn taak om zijn werk door vergelijking te
karakteriseren. Ik wil slechts vaststellen dat dit werk in zichzelve groot en groots is.
Onze Maatschappij eert hem als een van de groten der hedendaagse Nederlandse
Letterkunde, in de gespecialiseerde zin van belletrie. Zijn gespecialiseerd
kunstenaarschap heeft hem echter geenszins belet om bij gelegendheid ook diensten
aan de taalkunde te bewijzen. Ik heb gisteren gezegd dat onze Maatschappij zonder
literatoren niet compleet zou zijn en in dat verband gewezen op ‘het dienstbetoon
van de dichters aan de filologen, van de hanteerders der taal aan de bestudeerders
der taal.’ Walschap is een levend bewijs van dit dienstbetoon. Het is niet zo algemeen
bekend, en daarom wil ik het nu buiten het vakconvent der dialectologische
specialisten te zijner huldiging openbaar maken, dat hij in 1953 aan zijn vriend
Edgard Blancquaert - ‘ Eddegaar Blankuit’ -, die van Opdorp was, in zijn eigen dialect
van Londerzeel-Heide een uitvoerige brief heeft geschreven, die voor de
dialectologen een grote documentaire waarde heeft en ook aan de literatuurkundigen
die zijn stijl willen bestuderen belangrijk studiemateriaal verschaft. Niet alleen in zijn
vriendschap met onze betreurde Blancquaert, maar ook in de ‘buitengewone
inspanning’ - het waren de woorden van deze vriend - die hij zich als kunstenaar
ten behoeve van de dialectologie heeft getroost, ontmoeten twee van de drie speciali-
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saties, die onze Maatschappij onder ‘letterkunde’ begrijpt, elkaar. Walschap is er
het levende bewijs voor, dat literatoren en taalkundigen elkaar kunnen verstaan,
zoals onze Maatschappij dat twee eeuwen lang heeft nagestreefd. Ik acht het een
zeer zinvolle toevalligheid, die misschien helemaal geen toevalligheid is, dat ik juist
in een brief aan Blancquaert - een andere, bedoeld om hem te huldigen op zijn
70ste verjaardag - Walschaps bondigste zelfkarakteristiek heb gevonden: ‘Op de
grond liggen van waar we voortkomen, van waar we vertrokken zijn en naar de
hemel zien die we altijd in 't oog gehouden hebben om onze weg te zoeken.’
Waarde Kuypers, bij u behoef ik waarlijk niet naar verborgen publicaties in schaars
gelezen vaktijdschriften te zoeken om aan te tonen dat de drie specialisaties van
‘letterkunde’ die de wet van onze Maatschappij onderscheidt, in u verenigd zijn.
Naar de historie wijzen zowel uw verhaal Heer van Lembeke, rijd! aan als uw
biografie van de 19de-eeuwse Vlaamse agitator en toneelschrijver Jakob Kats. Uw
letterkundige veelzijdigheid zou mij bij mijn noodzakelijk korte huldiging in
verlegenheid kunnen brengen, ware het niet dat uw boven-specialistische activiteit
als bestuurder en cultuurpoliticus zozeer boven al uw ander werk onze aandacht
vraagt en onze bewondering wegdraagt, dat mij daardoor de moeilijkheid van de
keuze bespaard blijft. Wij eren u als de letterkundige die secretaris-generaal van
het ministerie van Openbaar Onderwijs, eregevolmachtigd minister werd, en als
zodanig voluit letterkundige bleef. Gelukkig het land dat zich door letterkundigen
laat regeren, gelukkig inzonderheid de letterkunde in dat land! Dat uw woord als
zuidelijk bevorderaar der Nederlandse Letterkunde ook in het noorden groot gezag
heeft gekregen en grote weerklank gevonden, behoef ik u nauwelijks te bevestigen.
Wat u onlangs heeft geschreven ter nagedachtenis van ons in het afgelopen jaar
overleden medelid, de voortreffelijke Rik de Vos, is ook op uzelf tenvolle van
toepassing. Sta mij toe dat ik deze woorden citeer: ‘Wij (mogen) getuigen dat hij
permanent in dienst stond van onze gemeenschappelijke Nederlandse cultuur. De
integratie van Noord en Zuid, die wij als een der hoofdtaken van het thans levende
geslacht beschouwen, heeft hij niet alleen met vreugde begroet, maar persoonlijk
en ambtelijk bevorderd als weinigen ... Hij kon groot zien, in een visie op de
toekomst.’ De toekomst van de Nederlandse Letterkunde, en dus ook van onze
Maatschappij, die deze ‘letterkunde’, in de ruimste zin des woords, mag
representeren, ligt
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gelijkelijk in noord en in zuid. In het culturele verband van het verleden is het zuiden
de gevende en het noorden de ontvangende partij geweest, in het heden zijn beiden
beurtelings ontvangend en gevend. Noord en zuid zijn evenzeer onderscheiden,
maar ook even weinig te scheiden als de specialisaties binnen onze Maatschappij,
die in u een zo overtuigende personele unie hebben aangegaan. Wij eren in u de
middelpuntzoekende eenheid der middelpuntvliedende onderscheidenheid.
Ware Geyl hier aanwezig geweest, hij zou bij de laatste zinnen die ik tot Kuypers
richtte, hebben kunnen denken dat ik het al tot hem had, want de eenheid van noord
en zuid is sedert tenminste een halve eeuw ook bij uitnemendheid in hem belichaamd
geweest. Ik zou ook hem een cultuurpoliticus kunnen noemen. Maar hij is toch in
de eerste plaats een historicus, hij is de nestor en de grootmeester der levende
Nederlandse geschiedschrijvers. De meester der Groot-Nederlandse
geschiedschrijving zou ik ook, spelend met de woorden zonder hun waarheid tekort
te doen, kunnen zeggen. Zijn historische zienswijze is Nederlands en groot, in een
visie op de toekomst, en hij vertegenwoordigt met deze zienswijze Nederland, de
Nederlanden, in Europa, in de wereld. Evenmin als het verleden onze Maatschappij
bezwaart, heeft het hem ooit tot pessimisme en passiviteit kunnen verleiden.
Integendeel, de studie der geschiedenis is hem een bron van kracht geworden om
het door het verleden verworven goed - en ik denk dan in het bijzonder aan het
kostbare goed van de vrijheid van het woord - te verdedigen in het heden. Hij gelooft
in de progressie van een vrij zichzelf verdersprekende mensheid, hij gelooft in de
toekomst. Hij is tot op de dag van vandaag zo strijdbaar gebleven, dat ik zijn
geboortejaar heb moeten opzoeken om in zijn leeftijd te kunnen geloven. Maar alle
bronnen die ik raadpleegde waren eenstemmig: hij móet inderdaad in 1887 aan de
Merwede geboren zijn! U begrijpt dat ik deze laatste bijzonderheid vermeld om een
van zijn persoonlijkste en treffendste geschriften in herinnering te kunnen brengen:
Het Wachtwoord door A.v.d. Merwe, ‘in het oorlogsjaar 1944 in het verborgene
gedrukt als achtste deel in de serie Quousque Tandem’ en verschenen bij de
uitgeverij De Bezige Bij. Want ook in hem, die niemand zal aarzelen een
gespecialiseerde vakhistoricus te noemen, ontmoeten de specialiseringen elkaar:
hij is als historicus literator, laureaat van de P.C. Hooftprijs voor 1957, hij is de
speelse auteur van een detective-story, en hij is de sonnettendichter van Het
Wachtwoord, A.v.d. Merwe. Hij moge mij toestaan dat ik op deze
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dag, nu onze feestvierende Maatschappij, ook tot haar eigen historische luister,
háár erekroon op zijn werk wil zetten, de historicus Geyl karakteriseer met de
woorden van de dichter V.d. Merwe:
Getuigen van 't verleden, in mijn geest
leeft gij met mij en maakt mij onbevreesd.

Waarde Kossmann, ik heb vanmorgen, aan het begin van mijn openingswoord, al
gelegenheid gevonden om u te citeren als een voorzitter die zijn opvolgers zich tot
voorbeeld konden nemen. Want onze Maatschappij heeft u leren kennen als een
voorbeeldig voorzitter, voorbeeldig met name om het voorbeeldige gemak waarmee
u vergaderingen als deze wist te leiden. U praatte als een meesterlijk conferencier
de nummers losjesweg aan elkaar, liet iedereen zijn zegje zeggen en kwam toch
precies uit op het punt waar u uit wou komen en was precies klaar op de tijd waarop
u zich voorgenomen had klaar te zijn. Als íemand onze Maatschappij voor aller ogen
verpersoonlijkt, dan zeker u, niet alleen door uw optreden als bestuurder, maar ook
door uw vele werk in onderscheiden commissies, waarvan ik hier alleen, mede
omdat ik u daarin persoonlijk het beste heb leren kennen, die voor Taal-en
Letterkunde wil noemen. U heeft tot het feest dat wij nu vieren uw persoonlijke
bijdrage geleverd door uw studie over de beginjaren van onze Maatschappij, en wij
hebben uw geschenk tegelijk dankbaar en als iets vanzelfsprekends aanvaard. Dit
boek moest vanzelfsprekend door u geschreven worden. Wij kenden u immers? Ja,
kénnen wij u nu werkelijk zo goed? Dat heb ik mij afgevraagd, toen ik de woorden
bijeenzoeken moest om u te karakteriseren. Ken ik, die u al zo lang ken, u ook
werkelijk ten volle? En dan antwoord ik na rijp beraad: het is met u als met de
Maatschappij die u verpersoonlijkt, en die ik óók al zo lang meen te kennen, ik zal
ook háár nooit ten volle kunnen karakteriseren, in al haar klaarblijkelijke
vanzelfsprekendheid, in haar telkens weer verrassende veelzijdigheid,
nog-méér-zijdigheid, in haar verborgen mogelijkheden. Ik kan mijn karakteristiek
natuurlijk beginnen met te zeggen dat u filoloog bent, literatuurhistoricus. Dat blijkt
ook duidelijk uit uw veeljarige lidmaatschap van de Commissie voor Taal- en
Letterkunde. Maar u bent een uitermate muzisch en muzikaal filoloog en de Muze
stelt ons altijd weer voor verrassingen. De Muze is een hoge, strenge Vrouwe, die
van haar dienaren een speciaal vakmanschap eist, maar zij zingt en speelt soms,
b.v. in haar toegewijde dienaar die u bent,
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tegelijk over alle beperkende specialiseringen heen. Zij last zich nooit ten volle
kennen en houdt ervan raadselachtig te blijven glimlachen. Zo wil ik ook onze
Maatschappij zien, neen, zo ís zij. En omdat zij muzisch is, evenals u, Kossmann,
die haar zo vanzelfsprekend verpersoonlijkt, daarom verwacht ik dat, zoals u mij zo
vaak verrast heeft, zij ook nog vele verrassingen voor mij in petto houdt. Maar onze
Maatschappij zingt niet alleen met haar muzische verrassingen het ene jaar na het
andere, de ene eeuw na de andere vol, zij is ook een bewaarster. En ook daarin
verpersoonlijkt ú haar, want u bent vele, vele jaren een bewaarder bij uitstek geweest,
een bibliothecaris, een conserverende minnaar van boeken en handschriften.
Bewaren eist organisatie en u bent als organisator een sieraad van uw vak geweest.
Maar er heeft in uw verzamelen en bezwaren, verbeeld ik mij, tegelijk iets van dat
muzische gezeten, omdat het uit het verleden bewaarde verrassingen in petto houdt
voor de toekomst. Er is een eenheid in uw lezer-zijn, uw zanger-zijn, uw
onderzoeker-zijn en uw bewaarder-zijn, een muzische eenheid, de eenheid die
onze, schijnbaar zo heterogene, Maatschappij op de meest vanzelfsprekende manier
weet semen te binden en, precies op tijd, doet uitkomen waar zij uit móet komen.
Neem b.v. dat boek van u: precies op tijd, net toen het er zijn moest, op dit feest!
Neem ook dit feest zelf: ook precies op tijd, we hadden het net nodig om weer te
weten dat we Maatschappij zijn. Daar zorgt onze Muze voor, úw Muze, Kossmann,
die we vandaag zeer in het bijzonder hebben willen eren door ú het erelidmaatschap
aan te bieden.
Waarde ereleden, Walschap, Kuypers, Geyl en Kossmann, wij wensen u en
onszelf geluk met de onderscheiding waarmee we u onderscheiden mochten. We
wensen u en onszelf geluk dat we hiermee de kroon mochten zetten op uw en ons
werk. Ons programma is ten einde, ons feest is voltooid. Wij zijn er, meen ik te
mogen zeggen, met ere afgekomen. Wij konden als Maatschappij onze dienst
vervullen met ere, dank zij u wie de ere toekwam, doordat wij het dienstbewijs, dat
ons lidmaatschap is, aan u mochten vervullen tot een eerbewijs!

1

V. Van noord tot zuid

Sire, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is u zeer dankbaar dat u vandaag
een klein gezelschap uit haar midden wilt ontvangen.

1

Op 3 november 1966 werd, in het Koninklijk Paleis te Brussel, exemplaar no. 2 van de ‘Liederen
en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift’ door een delegatie overhandigd aan Z.M. Koning
Boudewijn. De delegatie bestond uit 4 Nederlandse leden (K. Heeroma, Dirk de Jong, P.
Minderaa en C.A. Zaalberg) en 5 Belgische leden (Ernest van Caloen, J. Coppens, K.
Jonckheere, Juliën Kuypers en G.E.K. Schmook).
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Onze Maatschappij heeft in dit jaar haar tweede eeuwfeest gevierd, zij is in 1766
te Leiden gesticht. Maar de Nederlandse Letterkunde die zij vertegenwoordigt en
dient, is nog heel wat ouder. Ik kan zeggen dat de Nederlandse letterkunde al een
eeuw of zes had gebloeid, voor onze Maatschappij bij de Staten van Holland het
octrooi aanvroeg dat haar rechtspersoonlijkheid zou verlenen. En haar eerste opbloei
beleefde die letterkunde niet in Holland, maar in dat deel der Nederlanden dat binnen
de grenzen van uw koninkrijk ligt. De Nederlandse cultuurtaal is in Vlaanderen
ontstaan en Holland is, taalhistorisch gesproken, een Vlaamse kolonie. Het Vlaams
is eerder ‘Nederlands’ genoemd dan het Hollands, zodat de noorderlingen zelfs
zullen moeten erkennen - en zij doen dat graag - dat zij de benaming van hun taal
in eerste instantie van hun zuiderburen hebben geleerd. Het ligt voor de hand dat
onze Maatschappij, naarmate zij zich bewuster werd van haar taak, ook steeds
bewuster haar leden heeft gezocht onder uw landgenoten. Het is haar een eer dat
zij bijvoorbeeld ook de grote voorman van de Vlaamse beweging, Jan Frans Willems,
van 1819 tot aan zijn dood in 1846, onder haar leden heeft mogen tellen. De
behartiging van de belangen van onze Maatschappij in België is toevertrouwd aan
een bijzondere contactcommissie, die u hier mede voor u vertegenwoordigd ziet.
Sire, wij hebben aan de viering van ons tweede eeuwfeest luister willen bijzetten
door de uitgave van een van de belangrijkste monumenten van onze
middelnederlandse literatuur. Na wat ik in herinnering heb gebracht over de vroegste
bloei der Nederlandse letteren, zal het u niet verbazen dat dit monument een
monument van Vlaamse literatuur is. Het is het liedboek uit het z.g.
Gruuthuse-handschrift, dat, sedert Loys van den Gruuthuse, ridder van het Gulden
Vlies, het omstreeks 1460 aan zijn bibliotheek toevoegde, als een kostbaar kleinood
door zijn erfgenamen bewaard is, tot op de huidige dag. Baron Ernest van Caloen
uit Koolkerke bij Brugge, is de tegenwoordige bezitter van deze unieke cultuurschat.
De dichter van het liedboek was Jan Moritoen, die in het najaar van 1416 of het
voorjaar van 1417 als ‘raet’ van zijn vaderstad Brugge overleden is. Sedert kanunnik
Charles Carton in 1849 in de reeks van de Maetschappij der Vlaemsche Bibliophilen
het Gruuthuse-handschrift
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voor het eerst uitgaf, zijn enkele liederen uit het liedboek, als ‘Egidius, waer bestu
bleven’, ‘Aloeette, voghel clein’ en ‘Wi willen van den kerels zinghen’, het levende
bezit van alle poëzieminnaars in de Nederlanden geworden, maar ik mag wel zeggen
dat pas door onze nieuwe uitgave, onze eeuwfeestuitgave, de dichter een duidelijk
herkenbare gestalte heeft gekregen. Ik aarzel niet de Bruggeling Jan Moritoen de
grootste Nederlandse dichter van de 14de eeuw te noemen.
En nu zijn wij naar uw residentie gekomen, Sire, om u een bijzonder exemplaar
van onze feestuitgave aan te bieden. Ik mag wel zeggen: wat van u kwam, keert tot
u weer! Dat onze Maatschappij zich met deze uitgave heeft belast, behoeft op
zichzelf geen nadere rechtvaardiging. De hele Nederlandse letterkunde, van het
zuiden zowel als van het noorden, is immers haar domein. Het is inzonderheid haar
roeping om met name en met nadruk de grootsten van de Nederlandse letterkunde
te eren, en de Brugse regent Jan Moritoen is onbetwijfelbaar een van deze grootsten
geweest. Maar is zou mij kunnen voorstellen dat uw land zich enigszins tekort gedaan
voelt door het feit dat het titelblad van dit boek niet b.v. het Vlaamse Brugge als
plaats van uitgave vermeldt, maar het Leidse drukkersmerk van E.J. Brill draagt.
Mocht dat zo zijn, dan zou ik er u aan willen herinneren, hoe indertijd een van de
grootste drukkers uit uw land, Christoffel Plantijn, juist in Leiden een filiaal heeft
gesticht. Ook ten aanzien van dit product van Leidse drukkunst mag ik dus wel
zeggen, dat iets van wat uw zuiden eenmaal naar ons noorden heeft gebracht, nu
naar zijn land van herkomst terugkeert. Sta mij toe, Sire, dat ik dit exemplaar van
de ‘Liederen en Gedichten uit het Gruuthusehandschrift’ neerleg in uw handen om
daarmee mijn noordelijke schatting te betalen aan het culturele verleden van uw
land!
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Verslagen
I. De viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij op 18 en 20 mei
1966
II. De jaarvergadering van de Maatschappij op 21 mei 1966
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I. De viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij op 18
en 20 mei 1966.
1766-1966
PROGRAMMA
van de viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden op 18, 20 en 21 mei 1966

Beschermvrouwe:

H.M. Koningin Juliana

Erecomité:

Mr. I.A. Diepenhorst
Minister van Onderwijs en
Wetenschappen
Mr. M. Vrolijk
Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
R.A. van Elslande
Minister voor de Nederlandse Cultuur
F. Grootjans
Minister van Nationale Opvoeding
Baron F.X. van der Straten-Waillet
Ambassadeur van België
Dr. Jac. J. (Bux) Fouché
Ambassadeur van Zuid-Afrika
Mr. J. Klaasesz
Commissaris der Koningin in de provincie
Zuid-Holland
Mr. G.C. van der Willigen
Burgemeester van Leiden
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Woord vooraf
O m, wel zoete benen drie,
Soudic dijns vergeten?
Dat ware een grote onstedicheit.
Jan Moritoen

Van alle wezens die zich op drie benen voortbewegen is de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde ongetwijfeld de wonderbaarlijkste. De naam al! Die is de
weg van alle eigennamen gegaan: welke Charlotte beseft dat zij een kereltje, welke
Piet dat hij een rots is? Na tweehonderd jaar proeven wij het ethos niet meer, dat
uitdrukking vond in het woord ‘Maatschappij’, bij ‘Nederlandse’ kunnen de stichters
niet hetzelfde gevoeld of gedacht hebben als wij doen, en de term ‘Letterkunde’
betekende toen iets anders dan tegenwoordig. Zelfs het lidwoord in de genitief is
weinigzeggend geworden; het enige wat geen misverstand kan wekken, is de
toevoeging ‘te Leiden’, ook al is de huidige gemeente niet de toenmalige stad.
De driebenigheid - van de M van Maatschappij - is erkend in wat de Wet noemt:
‘De drie in art. 51 eerstgenoemde commissies’: die voor taal- en letterkunde, die
voor geschied- en oudheidkunde, die voor schone letteren’. Hun arbeidsveld is
beperkt door het woord ‘Nederlandse’ in de naam, en verduidelijkt anderzijds de
oorspronkelijke betekenis van de term ‘Letterkunde’. (Zeer zeker zou de
verduidelijking krachtiger zijn, als de eerste commissie genaamd was ‘voor taalkunde
en litteratuurgeschiedenis’.) Met de andere commissies en de functionarissen in het
Bestuur en de ‘Takken’ bepalen zij het beeld van de Maatschappij, zoals dat gevormd
wordt door het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, de prijzen, het
jaarboek, de bibliotheek, de eigen uitgaven, de contacten met Vlaanderen en
Zuid-Afrika, en de vergaderingen. Dank zij de synthetische zienswijze van de
stichters, dank zij de traditie en de bibliotheek die zij en hun opvolgers gedurende
twee eeuwen gevormd hebben, beweegt de Maatschappij zich nog steeds driebenig
voort.
Van tijd tot tijd wijst zij een commissie aan ter voorbereiding van een eeuwfeest.
Het is de huidige een grote voldoening, dat zij dank zij veler medewerking en
aanzienlijke steun van overheidswege, van het Prins-Bernhardfonds en van de
Stichting Comité voor de Zomerpostzegels u, behalve enkele boekwerken, het
volgende program kan aanbieden.
C.A. Zaalberg
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Programma
Woensdag 18 mei

10.30 uur. Onthulling van de
gedenksteen, ter herinnering aan de
oprichter Frans van Lelyveld, in de gevel
van het pand Hogewoerd 126 te Leiden.
Deze steen werd in opdracht van de
Maatschappij gegraveerd door Robert
Barnard te Oegstgeest.
11.30 uur. Ontvangst ten stadhuize door
het College van Burgemeester en
Wethouders van Leiden.
15.00 uur. Opening van de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum
De Lakenhal (Oude Singel 28) te Leiden
door Dr. C.A. Zaalberg. Deze
tentoonstelling blijft geopend tot 12 juni.

Vrijdag 20 mei

14.00 uur. Herdenkingszitting in de
Stadsgehoorzaal (Breestraat) te Leiden.
16.30 uur. Receptie in de
Stadsgehoorzaal te Leiden door het
bestuur van de Maatschappij.
20.30 uur. Toneelvoorstelling in de
Leidse Schouwburg (Oude Vest) door
het gezelschap ‘Uyt levender jonst’.

Zaterdag 21 mei

10.30 uur. Huishoudelijke vergadering.
13.00 uur. Noenmaal.

Uit Levender Jonst
Uit een aantal produkties, gewijd aan de 17de-eeuwse literatuur, maar ook aan
Albert Verwey, die door de samensteller en regisseur voor de faculteitsvereniging
voor Neerlandici, H.E.L.I.O.S., werden verzorgd, is het gezelschap UYT LEVENDER
JONST ontstaan.
Het heeft een vaste kern voor het muzikale gedeelte en voor de voordrachten en
toneelfragmenten. Dat het toch vaak om de presentatie van een ad-hoc-ensemble
gaat, vindt zijn oorzaak in het feit dat het een ongesubsidieerde, dus particuliere,
instelling is. Ondanks deze bezwaren zijn er toch een aantal voorstellingen tot stand
gekomen, o.a. voor de televisie en radio. Onlangs ook is er een E.P. uitgekomen
onder de titel ‘Spelevaren met Breero’ (Obelisk 52.511). Liederen en gedichten, die
hierop zijn opgenomen, kunt U ook vanavond beluisteren, maar dan in enscenering.
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Het programma biedt voor de pauze een Bredero-Drieluik dat evolueert van boertig,
rond Hollands en bloemrijk, via de Amour (sonnetten) naar de melancholie van het
afscheid en het alleen achterblijven.
Na de pauze vertoeven we even in de hoofs-speelse sfeer van het Muiderslot,
waar de drost P.C. Hooft zijn vriendin Maria Tesselschade (ofwel Sachte Sedeles,
zoals hij haar naam verdraaide) met charmante brieven uitnodigt en haar met
gezangen lokt.
Ook aan Huygens en Barlaeus schrijft hij over het liefelijke bestaan op het ‘hooge
huis te Muiden’.
Als de bezoekers weer vertrokken zijn zoekt hij in alle vertrekken of er nog een
spoortje te vinden is ...

Programma
Uitvoerenden:

SOPHIA VAN SANTE, mezzosopraan
FRANS SCHOUTEN, bariton
MARIJKE SMIT SIBINGA, clavecimbel
TINEKE KROL, voordracht
JACK HORN, voordracht

Décor:

Sjoerd Bakker

Technische assistentie:

Rob Sprenger

Samenstelling en regie:

Fons Eickholt

Bredero en de min
Zingt heldere keeltjes

voordracht

Boertige vrijages
Brabandschen Rondedans, anoniem

clavecimbel

Nu Hereman

duet

Van Gijsje en Trijn Luls

voordracht

Koortsig Liedje

bariton

Van Gierige Gerrit

mezzosopraan

Fragment uit de Klucht van de Molenaer bariton
Molenaerslied
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Bemindes van Bredero
Vroeg in de dageraad

voordracht

Amarillis, anoniem

clavecimbel

Amoureus nieuw lied

bariton
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Rijmbrief

voordracht

Maar ziet! zij sluit

voordracht

Verandering is goed

mezzosopraan

Sonnetten rond Margriet

voordracht

's Nachts rusten meest de dieren

bariton

Amarillis-variaties

clavecimbel

Als het hart schier heeft verkregen

bariton

Les adieux
Orsus adieu

voordracht

Paduana Lachrimae, J.P. Sweelinck

clavecimbel

Nadien ik van mijn trouwe dienst

bariton

Helaas! ik heb verloren

mezzosopraan

Mooy Aaltje is zo haast vergeten

voordracht en bariton

Fragment uit ‘Angeniet’
Enigheid is armoe

mezzosopraan

Vaartwel mijn lief, mijn leven

bariton

Pauze
Hooftse fantasij
1.

Brief van P.C. Hooft aan voordracht
Maria Tesselschade Prijst
vrij de nachtegaal

2.

Brief van Maria
Tesselschade aan P.C.
Hooft Drinklied, Bredero

3.

Brief van P.C. Hooft aan bariton
Maria Tesselschade
Rosemondt hoordij spelen
noch singen, Hooft

4.

Zinnepop van Roemer
bariton
Visscher Vluchtige nimf ...
Hooft

bariton
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Galathea, ziet de dag ...
Hooft

voordracht

5.

Brief van Hooft aan
Huygens Serband van
Gisbert Steenwick

clavecimbel

6.

Brief van Hooft aan
Barlaeus Ach Amarillis,
Hooft

duet

Klaere wat heeft er Uw
hartje ... Hooft

bariton

Quoi Chlorinde te pars?,
Constantijn Huygens

bariton

Brief van Hooft aan
Tesselschade Sal
nemmermeer gebeuren?
Hooft

bariton

7.
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De viering van het eeuwfeest werd voorbereid door een commissie, waarin zitting
hadden:
Dr. C.A. Zaalberg, voorzitter
Dr. J.J. Mak, (die per 1 Juli 1965 opgevolgd werd door:)
Dirk de Jong, secretaris-penningmeester

Leden:
Mej. Dr. N. Bakker
Mr. J.R. de Groot
Dr. G.J. Hoenderdaal (die zich in Jan. 1965 wegens drukke werkzaamheden
terugtrok)
Dr. G.E. Huffnagel
Mevr. O.C.D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom
Drs. G. Kamphuis
H.J. Michaël
Dr. P. Minderaa
Dr. F.R. Noske (die in jan. 1965 de plaats van Dr. G.J. Hoenderdaal innam)
Mej. Mr. A.J. Versprille
Drs. J.N. van Wessem

Van de subcommissie voor het gedenkboek maakten deel uit:
Mej. Dr. N. Bakker
Dr. L. Brummel
Dr. F.K.H. Kossmann
Dr. G.I. Lieftinck
Dr. P. Minderaa
Mej. Mr. A.J. Versprille

De subcommissie ter voorbereiding van de tentoonstelling bestond uit:
Mr. J.R. de Groot
Mevr. O.C.D. Idenburg-Siegenbeek van Heukelom
Mej. Mr. A.J. Versprille
Drs. J.N. van Wessem

Zij werden bijgestaan door:
Drs. E. Braches
Drs. P.F.J. Obbema

Bij dit programma willen we niet meer dan een paar kanttekeningen plaatsen.
Eén mededeling dient daaraan vooraf te gaan. Door de medewerking van het
Staatsbedrijf der P.T.T. en van de Stichting Comité voor de Zomerpostzegels was
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het mogelijk dat drie van de vijf zomerpostzegels 1966 betrekking hadden op ons
jubileum. Omdat de beide andere zegels van de serie gewijd waren aan Gijsbert
Japicx vond de introductie van
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de eerste exemplaren op 3 mei plaats in het Stadhuis van Bolsward door de heer
A.G. de Vries, hoofddirecteur van de Posterijen. Nadat een serie overhandigd was
aan de heer Mr. H.W. Bloemers, voorzitter van de Stichting Comité voor de
Zomerpostzegels, verkocht hij een serie aan de heer A. Holkema, voorzitter van het
Gijsbert Japicx Comité en aan onze voorzitter. Het was het sein, aldus onze voorzitter
in zijn toespraak, voor de kopers van deze zegels al likkende en plakkende het feest
van onze Maatschappij mee te gaan vieren.
Toen eenmaal besloten was een gedenksteen aan te laten brengen in de gevel
van het pand Hogewoerd, opende de voorzitter van de eeuwfeestcommissie de
onderhandelingen met de eigenaar van het pand, de verzekeringsmaatschappij
NAVO, in de persoon van de directeur, de heer J. de Vries. Het resultaat hiervan
was dat de NAVO met ons plan accoord ging, dat zij de steen in eigendom wilde
aanvaarden, dat zij verklaarde deze steen te zullen onderhouden en in de gevel
van No. 126 te zullen handhaven en dat zij tenslotte toezegde deze bepalingen bij
een eventuele overdracht van het pand in de koopakte te zullen opnemen. Daarna
werd aan de heer Robert Barnard opdracht gegeven een steen te graveren met de
tekst:
Frans van Lelyveld
grondlegger van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, 1766
Nadat de voorzitter van de Maatschappij, in aanwezigheid van een honderdtal leden
de feestelijkheden had geopend (zie Feestsymfonie, afdeling I) werd de steen onthuld
door de heer J.C. Denninger, omdat de directeur van de NAVO buitenslands verbleef.
Begunstigd door fraai weer wandelden daarna allen naar het Stadhuis waar een
bijzonder geanimeerde ontvangst plaats vond door Burgemeester en Wethouders
van Leiden.
Om drie uur verzamelden zich ongeveer 130 leden in De Lakenhal om aanwezig
te zijn bij de opening van een tentoonstelling uit het handschriften- en boekenbezit
van de Maatschappij. De voorzitter van de eeuwfeestcommissie begroette de
aanwezigen, de bibliothecaris gaf een korte toelichting, de voorzitter opende de
tentoonstelling ... alles ‘zoals te doen gebruikelijk’. Deze korte bijeenkomst kreeg
echter een bijzonder accent omdat prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe uit Pretoria, die
deze dag onze gast was, de volgende groet uitsprak:
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Hooggeagte Meneer die Voorsitter!
Dis vir my en my gade 'n besondere eer om vandag hier teenwoordig te wees en
om op hierdie geskiedkundige byeenkoms die groete oor te bring van die
Suid-Afrikaanse lede van die Maatschappij. Ons is maar 'n handjievol in Suid-Afrika,
maar ons stel daar steeds veel prys op om lede te wees van hierdie kultuurliggaam.
In die besonder wil ek die groete en goeie wense oorbring van ons oudste lewende
lid in Suid-Afrika, nl. die 83-jarige prof. dr. T.H. le Roux, wat in 1910 hier aan Leiden
gepromoveer het en veel gedoen het vir die instandhouding van die Nederlandse
Taal en Lettere in Suid-Afrika.
Dis ook my voorreg om aan u die groete oor te bring van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns, ons hoogste kultuurliggaam. Ook hy het deur
die jare heen goeie betrekkinge gehandhaaf t.o.v. die taal en kultuur van ons ou
Stamland.
Verder bring ek aan u die beste wense oor van die Suid-Afrikaanse Skrywerskring,
wat ook geaffilieerd is met die internasionale PEN-klub.
Van al hierdie liggame en van die Suid-Afrikaanse lede van die Leidse
Maatschappij kom daar gelukwensing op die 200ste viering van die bestaan van
die Maatschappij. Dis voorwaar 'n groot gebeurtenis vir 'n vereniging om so lank te
kan bestaan, wat daarop dui dat hy nog steeds 'n belangrike taak het om uit te voer.
Gepaard hiermee word aan die Maatschappij nog 'n lang lewe toegewens. Mag
hy toeneem van krag tot krag en steeds sy bindende rol speel op taal- en
kultuurgebied. Mag hy hom steeds daarvoor beywer om die bande met sy taal- en
kultuurgenote in die Suidpunt van Afrika heg te hou. En mag hy nooit vergeet nie
dat die Afrikaanse taal en kultuur 'n kragdadige opbloei is van ons gemeenskaplike
volksbesit uit die 17de eeu.
Lank lewe die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Helaas werd prof. Van der Merwe reeds de volgende dag in Duitsland verwacht
zodat hij de verdere feestelijkheden niet kon bijwonen.
Tijdens de bezichtiging van de tentoonstelling hebben velen gelegenheid gekregen
met prof. Van der Merwe en zijn echtgenote kennis te maken, terwijl daarna in een
geïmproviseerde vergadering van bestuur en eeuwfeestcommissie, in één der
kamers van de Lakenhal, afscheid van hen werd genomen.
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t.o. 42

De heer en mevrouw Van der Merwe in gesprek met dr. A.A. Prins; op de achtergrond de
bibliothecaris, mr. J.R. de Groot
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De ambassadeur van België, baron F.X. van der Straten-Waillet begroet H.M. Koningin
Juliana; op de achtergrond dr. K. Heeroma, voorzitter, dr. C.A. Zaalberg, voorzitter van de
‘feestcommissie’, en Dirk de Jong, secretaris-penningmeester
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Na de Hemelvaartsdag werd het feest voortgezet met de officiële herdenkingszitting,
waarbij tot ieders vreugde H.M. Koningin Juliana aanwezig was. Nadat Zij begroet
was door de burgemeester van Leiden en de Commissaris der Koningin in de
provincie Zuid-Holland werd Zij ontvangen door de voorzitter van de Maatschappij,
de voorzitter van de eeuwfeestcommissie en de secretaris en werden Haar door
mej. Akke Heeroma bloemen aangeboden. De voorzitter sprak daarna de feestrede
uit (zie Feestsymfonie, afdeling II). Aan het slot daarvan overhandigde hij aan Hare
Majesteit het door de heer B.J. Aalbers speciaal gebonden exemplaar van de
‘Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-handschrift’. In de daarop volgende pauze
werden in de receptiekamer de leden van bestuur en eeuwfeestcommissie en een
aantal genodigden aan Haar voorgesteld.
Nadat Hare Majesteit uitgeleide was gedaan, werd de vergadering (waar ruim
300 leden en genodigden aanwezig waren) voortgezet met het uitspreken van
felicitaties. Achtereenvolgens spraken: Dr. J. Hulsker, namens de minister van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, die (evenals zijn ambtgenoot van
Onderwijs en Wetenschappen) verhinderd was; Karel Jonckheere, namens de
Belgische minister voor de nederlandse cultuur; prof. mr. G.E. Langemeijer namens
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; Julien Kuypers namens
de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren; prof. dr. G. Stuiveling namens
de Vereniging van Letterkundigen; Willem Brandt namens de P.E.N.-Club Nederland;
A.S. Stempher namens het Arnhems Genootschap voor oudheidkunde ‘Prodesse
conamur’ van 1792 (die daarbij een niet in de bibliotheek van de Maatschappij
aanwezige uitgave van ‘Jeugd’ van Alexander Verhuell aanbood) en prof. dr. J.
Dankmeijer, rector-magnificus van de Rijksuniversiteit van Leiden.
De daaropvolgende receptie, die door zeer velen werd bezocht en bijzonder
ongedwongen van sfeer was, werd besloten met een koud buffet in restaurant Van
der Heijden, voor de leden van bestuur en eeuwfeestcommissie met de genodigden.
De toneelvoorstelling heeft nogal wat moeilijkheden opgeleverd. Met de
toneelgroep ‘Studio’ was lang tevoren afgesproken dat zij voor ons een voor-première
zouden geven van het nieuwe stuk van Anton Koolhaas: ‘Niet doen, Sneeuwwitje’.
Toen op het laatste ogenblik alle moeilijkheden uit de weg waren geruimd, werd de
regisseur ziek, zodat er van een opvoering niets kon komen. Het is aan de grote
medewerking
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van drs. Fons Eickholt, en zijn gezelschap ‘Uyt levender jonst’, te danken dat er
toch een verantwoorde en zeer gewaardeerde toneelvoorstelling gegeven kon
worden.
Dat de viering van ons jubileum ook werkelijk feestelijk was, danken wij aan de
medewerking van velen. Wij willen dan ook geen enkele naam in het bijzonder
noemen, maar aan allen die meewerkten onze oprechte en hartelijke dank uitspreken.
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II. Verslag van de jaarvergadering te Leiden op 21 mei 1966
De beschrijvingsbrief, die hieronder volgt, ging vergezeld van de volgende
mededeling van de secretaris:
In verband met de viering van ons 200-jarig bestaan was het noodzakelijk U van
tevoren te vragen of U aan de jaarlijkse vergadering wenste deel te nemen. Ter
voorkoming van misverstand deel ik U mede dat U, ook zonder voorafgaand bericht,
het recht hebt de vergadering bij te wonen.
De vele werkzaamheden, verbonden aan de voorbereiding van de jubileumviering,
alsmede het korte ‘Maatschappij-jaar’ zijn er de oorzaak van dat de stukken voor
deze vergadering U later bereiken dan gewoonlijk. Ik vertrouw dat U dit als
verontschuldiging wilt aanvaarden.
Ten overvloede wellicht deel ik U mede dat de in de bijlagen te uwer kennis
gebrachte gegevens geheim dienen te worden gehouden totdat de jaarvergadering
officieel is gesloten.
Ten slotte wil ik allen, die om welke reden dan ook, niet aanwezig kunnen zijn,
de hartelijke groeten van het bestuur overbrengen.
JAARVERGADERING op zaterdag 21 mei 1966 te Leiden, in het Academiegebouw,
Rapenburg 73. Aanvang 10.30 uur.
Orde der werkzaamheden:
I. Opening door de voorzitter, de heer Dr. K. Heeroma.
II. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1965/66 (zie bijlage).
III. Verslag van de Noordelijke afdeling over het jaar 1965/66 (zie bijlage).
IV. Verslag van de Zuidoostelijke afdeling over het jaar 1965/66 (zie bijlage).
V. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1965 (zie bijlage).
VI. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1965 (zie bijlage).
VII. Rekening en verantwoording van de penningmeester (zie bijlage).
VIII. Verslagen van de vaste commissies over het jaar 1965/66 (zie bijlagen).
IX. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
X. Verkiezing van bestuursleden.
XI. Verkiezing van leden in vaste commissies.
XII. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage. Het bestuur stelt voor deze te handhaven
op f 20.-.
XIII. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1966 (zie bijlage).
XIV. Verkiezing van een viertal ereleden.
XV. Mededelingen van het bestuur.
XVI. Verkiezing van een voorzitter.
XVII. Rondvraag.
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Aanwezig waren 68 leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, nodigt
hij de aanwezigen uit met hem de leden te herdenken die in het afgelopen jaar zijn
overleden: D. Bartling, H.G. Beyen, Wally de Boer-Holzhaus, J.J. van Bolhuis, J.
Boosten, A.C. Bouman, J. Cohen, W.A.C. van Dam, N.A. Donkersloot, Tj. G.
Francken, G.D. Gratama, J.K. van der Haagen, A. van Hoogenbemt, P.W.A. Immink,
P. de Keyser, C. Kroes-Ligtenberg, W. Nolet, H.S.A. Nygaard, J.T. Piebenga, L.
van Puyvelde, A. Rakers, H.M. van Randwijk, G. Ras, A.J.C. Rütter, J. Schreurs,
H. Stoel, B.J. Verhoeven, H.J. de Vos en J.W. Wijn.
Nadat de voorzitter zijn toespraak ‘Daags na het feest’ heeft uitgesproken (zie
afdeling III van de ‘Feestsymfonie’), worden de verslagen, genoemd onder punt 2-6
in de beschrijvingsbrief, aan de orde gesteld. (Deze verslagen waren alle tegelijk
met de beschrijvingsbrief aan de leden toegezonden).
Bij het verslag van de secretaris deelt hij zelf mee dat hierbij behoort het verslag
van de jury voor de Prijs voor de litteraire kritiek (zie bijlage I) en dat hij er prijs op
stelt een bijzonder woord van dank uit te spreken voor de grote medewerking die
ondervonden werd van de firma Brill bij het verzorgen van de drie jubileum-uitgaven,
die alle op tijd klaar kwamen. De heer Bomhoff is niet helemaal tevreden met de
‘openbare’ maandvergaderingen. Indien men hiermede wil voortgaan zal art. 35 van
de Wet gewijzigd moeten worden. De voorzitter antwoordt dat het een proef is
geweest en dat het bestuur zich over zijn opmerkingen zal beraden.
De verslagen worden daarna goedgekeurd. Zij luidden:

II Verslag van de secretaris over de belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1965/1966.
Het aantal gewone leden bedroeg op 1 mei 1965 980, waarvan er 249 in het
buitenland wonen. Door overlijden verloren wij 39 leden, terwijl van de ledenlijst
werden afgevoerd 37 leden. Dat dit laatste getal hoger is dan in voorgaande jaren,
is een gevolg van het feit dat de ledenlijst geheel is gecontroleerd. Daarbij bleek
dat enkele leden reeds lang geleden hadden bedankt of zonder hun instemming op
de ledenlijst waren geplaatst.
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De door de vorige jaarvergadering benoemde nieuwe leden namen hun benoeming
aan, behalve Ton Lutz en Jos Vandeloo. Van het haar in art. 15 van de Wet
toegestane recht om ten hoogste 20 nieuwe leden te benoemen heeft het bestuur
gebruik gemaakt om te benoemen de heren: J. Bouws, A. Cohen, J. Deleu, P. van
Eeten, L.W. Forster, H. Heeresma, W. Hussem, J. Hamelink, C.W.H. Lindenburg,
Ivo Michiels, E. Th. G. Nuytens, H. Oosterhuis, Y. Poortinga, L. Snackers (Loe
Maas), M. de Swarte, N. Verhoeven, A.L. de Vreese, L.W. de Vries, M. Vrolijk en
S. van Wattum. Behalve de heren Hamelink en De Swarte namen allen hun
benoeming aan. Mevrouw Aya Zikken en de heren Baudet en Pée werden opnieuw
als lid ingeschreven.
Door de jaarvergadering van 10 juli 1965 werden tot nieuwe leden in het bestuur
gekozen de heren De Groot, Heeroma, De Jong (Dirk) en Lunsingh Scheurleer. De
jaarvergadering wees de heer Heeroma als voorzitter aan; de heren Minderaa en
De Jong werden door het bestuur resp. gekozen tot onder-voorzitter en
secretaris-penningmeester. Het bestuur vergaderde maandelijks en, behoudens de
behandeling der lopende zaken, waren er drie onderwerpen, die geregeld aan de
orde kwamen: de viering van het eeuwfeest, de financiële toestand en de toekomst
van de Maatschappij. Ten aanzien van het eerste punt kunnen wij volstaan met de
mededeling dat hiervan een afzonderlijk verslag zal verschijnen.
De financiële toestand van de Maatschappij blijft zorgen baren. Zoals U uit de
rekening en verantwoording kunt constateren is er dit jaar geen tekort. Eensdeels
is dit een gevolg van het begin van een betere samenwerking met de regering - die
wij daarvoor zeer dankbaar zijn - die, naar wij mogen verwachten, ook in de komende
jaren vruchten zal afwerpen; andersdeels omdat een intensieve, en ook geslaagde,
actie is gevoerd alle achterstallige contributies (ten bedrage van ongeveer 3000
gulden) te innen. Een ander zorgelijk hoofdstuk vormt het steeds verder afbrokkelend
vermogen van de Maatschappij. Artikel 73 van de Wet schreef voor: Het Fonds is
een onvervreemdbaar kapitaal, ingeschreven op het Grootboek der Nationale Schuld.
Door de jaarvergadering van 14 juli 1961 werd de tweede helft van de zin geschrapt,
omdat deskundigen toen reeds, en terecht, voorzagen dat de waarde van deze
belegging sterk zou verminderen. De toen benoemde commissie, die advies over
de belegging van het kapitaal moest uitbrengen, heeft nooit vergaderd en er is haar
ook nooit om advies gevraagd. Het is niet
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geheel duidelijk wat er gedaan moet worden, maar wij geven U de verzekering dat
er op korte termijn maatregelen zullen worden genomen.
Tenslotte: de toekomst van de Maatschappij. Tengevolge van de vele andere
zaken, die afgehandeld moesten worden (o.a. de eeuwfeestviering) en het korte
‘maatschappij-jaar’ zijn verschillende plannen en pogingen blijven liggen. Het huidige
bestuur is er echter van overtuigd dat onze Maatschappij een nieuwe basis zal
moeten en kunnen vinden om weer een rol te gaan spelen die haar het recht geeft
te blijven ‘leven’. Het bestuur is bereid er zijn schouders onder te zetten.
Daartegenover mag het bestuur van de leden vragen zich daadwerkelijk in te
spannen. Alleen door gezamenlijke inspanning kan iets worden bereikt.
De maandelijkse ledenvergaderingen werden gehouden op 15 okt. 1965, 19 nov.
1965, 17 dec. 1965, 21 jan. 1966, 18 febr. 1966, 18 maart 1966 en 21 april 1966.
Sprekers waren resp. de heren A.E. Cohen over ‘De geschiedschrijver Jean Lemaire
de Belges, een grensfiguur’; W.A. Ornée over ‘Op zoek naar Vestdijk’; J.J.A. van
Bakel over ‘Theorie en praktijk van het semantische onderzoek’; F.R. Noske over
‘De melodie van het Wilhelmus vóór Valerius’ (opgeluisterd met muzikale
voorbeelden); Jan Wit over ‘De Karolingische tweelingen (muziek en poëzie in hun
ontwikkeling in West-Europa)’; Ward Ruyslinck over ‘Kempens journaal’ en Mevrouw
Hella S. Haasse over ‘De falende of afwezige ouders als thema in de na-oorlogse
literatuur’. Drie van deze lezingen werden gehouden in het Snouck Hurgronjehuis
te Leiden en vier in de leeszaal van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Deze
laatstgenoemde waren ook toegankelijk voor studenten en andere genodigden met
de bedoeling de Maatschappij meer bekendheid te geven en daardoor weer méér
ontmoetingscentrum te doen zijn. Deze opzet is niet helemaal gelukt: eensdeels
door oorzaken buiten onze schuld (zelfs 't carnaval speelde ons parten), andersdeels
omdat er te veel moest worden geïmproviseerd. Het bestuur zal er voor zorgen dat
aan het begin van het nieuwe seizoen een volledige agenda voor het gehele seizoen
zal worden bekend gemaakt. Rest mij nog, ten aanzien van dit punt, mede te delen
dat vier vergaderingen onder leiding stonden van de voorzitter, de overige drie onder
die van de onder-voorzitter.
Zoveel als mogelijk was, heeft het bestuur de Maatschappij vertegenwoordigd bij
verschillende festiviteiten, prijsuitreikingen, enz.
Het contact met de Noordelijke afdeling was uitstekend, vooral omdat haar
vertegenwoordiger alle bestuursvergaderingen op één na
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kon bezoeken; helaas waren zowel de voorzitter als de secretaris van de
Zuidoostelijke afdeling slechts enkele malen in staat de bestuursvergaderingen te
bezoeken. Van beide zijden werd dit betreurd. De samenwerking met Zuid-Afrika
laat niets te wensen over; vooral door de medewerking van de heer Ploeger.
Naast de reeks ‘Zwolse drukken en herdrukken’ (onder auspiciën van de
Maatschappij uitgegeven door W.E.J. Tjeenk Willink N.V. te Zwolle), die regelmatig
voortgang vindt, verschijnt er in dit verslagjaar een gedenkboek n.a.v. het 200-jarig
bestaan, alsmede het eerste deel van de uitgave van ‘Liederen en gedichten uit het
Gruuthusehandschrift’, uitgegeven door K. Heeroma, met musicologische
medewerking van C.W.H. Lindenburg. (Het tweede deel zal in 1967 of 1968
verschijnen). Ten slotte verschijnt er een studie over de geschiedenis van de
Maatschappij van de hand van de heer F.K.H. Kossmann. In het vorige jaarverslag
werd melding gemaakt van de instelling van een commissie van drie, die aan het
bestuur rapport wilde uitbrengen over de interpretatie van art. 70 der Wet. Dit rapport
is inmiddels ontvangen en in dank door ons aanvaard. Rest ons nog dank te brengen
voor de gastvrijheid in het Snouck Hurgronje-huis en in de bibliotheek der
Rijksuniversiteit.

