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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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De Lakenfabrikeur Frans van Lelyveld
Inleiding
Op 8 April 1785 is Frans van Lelyveld1) te Amersfoort onverwacht overleden in de
ouderdom van vijf en veertig

1) Frans van Lelyveld, Leiden 14 Maart 1740-1785 April 8 Amersfoort, zoon van Willem van
Lelyveld, 1706-1769, en Johanna Agatha van Cingelshouck (ook Cingelshoek), 1699-1762;
trouwde 21 Jan. 1766 met Rebecca de Raat, Amsterdam 22 Oct. 1738-1799 Aug. 27 Leiden,
dochter van Willem de Raat, 1705-1760, en Maria Duijsberg, 1715-1771.
Op 23 Maart 1753 is Frans van Lelyveld ingeschreven als student aan de Leidse universiteit.
(Album Stud., ed. Du Rieu, kolom 1041). De faculteit wordt niet vermeld, zoals doorgaans
bij ingeschrevenen jonger dan 16 jaar. Het was op de genoemde datum kinderdag aan de
academie: er werden alleen vier jongetjes van tien tot veertien jaar ingeschreven, waarvan
éen honoris causa.
Frans van Lelyveld en Rebecca de Raat zijn op huwelijksvoorwaarden getrouwd. (G.A.
Leiden, Not. A. 2299, akte 159, 16 Dec. 1765, not. Joh. Thijssen). Generlei gemeenschap
van goederen. De vrouw zou niet aansprakelijk zijn voor schulden, door de man tijdens het
huwelijk gemaakt. Geen aandeel van de vrouw in winst of verlies.
De echtelieden maakten hun testament ten overstaan van de genoemde notaris op 14 Jan.
1767. (G.A. Leiden, Not. A. 230011, akte 2, zegel ƒ12.). Langstlevende univ. erfgenaam en
voogd(es).
In 1772 kocht Frans van Lelyveld uit de nalatenschap van Ds. Henricus Aemilius, die een
oom van zijn vrouw was, voor ƒ2000 een huis met erve aan de Heerengracht te Leiden. (G.A.
Leiden, Recht. A. 67, Transportreg. 1772, fo 237-237v). Dit huis stond naast Lelyvelds
ouderlijk huis.
Van zijn vader erfde Frans van Lelyveld in 1769 de helft in zijn ouderlijk huis op de
Heerengracht te Leiden, dat stond tussen de Nieuwe Rijn en de Groenesteeg. In 1778 kocht
hij van zijn broer Paulus van Lelyveld van Cingelshouck de andere helft. (G.A. Leiden,
Recht. A. 67, Transportreg. 1778, fo 263). Frans is dit huis vier maanden na het overlijden
van zijn vader gaan bewonen.
Uit de nalatenschap van zijn vader kreeg Lelyveld ook ‘de helft in een welbeplante speeltuyn
met desselfs huysinge, thuynmanshuys en schuytenhuys’, gelegen tussen de Hoge Rijndijk
onder Zoeterwoude en het jaagpad op Utrecht. In 1778 kocht hij van zijn oudere broer Paulus
van Lelyveld van Cingelshouck de andere helft erbij voor ƒ750. (Alg. R.A. 's-Grav.,
Transportreg. Zoeterwoude, 55, fo 20). Heette de tuin Lelylust? (Brieven, 216, 19 Juni 1767;
zie bl. 4 sub c).
Buiten de Koepoort bezat Frans van Lelyveld een tuin met vijf laken-droogramen, die zijn
vader toebehoord had, en in 1784 kocht hij buiten de Witte Poort een molen, genaamd De
Blaasbalk, voor ƒ1600. (Alg. R.A. 's-Grav., Transportreg. Zoeterwoude, 55, fo 21; 57, fo
73).
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jaar. Met zijn vrouw Rebecca de Raat1) was hij kort tevoren

1) Rebecca de Raat is op 26 Dec. 1738 gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam; haar
begrafenis had plaats in de Pieterskerk te Leiden tussen 24 en 31 Aug. 1799. (G.A.
Amsterdam, D.T.B. 52, fo 130 v; G.A. Leiden, D.T.B. 355, fo 125 v).
Haar vader Willem de Raat is in eerste huwelijk getrouwd geweest met Susanna Phillips en
na dezer overlijden hertrouwde hij in 1735 te Amsterdam met Maria Duijsberg. (G.A.
Amsterdam, D.T.B. 568, fo 127v; 577, fo 3 v). In een testament van zijn tweede vrouw staat
vermeld, dat hij schepen van Edam is geweest. (G.A. Leiden, Not. A. 2122, fo 40-44 v, 27
Jan. 1770, not. Joh. van Klinkenberg). In Oct. 1760 is hij te Edam begraven.
Uit een akte van compagnieschap van 16 Maart 1742 blijkt, dat Willem de Raat en Pieter
Sterlincx voor gezamenlijke rekening hebben overgenomen van David Slijk (een oom van
de eerstgenoemde comparant) diens zijdeververij. (G.A. Amsterdam, Not. A. 10913, akte
19, not. Mr. A. de Ridder).
Omstreeks 1750 geraakte Willem de Raat in financiële moeilijkheden; hij verkocht daarom
effecten en leende geld. Een gevolg was, dat niet hij doch zijn dochter Rebecca van een tante
een vrij belangrijk legaat ontving, nl. drie huizen op de Zwanenburgwal te Amsterdam en
drie vierde part in een ververij. (G.A. Amsterdam, Not. A. 10928, akte 256 en 257; 10938,
akte 208; 10947, akte 432, not. Mr. A. de Ridder; 8875, akte 74, not. J. Barels; 8181, akte
165, not. H. van Aken).
Maria Duijsberg, weduwe van Willem de Raat, overleed te Leiden op 12 Juni 1771. Haar
dochter Rebecca was haar universele erfgenaam. Deze transporteerde in 1771 obligaties ter
waarde van ƒ24.800, herkomstig uit de nalatenschap van haar moeder. (G.A. Amsterdam,
Not. A. 11028, akten 409-412, not. Mr. A. de Ridder).
Van de koopman Cornelis de Schepper te Amsterdam, bij wie het echtpaar Van Lelyveld
vaak logeerde, kreeg Rebecca in 1777 een legaat van ƒ3000. (G.A. Leiden, Not. A. 2129,
akte 19, 26 Maart 1777, not. J. van Klinkenberg).
Er blijkt niets van een familierelatie tussen hem en Rebecca.
De echtgenote van Frans van Lelyveld behoorde dus evenals haar man tot de gezeten burgerij
en beschikte over eigen kapitaal. (Vele gegevens over Rebecca de Raat, Cornelis de Schepper
en hun verwanten dank ik aan Dr. W.J. van Hoboken, gemeente-archivaris van Amsterdam).
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uit Leiden vertrokken, aldaar hun negenjarig enig kind Willem1) achterlatend. Van
Lelyveld had te Amersfoort zakelijke belangen te behartigen.
Door dat plotselinge sterfgeval verloor Leiden een in brede kring bekend en geacht
burger, wiens grote verdiensten voor de kennis en de opbouw van de Nederlandse
taal- en letterkunde opnieuw herdacht zullen worden bij de viering van het tweede
eeuwfeest, in 1966, van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Men mag
deze vereniging, die zich de Académie française enigszins ten voorbeeld stelde,
‘omtrent geheel het werk van Lelyveld noemen, in plan, stichting en stage verzorging’,
gelijk J. Wille in zijn werk over de literator R.M. van Goens aantoont2).
Nog steeds ontbreekt een biografie van Frans van Lelyveld3). Voor de annotering
van brieven van Nicolaas Simon van Winter en diens tweede echtgenote Lucretia
Wilhelmina

1) Willem van Lelyveld, 1776-1823, het enige kind van het echtpaar Van Lelyveld-de Raat;
promoveerde in 1796 aan de Leidse universiteit in de rechten op Theses juridicae inaugurales.
2) J. Wille, De literator R.M. van Goens en zijn kring. Studiën over de achttiende eeuw, I,
Zutphen 1937. Het citaat is ontleend aan bl. 157.
Frans van Lelyveld kort zijn naam vaak af tot Lelyveld, bijv. ter ondertekening van een brief.
3) Literatuur over Frans van Lelyveld:
a Van der Aa, Biogr. Wbk. (nieuwe uitgaaf), XI, 303-304 en de daar vermelde
literatuur;
b N. Ned. Biogr. Wbk., IX (1933), kolom 594-598 en de daar vermelde literatuur (art.
van R. Zuidema).
c W.H. de Beaufort, Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken hem
betreffende, I (1884), 138-308, brieven van F.v.L. aan R.M.v.G. (In Werken van
het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe Serie, nr. 38). Deel I van deze uitgave
duid ik verder aan met: Brieven.
d Critiek op de sub c genoemde gebrekkige en onvolledige uitgave van Lelyvelds
brieven bij J. Wille, op bl. 3, n. 2, gen. w., 133 n. 1 en 577-581.
e J. Wille, gen. w., 133-173; 190-198; register.
f P.J.C. de Boer, Rijklof Michaël van Goens (1748-1810) en zijn verhouding tot de
literatuur van West-Europa, Amsterdam 1938, passim. (Proefschrift Amsterdam
G.U.).
Genealogie - Van Lelyveld in Ned. Patriciaat, jrg. 2 (1911), 315-322. Naar aanleiding hiervan
een artikel van W.A. van Rijn in Ned. Leeuw, jrg. 71 (1954), kolom 347-351.
Een portret van Frans van Lelyveld en van Rebecca de Raat is niet bekend. (Mededeling,
gedateerd 1 Oct. 1965, van Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, conservator aan het Iconographisch
Bureau te 's-Gravenhage).
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van Merken1) heb ik omstreeks 1948 gezocht naar archivalia betreffende Van Lelyveld.
Een groot gedeelte van de archivalische gegevens, die voor dit artikel gebruikt zijn,
had ik bijeen, toen ander werk en ziekte een langdurige onderbreking van het
onderzoek veroorzaakten. In 1955 is het bezoeken van archieven en bibliotheken mij
onmogelijk geworden door ernstige invaliditeit, zodat het hier volgend artikel berust
op een onderzoek, dat ik niet heb kunnen voltooien. Dank zij de bijzondere
hulpvaardigheid van enkele archivarissen en bibliothecarissen, die mij inlichtingen
en fotocopieën ver-

1) Nicolaas Simon van Winter, Amsterdam 1718-1795 Leiden; makelaar in verfstoffen; dichter;
in 1744 gehuwd met Johanna Muhl, die in 1768 overleed; uit dit huwelijk drie kinderen,
waarvan twee zeer jong stierven; stamhouder werd Pieter, Amsterdam 1745-1807 Amsterdam.
Lucretia Wilhelmina van Merken, Amsterdam 1721-1789 Leiden; dichteres; werd in 1768
de tweede echtgenote van N.S. van Winter.
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strekten, kreeg ik onlangs nog belangrijke aanvullingen1).
In hetgeen hier volgt deel ik hoofdzakelijk het een en ander mede betreffende het
persoonlijk en huiselijk leven van Van Lelyveld, voorts over zijn positie als
lakenfabrikeur en koopman te Leiden en over zijn onderneming in Amersfoort.
Het is mij een voorrecht toch nog iets bij te kunnen dragen tot de herdenking van
Frans van Lelyveld, een begaafd en energiek man uit de soms onderschatte
Nederlandse koopmansstand in de achttiende eeuw.

Hoofdstuk I
‘De negotie is myn taek’
In de op een na oudste brief van Frans van Lelyveld aan R.M. van Goens2), die
bewaard is, spreekt hij op 7 Sept. 1765

1) Ook te dezer plaatse betuig ik mijn dank aan allen, wier kennis en hulpvaardigheid mijn werk
in menig opzicht ten goede zijn gekomen. Van hen vermeld ik:
Prof. Dr. I.J. Brugmans, directeur van het Ned. Econ.-Historisch Archief,
's-Gravenhage;
Mejuffrouw Dr. A.F. Dekker, conservator afd. Handschriften der Kon. Bibliotheek,
's-Gravenhage;
Dr. W.J. van Hoboken, gemeente-archivaris van Amsterdam;
de Heer J. Hovy, gemeente-archivaris van Amersfoort;
de Heer N.M. Japikse, gemeente-archivaris van Haarlem;
Jhr. F.G.L.O. van Kretschmar, conservator Iconogr. Bureau, 's-Gravenhage;
Dr. C. Reedijk, bibliothecaris der Kon. Bibliotheek, 's-Gravenhage;
Mejuffrouw Mr. A.J. Versprille, gemeente-archivaris van Leiden.
2) Rijklof Michaël van Goens, Utrecht 1748-1810 Wernigerode; wonderkind; op 18-jarige
leeftijd (28 Juli 1766) buitengewoon hoogleraar aan de Utrechtse universiteit in de
geschiedenis, welsprekendheid, oudheden en het grieks; nam ontslag in 1776 en werd spoedig
daarna lid van de vroedschap van Utrecht; vroeg ontslag in 1783; vertrok om
gezondheidsredenen in 1786 naar Zwitserland; verbleef daarna tot zijn dood in verscheidene
plaatsen in Zwitserland en Duitsland, waar hij zich weer met studie bezighield, zich in de
geleerde wereld bewoog en de invloed van piëtistische kringen onderging.
‘Een der merkwaardigste personen, die ons land ooit heeft voortgebracht’, oordeelt S.W.F.
Margadant in zijn artikel in het N. Ned. Biogr. Wbk., III, kolom 473-478, waaraan ik hier
enkele punten ontleende. P.J.C. de Boer verklaart in de eerste stelling bij zijn proefschrift
(bl. 4 sub. ƒ): ‘Rijklof Michaël van Goens moet als een der grootste kenners in Nederland
van de buitenlandse literatuur van zijn tijd beschouwd worden’.
Een belangwekkende bijdrage tot de kennis van Van Goens is het artikel van W.J. Noordhoek,
R.M. van Goens in Wernigerode, in het tijdschrift Levende Talen, nummer 176, Oct. 1954,
380-393. De weloverwogen beoordeling aan het slot, waar clementie gepleit wordt ‘voor
deze uitzonderlijk begaafde, wiens geleerdheid groter was dan zijn karakter’, verklaart ook
enigszins het trieste verloop van de vriendschap tussen Van Goens en Van Lelyveld.
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over zijn taak, namelijk de ‘negotie’, en over de ‘liefhebbery’. Hij bedoelt daarmee
de lakenfabriek van zijn vader, waarin hij al op veertienjarige leertijd werkzaam
was1), en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde. Over de laatste schrijft
hij in de bedoelde brief: ‘De liefhebbery neemt toe, en ik ga myn best doen om te
zien of al de liefhebbers de handen ineen willen slaen om een algemeene maetschappy
der vaderlandsche letterkunde op te richten, waerover nader’2).