III Verslag van de Noordelijke afdeling over het jaar 1965/66.
De werkzaamheden van de afdeling hadden in het verslagjaar normaal voortgang,
terwijl ook het bezoek aan de vergaderingen over het geheel genomen niet
onbevredigend was. Op de jaarvergadering sprak Prof. Mr. A. Kleyn over Het stichten
van landbouwnederzettingen. Verder werden tot dusver de volgende lezingen
gehouden:
16 okt. 1965

Dr. J.D. van de Waals - Angelslo: een
dorp uit de Bronstijd.

16 nov. 1965

G.K. van het Reve - Uit en over eigen
werk.

11 dec. 1965

Sj. Leiker - Herhalingsoefeningen.

15 jan. 1966

Dr. H.T.J. Miedema - Voor- en
familienamen in noord-oostelijk
Nederland.

12 febr. 1966

Dr. A.G.F. van Holk - Motieven en
literaire procédés in de poëzie van
Nekrasov.

12 maart 1966

Dr. A.G. Jongkees - De hoofdstad in de
middeleeuwen.
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In december werd te Leeuwarden vergaderd; de overige vergaderingen hadden
plaats te Groningen. De buitengewone vergadering, in november, werd bijgewoond
door ongeveer 300 introducés: docenten en leerlingen van het VHMO.
Door het overlijden van de heren J. Cohen, Geers, Immink en Piebenga leed de
afdeling een gevoelig verlies, terwijl bovendien de heren Brouwer en Van Giffen
bedankten en de heer Schulte Nordholt ons rayon verliet. Een vrij grote toevloed
van nieuwe leden handhaafde echter het ledental op 75. Door verkiezing of
benoeming wonnen wij de heren O.J. de Jong, Poortinga en Van Wattum; de heer
Gerson en de heer en mevrouw Kossmann vestigden zich in ons rayon; en de heer
Baudet besloot opnieuw aan het werk der Maatschappij deel te nemen.
Ds. Kalma aan de beurt van aftreden zijnde, koos de jaarvergadering de heer
Tamminga tot assessor. De samenstelling van het Bestuur is thans:
Dr. J. Elema - voorzitter.
Dr. J. Gerritsen - secretaris.
Dr. L.S. Meihuizen - penningmeester.
D.A. Tamminga - assessor.

IV Verslag van de Zuidoostelijke afdeling over het jaar 1965/66.
Nog in het vorige Maatschappijjaar had plaats de reeds in het vorige jaarverslag
aangekondigde vergadering van de Zuidoostelijke Tak op 5 juni 1965 te Nijmegen.
Bij die gelegenheid spraken Dr. S.J. Lenselink en Ad den Besten over
psalmberijmingen. De bijeenkomst, die ook toegankelijk was voor niet-leden, kende
een grote belangstelling, die zich ook uitte in een levendige discussie.
In verband met de problemen rond de functie en de toekomst van de Maatschappij
die zich ook in de Zuidoostelijke Tak openbaren door een vaak ontstellend geringe
belangstelling voor de vergaderingen, hebben de activiteiten zich dit jaar beperkt
tot de vergadering van 29 november 1965 te Nijmegen, waar Dr. F.J.P. Peeters
sprak over Een halve eeuw letterkunde-didactiek.
Het bestuur van de Zuidoostelijke Tak is van gevoelen, dat het de voorkeur
verdient, met het oog op het gesignaleerde gebrek aan belangstelling van de zijde
van de leden, nog slechts bijeenkomsten te beleggen bij bijzondere gelegenheden
en dan voor een breder publiek, met name
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voor Neerlandici welke werkzaam zijn bij het voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs. Op die wijze kan naar zijn mening de Maatschappij voorlopig, d.w.z. in
afwachting van een eventuele nieuwe koersbepaling vanwege het hoofdbestuur,
een culturele taak vervullen welke in overeenstemming is met haar doelstellingen.
Het voorzitterschap berustte bij Dr. N.C.H. Wijngaards, het
secretariaat-penningmeesterschap bij Dr. J.J.A. van Bakel.

V Verslag aangaande die Republiek van Suid-Afrika over 1965.
Dit is vir ondergetekende 'n genoeë om hiermee die vierde verslag in verband met
die lede van die ‘Maatschappij der Nederlandse letterkunde’ in die Republiek van
Suid-Afrika aan u voor te lê.
Die ledetal van die ‘Maatschappij’ bedra tans, aan die einde van 1965,
een-en-vyftig. In die loop van 1965 het u bestuur besluit om dr. Jan Bouws, van die
Universiteit van Stellenbosch, as een van die ‘Maatschappij’ se lede te benoem, 'n
besluit wat ongetwyfeld orals met instemming verwelkom is.
Dr. Jan Bouws het in 1965 die graad D. Phil. verwerf met 'n proefskrif oor die
musieklewe in die Kaap 1800-1850, en sy verhouding tot die musieklewe van
Wes-Europa. Een van die resultate van dr. Bouws se navorsingswerk was dat hy
tot die gevolgtrekking gekom het dat die toenmalige inwoners van Kaapstad 'n
besonder werksame aandeel in die musieklewe van dié tyd gehad het. Dit stem
ooreen met eie waarnemings van besoekers soos Burchell en Latrobe en ontsenu
weer een van die talryke kritiese en onjuiste uitsprake van die skrywer Barrow. Dr.
Bouws is verbind aan die Instituut vir Volksmusiek aan die Universiteit van
Stellenbosch en verrig reeds gedurende 'n groot aantal jare belangrike
navorsingswerk op die gebied van die geskiedenis van die musiek in sy nuwe
vaderland.
In vergelyking met die voorafgaande jaar het die ledetal met een toegeneem.
Word daar op die struktuur van die ledetal in Suid-Afrika gelet dan is, verdeel oor
tydperke van toetreding van tien jaar, die beeld soos volg: 1910-1919 ... 1 (Prof. Dr.
T.H. le Roux); 1920-1929 ... 3; 1930-1939 ... 5; 1940-1949 ... 9; 1950-1959 ... 23;
1960-1965 ... 10.
Ofskoon die opsteller van hierdie verslag sonder voorbehoud sy goedkeuring bly
heg aan die hoë toetredingsvereistes wat die ‘Maatschappij’ ten opsigte van nuwe
lede bly handhaaf, is hy tog van oordeel
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dat die ledetal in die Republiek vinniger kan en moet uitbrei as tydens die afgelope
jare die geval was. Met die grootste vrymoedigheid doen hy ook by hierdie
geleentheid weer 'n beroep op u om ernstige aandag aan hierdie belangrike aspek
te wy. 'n Groter uitbreiding van die ledetal sal o.i. die kulturele samewerking tussen
Suid-Afrika, Nederland en Vlaandere ten goede kom.
In die verlede het die opsteller van hierdie verslag op 'n besonder aangename
wyse saamgewerk met dr. J.J. Mak en dit is vir hom 'n genoeë om u te kan meedeel
dat die samenwerking tussen hom en mnr. Dirk de Jong, die huidige sekretaris, op
dieselfde voet voortgesit word.
Aangaande die Suid-Afrikaanse lede van die ‘Maatschappij’ kan die volgende
besonderhede met betrekking tot hul wetenskaplike werksaamhede e.d.m. vermeld
word.
Aan dr. Anna J. Böeseken is die Stalsprys vir Kultuurgeskiedenis (1965) deur die
‘Suid-Afrikaanse Akademie’ toegeken vir haar geskiedkundige werk ‘Simon van der
Stel en sy kinders’. Van hierdie publikasie het dr. Anna de Villiers in die loop van
haar huldigingswoord o.m. getuig: ‘Hierdie werk is 'n uitnemende bydrae tot die
Afrikaanse kultuur geskiedenis ... Die werk is die resultaat van 'n metodiese
wetenskaplike studie ... Wat die inhoud betref, moet die nadruk gelê word op die
nuwe gegewens wat die skryfster ontdek het en wat in haar hande gegroei het tot
'n belangwekkende detailstudie van historiese figure wat in 'n epogale tydsgewrig
hul stempel op ons geskiedenis afgedruk het ...’.
Dit spreek vanself dat die jongste werk van dr. Böeseken ook vir Nederland van
die grootste belang is. Navorsingswerk is deur die skryfster nie alleen in Suid-Afrika
verrig nie, maar ook in die toenmalige Nederlands Oos-Indië en in Nederland.
'n Album wat die geskiedenis van die ‘Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika’
in beeld weergee, is onlangs deur die hoofargivaris van die kerkgenootskap, prof.
dr. S.P. Engelbrecht, voltooi.
In Oktober jl. het die Kultuurraad van Pretoria hulde gebring aan prof. dr. T.H. le
Roux, gevierde taalstryder en o.m. een van die grondlêers van die Afrikaanse
spellingssisteem en een van die opstellers van die ‘Afrikaanse Woordelys’ (1915).
Na 'n halwe eeu van diens het prof. dr. Le Roux, wat tydens die genoemde
samekoms deur prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe gehuldig is, besluit om hom aan
die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie te onttrek.
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In die jongste uitgave van die Suid-Afrikaanse Akademie se ‘Nuusbrief’ (Desember
1965) is ook melding gemaak van die wetenskaplike werksaamhede van die ruim
86 jarige prof. dr. D.F. du Toit Malherbe wat in 1959 sy bekende werk ‘Driehonderd
Jaar Nasiebou’, 'n genealogiese werk, uitgegee het. Binne afsienbare tyd sal 'n
uitgebreide heruitgawe van hierdie versamelwerk verskyn.
Kragtens die kultuurverdrag is prof. dr. H.J.J.M. van der Merwe uitgenooi om
vanjaar België en Nederland te besoek waar hy o.m. 'n reeks voordragte sal hou.
Prof. dr. H.B. Thom se biografie van die Voortrekkerleier Gert Maritz, wat oorspronklik
in 1947 verskyn en in 1952 met die Stalsprys bekroon is, sal binnenkort in die vorm
van 'n tweede druk verskyn.
Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om u welwillende aandag te
vra vir die volgende besonderhede wat aan verskillende publikasies van die
‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns’ ontleen is.
Tydens die jongste zitting van die Taalkommissie van die S.A. Akademie is prof.
dr. S.P.E. Boshoff as ondervoorsitter gekies, terwyl profe. T.H. le Roux, S.P.E.
Boshoff en P.J. Nienaber onderskeidelik as voorsitter en lede van die Kommittee
van Taaladvies aan die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (S.A.U.K.) opgetree het.
Deur die Akademieraad is prof. S.A. Louw as projekleier van die Instituut vir
Naamkunde aangewys. Dr. C. Beyers is een van die komiteelede van die Stigting
van Heraldiek en Genealogie.
Van die jongste uitgawes wat deur die S.A. Akademie versorg is, noem ons die
bundel ‘Afrikaans Short Stories’, 'n versameling van twintig van die beste Afrikaanse
kortverhale wat in Engels vertaal is; die ‘Gedenkboek vir genl. J.B.M. Hertzog’ en
'n nuwe, verbeterde uitgawe van die bekende ‘Afrikaanse Woordelys en Spelreëls.’
Ter viering van die vyftigste verjaardag van die Hertzogprys is die volgende
geleentheidsbundels deur die S.A. Akademie uitgegee: ‘Trekkerswee’ (Totius), die
‘Ampietrilogie’ (Jochem van Bruggen) en ‘Die Hertzogprys 50 Jaar’ (P.J. Nienaber).
In die lys van gekeurde Afrikaanse boeke (1964) soos gepubliseer in die S.A.
Akademie se ‘Nuusbrief’ van Junie 1965 kom die volgende publikasies van
Suid-Afrikaanse skrywers voor wat ook lede van die ‘Maatschappij’ is:
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1. Poësie
Opperman, D.J.: Kort reis na Carrara (Bloemlesing).

2. Drama
Beukes, Gerh. J.: Woord en masker: 'n keur uit die Afrikaanse eenbedrywe.
(Bloemlesing).

3. Prosa
Klerk, W.A. de: Die laer.

4. Afrikaanse Taalgeskiedenis en Letterkunde
Dekker, G.: Oordeel en besinning.
Grové, A.P.: Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans
Nienaber, P.J.: Ons taalhelde.
Nienaber, P.J.: Ses digters.

5. Taalkunde
Boshoff, S.P.E.: Taalonderwys: 6 lesings.
Boshoff, S.P.E., Kok, B. en Snyman, F.J.: Kruim en Kors.
Trigardt, Louis: Die dagboek; uitgegee met inleiding, aantekeninge en
glossarium, deur T.H. le Roux.

6. Algemeen
Böeseken, A.J.: Simon van der Stel en sy kinders.
Bouws, Jan: Maatgespeel: 'n bundel musiekjoernalistiek.
Scholtz, G.D.: 'n Swart Suid-Afrika.

Graag bring ook ons onder u welwillende aandag dat die Federasie van Afrikaanse
Kultuurvereniginge (F.A.K.) se erepenning vir voortreflike volksdiens in die loop van
1965 deur prof. dr. H.B. Thom, voorsitter van die F.A.K. en rektor van die Universiteit
van Stellenbosch, aan die bekende romanskryfster M.E.R. (mev. M.E. Rothman)
oorhandig is. Mev. Rothman is sedert 1950 een van die lede van die ‘Maatschappij’.
Deur die S.A. Akademie is ook 'n lys van Nederlandse boeke vir skoolgebruik
(middelbare skole) opgestel wat as 'n handleiding vir onderwysers bedoel is.
Altesame is ongeveer 175 werke van Nederlandse en Vlaamse skrywers vermeld.
Die lys is gepubliseer in die reeds genoem-
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de ‘Nuusbrief’ (Junie 1965) waarin o.m. ook vermeld is dat aan dr. Ernst van Heerden,
senior dosent aan die Universiteit van die Witwatersrand as eerbewys vir voortreflike
akademiese bekwaamheid die ‘Readers’-toekenning uitgereik is. Dr. van Heerden
is sedert 1960 verbonde aan die departement Afrikaans en Nederlands aan die
genoemde universiteit.
Die volgende Nederlanders en Vlaminge het, binne die raamwerk van die
kultuurverdrae tussen Suid-Afrika, Nederland en België in die loop van 1964 die
Republiek besoek: Prof. ir. Th. R. Seldenrath, prof. dr. L. Brummel, mnre. Albert
Vogel en A.W.C.L. (Ton) Koot en prof. dr. M.A.G. van Meerhaeghe.
In 1965 is hierdie besoekers o.m. gevolg deur profe. A. Reichling, A.J. Vlerick en
W. den Boer. In ander verband maak ons ook graag melding van die volgende
Nederlanders wat die Republiek in die loop van 1965 met 'n besoek vereer het.
Allereers jhr. dr. P.J. van Winter wat gedurende 'n lang en vrugbare tydperk op
velerlei gebied die wedersydse belange van die twee stamverwante lande op 'n
voortreflike wyse bevorder het en tweedens mnr. P. Korthuys wat in die verlede 'n
aantal jare in Suid-Afrika werksaam was en nog steeds 'n warm belangstelling vir
Suid-Afrika aan die dag lê.
Al hierdie en ander voorbeelde getuig van 'n uitermate vrugbare wisselwerking
tussen Suid-Afrika, Nederland en Vlaandere.
Hierdie verslag is opgestel aan die vooraand van die tweede eeufees van die
‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’. Hoe het, gedurende die afgelope eeu,
die beeld verander. Wanneer u die gedenkboek naslaan wat by geleentheid van
die eerste eeufees deur die ‘Maatschappij’ uitgegee is, dan sal u slegs een lid van
die ‘Maatschappij’ in Suid-Afrika teenkom, dié van die vernaamste voorloper van
die Nederlandse Taalbeweging in Suid-Afrika dr. Antoine Nicolas Ernest Changuion.
Ongelukkig beskik die opsteller van hierdie verslag nie oor voldoende gegewens
met betrekking tot latere jare nie, maar dit is bekend dat 'n groot aantal bekende
Suid-Afrikaners soos Jan F.E. Celliers, genl. J.B.M. Hertzog, prof. P.G.J. de Vos,
dr. G.S. Preller, dr. J.D. Kestell, prof. Johannes Smith, prof. dr. E.C. Pienaar, sen.
F.S. Malan en Jochem van Bruggen lede van die ‘Maatschappij’ was. Dit geld ook
vir 'n aantal Nederlanders en oud-Nederlanders soos prof. dr. F. Godee Molsbergen,
prof. dr. N. Mansvelt, dr. W.J. Leyds, dr. H.P.N. Muller, Frederik Rompel en Frederik
Oudschans Dentz wat, elkeen op sy eie gebied, diens ten opsigte van Suid-Afrika
gelewer het.
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Die band wat die ‘Maatschappij’ tans met Suid-Afrika verbind het, wanneer die
ledetal in aanmerking geneem word, ongetwijfeld sterker geword. Mag, in die loop
van die jare wat voorlê, hierdie gees van versterking en verstewiging almal bly besiel.
Ontvang ons welgemeende gelukwense met betrekking tot 'n werklik unieke
prestasie. Die ‘Maatschappij’ het gedurende twee eeue sy lig laat skyn, getrou gebly
aan sy oorspronklike doelstelling en ideale en met behoud daarvan in 'n aanhoudend
veranderende wêreld daarin geslaag om nie alleen sy bestaansreg te handhaaf nie,
maar ook om sy werksaamhede en ledetal uit te brei. Dit getuig nie alleen van
gesonde lewenskrag nie, maar ook van die onwrikbare wil om 'n besondere,
selfopgelegde taak tot in lengte van dae te bly uitvoer.
Uit die verte, uit die Republiek van Suid-Afrika, dan nogmaals die hartlikste
gelukwense en die allerbeste wensen vir 'n geseënde en besonder vrugbare toekoms.

VI Verslag van de bibliothecaris over 1965
De bibliotheek ondervond in de verslagperiode enige nadelige invloed van de benarde
financiële situatie, waarin de Maatschappij zich bevindt. Het aantal aanwinsten
daalde hierdoor van 1191 (1964) tot 1020. De verwerving van nieuwe werken kon
in aantal op hetzelfde peil als dat van 1964 gehandhaafd worden: 583 (580), omdat
het aantal schenkingen steeg: 215 (188). De aanschaffing van werken uit deze
categorie liep iets terug: 368 (392). Een aanzienlijke achteruitgang vertoonde de
antiquarische aanschaffing, die terugliep van 461 werken in 1964 tot 279 in het
verslagjaar. De oorzaak hiervan ligt bij de beperkte financiële middelen enerzijds
en de prijsstijging anderzijds. In 1965 was in feite minder geld beschikbaar dan in
1964, terwijl de prijs van de antiquarische aanschaffing steeg van gemiddeld f 10.tot f 14.- per deel. Deze situatie legt mij de verplichting op de in mijn verslag over
1964 opgenomen waarschuwing met grote nadruk te herhalen: het niveau van de
bibliotheek kan alleen gehandhaafd worden, indien op ruimere schaal geldmiddelen
ter beschikking worden gesteld.
Van een aanschaffingsbeleid, dat gericht is op het systematisch aanvullen van
lacunen, is door bovengenoemde oorzaak in 1965 slechts in beperkte mate sprake
geweest. Eén van deze systematische aanvullingen wil ik vermelden: de aanschaffing
van een vrij groot aantal ontbrekende
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toneelstukken van Marcellus Emants. Oudere werken (verschenen vóór 1800)
werden nagenoeg niet aangeschaft.
De uit de toename van het aantal geschenken blijkende belangstelling van de
leden, van uitgevers en van instellingen moge hier met grote dankbaarheid vermeld
worden. Het aantal ontvangen overdrukken daalde enigszins, van 26 tot 18.
Van de geschenken verdient afzonderlijke vermelding de fraaie collectie zeer
goed bewaarde kinderboeken, die dr. W. Tuyn te Leiden aan de bibliotheek afstond.
Het aantal tijdschriften, dat door abonnement of ruil wordt verkregen, nam toe
met 23. Het bedraagt thans 294, te weten 141 (129) Nederlandse en 153 (142)
buitenlandse periodieken. Na een daling in 1964 steeg het aantal door ruil of
abonnement verkregen vervolgdelen weer: 140 (124).
Het aantal uitleningen naar buiten van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek
bedroeg 4092 (5908). Deze daling is het gevolg van verdere maatregelen ter
bescherming van het oudere bezit en de moderne paperback-uitgaven. De
raadpleging van werken in de leeszaal is weer sterk in omvang toegenomen.
Krachtens de begroting voor 1965 was voor de uitgaven ten dienste van de
bibliotheek f 13.500.- beschikbaar (1964 f 12.500.-). Personele kosten, bureaukosten
en bijdragen aan het verwervingsfonds zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De
besteding was als volgt:
begroting 1965

besteding 1965
1867.51

besteding 1964
3021.96

Antiquarische
aanschaffing

3841.36

4538.68

Aanschaffing in het 8000.buitenland

1023.-

1132.-

Tijdschriften,
contributies,
lidmaatschappen

2000.-

1286.57

1061.48

Bindwerk en
restauratie

3500.-

2715.44

2476.12

Totaal

f 13500.-

f 10733.88

Nieuwe boeken

*

f 12230.24

Ter verklaring van het feit, dat de op de begroting uitgetrokken bedragen niet
volledig besteed zijn, moet worden gewezen op beperkende

*

Dat dit bedrag verschilt van het in de rekening en verantwoording genoemde bedrag, vindt
zijn oorzaak in het feit dat enkele rekeningen van aankopen, gedaan in 1964, geboekt werden
op de rekening van 1965.
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maatregelen, die noodzakelijk waren in verband met de algehele financiële toestand
van de Maatschappij.
Met ingang van 1 juli 1965 is mevrouw A.A. Bielke-Til als bibliotheekambtenaar
in dienst van de Maatschappij getreden. Zij behandelt thans naast de heer G.W.
Schut, die sinds mei 1911 de bibliotheekadministratie van de Maatschappij heeft
verzorgd, besteladministratie en ruilverkeer.
In de handschriftenverzameling werden 3 (2) aanwinsten opgenomen.
a. A. Marja (ps. voor A. Th. Mooy): De fatale bres. Getypt (Ltk. 2048).
b. enkele bundels literair-historische opstellen van dr. S.P. Uri (Ltk. 2049).
c. aantekeningen van dr. J.S. Bartstra (Ltk. 2050).
Tijdens de verslagperiode werden 30 handschriften en archiefstukken voor
raadpleging in andere bibliotheken of archiefgebouwen beschikbaar gesteld.

Schenkingen voor de bibliotheek werden ontvangen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stiftung P.V.S., Hamburg
Prof. dr. C.A. Zaalberg, Leiden
Shell Nederland, 's-Gravenhage
Stadtarchiv, Meissen
Raad voor de Kunst, 's-Gravenhage
J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, Groningen
Mr. J.R. de Groot, Leiden
Universiteitsbibliotheek, Gent
N.V. Eysberts Klokkengieterij, Asten
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 's-Gravenhage
Sticusa, Stichting voor culturele samenwerking, Amsterdam
C.G.A. Corvey, Papiergroothandel N.V., Amsterdam
Koninklijke Vlaamse Academie, Gent
Gemeentebestuur van Rotterdam
Universiteitsbibliotheek, Amsterdam
Senaat Rijksuniversiteit, Leiden
N.V. Standaardboekhandel, Antwerpen
Het Vaderland, 's-Gravenhage
Prof. Dr. E.G.A. Galama, Hilversum
R.K. Universiteitsbibliotheek, Nijmegen
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Suid-Afrikaanse Ambassade, s'-Gravenhage
Industrie- und Handelskammer, Limburg a/d Lahn
Stadsbibliotheek, Antwerpen
Algemeen Rijksarchief, s'-Gravenhage
Fa. J.L. Beijers, Utrecht
Gemeentearchief, Amsterdam
Boekhandel Beyen en van Rooy, Leiden
Bestuur Haanstraschool, Leiden
Em. Querido's Uitgeverij N.V., Amsterdam.
Dr. C. Kruyskamp, Leiden
Prof. Dr. H.J. Prakke, Assen
Universiteitsbibliotheek, Leiden
Wereld-Bibliotheek Vereniging, Amsterdam
Rotterdams Leeskabinet, Rotterdam
Firma E.J. Brill, Leiden
Boekhandel W. Punt, Leiden
Museum für Geschichte der Stadt Leipzig
Dr. Jan Ploeger, Pretoria
Prof. Dr. A.E. Cohen, Heemstede
D.A. Daamens' Uitgeversmaatschappij, 's-Gravenhage
Uitgeverij Ontwikkeling, Antwerpen
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten voor
België, Brussel
Gemeente Archief, Alkmaar
Ministerie van Sociale Zaken, 's-Gravenhage
Dr. H. Vangassen, Ninove (B.)
Jef Notermans, Maastricht.
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit, Utrecht
Centro culturale ‘Dante Alighieri’, Amsterdam
Dr. W. Tuyn, Leiden
Gemeentebestuur van Oud- en Nieuw Gastel
Dr. C. Blokland, Waalwijk
Prof. Dr. Heinrich Wesche, Göttingen
Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart
Historische Vereniging voor Zuid-Holland, Schiedam
De heer en mevrouw Dr. Kern-Esbach, Leiden
Dr. G. Engel, Bielefeld
School voor taal- en letterkunde, 's-Gravenhage
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Suid-Afrikaanse Uitsaaikorposarie, Pretoria
Prof. Dr. C.C. Berg, Leiden
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
De Gelderse Bloem, Arnhem
Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur, Brussel
Dr. P. van der Zee
Bonnefantenmuseum, Maastricht

VII Rekening en verantwoording van de penningmeester over 1965
De kascommissie, bestaande uit de heren Dr. W.C. Braat en H. Fedder, heeft het
volgende verslag uitgebracht:
‘De Commissie heeft haar taak als volgt verricht: Het effectenbezit der
verschillende Fondsen per 31 December 1965 werd vergeleken met de door de
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Leiden verstrekte fondsenstaten en akkoord
bevonden. Zoals bekend is het niet te doen gebruikelijk fondsenstaten te verstrekken
over Inschrijvingen Grootboek. Door de in de loop van 1965 van de firma Jonas en
Kruseman te Amsterdam uitgekeerde rentebedragen samen te trekken, kon worden
vastgesteld dat deze het juiste rendement vertegenwoordigden van dit
kapitaalsonderdeel. Het banksaldo per 31 December 1965 werd met de
Rekening-Courant der Bank vergeleken en akkoord bevonden.
Steekproefsgewijze werden enige belangrijke bedragen, zowel de ontvangsten
als de uitgaven betreffende, met de betrokken stukken en het kasboek geverifiëerd.
Het verschil tussen de aktiva- en passivazijden van de balans maakt f 38,86 uit,
met welk nadelig saldo 1965 werd afgesloten. Ondergetekenden verklaren hierbij
gaarne, dat boeken en bescheiden op voortreffelijke wijze bijgehouden en
gerangschikt zijn.
De Commissie zou met het voorafgaande kunnen volstaan, maar meent onder
de aandacht van de Vergadering te moeten brengen, dat het jaar 1966 bijzondere
eisen aan het beleid van de penningmeester zal stellen. De te treffen voorzieningen
kunnen namelijk onmogelijk verkregen worden uit de gewone middelen, te weten:
contributie en subsidie; dit is èn de penningmeester èn de commissie volkomen
duidelijk.
Zouden ter verkrijging van liquide middelen effecten moeten worden verzilverd,
dan zou dit een groot verlies betekenen, gezien de steeds
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nog afbrokkelende koersen en het lage peil dat het fondsenbezit thans reeds heeft
bereikt.
De penningmeester hoopt er in te zullen slagen andere bronnen, buiten de
geldmiddelen der Maatschappij liggend, aan te boren, welk optimisme de commissie
gaarne deelt en waarbij zij de volijverige en toegewijde penningmeester van harte
goed succes wenst.’
De penningmeester wordt décharge verleend. (Voor de rekening en verantwoording
verwijzen wij naar bijlage II).

VIIIA Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1965/66
Voorzitter: Dr. W.J.H. Caron
Secretaris: Dr. K. Meeuwesse
Leden: Dr. G.A. van Es, Dr. K. Fokkema, Dr. K. Heeroma, Dr. R. Lievens, Dr.
P.J. Meertens, Dr. P. Minderaa, Dr. C.F.P. Stutterheim, Dr. C.A. Zaalberg.

De commissie kwam in de periode september 1965 tot juni 1966 negen maal bijeen.
De volgende voordrachten werden gehouden.
29 sept. 1965

Dr. K. Heeroma: Het Egidiuslied.

20 okt. 1965

Dr. C. Kruyskamp: Uit de geschiedenis
van de Commissie voor Taal- en
Letterkunde.

24 nov. 1965

Dr. P. Minderaa: Gezelle en de
nachtegaal.

22 dec. 1965

Dr. R. Lievens: De lering van de Wilde
Adelaar.

19 jan. 1966

Dr. K. Meeuwesse: De jonge Nijhoff.

16 febr. 1966

Dr. C.F.P. Stutterheim: Mens of duivel?
Augustijnkens ‘ridder die waldoen haet’.

23 maart 1966

Dr. W.J.H. Caron: Wat is een lijdend
voorwerp?

20 april 1966

Dr. G.A. van Es: Nederlandse syntaxis
in klein bestek.

25 mei 1966

Dr. C.A. Zaalberg: Nootiana.

Van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde verschenen deel 81
aflevering 4 en deel 82 aflevering 1, 2 en 3.
Op verzoek van het bestuur der Maatschappij heeft de commissie advies
uitgebracht inzake een schrijven van het bestuur der Zuidoostelijke Tak waarin
verzocht wordt op de begroting een post uit te trekken voor de samenstelling van
een bibliografie van de neerlandistiek. De commissie heeft het bestuur van de
Maatschappij meegedeeld dat zo
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een - beredeneerde en jaarlijkse - bibliografie zeer gewenst is en dat zij het zou
toejuichen als de Maatschappij in dezen een initiatief zou nemen.

VIIIB Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1965/66
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde vergaderde vijf maal. Op de
vergaderingen werden de volgende voordrachten gehouden:
28 okt. 1965

De heer Braat over De Mij der
Nederlandse Letterkunde van 1803 tot
1966 en de heer Woltjer over Drie
concepten voor contracten tussen leden
van de Vroedschap van Leiden in 1685,
1702 en 1722.

25 nov. 1965

De heer Roorda over Rijkdommen en
raadsels tussen de procesdossiers van
het Hof van Holland en de heer Brummel
over Hugo Blotius.

27 jan. 1966

De heer Feenstra over Een Consultatio
iuris peritorum Colonensium et
Leodinensium pro quodam oppido
Hollandiae super libertate ecclesiastica,
de heer Braat over Nieuwe methoden en
inzichten in het praehistorisch onderzoek
en de heer Bakhuizen van den Brink over
De eerste druk van de Confession des
Habitants des Pays Bas, van 1561.

24 febr. 1966

De heer Geurts over Marnix Gijsen en
de plaats van de historicus in zijn
romans, de heer Juynboll over Het boek
van Françoise Gilot, Life with Picasso en
de heer Brummel over De eerste
Nederlandse edities van het historiewerk
van Van Meeteren.

24 maart 1966

De heer Bakhuizen van den Brink over
Het gebruik van het woord ‘kerk’ in de
protestantse bijbels en de heer Bijvanck
over Het eerste deel van Churchills
mémoires over de tweede wereldoorlog.

IX Verslag van de commissie voor stemopneming
Namens deze commissie, bestaande uit de dames Bakker en Hulshof Poll en de
heren De Jong en Noach, bijgestaan door de heer P.C. le Grand, deelt Mej. Bakker
de uitslag van de stemming mede. Er zijn 30 nieuwe leden gekozen: Ernst van
Altena, Dr. R. Bakker, Dr. F.A.
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Brekelmans, Piet Calis, Dr. K. de Clerck (België), H. Combecher (Duitsland), Dr. O.
Dambre (België), Dr. B.M.J. Delfgaauw, Dr. Ada V. Deprez (België), Drs. Seth R.
Gaaikema, Dr. G. Geerts (België), Dr. H. Gerlach, Dr. G.J. Harmsen, Dr. Beatrice
Jansen, Gustav M. Leonhardt, Mevr. A. Manteau, Dr. A.F. Mellink, Dr. C.J.M.
Nienaber (Zuid-Afrika), Willem Noske, Dr. H. Th. Oostendorp, Ankie Peijpers, J.B.W.
Polak, Drs. R.A.D. Renting, Nico Scheepmaker, Dr. H.M. Schenkeveld, Dr. W.
Schrickx (België), Dr. C.A. van Swigchem, Willem van Toorn, Dr. P.L.M. Tummers
en Paul de Wispelaere (België).

X-XI Verkiezing van bestuurs- en commissieleden
Nadat gepauzeerd is wordt de uitslag van de stemming voor nieuwe bestuurs- en
commissieleden door Mej. Bakker bekend gemaakt.
In het bestuur werden gekozen de heren: Dr. C.C. de Bruin en Dr. J.W. Schulte
Nordholt.
In de Commissie voor schone letteren werd de heer Ad den Besten herkozen.
In de Commissie voor geschied- en oudheidkunde werden gekozen: de heren
Dr. J.A. van Dorsten en Dr. R. Feenstra.
In de Commissie voor taal- en letterkunde werden gekozen: de heren Dr. C.C.
de Bruin en Dr. F. de Tollenaere, terwijl de heer Dr. W.J.H. Caron herkozen werd.
In de Commissie voor de bibliotheek werden gekozen: de heren Dr. A.E. Cohen,
Dr. J. Gerritsen en Dirk de Jong.

XII Contributie
De vergadering gaat zonder bespreking accoord met het voorstel de contributie op
f 20.- per jaar te handhaven.

XIII De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Het advies voor de toekenning van deze prijs voor het jaar 1965/66 luidt:
Misschien meer dan in vroeger jaren wel het geval was, heeft de Commissie voor
Schone Letteren, zich beradende over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van
der Hoogt-Prijs 1966 in dit jaar van het tweede eeuwfeest van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, haar aandacht gericht op het totaal der Nederlandstalige
poëzie, -
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daarbij de groeiende eenheid van de Nederlandstalige letterkunde als een realiteit
aanvaardend. Zij kwam bij dit onderzoek tot de conclusie, dat onder het werk van
Noord- en Zuidnederlandse dichters, waarvan de betekenis nog niet door de
toekenning van een der grote literaire prijzen algemene erkenning heeft gevonden,
de gedichten van Gust Gils een uitzonderlijke plaats innemen. Wel betrok zij in haar
uiteindelijk beraad ook de poëzie van de dichter Henk Kooijman, maar het kwam
de commissie toch voor, dat diens bundel Dorpsbewoner nog te zeer het karakter
van een goede belofte draagt.
Gust Gils, die in 1924 te Antwerpen werd geboren, publiceerde in 1953, 1954 en
1957 een drietal dichtbundels in eigen beheer en met een beperkte oplage, onder
de titels Partituur voor vlinderbloemigen, Zeer verlaten reiziger en Ziehier een dame,
welke bundels in 1962 tezamen als Drie partituren werden herdrukt. Begin 1955
richtte hij het - toen nog voornamelijk Zuidnederlandse - tijdschrift Gard Sivik op en
in december 1961 volgde hij Louis Paul Boon op als redacteur van het tijdschrift
Podium. Buiten zijn prozapublikaties verschenen vervolgens in 1959 Anoniem, 20e
eeuw, in 1962 Gewapend oog en in 1965 de ter bekroning voorgedragen bundel
Een plaats onder de maan. Gils' laatste bundel is een hoogtepunt in zijn vrij
rechtlijnige poëtische ontwikkeling. Ondanks een zekere verwantschap met de latere
gedichten van Gaston Burssens en profiterend van de verruiming der mogelijkheden
die de Vijftigers in poeticis hebben gebracht, onderscheidden zijn gedichten zich
van het begin af door een unieke, weerbarstige en tegelijk speelse toon, een toon
die in vele opzichten al direct uit de toon viel en kennelijk voor velen een ruime
gewenningsperiode vereiste.
In Een plaats onder de maan zijn deze eigenzinnige eigenschappen van Gils'
poëzie tot volle rijpheid gekomen, waardoor een aantal gedichten ontstonden die
onvervangbaar zijn en hun eigen ‘plaats onder de maan’ veroverd hebben. Gils
bezigt in zijn gedichten dagelijkse, dikwijls anti-plechtstatige taal, maar door zijn
beheersing van deze taal als een gewillig instrument weet hij - b.v. met een enkele
variatie in een gangbare zegswijze of door een gebruikelijk woord op heel
ongebruikelijke wijze toe te passen - de meest gewone dingen ongewoon te maken
en omgekeerd. Uit dit spel met woorden en uitdrukkingen spreekt een groot gevoel
voor humor, echter een merkwaardig en genuanceerd soort humor, die afwisselend
bevrijdend, agressief, absurd, mild, grimmig en ontwapenend kan zijn. De
opeenvolging van de op zichzelf sobere
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beelden getuigt van een rijke fantasie, een gevoelig associatievermogen, zonder
dat de dichter zich door de verrassende beeldenreeksen laat meeslepen en de
compositie van het gedicht daarbij uit het oog verliest. Hij bewaart als dichter een
zekere afstand tot de eigen ervaringen, hij staat nuchter tegenover de eigen emoties
zonder deze emoties daartoe eerst te ontnuchteren, zoals vroeger in anecdotische
poëzie het geval was.
Gils wil met zijn gedichten a.h.w. ‘bij zichzelf de kamer binnenklimmen’, niet om
de innerlijke, bezonken werkelijkheid een logische vertolking te geven, wat het beeld
zou verminken, maar om deze onbewuste werkelijkheid ongerept uit te laten
kristalliseren in de grotendeels zichzelf ontwikkelende poëtische vorm. Zo is het
gedicht voor Gils evenzeer een ontdekking als een uitdrukking van zichzelf en kan
hij aan het slot van een vers uit zijn laatste bundel verrast constateren: ‘het verband
tussen al die (vin)dingen is te toevallig om toevallig te zijn’.
Ondanks de eenvoud van taal eisen verscheidene gedichten van Gust Gils een
niet geringe ontvankelijkheid van de lezer door het subtiel en surrealistisch
beeldgebruik. In een interview verklaarde hij zelf eens: ‘ik zou zelfs voor een aantal
(of misschien voor vele) gedichten de term ‘visioen’ durven gebruiken, zonder
daaraan nu bepaalde hoogdravende aspiraties vast te koppelen’. En inderdaad,
buiten het sterk visuele karakter van zijn werk, is er onder meer nog deze
overeenkomst, dat zijn gedichten aanvankelijk soms ontoegankelijk lijken en dan
bij herlezing een scherp en helder beeld oproepen, dat ondanks zijn duidelijkheid
niets van zijn wonderlijkheid verliest. De kwaliteit en de authenticiteit van de gedichten
in Een plaats onder de maan door Gust Gils bracht de Commissie voor Schone
Letteren er toe, met algemene stemmen te besluiten om aan het bestuur van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde te verzoeken, deze bundel ter bekroning
met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-Prijs 1966 voor te dragen.
Het bestuur adviseert dit advies te volgen en aan Gust Gils de prijs toe te kennen.
Bij de bespreking van dit advies merkt de heer Bomhoff op dat hij niet alleen
bezwaar heeft tegen enkele formuleringen, maar dat zijn voornaamste bezwaar is
dat de vergadering eigenlijk niet in staat is dit advies te beoordelen. Is het niet beter,
zo vraagt hij zich af, de Commissie voortaan zelf de prijs toe te laten kennen? Hij
wil hierover graag de mening van de Commissie horen. Aangezien geen enkel lid
der Commissie aanwezig is (alleen de heer Den Besten had bericht van verhindering
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gezonden), wordt de secretaris opgedragen aan de Commissie mede te delen dat
deze afwezigheid ten zeerste betreurd wordt.
Op de vraag van de heer Den Tex waarom de heer Gils niet aanwezig is, deelt
de secretaris mede dat hij speciaal naar Antwerpen was gereisd om de heer Gils
te overreden, dat hem dit gelukt was, maar dat hij een dag later de mededeling van
de heer Gils ontving dat hij toch maar niet naar Leiden kwam.
Zonder stemming gaat daarna de vergadering accoord met het advies van het
bestuur.

XIIIA Verkiezing van een kascommissie
De voorzitter meende ‘op influistering’ van een bestuurslid dit punt aan de agenda
te moeten toevoegen. Naar aanleiding van de candidatuur van de heer De Groot
merkte de heer Bomhoff op dat hij een bibliothecaris niet op zijn plaats vond in de
kascommissie. Maar slechts enkelen deelden zijn bezwaar. (Bij de rondvraag merkte
de secretaris op dat dit punt niet aan de orde had mogen worden gesteld, zodat het
hier alleen maar vermeld wordt terwille van de volledigheid).

XIV Verkiezing van ereleden
Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan stelt het bestuur voor tot ereleden te
benoemen (in alfabetische volgorde): de heren P.C.A. Geyl, Julien Kuypers, F.K.H.
Kossmann en G. Walschap. Nadat de vergadering daarmede bij acclamatie zijn
instemming betuigd heeft, spreekt de voorzitter hen toe (zie afdeling IV van de
‘Feestsymfonie’). Helaas waren de heren Geyl en Walschap afwezig: de eerste
omdat hij op diezelfde dag een belangrijke Amerikaanse prijs in ontvangst moest
nemen; de tweede omdat hij plotseling ziek was geworden.

XV Mededelingen van het bestuur
De secretaris geeft een overzicht van de zeer vele gelukwensen die zijn
binnengekomen. Uit de brief, die prof. F. Baur schreef, citeert hij ‘dat het toch niet
goed is dat de Maatschappij financiële zorgen heeft’. Als anderen, zo schrijft hij,
hem willen volgen is hij bereid 100 florijnen te geven. De heer Notermans valt hem
onmiddellijk bij, waarna nog 14 leden een gift van f 100.- toezeggen.
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XVI Verkiezing van een voorzitter
Als dit punt aan de orde wordt gesteld, vraagt de heer Van Haeringen het woord
om uitdrukking te geven aan zijn grote erkentelijkheid voor het feit dat de voorzitter
vorig jaar bereid was gevonden in dit jubileumjaar de leiding van de Maatschappij
op zich te nemen. De voorzitter zelf heeft gewag gemaakt van zijn excentrische
woonplaats en inderdaad, aldus de spreker, we hadden een excentrieke voorzitter.
Want excentriek is volgens Van Dale: raar, zonderling, afwijkend van het gewone.
Maar raar is ook: zeldzaam; zonderling is ook: bijzonder; afwijkend van het gewone
is ook: uitstekend boven het gewone. Daarom stelt hij voor de heer Heeroma opnieuw
tot voorzitter te benoemen. Een hartelijk applaus onderstreept deze woorden, waarna
de voorzitter zich bereid verklaart nog een jaar aan te blijven.

XVII Rondvraag
Nadat enkele algemene opmerkingen zijn gemaakt, vraagt de heer Wieder het woord
om te danken voor de woorden van lof, die aan de firma Brill zijn toegezwaaid, maar
om er tevens de nadruk op te leggen dat deze lof voor een groot gedeelte op rekening
komt van de prettige samenwerking, vooral in dit geval met de voorzitter.
Na sluiting van de vergadering begeeft een aantal leden zich naar Restaurant Van
der Heyden, waar met een koud buffet deze jaarvergadering besloten wordt.
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Amoene van Haersolte
(Utrecht, 23 februari 1890-Dalfsen, 1 augustus 1952)
De schrijfster Amoene van Haersolte werd als Ernestine Amoene Sophia van Holthe
tot Echten op 23 februari 1890 aan de Parkstraat te Utrecht geboren, als oudste
dochter van Jonkheer Ingenieur Rudolph Arent van Holthe tot Echten en Jonkvrouwe
Anna Maria Storm van 's-Gravesande. Haar in Assen geboren vader was eerst
ingenieur bij de staatsspoorwegen en later directeur van de
levensverzekeringsmaatschappij ‘Het Maliehuis’ te Utrecht, tot deze maatschappij
door de ‘Utrecht’ werd overgenomen. Hij was zeer intelligent, maar ambieerde geen
grote carrière. In zijn jonge jaren noemde men deze tevreden en beminnelijke man
om zijn knap, donker uiterlijk ‘le beau Holthe’. Op latere leeftijd werd hij wat stil en
teruggetrokken, wegens hardhorendheid. De moeder van Amoene of ‘Moon’, zoals
zij in de familiekring werd genoemd, was geboren op het huis Den Bramel bij Vorden.
Zij was een vrouw, wier levensgewoonten zich aanpasten bij wat er in haar positie
van haar werd verwacht, maar die in haar hartelijke zorg voor anderen op heel
persoonlijke wijze blijk gaf van sociale bewogenheid.
Nadat in 1892 aan de Runnebaan een tweede dochter was geboren (Maria Louisa;
schildersnaam Louise van Holthe tot Echten), verhuisde de familie wederom en
ditmaal naar het nieuw gebouwde huis aan de Maliebaan te Utrecht, waarin, vele
decennia later, Mussert zijn hoofdkwartier zou vestigen. Tot het gezin behoorde ook
een ongehuwde zuster van de vrouw des huizes, Jonkvrouwe Johanna Bertha Storm
van 's-Gravesande, een vrouw met wijdvertakte culturele en artistieke belangstelling,
doch veel stiller van aard dan haar zuster. Veel van deze jeugdjaren is opgetekend
in de autobiografisch getinte roman ‘Lucille’, die een scherp en boeiend beeld geeft
van Utrecht omstreeks het eeuwbegin, van het dagelijks leven van Utrechtse
aristocraten en hun toegewijd personeel, van de opvoeding door kindermeisjes en
gouvernantes, en van de studentenwereld, voorzover deze de burgerij in haar
festiviteiten betrok. Het kind Amoene - heel blond, met grote, blauwe, oplettende
ogen - was reeds toen ‘zeer sterk een persoontje’. De wijze waarop men haar
opvoedde, mag voor die tijd ‘vooruitstrevend’ genoemd worden. Er werd veel aan
haar eigen initiatief overgelaten. Al jong ontwikkelde zij een eigen oordeel en een
eigen visie. Reeds
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vroeg wist zij dat zij schrijfster wilde worden. Het kind dat met haar zusje ezeltje
reeds op het Scheveningse strand (ze kwamen niet ver, want de schilder Isaäc
Israëls, die hen schetste, had de jongen die de ezels dreef een kwartje gegeven,
met de instructie dat hij de beide kinderen almaar langs moest paraderen), voegde
zich naar het scheen geheel naar de conventies van haar milieu, maar een felle
belangstelling voor de mens en het menselijk lotgeval domineerde in haar innerlijk
leven. Zij kreeg in hoofdzaak privélessen en ontving, toen zij wat ouder werd, vooral
degelijk onderricht in de moderne letterkunde. Voor wiskunde voelde zij heel weinig
- voor sport evenmin, met deze merkwaardige uitzondering, dat zij uitblonk in het
golfspel. Zij las veel Nederlandse, Franse en Engelse bellettrie en bleef haar leven
lang bijzonder veel houden van het werk van Flaubert, De Balzac, Proust, Elsschot,
Katherine Mansfield en Top Naeff. Haar ontluikend talent heeft de uitgaansjaren
overleefd. Met een zekere zelfspot kon zij later terugzien op die jaren van uitbundig
uitgaan in Utrecht, Zeist en omstreken. De Eerste Wereldoorlog greep haar echter
zeer aan en zij hield er een uitvoerig dagboek van bij.
Ten huize van haar volle nicht, Mevrouw Van Andringa de Kempenaer, wier
echtgenoot burgemeester van Oldeboorn was, ontmoette zij een clubgenoot van
de gastheer: Mr. Johan Frederik baron van Haersolte, die in 1880 te Zwolle geboren
was en tijdens zijn studietijd te Leiden president van de Sociëteit Minerva en
vervolgens Ab actis Collegii was geweest. Deze ontmoeting - dat besefte de jonge
vrouw heel goed - was min of meer gearrangeerd, maar in weerwil daarvan kon
men toch spreken van een ‘coup de foudre’: vrij spoedig verloofde zij zich met de
tien jaar oudere man en op 7 maart 1916 werd zij zijn vrouw. Haar moeder had de
dochters in een bijzonder gelukkig familieleven sterk aan huis gebonden, maar de
zesentwintigjarige wilde zeer bewust een eigen gezin stichten en het normale
vrouwenleven leiden. De jonggehuwden vestigden zich in Zwolle - eerst aan het
Van Nahuysplein nr. 4 en vervolgens aan de Badhuiswal nr. 8; zowel plein als wal
behoorden tot de met bomen beplante voormalige bastions aan de binnenzijde van
de stadsgracht. Door de ramen van het huis aan de Badhuiswal zag men de
turfschepen liggen en aan de overkant van het water voerde de Dedemsvaartse
tram grote pakken turfmolm aan ter verscheping.
Mevrouw van Haersolte voelde zich meteen Overijsselse en heeft
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altijd veel gehouden van de sfeer en het landschap van deze hoek van de provincie.
Zij interesseerde zich voor de geschiedenis en de folklore van de omgeving, bezocht
er de musea en de pachtboeren van haar echtgenoot, luisterde gefascineerd naar
hun verhalen over de oude tijd, bekeek de oude klederdrachten en verdiepte zich
in lectuur over het oude Overijssel. In de novellenbundels ‘Sophia in de Koestraat’
en ‘De Roerkop’ en in de roman ‘De Komeet en het Harlekijntje’ herkent men deze
plattelandswereld, die volkomen de hare werd en waarin haar creativiteit haar stof
zocht.
Gedurende de eerste zeven huwelijksjaren werden haar vier kinderen geboren.
De oudste zoon, Sweder Willem Rutger (27 september 1917) overleed reeds op 18
juli 1918. De tweede zoon, Roelof Arent Volkier (2 juli 1919) overleefde zijn ziekelijke
eerste levensjaar en is thans hoogleraar in de inleiding tot de rechtswetenschap
aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Haar dochter Anna
Maria (25 december 1920) overleed reeds op 20 februari 1921, maar haar tweede
dochter Marie Louise (21 oktober 1923) bleef gezond. Als moeder was mevrouw
van Haersolte, dat is te begrijpen, overbezorgd. Haar taak in haar gezin (zij was
een nauwgezette huisvrouw, eiste veel van zichzelf en het personeel en kon
verrukkelijk koken) liet haar weinig tijd voor schrijven - en later, toen de kinderen
wat groter waren, maakten haar langdurige ziekteperioden regelmatig werken
onmogelijk. Haar huwelijk was harmonieus. Hoewel au fond een individualiste, had
zij een sterk ontwikkeld gevoel voor de plichten welke het leven haar oplegde.
Haar echtgenoot was advocaat en procureur - later secretaris van de raad van
beroep voor de directe belastingen. Maar hij betekende eigenlijk meer door zijn
nevenfuncties. Hij was C.H.-wethouder van Zwolle, voorts jarenlang dijkgraaf van
het Waterschap ‘De Noordervechtdijken’, bestuurslid van de Nederlandse
Heidemaatschappij en in zijn hart meer agrariër dan jurist. Hij bekleedde o.a. de
erefunctie van kamerheer in buitengewone dienst van H.M. de Koningin.
Mevrouw van Haersolte was Nederlands Hervormd, doch in tegenstelling tot haar
echtgenoot, die grote invloed van Bolland had ondergaan, had zij geen duidelijk
theologisch standpunt; zij was zeer godsdienstig, maar niet typisch kerks. Als vurige
Oranjeklant was zij fel anti-Duits.
Haar uitvoerig dagboek uit de oorlogsjaren 1914-'18 werd nimmer
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uitgegeven. Pas in 1927 kwam zij eindelijk tot de publicatie van haar eerste, korte
roman, ‘De Laatsten’. Later, toen zij geheel haar eigen stijl en vorm had gevonden,
betreurde zij deze uitgave. Het enige wat men er nu op zou kunnen aanmerken is
dat dit mooi geschreven boek wat onbeduidend van inhoud is. Herman Robbers,
die ontdekker en behoeder van literaire talenten, had haar reeds in de twintiger
jaren tot schrijven aangemoedigd. Er verschenen bijdragen van haar hand in ‘Den
Gulden Winckel’ en ‘Elseviers Maandschrift’, o.a. haar essay ‘Een non in het klooster
te Diepenveen’ en artikelen over Flaubert en Katherine Mansfield. Maar Amoene
van Haersolte is in haar huwelijk eigenlijk nooit geheel gezond geweest. Zij leed,
bij vlagen, in hoge mate aan trigeminus-neuralgie - en zoals men weet behoren
aangezichtspijnen tot de ondragelijkste pijnen, die een mens te verduren krijgt. De
medici waren van oordeel dat buitenwonen, in een drogere plaats dan Zwolle, wellicht
gunstig zou werken op de kwaal. In de buurtschap Gerner, gemeente Dalfsen, bezat
de heer van Haersolte wat bos en een paar boerderijen. Daar liet hij in 1930 een
huis bouwen, dat uitzag over bouwland, bos en weiland. Naar de buurtschap werd
het al spoedig ‘Gerner’ genoemd; de bushalte er vlakbij wordt nu nog altijd als
‘Azolte’, verbastering van de naam Haersolte, aangeduid. Er werd een bosje geplant
om de schrijfster, wanneer zij even wilde wandelen, beschutting te bieden. Als het
woei, kon zij niet buiten zijn en lopen vermoeide haar snel. Het zijraam van de
bovenhoekkamer rechts bood de zieke uitzicht over haar geliefde Gerner Esch.
Ondanks haar bedlegerigheid onderhield zij zoveel mogelijk contacten met haar
omgeving. Van de bewoners der Dalfser buitenhuizen konden de gravin van
Rechteren Limpurg (kasteel Rechteren) en de heer Menzo (huis Ankum) literair
belangstellend worden genoemd. Op letterkundig gebied kreeg zij allengs (maar
meest schriftelijk) contact met Til Brugman, Top Naeff, Marianne Philips, Mr. J.C.
Bloem, Mr. F. Bordewijk, Dr. Dirk Coster, Dr. P.H. Ritter Jr. en Dr. Victor E. van
Vriesland. Ook met Dr. Johannes Tielrooy, de gymnasiumleraar van haar zoon,
maakte zij in die jaren kennis, en met diens eerste vrouw, Jacoba de Gruyter, thans
mevrouw Jonker. Deze laatste en de heer Van Vriesland waren haar beste literaire
vrienden.
Aanvankelijk schreef zij alles met de hand. Haar werkvertrek was de aan de grote
salon grenzende bibliotheek aan de voorzijde van het huis; zij zat er achter een
bijzonder fraai, groot Frans bureau. Hoewel vol-
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komen onmuzikaal, doch wel maatgevoelig, zette zij als zij schreef de radio keihard
aan; die stimuleerde haar enorm. Later, toen haar gezondheidstoestand steeds
slechter werd, maakte zij, veelal in slapeloze nachten, notities en dicteerde de tekst
aan haar huishoudster, verzorgster en secretaresse, mejuffrouw S.B. Kuipers, thans
directrice van het Hervormd Bejaardentehuis ‘Rosengaerde’ te Dalfsen. Toen haar
kwaal haar wat minder last ging bezorgen, openbaarde zich een andere kwaal, die
tot een ingrijpende operatie leidde, doch zich reeds had uitgezaaid. De oorlogsjaren
waren zorgelijke en bezwaarlijke jaren voor haar. Haar ouders, die zich na de vorige
oorlog met haar zuster en tante te Soesterberg hadden gevestigd, in het landhuis
De Oude Tempel, keerden in de meidagen van 1940 naar Utrecht terug en stierven
er tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar echtgenoot bracht een klein jaar door in
het concentratiekamp Buchenwalde. In de hongerwinter werd ‘Gerner’ door de
Duitsers gevorderd en evacueerden de Haersoltes naar huis Ankum.
Pas na de oorlog begon haar eigenlijke literaire loopbaan. In 1946 verscheen de
novellenbundel ‘Sophia in de Koestraat’. In 1947 ontving zij voor deze bundel de
P.C. Hooftprijs, de staatsprijs voor letterkunde; de helft van de prijs was, posthuum,
bestemd voor Arthur van Schendel. De schrijfster ontving het bericht van de
bekroning toen zij na een van haar operaties ontwaakte uit de narcose; de chirurg
meldde het haar. Tot tienmaal toe werkte zij soms haar verhalen om, want na haar
debuut in het verre verleden was zij niet gauw tevreden. In haar in lichamelijk opzicht
ellendigste jaren valt haar letterkundige bloeitijd, want met de dood voor ogen wilde
zij zich haasten om nog zoveel mogelijk te volbrengen. In 1949 verscheen de roman
‘De Komeet en het Harlekijntje’, waartoe zij geïnspireerd werd door het kasteel
Rechteren. Zonder plichten, bijna voortdurend invalide, kon zij zich thans geheel
wijden aan haar werk, voorzover haar toestand dit veroorloofde. Haar cellulaire
bestaan bepaalde mede de intensiteit van haar literaire droomwereld en beïnvloedde
op gunstige wijze haar evocatieve kracht. In 1951 volgde de roman ‘Lucile’, die wat
vorm en toon betreft, bij alle originaliteit, de invloed verraadt van Top Naeffs ‘Letje’
- zoals ook de verhalen over de boerenstreek de beste elementen bevatten waaruit
een talent als dat van Herman de Man was opgebouwd. Vele kritici prezen en
bewonderden haar werk, maar enkelen voelden er totaal niet voor en achtten de
bekroning teveel eer. Bij het lezend publiek is dit exquise oeuvre helaas niet erg
ingeslagen.
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Een enkele maal, zoals op 11 september 1948, toen haar dochter trouwde, gordde
de ernstig zieke zich nog aan, om deel te nemen aan het gewone leven. Zij poseerde
die dig voor de fotograaf, omdat zij als schrijfster geportretteerd diende te worden.
Zoals altijd was zij het geestig en levendig middelpunt van het gezelschap, maar
telkens verdween zij een poos, omdat zij het anders niet kon volhouden.
Haar laatste krachten wijdde zij aan de verzorging van haar bundel ‘De Roerkop’.
In 1952 ontving zij zelfs nog de heer J. Vos, die haar wilde interviewen voor De
Vrouw en haar Huis. Maar in de zomer van dat jaar ging haar toestand snel achteruit.
Op 1 augustus stierf zij, in grote rust en overgave, op ‘Gerner’ - verzoend tenslotte
met het einde, dat haar levensdrift zo lang niet had kunnen accepteren. Familieleden
en vrienden begeleidden haar stoffelijk overschot naar de grafkelder der Haersoltes,
op de Agnietenberg bij Zwolle, de begraafplaats Bergklooster. Er werden, volgens
haar laatste wil, geen toespraken gehouden. De predikant volstond met een kort
gebed en citeerde enkele regels van Jacqueline van der Waals: ‘... ga ik met gesloten
ogen naar het onbekende land’.
In 1953 verscheen de novellenbundel ‘De Roerkop’.
Haar echtgenoot vestigde zich in het pension Sparrenheuvel te Zeist, waar hij in
1957 overleed. Het bos en de boerderijen in de buurtschap Gerner waren toen reeds
verkocht aan het pensioenfonds van de Ned. Heidemaatschappij - het huis en de
grote tuin aan de Staat (het Departement van Maatschappelijk Werk). Eerst werd
het huis als kinderhuis gebruikt en later als conferentieoord.
Bijna allen, die haar ‘levensbericht’ hadden kunnen schrijven, hebben Amoene
van Haersolte maar kort overleefd; daarom verschijnt het nu pas, zo lang na haar
heengaan.
HANS EDINGA

Publicaties in boekvorm:
1927

De Laatsten, roman, onder de naam A.
van Haersolte - van Holthe tot Echten,
Amsterdam;

1946

Sophia in de Koestraat, novellen, onder
de naam Amoene van Haersolte, evenals
het latere werk. Amsterdam;

1949

De Komeet en het Harlekijntje, roman.
idem;

1951

Lucile, roman, idem;

1953

De Roerkop, novellen, idem.
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Joost Adriaan van Hamel
(Amsterdam, 8 oktober 1880-Baarn, 18 oktober 1964)
Joost Adriaan van Hamel is op 8 oktober 1880 te Amsterdam geboren als oudste
zoon uit het huwelijk van Prof. Mr. Gerard Anton van Hamel en Maria s' Jacob. Zijn
vader was kort tevoren (24 september 1880) aan de Gemeentelijke Universiteit
benoemd tot hoogleraar in het strafrecht, de strafvordering en de wijsbegeerte van
het recht, welk ambt hij tot juli 1910 heeft bekleed.
Joost doorliep te Amsterdam de H.B.S. met 5-jarige cursus, waar hij in 1897 het
einddiploma behaalde. Vervolgens bekwaamde hij zich voor het staatsexamen
onder leiding van Dr. M.B. Mendes da Costa, die hem, behalve de klassieke talen,
ook de humanistische vorming bijbracht. In 1898 werd hij aan de Amsterdamse
Universiteit ingeschreven als student in de juridische faculteit. Hij trad toe tot het
katholieke dispuutgezelschap Vondel, waarvan ook zijn latere zwager G.L. de Vries
Feyens deel uitmaakte. Van zijn activiteiten tijdens zijn studententijd verdienen
vermelding het lidmaatschap der redactiecommissie van Propria Cures en vooral
het rectoraat van het Amsterdamsch studentencorps, dat hij van 20 november 1900
tot 10 december 1901 heeft bekleed. Hij bekroonde zijn juridische studiën met een
dissertatie over De leer der nulliteiten in het burgerlijk recht, een proefschrift, waarop
hij op 3 december 1902 cum laude is gepromoveerd.
Vervolgens was hij tot 1910 in de advocatuur werkzaam, eerst te Rotterdam ten
kantore van zijn oom, de bekende rechtsgeleerde Mr. B.C.J. Loder, en daarna te
Amsterdam. In de advocatuur trad de begaafde jonge man al spoedig op de
voorgrond. Algemeen bekend is zijn optreden geweest als raadsman van de
verdachte H. Garsthagen in de Papendrechtse strafzaak, de cause célèbre, welke
in de jaren 1907-1910 zoveel stof heeft doen opwaaien. Garsthagen was in december
1907 door de rechtbank te Dordrecht wegens smaadschrift tot twee maanden
gevangenisstraf veroordeeld, in hoger beroep door het Gerechtshof te 's-Gravenhage
tot vier maanden verzwaard. De Hoge Raad casseerde evenwel 's Hofs arrest en
verwees de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Ook dit Hof verklaarde
het misdrijf smaadschrift bewezen en veroordeelde de beklaagde tot twee maanden
gevangenisstraf, doch ook ditmaal vernietigde de Hoge Raad de gevallen uitspraak
en verwees de zaak thans naar het Gerechtshof te Arnhem. Het was voor
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dit college, dat Van Hamel voor het eerst als raadsman van de beklaagde optrad.
De behandeling duurde van 18 tot en met 24 november 1909, op welke datum het
Hof de zaak voor onbepaalde tijd schorste en een nadere instructie gelastte door
de rechter-commissaris te Dordrecht, o.a. om een onderzoek in te stellen naar de
betrouwbaarheid der gehoorde getuigen.
Dit onderzoek, dat door drie psychiaters van naam werd verricht, leidde tot een
rapport, dat 42 foliobladzijden druks omvat. Toen het Hof in november 1910 de
behandeling der zaak voortzette, viel Van Hamel dit rapport der deskundigen fel
aan. Hij betwistte dat Garsthagen voor zijn daad ontoerekenbaar moest worden
geacht - gelijk de deskundigen hadden uitgemaakt - en dat de Rechter, alvorens
aan de toerekenbaarverklaring toe te komen, in elk geval eerst een beslissing had
te geven omtrent de strafbaarheid van de handeling door Garsthagen gepleegd.
Van Hamel had zich er namelijk op beroepen dat Garsthagen zou hebben gehandeld
in het algemeen belang en op die grond geconcludeerd tot ontslag van
rechtsvervolging, terwijl de advocaat-generaal hiertoe weliswaar eveneens had
gerequireerd, doch slechts op grond van de gebrekkige geestvermogens van
Garsthagen. Van Hamel oogstte de grote voldoening dat het Hof op 29 november
1910 Garsthagen van rechtsvervolging ontsloeg, op de grond dat de beklaagde
geacht moest worden te hebben gehandeld in het algemeen belang.
Naast advocaat was Van Hamel te Amsterdam bovendien secretaris van de
Voogdijraad, het lichaam, dat in het leven was geroepen, toen in 1905 de
Kinderwetten in werking waren getreden. Als vrucht van deze werkzaamheid
verscheen in 1905 zijn Handleiding bij de praktijk der Kinderwetten, een nuttig en
veel geraadpleegd werkje, dat in 1924 een vierde druk heeft beleefd. Ook andere
onderwerpen van juridische aard brachten hem in deze jaren tot schrijven, zoals de
ouderdoms- en invaliditeitsverzekering (1906), de juridische en economische
betekenis van de rechten van erfrecht, opstal, beklemming en grondrente (1909),
als ook het staats- en bestuursrecht van Nederland (1910).
Toen Van Hamel in november 1910 voor het Hof te Amsterdam als raadsman
optrad, was hij reeds te Amsterdam als opvolger van zijn vader benoemd tot
hoogleraar in het strafrecht. Op 28 november 1910 aanvaardde hij dit ambt met een
rede, getiteld De taak der strafrechtspleging. Deze benoeming schonk ook zijn vader
veel voldoening, die de derde druk van zijn bekende werk ‘Inleiding tot de studie
van het

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

79
Nederlandsche strafrecht’ de opdracht meegaf ‘Filio successori sacrum’. Als de
vader hiermede van de verwachting mocht hebben blijk gegeven, dat ook de filius
successor voor de rest van zijn leven een geleerdenloopbaan mocht hebben
verkozen, dan is deze niet in vervulling gegaan. De belangstelling van de jonge
hoogleraar was te veelzijdig gericht en zijn geest te beweeglijk om in de studie van
het strafrecht alleen een blijvende bevrediging te vinden. Steeds meer is zijn
belangstelling in de volgende jaren afgezwenkt in een richting, welke leidde naar
deelneming aan de praktische landspolitiek en publicistische arbeid op het gebied
der buitenlandse politiek van Nederland.
Wel bleven aanvankelijk ook nog juridische onderwerpen zijn aandacht behouden
- waarvan zijn in 1914 voor de Nederlandsche Juristenvereeniging uitgebracht
praeadvies over de door hem in toestemmende zin beantwoorde vraag of een
verschil tussen wet en grondwet in stand dient te worden gehouden, alsmede
populaire discussies over de vrije uitoefening van de geneeskunde, waarvan Van
Hamel zich een voorstander betoonde (1914), en de kinderbescherming
(Plichtverzakende ouders, 1915), getuigenis afleggen - doch onmiskenbaar
verplaatste zich thans zijn hoofdbezigheid op publicistisch gebied naar de praktische
staatkunde, ingeleid door zijn brochure: Grondslagen van nationale politiek (1916).
In 1917 werd hij voor de Liberale Unie lid van de Gemeenteraad van Amsterdam
en in hetzelfde jaar ook lid van de Tweede Kamer voor her district Amsterdam IV,
in welke functie hij zijn op 1 maart 1917 overleden vader is opgevolgd.
Dat hij in die jaren behoefte begon te voelen zich te verdiepen in de vraag, welke
staatkunde Nederland behoorde te volgen, wilde het zijn onafhankelijk volksbestaan
kunnen handhaven - de vraag, welke het thema zou blijven van veel zijner latere
geschriften - wordt bewezen door de colleges, welke hij tijdens de jaren van de
eerste wereldoorlog aan de Amsterdamse Universiteit heeft gegeven over Historia
Politica en waarvan zijn in 1918 verschenen hoofdwerk Nederland tusschen de
mogendheden het resultaat is geweest. Voor een geleerdenloopbaan begon hij
steeds minder te gevoelen, de lands- en daaronder vooral de buitenlandse politiek
eiste steeds meer de volle aandacht op. Hij trok daaruit de consequentie door zijn
ontslag te nemen als hoogleraar. Op 10 november 1917 sloot hij zijn academische
loopbaan af met een afscheidscollege over De macht der persoonlijkheid. De keuze
van het onderwerp laat reeds zien dat strafrecht alleen zijn leven niet kon vullen.
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In zijn hoofdwerk Nederland tusschen de mogendheden toont Van Hamel zich een
krachtige persoonlijkheid, die - gelijk hij zich reeds destijds als raadsman in de
Papendrechtse strafzaak had doen kennen - zijn felle overtuiging, ditmaal over
centrale vraagstukken der diplomatieke geschiedenis van Nederland, onbewimpeld
uitspreekt. Zijn boek is een hartstochtelijk pleidooi om een aantal door hem
opgestelde thesen, waarin de lessen uit het verleden zijn samengevat, tot in de
verre toekomst te laten gelden. Zijn voornaamste grondstelling is, dat Nederland's
staatkundige positie afhangt van het evenwicht der Europese mogendheden en dat,
tegenover het streven ener oppermachtige continentale mogendheid naar de
hegemonie, Engeland onze natuurlijke bondgenoot is.
Toegegeven kan worden dat Nederland drie eeuwen lang zijn heil heeft moeten
vinden in een evenwichtspolitiek. Toegegeven ook kan worden dat Engeland nog
in 1940 onze natuurlijke bondgenoot is gebleken. Doch het is onjuist te menen dat
deze evenwichtpolitiek onze onveranderlijke, ook voor de toekomst voorbestemde,
politiek zou moeten zijn. Heeft Nederland na de tweede wereldoorlog, sedert een
werkelijk streven naar Europese samenwerking in verbond met de transatlantische
grote mogendheid aan de dag is getreden, niet terecht getoond aan de
verwezenlijking van dit streven, naar de mate zijner krachten, zijn medewerking te
moeten verlenen?
Dit alles neemt niet weg dat Van Hamel met veel flair, grote scherpzinnigheid en
frisheid van geest uit gepubliceerd bronnen - briefwisselingen, dagboeken en
mémoires - talrijke aanhalingen heeft weten te putten, welke zijn fascinerende betoog
voortdurend op gelukkige wijze illustreren, al laat hij dan ook al datgene, wat niet in
zijn kader past, geheel ter zijde. Dit kan ook niet anders in een persoonlijk geschrift
als dit, waarin de schrijver geen objectieve geschiedenis biedt, doch ons op
meeslepende wijze zijn overtuiging zoekt op te dringen. Dit boek heeft gedurende
de tweede wereldoorlog duizenden verwikt, die de bezielende kwaliteit daarvan toen
opnieuw hebben ontdekt.
De schrijver van dit levensbericht heeft inzonderheid reden tot dankbaarheid,
omdat het Van Hamel's standaardwerk is geweest, dat hem heeft gestimuleerd tot
de studie der diplomatieke geschiedenis van Nederland, al is hij - gelijk uit het
bovenstaande blijkt - niet kritiekloos blijven staan tegenover deze leermeester, die
met vooropgezette denkbeelden tot de geschiedenis was gekomen.
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Nauwelijks was op 11 november 1918 de wapenstilstand gesloten en de
vredesconferentie te Parijs bijeengekomen, of Van Hamel - die na de invoering van
het evenredig kiesrecht in de zomer van 1918 zijn Kamermandaat niet wilde zien
hernieuwd - toog naar Parijs om als correspondent voor de Nieuwe Rotterdamsche
Courant over het verloop der vredesonderhandelingen te berichten. Hoezeer moet
de aanslag van het Belgisch annexionisme op Nederland's grondgebied deze
rechtgeaarde vaderlander ter harte zijn gegaan. Daarvan geven de in 1919
verschenen vlugschriften De Scheldebeslommering en Vers l'apaisement hollando
- belge duidelijk blijk. Te Parijs leerde hij Sir Eric Drummond kennen, de eerste
secretaris-generaal van de Volkenbond. Aan deze kennismaking is het te danken
geweest, dat Van Hamel zich reeds in 1918 benoemd zag tot hoofd der juridische
afdeling van het Volkenbondssecretariaat. Deze functie heeft hij tot 1925 te Genève
bekleed, waarna hij van 1925 tot 1929 als Hoge Commissaris van de Volkenbond
te Dantzig is werkzaam geweest.
Sindsdien heeft Van Hamel tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog
slechts nog incidentele werkzaamheden verricht, zoals die van arbiter in het gemengd
Hongaars-Joegoslavische scheidsgerecht, dat in 1933 te Parijs zitting had.
In 1905 was Van Hamel te St. Pieterswoluwe bij Brussel gehuwd met Marie
Lescadie de Vries Feyens, de zuster van zijn vriend en dispuutgenoot. Uit dit huwelijk
zijn drie kinderen geboren, een dochter (1909) en twee zoons, Gerard Anton (1911)
en Lodewijk Anne Rientze Jetze (1915). De eerste van deze beide koos, na
volbrachte rechtenstudie, de diplomatieke loopbaan; de jongste werd zeeofficier.
Gedurende de bezettingstijd zijn beiden om het leven gekomen. De jongste, de
zeeofficier, is wegens deelname aan ondergronds verzet door een Duitse krijgsraad
ter dood veroordeeld en op 27 juli 1941 op de Larense heide gefusilleerd; de oudste
is - eveneens wegens dergelijke activiteiten - in augustus 1942 gearresteerd en op
19 juli 1944 in het concentratiekamp Natzweiler door uitputting bezweken.
Van Hamel zelf zocht in de bezettingstijd zijn landgenoten te bemoedigen door
het schrijven van artikelen in De Telegraaf, waarin hij naar ‘voetsporen’ speurde,
welke vroegere geslachten in onze geschiedenis hebben nagelaten. Dit werk zette
hij voort tot eind 1941, toen daaraan door papierschaarste een einde kwam. De
Duitsers hebben de bedoeling dezer historische artikelen - welke door de landgenoten
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opperbest werd verstaan, al moest in de bezettingstijd allerlei tussen de regels door
worden gelezen - gelukkig niet bevroed. Begin januari 1942 werd besloten deze
artikelen gebundeld uit te geven onder de titel Vaderlandsche voetsporen, maar dit
voornemen stuitte destijds af op een verbod, zodat het eerst na de bevrijding tot
uitvoering is gekomen. Tevens kwam het toen tot een herdruk van ‘Nederland
tusschen de mogendheden’, zij het dan ook in gedeeltelijk verkorte, gedeeltelijk
vermeerderde vorm, onder de titel De vaste koers voor Nederland's schip van staat.
Uit de titel blijkt reeds dat de schrijver niets van zijn aprioristische denkbeelden had
prijsgegeven.
Na de oorlog is Van Hamel een tijdlang tot het strafrecht teruggekeerd. Ditmaal
niet als raadsman in strafzaken, evenmin als hoogleraar in het strafrecht, doch als
strafrechter. Hij werd namelijk voorzitter van het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam,
belast met de berechting van tijdens de bezetting begane politieke misdrijven. In
die kwaliteit heeft hij de behandeling der strafzaak tegen oud-minister Jhr. Mr. D.J.
de Geer in eerste instantie geleid. Wat moet er in Van Hamel - die zijn beide zoons
had verloren, omdat zij tot het einde toe weerstand waren blijven bieden aan de
vijand - zijn omgegaan, toen hij de defaitist tegenover zich kreeg, die, nadat hij als
minister-president van het oorlogskabinet te Londen was afgetreden, gemeend had
als ambteloos burger rustig naar bezet Nederland te kunnen terugkeren.
Sedert 1950 tot aan zijn dood trad Van Hamel weinig meer op de voorgrond. Wel
was hij nog enkele jaren voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal
recht en voorzitter van de Raad van Tucht der Federatie van Nederlandse journalisten
- vooral de laatste bezigheid moet hem veel voldoening hebben geschonken - en
publiceerde hij nog het een en ander, doch hij begreep dat - zoals hij in zijn laatste
publikatie: De betekenis van kaapvaart- en blokkaderecht in de Republiek der
Verenigde Nederlanden niet zonder weemoed heeft neergeschreven - zijn resterende
levensduur een uitwerking van het in dit artikel opgesomde en in de loop der jaren
verzamelde omvangrijke studiemateriaal tot een boeiend beeld niet meer zou
toelaten. Op 18 oktober 1964 te Baarn - waar hij de laatste vijf en twintig jaren van
zijn leven had doorgebracht - heeft het rijke en gevarieerde bestaan van deze
begaafde en bezielde man zijn afsluiting gevonden.
C. SMIT
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Hendrik Richard Hoetink
(Loeboe Dalam (Sumatra), 27 juli 1900-Amsterdam, 13 november
1963)
Hendrik Richard Hoetink, zoon uit een geslacht van intellectuelen, werd geboren in
1900 te Loeboe Dalam (Sumatra's Oostkust), waar zijn vader geneesheer was bij
de Deli-Maatschappij. Een jaar later verliet het gezin Hoetink Indië, keerde terug
naar het vaderland, waar het zich vestigde in 's Gravenhage. Daar ter stede liep de
jonge Hoetink de lagere school af en bezocht hij het gymnasium. In 1919 deed hij
met succes eindexamen alpha.
Onmiddellijk daarop ging Hoetink in Leiden studeren. Aanvankelijk ging zijn liefde
uit naar de vergelijkende litteratuurgeschiedenis, maar spoedig ging hij over tot de
rechtenstudie. Deze keuze van studie was in zijn familie niet vreemd. Daarbij was
het gevoel voor evenwicht, voor redelijkheid en billijkheid, voor het audiatur et altera
pars hem ingeschapen, hoedanigheden, die een voorbestemming tot het dienen
der rechtswetenschap inhouden. Na in 1920 het kandidaatsexamen cum laude te
hebben afgelegd, legde hij in 1923, eveneens cum laude, zijn doctoraalexamen af.
Reeds in zijn studententijd stond hij bekend als bijzonder knap. Hij behoorde tot ‘de
jongens, die alles kunnen’.
De student in de rechten van 1920 beschikte niet over het ruime studiemateriaal,
dat de student van heden ter beschikking staat in de vorm van eenvoudige
handleidingen, verzamelbundels en voor de studentenbeurs bereikbare periodieken.
Onder meer was de toegang tot de rechtspraak voor hem moeilijk, gezien de
kostbaarheid van de abonnementen op de rechtspraak-periodieken en van de
naslagwerken op dit gebied. Hoetink had als weetgierig student dit manco gevoeld.
Het zijn alleen de beste studenten, die zich een dergelijk gemis realiseren. Nog
gedurende zijn studie kreeg hij de gelukkige inval in de leemte te voorzien. In 1924
verscheen de eerste druk van zijn bundel Arresten over burgerlijk recht. In deze
verzameling waren opgenomen de toen belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad
over burgerlijk recht, honderddertien in getal. Deze uitgave is een succes geworden.
Reeds in 1925 verscheen een tweede druk. In snelle opeenvolging kwam in 1957
de negende druk van de pers. Het werk wordt voortgezet. Onlangs is de tiende druk
verschenen. Intussen had het verheugende resultaat van deze eerste bundel Hoetink
er toe gebracht in 1925 een soortgelijke bundel, iets beperkter van omvang, samen
te stellen van de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het terrein
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van het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht. Deze bundel beleefde in 1956
zijn zesde druk. In 1927 verscheen een derde door Hoetink samengestelde bundel,
bevattende arresten van de Hoge Raad op het gebied van het internationaal
privaatrecht. Aan deze laatste verzameling bleek minder behoefte te bestaan. Lange
tijd bleef het bij één druk. Thans is hiervan een tweede druk in voorbereiding. Ook
van het handelsrecht verschijnt binnenkort weer een nieuwe uitgave. Intussen
hebben anderen soortgelijke bundels, in hetzelfde gewaad gestoken en volgens
dezelfde methode samengesteld, verzorgd op het terrein van het publiek recht,
gewijd aan het staatsrecht, aan het strafrecht en aan strafvordering. Met dit al is in
de juridische wereld Hoetinks naam tot een soortbegrip geworden. Men spreekt van
de Hoetinkbundels.
Hun grote succes danken deze bundels in de eerste plaats aan het feit, dat zij uit
de, zeker voor de student, onoverzichtelijke hoeveelheid uitspraken door ons hoogste
rechtscollege in de loop van thans meer dan honderd jaar gegeven, een op hoogst
deskundige wijze samengestelde bloemlezing geven; slechts de allerbelangrijkste
uitspraken komen hierin voor. Voorts wordt hier het leren lezen van arresten waarvoor een zekere oefening is vereist - voor de aankomende jurist vergemakkelijkt
doordat uit de weergave al wat niet de quintessens van de zaak raakt is
weggesneden. Slechts hetgeen gezien in het licht van de rechtsontwikkeling uit het
betreffende arrest van belang is, wordt overgenomen.
Enige malen heb ik van nabij de verzorging van een herdruk mogen meemaken.
Ik was er dan getuige van met hoeveel zorg en verantwoordelijkheidsbesef Hoetink
wikte en woog, aan welke nieuwe uitspraken een plaats moest worden ingeruimd
en welke uit de vorige druk - zij het node - konden worden gemist, ten einde een
steeds omvangrijker worden van de bundels te voorkomen. Ondanks de zorg aan
de beperking besteed, bevatte elke volgende druk, onvermijdelijkerwijze, een hoger
aantal arresten dan de voorganger. Maar hoe snel de drukken elkaar ook mochten
opvolgen - in de verzorging ervan ontstond geen sleur. Altijd weer lag een nauwgezet
afwegen aan de keuze ten grondslag.
Hoetink was een geboren docent. Zijn ordelijke geest wist gemakkelijk gedachten
over te brengen. Zijn humanistisch evenwichtsgevoel gaf hem een distantie tegenover
de wetenschappelijke problematiek. De zaken des geestes hadden zijn grote
belangstelling, zonder dat hij er bij geëngageerd raakte. Te sceptisch om diep bezield
te kunnen zijn, met
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te veel historisch besef beladen om in een bepaalde stroming te kunnen geloven,
was hij de laatste, die met passie voor een bepaalde theorie in het krijt zou zijn
getreden. Te zien hoe heftige partijgangers elkaar te vuur en te zwaard bestreden,
vond hij een dwaas en soms niet onvermakelijk schouwspel. Deze koelte, deze
objectiviteit maakten hem tot een zo uitstekend docent: hij stelde het probleem, gaf
in zijn beschouwingen aan ieder het hem toekomende en liet zonder drift eigen
voorkeur blijken. Deze docentengaven uitten zich reeds zeer vroeg. In 1922, nog
midden in de eigen studie voor het doctoraalexamen, repeteerde hij reeds zijn
medestudenten. Nadat hij was afgestudeerd, zette hij zijn repetituur voort tot in het
najaar van 1924. Zijn veelomvattendheid manifesteerde zich reeds toen. Hij
repeteerde zowel Romeins recht als burgerlijk recht en handelsrecht.
In oktober 1924 ontving Hoetink een benoeming in de functie van
aspirant-adjunct-inspecteur bij de Nederlandse Spoorwegen, waar hij werd geplaatst
bij de afdeling personeelstarieven en klachten. Hij ging metterwoon naar Utrecht.
Twee jaar later volgde een benoeming tot adjunct-inspecteur, weer twee jaar later
- het was toen oktober 1928 - een benoeming tot inspecteur tweede klasse.
Zijn werkzaamheden bij de Spoorwegen stelden hem in de gelegenheid zijn
proefschrift, waaraan hij gedurende zijn laatste Leidse jaar was begonnen, te
voltooien. Hiertoe had hij zich in verbinding gesteld met Prof. Naber, die toen de
leerstoel voor de romanistiek in Utrecht bezette. Deze legde evenwel een jaar eerder
dan men had verwacht zijn professoraat neer. Hoetink wendde zich toen weer tot
Leiden. Op 9 maart 1928 promoveerde hij bij Prof. J.C. van Oven op een proefschrift,
dat tot titel droeg ‘Periculum est emptoris’, gewijd aan de risicoleer bij koop in het
Romeinse recht. Het was de derde maal, dat hij het cum laude verwierf.
Met dit al had Hoetink op voor een jurist nog jeugdige leeftijd de aandacht zozeer
op zich gevestigd, dat hem in 1929 de leerstoel voor burgerlijk recht aan de
Rechtshogeschool te Batavia werd aangeboden, als opvolger van van Kan. Hij
aanvaardde dit verzoek zonder aarzeling. Het behoeft geen betoog, dat voor deze
mens, die als het ware voor het beroep van geleerde was voorbestemd, het
hoogleraarschap aantrekkelijker was dan het ambtelijk bestaan in een grootbedrijf.
Zo keerde hij terug naar het land van geboorte en wel in die maatschappelijke
functie, waarin zijn gaven op de rijkste wijze tot ontplooiing konden
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komen. Op 20 december 1929 sprak Hoetink zijn eerste inaugurele rede uit, getiteld
‘Over het verstaan van vreemd recht’.
Nog in de voorafgaande jaren had Hoetink, behalve een aantal recensies, enige
artikelen gepubliceerd in de verschillende rechtskundige periodieken, die Nederland
rijk is, benevens in Spoor- en Tramwegen. Hieruit moge zijn snelle wijze van werken
blijken, want deze publicaties, waaronder enkele van tamelijk omvangrijke aard,
moeten alle zijn geschreven in de paar jaren, die gelegen waren tussen het afsluiten
van het werk aan het proefschrift en de benoeming in Batavia. Nu hij de handen vrij
had voor wetenschappelijke arbeid, vloeide een stroom artikelen en recensies uit
zijn pen, opgenomen in het Indisch Tijdschrift van het Recht.
Door het aftreden van Hijmans kwam de leerstoel voor Romeins recht en
rechtsgeschiedenis aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam vacant. Het
beroep, dat de Gemeente Amsterdam op Hoetink deed, was niet vergeefs. In 1934
legde hij zijn ambt in Batavia neer. Op 28 januari 1935 inaugureerde hij te Amsterdam
met een rede getiteld: ‘De achtergrond van het Romeinse recht’. Zijn leeropdracht
omvatte tevens de burgerlijke rechtsvordering. Aan deze assepoester in de
Nederlandse juridische didactiek had Hoetink zeker zijn hart niet verpand. Hij werkte
zich er snel in, maar aangezien hij nooit in de rechtszaal had gestaan en het
procesrecht dus niet uit de praktijk kende, bleef het theorie en dogmatiek voor hem.
In 1945 werd het procesrecht aan een andere leerstoel vastgehaakt. Hoetink legde
zonder spijt dit deel van zijn opdracht neer.
De achtentwintig jaren van hoogleraarschap te Amsterdam waren de volle jaren
uit een rijk leven. Hij was de personificatie van de Erasmiaanse levenssfeer, zowel
naar de geest als naar zijn uiterlijk gedragen. Naar de geest: door de grote
geleerdheid, de evenwichtigheid, redelijkheid en zedelijkheid. Naar zijn uiterlijk
gedragen: de man, die tienduizenden uren lezend doorbracht in zijn boekvertrek,
maar die daarnaast de geneugten van het leven wist te savoureren als daar zijn het
gesprek, de wel-voorziene dis en het glas wijn. Trivialiteit was hem vreemd. Hem
een goedmoedige klap op de schouder geven, was wel de grootste gaffe, die men
tegenover hem kon begaan. Zijn bereidheid zich lichamelijk in te spannen was
omgekeerd evenredig aan zijn nimmer aflatende drang zich geestelijk te verrijken.
Toen ik, een keer met hem in Brussel zijnde, vroeg of hij 's middags met mij een
wandeling in het
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Forêt de Soignes wilde maken, keek hij mij met een aan afkeer grenzende verbazing
aan en zei: ik ben geen eekhoorn.
Een ijzeren geheugen stelde hem in staat een torenhoge encyclopaedische kennis
te vergaren, niet alleen op juridisch terrein, ook ver daar buiten. Hij was de vraagbaak
voor zijn omgeving. Eens realiseerde ik mij, dat ik mij tot hem niet op de gebruikelijke
manier wendde met een vraag: weet je ook etc. - maar de vraag direct stelde. Dát
hij het wist, stond tevoren voor mij vast. Het mede door de gave te luisteren gedragen
causeren, dat de humanistische geleerde siert, was ook hem eigen. Hij stond open
voor de lach om de dwaasheden des levens en kon met zijn anecdotes en
opmerkingen schaterlachen bij zijn toehoorders verwekken. Graag ontmoette hij
nieuwe mensen. Zijn buitenlandse reizen waren gevuld met gesprekken. Wist hij
op reis tevoren wie hij zou ontmoeten, en waren dit personen in wie hij een gelijk
niveau kon veronderstellen, dan gaf hij zich de moeite door het bezoek aan een
openbare bibliotheek te weten te komen wat de ander gepubliceerd had, ten einde
zo de basis voor een goed gesprek te leggen.
Het kalme leven van geleerde werd in de jaren van de bezetting op rauwe wijze
onderbroken. Hoetink had in de aan de oorlog voorafgaande periode op onverholen
wijze zijn weerzin van het Hitler-regime in woord en geschrift tot uiting gebracht. Op
30 januari 1942 werd hij uit zijn huis gehaald en met een groep andere gijzelaars
naar Amersfoort gebracht. Hier bleef hij tot 20 april van dat jaar. Het verblijf in dit
kamp, dat geen concentratiekamp mocht heten, maar er wel enige allure van had,
had hem geen letsel toegebracht. Hij hervatte zijn werk, sprak weinig over zijn
onaangename ervaring. Kort daarop werd hij door de bezettingsoverheid als
hoogleraar ontslagen.
Na de bevrijding in zijn ambt hersteld, zag hij zijn leeropdracht sterk gewijzigd.
Terwijl hij geen aandacht meer aan het procesrecht behoefde te besteden, werd
zijn leeropdracht uitgebreid van het Romeinse recht tot de geschiedenis van het
recht. Dit gaf hem de mogelijkheid het Oud-Vaderlandse recht mede in zijn onderwijs
te betrekken en dus bepaalde leerstukken van uit het Romeinse recht via het
Oud-Vaderlandse recht tot op het heden door te trekken. Het Nederlandse
privaatrecht was hem volkomen vertrouwd, hij zou de leerstoel in het burgerlijke
recht zonder enige overgang hebben kunnen bezetten. Het Romeinse recht
behandelde hij niet als antiquiteiten, maar bij voorkeur in vergelijking tot het
hedendaagse recht. In zijn opvatting van de didactiek van het Romeinse recht
verschafte deze uitbreiding hem nieuwe mogelijkheden.
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Mocht Hoetink reeds in de jaren voor de oorlog in het buitenland als geleerde geen
onbekende meer zijn, in de jaren na de oorlog heeft hij in de internationale kring
der Romanisten groot gezag verworven. Hiertoe droegen zeer bij zijn naar vorm en
inhoud gave congresvoordrachten, waarbij vooral de fundamentele vragen van de
methoden van de beoefening der rechtsgeschiedenis zijn bijzondere aandacht
hadden. Ik vermeld hier o.a. de voordracht, die hij onder de titel ‘Anachronistische
begripsvorming in de rechtsgeschiedenis’ in 1954 te Algiers en te Hamburg heeft
gehouden en die groot succes bij zijn toehoorders oogstte. In nauw verband hiermee
staat het door hem geschreven essay onder de titel ‘Het begrip feit in de geschiedenis
en rechtswetenschap’, opgenomen in de in 1953 verschenen bundel ‘Weerklank
op het werk van Jan Romein’ - een essay dat eveneens getuigde van zijn diep
doordringend intellect.
In het academisch jaar 1948/9 was Hoetink rector magnificus.
Men hoort wel eens de opmerking, dat een mens in het maatschappelijk bestel
komt op de plaats, waar hij thuis hoort. Daargelaten of de opmerking juist is Hoetinks leven is er een bewijs voor. En dit niet alleen door het professoraat, maar
eveneens door de nevenfuncties, die hij bekleedde. Reeds voor de oorlog had zijn
voor het geestelijk leven stimulerende kracht ook buiten het universitaire verband
vruchten afgeworpen. Hij behoorde tot de oprichters van het Ned. Klassiek Verbond.
Daarin bleef hij als secretaris werkzaam tot in de bezettingstijd. In 1943 legde hij
deze functie neer, evenals het voorzitterschap van de in 1939 opgerichte afdeling
Amsterdam van genoemd Verbond. In 1946 richtte hij met een aantal gelijkgezinden
het Nederlands Humanistisch Verbond op. Hij bezette de voorzittersstoel van dit
Verbond gedurende enkele maanden en bleef daarna tot 1950 bestuurslid. Daar
heerszucht hem vreemd was, legde hij een voorzitterschap zonder moeite neer. In 1946 trad Hoetink toe tot het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen. Hierin hield hij zitting tot 1959. In de loop dezer jaren was hij tweemaal
voorzitter.
Klassiek Verbond, Humanistisch Verbond, Nut van het Algemeen: symptomen
en symbolen van het klimaat waarin te leven hem een vreugde was. Zijn wijde
belangstelling stelde hem in de gelegenheid in het verband van deze organisaties
lezingen te houden en artikelen te schrijven. Een rijk gekleurd palet. Maar de
bijdragen tot het culturele leven van Nederland door hem in deze functies gegeven
zinken in het
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niet bij die andere hoogst vruchtbare werkzaamheid: veertien jaar lang was hij
hoofdredacteur van de Winkler Prins encyclopaedie, van 1947 tot 1955 van de grote,
18-delige, van 1950 tot 1960 van de 10-delige. Dit werk had zijn grote liefde, het
strookte volledig met zijn intellectuele habitus. Enorm veel arbeid heeft hij hierin
verricht. Zijn ongeëvenaarde kennis stelde hem in staat met oordeel des
onderscheids de bijdragen op ver uiteenliggende gebieden te keuren. Hij heeft
daardoor een goede qualiteit kunnen waarborgen, hij heeft ook - hetgeen misschien
nog zwaarder taak is - voor evenwicht in de quantiteit gezorgd. Wie naar populariteit
streeft, moet vooral niet aan auteurs van bijdragen en artikelen verzoeken hun
schrifturen drastisch in te korten. Hoetink heeft deze impopulariteit geriskeerd. Menig
stuk ging naar de schrijver terug met de eis van besnoeiing. Op de Winkler Prins,
monument in het na-oorlogse Nederlandse geestelijk leven, heeft Hoetink zijn
signatuur gedrukt.
Van zijn nevenwerkzaamheden verdienen nog vermelding: Voorzitter van het college
van advies van de Nederlandse Reisvereniging (1946-1957) en lid van het
hoofdbestuur van het genootschap Nederland-Engeland (1950-1956). Zijn liefde
voor boeken, in het bijzonder ook voor bibliografische werken, maakte hem tot een
waardevol lid van de Bibliotheekcommissie van de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam. Hij getroostte zich hiervoor veel moeite. Geregeld gaf hij, waar hij hiaten
ontdekte, adviezen tot aankoop. Hij maakte van deze commissie deel uit van 1936
tot 1941. Na zijn nieuwe toetreding in 1953 trok hij zich uit deze commissie in 1960
terug, enigszins teleurgesteld over een reactie van ambtelijke zijde, die niet steeds
equivalent was aan belangeloze spontaneïteit.
Uitputtend is deze opsomming van zijn neven-functies in het maatschappelijk leven
niet. Ik heb hier slechts melding gemaakt van die, welke voor hemzelf het belangrijkst
waren. In 1957 erkende de Nederlandse regering zijn verdiensten op zo velerlei
gebied door hem te benoemen tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Zijn laatste jaren zijn overschaduwd door een oogkwaal, die hem grote zorg baarde.
Hij zette zijn werk voort, maar de om zijn gulheid aanstekelijke lach temperde en
de stroom van anecdotes vloeide trager. Wat voor hem een rampzalig lot zou zijn
geweest: niet meer te kunnen lezen - is hem bespaard gebleven. Een korte ziekte
maakte geheel on-
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verwacht een einde aan zijn leven. Een leven, dat het stempel droeg van de geleerde
hoogleraar uit een thans snel verglijdend tijdperk.
A. PITLO
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Rechtshogeschool te Batavia op 20
December 1929. Weltevreden.