1) J. Wille tekent in zijn op bl. 3, n. 2, gen. w., 136-137, Lelyveld als een van de energieke
18de-eeuwse kooplieden. Hij vermeldt, dat Lelyveld reeds op 22-jarige leeftijd een vergadering
van Minima Crescunt te Leiden moest verzuimen ‘om wezenlijke Comptoirzaken te
Amsterdam’.
2) Brieven, 140; 7 Sept. 1765. Het citaat volgt op de zin, waarin Lelyveld zegt: ‘De negotie is
myn taek’.
De datering 7 Febr. 1765, die De Beaufort aan deze brief geeft, bevat een fout zoals er ook
elders in de uitgave bij dateringen voorkomen. Abusievelijk is de niet ongewone afkorting
7ber gelezen als Febr. Daardoor is meermalen ook de volgorde van de brieven onjuist. Ook
wie niet over de originelen beschikt, kan sommige van deze vergissingen constateren.
Nummering van de brieven en fragmenten ontbreekt evenals een personen-index. Wille heeft
de gehele rangschikking van de brieven gecorrigeerd in zijn op bl. 3 gen. w., 577-581. Hij
noemt de volgorde, die chronologisch wil zijn, een onbegrijpelijke wanorde.
In de citaten handhaaf ik Lelyvelds gebruik van het teken y. Hij spelde tot in 1776 ae en ue
waar hij later aa en uu schreef. (Brieven, 301 noot).
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Lelyveld was plichtgetrouw, actief en nauwgezet. Zijn zaken gingen steeds vóór zijn
studie, met het gevolg, dat hij voor lectuur en het maken van uittreksels en
aantekeningen aldoor tijd tekort kwam. Ook de avonden moest hij vaak aan
kantoorwerk besteden, vooral in de periode tot 1769, toen hij niet over een bediende
beschikte. Zijn tijdnood werd omstreeks 1766 verergerd, doordat hij zich geroepen
voelde de organisator te zijn bij de stichting en de opbouw van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. De uitnodiging van nieuwe leden, de vaststelling van de
wetten en de voorbereiding van de eerste wetenschappelijke publicatie der
Maatschappij belastten hem met een uitgebreide correspondentie en met tal van
besprekingen. Bovendien zou hij graag iets bijdragen voor het eerste deel van de
verhandelingen ‘om geen dood lid te wezen’. ‘Verwonder u niet’, schrijft hij aan
Van Goens, ‘dat ik zoo vroeg daerom denke; ik werk langzaem; zelden komt er een
week, dat ik een geheelen avond van 5 tot 9 uere gezet werk, het zyn meest
snipperuertjes, en kan dus in geen volle 2 jaren een stuk gereed maken, daer een
ander, die zyn tyd meester is, geen veertien dagen toe van nooden heeft’. En iets
verder: ‘De tyd die ik van myn Comptoir over heb, besteed ik met het grootste plaisier
aen de vaderlandsche letterkunde, maer wat presteer ik toch?’1).
Op 24 Oct. 1767 meldt Van Lelyveld aan zijn Utrechtse vriend: ‘Gy zult misschien
al eerder een brief van my gewacht hebben; en met reden, gy zoud er ook al eerder
een gehad hebben, had ik niet een 8 dagen gedompeld geweest onder Levantsche
brieven - van smorgens ten half 9 tot savonds ten 9 uer te zitten schryven maekt de
geest zoo suf en ongenegen om op zaken van Liefhebbery te denken, dat alle brieven

1) Brieven, 194-195; door Wille gedateerd: 12 Aug. 1767.
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aen myn goede vrienden moeten wachten tot vandaeg, De Bosch, Macquet, Fontein
en UwEd. - een groote Postdag! Gisteren morgen ten 12 uren zyn de Levantsche
brieven weggegaen maer smiddags gong ik my met dat mooye weer wat uitspannen
in myn tuin, en savonds had ik meer lust tot praten als tot schryven en gezet denken.
Vandaeg zelfs zyn de hersenen noch niet in zyn plooy...’1).
Wat een leventje had, daarbij vergeleken, Johannes Lublink de Jonge!2) ‘Hy is een
jong heer, van zulk een fatsoen als ik, maer die geen comptoir heeft waer te nemen;
hy leeft op zyn plaizier, by zyn vader in huis, ongetrouwt zynde; hy is een liefhebber
van fraeie kunsten en wetenschappen; hy teekent of schildert zeer fraei; hy kent al
de moderne talen, en heeft zeer veel eer in gelegd met de vertaling van Young; hy
is een heer, gis ik, van 30 jaer...’3). Op den duur is Lelyveld met Lublink zeer bevriend
geworden; aanvankelijk ontmoetten zij elkaar meermalen bij de boekverkoper Pieter

1) Niet uitgegeven brief, aanwezig in de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage. Aan de behulpzaamheid
van Mejuffrouw Dr. A.F. Dekker dank ik de kennismaking met verscheidene onuitgegeven
brieven van F.v.L. aan Van Goens, die zij voor mij heeft opgezocht.
Deze onuitgegeven brieven zijn door J. Wille aangeduid in zijn op bl. 3 gen. w., 577-581.
2) Johannes Lublink, de Jonge, Amsterdam 1736-1816 Utrecht; handelde in inlandse gesponnen
tabak; omstreeks 1790 uit zaken; taal- en letterkundige en publicist van groot gezag; amateur
op het gebied van tekenen, schilderen en muziek; bezat een vermaard schilderijen-kabinet;
lid van de Holl. Mij. der Wetensch., de Mij. der Ned. Letterk. en tal van andere verenigingen.
Zie verder N. Ned. Biogr. Wbk., V (1921), kolom 325-326, art. van R. Zuidema. Over Lublinks
fraaie schilderijen-verzameling, die nog tijdens zijn leven is verkocht, vindt men het een en
ander in: Clara Bille, De Tempel der Kunst of Het kabinet van den heer Braamcamp, I,
Amsterdam 1961; 117.
Frans van Lelyveld en Johannes Lublink de Jonge zijn waarschijnlijk door een
familiebetrekking tussen hun vrouwen achterneven geworden.
3) Brieven, 206; 31 Maart 1767.
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Meyer op de Vijgendam, wiens zaak een centrum van letterkundig leven in
Amsterdam was.
Lelyveld heeft zijn dagelijks kantoorwerk niet geminacht of met tegenzin verricht;
het werd hem alleen wel eens iets te veel. ‘Ik kan zeggen’, schrijft hij 21 Febr. 1769
aan Van Goens, ‘dat, schoon ik nu in zoo langen tyd niets aen myn liefhebbery des
belles lettres gedaen heb, dat ik echter myn tyd gansch aengenaem doorgebracht heb,
dewyl ik drok en ieverig bezig geweest ben in dingen, die myn tydelyk belang
vorderen; ik kan my levendig verbeelden, hoe iemand aen zyn Comptoir zoodanig
verslaefd kan zyn, dat hy zyn gantsche leven om geen boeken denkt. Ik noem het
verslaefd, en wensche nooit zoo te worden; maer tegenwoordig moet ik er mee door,
en ik troost my met het vooruitzicht, dat het niet lang duren zal. Heden avond heb
ik reeds van 8 tot 9 uer ledig...’1)
Op 21 Jan. 1766 is Frans van Lelyveld te Leiden getrouwd met Rebecca de Raat.
Zij hebben met haar moeder, die weduwe was, verder samengewoond.
In een brief van 26 Febr. 1767 deelt Lelyveld aan Van Goens mede: ‘Ik ga woonen
op de hoogewoerd, op dezelfde hoogte als ik thands woon. Na Mey noodig ik u om
myn huis te zien - het is vry wat ruimer dan hetgeen ik nu bewoon’2). Kort voor de
verhuizing meldt hij erop te rekenen, dat hij enige avonden nodig zal hebben voor
de ordelijke plaatsing van zijn boeken. ‘Wat is die boekenkoopery eene dwaze ziekte!
Ik heb 10 mael meer boeken als my nut is, en weg te doen daer kan ik niet toe
komen’3).

1) Brieven, 289; 21 Febr. 1769. Het zou niet lang meer duren, omdat hij spoedig hulp van een
kantoorbediende zou krijgen.
2) Niet uitgegeven brief. Zie bl. 8, n. 1. Thans perceel Hoogewoerd 126, naar de
gemeente-archivaris van Leiden, Mejuffrouw Mr. A.J. Versprille, mij meedeelde. Aan haar
behulpzaamheid dank ik ook andere inlichtingen over de huizen, die door Willem v.L. en
zijn zoon bewoond zijn.
3) Brieven, 210; 29 April 1767. F.v.L. woonde toen op de Nieuwe Rhijn, tussen de Heerengracht
en de Langestraat, zoals hij 3 Maart 1766 schrijft. (Brieven, 153).
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Willem van Lelyveld, die sedert 1762 weduwnaar was geweest, overleed 3 Jan. 1769
in zijn huis op de Heerengracht te Leiden, waar hij ook kantoor hield. Aan de
achterzijde bevond zich in vier percelen aan de Langestraat de fabriek. Daar zijn
ouderlijk huis leeg kwam, kreeg Frans, die zijn vader in de zaak opvolgde, de
gelegenheid zijn bezigheden in één perceel te concentreren en zodoende meer tijd
uit te sparen voor de ‘liefhebbery’. Aan de verhuizing ging een drukke tijd vooraf.
Op 13 Febr. 1769 bedankt Lelyveld Van Goens voor diens geduldig wachten op
bericht. Gij hebt zeer wijselijk begrepen, zo schrijft hij, dat ik ‘tot over het hoofd in
druktens gedompeld geweest ben, zoo in het sterfhuis als op het Comptoir en waerlyk
daer is al vry wat afgedaen. Met Mey kom ik by Leven en welzyn op de Heeregracht
in het Familie huis, zoo dat ik voor Mey niet veel anders dan op myn Comptoir en
met verhuizen van myn Boeken zal kunnen bezig zyn’1). Omstreeks 1 Mei 1769
betrok de nieuwe directeur met zijn vrouw en zijn schoonmoeder het groote huis aan
de Heerengracht. Voor het kantoor had hij spoedig na het overlijden van zijn vader
een ‘bekwaem persoon’ in dienst genomen, ‘die my al vry wat uit den weg zal kunnen
nemen. En omdat ik in 't Comptoir woon, zoo zal ik meer by myn boeken wezen;
want het minste half uertje, dat ik heb, fluks na myn kamer, - valt er iets voor, ik
word gescheld; ik ben op myn Comptoir’2).
Op 11 Mei 1769 schrijft Lelyveld aan Van Goens in een zeer korte brief: ‘- thans
woon ik op de Heerengracht, en dus hoop ik nu haest wat op myn rust te komen, en
onze correspondentie te hervatten’3).
Of Lelyveld veel rust in zijn leven gekend heeft? Het lag niet in zijn aard. Hij hield
van plannen maken, afwisselende bedrijvigheid en hard werken. In 1767 schrijvend
over zijn

1) Niet uitgegeven brief. Zie bl. 8, n. 1.
2) Brieven, 289; 21 Febr. 1769.
3) Brieven, 291; 11 Mei 1769.
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studieprogramma voor de komende winter noemt hij het ‘een korf vol werk’1) zonder
echter de indruk te maken, dat de korf hem bezwaarde. Hij hield van omgang met
mensen, reisde graag en veel, hij genoot van de natuur. Geregeld bezocht hij vrienden
te Amsterdam en op buitenplaatsen aan de Amstel onder Ouderkerk2). Lelyveld vond
tijd om diaken te zijn van de Engelse kerk te Leiden en om deel te nemen aan het
werk van de Leidse afdeling van de Oeconomische Tak. Een tijdlang interesseerde
hij zich bijzonder voor het vraagstuk van de vermindering van de golfslag door het
storten van olie, traan en andere stoffen3). Een langzaam tempo bij anderen brengt
hem uit zijn humeur, bijv. de trage behandeling van inzendingen bij de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, ‘want op die wys als het nu is, kan iemand lange jaren
dood geweest zyn, eer zyn stuk uitgegeven wordt’4).
In zijn brieven toont Lelyveld telkens een brede belangstelling, met name voor
alles, wat zijn leeshonger kan stillen. Van Goens is op dit gebied zijn mentor en zijn
biechtvader. Zijn ontboezemingen aan Van Goens, in pittige bewoording kenbaar
gemaakt, vormen interessante lectuur door haar