1935

De achtergrond van het Romeinscbe
recht. Rede, uitgesproken bij de
aanvaarding van het Hoogleeraarsambt
aan de Universiteit van Amsterdam op
28 Januari 1935. Haarlem.

1935

Nemo plus iuris ad alium transferre
potest quam ipse habet, in
Rechtskundige Opstellen, aangeboden
op 2 November 1935 door oud-leerlingen
aan Prof. Mr. E.M. Meyers.

1941

Prae-advies over In welke gevallen kan
de debiteur van een geldvordering op
naam geacht worden te goeder trouw
betaald te hebben aan den bezitter van
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de inschuld, te behandelen in de
Algemene Vergadering der Broederschap
van Candidaat-Notarissen in Nederland
en zijne Koloniën, te Groningen, 21
November 1941.
1945

Inleiding tot Wat is een Natie, door Ernest
Renan; vertaling van Johannes Tielrooy.
Amsterdam.

1945

Kort verslag van het verblijf van 85
Amsterdamsche gijzelaars in het
‘Polizeiliches Durchgangslager’,
Amersfoort 30 januari-20 april 1942 (door
H. Hoetink, J.M. Romein, A.N.J. den
Hollander en J.G.G. Borst) in J.F.
Hunsche, P.D.A., Amsterdam,
Vereeniging ‘De Amsterdamsche
Gijzelaars P.D.A. 1942’ (niet in de
handel).

1946

Humanisme en Socialisme. Uitgegeven
op het verzoek van het Humanistisch
Verbond, Arnhem.

1946

Humanisme en Leven, in Het
Humanisme in de Maatschappij.
Radio-lezing. Uitgave Humanistisch
Verbond, Arnhem.

1946

Toespraak in Paul Scholten, rede
uitgesproken ter gelegenheid van zijn
afscheid als hoogleeraar aan de
Universiteit van Amsterdam op 25
October 1945, met toespraken na afloop
daarvan gehouden door M.W.
Woerdeman, H.R. Hoetink, C.U. Ariëns
Kappers, J. Wiarda. Zwolle.

1948

Gerechtigheid, in Humanistische
Waarden. Een serie radio-lezingen van
Dr. G. Stuiveling, Dr. J.P. van Praag, Dr.
J.C. Brandt Corstius, Mr. H.B.J.
Waslander, Prof. Dr. H.J. Pos, Dr. Libbe
van der Wal, E. Frater Smid, Prof. Mr.
H.R. Hoetink, Prof. Dr. Johannes
Tielrooy, Dr. Annie Romein-Verschoor.
Uitgave van het Humanistisch Verbond,
Utrecht.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

92

1948

Studententijd, in Aan de aankomende
student. Uitg. van het Amsterdamsch
Studentencorps.

1948

Woord ten geleide bij Jan Barents, De
wetenschap der politiek, een
terreinverkenning. Den Haag, 2e druk,
1950.

1949

Rechtswetenschap, in Geestelijk
Nederland 1920-1940, onder redactie
van Dr. K.F. Proost en Prof. Dr. Jan
Romein. Amsterdam.

1952

Theorie en Practijk. Causerie ter
gelegenheid van de algemene
ledenvergadering der Amsterdamse
Universiteits-Vereniging op 25 maart
1952 (verschenen als resumé).

1952

Voorwoord (préface) bij Corpusculum
Iuris, 1500 teksten uit het Corpus Iuris
verzameld door D. Teixeira de Mattos;
(1500 textes du Corpus Iuris recueillis
par D. Teixeira de Mattos). Amsterdam.

1952

In Deel III van de ENSIE de artikelen
over Rechtsgeschiedenis (p. 428/433)
en over Internationaal Privaatrecht (p.
459/461).

1953

Het begrip Feit in geschiedenis en
rechtswetenschap, in Weerklank op het
werk van Jan Romein. Amsterdam.

1955

La conversion des actes nuls en droit
romain, in Journeés de la Société
d'Histoire du Droit. Groningen.

1955

Ter eerste kennismaking. Zes
voordrachten over de eerste vier boeken
van het ontwerp voor een nieuw
burgerlijk wetboek door A.R. de Bruijn,
W.C.L. van der Grinten, H.R. Hoetink,
Ph. A.N. Houwing, A. Pitlo en J.M. Polak.
Amsterdam; Ars Notariatus VI.

1955

Wederwoord op de rede van Prof. Dr. F.
Wieacker, Ursprünge und Elemente des
Europäischen Rechtsbewustseins, in
Europa Erbe und Aufgabe. Mainz.
Internat. Gelehrtenkongress.

1956

Toerisme in de oudheid. Voordracht op
zaterdag 12 mei 1956 gehouden ter
gelegenheid van de algemene
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ledenvergadering der Nederlandsche
Reisvereniging.
1956

Quelques remarques sur le receptum
cauponum. Société d'histoire de Droits
de l'antiquité, sept. 1956 (Leiden
congres).

1958

Romeins recht, in Gids voor de juridische
faculteit. Uitgave van de juridische
faculteit der Amsterdamse Studenten.

1959

Autour du ‘Senatus-Consulte Claudien’,
in Droits de l'antiquité et sociologie
juridique, Mélanges Henri Lévy-Bruhl.
Publications de l'Institut de Droit Romain
de l'Université de Paris, XVII.

Bijdragen in periodieken
Ned. Juristenblad 1926; 1928; 1940; 1958.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1928; 1929; 1941; 1955; 1961.
Spoor- en Tramwegen 1928.
Indisch Tijdschrift van het Recht 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935.
Rechtsgeleerd Magazijn 1934; 1935.
De Groene Amsterdammer 10 april 1937; 13 oktober 1945.
Waakzaamheid 2de reeks, 1938.
o
De Blaasbalg 1939, n 5.
W.P.N.R. 3685; 4290; 4315; 4325; 4336, 37; 4353; 4359; 4364.
Hermeneus 1941; 1942.
Naamlooze Vennootschap 1941.
Algemene Ontwikkeling 15 Februari 1946.
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Vrij Nederland 23 Februari 1946.
The Jurist, Seminar, vol. V, 1947.
Jaarboek Universiteit van Amsterdam 1948-49, II.
o
Mededelingen van de Winkler Prins Stichting I (1952), n 1.
Sociologisch Jaarboek 1953.
o
Folia Civitatis 1953, n . 9.
Het Parool 12 November 1953.
Rekenschap 1954; 1955; 1956.
Studium Generale 1954.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 1955 (Roman. Abt.).
Reizen en Trekken 1956.
Handelingen van de Vereniging voor de Wijsbegeerte des Rechts 1957.

Recensies
os

Weekblad van het Recht n 11597; 11837.
Rechtsgeleerd Magazijn 1928; 1929; 1930.
Revue Histoire du Droit 1928.
W.P.N.R. 3114.
Revue Internationale de la théorie du Droit XI; XII.
Nieuw Theologisch Tijdschrift 1938.
Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1939.
Mensch en Maatschappij 1939; 1941.
Erasmus 1947.
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1951.
Duitse Kroniek 1955.
Neophilologus 1955.
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Adriana Roelandina Hol
(9 mei 1895-Ingen-13 maart 1965)
In Ingen in de Betuwe werd A.R. Hol geboren, ze ligt er begraven op het kleine
dorpskerkhof en Ingen heeft de verdiensten van deze dorpsgenote geëerd door het
Dorpsplein te herdopen in Dr. A.R. Holplein. De boerderij van haar ouders - een
fruitteeltbedrijf - heeft ze na de dood van haar vader in 1939 beheerd, bijgestaan
door een bedrijfsleider. Door het wonen en werken in de dorpsgemeenschap is niet
alleen haar dagelijks leven, maar ook haar wetenschappelijke arbeid voor een
belangrijk deel bepaald. Ze sprak het dialect met het personeel en haar familieleden,
en voor de buitenstaander was ze dan een van hen.
Voor de dorpelingen echter was ze in menig opzicht ‘een andere’. Als meisje kon
ze haar drang naar leren en weten alleen bevredigen door voor onderwijzeres te
studeren. Ze bezocht de Normaalschool in Rhenen en studeerde na de Hoofdakte
verder voor Middelbaar Nederlands. Na het behalen van deze akte werd ze benoemd
als lerares aan de Handelsschool te Amersfoort. Ze leerde echter verder, werkte
voor het zogenaamde Staatsexamen om naar de Universiteit te kunnen gaan. Maar
deze combinatie was zelfs voor deze sterke vrouw een te zware taak en ze nam
ontslag, maar tijdens haar studie Nederlandse Letteren aan de Universiteit van
Utrecht werd ze weer lerares, en wel aan de Industrieschool te Terborg.
Zo begon haar wetenschappelijke werkzaamheid pas laat. De eerste publikatie
op dit gebied was haar dissertatie: ‘Een tegenstelling noord: zuid in de praeterita
en participia van de sterke werkwoorden. Een dialectgeografisch historisch
onderzoek’ (1937). De promotor was Prof. Dr. C.G.N. de Vooys, het boek verscheen
als deel VI van de Noorden Zuid-Nederlandse Dialectbibliotheek onder leiding van
Dr. L. Grootaers en Dr. G.G. Kloeke. Het onderwerp voor dit proefschrift ontleende
ze aan een bespreking door G.G. Kloeke van enkele verschijnselen uit de Duitse
‘Sprachatlas’. Hij wees daarin op het belang van een verder onderzoek naar de
umlautsverschijnselen en stelde de vraag: ‘Welke doctorandus onderzoekt de route
Hilversum-Enschede nu eens naar links en rechts op zijn participia en praeterita?’
Ze begon materiaal te verzamelen door een vragenlijst uit te zenden. Maar daarna
trok ze, evenals Kloeke, zelf het land in om de schriftelijke gegevens aan te vullen
en te corrigeren. Dit persoonlijk onderzoek zou ze in haar
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verdere leven met hetzelfde geduld, dezelfde volharding en hetzelfde plezier blijven
doen. Op blz. 2 en 3 van haar proefschrift schreef ze de volgende alinea, die typerend
is voor de geest waarin ze dit werk deed: ‘Honderden kilometers zijn per fiets
afgelegd om dit resultaat te bereiken, ik heb daarbij intens genoten van het
landschap, zowel bij mild voorjaarsweer, als bij warme zomerdagen. Ik heb daarbij
vaak de grote wegen moeten verlaten, heb gefietst langs aardige bospaadjes, langs
smalle wegjes door de korenvelden, soms modderig en vuil, en ook wel dwars door
de weilanden heen. Ik heb genoten van de schoonheid der kleine dorpjes en der
oude hoeven, die tussen forse bomen verscholen verspreid liggen over het wijde
Twentse land. Ik heb mijn proefpersonen moeten opdiepen in plaatsen, die als
toeristenoorden totaal van karakter waren veranderd, waarin het dialect nog maar
door enkelen gekend werd en ook in grote fabriekssteden, waar de streekspraak
nog wel meer in ere was, maar waar het moeite kostte personen, die belangstelling
hadden voor taalonderzoek uit te vinden. Ik heb mij gevoeld als een
ontdekkingsreiziger: wat zou de volgende plaats mij leren, zou ik mensen kunnen
vinden, die lust hadden mij te woord te staan en zou ik de vormen, die ik nodig had
te horen krijgen?’ Zowel het navorsen van een probleem als de omgang met de
mensen boeiden haar.
Ze was voor alles dialectologe en dialectgeografe. De stellingen in haar dissertatie
geven een indruk van haar brede belangstelling op dit gebied, zowel synchronisch
als diachronisch, want ze liggen bijna alle op dialectologisch of taalhistorisch terrein;
twee ervan betreffen de historie van ons land, die ze ook in haar studie uitvoerig
had behandeld, slechts twee vallen hierbuiten.
Deze beperking was tevens haar grote kracht. Wanneer ze een onderwerp
gekozen had verzamelde ze haar materiaal, zowel het hedendaagse als dat uit
vroeger tijd, zo uitvoerig mogelijk. Aan de betrouwbaarheid ervan hoeft men nooit
te twijfelen, ze was zorgvuldig en liet zich nooit door haar fantasie meeslepen.
Door deze grondige wijze van werken is het aantal publikaties van haar hand
klein gebleven, het aantal werkuren groot geworden. Een enkele opname voor een
atlas in de serie Nederlandse Dialectatlassen bv. vraagt een achturige werkdag. Ze
deed deze opnamen rustig, want ze besteedde nooit minder dan drieëneenhalf à
vier uur aan het gesprek met de zegslieden. Met de heen- en terugreis en het in het
net copiëren van de tekst zullen vele opnamen haar zelfs meer dan acht uur hebben
gekost.
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Het is bijna onvoorstelbaar dat ze dit werk, tientallen opnamen, heeft kunnen doen
naast de administratie van het bedrijf en haar beroep als lerares. Want dat is ze
gebleven, de laatste jaren in Tiel, tot haar vijfenzestigste jaar toe. Het kon dan ook
alleen omdat ze het graag deed en ze deed het graag omdat ze het goed kon. Ze
sprak met haar proefpersonen in het dialect over onderwerpen waarvan ze zelf ook
verstand had: landbouw, veeteelt en tuinderij, de financiële problemen van de
landbouwer, over alles wat de belangstelling van haar zegslieden had en waarover
de meeste dialectgeografen niet kunnen meepraten. Die blijven voor hun
proefpersonen stedelingen, maar in haar troffen ze een gelijke: geen stadsdame
naar het uiterlijk en de geest.
Het grootste deel van de dialectgeografische studies behandelt de dialecten van
midden-Nederland, een kleiner aantal die van oost-Nederland. Werkwoordsvormen
hebben het meest haar aandacht geboeid gehouden.
Maar niet alleen om deze wetenschappelijke arbeid werd het Dorpsplein van
Ingen herdoopt. Iedereen in de Betuwe kent haar naam door het boek ‘De Betuwe’,
dat in 1957 verscheen als nr. III in de serie Nederlands Volksleven en dat in 1965
een tweede druk beleefde. Daarin wordt haar geboortestreek van alle kanten belicht:
geschiedenis, literatuur, middelen van bestaan en andere onderwerpen die men
kan samenvatten onder het begrip volkskunde. Hieruit begrijpen we haar liefde voor
het land, die nergens ontaardt in verheerlijking. Ook dit populaire boek is
wetenschappelijk verantwoord. Niet alle hoofdstukken zijn even goed uit de verf
gekomen, want deze vrouw was niet in staat met haar fantasie aan te vullen waar
haar algemene kennis van het onderwerp te kort schoot. Daardoor blijven sommige
hoofdstukken beperkt tot een opsomming van verschijnselen zonder dat een synthese
werd bereikt. Even duidelijk als uit de tekst spreekt haar liefde uit de foto's, het meest
uit de kleurenreproductie van de bloeiende bomen op het stofomslag. Voor haar
was dit niet een cliché-foto, zoals reisbureaus ze gebruiken om klanten te lokken
voor een tocht naar de bloeiende Betuwe. Ze genoot steeds weer van de schoonheid
van de bloesems, maar die vormden voor deze zakelijke vrouw tevens het kapitaal
waarvan haar welvaart afhing.
Aan het dialect van de Betuwe worden in dit boek maar enkele bladzijden gewijd.
Dit was niet de plaats voor een indringende dialectgeografische behandeling van
de Betuwse dialecten. Misschien zou ze
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die nog eens geschreven hebben wanneer de dood haar niet zo plotseling en voor
velen onverwacht had weggenomen. Het materiaal ervoor ligt in haar artikelen en
de opnamen voor de atlassen.
In de laatste jaren werd ook zij gegrepen door de grote betekenis van de
veldnamenstudie voor de dialectologie. In haar geboortestreek met de oude
geschiedenis vond ze de bewijzen ervan naast de deur.
De grote belangstelling van Dr. Hol voor het regionalisme in de ruimste betekenis
van het woord beperkte zich niet tot verzamelen en publiceren. Ze verzuimde geen
lezing over onderwerpen die erop betrekking hadden en zag nooit tegen een reis
van enkele uren op om ze te kunnen horen. En bijna altijd gaf ze met een nuchtere
opmerking of een mededeling uit de praktijk van haar eigen onderzoek een positieve
bijdrage tot de discussie. Ze kwam naar deze bijeenkomsten nooit alleen met een
wetenschappelijk doel, maar evenzeer om vakgenoten en kennissen te ontmoeten,
gezellig met hen samen te zijn, te eten en te drinken, want Jaan Hol was een mens
in de volle zin van het woord.
JO DAAN
1
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Dr. C.G.N. de Vooys. Groningen-Batavia.
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60.
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kaart 12.
Het voorkomen van de hooiberg. Ibidem,
kaart 13.

1946

De hooiberg en zijn verspreiding.
Volkskunde 47 (= Nieuwe Reeks 5).

1947

De -n na de toonloze vocaal in
werkwoordsvormen. HTD 21.
Hij heeft luie Evert op de rug III. NTg 40.

1949

De Oude IJselstreek een grensgebied
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II. DrBl 3.
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Het meerv. en de 1e pers. enkelv.
praesens van het verbum substantivum.
Album Edgard Blancquaert. Tongeren
1958.

1959

Utrecht een ‘filiaal’ van Brabant? TT 11
(= Album Dr. P.J. Meertens).

1962

Wis, Wisk. Een toponiem van
Oost-Nederland? DrBl 14.

1963

Het toponiem pas. MedNk 39.

1965

De g in hij heeft het en in ik, gij (enkv.),
hij en gij (meerv.) doet het en dergelijke
ww. vormen. TT 17.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

99

Mathias Kemp
(31 december 1890-Maastricht-7 augustus 1964)
Op 7 augustus 1964 stierf in zijn geboorteplaats Maastricht de dichter en prozaïst
Mathias Kemp. Hij werd 73 jaar oud. Het jaar tevoren was hij in Heer, de
buur-gemeente van Maastricht, onderscheiden met de Juliana-Boudewijn-prijs, bij
gelegenheid van een bezoek der vorsten aan die gemeente ingesteld en bedoeld
als een officiële erkenning voor een persoonlijke en talentvolle inzet ter bevriending
van de beide naties. Mathias Hubertus Kemp, geboren op 31 december 1890, had
van de regering der beide landen een ridderorde ontvangen. Bij gelegenheid van
zijn zestigste verjaardag zorgde hij voor de eerste literaire prijs in zijn regio, dan
ook naar hem de ‘Mathias Kemp-prijs’ geheten. De grens der regio voor kanshebbers
op die prijs werd bepaald door Nederlands en Belgisch Limburg. Om beurten hebben
literatoren uit Belgisch en Nederlands Limburg elkaar de eer van de eerste prijs zien
toevallen; terwijl het wedstrijd-element bleef kon de natuurlijke ‘entente cordiale’
tussen de bewoners der beide provincies in de uitslag weerspiegeld worden. Die
hartelijke verstandhouding tussen grensbewoners, waarmee de Limburger Mathias
Kemp in zijn werkzaam leven veel te maken had, was een ideaal dat hij met succes,
maar zonder romantische eenzijdigheid, heeft nagestreefd. Mathias Kemp zag
Maastricht niet op de eerste plaats als een grensplaats, maar als een knooppunt
van wegen en beschavingsinvloeden. Zo werd de stad ook aangeduid bij het
gezamenlijk bezoek van koningin Juliana en koning Boudewijn in 1959. Mathias
Kemp was, hoewel een auto-didact, een erudiet. Zijn interesse voor de geschiedenis
- hij schreef de eerste, en tot nu toe enige ‘Geschiedenis van Limburg’ - was echter
geen hobby en zijn kennis geen specialisme, zij was een verlengstuk van zijn liefde
voor zijn land en die een uitvloeisel van zijn existentiële menselijkheid. Om al de
taken waaraan hij zich heeft gegeven, om zijn interessen en vaardigheden, om zijn
kennis op de meest verscheiden terreinen van het weten, door zijn reizen, had hij
nog iets van de ‘uomo universale’. De Maastrichter geest trof in hem een bijzonder
vertegenwoordiger.
Het eerste beroep van Mathias Kemp was plateelschilder. Hij deelde dat met zijn
vier jaar oudere broer Petrus Johannes, die hem als dichter onder de naam Pieter
Kemp vooruit zou gaan. Hun vader oefende het beroep uit van steenhouwer, met
als specialiteit het maalstenen scherpen.
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De familie woonde een tijd vlak aan de Maas, aan de Stenenwal in Wijk-Maastricht,
twee hoog, en dus met een prachtig uitzicht op het torenrijk silhouet der oude stad,
op de monumentale romaanse brug, op de rivier de Maas. Mathias Kemp zou uit
deze periode zijn belangstelling in de stroom en de scheepvaart (binnen welke
interesse zijn publikaties ‘Het Julianakanaal’ uit 1934 en ‘Het Albertkanaal’ van 1939
geplaatst mogen worden), zijn bewondering voor de schoonheid van het grijze Tricht
en zijn gehechtheid aan de vermaarde, vaak belaagde oude brug overhouden. In
zijn kindertijd heeft hij het silhouet van zijn stad in verhevigder schoonheid gezien
door ernaar te kijken via een driekantig hangertje van een kristallen kroonluchter.
In een vroege dagboekaantekening heeft de schrijver die herinnering zuiver
vastgelegd.
‘Als je van een kant door het kristal zag, was het of heel de stad en de
rivier naar een onbegrijpelijke diepte waren gedrongen en of van de verte
van de wereld een stuk was afgesneden; voor die leegte lagen daar in
de diepte rivier en stad. Keek je van de andere kant door het kristal, dan
was het of stad en rivier tegen een hoge bergkant lagen en bijna geen
plaats meer hadden overgelaten aan de hemel. Nog wonderlijker was
het, dat je, naar gelang de manier waarop je het kristal hield, allerlei
gekleurde randen om de tegen de lucht staande daken en torens van de
stad kon zien, net als om het hoofd van een heilige. En dat alles in die
onbegrijpelijke hoogten en diepten!
Zonder zulke jeugdimpressies is ook de in Amsterdam geboren dichter Bertus Aafjes
bij zijn bewondering voor het silhouet van Maastricht tot een dergelijk beeld gekomen.
‘Het lijkt wel of de stad met haar vele gotische en Romaanse torens als een
zwevende godslamp met metalen strengen van de hemel omlaag hangt’. Pierre
Kemp riep van het verblijf aan het Cörversplein Neus-herinneringen op:
Daar zijn weer de Maas en de Wal,
de paarse schaduwen van de huizen,
de herinneringen van mijn neus en
blauwe pruimen naast zwarte kersen in reuzen
van gele teilen op rode plavuizen.

De belangstelling in artistieke zaken gaat bij de Maastrichtenaar zelden uit naar
literatuur. Er is in Limburg dan ook, zeker tot het jaar 1900,
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geen sprake van enige literaire traditie. Wel deed men er veel aan muziek, en ook
was de schilderkunst, minder de beeldhouwkunst in trek. Wanneer er in de jonge
Maastrichtenaars rond 1907 een schoonheidshonger en een creatieve ontroering
ontwaakt, dan zijn het de muziek en de schilderkunst waarbij dan ook Pierre en
Mathias Kemp uitkomen. ‘Ik blijf mij een verloren componist voelen’, heeft Pierre
Kemp in een notitie van 1961 vastgelegd, en Mathias bekent in een korte
auto-biografie, dat het eerste wat hij deed toen hij creatief werd was: componeren.
Een Eratoharpcither was het enige familie-instrument. De zwart-glanzende cithers
die in grote getale uit Duitsland werden binnengevoerd waren tijdelijk zeer ‘in’, maar
alleen meer-begaafden als de jonge broers Kemp wisten er ook nog iets, zij het een
illusie, aan te ontlokken. Mathias Kemp zocht het als componist bepaald niet in de
bescheiden regionen, zijn eerste oeuvre zou een opera zijn die de historie van
Cleopatra dramatiseerde. De vroege visioenen van Pierre Kemp waren evenmin
bescheiden. In het begin van zijn dichters -carrière zette hij zich aan het schrijven
van een twintigste eeuwse Divina Commedia. Is hij later in zijn kleine gedichten
gekeerd tot het tegendeel, Mathias Kemp is steeds blijven grijpen naar grootse
thema's.
Op veertienjarige leeftijd kwam Mathieu (Mathias) Kemp als plateelschilder bij de
Societé Céramique, een van de drie jonge maar reeds vitale keramische
industrie-ondernemingen van Maastricht. Zijn broer Pierre was er reeds jaren
werkzaam en ontwierp opmerkelijke serviezen, die echter nooit uitgevoerd werden.
In hetzelfde bedrijf werkten tijdelijk ook de later bekend geworden schilders Henri
Jonas, Charles Eyck en Hubert Levigne. Men zat met vele schoonheidsgevoeligen
in de avondklas van het Stadstekeninstituut of de Patronaatstekenschool. De
exuberante impressionist Jonkheer Robert Graafland voerde als enthousiast l'art
pour l'art artiest de jonge groep schoonheidsdronkenen aan. Pierre Kemp ging
tijdelijk met hem mee om in zijn palet dan ineens over te zwaaien naar een
fantasistische apartheid buiten elk naturalisme, in de trant van Odilon Redon. Robert
Graafland was een inspirerend leraar, maar Mathias Kemp heeft zich, mokkend
omdat hij een hem toekomende prijs niet zou hebben ontvangen, vroeg van hem
teruggetrokken. En nochtans had hij in zijn eerste verzen, verzameld in het kleine
bundeltje ‘Het Wijnroode Uur’ eenzelfde lyrische toon, impressionistisch en
romantisch van kleur en gevoel, de dichter schilderde met woorden zijn
kleurverrukkingen uit.
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‘Ik was de dronkene van loutre schoonheid;
ik was de koning dier verloren droomers,
die om wat heerlijkheid van kleur of klank
of schoone lijn hun land, hun ziel, hun God
kunnen vergeten. Zoo was ik de vorst
dier droeve dwazen die naar weemoed dorstten’.

Met die gedichten maakte Mathias Kemp snel naam. De bezieling steunde het lyrisch
pathos, zodat de steigerende ritmen en de sonore klank zich natuurlijk konden
uitvieren. De romantiek was wellicht gevoed aan heuse romantische bronnen als
gedichten van Uhland en Longfellow, Cowper en Tennyson, Eichendorff en Kloos'
Okeanos, maar de thematiek van de langademige gedichten ‘Het wijnroode uur’
‘De zeven broeders’ ‘De droomer’ ‘Attilla’ was van hem, de natuurschilderingen
waren als visionaire panorama's. Er traden geen gewone mensen in zijn dichterlijke
fantasieën op maar mythische gestalten. De zeven broeders uit het gelijknamig
gedicht zijn geen broers van vlees en bloed maar zeven winden, spookachtige
oergestalten die van de dichter namen kregen als hageldrager, donderknaap,
ramensmijter, bomenbreker. De dichter vermeide zich aan hun woest, schoon,
titanisch geweld. In zijn romantische dromen schreden de boeren als korenkoningen
door het purperen land. De gedichten hadden iets van vulkanische erupties: het
rommelde eerst en dan kwam een machtige gloed en viel een soms infernaal
vuurwerk uit de hoogte waarop de dichter zich had geplaatst. Op eens kwam dan
als fel contrast de rust, de lieflijkheid, de zachtheid. De scherpe tegenstellingen zijn
de spoelen waarmee hij zijn poëzie vroeger en later heeft geweven. Mathias Kemp
heeft van de aanvang af een trek naar het visionaire gehad, het heroïsche inspireerde
hem. Aanvankelijk leek dit een zeker heimwee. De klein-burgerlijke omgeving waarin
hij was opgegroeid, de kleurloosheid van de straatjes met de baksteenhuizen, steeds
weer die zorg voor het moeilijk te verdienen dagelijks brood zochten een uitweg.
Hij wandelde met zijn broer naar Kanne, men kwam langs de witte burcht
‘Neercanne’, het bos kon tot een woud worden als de wind erin roerde. Voor ruw
geweld deinsde de romanticus niet terug, maar er moest dan wel iets hoogs, iets
fantastisch aan uitkomen. De heroïek gehuld in ridderdracht was absoluut ‘positief’
gericht. Attilla werd gezien als de gesel Gods.
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het meest karakteriseert hoe solitair de schrijver geleefd heeft. De dromen zijn vaag
van verhaal, maar van hun sfeer is wel iets gevangen. Ik heb mensen ontmoet die
menen dat hun dromen alleen in zwart-wit zijn. Bij Kemp is het allemaal welhaast
kleur. ‘Aarde en hemel hadden wonderlijke kleuren groen, rood, blauw en goud. Ik
zag een tuin, waarvan de veranda geheel overgroeid was met welig groen en rood
slingergewas, dat klimop leek’. Ook de meeste andere dromen zijn zo kleurrijk. Een
kenmerk voor de kleurverliefde dichters Kemp die in het Maastricht van een laat
impressionisme dat naar expressionisme overging tot kunstenaars rijpten. Hun was
nog een andere stadstrek gemeen: de Maastrichtenaar is van huis-uit een filosoof.
Hij beredeneert de handelingen voordat hij ze gaat stellen. Vaak doet hij alleen maar
het eerste en denkt hij de zaak voltooid. Dan tracteert hij zich op dat feit in een café
waar hij verder zijn gelijk bewijst. Komt hij dan een stadgenoot, met dezelfde
grondtrek begiftigd tegen, dan gaat men over tot ‘vreigelen’, een opgewonden niet
altijd sympathiek soort van gelijk willen krijgen. Mathias Kemp was een te
verstandelijk en realistisch man om zich ongeremd aan het laatste over te geven,
hij was ook niet een café-loper, en kon zich dan ook ergeren aan de eenzijdige
voorlichting over de Limburgers wien een image is opgeplakt van loszinnige
levenskunstenaars die hun tijd verdoen met toepen, bierdrinken, een half jaar
carnaval vieren en voor de rest van de tijd kermis houden. Kemp was voor het
behoud van het echte folklorisme, maar waar hij kon bestreed hij het naar buiten
zo vaak verkochte beeld van de pret-Limburgers. Het is dan ook een even mal en
vals beeld als dat van de Hollanders-op-klompen met bossen tulpen in hun armen
dat op de transparanten in het buitenland getekend staat als tekenend voor de
Nederlandse natie.
Wel is het beschouwelijke, filosofische zijn deel geweest. De notities van zijn
dromen zijn daaraan te danken. En ook een toneelstuk als ‘Zalig de zachtmoedigen’,
waarin Kemp, enkele jaren voor de uitvinding der atoomsplitsing, een geleerde de
formule die tot de atoombom zou leiden laat vernietigen om zo de mensheid voor
een catastrofe te behoeden. Het is een thema uit de actualiteit waar hij door de
journalistiek dagelijks mee te maken had. Het is meer het probleem dan de
menselijke creaturen die dat toneelstuk en ook het voorgaande ‘De grote drijver’
maken; het bleven daardoor spijtig genoeg onspeelbare stukken, alleen als leesstof
interessant. Omdat hij niet zo best met de mensen, de dialoog, de psychologische
logica uit de weg kon slaagde Mathias Kemp ook niet
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werkelijk als romancier. In zijn bundels korte verhalen als in ‘Van den grenskant’
welhaast op dezelfde manier ontstaan als zijn gedichten, in een geïnspireerd moment
op papier gezet, staat zijn beste proza. De mensen van zijn romans lopen achter
de problemen aan. Het thema van ‘Vallende Vogels’, een roman rond het graven
van het Albertkanaal, voor de ingenieurs een spectaculaire onderneming om het
doorgraven van de bergrug achter Ternayen, was een vondst maar er had een Den
Doolaard aan moeten staan om het zo groot te beschrijven als gevraagd werd. ‘Het
kwellende wonder’, een volgende roman had als achtergrond de verschijningen in
Beauraing en Banneux. Kemp laat een on-vroom meisje een verschijning hebben,
zij is er helemaal niet op gesteld. De best geslaagde roman was gewijd aan het
Maastrichtse carnaval ‘De bonte storm’, een heel merkwaardig boek toch echter,
meer het werk van de beschouwelijke genieter, de filosoof-Maastrichtenaar, de
‘Mestreechter Geis’, dan dat van een man die tijdens het vastenavondfeest zich
‘erdoor gooit’. Met zijn laatste roman ‘De felle novene’, een historische fantasie op
het Maastricht van een eeuw geleden, greep hij enigszins op de sfeer van ‘De bonte
storm’ met zijn unanimisme terug. De bewogen thema's zijn er wel, maar in Kemps
romans veranderen de woorden van de dichter schijnbaar in hout en stopverf. De
vitaliteit, het élan, de bruisende kracht die men in zijn poëzie ontwaart, zijn zoek.
De woorden uit zijn gedichten zijn, verwerkt tot proza, dezelfde woorden niet meer.
Er is in deze boeken niet gemetseld, zij zijn teveel skelet gebleven.
In zijn leven is Mathias Kemp, meer dan zijn broer Pierre die teruggetrokken met
zijn poëzie gelukkig was, een all-round figuur geweest. Hij speelde een leidende rol
in het culturele leven van zijn streek, te zien als het latere ‘land zonder grens’,
bepaald door de steden Aken, Luik, Maastricht, met als vierde punt Hasselt. Als
literator presteerde hij het meest in zijn gedichten. Van de vroege hoogtepunten uit
‘Het wijnroode uur’ ‘Na den uchtend’ en ‘De vreemde vogel’ ging het over de iets
kalmere, wijze bundel ‘Doortocht’ uit 1935 naar de diverse boeiende na-oorlogse
verzamelingen ‘Seringen en schroot’ ‘Onder de rosse komeet’ ‘Schimmen uit het
Plutonium’ ‘Eikenbloesem’. In het gedicht ‘De nieuwe mens’ verplaatst hij zich vier
eeuwen vooruit in de tijd. Het blanke geslacht is dan door kleurlingen, zachter,
minder wreedaardig, niet zo intelligent ook, overwonnen. Hammada is het Rome
van die tijd. Wat hij in 1949 schreef is nu actueel. In ‘Mythe’ geeft hij een
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groots panorama van de eeuwige mens, moe van zijn onsterfelijkheid maar niet
moe van nieuwsgierigheid naar het einde van alles. Het is een van de vele grote
visionaire gedichten die de sterke ruggegraat vormen van een apart poëtisch oeuvre.
PAUL HAIMON.
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Willem Kramer
(Westmaas, 10 november 1885-Bussum, 27 november 1962)
Westmaas in de Hoekse Waard is een dorpje met een pseudoniem; als ‘Mastland’
heeft het de predikant Van Koetsveld aan de ernst en de luim geholpen, die hij in
zijn ‘Schetsen’ heeft verwerkt. In dit dorpje is Willem Kramer, als achtste en laatste
kind in een kleermakersgezin, geboren. Hij heeft er de lagere school bezocht. Toen
hij twaalf jaar was, stelden zijn onderwijzers vast, dat hij over voldoende intelligentie
beschikte om te kunnen ‘doorleren’. ‘Doorleren’ kon toen voor een kleermakerszoon
niet betekenen: eerst een gymnasiale en daarna een universitaire opleiding volgen.
Het was een soort elliptische uitdrukking voor ‘doorleren voor onderwijzer’. Willem
volgde dus de lessen aan een rijksnormaalschool in een naburige gemeente,
behaalde zijn akte in de kortst mogelijke tijd en keerde als heel jong onderwijzer in
zijn geboorteplaats terug. Daar leerde hij door voor hoofdonderwijzer. Na het behalen
van zijn tweede akte werd hij benoemd tot hoofd van een lagere school te De Lier.
Daarna volgde een benoeming aan een school te Leiden.
Te Leiden - dichtbij de universiteit, maar ondanks al zijn begaafdheid en ijver
principieel daarvan gescheiden - bereidde hij zich voor op het examen middelbaar
Nederlands, in die jaren (en nog lang daarna) wel zo ongeveer het moeilijkste en
onaangenaamste examen, waaraan men in ons land ooit mensen heeft onderworpen.
Nadat hij ook daarvoor geslaagd was, heeft hij vele jaren als leraar in de moedertaal
het onderwijs gediend: achtereenvolgens aan de H.B.S. te Zierikzee, aan het
Christelijk Lyceum te Almelo, aan de H.B.S. (later het Lyceum) te Wageningen (van
1930 tot 1947) en de laatste jaren vóór zijn pensionering aan het Lyceum te Bussum.
Voor velen die een of andere taal en letterkunde hebben gestudeerd, is het behalen
van een middelbare akte of van een universitair diploma het absolute einde van een
wetenschappelijke ontwikkeling. Kramer was een uitzondering. Zijn door-leren was
al spoedig een door-studeren geworden; en dit was zo bezield, dat een of ander
examen daarvoor geen temporele grens kon zijn. Bijzonder boeide hem de vraag:
‘Waarom en hoe moet men ‘Nederlandse taal en letterkunde’ onderwijzen?’ De
resultaten van zijn studie op het gebied der didactiek heeft hij neergelegd in een
aantal boeken voor de school en in zijn theoretisch werk: Grondlijnen voor een
Methodiek en Didactiek van het voortgezet Moedertaal-onderwijs.
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Het is dan ook niet te verwonderen, dat Kramer tot de enkele docenten Nederlands
behoorde, op wie Kohnstamm voor zijn experimenten met de stilleesmethode een
beroep heeft gedaan; dat hij op voorstel van Van den Ent werd benoemd tot lid van
de Commissie ter bestudering van de middelen tot verbetering van het onderwijs
in het Nederlands aan de scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs'
(1941); dat hij eerst als privaatdocent (1935), later als docent aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht colleges heeft gegeven in de didactiek van het moedertaal-onderwijs; dat
hij (meer dan twintig jaar) aan de Vrije Leergangen te Amsterdam aanstaande
neerlandici heeft opgeleid; en dat hij (van 1947 tot 1957) lid is geweest van de
examencommissie Nederlands m.o. A, - zijn ‘geliefde commissie’, zoals zijn tweede
vrouw, mevrouw H.C. Kramer-Swart, mij schreef.
Evenals die andere uitzonderlijke leraar m.o. Nederlands, J.M. Acket, was Kramer
ervan overtuigd, dat Nederlands een uniek schoolvak is: zo uniek, dat het, althans
wat de belangrijkste aspecten betreft, nauwelijks een ‘vak’ genoemd kan worden.
In zijn Gidsartikel ‘De leraar in het Nederlands’ heeft Acket zijn afkeer uitgesporken
over ‘de ouderwetse, versteende schoolman, voor wie 't hogere deel van onze lessen
zo goed als niet bestaat: in 't diktee en de ontleding culmineert zijn onderwijs; hij
heeft er geen benul van, dat Moedertaal 'n uiting is der hele menselikheid, en dat
hij dus aan die menselijkheid vooral moet werken’. Kramer was niet ouderwets en
niet versteend. Hij had er wèl benul van, zoals o.a. uit zijn Grondlijnen blijkt. In dit
boek heeft hij zinnen geschreven als ‘Ontwikkelend taalonderwijs richt zich in al z'n
vertakkingen op innerlijke groei’ en ‘Ons onderwijs maakt geen nieuw begin, maar
mengt zich in een natuurlijk groeiproces’. En hij heeft dit niet alleen geschréven, hij
heeft daaruit voor zichzelf als docent de consequenties getrokken. Datgene waarin
voor de theoreticus die ‘grondlijnen’ convergeerden, was voor de docent gedurende
tientallen jaren het principe dat de praktijk van zijn lesgeven bepaalde. Uit zijn lessen
weerde hij alle ‘taalgeleerdheid’, d.w.z. alle taalbeschouwing die niet aan de (actieve
of passieve, mondelinge of schriftelijke) taalbeheersing ten goede kon komen; en
deze begreep hij niet als een uiterlijke vaardigheid, maar als een zeer individuale
functie van de individuele mens.
Aan de taalleraar stelde hij hoge eisen. Deze moest niet alleen over de (toch wel
noodzakelijke!) vakkennis beschikken. hij moest ook op de
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hoogte zijn van de algemene en de speciale didactiek. Bovendien moest hij een
‘taalpersoonlijkheid’ zijn, een taalgebruiker van hoge orde.
In het genoemde boek en in enkele tijdschriftartikels heeft Kramer ook de
grammatica een plaats gegeven in het geheel van een ‘geconcentreerd’
moedertaalonderwijs. Voor een systematische behandeling, waarbij abstracte
begrippen eerst gedefinieerd en daarna toegepast worden, voelde hij weinig. ‘Een
levende belangstelling en een levende taalwerkzaamheid bereikt men alleen in de
phaenomenologische behandeling, in het organisch verband’.
Hoewel hij dus de spraakkunst niet heeft verwaarloosd, ging zijn belangstelling
toch vooral uit naar de onderdelen: lezen, literatuur en stijl. Dit blijkt wel uit zijn (vele
malen herdrukte) schoolboeken: Leesboek voor gymnasium, lyceum of h.b.s. (I-II),
Nederlandse teksten (I-III), Taalstudie en Stijloefening (I-III), Literatuur- en Stijlstudie.
We mogen aanneme, dat zijn medewerking aan het bekende Rapport 1941 (Het
onderwijs in de Nederlandse taal en letterkunde op de middelbare scholen) speciaal
op deze onderdelen betrekking heeft gehad en dat hij zich met de in dit rapport
geformuleerde opvattingen over het systematische grammatica-onderwijs niet geheel
heeft kunnen verenigen.
Het is de vraag, of Kramer ooit tot lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde zou zijn benoemd, indien hij ‘slechts’ een goed leraar en de auteur van
veel gebruikte schoolboeken en van een didactisch werk was geweest. Hij had
echter ook grote verdiensten op een ander gebied, nl. op dat der wetenschappelijke,
en dan speciaal op de Nederlandse literatuur toegepaste, stilistiek. In een tijd waarin
voor velen ‘literatuurwetenschap’ ongeveer met ‘historiografie van de letterkunde’
samenviel, heeft hij in ons land het goed recht bepleit van een stilistische analyse
der taalkunstwerken. Het zou onjuist zijn te zeggen, dat hij, schrijvend in een taal
die allesbehalve een wereldtaal is, als stilisticus ten onrechte niet de internationale
vermaardheid heeft verworven, waarop hij recht had. Het was hem niet gegeven,
de theorie op essentiële punten te vernieuwen. Meermalen, te vaak misschien, heeft
hij de meningen van anderen geciteerd en geparafraseerd.
Dit betekent echter niet, dat hij slechts een epigoon zou zijn geweest. Daarvoor
was zijn wetenschappelijke en was vooral zijn artistieke persoonlijkheid toch te
krachtig. Blijkens zijn voortreffelijk gecomponeerde en voortreffelijk gestileerde
Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst - zoals hij zelf zegt ‘in de
eerste plaats een oefenschool in
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de kunst van het lezen’ - heeft de wetenschappelijk geschoolde denker en de
geestdriftige bewonderaar van literaire schoonheid meningen van anderen tot eigen
innerlijk bezit weten te verwerken.
Belangrijker nog dan deze Inleiding zijn de - eerst in tijdschriften verschenen, later
in de Literair-stilistische Studiën gebundelde - beschouwingen over het epitheton,
de vergelijking, de synaesthesie, het enjambement, de allegorie, de inventio, en de
syntactische verschijnselen in het lyrische vers; de stijlkarakteristieken van Busken
Huet, Kloos, Van Looy, Van Schendel, R.N. Roland Holst, Boutens, Gezelle, Van
de Woestijne, Aart van der Leeuw en Jan Prins; en de stilistische interpretatie van
Vondels ‘Lucifer’.
Aan het slot van de laatstgenoemde studie typeert hij de Lucifer als ‘Didactiek,
tot hoogste subjectieve kunst gepurifieerd. Maar ook meesterstuk van de kunst van
het embleem, de geliefde vormstijl van de 17e eeuw. Embleem der ‘Staetzucht’, zo
scherp geslepen, zo geconcentreerd, essentieel geestelijk doorlicht, dat het spreken
blijft door alle eeuwen’.
De leraar is als leraar uitgesproken op het moment dat hij gepensioneerd wordt.
De schrijver over literaire kunst en de didacticus hebben weinig kans, door alle
eeuwen te blijven spreken. Maar wat Kramer voor zijn leerlingen heeft betekend en
wat hij als neerlandicus heeft gepresteerd, heeft toch een grotere duur dan zijn
leraarschap en zijn leven. En zijn vele vrienden, onder wie niet in de laatste plaats
zij die hem in zijn geliefde commissie hebben leren kennen en waarderen, bewaren
de herinnering aan een intelligent en gevoelig, een eenvoudig en beminnelijk mens.
C.F.P. STUTTERHEIM

Lijst van geschriften
1924

Jan Luyken. Bloemlezing met inleiding.
Amsterdam.

1926

P.C. Boutens. Bloemlezing met inleiding.
Amsterdam.

1936

De vormende waarde van het
moedertaalonderwijs (openbare les).
Groningen.

1936-1950

Leesboek I en II voor de eerste en
tweede klas van Gymnasium, Lyceum of
H.B.S. Groningen.

1941

Grondlijnen voor een methodiek en
didactiek van het voortgezet
moedertaalonderwijs. (Tweede druk
1950.) Groningen.

1949

Vondel als Barokkunstenaar. Maerlant-Bibliotheek XVIII.

1950

Litterair-stilistische studiën. Groningen.

1956

Inleiding tot de stilistische interpretatie
van literaire kunst, vierde herziene en
vermeerderde druk. Groningen.
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1958-1961

Taalstudie en Stijloefening, I-III,
zeventiende druk. Groningen.

1960

Literatuur en Stijlstudie, dertiende druk.
Groningen.
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Herluf Christiaan Joseph Aloysius Baron van Lamsweerde
(Arnhem, 17 mei 1900-Bussum, 27 januari 1965)
Adeldom van geboorte heeft wijlen Herluf baron van Lamsweerde in zijn leven
nimmer laten gelden. Wie hem kenden, zagen in hem nimmer de baron, des te
opvallender de ‘honnête homme’. De menselijke waardigheid, die bij hem vergezeld
ging van een noblesse van hart, een hoffelijkheid van manieren, een vriendelijkheid
in de omgang, gaven hem iets bijzonder innemends.
Hoezeer hij onder collega's en vrienden bemind was, bleek wel uit de velen die
tijdens de requiemdienst in de kerk aanwezig waren, die daarna in lange rij hun
beurt afwachtten om zijn lieve vrouw en kinderen hun deelneming te betuigen en
die op het winderige kerkhof weer bijeen waren om zijn dode lichaam ter aarde te
bestellen, niet ver van de plaats waar, in 1932, Frederik van Eeden ter ruste was
gelegd.
Herluf Christiaan Joseph Aloysius, baron van Lamsweerde, werd op 17 mei 1900
te Arnhem geboren. Zijn vader was Alphons baron van Lamsweerde, lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal, zijn moeder een Deense, Herlova Stiernholm,
aan wie hij zijn ongewone voornaam dankte. De Van Lamsweerdes stammen uit
het land van Hulst. Herluf ontving zijn gymnasiale opvoeding bij de paters Jezuïeten
op het St.-Willibrorduscollege te Katwijk. In 1918 deed hij zijn eindexamen, in
hetzelfde jaar dat hij onder de schuilnaam Herluf van Merlet zijn eerste dichtbundel
met de romantische titel Uit Stille Stonden publiceerde. Van Lamsweerde die heel
zijn leven de pen hanteerde en letterkundig en journalistiek proza schreef, was
wellicht toch in de eerste plaats dichter. Zijn laatste bundel Binnen Bereik, die
posthuum verscheen, komt dit ongewild accentueren.
Na het gymnasium ging Van Lamsweerde rechten studeren in Amsterdam, van
1918 tot 1922. Hij rondde deze studie niet af met het behalen van de meesterstitel,
omdat een juridische loopbaan steeds minder aantrekkelijkheid voor hem kreeg.
Op het college was hij reeds begonnen aan zijn grote roman Elwin, die in 1920 het
licht zag: een eigentijdse roman ‘van leed en liefde’, zoals de ondertitel vermeldde.
Het is pikant te lezen, hoe de roman van de 20-jarige auteur enige ongerustheid
verwekte. François Hendrichs S.J., een gezaghebbend boekbespreker in die dagen,
vroeg een ernstig voorbehoud aan volwassen lezers met rijpe
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levenservaring. ‘Aan Herluf mankeerde in 1920 niets zo opvallend als rijpe
levenservaring’, schreef Van Duinkerken, die het verhaal later uit de mond van Van
1
Lamsweerde vernam . Maar het publiceren ging voort; in 1922 verscheen een nieuwe
dichtbundel Deining, een soort poëtisch dagboek met verliefde dromen en grote
verlangens.
De toenmalige hoofdredakteur van ‘De Tijd’, Alphons Laudy, wist de jonge schrijver
als redakteur aan zijn dagblad te verbinden. Van Lamsweerde kreeg de kunstrubriek,
waarin hij een bijzondere aandacht aan de beeldende kunst en de literatuur en al
spoedig ook aan de film wijdde. Hij wist de rubriek uit te bouwen tot de dagelijkse
cultuurpagina. Meer en meer raakte hij thuis in het ‘Kasteel van Aemstel’ aan de
N.Z. Voorburgwal, waar de krant geredigeerd en gedrukt werd. Hij kreeg er zijn
eigen werkkamer, die hij aanvankelijk moest delen met de ervaren journalist
Leonardus van den Broeke. De beeldende kunst had zijn grote belangstelling en
hij trok in die jaren moedig te velde tegen veel zoetelijkheden en vulgariteit in de
kerkelijke kunst. Het was in die tijd, dat hij ook meewerkte aan de letterkundige en
algemeenculturele tijdschriften van jonge katholieke kunstenaars, aan Opgang Roeping - Jaarlijksche Boekenschouw - Dietsche Warande en Belfort - De
Gemeenschap en aan het weekblad De Nieuwe Eeuw. Op De Tijd begroette hij als
nieuwe redakteuren Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A. van Domburg, aan
wie hij met een genereus gebaar een groot deel van zijn taak overdroeg. Zijn
journalistiek arbeidsveld verandert geleidelijk. In 1932 wordt hij chef-buitenland van
de Verenigde Katholieke Pers, een groep regionale bladen uitgegeven door de
Tijd-pers te Amsterdam. Daarna van 1936 tot 1942 is hij hoofdredakteur van De
Nieuwe Dag, de ochtend-editie van De Tijd. Van Lamsweerde's
aanpassingsvermogen en zijn eruditie stelden hem in staat zich gemakkelijk op
verschillende terreinen van de journalistiek in te werken. Door zijn collegialiteit en
stuwende kracht was hij als voorbestemd voor allerlei functies in het openbare leven.
Zo werd hij voorzitter van de Katholieke Journalisten Vereniging Noord-Holland,
voorzitter van de Katholieke Filmactie en redakteur van het tijdschrift Katholiek
Filmfront. In 1937 kreeg hij daarnaast de functie van Secretaris van het hoofdbestuur
van de K.R.O. Deze functies in het katholiekculturele leven hebben nooit een
hinderlijk cachet gegeven aan zijn

1

Anton van Duinkerken: De Tijd 28 jan. 1965.
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persoonlijkheid. Zijn omgang met andersdenkenden was even ongedwongen als
met geloofsgenoten.
De journalistiek slorpte Van Lamsweerde toch niet zozeer op, dat zijn letterkundige
aspiraties verloren gingen. Nadat in 1928 een derde dichtbundel Het oud seizoen
verscheen, verzen die een toenemende decadentie van het tijdsleven aanklaagden,
publiceerde hij in 1930 een novelle De soutane, een gedurfde conceptie voor een
katholiek auteur in die dagen. Hij beschrijft de zedelijke ondergang van een jong
Frans priester, op het seminarie al te zeer geprezen om zijn begaafdheden. Zijn
priesterschap dat de ware nederigheid mist, biedt geen weerstand aan de verleiding
die uitgaat van een frivole vrouw, die voor hem de boetvaardige zondares speelt.
Het verhaal dat theatrale effecten niet schuwt, mist nog een verantwoorde afronding.
Wel werd het duidelijk dat het schrijverschap van Herluf van Merlet steeds meer
een eigen signatuur kreeg, dat van de ironische moralist. Vóór alles ging hem het
probleem van de zedelijke oprechtheid ter harte. Een novellenbundel in 1932 De
bond van eerlijke mensen bevestigt deze visie op het leven. De vijf verhalen in dit
boek accentueren zijn besef van betrekkelijkheid, dat het innerlijk streven en het
handelen der mensen vergezelt. Aangemoedigd door een gunstige ontvangst in de
letterkundige critiek begon hij in de jaren '30 aan een omvangrijke roman, waarin
het menselijk zelfbedrog het grondmotief is. De roman die aanvankelijk de aardige
titel van ‘Vadertje Basilius’ zou krijgen, verscheen eerst na de oorlog in 1947 onder
de titel Het zaad tussen de doornen. Het is een rustig, maar pregnant verteld verhaal
van 400 bladzijden met het karakter van een religieuze schelmenroman dat de
langzame ontwikkeling en uitvoerigheid bezit der Russische meesterwerken en dat
ook geheel in Rusland gesitueerd is. De auteur hoopte altijd nog eens gelegenheid
te vinden de roman in bondiger vorm te herschrijven.
Meer en meer nam de journalistiek Van Lamsweerde in beslag.
De opkomst van het nationaal-socialisme wekte terstond zijn diepe afkeer. In
1942 werd door de bezetter zijn krant De Nieuwe Dag verboden. Gedurende de
Duitse bezetting heeft Van Lamsweerde een belangrijke rol gespeeld in het
Nederlands verzet. Hij was medewerker van de Parool-groep en werkte samen met
Koos Vorrink. Ook was hij redakteur van de illegale Oranjekrant en hij gaf een eigen
illegaal blad uit, Luctor et Emergo, dat zijn naam ontleende aan de spreuk uit het
wapen van Zeeland, het stamland der Lamsweerdes. Daarenboven was
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hij de katholieke adviseur van de Raad van Verzet in Nederland. Meer dan kwetsbaar
door deze functies ontkwam hij in 1944 niet aan een arrestatie door de Duitsers.
Via een verhoor door de S.D. in de Euterpestraat, waar een overvloed van bezwarend
materiaal lag opgetast, belandde hij in het concentratiekamp te Amersfoort. Het zag
er niet best voor hem uit, te meer daar zijn gezondheid ernstig ondermijnd was. In
de ziekenbarak opgenomen, openbaarde zich longtuberculose. Zijn vrouw die ervan
op de hoogte was, deed al het mogelijke om hem vrij te krijgen. De vrees voor
besmetting gaf tenslotte de doorslag, toen hij met huis-arrest werd heengezonden.
Na de bevrijding volgde opname in het sanatorium ‘Berg en Bosch’, waar hij een
zware thoraxoperatie onderging. In Davos hoopte hij in 1946 algeheel herstel te
vinden. Vrienden die hem in Bilthoven en Davos kwamen bezoeken, waren verrast
door zijn opgewektheid en groot vertrouwen. Hij schuwde ieder medelijdend gepraat;
gevoel voor het betrekkelijke was een wezenskenmerk van hem.
Van Lamsweerde raakte inderdaad weer aan het werk. Na wat voorlopige
werkzaamheden aan de krant met vallen en opstaan - want zijn gezondheid was
toch wel definitief aangetast - werd hij in 1950 opnieuw hoofdredakteur van De
Nieuwe Dag en in 1952 mede-hoofdredakteur van De Tijd. Zijn literaire creativiteit
scheen moeilijker op gang te komen, hoewel in de laatste 15 jaar van zijn leven
waarschijnlijk zijn beste werk ontstond. In 1961 verscheen een nieuwe dichtbundel
Per Saldo, waarin sommige verzen aan concentratiekamp en sanatorium herinneren,
maar die voor alles verraste door een gerijpt dichterschap. Een gedempte toon van
bitterheid en van weemoed over het vergankelijke klinkt in de poëzie door. Het is
de toon van de Prediker, van het ijdelheid der ijdelheden, maar hoe concreet en
tijdgebonden zijn de verbeeldingen die dikwijls raken aan ontgoocheling, aan kerkhof
en dood. Boven het vergankelijke uit richt zijn hoop zich op het grondeloze mysterie
Gods. De menselijke kleinheid tegenover de ontzaglijke eeuwigheid heeft hem
steeds diep doordrongen. Wij zijn ‘microben in een druppel tijd’. En zo peinzend
over het menselijk kwaad komt hij tot de bede:
‘wil het als ongedaan vergeten en vergeven,
voordat de druppel neervalt in uw eeuwigheid’.

De verzen uit Per Saldo hebben zeer gewonnen aan plastische kracht.
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Het verdroomd lyrische vers heeft scherpe kanten gekregen, maar de poëtische
expressie en zelfs de muzikaliteit zijn toegenomen.
Het jaar daarna, in 1962, zorgt ook de novellist voor een verrassing. Alsof hij
revanche wilde nemen op zijn breed uitgedijde roman die toch zoveel kwaliteiten
bezit, publiceert hij geheel onverwacht een novellenbundel De vogel der verbeelding,
volgens sommige critici zijn beste boek. Niet minder dan tien verhalen, waarvan
enkele het klassieke voorbeeld van de novelle mogen heten. Het décor en het thema
wisselen voortdurend; het eigen land, Parijs, England, Italië en ook weer Rusland
bepalen de plaats van handeling. Men denkt soms even aan Guy de Maupassant,
aan Couperus, maar een eigen toon, een eigen levensvisie is present. Herluf van
Merlet toonde op 60-jarige leeftijd een opmerkelijk vakmanschap in de kunst van
vertellen. De levendige dialoog is niet verwonderlijk voor de man die in het
gezelschapsleven de kunst van converseren zo goed verstond. De snedigheid van
het riposteren wedijvert met de verzorgde en tegelijk spontane gesprekvorm. De
titels der verhalen zouden een wat geparfumeerde romantiek kunnen suggereren:
Glynhouse - De tuinman van Santa Croce - Het galatenue, maar al lezende blijkt
spoedig dat de auteur doordringt tot in de schuilhoeken van het menselijk hart,
hoewel zijn ironische visie aan mildheid heeft gewonnen. De beide satyrieke
dierverhalen: De biddende roofsprinkhaan en De witte olifant tonen schrijvers
veelzijdig talent.
Het werk op zijn redaktiebureau nam Van Lamsweerde weer meer en meer in
beslag. Samen met Mr. W.A.M. van der Kallen maakte hij van De Tijd, waarin weldra
De Maasbode werd opgenomen een krant van intellectuele standing. Het haperde
nog wel eens met zijn gezondheid, maar hij klaagde nooit. Zijn functies breidden
zich nog uit toen hij bestuurslid werd van het P.E.N.-centrum voor Nederland, en
zo bereikte hij de leeftijd die bestemd is voor jubilea en herdenkingen. Bij zulke
gelegenheden bleek hoezeer hij de sympathie van vrienden en collega's, van
medewerkers en oud-medewerkers had verworven. Zijn hoofsheid in de omgang
en zijn goede collegialiteit dwongen het respect af van de man die meermalen blijk
gaf van een principiële houding en grote wijsheid. Des te smartelijker voor zijn
collega's, meer nog voor zijn vrouw en kinderen, was zijn onverwachte dood in
januari 1965, enige maanden voordat zijn pensioen hem misschien wat meet rust
geschonken had. Een gal-operatie in de zomer van 1964 had voor de doctoren
wellicht een gevaarlijker ziekte aan het licht
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gebracht. Hij bleef er onkundig van. Maar na een haastige opname in het ziekenhuis
te Bussum was binnen een week zijn lot beslecht.
Enkele maanden na zijn dood verscheen zijn vijfde dichtbundel Binnen Bereik,
die in de beste verzen de bevestiging bracht van een eigen dichterschap. Opnieuw
is er de ontmaskering van de schone schijn (Daguerreotype - La belle epoque),
terwijl een aantal andere verzen, waaronder enige kwatrijnen, blijk geven van zijn
kritische blik op het menselijk tekort, ook op het eigen falen. Van Lamsweerde was
een moralist, die het zelfonderzoek nimmer schuwde. Maar de bundel heeft méér
verscheidenheid. Er staan een aantal landschapsverzen in, waarvan de verbeelding
treft door een hedendaags gevoel van lichamelijke beleving en verbondenheid. Het
vers Nazomer in Toscane treft te meer, omdat hij van het zuiden zo dikwijls een
volledig herstel verhoopte.
Zijn graf op het afgelegen stille kerkhof is gedekt door een sobere zerk. Het
gepolijste oppervlak draagt zijn naam en een hem vertrouwd embleem: het lammetje
met het zegevaantje uit zijn adellijk wapen, tevens troostend zinnebeeld van Offerlam
en Verrijzenis. Letters en embleem werden ontworpen door zijn zoon Reinald.
PIET OOMES

Geschriften
Onder de schuilnaam Herluf van Merlet publiceerde Van Lamsweerde behalve
enkele vertalingen o.a. van Luc Estang:
Temps d'Amour (1950) en van François Mauriac: Le Sagouin (1952).
1918

Uit stille stonden. Amsterdam.
(gedichten)

1920

Elwin. 's-Hertogenbosch. (roman)

1922

Deining. Amsterdam. (gedichten)

1928

Het oud seizoen Amsterdam. (gedichten).

1928

Jan Gregoire. Amsterdam. (essay).

1930

De soutane. Hilversum. (novelle)

1932

De bond van eerlijke mensen.
Amsterdam. (verhalen)

1946

Adam en Eva voor de spiegel.
Amsterdam. (aforismen)

1947

Het zaad tussen de doornen.
Amsterdam. (roman)

1961

Per saldo. 's-Gravenhage. (gedichten)

1962

De vogel der verbeelding. 's-Gravenhage.
(verhalen)

1965

Binnen bereik. 's-Gravenhage-Rotterdam.
(gedichten)
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Combertus Willem van der Pot
(Zevenbergen, 25 januari 1880-Den Haag, 26 juni 1960)
Combertus Willem van der Pot is geboren te Zevenbergen op 25 januari 1880, het
geboortejaar ook van Kranenburg, van Meijers, van De Monchy. Sinds zijn tweede
jaar echter is hij opgegroeid op de kleine buitenplaats ‘Overenk’, een half uur gaans
van de stad Zwolle. In die jaren - en nog veel later - betekende een dergelijke afstand,
dat men volkomen ‘buiten’ woonde.
Hij heeft de H.B.S. doorlopen en na twee jaar privaatles (1896-'98) het eindexamen
gymnasium behaald in Kampen. De kans dat men bij een zo snel tempo grote liefde
krijgt voor de klassieke talen en cultuur is niet groot. In ieder geval bemerkt men
niet dat ‘de klassieken’ in Van der Pots geest een belangrijke plaats innamen. Zijn
belangstelling was meer gericht op onze eigen historie, vooral op de rechtshistorie.
Met name heeft hij later telkens weer doen blijken van zijn verbondenheid met de
streek om Zwolle, waar hij was opgegroeid.
Van der Pot studeerde van 1898 tot 1903 te Utrecht in de rechten. De studie
verliep vlot, hij besloot haar met een promotie op stellingen, was een korte tijd
advocaat te Dordrecht en werd in 1904 ambtenaar ter provinciale griffie van
Overijssel, eerst op de afdeling Waterstaatszaken, later op de afdeling
Gemeentezaken en Kabinet. De Staten van Overijssel kwamen juist in deze jaren
op weinig eervolle wijze ‘in het nieuws’ doordat tweemaal een groep van omstreeks
de helft der leden door geen stem uit te brengen het nemen van een besluit
verijdelde. De laatste keer, in 1907, stond Van der Pot - nog geen dertig jaar oud als nummer één op de voordracht voor een griffiersbenoeming. Gedeputeerde
Staten kozen de weg van de minste weerstand, vroegen hun voordracht terug en
wijzigden die, waarop een ander is benoemd.
Daarop is Zwolle Van der Pot kwijtgeraakt en heeft Leiden hem gewonnen: in
1910 werd hij secretaris van het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit ambt liet
hem, toen hij zich had ingewerkt, nogal wat tijd ter beschikking en hij heeft die tijd
onder andere besteed aan de voorbereiding van zijn promotie in de
staatswetenschap, aan het lidmaatschap van de Leidse gemeenteraad en aan het
secretariaat van de Kamer van Koophandel (sinds 1917). De promotie geschiedde
te Utrecht in 1916, cum laude, nog bij zijn vroegere leermeester De Louter, ofschoon
deze reeds sedert enige jaren geen staatsrecht meer onderwees. Het onderwerp
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was: Wet en Algemene Maatregel van Bestuur in het Nederlandsche Staatsrecht.
Met dit lijvige, stevig gefundeerde en doorwrochte werk heeft de schrijver als met
één slag zijn plaats in de wereld van het publieke recht in ons land ingenomen.
In de gemeenteraad heeft hij zitting gehad als vrijzinnig democraat. In 1918 werd
hij tot wethouder gekozen en gedurende drie jaar heeft hij de portefeuille van
financiën en van openbare werken beheerd. Publicaties later uit de jaren twintig
spreken nog van zijn belangstelling voor de gemeentefinanciën; van die voor de
volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening is hij tot in zijn laatste levensjaren in
annotaties en artikelen blijk blijven geven.
In 1921 deed de Groningse universiteit, vanwaar Ph. Kleintjes naar Amsterdam
was vertrokken, een beroep op Van der Pot. Zich los te maken uit een samenleving,
waar hij zich zeer thuis gevoelde, zal hem niet licht zijn gevallen, maar anderzijds
boden de wetenschappelijke mogelijkheden, vooral in een juridische faculteit van
bescheiden omvang gelijk de Groningse lang is geweest, zeker een aantrekkelijk
perspectief. In de inaugurele oratie, ‘De verdeeling der Staatstaak’, ziet men de
wijze van schrijven, en vooral van beschrijven, die hij zijn ganse leven behouden
heeft. De formuleringen zijn doordacht, de stijl is beheerst en verzorgd, humor en
(milde) ironie komen als kinderen nu en dan even buiten hun speelterrein en geven
dan een ontspanning die deugd doet.
Tijdens de eerste Groningse jaren heeft de voorbereiding van de colleges - in
staatsrecht, administratief recht, staatkundige geschiedenis en volkenrecht! - zijn
krachten hoofdzakelijk opgeëist. Doch spoedig komen er geschriften, over het
parlementarisme als staatsvorm, maar ook over de wettelijke regeling van het
vernietigingsrecht (praeadvies Nederlandse Juristenvereniging 1925, naast F.G.
Scheltema), een onderwerp dat ook tot na 1945 Van der Pots aandacht heeft
behouden. In 1927 slaat hij een aanzoek van de Leidse juridische faculteit om zich
beschikbaar te stellen voor de opvolging van Krabbe af. A.M. Donner heeft als één
van de redenen genoemd dat Van der Pot het moeilijk vond in de gemeente Leiden
ambteloos burger te zijn en langs het stadhuis te lopen met de gedachte dat hij dáár
niets meer te zoeken had. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij bovendien opzag tegen
het meer omvattende werk in de grotere faculteit. Van der Pot heeft in Leiden aan
de Witte Singel gewoond, op het tegenwoordige nummer 82, twee huizen
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verwijderd van Krabbe, met wie hij veel contact heeft gehad. Toen hij later, na Huarts
dood in 1935, niet ongeneigd bleek een professoraat te aanvaarden aan de stedelijke
universiteit van Amsterdam, heeft de gemeenteraad aldaar anders beslist.
In 1928 voltooit hij een nieuwe uitgaaf van Oppenheims Gemeenterecht, dat sinds
1913 niet herdrukt was. Met grote zorgvuldigheid doet hij in zijn ‘keurige bewerking’
- de verdiende lof is van Van Vollenhoven - van het kunstwerk van de meester
uitkomen, wáár zijn opvatting een andere was. De herziening van de Gemeentewet
in 1931 maakte een supplement nodig, dat in 1932 is verschenen. Het raadplegen
van het werk werd er omslachtiger door, maar het is op deze wijze toch nog een
aantal jaren goed bruikbaar gebleven, zonder zijn markante trekken te verliezen.
Onder het vele dat Van der Pot tijdens zijn Groningse professoraat heeft
geschreven is vooral zijn bijdrage over ‘De vormen van het besturen’ aan de
jubileumbundel 1932 van Samsom te Alphen aan de Rijn van duurzame betekenis
geweest. Het spreekt wel vanzelf dat op deze knappe eerste aanloop naar een
systematiek van een te onzent vrijwel niet systematisch behandeld onderwerp later
correcties en aanvullingen van anderen zijn gekomen. Dit doet evenwel niets af aan
de verdienste van het bondige en baanbrekende artikel, dat onze studie van het
bestuur in volgende decenniën is blijven beheersen.
In 1935 was hij ten tweeden male praeadviseur voor de Juristenvereniging, ditmaal
naast F.J.A. Huart, over delegatie door de gemeenteraad aan burgemeester en
wethouders. Van der Pot had grote waardering voor de vereniging als
ontmoetingspunt voor juristen van allerlei slag en het verdroot hem dat
publiekrechtelijk georiënteerde juristen er zijns inziens te vaak verstek lieten gaan.
Ook de rechtshistorie krijgt in deze jaren haar deel: het Tijdschrift voor
Rechtsgeschiedenis bevat de beide mooie studies over onze gemeentelijke
bestuursorganisatie onder koning Willem I, resp. bestrijkende de jaren 1815-'19 en
1822-'25. Van der Pot wordt opgenomen in de redactie van Themis en heeft sinds
1930 aan dit tijdschrift in hoofdzaak zijn talrijke boekbesprekingen bijgedragen gelijk
hij in vroeger jaren vooral aan het Rechtsgeleerd Magazijn had gedaan. Sedert
1939 behoefde hij in dit opzicht geen keus meer te doen. Trouwens, nadat hij, als
hoogleraar rude donatus, in October 1951 deel was gaan uitmaken van de redactie
van het Nederlands Juristenblad, heeft hij vooral daarin
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zowel vele boekaankondigingen als zijn welkome commentaren op staatsrechtelijk
belangrijke gebeurtenissen - grondwetsherzieningen met name - laten verschijnen.
In 1937 gewerd hem, geheel buiten eigen verwachting doch niet buiten die van
vele anderen, de benoeming tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
In 1939 deed hij er in de afdeling Letterkunde de befaamde mededeling over ‘De
plaats van het koningschap in ons hedendaagsche staatsrecht’, waarin hij, wel niet
als eerste maar met de krachtigste staving en de grootste overtuigingskracht, in het
licht stelde dat de beweerdelijk ‘monistische’ verhouding van regering en
volksvertegenwoordiging te onzent in werkelijkheid een ‘dualistische’ was. Van der
Pots verhandeling heeft ook hierin verhelderend gewerkt, dat men de vraag van
monisme of dualisme is gaan stellen zowel ten aanzien van de verhouding
regering-parlement als bij de relatie koning-minister, dus binnen ‘de Kroon’.
Zijn voornaamste en grootste werk is het Handboek van het Nederlandsche
Staatsrecht, vlak vóór de Duitse inval in 1940 verschenen. Collegestof zal wel de
grondslag hebben uitgemaakt, doch daartoe is de inhoud bij lange na niet beperkt
gebleven. De opzet is steeds geweest, zoals de schrijver in 1953 nog eens
vaststelde, die van een systematisch ingedeelde commentaar op onze Grondwet
met de hoofdzaken van de organieke wetten. Altijd ook is het staatsrecht van het
koninkrijk zoveel mogelijk, overeenkomstig het door Van Vollenhoven nagestreefde
ideaal, afzonderlijk behandeld van dat van het rijk in Europa. Heel bevredigend heeft
deze indeling naar mijn mening in de praktijk nimmer gewerkt en de staatsrechtelijke
ontwikkeling van 1954 heeft daar ook geen goed aan gedaan, gelijk de schrijver in
1957 erkende. Door studenten kan het werk niet gemakkelijk als leerboek worden
gebruikt, maar dit schijnt mij slechts een défaut de ses qualités te zijn, want wat
staat daar niet tegenover! Van den beginne af heeft het boek enorm groot gezag
gehad en het heeft dit behouden, ook al wordt tegenwoordig door velen een
aanvulling van de behandeling der materie naar de kant van de politieke wetenschap
verlangd. Bewogenheid van de schrijver komt zelden tot uiting. Een klein voorbeeld
hiervan zie ik echter in de passage over de bevoegdheid der politie in § 81.
Tijdens de Duitse bezetting heeft Van der Pot nagenoeg niets gepubliceerd. Zijn
benoeming tot rector magnificus in 1940 is terstond weer ingetrokken. De
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken,
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Mr Frederiks, vormde uit enige ambtenaren van Rijk en provincie een kleine
commissie ter bestudering van vraagstukken van administratief recht. Deze
commissie, die alleen ‘binnenskamers’ heeft bestaan en gewerkt, had Mr J.P.
Fockema Andreae tot voorzitter, Van der Pot was ondervoorzitter en zijn mening
had er, zoals te verwachten was, groot gezag.
In deze jaren verrichtte hij ook het meeste werk voor zijn, ‘Bestuursen
Rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën’, verschenen in 1949 en berustend
op een enorme kennis van de dikwijls weinig overzichtelijke literatuur. De beschrijving
van ons oude recht kon door deszelfs verbrokkeldheid en onstelselmatigheid moeilijk
tot meeslepende lectuur worden, zij bevat evenwel een schat van gegevens en
daarop wèlgegronde conclusies. Vooral geldt dit voor het Bataafs-Franse tijdperk
en voor dat van het ‘monarchisch-aristocratisch’ bestel’ tussen 1814 en 1848, maar
ook valt te wijzen op de behandeling van de regeringsreglementen onder de
Republiek (voortzetting van een studie van 1942 over ons oudste provincierecht)
en op de staatsrechtelijke geschiedenis van Brabant en Limburg, die door onze
vaderlandse geschiedschrijving - begrijpelijk, maar daarom nog niet excusabel - is
verwaarloosd.
Aan het einde van de bezettingstijd is Van der Pot terstond geroepen tot de post
die hem rechtens toekwam, het rectoraat van de universiteit. Het probleem van de
staatsnood en het noodrecht, uiterst actueel in die dagen, eiste zijn belangstelling
op en hij sprak er in 1946 over zowel bij de overdracht van het Groningse rectoraat
als, reeds vroeger, bij de opening van de jaarvergadering der Juristenvereniging.
De consolidatie van onze opvattingen dienaangaande heeft hij ongetwijfeld zeer
bebevorderd.
Het is ondoenlijk om in een bericht van enkele bladzijden recht te laten wedervaren
aan ook zelfs maar de voornaamste producten van zijn werkzaamheid, die naar 't
lijkt onbegrensd was. Toen hij in 1950 naar het Haagse Benoordenhoutkwartier
verhuisde, was hij reeds voorzitter van het driemanschap dat tot taak had een nieuwe
hoger-onderwijswet te ontwerpen. De resultaten van het verrichte, uitermate
verdienstelijke werk hebben voor hem teleurstelling opgeleverd.
Zijn laatste grotere publicatie beschrijft, in opdracht van de Koninklijke Akademie,
de geschiedenis van de Nederlandse staatsrechtsweten-
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schap sedert 1813. Zij is van veel waarde, doch laat degenen onbevredigd die, ten
onrechte wellicht binnen het gestelde bestek, wat minder beknoptheid hadden
verwacht.
Kan men aldus aan het werk van Van der Pot niet voldoende recht doen, noch
veel minder kan men dit aan zijn persoon, maar nu om andere redenen. Geschreven
woorden, uit wiens pen zij ook komen, moeten welhaast tekort schieten om die
persoon in haar volle waarde te schetsen, om de geest aan te duiden die hem
vervulde en die sprak uit alles wat hij het licht deed zien. Heel juist heeft J.C. van
Oven in juli 1960 gewaagd van de beheerste bewogenheid en de rustige overtuiging,
die Van der Pots geschriften en woorden zo indrukwekkend konden maken. Het is,
meent schrijver dezes, vooral door de zeldzame harmonie tussen geest en
handelingen geweest, dat Combertus Willem van der Pot al degenen, die met hem
in aanraking mochten komen, zo heeft geïmponeerd.
J.V. RIJPPERDA WIERDSMA
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Heert Terpstra
(Stiens, 13 december 1884-Hilversum, 24 december 1964)
In Dr. H. Terpstra verloor de historische wetenschap niet alleen een intelligente en
werkzame geleerde, die tot op hoge leeftijd nog tot opmerkelijke studies in staat
was, maar tegelijk ook een pionier, die bij het begin van zijn wetenschappelijke
loopbaan een volkomen onontgonnen terrein van historisch onderzoek ontsloot.
Zijn vroegste jeugd bracht Heert Terpstra door in een laat 19e eeuwse, nog vrij
gesloten dorpsgemeenschap, waar zijn horizon werd bepaald door de boerderij van
de ene grootvader en de ongetwijfeld voortreffelijke school van de andere. Deze
grootvader, die het later tot schoolopziener zou brengen, had onder de leerlingen
van zijn dorpsschool ook P.J. Troelstra geteld. Klassegenoot van de ouders van
Heert Terpstra, bleef Troelstra gedurende zijn gehele leven een goede vriend van
de familie, hoewel zij niet Troelstra's politieke opvattingen deelde.
Het was zeker geen benauwde dorpssfeer, waarin de jonge Terpstra opgroeide
en waar de domine-filosoof Van der Bergh van Eysinga zijn jeugdige catechisanten
liever inwijdde in de geheimen van de sterrenstelsels, dan dat hij hun kennis van
de bijbel bijbracht.
Daar de ouders naar Groningen verhuisden, bezocht Terpstra hier het gymnasium,
waar de basis werd gelegd voor de latere universitaire studie in diezelfde stad. Door
deze gymnasiale opleiding werd bij de jongen een grote belangstelling en liefde
gewekt voor de oude talen, zelfs in die mate dat bij de keuze van de universitaire
studierichting het maar weinig scheelde of het was klassieke talen geworden. Maar,
en dit is typerend, hij koos toch de Nederlandse letteren, omdat hij meende hierdoor
in contact te blijven met het gewone leven van zijn eigen tijd. Deze intense
belangstelling voor de mens en zijn milieu zou hij ook in zijn historisch werk tot
uitdrukking brengen.
Later toen zijn inzicht was gerijpt en hij ook als historicus was gevormd, zag hij
de beperktheid van dit standpunt uit zijn jeugd. De klassieken behielden echter
steeds zijn grote liefde en tot in zijn laatste levensjaren las hij geregeld als
ontspanning naast zijn historische werk de Latijnse schrijvers. Zijn historische studies
zowel als zijn recensies getuigen op vele plaatsen van zijn eruditie ook op dit gebied.
Daar geschiedenis in het begin van deze eeuw alleen als bijvak bij het hoofdvak
Nederlandse letteren gold, volgde Terpstra's definitieve keuze
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pas na het candidaatsexamen, vooral onder invloed van de colleges van de toen
nog pas sinds kort optredende hoogleraar Huizinga die voor de Groningse studenten
wel een geheel andere wereld deed opengaan. Huizinga was het ook, die Terpstra
aanspoorde een semester in het buitenland te studeren. In Freiburg i.B. volgde
Terpstra daar de colleges van corypheeën als Meinecke en Von Below, ongetwijfeld
van groot belang voor zijn verdere vorming. Zelfs Terpstra's van nature reeds
nauwkeurige werkwijze, werd door Huizinga nog gestimuleerd.
Het onderwerp voor zijn proefschrift dankte Terpstra echter niet aan Huizinga,
maar aan de toenmalige rijksarchivaris Dr. de Hullu, de beheerder van de koloniale
archieven in het Algemeen Rijksarchief. Zuiver praktische overwegingen, de wens
zo spoedig mogelijk een leraarsbetrekking te aanvaarden, om een gezin te kunnen
stichten, brachten Terpstra er toe te zoeken naar een beperkt onderwerp, dat hem
in staat zou stellen in de tijd van hoogstens een jaar de doctorstitel te verkrijgen.
Waarschijnlijk speelde hierbij de vrees een rol, dat wanneer hij eenmaal leraar zou
zijn, deze taak te veel van zijn krachten zou vergen om daarnaast nog de studie
voor een proefschrift te kunnen voltooien.
Dank zij de Hullu had hij het geluk een nog vrijwel onontgonnen veld van studie
aan te boren: de geschiedenis van de Nederlandse vestigingen op het vasteland
van Azië. Met een enkele uitzondering hadden de koloniale historici van de 19e
eeuw te uitsluitend hun aandacht gericht op de geschiedenis van de Nederlanders
in de Maleise archipel. De rol en de betekenis van de kustgebieden van Voor-Indië
als producent van textiel, het ruilmiddel bij uitstek tot verkrijging van de specerijen
in de Archipel, was in het vergeetboek geraakt. Slechts L.C.D. van Dijk had in 1858
een korte studie gewijd aan de V.O.C. dienaar Wemmer van Berchem en daarbij
ook diens verblijf aan de kust beschreven, gebaseerd op archivalia.
In wijze zelfbeperking koos Terpstra een klein afgerond onderwerp, de stichting
van de Nederlandse factorijen op de Koromandelkust tot 1608. Door het vrijwel
ontbreken van gedrukte literatuur, was Terpstra geheel aangewezen op originele
archiefstukken, maar ook de omvang hiervan was voor deze beginperiode der
vestiging te overzien. Wel bracht deze studie Terpstra in contact met de 17e eeuwse
Nederlandse beschrijvers van die gebieden. Over één van hen, Daniël Havart, aan
wie de advocaat der Compagnie Pieter van Dam voor zijn ‘Beschrijvinge’ van dat
lichaam een groot deel van zijn gegevens over het handelsbedrijf op de Koro-
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mandelkust ontleende, schreef Terpstra jaren later een belangwekkend artikel,
waarin hij voor deze wat vergeten auteur aandacht vroeg.
In 1911 leverde Terpstra met zijn proefschrift een bewijs van eigen
wetenschappelijk onderzoek. Al heeft de opzet nog iets kroniekmatigs en worden
de bronnen wellicht wat te nauwgezet naverteld, toch draagt deze studie niet alleen
reeds alle kenmerken van Terpstra's conscientieuze wijze van werken, tegelijk
spreekt er uit zijn grote aandacht voor de personen en het milieu, waarin deze
moesten werken.
Na zijn promotie was Terpstra gedurende korte tijd werkzaam aan het Nederlands
lyceum in den Haag, waar hij ook aardrijkskunde moest doceren. Gewetensvol
volgde hij daarvoor colleges in Utrecht. Maar in 1913 werd hij benoemd aan het
nieuw opgerichte gymnasium te Hilversum. Hier gaf hij uitsluitend geschiedenis tot
hij in 1944 de school om gezondheidsredenen moest verlaten. Zeer grote
veranderingen moet hij in die meer dan 30 jaar hebben medegemaakt, zowel in de
Hilversumse schoolgemeenschap als in de Gooise omgeving, de ontwikkeling van
het in 1913 nog vrij kleine en stille forensendorp tot de huidige radiostad.
Ook na 1944 heeft Terpstra nog telkens voor de klas gestaan, in het bijzonder in
de periode 1947-1954, toen door verschillende scholen in Hilversum, Bussum en
Utrecht een beroep op hem werd gedaan.
Tegelijk had hij voor zijn werkzame geest ook ander meer wetenschappelijk werk
gezocht. Hij vond dit op het Indisch Instituut, het huidige Koninklijk Instituut voor de
Tropen, waar hij ter beschikking werd gesteld van de directeur van de afdeling
Volkenkunde. Deze functie vervulde hij tot zijn aftreden in 1949 bij het bereiken van
de 65-jarige leeftijd.
Het lesgeven moet een zeer groot deel van Terpstra's werkkracht hebben opgeeist,
vooral in de eerste jaren. Kort na zijn promotie was hij nog in staat een paar studies
te voltooien, waarvoor hij het materiaal reeds verzameld zal hebben, terwijl hij bezig
was met het archiefonderzoek voor zijn dissertatie. In het bijzonder is dit het geval
met een artikel over de stichting in 1612 van het fort Geldria bij de stad Paliacatta
op de Koromandelkust.
Zijn grotere publicatie in 1918 over de Westerkwartieren: Suratte, Arabië en Perzië,
waarvan het handelsbedrijf nauw verbonden was met dat in Koromandel, vloeide
als vanzelf uit die vroegere studies voort.
Ook bij zijn geschiedverhaal over deze factorijen beperkte Terpstra zich tot de
beginjaren (tot 1624) en behoefde hij zich slechts te baseren
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op archivalia, die te overzien en in niet te lange tijd door te werken waren. Bij zijn
zeer zorgvuldige en nauwgezette werkwijze moet hij zich bewust zijn geweest alleen
zo de beste resultaten te kunnen bereiken. Als bijlage tot deze studie publiceerde
Terpstra een groot aantal originele stukken.
De ‘Westerkwartieren’ is weer geschreven in dezelfde zeer verzorgde stijl en met
een weloverwogen woordkeus. Terpstra bezat ook in het bijzonder de gave om
1
pakkende citaten te gebruiken. Reeds de aanhef van zijn dissertatie was een vondst .
Terwijl Terpstra in zijn studie over Koromandel nog geen aandacht behoefde te
besteden aan de Engelse concurrenten der Nederlanders, gebruikte hij voor de
Westerkwartieren ook Engelse gedrukte literatuur. Een onderzoek van Engelse
originele stukken schijnt hij niet te hebben overwogen, terwijl voor Portugese bronnen
kennis van die taal zou zijn vereist.
Inderdaad is in dit opzicht en dit geldt ook voor zijn latere publicaties, zijn wijze
van voorstelling te uitsluitend gezien vanaf ‘de borstwering van het Nederlandse
fort’. Dat er ook een inheemse versie van die voorstelling zou kunnen bestaan, was
Terpstra zeker niet onbekend, maar zich bewust van eigen beperkingen hield hij
deze kant toch min of meer buiten zijn geschiedverhaal. Reeds in 1931 uitte hij
critiek op Stapel's pretentie een ‘Geschiedenis van Nederlandsch Indië’ te geven,
die slechts een geschiedenis van Nederlanders in Indië was. Mede waarschijnlijk
dank zij deze critiek verzekerde Stapel zich later, zowel voor het onder zijn redactie
tot stand gekomen veeldelige werk met dezelfde titel als voor de 2e druk van zijn
beknopte boek, van de medewerking van Prof. F.D.K. Bosch.
Wat de relaties van de Nederlanders met de andere mededingers betreft, zijn
Terpstra's studies echter wel wat te uitsluitend gebaseerd op Nederlandse bronnen.
Na 1918 komt Terpstra een aantal jaren niet tot wetenschappelijk werk, maar in
1926 begint dan zijn relatie met het Tijdschrift voor Geschiedenis, die tot zijn dood
zal voortduren.
In dit tijdschrift heeft hij verscheidene studies gepubliceerd, maar bovenal kon de
redactie op hem rekenen als recensent van een groot deel