1) Brieven, 227; 29 Aug. 1767.
2) Te Amsterdam bezocht of ontmoette Lelyveld onder anderen: Balthazar Huydecoper, Johannes
Lublink, Lucretia W. van Merken, Pieter Meyer, Cornelis de Schepper en Nicolaas S. van
Winter. Ten huize van P. Meyer sprak F.v.L. soms Van Goens.
Vaak ging Lelyveld zich enkele dagen in Ouderkerk of in de omgeving daarvan ‘verluchten’.
Drie van zijn vrienden bezaten daar een buitenverblijf, namelijk Bernardus de Bosch,
Boudewijn Jacob Lohoff en Cornelis de Schepper.
3) Frans van Lelyveld publiceerde in 1775: Berichten en Prys-vragen over het storten van olie,
traan, teer of andere dryvende stoffen in zee-gevaren. Een bijvoegsel volgde in 1776. Het
werkje is opgedragen aan Prof. J.N.S. Allamand, kapitein-ter-zee Willem May en Ds. C. van
Engelen, allen te Leiden. Voor het huis van May op de Oude Vest is een proef genomen,
waarbij Lelyveld tot de toeschouwers behoorde.
4) Brieven, 260; 1 April 1768.
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levendigheid, humor en zakelijkheid. Vaak blijkt ook zijn gevoeligheid. Lelyveld
kan scherp zijn, maar hij kwetst niet. Hij schrijft soms zeer ernstig en over intieme
dingen aan zijn beste vriend, wiens antwoordbrieven helaas niet bewaard schijnen
te zijn, maar hij waarschuwt Van Goens voor het gevaar van de geestverterende
melancholie, ‘die kankerende kwael’, welke hij zelf ‘by enkele buien’ had leren
kennen1).
Lelyveld koesterde zeer grote verwachtingen van zijn vriend. In 1768, toen Van
Goens twintig jaar oud was en reeds twee jaar hoogleraar te Utrecht, voorspelde
Lelyveld hem: ‘als gy zoo voortgaet, als gy begonnen zyt, zal van u de Nederlandsche
Letterkunde haer opgang rekenen’2). Het moet deze trouwe bewonderaar geschokt
hebben, dat Van Goens omstreeks 1776 breekt met zijn wetenschappelijk verleden,
zijn prachtige, uit ongeveer 20.000 delen bestaande bibliotheek te gelde maakt en
zich in de politiek begeeft3). Het zal wel niet toevallig zijn, dat uit de daarop volgende
jaren slechts een klein aantal enigszins vormelijke brieven van Lelyveld aan
vroedschap Van Goens bekend is; de laatste bevat een sarcastische passage4). Er was
iets gebroken.
Temidden van zijn beslommeringen stond Lelyveld sterk door een zeer gelukkig
huiselijk leven sedert zijn huwelijk met Rebecca de Raat. Ruim zeven jaar na zijn
trouwdag schrijft hij aan Van Goens: ‘...myn vrouw maekt al het

1)
2)
3)
4)

Brieven, 144-146; 11 Oct. 1765.
Brieven, 265; 5 Juli 1768.
Zie het op bl. 4 sub. ƒ genoemde werk van P.J.C. de Boer, 2-4.
Brieven, 307-308; 18 Mei 1781. De bedoelde passage luidt als volgt: ‘Ik feliciteer UwEd.
Gestr. met uwe Memorie [= Politiek Vertoog over het waar Sistema van de Stad van
Amsterdam etc.], die by luiden, die van die party zyn, hoog geprezen wordt. Maar hoe kan
ik zoo dwaas zyn daar van te beginnen, daar ik zulk een eisselyken stap moet doen om van
die Memorie te dalen tot die laagte, waar ik in dezen brief wezen wilde. Ik meen tot die
papieren, welke ik UwEd. Gestr. dezen winter zond betreklyk de Historia Litteraria onzer
Nederl. Dichters’.
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genoegen van myn leven; o! wat is dat verrukkelyk en waerlyk onuitdrukkelyk in
zulk eene harmonie van twee overeenstemmende zielen te leven. Indien wy
gedestineerd zyn om noch 74 winters met elkanderen te leven, zoo zullen wy noch
vierenzeventigmael gelukkiger en genoeglyker worden. Het kan niet anders: telkens
als wy terugzien, ontdekken wy dat ons geluk en genoegen toeneemt. Maer laet ik
hier niet langer over bazelen’1).
Rebecca hield van muziek; zij gaf haar man les op het clavecimbel2). Lelyveld
prijst haar optreden als gastvrouw en moedigt Van Goens aan, als deze komt logeren,
zijn moeder en zijn zuster mee te brengen3). Zij liet op een morgen haar man vragen
wat tijdig van kantoor te komen, omdat er zich bezoek aangekondigd had4). Was
Lelyveld door ziekte verhinderd te schrijven, dan kreeg Van Goens bericht van
Rebecca5).
Voor gezelligheid hadden Lelyveld en zijn vrouw tijd over, zelfs zo veel, dat
schrijven aan Van Goens er soms bij inschoot. ‘Tegenwoordig heb ik Van Wyn met
zyn 2 susters by my, met noch een lief juffertje, die my al myn ledigen tyd vervullen.
Ik verzoek my niet kwalyk te nemen, dat ik u niet geschreven heb. Aen de kermis
en lichtmisseryen is het te wyten... Wy zyn met een geheel gezelschap met een jachtje
naer Rhynsburg, Katwyk enz. geweest, en toen wy thuis kwamen, noch een uertje
of twee in de foxhal; myn gantsche leven is ruzie [= rommelig druk] tegenwoordig...’6).
Vaak ging het echtpaar Van Lelyveld op reis, bijv. naar familie of vrienden in
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht. ‘Saturdag ben ik voornemens
voor een dag of

Brieven, 298; door Wille gedateerd: omstr. 3 Juni 1773.
Brieven, 281; 18 Nov. 1768.
Brieven, 224-225; 25 Aug. 1767.
Brieven, 278-279; 18 Nov. 1768.
Niet uitgegeven brief, gedateerd 29 Febr. 1768. Zie bl. 8, n. 1. F.v.L. was zeer verzwakt door
zware koorts bij een flinke keelontsteking.
6) Brieven, 211-212; door Wille gedateerd: 1 Juni 1767.
1)
2)
3)
4)
5)
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8 ten genoegen van myn lieve ega na Amsterdam te gaen’, schrijft Lelyveld in
December 1766 aan Van Goens1). In Mei van dat jaar haalde hij zijn vrouw uit
Amsterdam en kort daarna was hij van plan met haar naar Utrecht te gaan om Van
Goens te spreken en het vuurwerk ter gelegenheid van het inhalen van de Prins te
zien2).
Rebecca deelde de belangstelling van haar echtgenoot voor Nederlands letterkundig
werk.
Op 10 December 1778 zonden Lelyveld en zijn vrouw een brief aan het echtpaar
Van Winter-van Merken om te bedanken voor het exemplaar van het heldendicht
Germanicus, dat de dichteres hun gestuurd had3). ‘Wy verlustigen ons genoegzaam
dagelyksch met het lezen van den Germanicus en vinden hem hoe langer hoe schooner.
Daar is een rykheid van denkbeelden, van kundigheden, van schilderingen in, daar
wy in 't Neerduitsch geen voorbeeld van hebben. Lange jaren moeten UWE. het
genot hebben van het genoegen, 't welk dit stuk by het verstandigste gedeelte der
natie zal te weeg brengen ...
Wy zyn beiden met onze kleinen zeer welvarend. Die jongen heeft my een of
tweemaal in Germanicus hooren lezen, want myn vrouw heeft bedongen, dat ik er
vooreerst niet zacht in lezen mag, en nu roept die kleine schurk den heelen dag niet
anders dan: ‘Germanicus’.
Uit deze brief blijkt de vriendschappelijke verhouding tussen de echtelieden Van
Winter-van Merken en Frans van Lelyveld. Deze kende hen reeds, toen zij nog het
gehele jaar in Amsterdam woonden, d.w.z. vóór 1773. N.S. van Winter heeft in Mei
van dat jaar de kleine buitenplaats Bydorp gekocht, gelegen aan de Rijn onder
Zoeterwoude, ten einde in een

1) Brieven, 198; door Wille gedateerd: 3 Dec. 1766.
2) Brieven, 177; 10 Mei 1766-180; 16 Mei 1766-187; door Wille gedateerd: 25 Juni 1766.
3) Deze brief bevindt zich in het archief der familie Six te Amsterdam.
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gezonde streek een zomerverblijf te hebben1). Kort na de eerste aankomst van het
dichterpaar op Bydorp bracht Lelyveld er een bezoek. Waarschijnlijk in Juni 1773
schreef hij daarover aan Van Goens: ‘Gisterenmiddag gong ik naer mynen kleenen
sans souci, aen de Ryn [dit is zijn “speeltuyn”; zie bl. 1, n. 1] om in het groen van
de boomen UwEd. myne verrukking te schilderen; - maer ziet, hoe licht worden onze
voornemens veranderd? Ik raekte by juffr. van Merken, of zoo gy wilt, juffr. van
Winter, die met haer man hier aen den Rhyn een buitenplaetsje gekocht heeft, om
hun kwynende gezondheid, waer 't mogelyk, eenige herstelling of ten minsten
verkwikking te bezorgen, - en met praten over de lief-hebbery [= beoefening van de
letterkunde] was middag en avond om, eer wy 't wisten’2).
In 1783 betrokken N.S. van Winter en zijn echtgenote te Leiden een huurhuis op
het Rapenburg, omdat het reizen van en naar Amsterdam hun te bezwaarlijk werd.
Dit huis bewoonden zij in het ongunstige jaargetijde en 's zomers genoten zij van
het buitenleven op Bydorp. Dikwijls kregen zij bezoek van Frans van Lelyveld, die
dan wel eens gezelschap meebracht, bijv. Lublink en de bekende Leidse griffier Mr.
A.C. de Malnoë. De kalkbrander Paulus van Lelyveld, een neef van Frans, bewoonde
het buitentje Weltevreeden, dat door een sloot van Bydorp gescheiden was.
Het echtpaar Van Winter had in Leiden een grote vrienden-kring en bleef goed
op de hoogte van hetgeen er in Leiden gezegd werd of gebeurd was. Hiervan getuigen
de talrijke brieven, gericht aan Pieter van Winter N.Sz. te Amsterdam,

1) Bydorp is 8 Mei 1773 door Laurens François Rigail voor ƒ6900 overgedragen aan N.S. van
Winter. Het terrein werd begrensd door de Rijn, de Meerburgerwatering, de Hoge Rijndijk
en het buitenverblijf van Paulus van Lelyveld. (Alg. R.A. 's-Grav., Transportreg. Zoeterwoude,
53, fo 25).
Sinds 1860 staat tegenover het vroegere terrein van Bydorp de stichting ‘De Goede Herder’.
2) Brieven, 297; zonder datum; door Wille gedateerd: omstreeks 3 Juni 1773.
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welke bewaard zijn en die zich thans bevinden in het archief der familie Six te
Amsterdam. Uit deze onbekende brieven zal ik verderop enkele passages citeren,
die Lelyveld betreffen.
De ongemakken van het reizen in die dagen heeft de kleine Willem van Lelyveld al
vroeg moeten doorstaan. Als baby van een maand of drie werd hij reeds door zijn
ouders meegenomen naar Amsterdam. L.W. van Winter-van Merken schrijft op 19
Mei 1776 aan haar stiefzoon P. van Winter N.Sz., die, naar zij veronderstelt, zijn
buitenplaats Voorland in de Diemermeer reeds betrokken heeft, dat zij hem beklaagt
met het gure weer; de heer en juffrouw Lelyveld, die nu met hun wichtje in de roef
van de pakschuit zitten, zullen het ook koud hebben.
Zeven jaar later is het gezin Van Lelyveld op reis een ernstig ongeluk overkomen,
dat nog goed afliep. L.W. van Wintervan Merken vertelt in een brief van 18 Juni
1783 het volgende. ‘Voorleden Vrijdag acht dagen kwam onze vriend F. van Lelyveld
ons met zijn vrouw en kind zien. Zij zouden een reisje doen naar een broeder van
hem niet verre boven 's Bosch en ziet, hij met vrouw en kind, nog eene zwangre
Juffr. en twee officieren zijn met de Utrechtsche postwagen en 4 paarden omgeslaagen
en tot den hals in 't waater geraakt en niet dan door Gods wonderdadige bewaaring
ter naauwe nood allen gered.’
Zou de gezondheid van Lelyveld door de schrik en de angst ernstig geschokt zijn?
Houdt zijn aftreden als secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
in 1783 er verband mee?