1

‘De Custe van Coromandel (is) den slincken arm van de Molucos ende omliggende eylanden,
gemerckt sonder doecken, van daer comende, de negotie doot is in de Molucos’. (Havart)
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van de koloniaal-historische productie uit die jaren. Over een groot aantal studies,
waaronder zeer belangrijke, heeft Terpstra zijn meestal zeer goed gefundeerd
oordeel gegeven. Helder zag hij, hetgeen van blijvende waarde was en wat ook
beloften voor de toekomst inhield. Humaan met ruime blik, stond hij ook open voor
opvattingen, die de zijne niet waren, maar in zijn integriteit was hij volkomen afwijzend
tegen elke aprioristische en vervalste geschiedschrijving, of dit nu de averechtse
verdediging van J. P. Coen door Gerritson en zijn leerling Kiers betrof of zwart-wit
geschiedschrijving ter afkeuring van het Nederlandse koloniale beleid in Indonesië.
Heel wat jonge doctores, maar ook historici met een gevestigde reputatie zagen
hun werk door Terpstra gewogen en dit gebeurde zeer zorgvuldig, waarbij ook op
compositie, taal en woordkeus werd gelet, terwijl feitelijke historische onjuistheden
werden gesignaleerd. Terpstra moet over een phenomenaal geheugen hebben
beschikt en dat niet alleen op het gebied van de koloniale geschiedenis. Niemand
van de beoordeelden zal zich echter gekwetst hebben gevoeld, want altijd werden
ook de positieve kanten naar voren gebracht. Terpstra's oordeel bleef mild en was
soms niet van humor ontbloot.
Zijn eerste bespreking betrof zijn eigen veld van studie, de publicatie van de
remonstrantie van Francisco Pelsaert in Engelse vertaling uitgegeven door W. H.
Moreland en P. Geyl, een beschrijving van het vroeg 17e eeuwse India. Een recensie
van Colenbrander's ‘Koloniale Geschiedenis’ groeide uit tot een artikel, waarin
Terpstra naast waardering toch zeer duidelijk de zwakke plekken van dit werk aangaf,
een objectieve degelijke bespreking, terwijl Terpstra toch bepaald niet aangenaam
getroffen moet zijn door Colenbrander's wel zeer nonchalante afdoening van
Terpstra's eigen studieterrein als ‘afgestorven geschiedenis’, waaraan geen aandacht
behoefde te worden besteed.
Voor zijn openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in de koloniaal-historische
wetenschap getuigt Terpstra's waarderende critiek op het proefschrift van J.C. van
Leur, reeds direct bij het verschijnen in 1934 en later in zijn bedrage in
‘Geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland’. Bedenkingen, die Terpstra toen
reeds uitte zouden door later onderzoek, ook van archivalia worden bevestigd.
Terecht onthield Terpstra zich geheel van een oordeel over Van Leur's theoretische
beschouwingen. Veel critischer stond Terpstra tegenover Van Leur's aandeel aan
de ‘Geschiedenis van de Nederlanders over de zeeën’ onder
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redactie van J. C. de Haan, omdat dit stuk, welke interessante
economisch-historische beschouwingen het ook bevatte, niet beantwoordde aan
de populair-wetenschappelijke opzet van dit werk, buitendien miste Terpstra het
persoonlijke element, dat bij Van Leur geen enkele rol speelde.
Terpstra's recensies brachten hem soms tot eigen publicaties. Naber's uitgave
van de ‘Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten’
inspireerden hem tot het aardige ‘Buitenlandse getuigen van onze koloniale
expansie’, uitgegeven in de populair wetenschappelijke Patria reeks.
Bij besprekingen van bronnenpublicaties ijverde Terpstra behalve voor een
nauwgezette weergave van de originele teksten ook voor een zoveel mogelijk
integrale opname, dit laatste een ideale eis, en in de praktijk, vooral uit finantieele
redenen dikwijls niet te verwezenlijken.
In 1934 vond Terpstra pas weer tijd tot het schrijven van eigen studies. In het
Tijdschrift voor Geschiedenis verschijnt dan een artikel over de
bezuinigingsmaatregelen van Jan Pieterszoon Coen, die leidden tot de opheffing
van de Nederlandse factorijen in Achter-Indie. Dit artikel preludeerde reeds op de
omvangrijker studie over de Nederlandse factorij in Patani, als verhandeling van
het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde gepubliceerd, ook weer
een zeer gedetailleerde, soliede beschrijving van deze handelsvestiging. Patani,
een van die landen in Oost-Azië, waar de Voor-Indische kleedjes werden
geïmporteerd, was voor Terpstra geen onbekend terrein.
Door zijn volkomen vertrouwdheid met de stof van de oudste reizen der
Nederlanders was Terpstra de aangewezen historicus om dit gedeelte in het grote
verzamelwerk van Stapel te behandelen. Het werd weer een helder en duidelijk
overzicht.
Terpstra moet zich ongetwijfeld aangetrokken hebben gevoeld tot een van de
meest sympathieke figuren uit die vroege periode, Jacob van Neck, onder wiens
leiding de tweede schipvaart geschiedde. Dit leidde tot een uitnemend geschreven
biografie, die wel Terpstra's beste boek is genoemd. Zeer grondig gedocumenteerd,
ook over werkzaamheden van Van Neck als Amsterdams regent, die gedeeltelijk
buiten het Compagniesbedrijf vielen en waarvoor Terpstra uitgebreid
archiefonderzoek had te doen, geeft deze levensbeschrijving ondanks de hiaten in
het archiefmateriaal, toch een goede karakterschets van deze bescheiden, intelligente
en humane man.
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Toen de Linschoten Vereniging een nieuwe druk van het Itinerario van Jan Huygen
van Linschoten wilde voorbereiden, kon dit niet beter worden toevertrouwd dan aan
Terpstra. In de jaren 1955-1957 verzorgde hij deze uitgave, die een geheel nieuwe
bewerking werd. De tekst werd op de bronnen gecontroleerd en de annotaties
werden zeer uitgebreid, daar de vorige bewerker H. Kern zich voornamelijk had
beperkt tot de verklaring van Oosterse termen. Bovendien schreef Terpstra een
nieuwe inleiding, waarin hij niet alleen een uitstekende analyse van het reisgeschrift
gaf, maar ook een uitvoerige biografie van Jan Huygen opnam met gebruikmaking
van hetgeen er sedert 1910 (jaar 1e uitgave) over het Itinerario en zijn maker was
verschenen.
In zijn latere levensjaren kwam Terpstra nog tot enige opmerkelijke studies. Het
Compagniesbedrijf had voor hem geen geheimen. Hieraan danken wij een
verhelderend artikel, waarin hij veel aandacht geeft aan de verschillende
bedrijfsvormen, zowel commerciële als industriële der Compagnie en ook aantoont
welke grote kennis op allerlei gebied van het Compagniespersoneel werd geeist.
Van Terpstra's latere artikelen noemde ik reeds dat over Daniël Havart. Dan
schreef hij over de merkwaardige Jacob Haafner, 18e eeuwse voorloper van de
anti-koloniale stroming in de 19e eeuw.
Hoe Nederlandse cultuurbeïnvloeding in Azië Terpstra interesseerde, bewijst een
studie over het Compagniesonderwijs in Ceylon.
Het lesgeven heeft bij Terpstra ongetwijfeld de gave ontwikkeld tot populariseren.
In ieder geval deed hij ook op dit gebied voortreffelijk werk. Behalve het reeds
genoemde Buitenlandse getuigen van de Nederlandse expansie, schreef hij een
beknopt zeer leesbaar overzicht over het hem zo bekende terrein, De Nederlandse
vestigingen in Voor-Indië. Voor de eerste Nederlandse systematische encyclopaedie
belastte hij zich met het hoofdstuk Kolonisatie.
Gedurende de periode van zijn werkzaamheid aan het Indisch Instituut schreef
hij een populair geschiedkundig overzicht over Indonesië, terwijl hij verscheidene
meer populaire kleine studies publiceerde in ‘Cultureel Indië’, een tijdschrift, dat
onder auspicien van het Indisch Instituut werd uitgegeven. Met name moet hier
worden genoemd ‘Tropische levenskunst’, waaruit weer Terpstra's aandacht voor
de mens en zijn milieu blijkt.
Enige courantenartikelen in de N.R.C. over onderwerpen uit de Nederlandse
expansiegeschiedenis, die om de een of andere reden juist
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dan in de publieke belangstelling stonden, bewijzen de vaardigheid van Terpstra's
pen.
Gedurende zijn lange leven had Terpstra de voldoening te zien hoe de
pioniersarbeid uit zijn jeugd vrucht had gedragen en hoe dit eens verwaarloosde
studieterrein nu door vele onderzoekers werd verkend. Helaas lieten de
Nederlanders, op enkele uitzonderingen na, verstek gaan. Des te groter was de
belangstelling van Indiase en Ceylonese historici, die in de Nederlandse
Compagniesstukken de bronnen voor hun eigen geschiedenis trachtten te vinden.
In een studie, die Terpstra's laatste publicatie zou worden, maakt hij een balans van
die inheemse belangstelling voor het Nederlandse koloniale verleden en hij
constateert de grote vooruitgang in die halve eeuw sinds de verschijning van zijn
proefschrift.
Reeds eerder had hij gewezen op een volgend desideratum: een betere
bestudering van de 18e eeuwse Compagniesgeschiedenis. Het is te hopen dat ook
deze wens in vervulling zal gaan en vooral dat de Nederlandse historici de
bestudering niet geheel aan de buitenlanders zullen overlaten.
M.A.P. MEILINK-ROELOFSZ
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Voorts publiceerde Terpstra een zeer groot aantal boekbesprekingen tussen
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Tussen 1960-1964 verschenen een aantal dagbladartikelen in de Nieuwe
Rotterdamse Courant.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

133

Nanne van der Zijpp
(Warns, 2 april 1900-Rotterdam, 22 januari 1965)
Het is van der Zijpp niet beschoren geweest zijn inaugurele oratie als buitengewoon
hoogleraar in de Mennonitica aan de Universiteit van Amsterdam uit te spreken.
Terwijl hij bezig was zich voor te bereiden op de officiële aanvaarding van de taak
de geschiedenis en beginselen der Doopsgezinden te doceren, overleed hij, na een
operatie, die in het algemeen als niet ernstig wordt beschouwd, plotseling in het
Bergwegziekenhuis te Rotterdam. Het bericht van de koninklijke goedkeuring op
zijn benoeming, dat hem nog een week tevoren had bereikt, vervulde hem met
dankbare voldoening. Zijn zelfstandig onderdeel der kerkgeschiedenis te mogen
onderwijzen aan zijn eigen alma mater zou de bekroning betekend hebben van een
leven vol toewijding èn aan het predikantsambt èn aan de historie, die hem ‘om
haarszelfs wille (lief was), wijl ze boeiend en belangrijk is’, zoals hij zich in zijn
openbare les bij de aanvaarding van het lectoraat uitdrukte.
Van der Zijpp zag in Warns het levenslicht en daar is hij volgens eigen wens ook
begraven. Hij voelde zich, hoewel hij bijna twee derde van zijn leven buiten zijn
geboortegrond gewoond heeft en hoezeer hij zich daar ook aan zijn mede dorpsen stadgenoten verbonden wist, toch Fries in merg en nieren. Nadat hij in 1920 het
gymnasium te Sneek had doorlopen, studeerde hij, zoals dat voor aanstaande
Doopsgezinde predikanten gebruikelijk is, theologie aan de Universiteit van
Amsterdam en aan het Seminarie der Algemene Doopsgezinde Sociëteit aldaar. In
1922 maakte hij deel uit van de redactie van de Almanak van het Amsterdams
Studentencorps voor 1923 en daarna was hij anderhalf jaar lid van de redactie van
het studentenweekblad Propria Cures. Hij verschool zich nog al eens achter een
pseudoniem, maar twee gedichten in de friese taal, een sonnet en een novelle zijn
te achterhalen, voorts het In Memoriam Prof. Dr. H.J. Elhorst, enkele beschouwingen
over wat de student van zijn dagen bewoog - hij is lid geweest van het
Oosters-literarisch gezelschap L.O.S., het Westerse E.T.E.B.O.N. en het corpsdispuut
P.A.L.L.A.S. - alsmede een aantal boekbesprekingen, veelal op historisch terrein.
Deze pennevruchten verraden reeds dat de auteur zou uitgroeien tot iemand met
waarachtige belangstelling voor zijn medemensen en daarom voor de geschiedenis,
iemand, die de schoonheid van landschappen en
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kunstwerken wist op te merken, die gedragen werd door een eenvoudige vroomheid,
maar die zich toch telkens dwong tot rekenschap van zijn levenshouding. Later zou
hij zich gaarne beschikbaar stellen voor velerlei functies, die eerder inspanning
vergden dan dat ze eer verstrekten, en zich veel moeite getroosten om voorlichting
te kunnen bieden, al lag die ook niet op het gebied van zijn eigenlijke aanleg.
Daartegenover genoot hij intens van reizen en museumbezoek.
Na met goed gevolg de vereiste examina te hebben afgelegd en een scriptie over
Het leerstuk van den zondeval bij Roomsche en Oud-Protestantsche schrijvers te
hebben geschreven, werd hij op 23 juni 1925 tot proponent aangesteld. Op 17
december daaraanvolgende trad hij in het huwelijk met Antje Alberda en 3 januari
1926 deed hij intrede als predikant van de Doopsgezinde gemeente te Zijldijk. In
het naburige Middelstum stond zijn collega K. Vos, die zijn interesse in de
ontwikkeling van het anabaptisme in de Lage Landen stimuleerde. Helaas duurde
het contact met deze eminente, maar te weinig gewaarde historicus niet langer dan
enkele maanden. Vos had de geschiedenis der in 1926 honderd jaar bestaande
Sociëteit van Doopsgezinde gemeenten in Groningen en Oostfriesland nog kunnen
voltooien, maar Van der Zijpp moest haar voorlezen wegens de ziekte van de auteur.
Toen deze een week na de vergadering was overleden, gaf Van der Zijpp het laatste
werkstuk van de eerlijk-moedige biograaf van Menno Simons op voorname wijze
uit.
Hoewel hij er door lezingen op gemeenteavonden en jongerendagen al blijk van
gaf, dat hem de geschiedenis der vroegste doperse generaties zeer ter harte ging,
waren het in die eerste jaren toch hoofdzakelijk stichtelijke artikelen en
vergaderingsverslagen, die hij publiceerde. Pas toen, door de relaties met Quakers
en Amerikaanse Mennonites, het probleem der weerloosheid nieuwe belangstelling
gekregen had, en zijn lezing over de vroegere Doopsgezinden en de krijgsdienst
volledig in Brieven, het orgaan van de Gemeentedagbeweging, was opgenomen,
besloot hij de onderzoekingen, die hij hiervoor verricht had in de vorm van een
bescheiden brochure te publiceren.
Inmiddels was het gezin naar Joure verhuisd. In Zijldijk was een dochter geboren
en in de nieuwe gemeente, waaraan hij zich op 28 oktober 1928 verbonden had,
zagen nog twee zoons het levenslicht. Hier vond hij naast de tijd voor pastorale
arbeid ook die tot studie. Niet opvallend veel is het, wat in die jaren van zijn hand
verscheen, maar het toont in elk geval hoe goed hij zich op de hoogte stelde van
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de nieuwste publicaties op het gebied der Mennonitica. De aankondigingen die hij
van zulke werken schreef, mogen gerust beschouwingen naar aanleiding van het
onderzoek genoemd worden, eerder dan weergaven van hun resultaten. Het was
in deze tijd dat het eerste deel verscheen van de Quellen zur Geschichte der Täufer
en van der Zijpp was een der zeer weinige Nederlanders, die er het grote belang
van inzag. Wat ook in zijn artikelen opvalt is, dat ze de samenhang met wat voor
velen alleen maar voorbijgegaan leek en dus overwonnen geacht werd, met het
heden accentueerden. En nog iets springt in het oog: het was Van der Zijpp, die in
het officiële orgaan van de A.D.S., de Zondagsbode, nieuwe aandacht vroeg voor
Menno Simons, niet zijn leermeester, Prof. Dr. W.J. Kühler. Hij durfde ook de vraag,
die K. Vos gesteld had, te herhalen of het niet gewenst ware de geschriften van
deze regenerator der gemeenten in ons vaderland eindelijk (na 1681) opnieuw en
nu kritisch uit te geven.
Het was dan ook begrijpelijk, dat de organisatoren van het derde Wereldcongres
van Doopsgezinden hem in 1936 vroegen de betekenis van Menno's arbeid in het
licht te stellen. De rede, die hij 30 juni van dat jaar op die bijeenkomst hield, is niet
alleen in Brieven en, in duitse vertaling, in het congresboekje afgedrukt; ze verscheen
het volgend jaar ook in het engels in the Mennonite Quarterly Review. Die
wetenschappelijke nasporingen verhinderden hem echter niet om een open oog te
behouden voor de wereld, waarin hij leefde. Reeds in 1930 vroeg hij aandacht voor
de nood der russische geloofsgenoten en in 1934 sprak hij over de crisis, waarin
ook de Nederlandse gemeenten verkeerden; in 1937 over de ware en valse vrede,
die in religieuse gemeenschappen kan worden opgemerkt.
Het zijn vruchtbare jaren geweest, die in Joure. Hij schreef over de
Wederdoperstentoonstelling te Münster (1935), over de bijzondere
Avondmaalsopvattingen der Doopsgezinden (1938), over hun verhouding tot de
staat (1939) en over de bijbelvertalingen, die er vóór de aanvaarding van de
Statenbijbel onder hen gebruikt waren (1937). Uit de opsomming van deze titels
blijkt al hoezeer de pastor en de historicus Van der Zijpp versmolten waren. Maar
ook de organisator in hem trad op de voorgrond. In 1929 werd hij lid van het bestuur
van de Gemeentedagbeweging, waarvan hij na de tweede wereldoorlog voorzitter
zou worden; het Broederschapshuis te Elspeet had zijn bijzondere aandacht; in de
daarvoor ingestelde commissie had hij reeds eerder zitting. In
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1930 werd hij tot voorzitter van de Jongerenbond benoemd. Al deze functies heeft
hij met toewijding en vaak met zelfopoffering vervuld.
Kort na het begin der bezetting, 30 juni 1940, deed hij intrede te Almelo. Hij zou
er tot 1946 blijven en het is aan de papierschaarste te wijten, dat er uit die zes jaren
slechts één publicatie te noemen valt. De neerslag van zijn deelname aan de
Utrechtse gesprekken over het nieuwtestamentisch kerkbegrip en de nederlandse
kerken is een opstel over de standpunten, die er binnen de Broederschap ten aanzien
van de aan de orde gestelde vragen werden ingenomen. Het is een zakelijk opstel,
kritisch van vormgeving, maar dat ook blijk geeft van liefde voor de
geloofsgemeenschap, waarin hij zich thuis wist om meer redenen dan alleen die
van traditie. Het geslacht van der Zijpp behoorde sinds eeuwen tot de Mennisten.
Het ontbreken van publicaties wil evenwel niet zeggen, dat er niet gewerkt werd.
Integendeel, in die bezettingsjaren groeide het kaartsysteem met de aantekeningen
van de vindplaatsen, waaruit hij zoveel putten kon voor zijn artikelen in het
Mennonitisches Lexikon, waaraan hij na Vos' overlijden was gaan medewerken, en
later voor de Mennonite Encyclopedia. Het uitgaansverbod stelde hem in staat de
door Vos begonnen verzameling aan te vullen en uit te breiden. In deze jaren schreef
hij de bijdragen, die na de oorlog zouden verschijnen en die een zo betrouwvare
grondslag vormen voor ieder, die zich van figuren, groeperingen en inzichten uit het
Nederlandse Doperdom een beeld wil vormen. Door de vermelding van bronnen
en de tot op het tijdstip van gedrukt worden verschenen literatuur, zijn ze tevens
een hulpmiddel tot verder onderzoek geworden. Wie hem in deze jaren hebben
gekend, kan het zijn opgevallen, dat zijn studeerkamer grensde aan het woonvertrek.
Het liefst en het best werkte hij temidden van zijn gezin, dat hem de voedingsbodem
gaf voor zijn stugge volharding.
Op 7 juli 1946 verbond Van der Zijpp zich aan de gemeente Rotterdam. Doordat
het kerkgebouw tijdens het bombardement in 1940 verwoest was en de gemeente
sindsdien van de ene slechts tijdelijk beschikbare ruimte naar de andere gezworven
had, viel het hem toe over het nieuwe centrum van gemeenteleven te beraadslagen
met architect G.T.J. Kuiper. Het complex aan de Noordmolenwerf kon pas in gebruik
genomen worden, toen Van der Zijpp al ruim vijf jaar de gemeente gediend had,
maar hij heeft er zich toch nog twaalf en een half jaar thuis en gelukkig in mogen
voelen.
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De vriendschap met andere Doopsgezinde historici werd hernieuwd toen hij in de
Maasstad was gaan wonen. Zijn reis naar de Verenigde Staten in 1947 bracht hem
in nog nauwere relatie tot Prof. Dr. H.S. Bender, die het onderzoek der archivalia
zozeer gestimuleerd heeft, en met Prof. Dr. C. Krahn, de voorzichtige speurder naar
Menno's centrale overtuigingen. Met dezen en hun medewerkers beraamde Van
der Zijpp de uitgave van de reeds genoemde Encyclopedia, die tussen 1955 en
1959 zou leiden tot de verschijning van het kloeke vierdelige werk. Met de
redacteuren van het Lexikon voerde hij van tijd tot tijd besprekingen en uit die jaren
dateert ook zijn contact met Dr. A.L.E. Verheyden, die het samenvattende werk over
het Doperdom in de zuidelijke Nederlanden zou schrijven. Zelf was Van der Zijpp
na het afscheid van Prof. Kühler door het curatorium van het Seminarie aangezocht
de colleges in de Mennonitica op zich te nemen. Hij heeft die, eerst als docent, sinds
1954 als lector, tot zijn opname in het ziekenhuis getrouw gegeven. Al enige jaren
Bestuurder van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, kreeg hij in 1954 zitting in
het Dagelijks Bestuur.
In zijn Rotterdamse jaren valt de periode van zijn grootste productiviteit. Voor het
sinds 1946 verschenen Algemeen Doopsgezind Weekblad leverde hij ettelijke series
artikelen onder de verzamelnaam Oud en Nieuw uit onze historie. Gestalten en
gebruiken, die tot op het tijdstip van publicatie nog in schemer gehuld waren, plaatste
hij in een duidelijk licht. Zo heeft ook hij een antwoord trachten te geven op de vraag
of Rembrandt Doopsgezind is geweest en behandelde hij de vorm en inhoud der
gemeentelijke samenkomsten in de 16e en 17e eeuw. De moeilijkheden, die de
Doopsgezinden in de begintijd van de kant van de overheid en de andere kerken
ondervonden hebben, wist hij, ook voor een breder publiek, begrijpelijk te maken
en het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat de Commissie voor
Kadervorming van de A.D.S. hem verzocht een overzicht over de geschiedenis der
Doopsgezinden te schrijven. Het verscheen in het winterseizoen 1950-51 in
gestencilde afleveringen en groeide in de jaren daarna uit tot zijn magnum opus:
Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (1952).
Mede op zijn instigatie zag een tijdschrift het licht, dat gedegener bijdragen zou
kunnen bevatten dan in het Weekblad hun plaats konden vinden: Stemmen uit de
Doopsgezinde Broederschap. Zijn tekening van de verhouding van Menno tot
Munster en die van Betje Wolff en Aagje Deken tot de Doopsgezinden, maar ook
de systematische verhandelingen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

138
over de apostolische successie en het leerstuk der heiligmaking, behoren tot de
waardevolste bladzijden uit de twaalf verschenen jaargangen. Ook het Mengelwerk
in het Doopsgezind Jaarboekje uit die jaren bevat menig weldoordacht stuk van zijn
hand, of dat nu zijn impressies van de plaats waar zovele martelaren hun vonnis
hebben afgewacht, het Steen te Antwerpen, dan wel het bijbelgebruik van zijn
geestelijke voorzaten of de houding van Calvijn tegenover hen weergaf. Toen het
boekje een halve eeuw zijn dienst als vademecum had verricht, was hij de
aangewezen man om een samenvatting van hun inhoud te geven.
Op het 1952 te Basel gehouden vijfde wereldcongres sprak hij zijn bezielend
referaat over de gemeenteopvattingen der oude Dopersen uit, dat evenals de overige
redevoeringen in de verzamelbundel Die Gemeinde Christi und ihr Auftrag werd
opgenomen, en kort daarna ook in het Amerikaanse driemaandelijkse tijdschrift
verscheen. De Bestuurders der A.D.S. losten dan ook een oude schuld in, toen zij
hem op 22 juni 1954 tot lector benoemden. De openbare les, waarmee hij op 16
november zijn ambt aanvaardde, handelde over De belijdenisgeschriften der
Nederlandse Doopsgezinden. Ook deze rede werd vertaald en geplaatst in the
Mennonite Quarterly Review.
Door het bovenstaande zou de indruk gewekt kunnen zijn, dat Van der Zijpps
aandacht wat eenzijdig gericht was op feiten en feitelijkheden uit het verleden. Dan
moge die worden weggenomen door de vermelding van zijn, niet-gepubliceerde
beschouwingen over de nieuwere filosofie - hij hield voor de Rotterdamse
Volksuniversiteit niet minder dan vier series lezingen - die alle samengevat mogen
worden onder de titel van de laatste reeks: de crisis van de mens. Bovendien spreken
zijn beknoptere artikelen in verschillende tijdschriften en dagbladen van zijn
belangstelling voor het heden. Op de in 1954 uitgekomen en veel stof opwaaiende
brochure van een aantal jongere predikanten: Doopsgezind belijden nu reageerde
hij onder het typerende opschrift: de noodklok wordt geluid. De houding van de
Doopsgezinden ten opzichte van het oecumenische streven behandelde hij in
Gemeenschap der Kerken. Toen er een kerkelijk gesprek met de Baptisten zou
worden gehouden, was het vanzelfsprekend, dat hij als voorzitter van deze
vergaderingen zou fungeren.
De toestand der kolonisten in Paraguay en ander actueel nieuws uit het buitenland
noopte hem tot korte, maar indringende notities. Dat de historicus zich voortdurend
met zijn eigen tijd bezig hield komt waar-
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schijnlijk het sterkst tot uitdrukking in een artikel, dat later als brochure werd
uitgegeven: Verloren openheid, met als ondertitel: Van doperse zendingsgemeente
tot Doopsgezinde beslotenheid, voorts door zijn overwegingen in Mennonite Life
over de toekomst der Nederlandse Doopsgezinden.
Zelf heeft hij, ondanks alle oprechte interesse, die hij voor verschijnselen buiten
het eigen erf bezat, zich bewust aan het terrein van de Mennonitica gehouden. Hoe
graag hij over Rembrandt schreef, met hoeveel liefde hij zijn reisimpressies uit
Amerika en Pakistan teboekstelde, hij beperkte zich in bescheidenheid tot datgene,
waarvan hij zich de ruimste kennis wist verworven te hebben: het menniste leven,
of zich dat nu in de deelname aan de cultuur of in zuiver practische hulpverlening
manifesteerde.
Zijn wetenschappelijke verdiensten vonden erkenning toen hem op 9 januari 1961
het doctoraat honoris causa in de theologie werd verleend door de Universiteit van
Amsterdam, drie jaar later gevolgd door een voordracht tot benoeming op de voor
hem geschapen leerstoel. In verband daarmee nam hij op 27 september 1964
afscheid van de gemeente, die hij het langst gediend had. Hij had zitting in de
Täuferaktenkommission, in de redactie van Documenta Reformatoria en was vast
medewerker aan het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Hij was reeds
begonnen aan de voorbereiding van een kritische heruitgave van Dat Fundament
des Christelycken leers, doer Menno Simons op dat alder corste geschreuen en
zou daarmee de grote wens van Vos hebben vervuld. Het heeft niet mogen zijn.
De invloed, die van hem als mens is uitgegaan, als pastor, leermeester en vriend,
werd belicht tijdens plechtigheden in ‘zijn’ kerk te Rotterdam, in de bibliotheek van
het Seminarie te Amsterdam en toen een kleine schare intimi hem naar zijn laatste
aardse rustplaats in zijn geboortegrond begeleidde.
H.W. MEIHUIZEN

Lijst van geschriften
1930

De vroegere Doopsgezinden en de
krijgsdienst, Wolvega.

1948

Menno Simonsz, Amsterdam.

1952

Geschiedenis der Doopsgezinden in
Nederland, Arnhem.

1954

De Belijdenisgeschriften der Nederlandse
Doopsgezinden, Haarlem.

1959

Verloren openheid, Assen.
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In verzamelwerken
1936

Die Bedeutung von Menno Simons
Wirksamkeit für unsere Bruderschaft, in:
Der Allgemeine Kongresz der
Mennoniten, Karlsruhe, S. 26-33.

1941

De Doopsgezinde Broederschap, in: Het
Nieuw-Testamentisch Kerkbegrip en
onze Kerken, Amsterdam, bl. 64-77.

1952

Das Glaubenszeugnis unserer Väter von
der Gemeinde, in: Die Gemeinde Christi
und ihr Auftrag, Karlsruhe, S. 102-110.

1954

Wolff en Deken in de kerkelijke situatie
van hun tijd, in: Boeket voor Betje en
Aagje, Amsterdam-Antwerpen, bl. 41-52.

1957

The early Dutch Anabaptists, in: The
Recovery of the Anabaptist Vision,
Scottdale, pp. 69-82.

1959

Doopsgezinde emigranten reisden via
Rotterdam, in: Rotterdams Jaarboekje,
Rotterdam, bl. 176-187.
350 jaar Singelkerk, in: Bij 't Lam
1608-1958, Amsterdam, bl. 25-47.

1960

Anabaptisten en Doopsgezinden in de
zestiende eeuw en Hulpbetoon van
Doopsgezinden, in: Documenta
Reformatoria, Kampen, Dl. I, bl. 42-75
en 394-396.

1962

Oproep tot hereniging der kerken, in:
Documenta Reformatoria, Kampen, Dl.
II, bl. 79-84.
The Dutch aid the Swiss Mennonites, in:
A Legacy of faith, Newton, p. 136-158.

1926-1964

vele artikelen in Mennonitisches Lexikon,
Karlsruhe.

1947-1959

artikelen in The Mennonite Encyclopedia,
Scottdale, Newton, Hillsboro

Keuze uit bijdragen aan periodieken
1930

De nood in Rusland, Zondagsbode, jrg.
43, 6.
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1934

Onze gemeenten in de crisis,
Zondagsbode, jrg. 47, 47-49.

1936

De beteekenis van Menno's arbeid voor
onze broederschap, Brieven, jrg. XIX, 12.

1937

De valsche en ware vrede der
Gemeente, Brieven, jrg. XX, 9.

1938

Het Avondmaal bij onze vaderen,
Brieven, jrg. XXI, 3.

1939

De Doopsgezinden en de Staat, Brieven,
jrg. XXII, 2.

1946

Experiences of the dutch Mennonites
during the last world war, Mennonite Life,
Vol. I, 2.

1947

Van het Doopsgezinde Zwerversvolk,
Algemeen Doopsgezind Weekblad, jrg.
1, 33-35.

1948

Was Rembrandt Doopsgezind? A.D.W.,
jrg. 2, 43.

1949

In de Vermaning, over de Kerken en de
Kerkgang onzer Vaderen, A.D.W., jrg. 3,
21-4, 3.

1950

Gereformeerden contra Doopsgezinden
in vroegere eeuwen, A.D.W., jrg. 4, 22-5,
9.

1951

De Liturgie van de Zondagsdienst,
A.D.W., jrg. 5, 43-44.

1952

Menno en Munster, Stemmen uit de
Doopsgezinde Broederschap, jrg. 2, 1.
Apostolische successie, Stemmen, jrg.
2, 2.
Castellio, Stemmen, jrg. 2, 3.
Op het Steen te Antwerpen, Doopsgezind
Jaarboekje, 46e jrg., bl. 21-29.

1953

De Doopsgezinden en de Bijbel,
Jaarboekje, 47e jrg., bl. 19-24.

1954

Wolff en Deken en de doopsgezinden,
Stemmen, jrg. 3, 5.

1955

De noodklok wordt geluid, Theologie en
Practijk, jrg. 15, 1.

1956

Enkele opmerkingen over de
heiligmaking bij de Doopsgezinden,
Stemmen, jrg. 5, 2.
Rembrandt van Rijn 1606-1956,
Mennonite Life, Vol. XI, 4.
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1957

Hans Denck en de Doopsgezinden,
Stemmen, jrg. 6, 3.
The Hymnology of the Mennonites in the
Netherlands, The Mennonite Quarterly
Review, Vol. XXXI, 1.
De Doopsgezinden en de Oecumene,
Gemeenschap der Kerken, jrg. 11, 10.
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1958

Van doperse zendingsgemeente tot
Doopsgezinde beslotenheid, Stemmen,
jrg. 7, 4.

1959

Calvijn en wij, A.D.W., jrg. 14, 13.

1960

Calvijn en de Doopsgezinden,
Jaarboekje, 54e jrg., bl. 42-47.
De oude Doopsgezinden en de Bijbel,
Stemmen, jrg. 9, 2.

1961

150 jaar predikantschap, Jaarboekje, 55e
jrg., bl. 27-39.
225 jaar Seminarie, Stemmen, jrg. 10, 1.
De betekenis van Menno Simons voor
de Doopsgezinde Broederschap in
Nederland, Stemmen, jrg. 10, 2.

1963

The future of the Dutch Mennonites,
Mennonite Life, Vol. XVIII, 4.

1964

Protesten tegen wereldse kleding en
levensstijl (Pieter Langendijk en de
Zwitserse Doopsgezinden), A.D.W., jrg.
19, 15.
Die Ausbildung der Mennonitenprediger
in den Niederlanden, Mennonitische
Geschichtsblätter, 21. Jhrg. S. 11-15.
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Gaston Burssens
(Dendermonde, 18 februari 1896 - Antwerpen, 29 januari 1965)
Lange tijd is Gaston Burssens als dichter een omstreden figuur geweest, zodat eerst
in de laatste jaren van zijn leven een algemene, schoon nog voorzichtige erkenning
van zijn betekenis intrad. Er was reden voor de terughouding die door veel critici
werd aangenomen, want Burssens scheen er zijn eer in te stellen geregeld van
standpunt te veranderen en het publiek, alsmede zijn vrienden, door onverwachte
uitspraken en beslissingen in de wat te brengen. Enige weken voor zijn overlijden
nog was dat het geval, toen hij uit protest tegen een beslissing van de uitgeverij
‘Ontwikkeling’ die het ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’ uitgeeft en een van haar bedienden,
dichter Hugues Pernath, ontslagen had, als redacteur van het blad zijn ontslag
indiende, dat in de pers ruchtbaar maakte en niet lang daarna op zijn besluit
terugkeerde. Zo was hij, sterk beïnvloedbaar door de stemming van het ogenblik,
uiterst gevoelig, begiftigd met een speelse fantasie en een natuurlijke
tegendraadsheid, die niet uit verbittering was voortgesproten, maar met de
wisselvalligheid van zijn karakter verband hield.
Burssens werd te Dendermonde geboren in een groot gezin. Aan Jan Walravens
heeft hij in zijn levensavond verklaard dat hij zijn dichterschap niet van zijn vader
had medegekregen. Maar misschien wel van zijn moeder, die, toen zij oud geworden
was, haar levensherinneringen heeft neergeschreven. In de tijd dat Burssens zijn
middelbare studies deed, woonden zijn ouders te Mechelen. Hij volgde er de lessen
aan het atheneum, waar hij Maurits Sabbe tot leraar had. Tijdens de eerste
wereldoorlog begon hij gedichten te schrijven en voordrachten te houden over de
Vlaamse Beweging en het federalisme of over de Tachtigers en Helène Swarth. Die
onderwerpen zijn sprekend voor zijn belangstelling uit die jaren: politiek en literatuur.
Zoals veel jonge intellectuelen was hij voorstander geworden van het Vlaams
activisme, dat ernaar streefde van de Duitse bezetting gebruik te maken om de
machtsorganen op te bouwen die voor de verwezenlijking van een Vlaams
maximumprogramma noodzakelijk leken. Daarin had hij geen andere houding
aangenomen dan Paul Van Ostaijen en Wies Moens, naast wie hij straks als
medewerker aan ‘Ruimte’ zijn plaats zou innemen. Ook liep hij enige tijd college
aan de vernederlandste universiteit te Gent (1916-18),
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wat hem na de oorlog, samen met zijn activistische propaganda, enige maanden
in de gevangenis zou brengen.
De eerste gedichten die Burssens geschreven heeft verschenen in de tijdschriften
‘De Goedendag’ (1915-18), ‘Aula’ (1917-18) en ‘Vlaamsch Leven’ (1915-18). Ze
zijn niet zo verrassend dat ze grote verwachtingen wettigden en toch bezaten ze
reeds een persoonlijke klank. Onder invloed van Maurits Sabbe had hij geleerd dat
poëzie beheersing van de taal betekent en die beheersing onvermijdelijk de dichter
tot zelftucht ten overstaan van zijn gevoelens verplicht. Wat hij schreef vertoonde
van eerstaf een formele gebondenheid, die dikwijls bij de expressionistische jongeren
onder zijn tijdgenoten niet aanwezig was. Door de expressionisten te noemen,
hebben wij gewezen op een tweede factor die voor zijn werk zeer belangrijk zou
worden. Toen de eerste wereldoorlog uitbrak was de belangstelling van de Vlaamse
intellectuelen sterk op het Franse cultuurleven gericht. Reeds eeuwen was het zo
geweest en de pogingen uit de laatste honderd jaar om daarin verandering te brengen
hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd. Degenen die op de hoogte waren
van wat in Nederland geschreven werd, maakten een minderheid uit. Nog geringer
was de kennis van wat het moderne Duitsland en Engeland aan literaire schoonheid
te bieden hadden. Nu werd door het feit van de bezetting de invoer van Franse
boeken en bladen in België fel bemoeilijkt. Dezelfde omstandigheden werkten
daarentegen de verbreiding van de Duitse pers en literatuur in de hand. Zo heeft
Burssens omstreeks zijn twintigste jaar het Duits expressionisme ontdekt. Vooral
Klabund heeft hem aangegrepen, door zijn getormenteerde erotiek en ook door zijn
bewerkingen van Chinese poëzie. De visie en dichterlijke stijl van Li Tai Po en diens
landgenoten boeiden Burssens zodanig, dat hij besloot hun lyriek in het Nederlands
te vertalen. Het tweede boek dat hij zou uitgeven is ‘De Yadefluit’ (1919), een
verzameling bewerkingen van Chinese verzen. Door de ontdekking van het Oosten,
ging zijn aandacht ook naar de aanbrengst die de primitieve volkeren van Afrika en
Oceanië tot de schepping van een hernieuwde Europese kunst en letterkunde
konden leveren. Die belangstelling was ten andere een element, dat voor het
expressionisme over het algemeen kenmerkend is. Hier dient nog vermeld dat een
jongere broer van de dichter, Prof. Dr. A. Burssens (î1897), later aan de universiteit
van Gent hoogleraar in de Congolese talen zou worden en twee bundels Congolese
sprookjes en dierenverhalen gepubliceerd heeft.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

144
De eerste ‘Verzen’ van Burssens verschenen in eigen beheer, enige maanden voor
op 11 november 1918 de wapenstilstand gesloten werd. In ‘De Stroom’ (1918),
toentertijds het voornaamste letterkundig tijdschrift in Vlaanderen werd typerend en
juist over Burssens geoordeeld: ‘De dichter houdt van zeer moderne woorden en
toestanden. Die voorliefde doet weleens wat gewild aan, misschien niet zo zeer
omdat ze werkelijk slechts voor- of aangewend zou zijn, als omdat de dichter,
niettegenstaande zijn citaten uit Whitman en Nietzsche, aan oudere dichtwijzen nog
zeer vast zit’. Op dat ogenblik bleek hij ten andere nog te aarzelen over de richting
die hij als dichter zou kiezen. In 1920 werkte hij ongeveer ter zelfder tijd mede aan
‘Ruimte’ en ‘Het roode Zeil’, het eerste, orgaan van de jonge expressionisten, het
tweede, dat van een groep oud- medewerkers van ‘De Boomgaard’ (1909-11), die
trachtten tussen traditionalisten en modernen een verzoenend standpunt in te nemen.
Nauwelijks uit de gevangenis ontslagen nam Burssens opnieuw deel aan de
Vlaamse strijd en publiceerde bijdragen in minder bekende bladen en pamfletten
als ‘Staatsgevaarlijk’ (1919), dat door Geert Pijnenburg werd uitgegeven. Hier maakte
hij gebruik van het pseudoniem G. Bardemeyer. Een merkwaardig getuigenis van
wat hij als verdachte en gestrafte ervaren had, van zijn meningen en gevoelens, is
zijn verzenbundel ‘Liederen uit de stad en uit de sel’ (1920). Naar de geest en de
stijlvormen sluit die poëzie bij het werk van de humanitaire expressionisten uit die
tijd, Moens, Gijsen, Mussche, Van den Oever en Van den Wyngaert aan. Burssens
zou echter in die richting niet verder gaan. Want tijdens de volgende maanden kwam
hij meer en meer onder de indruk van de futuristische, dadaïstische en surrealistische
stromingen, die in ‘Het Overzicht’ (1921-25) aan bod gekomen waren en waarin ten
andere ook poëzie van zijn hand werd geplaatst. Meteen keerde hij zich van iedere
politieke bedrijvigheid af. Vrucht van zijn nieuw verworven inzicht in leven en kunst
was zijn bundel ‘Piano’ (1924), die enige gelijkenis vertoont met ‘Bezette Stad’ van
Paul van Ostaijen.
Kort na het verschijnen van dat werk maakten beide dichters kennis met elkander
en sloten vriendschap. Samen met Victor Brunclair zouden zij de eerstvolgende
jaren, vooral in ‘Vlaamsche Arbeid’ (1905-30), hun esthetische opvattingen voorstaan
en de theoretische grondslagen leggen waarop de ontwikkeling van de experimentele
Zuidnederlandse poëzie zou blijven steunen tot de dag van vandaag. Van Ostaijen
overleed
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in 1928, Brunclair kwam in 1944 in een Duits concentratiekamp om. Maar na de
tweede wereldoorlog werd Burssens door de jongeren als een van hun voorgangers
en geestelijke leiders erkend. Hij werd verzocht in de redactie van ‘Tijd en Mens’ te
treden (1950) en zijn werk vond plaats in de bloemlezingen die uit hun poëzie door
Jan Walravens werden samengesteld.
Waarschijnlijk heeft niemand zoveel gedaan als Burssens om waardering af te
dwingen voor Van Ostaijen. Vier jaar lang hebben zij in volledige eensgezindheid
samengewerkt om hun ideeën te doen ingang vinden, en daardoor is zelfs de legende
ontstaan dat Burssens slechts een navolger van Van Ostaijen zou zijn. Waar is dat
hij ongeveer dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt maar desniettemin zeer
duidelijk de trekken van zijn eigen persoonlijkheid heeft bewaard. Er ligt in het laatste,
dat is meteen het rijpste werk van Van Ostaijen een tragisch levensaanvoelen, een
huivering voor het mysterie dat leven en dood omringt, een vage religiositeit zelfs,
die uit onvrede met onze aardse existentie is gegroeid. Niets daarvan bij Burssens,
die bewust en volkomen aards wilde zijn. Wat met en rondom hem gebeurde had
geen terugslag op buitentijdse werkelijkheden; het waren slechts fenomenen, die
op zichzelf te beschouwen waren. Zo heeft hij ook zijn poëzie willen schrijven, die
na 1924 tot bij zijn dood is ontstaan. Hij aanvaardde niet dat zij, zoals bij Van de
Woestijne, belijdenislyriek zou zijn. Het gedicht moest, als schepping van taal,
verzameling van zinnige woorden, voor en uit zichzelf spreken, zonder dat de
persoonlijkheid van de dichter er uit af te leiden viel. Natuurlijk was dat een
begoocheling, want waar een directe belijdenis geschuwd wordt, verraadt de echte
kunstenaar onrechtstreeks toch wat hem enig en overvangbaar eigen is.
Klaarblijkelijk ligt er in Burssens' poëzie een deel maniërisme; zijn spel met
woorden schijnt soms geen andere reden te hebben dan wat hij weleens met zijn
ontluisterend cynisme beoogde, de zogeheten bourgeois onder zijn lezers te
ontstemmen en te ergeren. Bewust of onbewust, maar hij wilde opvallen en gebruikte
daartoe een paar middelen, die hij twintig jaar lang is blijven aanwenden. Als hij zijn
innerlijke bewogenheid in een normale sententie had uitgesproken, voelde hij er
zich toe verplicht die uitdrukking ineens te onderbreken door er een contrasterend
woord tegenover te stellen. Op die manier bereikte hij wat hij beoogde, een
schokeffect. Een ander stijlmiddel, gaarne door hem toegepast, was de omkering,
letterlijk, en in de beste gevallen ook figuurlijk, van het eerste
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deel van een poëtische zin. Zo begint ‘De rekening van het kind’ uit ‘Parasos van
Troja’:
‘Om niet het kind der rekening te wezen
Heb ik de rekening van het kind gemaakt
En 't saldo naar een volgende balans verwezen
Voor wie die een balans kan lezen’.

Wie hem leest mag zich door die eigenaardigheden, die even vele hebbelijkheden
konden zijn, niet laten afleiden en moet zich concentreren op de essenties van
Burssens' poëzie. Dan komt hij onder de bekoring van een uitdagende eerlijkheid,
een revolutionair en ter zelfder tijd dandyistisch temperament, dat samenging met
een grote kwetsbaarheid, behoefte aan vriendschap en een verstilde, waarschijnlijk
onderdrukte weemoed, die een zeldzame keer, als bij verrassing te voorschijn kwam.
Er is een ontwikkeling in zijn poëzie, een geestelijke verdieping vast te stellen. De
wederwaardigheden van het leven, het verlies van zijn echtgenote en het herwonnen
geluk in een tweede huwelijk hebben er op ingegrepen. Want langzamerhand is hij
van de dichter over de ogenblikkelijke ingeving, de dichter van blijvende
verworvenheden geworden. Hij had na de moeilijke jaren die op de eerste
wereldoorlog volgden geen materiële zorgen meer gekend: aanvankelijk was hij
werkzaam in een agentuur van granen, later stond hij aan het hoofd van een kleine
fabriek, die hij zelf opgericht had. De officiële literatuur erkende zijn verdiensten,
toen hem tweemaal, voor de periodes 1950-52 en 1956-58, de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor de Poëzie werd toegekend.
Dit levensbericht over Gaston Burssens zou onvolledig blijven, als niet vermeld
werd dat hij niet alleen dichter is geweest. Hij heeft ook proza geschreven. Wij gaan
zwijgend voorbij aan zijn korte artikels, om de aandacht te vestigen op de
monografieën over Jespers en Van Ostaijen. Aan laatstgenoemde heeft hij bovendien
een bundel herinneringen gewijd. Er verscheen eveneens een toneelspel van zijn
hand en een verzameling verhalen, aantekeningen en beschouwingen onder de
titel ‘Fabula Rasa’, waarvan de tweede uitgave in 1964 merkelijk werd uitgebreid.
Na de jongste wereldoorlog had Burssens zich zelfs als schilder doen kennen. Hij
hield in 1958 te Brussel een tentoonstelling die door verschillende andere gevolgd
werd. Aanvankelijk had hij tot de surrealistische strekking behoord, maar omstreeks
1957 was hij naar de non-
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figuratieve schilderkunst overgegaan. Zoals steeds was het hem een behoefte zich
bij de voortrekkers te voegen.
ANDRÉ DEMEDTS

Bibliografie van Gaston Burssens
1918

Verzen. Mechelen. (Poëzie).

1919

De Yadefluit. Antwerpen (Vertalingen).

1920

Liederen uit de stad en uit de sel.
Antwerpen. (Poëzie)

1924

Piano. Mechelen. (Poëzie).

1926

Enzovoort. Antwerpen. (Poëzie).

1930

Klemmen voor zangvogels. Wilrijk.
(Poëzie).

1933

Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
Wilrijk. (Essay).

1935

French en andere cancan. Wilrijk.
(Poëzie).

1941

De eeuw van Pericles. Antwerpen.
(Poëzie).

1943

Elegie. Antwerpen. (Poëzie).

1943

Floris Jespers. Antwerpen (Essay).

1945

Fabula rasa. Antwerpen. (Verhalen en
beschouwingen).

1946

12 niggersongs. Antwerpen (Poëzie).

1952

Pegasos van Troja.
Antwerpen-Amsterdam) (Poëzie).

1952

Boy. Antwerpen (Toneel).

1954

Ode. Antwerpen-Den Haag) (Poëzie).

1956

Floris Jespers. Antwerpen. (Essay).

1956

Paul van Ostaijen. Brussel (Essay).

1958

Adieu. Den Haag. (Poëzie).

1961

Posthume verzen. Den Haag. (Poëzie).

1956

Het neusje van de inktvis. Den Haag.
Bloemlezing, gekeurd door Karel
Jonckheere en Halbo C. Cool, ingeleid
door Karel Jonckheere.
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Renaat Despicht
(Ochtezele, 25 maart 1870-Steenvoorde, 6 maart 1960).
Het is vrij moeilijk de literaire persoonlijkheid van Renaat Despicht vast te omlijnen.
Eerste vereiste: een kritische bibliografie samenstellen. Geen gemakkelijke taak
wat hij eigenlijk publiceerde te bepalen.
Hij leed aan een zwakke gezondheid, onderging talrijke inzinkingen die hem tot
de vooravond van zijn... negentigste verjaardag brachten. Geboren de 25ste maart
1870, overleed hij de 6de maart 1960. ‘'t Zijn de krakende wagens die langst lopen’,
herhaalde hij naar het spreekwoord. Zijn lichamelijke toestand verhinderde hem,
bijna zijn gans leven door, vaste ambten te bekleden.
Tot leraar M.O. aan een aanzienlijk kollege te Rijsel in 1898 benoemd, was hij in
die waardigheid amper een paar jaar werkzaam. Van 1903 tot het losbreken van
de eerste wereldoorlog, was hij kapelaan te Zegerskapelle op het platteland, in de
omtrek van St.-Winoksbergen, praktisch een rustplaats. Hij doceerde Nederlandse
Taal en Letteren aan de R.K. universiteit te Rijsel (een tweetal uren per week in het
wintersemester) van 1926 tot 1937. Het grootste deel van zijn loopbaan bracht hij
in landelijke gemeenten (Winnezele, Steenvoorde) als rustend priester door.
Deze omstandigheden stelden hem in staat voor eigen behoefte en tot eigen
genoegen te studeren. Hij maakte zich een twaalftal talen, Hebreeuws, Portugees,
Russisch inbegrepen, meester, verwierf een uitgebreide kennis van de Nederlandse
tongvallen, verdiepte zich in de geheimen van woordafleiding en naamkunde. Hij
schreef zeer veel. Maar hij voelde er weinig voor zijn pennevruchten bekend te
maken. Gelukkig was hij door vrienden en leerlingen bijgestaan, die zijn
handschriften, om zo te zeggen, uit zijn handen rukten en aan tijdschriften en
uitgavenreeksen toevertrouwden.
Onder welke ondertekening zou het werk in druk gegeven worden? Hij had een
hekel aan alles wat op publiciteit omtrent zijn persoon leek.
Hij maakte gebruik van talrijke schuilnamen, maar vele van zijn werken verschenen
eenvoudig naamloos. Om een min of meer nauwkeurige lijst van zijn geschriften op
te maken, deden wij een beroep op verscheidene kriteria, ook op ons geheugen.
Zijn eerste werk, dat ons bewaard bleef, was uit de aard zelf van de uitgave
naamloos. Tisje Tasjes almanak (Hazebroek, 1900-1914), die op
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6.000 eksemplaren gedrukt werd - een sterke oplage, rekening gehouden met de
geringe uitgestrektheid van de ‘Westhoek’ - ging voor gemeenschappelijke arbeid
van een ploeg medewerkers door. L. Cremon, J. Debreyne e.a. hielpen inderdaad
mee. Feitelijk mag het scheppend proza van de ganse verzameling toch als van de
hand van R. Despicht beschouwd worden.
De almanakken bevatten ontelbare kortere of langere stukken: ‘vertellingen,
koddiges, zedenlessen, fabelen, enz’, en telkens een kostelijke ‘weerwijzer gemaakt
van waarheden en prullen samengesteld’, waarin de opsteller weerspreuken,
spreekwoorden, volksrijmpjes, handig en smaakvol inlaste en bewerkte.
Niets geeft een juister beeld van zijn ‘manier’ als verteller, met zijn onuitblusbare
gloed, zijn onuitputtelijke fantazie, die nooit in herhalingen vervalt en, over lengte
van reeksen, immer sappig blijft. Mistral maakte naam met zijn ‘Prose d'almanach’:
Despicht bracht insgelijks het genre op een verheven peil.
Hoog aanzien had hij in de geleerde wereld gemakkelijk verworven. Zijn filologische
ervaring was even nauwgezet als ruim. Zijn wetenschappelijke verhandelingen bv.
Hoe klinkt A bij de Frans-Vlamingen (1941), De Molen in de volkstaal van
Frans-Vlaanderen (1931) zijn onberispelijk en verruimend. Had hij zijn studiën: Tisje
Tasjes spreekwoorden (1935), De Westvlaamse Kinderliedjes (1935) met geleerd
apparaat gepubliceerd, ze hadden zijn faam als taal- en heemkundige bevestigd.
Maar de wetenschapsman offerde zich aan een andere roeping op. Zijn volk had
een voorman nodig, die het zou helpen zich door lezen in de eigen taal te verheffen
en te veredelen. Het Zuid-Vlaamse volk vond die man in Renaat Despicht.
De gave bezat hij in de hoogste graad, de wetenschap, die het volk aanbelangt,
op een degelijke, echt-wetenschappelijke, tevens levendige wijze, door de
eenvoudigste mensen te laten smaken en waarderen.
1
Een aanzienlijk gedeelte van zijn geschriften, zijn almanak eens ter ziele gegaan ,
hadden tot doel ‘verteerbaar’ leesmateriaal in de moedertaal aan zijn volk te
schenken. Hij muntte er in uit gegevens van vergelijkende volkskunde voor de kleine
man aantrekkelijk op te dissen. Zijn vervolgreeksen over volksliederen,
spreekwoorden, kinderspelen

1

Tisje Tasjes almanak beleefde een tweede bloei (1924-1935) onder leiding van G. Plancke,
die zijn meeste kopij van R. van de Meule ontving.
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zijn uitstekende voorbeelden van hoogstaande vulgarisatie, in de beste zin en in de
volste draagwijdte van het woord. Typisch voor zijn handigheid zijn bijdragen over
de Wandelende Jood (1937-1941): met een voor iedereen bereikbare, begrijpelijke
eenvoud, vrucht van een ervaren kunst, zet hij uiteen hoe het tema in de legende,
de spreekwoorden, de volksliederen, de letterkunde behandeld werd.
Evenals de rijkdommen van de Nederlandse folklore maakte hij de schatten van
de Nederlandse letteren toegankelijk genietbaar voor zijn landgenoten, die bij gebrek
aan gelijk welk Nederlands onderwijs, de eerste beginselen van kennis van hun
eigen kultuur misten. Wie onder hen zou in Gezelle geen belang hebben gesteld,
als ze hem in Despichts pittige essays: De Nachtegaal bij Gezelle (1933), De
Visschers bij Gezelle (1934), De Leeuwerik bij Gezelle (1936) leerden kennen.
Op dezelfde gemoedelijke toon, leidt hij Poirters, wiens wijsheid tot de volksaard
van zijn medemensen spreekt, en de Swaen, wiens godsvruchtige lyrische
ontboezemingen verklaring en uitleg eisen, bij zijn lezers in. Vader Ruusbroec, voor
wie hij een zwak had, stelde hij zo pregnant en zo prettig voor dat het weinig scheelde
of de argeloze lezer dacht met een tijdgenoot van Vader Despicht te doen te hebben!
De abonnenten op de bladen waaraan hij geregeld meewerkte, stelden hem vaak
vragen over plaats- en familienamen, woordafleidingen, nationale oudheden. Zekere
van zijn ‘raadplegingen’ zijn juweeltjes van aangename geleerdheid en beminnelijke
akkuratesse. Zijn oordeel over deze vraagstukken was gezaghebbend. Een
pennestrijd woedde in het Rijselse stadsblad (1936-1937) over de Nederlandse
aard van de Zuid-Vlaamse hoofdstad. Prof. Despicht kwam tussenbeide met een
bescheiden, heldere, nauwkeurige terechtwijzing. Hij had zich maar uit te spreken.
Causa finita est.
Zijn gesproken woord viel niet minder in de smaak dan zijn geschreven. Het was,
op de plenovergaderingen van de Zuid-Vlaamse Kongressen, een jaarlijks festijn
naar het verslag te luisteren, dat hij, uit naam van de kommissie van beoordeling,
over de Nederlandse Taal- en Letterkundige Wedstrijden uitbracht. Hij slaagde er
in een echt volkspubliek met zulke onderwerpen te boeien. Een oor- en ooggetuige
vertelde eens in de volksspraak van de Westhoek:
‘Het ware mij moeilijk de leute en blijdschap te doen verstaan, die iedereen
vindt in het verslag van den Eerw. Heer Despicht. De
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mensen die hem vroeger hoorden, verlangden hun herte en ziel uit achter
zijn woord. Hij draait dat alzo uit, al over zijn bril kijkend, zonder gremelen,
stuur als een leraar van een Hogeschool. En als hij uitscheidt van spreken,
schijnen zijn aanhoorders te zeggen: Waarom heeft hij het niet langer
1
getrokken’
De Zuid-Vlaamse gemeenschap bestaat voor een deel uit Franssprekenden. Dezen
moet het Nederlandse woord... in het Frans gebracht worden. Despicht nam die
taak op zich. Nederlandsonkundigen voor het genie van Gezelle vatbaar te maken
is geen lichte opdracht: hij kwijt er zich meesterlijk van.
Voor een uitgebreide lezerskring (een oplage van 5.000 eksemplaren), stelde hij
een samenvatting op van de Nederlandse letterkunde in Zuid-Vlaanderen. Deze
syntese is nu, na de jongste ontdekkingen en navorsingen over van Mussem
(Wormhout), Reynier Pouwels (St.-Omaars), de Koningh (Belle), Maria Petyt
(Hazebroek), Louisa Vlamynck (Kassel), Frans Amelry, Karel Claeys, Isaäc Ketelaar
(St.-Winoksbergen), van den Abeele (Broekburg), Frans Crepin (Rijsel) nogal
verouderd. Bij het verschijnen (1931), was ze een welkome inleiding tot de kennis
van de letteren in de Westhoek, in het raam van de algemene Nederlandse literaire
geschiedenis.
Veel van zijn tijd werd in beslag genomen door die bedrijvigheid, die hij als een
noodzakelijk apostolaat, zijn volk ten bate, beschouwde. Zijn scheppend werk werd
erdoor benadeeld.
Vertellen was hem een plezier, voor de lezer een genoegen. Ongetwijfeld had
het maandblad De Torrewachter zijn bijval aan zijn novellen grotendeels te danken.
Hij had een onweerstaanbare aanleg voor de wondervertelling, waar zijn
streekgenoten als van een huiselijke traditie, fel van houden.
2
Een van zijn buren, Heer Vader Fideel Roussez (1835-1908) werd bekend onder
3
de naam van ‘de verteller van Winnezele’ - een gemeente waar Despicht jarenlang
vertoefde. Het ware een prettige

1
2
3

De Torrewachter, 15 augustus 1934.
De eretitels ‘Heer Vader’, ‘Vrouw Moeder’ worden in Zuid-Vlaanderen aan ouders gegeven,
die een zoon hebben die priester is.
Zijn verhalen werden uitgegeven door G. Lamerant onder de titel: Vlaamse wondervertellingen
uit Frans-Vlaanderen (Standaard-Boekhandel, Brussel, zj.)
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gedachte een bloemlezing van Despichts wondervertellingen aan de mensen van
smaak aan te bieden. Ze zijn oorspronkelijker dan die van Roussez. In tegenstelling
met deze laatste zijn ze niet naverteld, maar verdicht. Geen oosters of vreemd
bestanddeel of bron is er te bespeuren. Ze spelen alle in de Nederlanden en vertonen
een sterk ‘plaatselijke kleur’. Despicht beschikte over een rijk orgelregister. Het
wonderbare doet bij hem tragisch (De duivelinmolen), gemoedelijk (de tovereskapel
op het Rieveld), vermakelijk (Boertje Bolle), hartroerend (Irma's paard) aan.
Zijn novellen zijn zowel afwisselend van stof als van toon. De taal vloeit zo
aangenaam, dat men zou wanen dat die bladzijden in een ommezien geschreven
werden. De stijl, bij ieder onderwerp aangepast, draagt geen spoor van inspanning.
De schrijver was op zijn gemak, wanneer het erom ging tonelen van het gewone
leven (Duivelse zaken), ‘praatjes’ met weinig beweging of bewogenheid (Kapelaan
Vinke's pudderen) tot de allerlaatste regel aandachtig te laten lezen. ‘Lachedingen’,
naar de volksuitdrukking, werden door de genade van deze fijnbesnaarde mens...
glimlachdingen (Apotekerspillen).
Deze teksten zijn over het algemeen tamelijk kort. Hij liet zich toch door de ingeving
tot het schrijven van meer omvang en meer adem meeslepen.
Gostemme noemt hij zelf een mengsel van fabel en legende, in elf bedrijven. De
tempelklok te Jerusalem werd ertoe veroordeeld begraven te worden: had ze het
niet gedurfd te luiden bij de Verrijzenis en de Hemelvaart van de Heiland! Ontdekt
door de H. Helena, werd ze in een kloostertoren op de hoogste berg van de heilige
plaatsen opgehangen. De Arabieren bedreigden de monniken, aan wier zorg ze
toevertrouwd was. Dietse Kruisvaarders snelden te hulp. De Heer van Beenvoorde
kwam in het bezit van Gostemme en liet ze naar zijn burcht midden in het
Steenvoordewoud vervoeren. Zijn kleinzoon schonk ze aan een klooster, dat hij op
het Rieveld stichtte. De Franse koning viel Vlaanderen binnen. De klok moest weer
gered worden. Goswin verborg ze in het St.-Laurensbos. De vrede teruggekomen,
rees er een abdij op. Goudenhoofd, de stichter, zette de klok aan de ereplaats. Twee
honderd jaren gingen stil voorbij.
1791. Het gevaar dreigt nu vreselijker dan ooit. Abt Zonnebert verzamelt zijn
broeders: ‘Het stormt in Frankrijk’. De klok ontvlucht ‘de Wentelaars’: een donkere
novembernacht, verhuist ze in een onderaardse gang, die niemand meer kent, bij
de mote van Been-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

153
1

voorde . - De paters zijn dood. Hari Montewijg, de boswachter, vertrouwde het
geheim aan zijn oudste zoon toe, de zoon aan de oudste kleinzoon, deze aan de
achterkleinzoon. Heden ten dage is de Steenvoordse jachtopziener de enige op
aarde, die iets van Gostemme weet, totdat zij van onder de beuken herrijzen zal
om de Verrijzenis der Mensen in te luiden.
Een student, R. Decroo, die Despicht dit epische verhaal op het Vlaams Kongres
te Broekburg op 6 augustus 1933 hoorde voordragen, betuigde, 25 jaar later, hoe
hij immer onder de indruk gebleven was.
Natuurvriend, vertrouwd met planten en bomen, vogels en dieren, schilderde hij
dichterlijk, hoewel waarheidsgetrouw, taferelen van akker en beek, berg en dal, af.
Lange uren bracht hij in een bos te Steenvoorde door, waar hij een hut had laten
bouwen, om er rustig te lezen en te schrijven. Bossen beschreef hij, schilderachtig,
innemend, met een kennis van zaken, die een dagelijkse aanraking met het geheim
van het leven in het woud verraadt; in proza: Het Bos te Beenvoorde, - Beenvoorde
Bos in gedicht.
Als dichter is hij niet altijd evenzeer genietbaar. De vorm beantwoordt soms niet
aan de eisen van de bezieling. Verliezen wij daarbij niet uit het oog dat hij, zoals
zijn streekgenoten, wat de literaire taal betreft, autodidakt was: hij was zijn eigen
leraar geweest. De regels van de Nederlandse dichtkunde kende hij desniettemin
2
op zijn duim en zette hij kristalhelder uiteen . Of de toepassing ervan altijd geslaagd
was? Niet zelden zijn de verzen stroef. Hij kon zich niet inhouden geleerde of
verouderde vormen te gebruiken, met verduidelijkingen in voet- of
randaantekeningen, die het dichtstuk verzwaren. Deze indruk wordt uiteindelijk
weggeruimd door de afwisseling van dichtmaat, die geen plaats voor eentonigheid
laat.
De ‘Dietse dichters’ - om een van de uitdrukkingen, die hij lief had, te gebruiken
- , de Westvlaamse voornamelijk, die een dichter bij de volksspraak gebleven taal
schrijven, drukken zich spontaan in stafrijmen uit. Deze versbouw is hen zo natuurlijk
dat zelfs zij, die, van Adam de le Halle tot René Ghil en Emmanuel Looten, door
hun opvoeding ertoe gebracht werden in het Frans te dichten, deze Germaanse

1
2

Dit toneel alleen werd, voor zo ver wij weten, in het licht gegeven. De Torrewachter, jan. en
febr. 1938.
Vgl. Le Beffroi de Flandre, aug. 1927, blz. 23; aug. 1928, blz. 29; sept. 1928, blz. 36.
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dichtvorm aan het Romaanse taaleigen zo goed ze kunnen toepassen. Bij Despicht
is het een doordacht, tot het uiterste gedreven stelsel. Hele stukken: beschrijvingen,
verhalen, tweespraken, bouwt hij uitsluitelijk op de aloude versmaat. Hij ontleedt in
1
Poirters het afwisselende spel van het ‘medeklinkerrijm’ . Leerrijker dan zijn les is
zijn voorbeeld. Al lezende Despicht, worden wij de hoeveelheid samenstellingen:
zwakke, dubbele strafrijm, enz. waartoe deze verstechniek zich leent, gewaar.
2
Een jonge Zuid-Vlaming, L. Hoex, onderstreept zijn ‘eerbied voor onze taal’ . Een
aanslag op de algemene taal der Nederlanden is iets dat hij niet begrepen zou
hebben. Maar hij had zich ook nooit ingebeeld dat zorg om het éne Nederlands
tegenstrijdig zou zijn met liefde tot uitgelezen plaatselijke woorden en wendingen,
die hij in zijn plechtige dichtwerken even rustig als in zijn blijkbaar ongekunstelde
vertellingen inlaste.
Zomin wat de inhoud als wat de vorm betreft, aarzelde hij voor de moeilijkheid.
Hij scheen eerder naar hindernissen opzettelijk te zoeken, om het genoegen ze te
overwinnen - wat wel geschiedde, echter niet zonder uitzondering. Hij deinsde niet
voor duizend en meer verzen terug: een krachttoer, zich zelf, gans zulke stukken
door, gelijk te blijven!
Hij durfde grootse taferelen aan te pakken, waar hij de grondtema's van de
nationale en kerkelijke geschiedenis der Nederlanden op een eigenaardige wijze
aaneenstrengelde. Dunarik (1928) een dichtwerk van 1012 verzen, fantazeert over
de oorsprong en kerstening van Vlaanderen aan zee. Een ontleding van de hand
van de dichter, belicht dit zeker niet gewone genre:
3

‘De Franken komen te Dunaburg om het lentefeest te vieren. Dunarik ,
blinde harpenaar, wordt er door Hilda, zijn bruid, geleid. Hij bezingt de
goden: Tiwas, Donar, Wodan, Vrija, de helden: Zegevrede (Siegfried),
Hagen, Goedroen, de vermaarde Franken, die Walenland veroverden...
Daarna rijdt Sint Elooi met zijn gezellen op de markt en predikt. Plots ziet
Dunarik klaar. Hij vertelt nu wat hij gedaan had om zijn ogen te klaren.
Hij

1
2
3

De Torrewachter, juli 1938, blz. 71.
Notre Flandre-Zuid-Vlaams-Heem, 7de jg., 1959, nr 3, blz. 11.
In andere handschriften wordt hij Dunawijn, Dunazoon, Dunaling genaamd.
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pelgrimeerde met Hilda naar Arneke bij de uitverkoren oogmeester, dan
te Bieren bij de hooggeprezen toveres, eindelijk te Steenvoorde, in
Wodens heilig bos... Hij zal een kerk bouwen, de eerste, te Dunaburg
(dat Duinkerke wordt)’.
Het werk mist eenheid noch kracht. Maar hij was zich de afmetingen ervan bewust,
en hij hield voor verstandig uittreksels, bv. Dunariks rede na zijn genezing,
afzonderlijk aan de man te brengen.
Gelukkig, zouden wij maar zeggen, bleef hij niet altijd op deze hoogten.
In een van zijn laatste gedichten: Berijmde legende van Tisje Tasje in vijf delen,
bij het Zuid-Vlaamse Landjuweel in 1959 bekroond, zingt zijn muze, een toon lager,
J.B. van Grevelynghe, bijgenaamd Tisje Tasje (1765-1842), een rijmelaar en
volksverteller, die de verzetsgeest van Pierlala overerfde. Hij leidt de ‘held’ van het
tragikomische epos, langs familie-, handels-, politieke avonturen, naar Tisje Tasjes
hemel, een hemel op z'n Tisje Tasje's, waar de olijkerd van rusten niets wil weten
en Gods ijvere helper speelt.
Despicht tokkelde velerlei snaren. Een nagelaten bundel onuitgegeven gedichten
is de trouwe spiegel van een onbeperkte afwisseling. Het tijdschrift Notre Flandre 1
Zuid-Vlaams Heem gaf een overzicht van de inhoud . Allerlei schakeringen zijn er
vertegenwoordigd: liederen over wind, vogels bloemen, vrome legenden,
zedenlessen, wijsgerige overwegingen, gelegenheidsgedichten (zoals Gezelle er
zo graag schreef) voor verjaringen, feestdagen, eremissen, gouden bruiloften,
sterfgevallen.
Despicht had toch niets van een beroepspoëet. Hij had wat medelijden met een
Franstalige kollega, die zich een vast dichtprogramma ‘kon’ voorleggen: ‘Le volume
prochain: j'en ai fait la dernière partie. Le milieu manque encore; le commencement
est incomplet. Je prévois que le morceau ira vers les 2.500. C'est-à-dire les
cinq-sixièmes d'un volume’. Zelf dichtte hij maar uit bezieling: tussen tijdstippen van
zwijgen, waren er jaren van ongemene vruchtbaarheid. In 1934 was de oogst 36
stukken, waaronder een van 1.100 verzen, rijk. In de eerste zes maanden van 1937
telden de dichtmengelingen 27 titels.
Omvangrijke dichtwerken ontplooien zich langzaam, de versnelling van deze tijd
onverschillig. Kortere stukken lopen in versnelde tempo.

1

e

Notre Flandre-Zuid-Vlaams Heem, 8 jg., 1960, nr 2, blz. 5.
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Humor laat hem zeldzaam los, gaat met ernst, ja met ontroering gepaard.
Twee kritici, die geen kleine eisen stellen, loven elk een van beide aspekten van
zijn dichtkunst.
Prof. dr. Vital Celen werd door zijn heerlijke geestelijke lofzangen getroffen:
‘Hij heeft een persoonlijken stijl... In zijn godsdienstige verzen bereikt
deze stijl zijn hoogtepunt door een archaïstisch-evangelische plechtigheid,
1
die aangrijpend worden kan’ .
Zijn lichtere liederen bekoorden prof. dr. Willem Pée:
‘E.H. Despicht is niet alleen... een sekuur taalgeleerde, maar ook een
zoetgevooisd dichter... Taal, inhoud en vorm doen me soms denken aan
die andere priester-dichter G. Gezelle, die evenmin het wetenschappelijk
onderzoek van de Westvlaamse taal- en volkskunde heeft versmaad. Ik
herinner hier speciaal aan het mooie gedicht: ‘De Roze’, waarin
2
harmonische verwantschap schuilt met de kunst van Ronsard en Gezelle’ .
Beide onbevangen oordelen blijven voor Despicht getuigen.
Despichts invloed is niet alleen te meten naar aantal en verspreiding van zijn
geschriften. Zijn persoonlijkheid straalde in dagelijkse handel en wandel krachtig
uit.
Zegerskapelle, toen hij aldaar als kapelaan fungeerde, was een burcht van
Nederlands gevoel en bewustzijn. Hij werd er ontvangen in de huiselijke kring van
de familie Blanckaert, sedert geslachten erfgenaam en voortzetster van de zuivere
nationale gedachte. Hij drukte diep zijn stempel op de nakomelingen van deze
uitzonderlijke stam, die ertoe geroepen waren een leidende rol te spelen in de
Zuid-Vlaamse herleving na de eerste wereldoorlog.
Met de jaren groeiden zijn aanzien en gezag. Van heinde en ver werd hij als ‘de
wijze man’ van de gemeenschap begroet.
Dé kans van zijn leven werd hem laat gegund. Hij was 56 jaar, toen hij tot
hoogleraar benoemd werd. Door toedoen van prof. dr. h.c.K. Looten, dekaan van
de Fakulteit voor Wijsbegeerte en Letteren aan de R.-K. universiteit te Rijsel, werd
aldaar in oktober 1926 een leerstoel voor Nederlandse taal- en letterkunde, de
eerste in Zuid-Vlaanderen,

1
2

V. Celen. Herlevende Frans-Vlaamse letterkunde, Pro Arte, Diest, zj. (1945), blz. 11.
W. Pée. E.H. Prof. em. R. Despicht gehuldigd. Taal en Tongval, jg. X (1958), 3-4, blz.
173.
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gesticht - een gebeurtenis in de Zuid-Vlaamse geschiedenis. R. Despicht werd als
titularis gekozen.
De kolleges namen een aanvang de 18de november 1926, onder voorzitterschap
van prof. Looten. Alles leek er buitengewoon. Er waren studenten die even bejaard
waren als de prof. De aankondiging van de leergang had opzien gebaard. De
kursussen behaalden onmiddellijk sukses. Op de banken zaten werkgevers, die het
Nederlands wensten te leren om hun betrekkingen met hun werklieden te
vergemakkelijken. Van de eerste les af meldde zich de deken van jaren van de
Kamer van Koophandel en Nijverheid van Armentiers aan. Tegelijkertijd liet zich
een reeds bekend advokaat aan de balie van Rijsel inschrijven. Voor het overige
waren er toehoorders van alle leeftijden en maatschappelijke standen.
De werkwijze was niet minder eigenaardig. In zijn intrede verkondigde de leraar
1
wat ze zou zijn. In latere bijdragen verantwoordde hij zijn stelsel. Een van zijn eerste
2
studenten vertelde het na in een geestig stuk .
Zijn onderwijs was hoofdzakelijk gegrondvest op de vergelijking van het Nederlands
en de andere Indo-Europese talen. Een tweede verrijking ontsprong uit het uitdiepen
van de verscheidene Nederlandse tongvallen. Dit alles was niet in theoretische
uiteenzettingen gedoceerd. Uitgangspunt was een tekst van de Swaen, Vondel,
Gezelle, Schaepman, van Eeden, Henriette Roland Holst, Verwey, Vermeylen. Een
uur volstond nauwelijks om één bladzijde te ontleden en uit te pluizen. Maar tegen
het einde van het uur had ze niets meer te leveren.
De uitwerking van zijn lessen breidde hij uit met een leergang per briefwisseling
waarvoor hij zelfs eens tot het emeritaat gepromoveerd verder zorg droeg. Daardoor
wekte hij voor het Nederlands de belangstelling van velen tot ver buiten de
Nederlanden. Een proefwerk, door Despicht verbeterd, vatte een gans kollege
Nederlandse filologie, vergelijkende taalkunde, Europese en buiteneuropese
letterengeschiedenis samen.
De herfst van zijn loopbaan werd met goud bekroond. Kollega's, leerlingen,
vrienden brachten hem de 21ste september 1958, ter gelegenheid

1
2

Vgl. in A.M.J. Ryckelynck. Het onderwijs der Vlaamse taal in Frans-Vlaanderen. Le Lion de
Flandre, 3de jg., 1931, juli-aug., blzz. 4-6.
J.E. van den Driessche. Souvenirs d'un ancien étudiant, Notre Flandre - Zuid-Vlaams Heem,
7de jg. 1959, nr 3, blzz. 15-16.
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van zijn diamanten priesterjubelfeest een ontroerende hulde.
Een hele schaar vereerders, prof. dr. W. Pée (Gent), dr. Fr. Grenng (Bruck an
der Mur) uit naam van de bevriende filologen, Z.E.H.E. Rommelaere uit naam van
de Rijselse geestelijkheid, dr. jur. J.E. van den Driessche, uit naam van de
oud-studenten, Marcel Grandelaudon uit naam van de gewezen leerlingen van de
‘leergang per briefwisseling’, M. Th. de Ternas, R. Decroo uit naam van de
deelnemers aan de Zuid-Vlaamse Kongressen, L. Hoex, J. van Torhoudt uit naam
van de jongeren, mevr. prof. dr. V. Celen, dr. mr. H.P. Schaap, dr. H. de Buck uit
naam van de Zuid- en Noord- Nederlandse vrienden, dr. W.J. Nijgh uit naam van
de Suid-Afrika Akademie, namen het woord of lieten boodschappen voorlezen. Het
tijdschrift Notre Flandre - Zuid-Vlaams Heem wijdde hem een huldenummer (7de
jg., 1959, 3), dat die teksten, met een kritische studie over zijn werk, verzamelt.
Tegelijkertijd droeg de vereniging De Vlaamse Vrienden in Frankrijk hem, ter
herinnering aan Tisje Tasjes almanak, een bundeltje Uit Tisje Tasjes korf (Rijsel,
1959) op, door leerlingen en opvolgers samengesteld.
Beide uitgaven zijn een blijvend getuigenis van dankbare genegenheid.
H.F. Blunck laat zijn Begegnung in Flandern - ter ere van Despicht - te Steenvoorde
plaats vinden. Bij een kulturele samenkomst in dit stadje treedt ‘een oude pastoor’
op: ‘ein alter Pfarrer, mit dem glühenden Gesicht eines Eiferers, schien einen Segen
zu sprechen’.
Dit aandoenlijke beeld bewaren wij van ‘Vader Despicht’. De goede, baardige
reus zegene voort de strijd van de Zuid-Vlamingen voor kultuur en volk.
J.M. GANTOIS

Voornaamste werken
R. Despicht was vaste medewerker aan een aantal Nederlandse of tweetalige
(Frans-Nederlandse) tijdschriften: De Vlaamse Stem in Frankrijk (1923-1926), Le
en

Beffroi de Flandre (jg 1927-1928), De Torrewachter (1929-1944), Le Lion de
Flandre (1929-1944), Notre Flandre - Zuid-Vlaams Heem (verschijnt sinds 1951).
Hij maakte gebruik van verscheidene schuilnamen. Enkelen spreken door zich
zelf. Renteka herinnert aan Arneke (oudste gekende vorm Renteke 1141), waar hij
zijn jeugd van het vijfde jaar af doorbracht.

1

Hij werd priester gewijd te Rijsel de 4de juni 1898.
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In Beenvoorde herkent men Beuvoordebos, waar hij bij mooi weer graag zat.
Meest alle bijdragen in de loop van voorgaande essay aangehaald verschenen
in het een of andere van die tijdschriften.
De eerste vijf jaargangen (1900-1904) van de 15 delen van Tisje Tasjes almanak
werden samen heruitgegeven in een bundel Tisje Tasjes korf, Stoven, Hazebroek,
1908.
Een degelijke keus uit Despichts werk is voorhanden in beide bloemlezingen door
prof. dr. V. Celen, Zó schrijven de Frans-Vlamingen, Wiek op, Brugge, 1943
(voornamelijk vertellend proza), Herlevende Frans-Vlaamse letterkunde, Pro Arte,
Diest, 1945 (voornamelijk gedichten).
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Henry Allen Fagan
(Tulbagh, 4 april 1889-Kaapstad, 6 december 1963)
Een van Suid-Afrika se veelsydigste figure, oud-hoofregter Henry Allen Fagan, is
op 6 Desember 1963 oorlede. Veelsydig: hy was in die lewe advokaat, joernalis,
hoogleraar in die regte, digter, dramaturg, regter, minister, politikus en
skaakkampioen.
‘Ek voel dankbaar dat ek lank genoeg gelewe het om die Afrikaner in sy stryd om
erkenning en gelykberegtiging van homself, sy taal, sy kultuur, en sy tradisies te
sien seëvier. Nou bly my nog die een bede oor: mag hy hom in die oorwinning net
so groot en edel toon as in die stryd’.
Fagan is op 4 April 1889 op Tulbagh gebore, en het vroeg reeds uitgeblink as
student. Aanvanklik studeer hy in die lettere, en neem selfs waar as lektor in Hollands
vir prof. W.J. Viljoen aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy was 'n tydlank
teologiese student, maar besluit dan om 'n regsloopbaan te volg. In 1910 is hy in
Londen, en behaal daar die graad L.L.B. in 1914. Met die uitbreek van die Eerste
Wêreldoorlog was hy terug in Suid-Afrika en neem deel aan die Afrikaanse herlewing.
Hy was sekretaris van die komitee wat die oprigting van die Nasionale Pers en die
koerant De Burger bewerkstellig het. Hy word assistentredakteur van De Burger
onder wyle dr. D.F. Malan.
In 1919 is 'n regsfakulteit op Stellenbosch in die lewe geroep en Fagan is aangestel
as die eerste professor in Romeins-Hollandse Reg. Hy bedank egter aan die end
van 1920 om in Kaapstad as advokaat te praktiseer. Twee jaar later is hy getroud
met mej. Queenie Theron.
In 1925 word Afrikaans verhef tot amptelike taal in die plek van Nederlands langs
Engels. Ook hier het Fagan sy bydrae gelewer - 'n bydrae wat deurslaggewend was
om die wysiging in die verskanste artikel 137 van die Uniegrondwet teweeg te bring.
Sy sukses aan die Kaapse balie was so opvallend dat hy in 1932 aangestel is as
waarnemende regter in Kimberley. Maar sy belangstelling in die politiek en die
begeerte om sy volk te dien volgens die lig wat hy gehad het, was so
onweerstaanbaar, dat hy in 1933 Lid van die Volksraad vir Swellendam geword het.
Die jaar daarop is die samesmelting van die Nasionale Party van genl. J.B.M. Hertzog
en die Suid-Afrikaanse Party van genl. J.C. Smuts. Dit was vir hom moeilik om te
kies tussen dr. D.F. Malan met die ‘gesuiwerde’ Nasionale Party en die nuwe
Verenigde Party van genl. Hertzog; hy het hom by laasgenoemde geskaar.
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In 1938 word hy L.V. vir Stellenbosch en genl. Hertzog het hom in die kabinet
aangestel as Minister van Naturellesake, Onderwys en Volkswelsyn. Met die uitbreek
van die Tweede Wêreldoorlog het hy genl. Hertzog na die opposisiebanke gevolg.
Fagan het teruggekeer na die Balie, en aanvaar in Maart 1943 'n setel op die
regbank van die Kaapse Hooggeregshof. Een van sy grootste take verrig hy in 1946
as voorsitter van die Kommissie van Ondersoek na Naturellewette. Hieruit het
voortgekom die Fagan-verslag wat beskou kan word as die wegspringplek van die
Suid-Afrikaanse naoorlogse Bantoepolitiek. ‘Want dit het die mate van ekonomiese
integrasie van die Bantoe geopenbaar en die land gedwing tot die prinsipiële keuse
wat vandag die vernaamste skeiding in die blanke politiek vorm: berusting in en
aanpassing by die feite en tendensies soos die Faganverslag dit aangetoon het, of
onwrikbare verset teen kruipende swart verowering, en wel deur middel van 'n
radikale beleid van aparte territoriale vryheid’. (Die Burger, 9 Desember 1963).
Fagan se bevinding was dat ‘totale segregasie’ onuitvoerbaar is; gelykstelling het
hy verwerp.
In 1950 het Fagan appélregter geword, en in Januarie 1957 is hy aangestel as
hoofregter tot by sy aftrede in April 1959 toe hy die leeftydgrens van 70 jaar bereik
het. 'n Tydlank het hy ook waargeneem as staatshoof.
Hy het weer teruggekeer tot die politiek en in 1961 leier geword van die Nasionale
Unie, wat egter swak gevaar het in verkiesings. In 1961 was hy die
Opposisiekandidaat vir die presidentskap; in 1962 het die Verenigde Party hom tot
senator gekies wat hy gebly het tot aan sy dood.
Sy politieke beskouing van sy laaste jare is saamgevat in twee boeke Our
Responsibility (wat ook in Afrikaans en Duits vertaal is), en Co-Existence. Oorleg
van die rasse was sy kernbeskouing.
Fagan was lid van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en ook van
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Daarom wil ons kortliks stil
staan by sy letterkundige werk.
In 1917 verskyn 'n Eerste Digbundel, en dan swyg hy meer as dertig jaar; in 1949
volg Soos die windjie wat suis en ander gedigte, wat 'n styging in sy poësie aandui.
Uit sy eerste bundel is daar die treffende gedig Op Knysnastrand waarin die
dramatiese element op die voorgrond tree, en waarin tegelyk 'n mooi beeld te
waardeer is.
In sy jongste bundels is Fagan 'n gerypte mens, het hy reeds helderheid
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gekry oor lewensprobleme, het hy geleer om die lewe te aanvaar in die wete
‘berusting is so soet’: hy is die gelowige wat weet dat God die roeispaan van sy
bootjie rig, en daarom vrees hy die Dood nie. Nkosi Sikelel' i-Afrika verwoord sy
houding oor die verhouding tussen blank en gekleurd in Suid-Afrika:
‘Uit duisend monde word die lied gedra.
Ek sluit my oë; soos 'n serafskoor
val daardie stemme strelend op my oor:
'Nkosi sikelel' i-Afrika' ons vra u seën, o Heer, vir Afrika.
Ek kyk, en sien die skare voor my staan:
Zoeloe en Kosa, Soeto en Sjangaan, en ek,
'n Blanke - vele volkre, ja almal verenigd om Gods seën tevra
op net een tuiste, net een vaderland,
want die Alwyse het ons saam geplant
en saam laat worstel in Suid-Afrika.
'Nkosi Sikelel' i-Afrika' seën Heer, die land wat vele volke dra’.