Hoofdstuk II
De ‘slechte negotie’
Toen Frans van Lelyveld in 1754 zijn leertijd begon in de lakenfabriek van zijn vader,
verkeerde de lakennijverheid van Leiden in kwijnende toestand. Dit was in de
Republiek een algemeen verschijnsel, maar Leiden werd er bijzonder
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zwaar door getroffen, want de ‘lakenfabrique’ behoorde daar nog gedurende de 17de
en de eerste decennia van de 18de eeuw tot de voornaamste bronnen van welvaart.
Aan het eind van de 17de eeuw bereikte deze tak van nijverheid in Leiden zijn
hoogtepunt. Na 1700 liep de productie over het algemeen terug. Omstreeks 1720
werd het verval duidelijk merkbaar. Deken en hoofdlieden van het
laken-bereidersgilde te Leiden zonden in 1737 aan hun collega's in de negen andere
Hollandse steden, met wie zij geregeld overleg pleegden in de zogenaamde
Droogscheerderssynode, een brief, waarin zij de aandacht vestigden op het ‘dagelijks
meer en meer toenemend verval der lakenfabrique deser lande’ en aandrongen op
samenwerking ‘om alles wat doenlijk is aan te wenden tot opbeuring van dien
vervallen toestand’. In hun antwoord verzekerden de Amsterdammers, ‘dat wij ook
met hart en siel wenschten, dat onse sooseer vervalle lakennegotie weederom tot sijn
voorige staat konde herstelt worden’. De Leidse brief richt zich hoofdzakelijk tegen
‘den vrijen en soo weynig belasten invoer van uytheemsche lakenen’ en beschouwt
bescherming tegen die concurrentie als het grootste en voornaamste middel1). Allerlei
plannen en maatregelen om de buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden ten
spijt2), is de achteruitgang van de lakennijverheid niet vertraagd, laat staan, dat er
verbetering teweeg is gebracht.
Het verval van de lakennijverheid vormde, naar de deskundigen thans algemeen
oordelen, een onderdeel van een ongunstige verandering in de positie van de
Republiek, die verband hield met de economische opkomst van naburige staten. Ten
bate van eigen handel en scheepvaart ontstond daar een streven naar rechtstreeks
contact tussen land van

1) N.W. Posthumus, Bescheiden betreffende de Provinciale organisatie der Hollandsche
lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode), Amsterdam 1917; 181-185. (Werken Hist.
Gen. te Utrecht, Derde Serie, nr. 38).
2) N.W. Posthumus, sub 1 gen. w.; 187-188, noot 1. H.C. Diferee, Een onuitgevoerde maatregel
tot herstel van den koophandel in de achttiende eeuw, Amsterdam 1908. (Studiën over de
Geschiedenis van den Nederlandschen handel, I; 7-46).
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uitvoer en land van invoer, zulks ten nadele van de Republiek, met name Amsterdam,
als stapelmarkt. Wat de nijverheid aangaat, deze werd aangemoedigd en beschermd,
zodat de export van de Republiek op ernstige belemmering stuitte. Trachtte de
Republiek zich te verdedigen met gelijksoortige maatregelen, dan bleek vaak haar
relatief zwakker wordende positie. Haar concurrenten beschikten over grondstoffen,
die zij niet of niet voldoende had, en zij genoten bij verdere industrialisatie de
voordelen van een veel ruimere binnenlandse markt voor eigen productie dan de
minder volkrijke Zeven Provinciën bezaten. Deze en nog andere oorzaken, zoals de
zwakte van de oorlogsvloot en van het leger1), hadden ten gevolge, dat de betekenis
van de Republiek naar verhouding minder werd en haar economische positie op
verscheidene punten kwetsbaar.
Indien men het woord ‘welvarend’ generaliserend gebruikt, heeft men goede
redenen om de Verenigde Nederlanden een van de welvarendste gebieden ter wereld
tot het eind van de 18de eeuw te noemen. Ook een van de rijkste, getuige bijv. het
feit, dat de internationale handel voor een belangrijk deel werd gefinancierd in
Amsterdam en dat buitenlandse leningen er een grote emissiebedrijvigheid deden
ontstaan2). De vierde oorlog met Engeland - van December 1780 tot Mei 1784 -, die
in economisch en internationaal-politiek opzicht voor de Republiek een ramp is
geweest, maakte echter een eind aan haar positie als grote mogendheid en vormde
de inleiding tot een periode van verontrustende achteruitgang op menig gebied. Een
der symptomen was de slechte gang van zaken

1) J.S. Bartstra, Vlootherstel en legeraugmentatie 1770-1780, Assen 1952; vooral 264-278.
2) J.G. van Dillen, Het bedrijfsleven van Amsterdam in de achttiende eeuw. (Zeven eeuwen
Amsterdam, IV, Amsterdam z.j.; 69-104). Herbert Lüthy, La Banque Protestante en France
etc., II, Paris 1961; 321, noemt Amsterdam in deze tijd: ‘clearing-house de l'Europe, sinon
du monde, place de banque et de bourse internationale par excellence’.
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bij de Oostindische Compagnie. De algemene malaise begon pas omstreeks 1795.
Over het vraagstuk van de economische achteruitgang van de Republiek in de 18de
eeuw bestaat een uitgebreide literatuur1). Enkele hoofdzaken eruit zijn verwerkt in
het voorafgaande overzicht, dat dient om enigszins aan te duiden in welke
omstandigheden Frans van Lelyveld de belangen van zijn bedrijf heeft behartigd.
Bij de ernstige gevolgen van de concurrentie, die buitenlandse lakens de
Nederlandse aandeden, voegden zich de moeilijkheden, waardoor de lakenindustrie
in eigen land werd belemmerd. De lonen in de steden waren hoger dan die op het
platteland, maar vestiging van nijverheid buiten de jurisdictie van de steden werd in
Holland verhinderd of tegengewerkt door de stedelijke regeringen. Daar de
lakenfabricage zeer arbeidintensief was2), zochten vele lakenfabrikanten een uitweg
naar elders, bijv. Tilburg en omgeving, waar zij het spinnen en weven goedkoper
konden gedaan krijgen. Het ‘bereiden’ van de lakens en de verdere behandeling
gebeurde vervolgens door eigen arbeiders in de steden. Zodoende kon men de eindprijs
lager houden tegenover de concurrentie uit het buitenland dan wanneer het gehele
procédé in de stad plaats had. In 1739 werkten in Tilburg 600 weefstoelen voor de
Leidse lakennijverheid3).

1) Een tot 1959 bijgewerkte literatuurlijst vindt men in het werk van Joh. de Vries, De
economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw, Amsterdam 1959; 200-216.
2) Van de lakenfabricage staat een uitvoerige beschrijving in E. Buys, Woordenboek van Konsten
en Weetenschappen etc., VI (1777); 380-383. Zie voor het verven in verschillende kleuren:
W.L.J. de Nie, De ontwikkeling der Noord-Nederlandsche textielververij etc., Leiden 1937;
passim.
3) O. Pringsheim, Beiträge zur wirtschaftlichen Entwickelungs-geschichte der vereinigten
Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert, Leipzig 1890; 36, noot 3. Over de Tilburgse
lakenindustrie: W.L.J. de Nie, sub 2 gen. w.; 17-18.
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Andere ongunstige factoren waren: het systeem van verplichte lakenkeuring, de
voorschriften van de gilden, de pogingen om mindere kwaliteiten of geïmporteerde
lakens voor Leids fabrikaat te doen doorgaan en de voorkeur van het publiek voor
bepaalde buitenlandse stoffen in verband met speciale kwaliteit of mode1).
Het moet Frans van Lelyveld gehinderd hebben, dat hij ondanks zijn harde werken
zijn lakenfabriek niet tot grotere bloei kon brengen. En deze verslond ook de vrije
tijd, die hij zo graag aan zijn ‘liefhebbery’ en aan de opbouw van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde besteed had. Het kon hem slechts tot schrale troost zijn,
dat de wolindustrie over het algemeen er niet best voor stond en dat zijn zaak geen
uitzondering vormde.
In zijn brieven uit zich wel eens teleurstelling. ‘Wagt gy van my nieuws! Welk
nieuws?’, vraagt Lelyveld aan Van Goens in Februari 1769. ‘Hoe de balans is
uitgekomen? Welke brieven ik kryg over de slechte negotie? - Zulk nieuws weet ik;
maer nieuws, dat u gelykt, weet ik in 't geheel niet’2).
Van Lelyveld was er echter de man niet naar om lijdelijk af te wachten hoe de
economische toestand zich zou ontwikkelen of om alleen te letten op zijn eigen
beslommeringen. Evenals bij zijn arbeid ten dienste van de Nederlandse taal en de
vaderlandse letterkunde hield hij de grote lijn in het oog. Zijn lust in plannen maken
en activiteit kreeg nieuwe mogelijkheden, doordat hij secretaris werd van de Leidse
afdeling van de Oeconomische Tak.
Het is een van de grote verdiensten van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem, dat zij de leiding genomen heeft bij de pogingen tot
herstel van de bloei van nijverheid en handel3). Door in 1771 een prijsvraag uit te

1) P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, III, 's-Gravenhage 1916; 203-210.
2) Brieven, 288; 21 Febr. 1769.
3) J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952, Haarlem
1952.
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schrijven en de drie bekroonde antwoorden in haar Verhandelingen van 1775 te
publiceren vroeg zij de algemene aandacht voor de lotgevallen van ‘Hollands
Koophandel’ en voor de middelen die ‘best geschikt en gemaklykst te vinden (zijn),
om denzelven in zyne tegenwoordige Gesteldheid te bewaaren, zyne Verbetering te
bevorderen, en den hoogsten trap van Volkomenheid te doen bereiken’. Het antwoord
van Mr. H.H. van den Heuvel, griffier van het Hof van Justitie te Utrecht, werd de
gouden medaille waardig gekeurd. Aan het slot van zijn betoog deed Van den Heuvel
het voorstel, dat de Hollandsche Maatschappij, onder toevoeging van ‘Patriottische’
aan haar naam, in samenwerking met soortgelijke maatschappijen zich ook de
bevordering van ‘de welvaart van het lieve vaderland’ tot taak zou gaan stellen. Hij
herinnerde aan hetgeen met hetzelfde doel in Engeland reeds gedaan werd1).
Het denkbeeld van Van den Heuvel is in 1777 verwezenlijkt, zij het in gewijzigde
vorm, door de oprichting van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen, die thans nog voortbestaat onder de naam van Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel2). Deze al spoedig nationale organisatie
beoogde de bevordering van handel, nijverheid, landbouw, scheepvaart en visserij.
Zij wilde niet de ‘bespiegelende wetenschappen’ begunstigen, doch datgene wat door
daadwerkelijke uitvoering rechtstreeks nut zou kunnen doen. Door middel van
prijsvragen - in den loop der jaren werden er ruim 750 uitgeschreven - trachtte de
Oeconomische Tak op velerlei terrein tot onderzoekingen, proefnemingen,
uitvindingen en nieuwe werkmethodes te stimuleren. Hij deed een beroep op
particulier initiatief en op vindingrijkheid; ieder mocht meedoen aan

1) Verhandelingen Hollandsche Maatsch. der Wetensch., XVI, Haarlem 1775; 150-160.
2) J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel 1777-1952, Haarlem 1952. Het eerste hoofdstuk is geschreven door W.M.F.
Mansvelt.
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deze wedstrijd in goede ideeën. Wie instemde met de doelstelling en jaarlijks twee
dukaten wilde betalen, kon lid worden. Het reglement noemt alleen ‘Heeren leden’.
De Oeconomische Tak hield zich buiten alle politiek. Weldra ontwikkelde zich in
die kring ook een streven naar bestrijding van armoede en werkloosheid; in bepaalde
gevallen moedigde men een beroepskeuze aan door geldelijke steun.
De gedecentraliseerde organisatie van de Oeconomische Tak, waarbij de plaatselijke
afdelingen, ‘departementen’, hun eigen bestuur kozen en een vrij grote zelfstandigheid
genoten, is aan zijn bekendheid en invloed ten goede gekomen. Zijn beroep op de
bevolking veroorzaakte in tientallen plaatsen enige opleving, vooral op het gebied
van de nijverheid. Zijn optreden had echter meer moreel dan materieel effect. De
leiding van de Oeconomische Tak onderschatte de verzwakking van de
concurrentie-positie der Republiek en de sterkte van de tegenwerkende krachten. Zij
verwachtte te veel van kleine middelen als prijsvragen en premies, maar bleek niet
in staat de gang van zaken ergens een goede keer te doen nemen1).
Als er één stad bestond, waar een departement van de Oeconomische Tak iets
goeds zou kunnen verrichten, dan was het Leiden met zijn grotendeels achteruitgaande
textielnijverheid en met verontrustende werkloosheid en armoede onder zijn
bevolking. En als er één burger geschikt leek voor een leidende functie in dat
departement, dan was het Frans van Lelyveld. Van hem als geboren Leidenaar, als
ervaren fabrikant-koopman, als energiek organisator en goed vaderlander kon men
verwachten, dat hij met geestdrift, kennis van

1) N. Ned. Jaerboeken 1777, 745 e.v.: ontwerp van een reglement (wetten) voor de Oecon. Tak;
759 e.v.: toespraak van Mr. H.H. van den Heuvel in de algemene vergadering van de
Hollandsche Maatsch. op 21 Mei 1777 ter herdenking van het 25-jarig bestaan; aankondiging
van de oprichting van de Oecon. Tak. N. Ned. Jaerboeken 1778, 909 e.v.: verslag van de
eerste algemene vergadering van de Oecon. Tak op 15 Sept. 1778. De tekst van ruim vijftig
uitgeschreven prijsvragen staat op bl. 923-946.
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zaken en volharding zou deelnemen aan het werk van de Oeconomische Tak. Het
siert Lelyveld, dat hij, hoewel overbezet zijnde, ook in deze kring een tijdrovende
taak op zich nam. Hij was levendig, belangstellend en hartelijk van aard; het blijkt
uit zijn brieven. Waarschijnlijk kon hij vlot met mensen van allerlei slag omgaan, al
was hij ook wel ongemakkelijk. Deze eigenschappen doen mij vermoeden, dat
Lelyveld genoten heeft van bijv. de bemoeiingen, die hij als secretaris van het Leidse
departement diende te hebben met het onderwijs in het spinnen aan kinderen. De
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken schenken veel aandacht aan de prijs-uitdelingen
na spinwedstrijden in verscheidene plaatsen. De beloning van de beste leerlingen uit
verschillende groepen had plaats in een daartoe belegde feestelijke vergadering van
het departement. In tegenwoordigheid van het bestuur en de leden, van de ouders en
van de schoolmeesters of werkbazen, die dit elementaire nijverheidsonderwijs gegeven
hadden, toonden de kinderen proeven van vaardigheid onder het zingen van psalmen
of geestelijke liederen. Vaak schonken milde dames en heren de benodigde
spinnewielen; zij verhoogden door giften ook wel de geldprijzen voor leerlingen en
leermeesters.
Het verslag van een prijsuitreiking in 1780 te Utrecht1) maakt melding van een
spinlied, dat sommige kinderen tijdens de demonstratie van hun spinkunst ‘met veel
vreugde’ gezongen hebben en waaruit de bloei van de Utrechtse dichtkunst blijkt,
getuige het laatste couplet.:
Spot vry Luiaerds, dat men spint;
En zo eer en voordeel wint;
Och! wy zullen u beklagen
En ô dierbaer Vaderland!
U, al spinnend onderschragen
Met een onvermoeide hand.

1) N. Ned. Jaerboeken 1780, 370-372. Op bl. 395-396 vindt men een verslag van een
spindemonstratie door kinderen te Bolsward.
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Frans van Lelyveld zal op 18 Juni 1779 in Leiden wel de plechtige prijsuitreiking
bijgewoond hebben, waarover de Jaerboeken een vrij uitvoerig bericht publiceerden1).
Vijf groepjes kinderen, van 4 1/2 tot 12 jaar oud, wier namen vermeld worden, gaven
eerst een spindemonstratie. In de groep wolspinnen voor de ‘lakenfabricq’ traden
vijf meisjes en twee jongens op.
De verslaggever eindigt zijn verhaal als volgt: ‘Deze aengenaeme verrigting
verwekte by ieder aenweezende een allergevoeligst genoegen, niet weinig vermeerderd
door de dankbaere vreugd, waer van deze kinderen, met hunne schikkelyke Ouders,
als opgetoogen stonden, toen zy door de milde giften van verscheide edelmoedige
Lieden ter hunner meerdere aenmoediging, allen, van 't hoofd tot de voeten, met
Stoffen, zo veel mogelyk in onze Stad en verders in ons Nederland of deszelfs
Volkplantingen gemaekt, in 't nieuw gestooken zynde, met dit opschik voor de
Vergadering pronkten, en, als in triumph, naer huis keerden’.
Zijn grote ‘liefhebbery’, waarvoor hij altijd naar zijn zin te weinig gelegenheid
vond, heeft Lelyveld niet verhinderd aandacht te schenken aan economische
publicaties. De lijst van 232 intekenaren op het vierdelige, nog steeds waardevolle
werk van Mr. Elias Luzac, Hollands Rijkdom (Leiden 1780-1783) vermeldt: F. van
Lelyveld, koopman en fabrikeur te Leyden2). Na het lezen van deze breed opgezette
studie, die een vertaling, bewerking en uitwerking was van een Franse publicatie, is
Lelyveld met recht bezorgd gebleven over de vooruitzichten van zijn fabriek en van
het zakenleven in Nederland. Op 18 Mei 1781 had hij aan Van Goens geschreven:
‘De beschreylyke omstandigheden, waarin zich onze Republiecq en ieder koopman,
misschien eenige maanden verder ook ieder

1) N. Ned. Jaerboeken 1779, 615-616. Spindemonstratie te 's-Gravenhage 675-676.
2) Lijst van intekenaren op Luzac's Hollands Rijkdom in deel II (1781), bl. VII-XIV. Er is toen
op ongeveer 400 exemplaren ingetekend, daar verscheidene boekverkopers meer dan één
exemplaar bestelden.
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rentenier, bevindt, stellen my buiten staat om voor my zelven en voor myn
comptoirbedienden genoegzaam werk te verschaffen’1). Een van hen zou hem gaan
helpen met het in alphabetische volgorde catalogiseren van alle Nederlandse
dichtwerken. Dat was een veeg teken. Omstreeks dezelfde tijd verscheen het tweede
deel van Luzac's werk, waarin deze verontrustende cijfers bij elkaar plaatste, cijfers
die Lelyveld misschien al kende, aangaande het verval van de Leidse wolindustrie,
te beginnen met de lakennijverheid: 28.600 stukken laken gefabriceerd in 1698,
11.876 in 1729, 8101 in 1739, 6419 in 1749, 3901 in 1759, 3346 in 1769, 3685 in
17772).
Twee jaar later verscheen deel IV, waarin Luzac een hoofdstuk wijdt aan de
schadelijke invloed van de belastingen op handel en nijverheid; de imposten
veroorzaken achtereenvolgens prijsstijging van de levensmiddelen, hogere lonen,
prijsstijging van de producten, verzwakking van de concurrentie-positie en ten slotte
verval van de nijverheid3).
De Leidse lakenfabrikeur Jan van Heukelom besprak in zijn bekroonde antwoord
op een prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen (1781) onder meer de nadelen van een hoge loonstandaard voor de
nijverheid. In 1779 hielp hij aan de financiering van een in Utrecht opgerichte
machinale katoenspinnerij, waarvan twee Engelsen de bedrijfsleiders werden. Van
mechanisering verwachtte men vermindering van de loonkosten en vermeerdering
van de productie. Deze onderneming heeft twintig jaar bestaan en had aanvankelijk,
naar het schijnt, succes4). Misschien is Lelyveld erdoor op een idee gebracht.

1) Brieven, I, 308; 18 Mei 1781.
2) E. Luzac, Hollands Rijkdom, II, 324-338, onder de titel: Staat der Fabrieken en Manufactuuren
sedert den Munsterschen Vrede. De door mij vermelde getallen aldaar op bl. 332; zij zijn
door O. Pringsheim opgenomen in zijn Beiträge etc., tabellen op bl. 72-73.
3) Hollands Rijkdom, IV, hoofdstuk 9, 82-133, getiteld: Schadelijke Invloed der Belastingen
op de Vaart, Koophandel, Fabrieken, Visscherijen, en alle Neeringen en Handteeringen.
4) Het antwoord van Jan van Heukelom op de prijsvraag is in 1779 bekroond. Zijn opvattingen
over nijverheid en werkverschaffing alsmede zijn steun aan de mechanische katoenspinnerij
te Utrecht bespreekt Joh. de Vries in zijn uitstekend gedocumenteerde proefschrift De
economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw, Amsterdam 1959; 125-127;
130-131; 132-133. Personalia van Jan van Heukelom (1730-1806) vermeldt Ned. Patriciaat,
jrg. 52 (1966), 167.
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Wegens de slapte in zaken gedurende de oorlog met Engeland had Lelyveld nog te
meer aanleiding om te overwegen wat hem als lakenfabrikant te doen stond. Er moest
iets gebeuren.
Nicolaas Simon van Winter schreef 6 Januari 1784 uit Leiden aan zijn zoon Pieter
en diens tweede echtgenote Anna Louisa van der Poorten te Amsterdam: (Onze
vriend Lublink) ‘is te Amersfoort niet geweest. De vriend Frans van Lelyveld is
wederom wel en lustig thuis gekomen. 't Is mij echter lief, dat gij in die zaak niet
mede geënclaveert zijt; niet, dat ik er iets nadeeligs van vermoed, maar gij weet, dat
ik altoos zeer tegen engagementen en engagementen en engagementen te maaken
ben geweest, schoon dit eenige jaaren de jammerlijke mode is geweest’.
Een brief van 10 October 1784 van N.S. van Winter aan zijn zoon bevat de
volgende passage: ‘Onze vriend F.v.L. heeft ons niet dan met een enkel woord gezegt,
dat hij het oog had op de bewuste fabriek, en louter niets meer’1).
Frans van Lelyveld was dus in 1784 bezig met het verwerkelijken van een plan.
Het Zou zijn laatste zijn.

Hoofdstuk III
‘Ik leef altyd op uitzichten’
In de tweede helft van het jaar 1784, toen de Nederlandse handel zich begon te
herstellen van de gevolgen van de oorlog met Engeland en de economische toestand
enige verbetering vertoonde, is Frans van Lelyveld druk bezig

1) De beide hier geciteerde brieven van N.S. van Winter bevinden zich in het archief der familie
Six te Amsterdam.
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geweest met zijn voornaamste taak, de negotie. Het is alsof hij opleeft door de
mogelijkheid van iets nieuws te ondernemen. Uit de brieven van N.S. van Winter,
die ik aan het eind van het vorige hoofdstuk citeerde, blijkt dat Lelyveld in het begin
van 1784 en vermoedelijk reeds in 1783 iets van plan was in verband met een fabriek
te Amersfoort. Ongeveer in dezelfde tijd ontwikkelde zich in Haarlem een
proefneming, die Lelyveld interesseerde. In het najaar van 1784 ontstond er zowel
in Amersfoort als in Haarlem een situatie, waarop Lelyveld beslist en vaardig
reageerde. Hij toonde zich weer de man van de daad.
Ten einde het overzicht te vergemakkelijken deel ik in het nu volgende eerst mee
wat mij bekend is over Lelyvelds activiteit in Haarlem en daarna wat hem in
Amersfoort aanlokte.

A. Van Lelyveld in Haarlem1)
Op 28 Febr. 1782 kwam in de vergadering van Directeuren der Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, dus tevens

1) De weg naar de meeste archivalia, die ik voor dit gedeelte gebruikt heb, is mij gewezen door
Joh. de Vries in zijn reeds eerder vermelde proefschrift De economische achteruitgang der
Republiek in de achttiende eeuw, waarin hij nauwkeurig zijn bronnen vermeldt. Op bl.
128-136 vindt men daar een belangwekkend overzicht van de pogingen, die in 1776 en niet
lang daarna hier te lande gedaan zijn tot modernisering van de nijverheid, vooral de
textielindustrie. Het succes was gering. In dit verband noemt De Vries niet de gebroeders
Beaune.
De archivalia betreffende M. Wilcock en zijn Haarlemse onderneming staan vermeld in noot
475-482 bij hoofdstuk IV. Aan de hulp van Prof. Dr. I.J. Brugmans, directeur van het Ned.
Econ.-Historisch Archief te 's-Gravenhage, - mij vriendelijk verleend tijdens ziekte van de
archivaris -, dank ik fotocopieën van de passages uit het Notulenboek 1777-1794 van
Directeuren van de Oecon. Tak, die Wilcock en F. van Lelyveld betreffen. De Heer N.M.
Japikse, gemeente-archivaris van Haarlem, verplichtte mij door de verschaffing van
fotocopieën van door Joh. de Vries genoemde notariële akten.
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van de Oeconomische Tak, een mededeling in behandeling van Matthew Wilcock1),
geboren te Manchester, die verklaarde vele jaren te Rouen allerhande soorten
Manchester Fluweel gemaakt te hebben en aanbood een proeve van bekwaamheid
af te leggen onder toezicht van Directeuren, mits de Oeconomische Tak hem de
geraamde kosten wilde vergoeden. Na het gunstige oordeel van de Haarlemse
zijde-gaasfabrikeur Hartmeyer vernomen te hebben, besloten Directeuren advies te
vragen aan de departementen te Leiden, Amsterdam en Utrecht. Deze adviseerden
op Wilcocks aanbod in te gaan. Onder contrôle van Hartmeyer kon de demonstratie
plaats hebben.
Het aanbod van Wilcock kwam dus in Leiden ter sprake. Als lid van het Leidse
departement van de Oeconomische Tak heeft Lelyveld ongetwijfeld er kennis van
gekregen. En niet tot zijn genoegen, want de firma Van Lelyveld was reeds in 1755
begonnen met het vervaardigen van een toen nieuwe stof, het zogenaamde wolfluweel,
en van manchester (katoenfluweel)2). Het zou kunnen zijn, dat met Wilcock een
gevaarlijke concurrent kwam opdagen. De Engelse textielindustrie en haar technici
waren in de Republiek bekend wegens de toepassing van nieuwe procédé's, bijv.
door mecha-

1) Zie over M. Wilcock: Joh. de Vries, gen. w., 134-135; noot 475-482 op bl. 72-73 van het
supplement.
2) Joh. de Vries, gen. w., 134, deelt mee, dat Van Lelyveld reeds in 1775 te Leiden de productie
van katoenfluweel heeft geïntroduceerd. Hij verwijst daarbij naar N.W. Posthumus, De
geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie, III, 1021. Mejuffrouw Mr. A.J. Versprille,
gemeente-archivaris van Leiden, vestigde er mijn aandacht op, dat 1775 blijkens Posthumus'
eigen gegevens, vermeld in deel VI van zijn Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche
textielnijverheid onder nr. 126 en 127, moet zijn 1755; men vergelijke de verzoeken van de
firma Willem van Lelyveld & Zoon betreffende de fabricage van manchester in 1756 en
1757. Blijkbaar is een zetfout in het spel. Frans van Lelyveld had in 1784 jarenlange en ten
slotte slechte ervaring met de fabricage van katoenfluweel. Zie in de tekst sub B, bl. 36-37.
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nisering van het bedrijf. Lelyveld was een gewaarschuwd man en heeft ernaar
gehandeld.
De demonstratie van Wilcock had blijkbaar een bevredigend resultaat, want in
1783 kreeg hij gelegenheid een ‘proef in het groot’ te geven van zijn bekwaamheid
in het fabriceren van Catoen of Manchester Fluweel. Bij contract van 4 Maart 17831)
wordt aan Wilcock voor uiterlijk een jaar een vergoeding toegekend van ƒ20 per
week; de aangeschafte materialen en werktuigen alsmede de producten zijn en blijven
eigendom van de geldschieters; een eventueel batig saldo zal hun ten goede komen.
Overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering van de Oeconomische
Tak in 1784 heeft op 7 Augustus van dit jaar, onder leiding van Directeuren, een
aantal gedeputeerden van de departementen Leiden, Amsterdam, Utrecht en Haarlem
het bedrijf van Wilcock nauwkeurig bezichtigd. Zij hebben eerst mondeling, daarna,
op voorstel van de bijzonder geïnteresseerde directeur J.G. Decker, schriftelijk verslag
gedaan en verklaarden, dat ‘deeze fabricq in het vaderland behoorde gehouden en
derhalven voortgezet te worden’. Van Lelyveld, die zich rekenschap moet hebben
gegeven van de versterkte positie van Wilcock na het gunstig beoordeelde proefjaar,
bedacht zich nu niet langer en greep zijn kans een bekwame concurrent uit te
schakelen door die aan te werven als toekomstige bedrijfsleider van de fabriek, die
hij wilde gaan exploiteren in Amersfoort. Gelukte deze zet, dan had Lelyveld
misschien twee kwesties tegelijk opgelost.
Op 7 Sept. 1784 deed Decker in de vergadering van Directeuren van de
Oeconomische Tak mededeling van een brief, die hij had ontvangen van de heer Van
Peene2) te Leiden ‘meldende eene propositie van een Lid van het Departement

1) G.A. Haarlem, Not. A. 1338, akte 62, 4 Maart 1783, not. J.H. Fröichen. Zie bl. 27, n. 1.
2) Michiel Abraham van Peene, greinfabrikeur te Leiden, secretaris van het Leidse departement.