Fagan het die vertelkuns ook beoefen met 'n bundel sketse: Uit 'n Studente-album
(1917). Dit is egter op die gebied van die drama waar hy die hoogste prestasies
behaal het, en ook in 1936 met die belangrikste Afrikaanse letterkundige prys bekroon
is, nl. Die Hertzogprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns,
en wel vir Die Ouderling en ander Toneelstukke (1934). Saam met Leipoldt en
Grossopf word hy dan ook allerweë erken as een van die grondleggers van die
Afrikaanse drama Lenie.
Na sy eerste drama, (1924) vertoon sy kuns 'n voortdurend stygende lyn, hoewel
hy nog meermale struikel oor die klippe van onoortuigende karaktertekening en
onaanneemlike verwikkeling. In Op sand gebou (1932), Die Ouderling en ander
toneelstukke (1934), Twee Blyspele (1945) en Die nuwe wêreld (1947) raak hy
allerlei persoonlike en maatskaplike probleme aan. Ousus, die tragedie van 'n swak
goeiigerd wat deur oormaat van inskiklikheid haar ware lewensgeluk misloop, is
inderdaad onder Fagan se groter stukke sy meesterwerk, 'n tegnies voortreflik
geslaagde stuk. Ruwe Erts en Rooibruin Blare is twee pragwerkies; veral in
laasgenoemde toon Fagan hom op sy beste en dis 'n juweel in sy soort.
P.J. NIENABER
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Kamiel Looten
(Noordpene, 16 oktober 1855-Rijsel, 27 november 1941)
Kan. prof. dr. Kamiel Looten was dé aangeboren leraar; 51 jaar lang (1890-1941)
doceerde hij aan de R.-K. universiteit te Rijsel Engelse taal- en letterkunde.
Geslachten oudstudenten bewaren als een gemeenschappelijk bezit de herinnering
aan zijn schitterende kolleges. Had hij het over de Elizabetanen of over de late
romantici, over de preraphaëliten of over het dichterlijke echtpaar Browning, zijn
uiteenzettingen waren, meer dan lessen in literaire kritiek, bezielende stukken
algemene kultuurgeschiedenis.
De ‘praktische oefeningen’ in het uitleggen van teksten waren een aanhoudend
vuurwerk van diepe opmerkingen en treffende vergelijkingen, met levendige
herinneringen aan een rijke ervaring en vinnige zetten doorspekt. Voor het
akademisch jaar 1924-1925 stonden op het leerplan de Plain Tales from the Hills
van Kipling. Wellicht gaf de stof, voornamelijk in de eerste verhalen over de
Angelsaksische oudheid, aanleiding daartoe: de kursus werd een inwijding in de
germanistiek, in de vergelijkende Engelse en Nederlandse plaatsnamenkunde, in
het Germaanse recht, een inleiding tot de geschiedenis der betrekkingen tussen
Engeland en de Nederlanden.
De hoogleraar sloot zich niet in zijn vak op, ook niet in de sleur van de
komformistische opvattingen. In een tijd toen het hoger onderwijs voor de vrouwen
praktisch ontoegankelijk was, hield hij, van 1897 tot 1914 - alleen de oorlog kwam
die reeks onderbreken - voor een talrijk publiek samengesteld uit dames en meisjes
een cyclus openbare lezingen, die aktuele vraagstukken behandelden niet alleen
van de Engelse, ook van de Duitse, Nederlandse, Deense, Italiaanse, Russische
letteren.
De invloed van de Russische roman wikken en wegen kwam reeds niet zozeer
buitengewoon voor. Stellig was K. Looten zijn tijd vooruit, toen hij, jaren en jaren
geleden, staande hield dat de Noordamerikaanse ‘scholars’ een onmisbare bijdrage
tot de wetenschappelijke literatuurgeschiedenis zouden brengen: niet iedereen in
de ‘oude wereld’ was geneigd het te erkennen, was zelfs in staat het te begrijpen.
Geen wonder dat de dekaan van de fakulteit voor wijsbegeerte en letteren een
uitstekend promotor was: proefschriften over geestelijke stromingen (de mystiek,
de Latijnse dichtkunst met Dietse inslag) in Zuid-Vlaanderen werden onder zijn
leiding voorbereid en onder zijn kritisch oog verdedigd.
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Hoevele roepingen werden in dit geestelijk klimaat geboren? De neerlandicus G.
de Rudder getuigde (hij mocht in het meervoud spreken): ‘Il a fait de nous ce que
1
nous sommes’ . Anglisten als P. Messiaen (Linzele) en L. Bocquet (Markillie)
bekennen graag wit zij hem verschuldigd zijn: de eerste, de kennis van de Engelse
2
dichters uit de middeleeuwen en de renaissance ; de tweede, de openbaring van
3
John Keats, ‘un des sommets du lyrisme britannique’ .
De studie van het Elizabetaanse tijdperk, vooral van Shakespeare, is een echte
Rijselse specialisatie, waarin de Rijks- en de R.K. universiteiten vriendelijk
4
wedijveren. Prof. Looten was er voor veel in . Onder de vertalers en kritici: F. Danchin
(Rijsel), F. Delattre (Haine), L. Depret (Rijsel), J. Derocquigny (Rijsel), G. Fabre
(Rijsel), A. Lirondelle (Dowaai), L. Mis (Rijsel), M. Poirier (Rijsel), H. Potez
(Monsterhole), F. Sauvage (Arke), die erin uitmuntten, studeerden verscheidenen,
met de voornaamste kracht P. Messiaen, bij hem.
De beroemdste onder zijn leerlingen was toch zijn eigen neef, als hijzelf te
Noordpene geboren, Paul Hazard, die het, door zijn spoor te volgen, tot komparatist
bij uitnemendheid zou brengen.
Prof. Looten had een aanzienlijk aandeel in de schepping van de vergelijkende
letterkunde. Zijn Etude littéraire sur le poète néerlandais Vondel (1889) was, naar
5
het boek van P.L. Betz te oordelen, een der eerste dissertaties in Frankrijk over
een komparatistisch onderwerp. Hij trok een leerrijke vergelijking tussen de
Nederlandse klassicus en Milton aan de ene kant, de dichters van de Franse pleiade
aan de andere.

1
2
3
4

Le Beffroi de Flandre, aug. 1928, blz. 42.
P. Messiaen. Images, Parijs, 1944, blz. 90.
L. Bocquet. Des lettres inédites du Chanoine Looten. Rijsel, 1950, blz. 21.
Op het landjuweel van Zuid-Vlaanderen (Taal- en Letterkundige Wedstrijden) 1963 werd een
essay bekroond, dat als titel draagt: Shakespeares geloof. Naar aanleiding van zijn vierde
eeuwfeest. De stellingen van K. Looten en P. Messiaen tegenover die van P. Claudel, H.
Ghéon, Cl. Longworth de Chambrun, Edmund-K. Chambers, J. Dower Wilson, Edgar Fripp,
Martin Maurice, Robert Speaight, Gabriel Marcel, Hugh Trevor Roper, mgr Castelli, E.H.
Marc'hadour, dr R.F. Lissens, W. Courteaux, G. Sion, A. Deman, H. Servotte. - Met
Shakespeare et la religion (1924) was Looten een voorloper. Veertig jaar later bleek, uit de
ste

5

bijdragen n.a.v.d. 400 verjaring van Shakespeares geboorte (23 april 1964) verschenen,
hoe hij op dit punt, samen met zijn leerling P. Messiaen, de Franse, Italiaanse, ja Engelse
kritiek vooruit was. Spijtig bv. dat Clara Longworth de Chambrun (Shakespeare: A portrait
restored, Hollis and Carter, Londen, 1958) Lootens werk niet benuttigde.
P.L. Betz. La littérature comparée. Essai bibliographique. Trübner, Straatsburg, 1900.
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Onder een ietwat misleidende titel en in een eigenaardig Latijn is De Grotio
christianae religionis defensore (eveneens in 1889) weer een stevige brok literair
komparatisme. We doorbladerden het eksemplaar dat hij bij zijn promotie gebruikte,
met de eigenhandige aantekeningen als antwoord op het verslag van de fakulteit.
Hij onderstreepte dat het voor hem niet over een teologisch kommentaar ging, wel
over een onderzoek naar de bronnen van de Nederduitse gedichten o.a. het Bewijs
van de ware godsdienst van Hugo de Groot. Hij verklaarde in hoever hij het daarover
met R. Sabunde, L. Vives en Duplessis-Mornay eens was, in hoever hij met hen
van mening verschilde. Hij beklemtoonde het belang van die dichtwerken voor de
‘patriae litterae’ (de Nederlandse letteren), ontleedde de invloed die zij, langs
vertalingen om, in het buitenland uitoefenden.
Lootens studiën over het Nederlands in Zuid-Vlaanderen eerst in de Revue de
Lille, dan als brochuren verschenen (1890), geven een ruim overzicht van onze taal
en letteren in het algemene raam van de Germaanse en Europese kultuur. Hij toonde
er bv. hoe het aloude tema van het Soudaansdochtertje (door Edm. de Coussemaker
in zijn verzameling volksliederen uit Zuid-Vlaanderen opgenomen) de stoot gaf aan
de ingeving én van Longfellow in The Golden Legend én van Leconte de Lisle in
Poèmes barbares.
In Tennyson (1893) bestudeerde hij de overeenkomsten en de verschillen tussen
de ‘poet laureate’ en Heine, de problemen gesteld door de reakties tegen het Franse
klassicisme en de opkomst van het romantisme in Duitsland en in Engeland. Zijn
waardering voor Hugo, in de toenmalige katolieke kringen minder geprezen, spreekt
voor de onafhankelijkheid van zijn oordeel.
Voor hem is Daniël De Foe (1897) niet zozeer de schrijver van Robinson Crusoe
dan de medewerker van stadhouder-koning Willem III. Om tot de betekenis van de
werken van deze ‘true-born Englishman’ door te dringen, dient men rekening te
houden met de achtergrond van zijn gedachte, nl. zijn bekommering om het lot der
Nederlanden.
Chaucer (1930) bevat niet alleen een reeks ‘dubbele portretten’: Chaucer en
Dante, Chaucer en Boccaccio. Een hoofdstuk is gewijd aan

1

De ‘thèses complémentaires’ moesten toen voor de Franse universiteiten in het Latijn
geschreven worden, wat aardige oefeningen van de doctorandi vaak vereiste. In het geval
had Looten de Nederlandse verzen van H. de Groot in het Latijn te vertalen, om ze dan voor
de jury in het Frans uit te leggen.
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zijn betrekkingen met Vlaanderen, voornamelijk aan de invloed van het Nederlands
op de taal van de Canterbury Tales.
K. Looten beperkte zich niet tot de studie van biezondere gevallen, hoe leerrijk
ze ook mogen zijn. Hij maakte de syntese op van algemene onderwerpen, o.a. de
literaire verhoudingen tussen de Nederlanden en Spanje.
Hoewel hij wellicht meer de man van het gesproken woord was dan van het
geschreven en ofschoon zijn innerlijk vuur en de gloed van zijn welsprekendheid
schenen te verkoelen wanneer hij naar de pen greep, toch weerspiegelen zijn
geschriften de schitterende gaven, die zijn onderwijs kenmerkten.
Deze anglist, wiens belangstelling liep van Edmond Spenser, W. Guthrie, Donne
en Crashaw tot Edgar Poe, Mrs Humphry Ward en George Eliot, was thuis in alle
Europese letterkunden en kulturen. Aan welke bestanddelen heeft de poëzie van
Dante haar oorspronkelijkheid te danken? Welke ondervinding maakte Giordano
Bruno te Londen door? Welk deel hebben respektievelijk aan het Faust-tema
geschiedenis en legende? Hoe verklaart het ‘milieu’ van Brizeux zijn werk? In hoever
hangt Taine (tegen wie hij, eerlijk gezegd, enkele vooroordelen koesterde) van het
romantisme af? Hoe ontwikkelde zich de kunst van de roman bij Sienkiewicz? Hoe
reageerde de dichter Aug. Angellier (die zijn leraar en zijn vriend was) tegenover
1
het leven en de kunst? Heeft Jörgensen een blijvende betekenis?
Prof. Looten vertegenwoordigde gezagvol het Vlaamse komparatisme

1

Het kan verwondering wekken dat K. Looten in zijn samenvattend essay over Jörgensen
(1937) niet meer aandacht besteedt aan diens geschriften over de Nederlanden. Weliswaar
stelt men er elders in de Nederlanden niet meer belang in. Ruim twintig werken van de Deense
schrijver werden in het Nederlands overgezet, o.a. Rejsebilleder fra Nord og Syd, 1905,
Reisbeelden uit Noord en Zuid, Lannoo, Tielt, 1914, waarin reisherinneringen uit Zweden,
Westfalen, Würzburg, Aken, het Bodenmeer, Perugia, Rome voorkomen. Daarentegen is er,
voor zo ver wij weten, geen Nederlandse vertaling van Intryk og Stemninger (Indrukken en
Stemmingen), 1911, waarin hij Zuid-Nederland, zijn steden, zijn beiaarden bezingt. Enkele
van die bladzijden werden de Franstalige lezer aangeboden, nl. in Paysages d'Occident, vert.
J. de Coussange, Bloud et Gay, Parijs, 1923. Over zijn verblijf in Vlaanderen, o.a. over zijn
bezoek aan Cyriel Verschaeve, gedurende de eerste wereldoorlog, verhaalt Jörgensen in I
der yderste Belgien, 1916, dat ook in het Frans: Dans l'extrême Belgique, Bloud et Gay, Parijs,
maar niet in het Nederlands, vertaald werd. P.J.A. Nuyens vermeldt wel beide boeken in de
bibliografie van Johannes Jörgensen, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1959, blz. 56, maar
blijkt de inhoud ervan niet opgemerkt te hebben.
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in de Revue de Littérature Comparée en in internationale tijdschriften .
Zoals het uit de enkele voorbeelden blijkt, nam de Nederlandse letterkunde een
aanzienlijke plaats in zijn komparatistische studies. Zijn Vondel was niet alleen
baanbrekend op het gebied van de vergelijkende letterkunde, het was ook de eerste
dissertatie die in de Sorbonne aan een Nederlandse schrijver gewijd werd. Hij
beschouwde als behorend tot zijn taak de Nederlandse letterkunde bij het
Franslezende publiek beter bekend te maken. Veel, zelfs van mindere godheden,
Van Craywinkel bv., vertaalde hij in het Frans. Het syntetische overzicht van ‘La
Littérature flamande’, waaraan hij in 1937 begon te werken en dat voor een Histoire
générale des littératures bestemd was, werd niet voltooid, maar hoevele bouwstoffen
liggen verspreid in de gedaante van losse bijdragen in tal van tijdschriften.
Deze aantekeningen omvatten de hele loop van onze letteren: Elckerlyc en de
Beatrijs-legende, Cats en Poirters, Alberdingk Thijm en Schaepman, Conscience
en Frans de Potter, Gezelle en H. Swarth. Op de schrijvers en de werken had hij
een eigen blik, vrij van elk konformisme. De bewondering van deze streng gevormde
kriticus voor de ‘patetische kunst, de machtige stijl’ van Verschaeve mag wel
aangestipt worden. Daarentegen voelde hij niet zoveel voor de nochtans meer
klassieke kritiek van J. Persyn.
De letterkunde van zijn gewest trok hem uiteraard sterk aan. Hij behandelde de
lotgevallen van de Rederijkerskamers in Zuid-Vlaanderen, de psalmvertaling van
Pieter Daeten (Kassel), De Bellebrand van Frans de Springer (Belle), Het Geluk
van Nieuwpoort van Domien ded Jonghe (Duinkerke), het Voorschriftboek van
Andries Steven (Kassel), letterkundige pennetwisten tussen P.J. de Badts
(Steenvoorde) en C. van Costenoble (Belle).
2
Prof. dr. Vital Celen noemde hem eens ‘de outdekker van Michel de Swaen’ . De
Zuid-Vlaamse dichter was feitelijk in vergetelheid geraakt, toen K. Looten zich over
hem ontfermde. In 1891, 1900, 1901, zorgde hij achtereenvolgens voor de uitgave
van De Gekroonde Leersse,

1

2

Eigenaardig genoeg schijnt dr. W. Gobbers, die de balans van het letterkundige komparatisme
‘in het bijzonder in Vlaanderen’ opmaakt (Hoever staan we met het komparatisme?
Wetenschappelijke Tijdingen, XVI, 1 jan. 1956, kol. 11-20), de prestaties en het bestaan niet
eens te vermoeden van de Zuid-Vlaamse komparatisten, o.a. aan beide Rijselse universiteiten.
En ... zouden P. Hazard en de Van Tieghems geen Vlamingen zijn?
V. Celen in De Standaard (Brussel), 8 februari 1925.
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De Zedige dood van Keizer Karel, Mauritius. Zijn bekommernis als komparatist liet
hem hier niet los. Naar aanleiding van de Swaens Uitlegging van de Engelse
omwenteling van 1688, vroeg hij zich af langs welke bronnen de gebeurtenissen uit
Engeland te Duinkerke konden bekend zijn. In een verhandeling over het treurspel
Andronicus stelde hij de Duinkerkse dichter tegenover de Franse rijmelaar
Campistron.
Zijn ganse gedachte over zijn geliefde dichter heeft hij ons in een essay (Duinkerke,
1928) nagelaten, dat tot zijn sterkste geschriften behoort. De oorspronkelijkheid van
de Zuid-Vlaming, met de Franse toneelschrijvers vergeleken, komt er duidelijk naar
voren. Zijn Digtkunde is diep onafhankelijk van die van Boileau, zijn Leven en dood
van onze Zaligmaker staat torenhoog boven de Poèmes évangéliques van Victor
de Laprade. De Swaen, besloot hij, vertoont gemeenschappelijke trekken, die wijzen
op verwantschap met Thomas Hardy zowel als met Streuvels. Een uitnemende
kenner van de stof, V. Celen, kenschetste dit stuk als ‘het beste wat er over het
1
opus van de Swaen geschreven werd’ .
De literaire geschiedenis bracht hem tot de algemene geschiedenis van zijn land.
In de Latijnse gedichten van Jakob de Meyere ontdekte hij de historicus. Zijn eerste
werk van geschiedkundige aard (1895) had betrekking op deze voorloper. Hij zou
zijn spoor volgen. Wij tellen van zijn hand een honderdtal bijdragen en boeken
(waaronder zeer omvangrijke) over de geschiedenis der Nederlanden, vooral van
Zuid-Vlaanderen. Uiterst verscheiden zijn de onderwerpen: kenmerken van het
Vlaamse gezinsleven in de 14de en 15de eeuw en uitingen van de Vlaamse
beweging in de 19de en 20ste eeuwen; Erasmus, die hij onder onbekende aspekten
wist te belichten, en Niklaas Ruyssen, die eens in de schilderkunst de roem van de
Westhoek was; verovering van Zuid-Vlaanderen door Lodewijk XIV en opkomst van
de Franse omwenteling, enz. De werkwijze is altijd dezelfde: hij peilde naar de
oorzaken, die in de diepten én van de ziel én van de volksaard schuilen. Hoe hebben
de persoonlijkheden zich gevormd? In welke mate was de overerving beslissend
voor hun levenslot? Welke invloed hadden hun lezingen en hun reizen op hen? De
figuren door Looten voor de geest geroepen leven vóór ons in hun menselijke
werkelijkheid. Ze wortelen in de nationale volkse ondergrond.
Literatuurwetenschap noch geschiedenis had voor hem iets van

1

Le Lion de Flandre, II, 1930, jan.-febr., blz. 26.
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‘dode vakken’. Langs deze weg bleef hij in aanhoudende aanraking met zijn volk.
Deze geleerde stond midden in het volkse leven. Deze wetenschapsmens was een
man van daden. Hij stond zijn man in de sociale beweging. Vooruitstrevende geest,
was hij de hartsvriend en innige medewerker van volksvertegenwoordiger
burgemeester priester Lemire, de Daens uit Zuid-Vlaanderen. Zijn krachten wijdde
hij vooral aan de verdediging en ontwikkeling van de taal en de kultuur van zijn volk.
Hij ontpopte zich als spreker, dagbladschrijver, bewegingsleider, sprong in de bres
voor de belangen van de Nederlandse kultuur en verdedigde ze in welk blad en
voor welk gehoor ook. Meer dan zijn woorden en geschriften spreken voor hem zijn
daden en verwezenlijkingen. Hij onderscheidde zich als bezieler van het Nederlandse
onderwijs in de Nederlanden-in-Frankrijk. Hij werkte en zwoegde ervoor door stappen
bij overheidspersonen en bij financiële krachten met een ontembare wilskracht,
waarop de jaren nooit vat schenen te hebben.
De figuur van Kan. prof. dr. Looten blijft voor degenen die hem kenden in twee
voorvallen getypeerd.
Op 13 december 1925 herdacht de R.K. universiteit te Rijsel de vijftigste verjaring
van haar stichting. Een talrijk gezelschap zat aan de feestdis. Verscheidene
vooraanstaande personen hadden het woord gevoerd. Prof. Looten roerde niet. De
studenten werden ongeduldig. Een onder hen tikte tegen zijn glas om het stilzwijgen
aan de eretafel op te leggen en aan de hoogleraar te verstaan te geven dat het voor
hem tijd was ... zich te laten horen. Dat studenten voor een prof begeesterd zijn,
zal geen dagelijks verschijnsel zijn. Zijn studenten hielden van hun meester.
Op 27 juli 1930, op de top van de ‘heilige berg’ van Zuid-Vlaanderen, te Kassel,
vierden zijn leerlingen en volgelingen te gelijkertijd zijn 75ste verjaardag, zijn gouden
priesterjubileum, de 40ste verjaring van zijn benoeming tot hoogleraar. De beroemde
Oksitaanse apostel van de rechten van de volksgroepen en gewesten in Frankrijk,
in zijn tijd een redenaar zonder weerga, J. Charles-Brun, bracht de ontroering tot
het hoogtepunt door hem te verklaren: ‘C'est une grande chose que de personnifier
son pays. Un tel honneur, je ne le connaîtrai pas, déraciné que je suis. Vous ne
vous doutez pas de la grandeur de ce que vous êtes: vous incarnez la Flandre’.
In zijn hoge leeftijd - hij overleed zesentachtig - had hij de vlam bewaard van de
jeugd. Zijn gedachtenis veroudert niet.
J.M. GANTOIS
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Voornaamste werken
De bibliografie van prof. dr. K. Looten, die in 1942 uitgegeven en als volledig
voorgesteld werd, bevat talrijke leemten. Wij vergenoegen ons ermee zijn
belangrijkste publikaties hieronder te vermelden, waarvan enkele op bedoelde lijst
niet voorkomen.
1889

Etude littéraire sur le poète néerlandais
Vondel, Rijsel.
De Grotio christianae religionis
defensore, Rijsel.

1890

La langue des Flamands de France,
Rijsel.
La littérature des Flamands de France,
Rijsel.

1891

Michiel de Swaen. De Gekroonde
Leersse (uitgave), Rijsel.

1893

Lord Tennyson, Rijsel.

1894

Descartes en Hollande, Rijsel.

1895

Robert Burns, Rijsel.
Jacques de Meyere, historien et poète
latin, Rijsel.
Les études sociales et le mouvement
ouvrier [en Sud-Flandre], Rijsel.

1896

Choses d'Angleterre, Rijsel.

1897

Daniël de Foe, Rijsel.

1898

Jacob Cats, Rijsel.

1900

Michiel de Swaen. De Zedige Dood van
Keizer Karel (uitgave), Rijsel.

1901

Michiel de Swaen. Mauritius (uitgave),
Rijsel.

1907

Dr Brom. H.J. Schaepman (traduit avec
une préface et des notes), Rijsel.

1908

Lettres de F.J. Bouchette, membre de la
Constituante, avocat à Bergues, avec
une introduction et des notes, Rijsel.

1910

Mrs Humphry Ward, Parijs.

1912

La Réforme Municipale du duc de
Choiseul et son échec dans la Flandre
Maritime, Rijsel.

1913

Histoire d'Anne L.A. de Montmorency,
prince de Robecq (1724-1812), Rijsel.
La Littérature en Flandre Gallicante,
Parijs.
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1920

George Eliot et le roman réaliste, Rijsel.

1924

Shakespeare et la religion, Parijs.

1925

Un pacificateur de grèves, le Cardinal
Manning, Parijs.

1927

La première controverse internationale
sur Shakespeare entre l'abbé Blanc et
W. Guthrie, Rijsel.
Shakespeares Geloof, Gent.

1928

Michiel de Swaen, Duinkerke.

1930

Chaucer: Ses modèles, ses sources, sa
religion, Rijsel.

1931

La Flandre à travers les âges, Belle.

1933

Guido Gezelle, Rijsel.

1935

La pensée religieuse de Swift et ses
antinomies, Rijsel.

1937

Rapports littéraires entre la Néerlande et
l'Espagne, Parijs.

1938

J. Milton, quelques aspects de son génie,
Rijsel.

Beide tijdschriften Le Lion de Flandre (jan.-febr. 1930) en de Torrewachter
(september 1930) gaven een bijzonder nummer uit over prof. Looten naar aanleiding
van zijn 75ste verjaardag, met de medewerking van o.a.J. Blanckaert, R. Despicht,
V. Celen, M. Janssen, J.E. van den Driessche, P. Verschave.
Ter gelegenheid van dit jubelfeest werd prof. dr. K. Looten tot dr. honoris causa
van de universiteit te Leuven benoemd.
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Bijlagen
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Bijlage I Advies toekenning van de prijs voor literaire kritiek 1966
De commissie van advies, bestaande uit Prof. Dr. K. Meeuwesse, Dr. C. Rijnsdorp
en Drs. M.B. Teipe, is unaniem van mening dat de prijs voor literaire kritiek 1966
toegekend dient te worden aan de heer Pierre H. Dubois te 's-Gravenhage. Zij is
tot deze conclusie gekomen op grond van de wekelijkse kolommen van deze criticus
in het dagblad Het Vaderland, terwijl zij bovendien in haar beschouwing betrokken
heeft zijn bundels ‘Een houding in de tijd’ (1950) en ‘Voor eigen rekening’ (1954).
Verder talrijke besprekingen voor Het Boek van Nu tot dit tijdschrift in augustus 1962
van redactie veranderde en zijn biografische studie over Marcellus Emants (1964).
Vooral de beide door Dubois gepubliceerde bundels zijn voor het verkrijgen van
inzicht in de structuur van zijn literaire kritiek van fundamentele betekenis gebleken.
Hem interesseerde behalve het werkstuk als zodanig vooral ook, zoals hij het zelf
uitdrukte in zijn essay over ‘Grandeur en misère van het auteurschap’: de menselijke
relatie tussen het werk van een auteur en zijn eigen realiteit. De voortdurende
confrontatie met de eigen werkelijkheid en die van anderen, die aan het werk zijn
belang kan geven, beschouwt Dubois in dit essay als de injectie die onze literatuur
behoeden kan voor wat haar steriliseert. (Een houding in de tijd blz. 16).
In dezelfde bundel vermeldt Dubois met instemming de conclusie waartoe
Nietzsche, Kierkegaard en Sjestow gekomen waren, ‘dat het eerste wat te
ondermijnen viel de sluitende redenering, het logische systeem was.’ (blz. 142).
Een gedachte die wij bij Ter Braak terugvinden.
In vele opzichten was zijn doordenken van de eigen kritische standpunten
geschoold door het bestuderen van het werk van Du Perron en vooral van Ter Braak,
door het bestuderen van franse essayisten uit vroeger en later tijd en van het werk
van talrijke filosofen. Evenals bij Ter Braak en Du Perron voerde de ‘conclusieloze
conclusie’, waartoe bovengenoemde denkers waren gekomen hem zowel tot een
individueel verzet tegen de verburgerlijking van de zgn. ethische en esthetische
normen als tot de beklemtoning van de individuele verantwoordelijkheid van
kunstenaar èn criticus wat betreft de authenticiteit van hun scheppingen en de
integriteit van hun oordelen.
Zoals voor Ter Braak de paradox een conclusieloos eindpunt was, dat
systeembouw uitsloot, zo werd door Dubois de contradictie gezien als iets
essentieels, dat eigen is aan het leven en de absurde, tragische menselijke situatie.
Zo komt hij in ‘Voor eigen rekening’ tot de voor hem kenmerkende en uiteraard voor
eigen rekening blijvende uitspraak, dat de consequentie en de zin van het
schrijverschap een ‘absurde’ opstandigheid is, een révolte zonder hoop, die dus
niet steunt op een heilsverwachting van welke aard ook, waarvoor strijd te leveren
zou zijn, maar op een redeloos protest vanuit de verbeelding. (blz. 23).
Als criticus protesteert hij, evenals Du Perron en Ter Braak vóór hem, tegen al
wat de creativiteit verminkt; soms fel en agressief, al is hij geen polemist. Evenals
zij sprong hij in de bres voor nauwelijks te definiëren begrippen als menselijke
waardigheid en honnêteté.
Dubois' doorlichting van schrijvers en hun werken geschiedt met een consequent
volgehouden twijfel aan eigen en anderer oordeel en een diepgaand onderzoek van
hedendaagse en historische letterkundige figuren en verschijnselen. Door zijn
veelzijdige kenning, de zelfstandigheid van zijn oordelen, zijn
verantwoordelijkheidsgevoel en subtiel onderscheidingsvermogen behoort Dubois
tot het geringe
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aantal critici in ons land, dat in staat is de Nederlandse literatuur te beoordelen op
Europees niveau. Tevens leverde zijn buitengewone eruditie een belangrijke bijdrage
tot een verheldering van onze inzichten in de veelvormigheid van onze eigen cultuur
en vooral ook van de franse, waaraan hij vele beschouwingen heeft gewijd. De
commissie vestigt, wat dit laatste betreft, de aandacht op de in Het Vaderland
verschijnende artikelenreeks ‘Schrijvers in hun landschap’, waarin notities over
Franse auteurs in het verleden op intelligente wijze worden verenigd met indrukken
opgedaan tijdens zijn omzwervingen door Frankrijk, langs plaatsen waaraan hun
namen zijn verbonden.
Herhaaldelijk heeft Dubois afgerekend met onvoldoende of ten onrechte aanvaarde
meningen over auteurs en tijdvakken. Van een dergelijk afrekenen getuigde eveneens
zijn in opdracht van O.K. en W. geschreven, uitmuntend gedocumenteerde biografie
van Marcellus Emants.
De commissie beschouwt de toekenning van de prijs voor literaire kritiek 1966
aan Pierre H. Dubois mede als een erkenning van de betekenis van zijn markante
persoonlijkheid voor het Nederlandse culturele leven in onze tijd.
K. Meeuwesse
C. Rijnsdorp
M.B. Teipe
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Bijlage II Rekening en verantwoording van de penningmeester
over 1965
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN:

Rente van Effecten

ƒ 411.81

Rente van Effecten Vaste ƒ 209.42
Fonds
Rente Grootboek Vaste
Fonds

ƒ 1194.80

Rente bank en spaarbank ƒ 253.70
Contributies over
voorafgaande jaren

ƒ 2950.08

Contributies 1965/66

ƒ 16516.63

Rijkssubsidie

ƒ 17000.-

Verkochte eigen uitgaven ƒ 111.82
Uitkering Van
Bijlevelt-Stichting

ƒ 500.------------

ƒ 39148.26

UITGAVEN:

I.

Kosten van bestuur,
lokaalhuur enz.:
Honorarium
ƒ 4000.Secr.-Penningmeester
Bureau

ƒ 2397.66

Kosten Noordelijke ƒ 420.Afdeling
Kosten
Zuid-Oostelijke
Afdeling

ƒ 800.-

Kosten
ƒ 1373.94
bestuursvergaderingen,
reiskosten en
representatie
bestuur
-----------II.

ƒ 8991.60

Kosten van
Algemene en
Maandelijkse
vergaderingen:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1966

Onkosten
Jaarvergadering

ƒ 1676.31

Onkosten
maandelijkse
vergaderingen

ƒ 1138.80

Reiskosten en
ƒ 946.20
honoraria sprekers
-----------III.

ƒ 3761.31

Kosten van Vaste
Commissies:
Commissie Taal- en ƒ 741.48
Letterkunde
Commissie
Wijnaendts
Francken-prijs

ƒ -.-

Commissie Schone ƒ 5.40
letteren
Historische
Commissie

ƒ 6.12
------------

IV.

ƒ 753.-

Kosten van het
Jaarboek:
Drukkosten, porti

ƒ 5736.60

Kosten
ƒ 95.81
Jaarboekcommissie
-----------Transporteren

ƒ 5832.41
ƒ 19338.32
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Transport
V.

ƒ 19338.32

Kosten der
bibliotheek:
Honorarium
Bibliothecaris

ƒ 1350.-

Aangeschafte
boeken

ƒ 8765.55

Abonnementen

ƒ 1500.82

Boekbinden

ƒ 2738.08

Brandassurantie

ƒ 248.90

Bureaukosten

ƒ 2554.70
------------

VI.

Reserveringen:
Prijs voor
Meesterschap

ƒ 600.-

Prijs voor Literaire
kritiek

ƒ 400.-

Verwervingsfonds
bibliotheek

ƒ 1200.------------

VII.

ƒ 17158.05

ƒ 2200.-

Diverse Uitgaven:
Bijdrage kosten jury ƒ 50.kritiekprijs
(nagekomen 1964)
Sociale Lasten

ƒ 69.39

Commissie
gedenkboek

ƒ 21.36

Overgeboekt naar
het Vaste Fonds,
1/4e der
ontvangsten uit
kapitaal

ƒ 350.-

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

ƒ 490.75
------------

Totaal

ƒ 39187.12

RECAPITULATIE:

Uitgaven

ƒ 39187.12

Ontvangsten

ƒ 39148.26
------------
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Tekort

ƒ 38.86

B. Rekening van het vaste fonds
Saldo 1 januari 1965

ƒ 1453.32

Rente Grootboek

ƒ 1194.80

Rente Eflecten

ƒ 209.42

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 47.25
------------

Rente Grootboek en
effecten geboekt ten
gunste Algemene
Rekening

ƒ 2904.79

ƒ 1404.22

Hiervan 1/4e bij het Vaste ƒ 350.fonds gevoegd
------------

ƒ 1054.22
------------

Saldo 1 januari 1966

ƒ 1850.57
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C. Lucie B. en C.W.v.d. Hoogt-fonds
Saldo 1 januari 1965

ƒ 131.62

Rente kapitaal

ƒ 1015.35

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 17.76
------------

ƒ 1164.73

Prijs: Jacques Hamelink

ƒ 1000.------------

Saldo 1 januari 1966

ƒ 164.73

D. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo 1 januari 1965

ƒ 3072.08

Rente Grootboek

ƒ 285.90

Rente Leidse Spaarbank

ƒ 103.01
------------

ƒ 3460.99

Prijs: Prof. Dr. C.F.P.
Stutterheim

ƒ 500.------------

Saldo 1 januari 1966

ƒ 2960.99

Te treffen voorzieningen voor:

E. Verwervingsfonds der bibliotheek
Saldo 1 januari 1965

ƒ 3158.40

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 1200.-

ƒ 4358.40

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

F. Kosten der eigen uitgaven der Maatschappij
Saldo 1 januari 1965 en 1966

ƒ 13941.79
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G. Prijs voor meesterschap
Saldo 1 januari 1965

ƒ 352,72

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 600.------------

Saldo 1 januari 1966

ƒ 952.72

H. Huisvesting
Saldo 1 januari 1965

ƒ 5292.60

Overgeboekt naar vermogen

ƒ 5292.60

I. Prijs voor literaire kritiek
Saldo 1 januari 1965

ƒ 250.-

Reservering ten laste
Algemene Rekening

ƒ 400.-

ƒ 650.-

-----------Nagekomen aandeel in de
prijs 1964

ƒ 250.-

Saldo 1 januari 1966

ƒ 400.-

Gezien en goedgekeurd door het gecommitteerd lid buiten het bestuur (H. Fedder)
en het gecommitteerd bestuurslid (Dr. W.C. Braat).
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Vermogensoverzicht
Effecten:
f. 700.- 4¼% Nederland
1959

1 jan. 1965
ƒ 637.-

1 jan. 1966
ƒ 609.-

f. 5/1000.- 4¼% Nederland ƒ 4650.1959

ƒ 4400.-

f. 100.- 3% Ned. Indië
1937 A

ƒ 90.-

ƒ 89.-

f. 1000.- 3½% Rotterdam ƒ 840.1937 VI

ƒ 810.-

f. 1000.- 4¾% Bank v.
Ned. Gem. 1958

ƒ 920.-

ƒ 870.-

f. 1000.- 4½% Bank v.
Ned. Gem. 1959 I/II

ƒ 930.-

ƒ 880.-

f. 1000.- 4¼% Bank v.
Ned. Gem. 1952 III

ƒ 910.-

ƒ 870.-

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

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

ƒ 8976.-

ƒ 8529.-

Saldi bij banken:
Amro-bank, rekening
courant

ƒ 5376.20

ƒ 5301.26

Amro-bank, renteboekje

ƒ 18.41

ƒ 12000.-

Leidse Spaarbank

ƒ 9995.51

ƒ -.-

Te ontvangen contributies ƒ 2400.(taxaties)

af: nog te betalen
rekeningen

ƒ 1000.-

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

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

ƒ 26766.12

ƒ 26830.26

ƒ 2129.27

ƒ -.-

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

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

Vermogen, voor
ƒ 24636.85
voorzieningen
Te treffen voorzieningen:.
Eigen uitgaven der
ƒ 13941.79
Maatschappij

ƒ 26830.26

Prijs voor Meesterschap

ƒ 352.72

ƒ 952.72

Reserve huisvesting

ƒ 5292.60

ƒ -.-

Reserve Kritiekprijs

ƒ 250.-

ƒ 400.-

Verwervingsfonds der
bibliotheek

ƒ 3158.40

ƒ 4358.40

ƒ 13941.79
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------------

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

ƒ 22995.51

ƒ 19652.91

Vermogen, ter beschikking ƒ 1641.34
van de Maatschappij, na
het treffen van de vereiste
voorzieningen

ƒ 7177.35
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
Vaste fonds

f. 9600.- 3% Inschrijving
Grootboek
f. 36600.- 2½% idem

1 jan. 1965
ƒ 5664.-

1 jan. 1966
ƒ 5088.-

ƒ 18666.-

ƒ 16836.-

f. 2000.- 4¾ % Middellang ƒ 1960.Crediet (f. 1000.- losbaar
in 1965)

ƒ 980.-

f. 1000.- 4½% Begem,
Haarlem

ƒ 960.-

ƒ 930.-

f. 2000.- 4¾% Nederl.
Spoorwegen

ƒ 1900.-

ƒ 1840.-

f. 1000.- 5¼% Bank v.
ƒ -.Ned. Gem. 1965 (gekocht
in 1965)

ƒ 900.-

Saldo boekje Leidse
Spaarbank

ƒ 1453.32

ƒ 1850.57

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

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

ƒ 30603.32

ƒ 28424.57

Lucie B. en C.W.v.d. Hoogt-fonds
f. 13900.- 3% Inschrijving ƒ 8201.Grootboek

ƒ 7367.-

f. 1000.- 5¼% Nederland ƒ 1000.1964 I

ƒ 920.-

f. 600.- 4¼% Nederland
1959

ƒ 546.-

ƒ 522.-

f. 1000.- 4¼% Nederland ƒ 930.1959

ƒ 880.-

f. 1000.- 3½% Nederland ƒ 800.1947

ƒ 760.-

f. 2/1000.- 3% Ned. Indië
1937 II

ƒ 1800.-

ƒ 1760.-

f. 1000.- 4¼% Enschede
1952 IV

ƒ 900.-

ƒ 850.-

f. 1000.- 4¾% Bank v.
Ned. Gem. 1958

ƒ 920.-

ƒ 870.-
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f. 1000.- 4¼% Bank v.
Ned. Gem. 1952 II

ƒ 910.-

ƒ 870.-

f. 1000.- 4¾% Nat. Invest. ƒ 940.Bank

ƒ 880.-

f. 2000.- 4¼% Fr. Gron.
Hyp. Bank Y

ƒ 1700.-

ƒ 1620.-

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

ƒ 1520.-

ƒ 1440.-

f. 1000.- 3% Utr. Hyp.
Bank EE

ƒ 770.-

ƒ 720.-

f. 1000.- 3¼% Westl. Hyp. ƒ 760.Bank N

ƒ 720.-

Saldo boekje Leidse
Spaarbank

ƒ 131.62

ƒ 164.73

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

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

ƒ 21828.62

ƒ 20343.73

Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
f. 11500.- 2½% Inschrijving ƒ 5865.Grootboek

ƒ 5290.-

Saldo boekje Leidse
Spaarbank

ƒ 3072.08

ƒ 2960.99

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

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

ƒ 8937.08

ƒ 8250.99
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Bijlage III Besturen en commissies (Verenigingsjaar 1966-67)
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. K.H. Heeroma
Ondervoorzitter: dr. P. Minderaa
Secretaris-penningmeester: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot.

dr. W.C. Braat, dr. C.C. de Bruin, mevr. dr. I.H. van Eeghen, Th. H. Lunsingh
Scheurleer, dr. P.J. Meertens, Jos. Panhuysen, dr. J.W. Schulte Nordholt; dr. G.
Overdiep (vertegenwoordiger van de N. tak), dr. N.C.H. Wijngaards
(vertegenwoordiger van de Z.O. tak), G.E.K. Schmook (vertegenwoordiger van de
Belgische commissie).

Contactcommissie voor Belgie
Voorzitter: J. Coppens

Secretaris-penningmeester: G.E.K. Schmook, Volhardingsstraat 70, Antwerpen K.
Jonckheere, J. Kuypers, dr. A.C.H. van Loey

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
dr. Jan Ploeger

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden

dr. J.F. Holleman, dr. G.W. Ovink, P. Korthuys, Jhr. dr. P.J. van Winter

Bestuur van de Noordelijke tak
Voorzitter: dr. E. Kossmann
Secretaris: dr. J. Gerritsen, Troelstralaan 97, Groningen
Penningmeester: dr. L.S. Meihuizen
Assessor: ds. J.J. Kalma
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Bestuur van de Zuid-Oostelijke tak
Voorzitter: dr. N.C.H. Wijngaards
Secretaris: dr. J.J.A. van Bakel, Delistraat 11, Nijmegen.

Commissie voor taal- en letterkunde
Secretaris: dr. C.A. Zaalberg, Mariënpoelstraat 61, Leiden.

dr. C.C. de Bruin, dr. W.J.H. Caron, dr. K. Fokkema, dr. K. Heeroma, dr. R. Lievens,
dr. P.J. Meertens, dr. K. Meeuwesse, dr. P. Minderaa, dr. F. de Tollenaere
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Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: dr. J.J. Woltjer
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein 11, Oegstgeest

dr. P.C. Boeren, dr. L. Brummel, dr. A.E. Cohen, dr. J.A. van Dorsten, dr. R. Feenstra,
dr. P.A.M. Geurts, dr. W.R. Juynboll, dr. J.J. Roorda, dr. I. Schöffer

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: Mevr. H.S. van Lelyveld-Haasse
Secretaris: Ad. den Besten, Nic. Maesstraat 141 II, Amsterdam

drs. G. Borgers, P.H. Dubois, dr. J.W. Schulte Nordholt; corresponderende leden:
dr. W.J.M.A. Asselbergs (Z.O. tak), Hendrik de Vries (N. tak)

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. A.E. Cohen
Secretaris: Dirk de Jong
dr. J. Gerritsen, mr. J.R. de Groot

Commissie voor de uitgave van geschriften
Secretaris: dr. G.I. Lieftinck, Emmalaan 40, Oegstgeest dr. L. Brummel, dr. F.K.H.
Kossmann, dr. P. Minderaa

Commissie voor het jaarboek
Voorzitter: dr. J.G. Bomhoff
Secretaresse: mej. dr. N. Bakker, Scholtenstraat 12, Leiden

dr. P.C. Boeren, Dirk de Jong, mr. N. Kolff; corresponderende leden: dr. H. de Buck
(N. tak), Joh. van der Woude (Z.O. tak).
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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 4.DER
PELLICANISTEN.
Vier
zestiendeeeuwse
esbatementen,
bewerkt door Dr. N.
van der Laan. 1938.
XVI, 120 blz. gr.
8vo.

II.

DE
ƒ 12.REFREINENBUNDEL
VAN JAN VAN
DOESBORCH.
Tekst uitgegeven
met inleiding en
aantekeningen door
Dr. C. Kruyskamp.
1940. 2 dln. I: XII,
LXXXVIII, 64 blz., 2
fig., 1 facs.; II: VI,
292 blz., 1 facs. gr.
8vo. . . . . . . . . .
Tezamen

ƒ 9.-

III.

Het
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.

uitverkocht

IV.

HET ROERSPEL ƒ 18.EN DE COMEDIES
VAN
COORNHERT.
Uitgegeven en van
commentaar
voorzien door Dr. P.
van der Meulen.
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1955. VIII, 587 blz.,
1 facs. gr. 8vo. ƒ
15.-; geb.
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 1666]. Met
een inleiding en
aantekeningen door
Dr. J.A. van
Dorsten en Dr. 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.
GROTE REEKS
uitverkocht

ƒ 6.-

I-III.
IV.

LIEDEREN EN
f 50.GEDICHTEN UIT
HET
GRUUTHUSE-HANDSCHRIFT.
Eerste Gedeelte.
Uitgegeven [ter
gelegenheid van
het tweede
eeuwgetijde van de
Mij der Ned.
Letterk. te Leiden,
20 Mei 1966] door
Prof. Dr. K.
Heeroma. Met
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medewerking van
Dr. C.W.H.
Lindenburg. 1966.
o

4 . viii, 592 blz. [blz.
233 t/m 558
Liedboek-teksten
en muziek] 24
reproducties op
platen . . . . . . .
linnen
MEDE VERKRIJGBAAR DOOR BEMIDDELING VAN DE BOEKHANDEL
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