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

30
aldaar om de geheele zaak van Wilcock overteneemen, en het daarop geschotene [=
het verstrekte geld] aan den Oecon. Tak, enz. te restitueeren’. In de vergadering van
11 Nov. 1784 kon de rapporteur Decker man en paard noemen. De gegadigde was
de fabrikeur Lelyveld te Leiden. Deze wilde een poging doen zich met Wilcock te
associëren en diens bedrijf in een der provinciën voort te zetten. Lelyveld had het
bestuur van het Leidse departement verzocht ‘om alvorens zig met Wilcock intelaaten,
bij Heeren Directeuren te informeeren, of deeze, bijaldien deeze Fabricqueur een
Contract met Wilcock kon treffen, alsdan genoegen zoude neemen met de Restitutie,
zoo van 't geschootene aan Wilcock door de Oeconomische Tak, als door de Heeren
Lestevenon en Hoofdman’. De rapporteur deelde verder mede, dat Lelyveld intussen
hem en Wilcock had bezocht, dat Lelyveld met de laatste een concept-contract had
opgesteld en dat hij met Lelyveld had gecorrespondeerd over een punt uit het concept,
waartegen hij enig bezwaar had. Lelyveld wenste namelijk een proefjaar om zich
een gegrond oordeel te kunnen vormen over de rendabiliteit van Wilcocks
onderneming; diens fabrikaat was wel deugdelijk, maar hij had geen aantekening
gehouden van de kosten. Decker las in dit verband een aan hem gerichte brief van
Lelyveld voor, gedateerd 10 Nov. 1784, waarvan de tekst volledig in de notulen is
opgenomen. Lelyveld had vertrouwen in de zaak. ‘Ik voor my geloove dat die Fabricq,
wel gedirigeerd zynde, een goede winst zal geeven en zekerlyk, ten beste van ons
vaderland, zal kunnen gecontinueerd en meer en meer uitgebreid worden vooral
wanneer ze te Amersfoort ge-exerceerd wordt’. Indien aan het eind van het nieuwe
proefjaar bij Lelyveld de verwachting zou bestaan, dat hij ten minste 4% winst per
jaar zou ontvangen, dan zal hij bereid zijn het bedrijf over te nemen en aan de
geldschieters het bestede geld terug te betalen. Moet hij tegen 1 Jan. 1786 echter van
de transactie afzien, dan is er geen redden aan, naar hij oordeelt; ‘dat Lelyveld moet
laaten zitten, zal niet licht door iemand anders worden opgenomen, zoo dat ik my
flatteere dat H.H. Directeuren geneegen zullen wezen de conditien, ten
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UE. huizen met Wilcock afgesprooken, en door UwEdG. geapprobeerd, mede te
agreeren ...’
‘Na rijpe Deliberatie’ meenden Directeuren ‘deeze Propositie niet van de hand te
mogen wijzen, en dus dezelve zooals zij was leggende, te moeten accepteeren’. De
afwikkeling van deze zaak wat de Oeconomische Tak betreft vertrouwden zij toe
aan hun mede-directeur Decker.
Op 8 Dec. 1784 ondertekenden Lelyveld en Wilcock met goedkeuring van J.G.
Decker het contract ten overstaan van notaris J.P. Kuenen te Haarlem.1) Het is een
nogal ingewikkeld en woordenrijk stuk proza van dertien bladzijden folio. Het bevat
zowel bepalingen, die reeds tijdens het proefjaar 1785 van kracht zullen zijn, als
andere, die pas in werking zullen treden, zodra Lelyveld besluit tot voortzetting van
het bedrijf. Daar Lelyveld overleed, toen drie maanden van het tweede proefjaar
verstreken waren, ontleen ik voornamelijk enkele zakelijke gegevens aan de
bepalingen, die de proefperiode betreffen en bijgevolg voor Lelyveld actueel zijn
geweest.
Het doel van de contractanten is: ‘hier te Lande opterigten en te exerceeren, en is
't doenlijk te continueeren, eene notable en voor deeze Landen zeer gewenschte
Fabricq van Manchester of catoene fluweelen, gestreepte en effen Velverets, Catoen
Lakens, Yeens en alle soorten van Manchester Catoenen’.
Plaats van vestiging: Amersfoort, indien de Staten van Utrecht het gevraagde
octrooi verlenen. Voorlopige vestiging ten huize van Wilcock te Haarlem met ingang
van 8 Dec. 1784, waar men zich zal beperken tot spinnen en weven. Verplaatsing
naar Amersfoort zo spoedig mogelijk in het aanstaande voorjaar.
Vooreerst zal de naam van de firma luiden: Wilcock & Comp., maar alleen Lelyveld
of een gemachtigde van hem zal bevoegd zijn voor de firma rechtsgeldig te tekenen.
De boekhouding, correspondentie en magazijn-administratie worden

1) G.A. Haarlem, Not. A. 1477, akte 125, 8 Dec. 1784, not. J.P. Kuenen. Zie bl. 27, n. 1.
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door of namens Lelyveld gevoerd, omdat Wilcock ‘als niet promtelijk kunnende
leezen nog schrijven, daartoe vooralsnog niet wel in staat is’. Lelyveld zorgt voor
de nodige geldmiddelen tegen 4% rente per jaar. Tot 31 Dec. 1785 verdient Wilcock
ƒ10 per week en deelt hij met Lelyveld gelijkelijk de zuivere winst. Voorts krijgt
Wilcock van Lelyveld onmiddellijk een crediet van ƒ1000 ter vrije beschikking.
Blijkbaar was er Lelyveld veel aan gelegen Wilcock in zijn plan te betrekken.
Alleen de technische zijde van het bedrijf kon aan Wilcock toevertrouwd worden.
Lelyveld nam op zich in 1785 de financiële en commerciële aangelegenheden, de
administratie en de correspondentie zelf te verzorgen of dit alles, met voorkennis en
goedvinden van Wilcock, aan een bekwaam en vertrouwd persoon op te dragen.
Een groot deel van het contract is gewijd aan de regeling van de verhoudingen
voor het geval, dat Lelyveld na het proefjaar besluit Wilcocks bedrijf over te nemen
en voort te zetten. Blijkbaar achten de contractanten de voortzetting waarschijnlijk.
Zij spreken allerlei details nu reeds af, zoals tot in stuivers nauwkeurig de bedragen,
die Lelyveld zal hebben te restituëren.
Het contract doet de vraag rijzen: hoe stelde Lelyveld zich de verhouding voor
tussen zijn Leidse bedrijf en de veraf gelegen fabriek in Amersfoort?

B. Van Lelyveld in Amersfoort1).
Naar de Amersfoortse textielnijverheid is in 1937 een onderzoek ingesteld door
Mejuffrouw E.C. Nix. Het resultaat legde zij vast in een scriptie.2) De schrijfster toont
aan, dat de

1) De Heer J. Hovy, gemeente-archivaris van Amersfoort, is zo vriendelijk geweest voor mij
archivalia op te zoeken en te doen fotograferen, die betrekking hebben op de verkoop van
het verlaten fabrieksgebouw c.a. der gebroeders Beaune aan Frans van Lelyveld. Aan de
Heer Hovy dank ik de bekendheid met o.m. resolutiën van de Magistraat te dezer zake, het
request van Frans van Lelyveld, de aan hem geaccordeerde voorrechten en de koopcondities.
2) E.C. Nix, De Amersfoortsche textielindustrie, scriptie 1937; 62 blz. folio, getypt. Ik
raadpleegde het exemplaar van de Econ.-Hist. Bibl. te Amsterdam. Mejuffrouw Nix verwijst
naar Bijlage 7 van het jaarverslag over het jaar 1892 van de Oudheidkundige Vereeniging
‘Flehite’, waaraan zij gegevens ontleent betreffende de onderneming der gebr. Beaune te
Amersfoort. De Heer Hovy gaf mij de gelegenheid kennis te nemen van die bijlage. Frans
van Lelyveld en zijn compagnons worden als kopers genoemd; dit is niet geheel juist; alleen
Lelyveld was koper. De relatie tussen Lelyveld en Wilcock wordt niet vermeld. De spelling
van de naam, Béaune, valt op; de gebruikelijke schrijfwijze is: Beaune.
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Amersfoortse lakennijverheid, die nooit omvangrijk geweest is, in de 18de eeuw
sterk achteruit ging. Tevergeefs probeerde na de grote brand te Hilversum in 1766
de Hilversumse lakenfabrikeur Hendrik Smit in Amersfoort met steun van de
stadsregering een bedrijf op te bouwen. Zijn poging werd voortgezet door de
gebroeders Beaune uit Amsterdam, in wier dienst hij trad.
Abraham Beaune verzocht 24 April 1775 aan de regering van Amersfoort
medewerking ten einde aldaar een lakenfabriek te kunnen oprichten. Voor de
bevolking zou de fabriek een groot voordeel betekenen, daar zij, bij welslagen, aan
duizend arbeiders werk zou verschaffen. Het bedoelde bedrijf is na veel onderhandelen
tot stand gekomen, dank zij een lening van ƒ30.000 van de stad en de steun van
particulieren, die inschreven op een 4% lening van ƒ300.0001). De eerste steen van
het nieuwe gebouw werd 8 Mei 1776 gelegd. In September 1777 genoot de
‘Geoctroieerde Lakenfabriek’ van Abraham en Jan Jacob Beaune de eer van een
bezoek van het Stadhouderlijk Paar, dat anderhalf uur in de gebouwen werd
rondgeleid2). Zowel de provincie Utrecht als de stad Amersfoort begunstigde de
fabriek met voorrechten, vrijdom van bepaalde belastingen en met faciliteiten3). Twee
vertegen-

1) Contracten ten overstaan van notaris Mr. J. Both Hendriksen te Amersfoort: R.A. Utrecht,
Not. A. Amersfoort, nr. 1716, akte 185, 19 Nov. 1775, en akte 193, 19 Dec. 1775.
2) N. Ned. Jaerboeken, 1777, II, 1128.
3) Mr. J.J. van den Heuvel constateert op 4 Febr. 1778 in de eerste vergadering van de Oecon.
Tak te Utrecht: ‘de werkelyk zedert eenen korten tyd in ons Vaderland aangevangene
Fabrieken zyn bereids hun gelukkig begin aan de krachtdaadige bescherminge der Hooge
Regeering verschuldigd ... De Lakenfabriek in deze Stad en te Amersfoort, de Katoenfabriek
te Deventer, onlangs opgerigt, zyn hiervan overtuigende blyken’. (N. Ned. Jaerboeken, 1778,
II, 1211).
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woordigers van het stadsbestuur, superintendenten geheten, controleerden de gang
van zaken, speciaal het gebruik van de geldmiddelen.
Een verslaggever van de Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken, die het gehele bedrijf
bezichtigd heeft en er een belangrijk artikel aan wijdt1), vertelt dat de grond en de
gebouwen door de bestierders gekozen zijn ‘ter zyde van het Burgerweeshuis, op
een gragt, de Cingel genaemd, zig van geene zyde van het Weeshuis of wel voorby
hetzelven, van eene straet, de Steeg geheeten, heenen strekkende tot eene beek die
midden door de Stad vlietende de rivier de Eem helpt uitmaeken. Agter is de gewezen
tuin van St. Marien-Klooster, die nu tot een Blekery gebezigd en door de Stads wallen
bepaeld wordt. Waer agter wederom nog meer buitenwaerds, hen een ruime Cingel
of Berm, tusschen de Stads-Ringmuer en de Buitengragt toegestaen wierdt, als mede
nog een gebouw by de Koppelpoort’.
Het nieuwe ‘fabriekhuis’ stond op de Cingel; de lengte bedroeg, met de stallingen,
bijna 500 voet, de diepte 33 voet. Het had twee verdiepingen en een zolder. Het
centrum werd gevormd door het ‘comtoirhuis’; hier was de ingang van het gehele
gebouw. De rechter en de linker vleugel had men zeer practisch ingericht voor
werkplaatsen en magazijnen. De weverijen werden 's winters met kachels verwarmd;
zo ook een deel van de zolder, waar ruim vijftig kleine jongens onder toezicht van
een bejaard persoon zaten te spoelen voor de weefgetouwen.
De bedoeling was een volledige en massale lakenfabricage onder centrale leiding,
zonder aan enige keuren of gilden gebonden te zijn. In één bedrijf zouden dus alle
bewerkingen verenigd worden, zoals wolbroeien, wassen, vlaken, pluizen,

1) N. Ned. Jaerboeken, 1777, II, 1250-1262.
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spinnen, lakenweven, noppen, vollen, bereiden, verven en persen. Men hoopte
zodoende te kunnen ‘aenmarkten’ tegen het buitenland. Het gedeeltelijk
gemechaniseerde bedrijf had veel helder en stromend water nodig, bijv. voor het
wassen, verven en voor de watermolen, die een arbeidbesparend rouwwerktuig aan
de gang hield. De gekozen ligging aan een beek was daarom van groot belang.
Was het fabrieksgebouw van de gebroeders Beaune modern en royaal opgezet,
ook voor de arbeiders werd goed gezorgd. Het omstandig bericht in de N. Ned.
Jaerboeken, waaraan ik hierboven het een en ander ontleende, vermeldt aan het slot
een ‘heilzaeme schikking, ten nutte van het werkvolk gemaekt’, een vorm van ziekteen ouderdomsverzekering met premiebetaling door de arbeiders en bijdragen van de
directie.
Frans van Lelyveld heeft in 1777, kort na het gereed komen van het nieuwe gebouw,
het Amersfoortse bedrijf bezocht en als deskundige critisch bekeken. Hieronder zal
blijken, dat zijn diagnose juist was.
Het zou mij te ver voeren de lijdensgeschiedenis van de onderneming der
gebroeders Beaune hier te behandelen. Wat erover bekend is, staat in Bijlage 7 van
het verslag over het jaar 1892 van de Oudheidkundige Vereeniging ‘Flehite’. Die
geschiedenis neemt een einde op 1 Maart 1784, als de Raad constateert, dat de fabriek
niet meer in bedrijf is, nadat eerder al Jan Jacob Beaune verdwenen bleek te zijn. De
boedel wordt als ‘geabandonneerd’ aangemerkt en de Raad benoemt twee curateuren.
Op 9 Aug. 1784 verklaart de stadsregering zich bereid dezelfde gunsten te verlenen
aan een bedrijf, dat zich op het terrein en in de gebouwen van de lakenfabriek zal
willen vestigen, als de provincie Utrecht toegestaan heeft aan een te Utrecht opgerichte
lakenfabriek1). Het bericht in de kranten, dat de gebouwen te koop zijn,

1) Over de gebroeders Beaune weet ik niets naders. Het snelle verval van hun bedrijf te
Amersfoort is nog niet voldoende verklaard; hun aftocht maakt een vreemde indruk.
Vermoedelijk zal verder onderzoek enige opheldering kunnen geven.
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vormt voor Frans van Lelyveld de aanleiding om zich aan de Magistraat van
Amersfoort bekend te maken als gegadigde.
Op 27 Sept. 1784 komt bij de Raad van Amersfoort een request in behandeling van
Frans van Lelyveld. Een afschrift van de tekst is als insertie opgenomen tussen de
resolutiën van de Magistraat. Voor de kennis van Lelyveld als laken-fabrikeur en
van zijn bedrijf in Leiden is de inhoud zo belangrijk, dat ik het historische gedeelte
hier overneem.
- Aan de Ed. Achtb. Heeren Regeerders der stad Amersfoort Geeft eerbiedig te
kennen Frans van Lelijveld, Burger en Inwoner der stad Leiden,
Dat hij suppliant door wijlen zijnen Vader Willem van Lelijveld, wiens
hoedanigheden zedert den jaare 1729 bij zijne stadgenoten, op de beurs van
Amsterdam en in de voornaamste Handelplaatsen van Italien, Spanje, Portugal,
Rusland en Turkijen, met roem zijn bekend geweest, sedert den jaare 1754 in deszelfs
Huis van Negotie en Fabrique van Lakenen, Grijnen, Trijpen en Manchester fluwelen
opgeleid zijnde, van tijd tot tijd heeft gezien hoe veele Huizen van Negotie en
fabrieken in de stad Leiden zijn afgelopen en uitgestorven, en in zijn Huis heeft
moeten ondervinden de geduriglijk verminderde aanvrage van Hollandsche
Manufacturen buiten slands, naar mate de Duitsche fabrieken (welker arbeidsvolk
tot minder werkloonen bestaande dan werklieden in Holland, en bepaaldelijk in
Leiden, moetende dezelve benevens alle sLands ingezetene, door de zwaare en zedert
den jaare 1748 nog zwaarder geworden Impositien, zo veel hooger loonen ontfangen)
op alle handelplaatsen van Europa en Asia van tijd tot tijd meer en meer zijn bekend
en gebruikt geworden, in zo verre dat men zedert eenige jaaren geene Fabrieken
buiten sLands heeft kunnen debiteren, indien ze niet zo goedkoop waren als de
Duitsche, waar door reeds des Suppliants Vader zijne Fabriek van Lakenen, even als
zijne stadgenoten, Lakens voor buiten sLands fabricerende, eerst te Hilversum en in
de Loosdrechten, en vervolgens in de Landen van de Generaliteit en bepaaldelijk te
Tilburg heeft moeten oeffenen;
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dat het eindelijk in de laatste tien of twaalf jaaren zo ver gekomen is, dat na het
verlopen en afsterven van des Suppliants geheele Fabriek van Grijnen, Trijpen en
Manchesters, ten einde evenwel ook de Lakenfabriek, buiten alle twijffel voor een
Land de allernuttigste Fabriek, niet geheel te verliezen, en elders meer en meer te
zien toeneemen, genoodzaakt geweest is, om eenige, en wel de beste en duurste soort
van Lakenen buiten de stad Leiden te laten bereiden, omme tegen zodanige Lakens,
welke gefabriceert zijn in Landen waar minder belastingen zijn, buiten 'sLands te
kunnen markten, en de reputatie zijner Fabriek reeds meer dan een halve eeuw
gesubsisteerd hebbende, door het continueel zenden van eenige Lakens te kunnen
levendig houden.
Dat de Suplt in den jaare 1777 met lof hebbende hooren spreken van de inrichting
van het Fabriekhuis te Amersfoort, in de maand September van dat jaar zich derwaarts
begeven heeft; dat hij alles met de vereischte nauwkeurigheid gezien heeft, en niet
genoeg heeft kunnen admireren de verstandige inrichting en ordonnantie dier
gebouwen, juist tot een Lakenfabriek zo schoon en voordelig geplaatst, als men zoude
kunnen verlangen; doch dat hij de directie en behandeling der fabriek zo wild en
onnauwkeurig, en met zoveel defecten bevonden had, dat hij zich weinig goeds van
de duuring dier fabriek beloven kon, en dus geheel had afgezien van zijn voornemen,
om, ter proeve, eenige Lakens in die Fabriek, voor zijne reekening te bestellen.
Dat eindelijk veel vroeger dan de Suplt gedacht had, de Amersfoortsche Fabriek
in verval geraakt zijnde, en in de maand Augustus laatstleden derzelver gebouwen
in de Couranten publiek te koop gesteld ziende, hij Suppliant met zijne twee
Compagnons Mr. Cornelis van de Moer en Jan van Heukelom Junior, beide mede
Burgers en Inwoners der stad Leiden, op den 23e Augustus laatstleden, die gebouwen,
benevens de Rouw- en Volmolen hadden komen bezigtigen; dat zij bij confirmatie,
de inrigting en ordonnantie dier gebouwen, juist tot een Lakenfabriek, zo uitmuntend
schoon bevonden hadden, dat zij wel wilden bekennen, dat het denk-
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beeld voor hun niet te verdragen was, dat zulk eene wel ingerichte Lakenfabriek te
niet zoude raken, 't welk hun echter zeer waarschijnlijk voorkwam dat het geval
zoude wezen indien 'er geene middelen konden beraamd en in 't werk gesteld worden,
waar door men in die Fabriek te Amersfoort de Lakens tot dezelfde prijs konde maken
als te Aken, Vaals of te Tilburg en andere plaatsen van de Landen van de Generaliteit.
In het request wordt verder betoogd, dat het bedoelde bedrijf onmogelijk bestaan
kan zonder vermindering van lasten door de overheid. De deskundige Nicolaas van
Heukelom1) heeft berekend, dat het verschil tussen de lonen der arbeiders in de
lakennijverheid te Tilburg en te Leiden 30% bedraagt. De belastingen drukken in
het Sticht niet minder zwaar dan in Holland. De fabricage is berekend op ruim duizend
werklieden; er is dus een aanzienlijk bedrijfskapitaal nodig. Alleen met steun van de
overheden kunnen in ons vaderland zulke ondernemingen een bloeiend en duurzaam
bestaan hebben. Daarom subsidiëren de Staten van de provincie Utrecht de
stadsfabriek te Utrecht, die onder directie staat van Nicolaas van Heukelom, met ƒ7
voor ieder laken, dat ongeveer ƒ40 à ƒ50 aan arbeidsloon kost. Suppliant meent te
mogen verwachten, dat de Amersfoortse fabriek niet minder steun van de provincie
Utrecht zal ontvangen, d.w.z. 14 à 15% van het arbeidsloon, te meer daar zij niet
alleen enige bepaalde soorten van ‘blauwe, couleurde en zwarte lakens’ zal fabriceren
evenals de Utrechtse fabriek, doch ‘zo veele en zo veelerleije soorten van lakens en
andere wolle manufacturen, van welke differente qualiteiten, verschillende langtens
en breedtens, als voornamelijk voor buitenslands zullen worden

1) Nicolaas van Heukelom, Leiden 1761-1809 Leiden; koopman; tweede zoon van de fabrikeur
Jan van Heukelom, Leiden 1730-1806 Leiden. Diens oudste zoon Jan, Leiden 1758-1835
Noordwijkerhout, is de in het request genoemde compagnon van Frans van Lelyveld. (Ned.
Patriciaat, jrg. 52 (1966), 172, 167, 168).
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geordonneert’. Verder verzoekt Suppliant voor het geval, dat hij de gebouwen koopt,
van de stad Amersfoort dezelfde voorrechten te mogen genieten als aan de gebroeders
Beaune waren toegestaan en nog enkele andere vrijstellingen van belasting, tevens
voor ‘het opterichtene Fabriekschool’. Daar de stadsregering haar steun afhankelijk
heeft gesteld van de ‘welgevalligheid’ van de persoon van de gegadigde, wijst
Lelyveld erop, ‘dat hij, onberoemd gesproken, voorzien van een geaccrediteerde en
elders geetablisseerde fabriek niet gaarne een aanmerkelijk deel van zijn vermogen
in de waagschaal zoude stellen, door den aankoop van de gebouwen in quaestie en
het transporteren zijner Fabriek met de daar aan dependerende arrangementen, zonder
vooraf te weeten of zijn persoon en die van zijne Compagnons voorgemeld’
aangenaam zijn en de bedoelde voorrechten zullen verkrijgen. Suppliant verzoekt
het besluit van de Magistraat te mogen vernemen en eindigt met goede wensen voor
de vervallen fabriek en voor degene, wie het ook zij, die gaat trachten haar ‘op eenen
soliden voet’ te herstellen ‘om den zo nuttige Lakenhandel in ons Vaderland te
bewaren’.
Voor zover ik weet, was dit request niet bekend. De verbinding van zakelijke met
sociale of filanthropische motieven bij de vestiging van een nieuw bedrijf behoort
tot de opvattingen, die omstreeks 1775 in zwang kwamen en die wel worden
aangeduid als de oeconomisch-patriottische beweging1). Deze was vooral in de
Oeconomische Tak georganiseerd.
De figuur van Frans van Lelyveld moet gezien worden tegen de achtergrond, die
wij nu kennen uit zijn enigszins autobiografisch verzoekschrift. Na dertig jaar in zijn
gerenommeerde Leidse bedrijf gewerkt te hebben zag Lelyveld het te gronde gaan.
Zijn ‘liefhebbery’, waartoe ook zijn werk voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde behoorde, gaf hem de nodige compensatie en afleiding. De negotie ging
steeds voor, maar zij betekende een ontmoedigende bezigheid

1) Joh. de Vries, gen. w., 180 en noot 84 bij hoofdstuk VII.
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wegens omstandigheden, waaraan Lelyveld niets kon veranderen. Reeds in 1765
schreef hij aan Van Goens, dat, wanneer hij een sombere bui had en zijn gedachten
ongebreideld liet heen hollen, lezen in zijn kamer hem zijn evenwicht teruggaf: ‘ik
zou de letteren beminnen, al waren ze nergens anders goed voor’. ‘Bezigheid is mijn
eenige remedie’, verklaart Lelyveld in dezelfde brief1). Dacht hij aan de laatste
woorden van de filosoof Martin in Candide?
In het najaar van 1784 is Lelyveld zo intensief mogelijk doende geweest met de
stichting van een nieuw bedrijf. Hij zette alles op alles en was zelfs bereid het restant
van zijn Leidse fabriek te verplaatsen naar Amersfoort, zoals uit het request blijkt.
Zijn plannen verliepen aanvankelijk naar wens.
De Magistraat van Amersfoort nodigde Lelyveld uit mondeling te onderhandelen
over zijn request; hoe eerder hij zou komen, hoe beter. Blijkbaar ontving hij voldoende
toezeggingen, want op de veiling van 9 Oct. 1784 kocht hij van de curateuren voor
ƒ4100 ‘de seer ruijme en verre uijtgestrekte gebouwen, koetshuijs en stallinge te
saamen tot een compleete en commodieuse Laaken en Carsaij Fabricq geapproprieerd,
dit met een logeabele woonhuijsinge in het midden van deeze gebouwen staande’2).
De inventaris werd afzonderlijk verkocht. Borg was J. Lublink.
In de notulen van de vergadering van de Raad op 27 Dec. 1784 staat vermeld, dat
Frans van Lelyveld Willemsz. en Mr. Cornelis van der Moer, beiden van Leyden,
kopers van de Fabriekhuizen, ‘op derzelver verzoek (werden) geädmitteerd tot Burgers
dezer stad, en in die qualiteit den eed (hebben) afgelegd’3). Dezelfde dag gebruikte
Lelyveld om een spin-

1) Brieven, 145; 11 Oct. 1765.
2) Coopconditien, G.A. Amersfoort, inv. nr. 753, 28. Veiling 9 Oct. 1784. Inzet ƒ400; opbod
ƒ100 door Fr. v.L.
3) Door deze eed af te leggen deed Frans van Lelyveld waarschijnlijk afstand van het burgerschap
van Leiden. Voor het poorterschap gold de regel, dat ‘geen burger anderen steden met eede
verbonden mocht zijn’. (S.J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederlandsch Burgerlijk Recht, I,
Haarlem 1906, 70). Of deze regel ook voor het burgerschap gold, is mij niet met zekerheid
bekend. In 1774 ontvingen N.S. van Winter en L.W. van Merken honoris causa het
burgerschap van Leiden zonder enige verplichting. Hun poorterschap van Amsterdam verloren
zij niet.

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

41
machine te bestellen bij Maurits Willemsen te Amersfoort1).
Aan het einde van 1784 was Lelyveld dus zo ver, dat zowel zijn onderhandelingen
te Haarlem als die te Amersfoort het gewenste resultaat hadden opgeleverd. Zijn
tweeledige plan was een veelbelovend geheel geworden. Hij beschikte over een
bekwame Engelse bedrijfsleider en over een zeer doelmatig nieuw fabrieksgebouw
buiten de provincie Holland.
Wat betreft het jaar 1785 kon hij met recht ‘op uitzichten’ leven.
Achteraf bezien stond hij als opvolger van de gebroeders Beaune op het punt een
der pioniers te worden bij de modernisering van de Nederlandse textielindustrie.
Op Zondag 17 April 1785 schreef Lucretia W. van Wintervan Merken aan Pieter van
Winter N.Sz.: ‘Wat zijn wij onthutst geweest door het schielijk sterven van onze
trouwe vriend Lelyveld. Heden drie weeken kwam hij van ons afscheid neemen om
naar Amesvoort te gaan en was zo levendig en luchthartig, dat wij er over verbaast
stonden, om dat hij somtijds zeer zwaarmoedig kon zijn, zo dat wij na zijn vertrek
tegens elkander zeiden: Lelyveld is boven zijn spheer; als die moolen zich maar niet
in brand maald!2) Weinig dagten wij, dat zijn einde zo nabij was. 't Is zeer ongelukkig
voor de braave weduwe, dat zo groot een moolen opgericht is. Hoe komt zij er zonder
schade af?3) En schoon hij hier voor een

1) R.A. Utrecht, Not. A. Amersfoort 1716, akte 527, 16 Nov. 1785, not. Mr. J. Both Hendriksen.
2) De schrijfster bedoelt: als die zaak maar niet misloopt (door lichtvaardigheid). Twee zinnen
verder gebruikt zij ‘moolen’ in de betekenis van onderneming.
3) De afwikkeling is meegevallen. N.S. van Winter meldt in een brief van 5 Juli 1785 aan zijn
zoon: ‘Mejuff. de Wed. F.v. Lelyveld zal nu over weinig dagen na Amersfoort kunnen gaan
om de zaken daar op te redden, dewijl door de trouwe hulp van verscheide goede vrienden
en de Hr. Van Heukelum de zaken alhier met de crediteuren zeer mooi in ordre geschikt zijn
en alles in bekwaame tijd naar de omstandigheden zeer wel zal afloopen, dat ons voor zo
veel brave luiden als er bij geinteresseerd zijn van harte lief is. Ook is het ons zeer aangenaam,
dat onze brave vriend Lublink zo vriendelijk is van de Wed. in de Amersfoordsche zaak zo
goedhartig bij te staan, en de Heer Hinlopen te Hoorn zal over eenige weeken het zoontje
onder zijn opzicht nemen om hem Latijn en Grieks te leeren...’
Rebecca van Lelyveld-de Raat tekent op 25 April 1785 een akte van beraad. Zij verklaart
daarin ‘geene genoegsaame kundigheid’ te hebben van de aard en de gelegenheid der affaires
van de overledene en zich te willen voorbehouden, ook voor haar zoontje, het recht van
beraad of zij ‘simpelyk’ dan wel onder beneficie van inventaris de nalatenschap zal
aanvaarden. (G.A. Leiden, Not. A. 2313, I, akte 31, not. J. Thijssen).
Op 15 Oct. 1785 verkocht Van Lelyvelds weduwe de gebouwen van de Amersfoortse
lakenfabriek aan Carel van Naerssen te Haarlem voor ƒ2000. (R.A. Utrecht, Not. A.
Amersfoort 1715, akte 56, 15 Oct. 1785, not. C. Suijck; R.A. Utrecht, Recht. A. Amersfoort
436, akte 102, overdracht 8 Maart 1786).
Lelyvelds compagnieschap met Wilcock werd door zijn weduwe niet voortgezet. (Akte van
dissolutie, 9 Juli 1785, t.o.v. not. I.E. Luzac te Leiden). Wilcock herkreeg dus zijn vrijheid.
Hij associeerde zich bij contract van 29 Aug. 1785 met Carel van Naerssen, met wie hij en
Lelyveld reeds in onderhandeling waren geweest over een compagnieschap. Van Naerssen
had al geld in de zaak gestoken. Hij is blijkbaar van plan geweest het Amersfoortse bedrijf
te continuëren. (Joh. de Vries, gen. w., 134-135; noten 480 en 482 bij hoofdstuk IV).
Het Leidse bedrijf van Lelyveld werd voortgezet onder leiding van zijn compagnon Jan van
Heukelom Jr. Het bleef tot in het midden van de 19de eeuw zijn naam voeren: François van
Lelyveld Willemszoon en Compagnie. (Mededeling van Mejuffrouw Mr. A.J. Versprille,
gemeente-archivaris van Leiden).
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welgegoed man bekend staat, wie weet welke engagementen er bij deeze gelegenheid
gemaakt zijn! Hoe zit het met Uw
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schoonbroeder1), met de Hr. Lohof2) en met onze goede vriend Lublink? Hebben die
in dit sterfgeval geen ander belang als dat der vriendschap? Het is te beklaaglijker
in dit geval, dat de weduwe zo weinig hulp heeft, want de eene compagnon [= Mr.
C. van der Moer] weet meer van de ververij als van de negotie en met de andre was
hij gebrouilleert, namelijk met de Heer Van Heukelom. Wij kunnen niet juist de
reden van 't geschil opgeven, maar moeten, om der waarheid hulde te doen, hier bij
voegen, dat menschen, die er meer van weeten, de Hr. Van Heukelom niet in het
ongelijk stellen. Hoe het zij, de weduwe is hartelijk te beklagen en het lieve kind
ook, 't welk door de trouwhartige Verleus3) naar Amesvoort gebragt is, want het was
hier, toen de vader stierf...’
Blijkens het doodsbericht4) is Frans van Lelyveld in de morgen van Vrijdag 8 April
1785 ‘door een zeer schielyk toeval’ overleden. Vermoedelijk heeft hij te veel van
zijn krachten gevergd, vooral in het laatste jaar, en is een hart-aandoening de oorzaak
van zijn onverwacht heengaan geweest.

1) Hendrik Hovy, 1754-1832, koopman op Rusland en bankier, in 1778 getrouwd met Hillegond
van der Poorten, 1753-1804, een zuster van de tweede echtgenote van Pieter van Winter
N.Sz.
2) Zie bl. 11, n. 2.
3) Pieter Verleus, Leiden 1722-1793 Leiden; koopman; lid van de firma Caauw, Verleus &
Comp. te Leiden; in 1752 gehuwd met Petronella de Heus; liefhebber van dichtkunst; goede
kennis van N.S. van Winter en L.W. van Merken, voor wie hij afschriften maakte van hun
dichtwerk, o.a. van Germanicus; een bijou voor Juffrouw Verleus vertolkte in dit geval de
dankbaarheid.
De geciteerde brief bevindt zich in het archief der familie Six te Amsterdam.
4) Het doodsbericht is gepubliceerd door R. Zuidema in De Navorscher, 79 (1930), 140-141.
Zie aldaar ook bl. 87-90.
Frans van Lelyveld is begraven in de St. Joriskerk, ‘in de middelkerk Coor 4 B 7 graft’. (R.A.
Utrecht, D.T.B. Amersfoort, boek 48 j, fo 1).
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Een zijner goede vrienden, Nicolaas Hinlópen, spreekt in 1788 over ‘de menigvuldige
bezigheden, in het voordzetten van den lakenhandel, ook door de sterke afmattingen
ontstane lustloosheden’, die Lelyveld in de laatste tijd van zijn leven belemmerd
hebben bij het voorbereiden van een publicatie op het terrein van zijn ‘liefhebbery’1).
Acht dagen voor zijn dood was Lelyveld met zijn vrouw in Amersfoort gekomen
om de nieuwe fabriek in te richten en het bedrijf op gang te brengen.
Hoogstwaarschijnlijk hielden zij verblijf in de ‘logeabele woonhuijsinge’, die tot de
fabriek behoorde.
De klokken van de St. Joriskerk luidden op 14 April 1785 voor de begrafenis van
Frans van Lelyveld, die, altijd geleefd hebbende op uitzichten, gestorven is, naar zijn
weduwe in het doodsbericht verklaart, in de ‘verzekerde hoope op een beter leven,
die nog zelfs in de jongste oogenblikken by Hem zo levendig was, en waar by Hy
ook, in zyne gezonde dagen, zyn grootste genoegen vondt’.
H.A. HÖWELER

1) Voorrede door N. Hinlópen, bl. II-III, van deel III (1788) der door Frans van Lelyveld in
1782 begonnen tweede uitgave van B. Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde etc.
Hinlópen verzorgde de delen III en IV.
Nicolaas Hinlópen, Hoorn 1724-1792 Alkmaar; eerst conrector van de Latijnse School, later
notaris te Hoorn en van 1787 af te Alkmaar; bekend taalkundige. (N. Ned. Biogr. Wbk., VIII,
kolom 777-778). Hij is meer dan twintig jaar met Fr. v.L. bevriend geweest.
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Gedichten van Petrus Paludanus
(2 okt. 1742 - 24 jan. 1774)
Petrus Paludanus was 17 jaar toen hij in oktober 1759 samen met zijn moeder, Agatha
Johanna van Roeveroy, in Leiden kwam wonen. Zijn vader, Theodorus Paludanus,
was predikant geweest in Capelle aan de IJssel en daar enkele maanden te voren op
7 augustus overleden. Uit het tweede huwelijk van Theodorus is Petrus in Capelle
geboren, en hij kwam op de Latijnse school te Rotterdam onder rector J.H. Dreux,
om te worden opgeleid voor de universitaire studie in de theologie. Hij zou de vijfde
Paludanus in rechte stamreeks worden die het predikambt uitoefende sedert 1625;
en die allen waren ook met domineesdochters getrouwd. Petrus' grootvader van
moeders zijde, Johannes van Roeveroy, was predikant en onderbestuurder van het
Staten-college in Leiden geweest.
De Capelse predikant had vóór 1742 reeds tien jaar gestaan in Zuidzijpe, en daar
was uit zijn eerste huwelijk een zoon Rutgerus geboren. Beide halfbroers leverden
een gelegenheids-gedichtje bij hun vaders 25-jarig ambtsjubileum, dat in Capelle op
25 februari 1757 werd gevierd. De oudste was toen 21 jaar en had juist zijn candidaats
in de rechten gedaan te Utrecht; hij knutselde een klinkdicht, dat niets dan stereotype
rijmelarij bevat. Later was hij regent en patriots politicus in Alkmaar en heeft als lid
van de Maatschappij nog meegewerkt aan het verzamelen van gegevens voor het
woordenboek.
De 14-jarige gymnasiast Petrus toonde in zijn kinderlijke gelukwens wel meer
muzische ambitie en spel met woord en rijm.

Op de jubelpreek
Van mynen veel geëerden en geliefden Here Vader
'k Vryë U, vryë Poëzy,
Spreid uw goed geleide op my!
Wie kan drift tot dankgift tomen?
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Waarde Vader, gy viert bly
'tVierde van een Eeuwgety,
Sints G'hebt Kerkwerk waargenomen.
Hertlyk Herder, weid, met vlyt,
Lustig, rustig, langen tyd,
Kroost en kudde beide samen.
Zo verbreide uw Naam, in spyt
Van verwyt en nyd, zig wyd,
Tot de kroon uw loon worde! Amen.
Petrus Paludanus,
Erasm. Scholae Discipulus
Anno Aetatis XIV.

In de Boekzaal van maart 1757, blz. 327-330, bleef de heugenis van dit Capelse
jubelfeest vastgelegd.
Petrus Paludanus is in 1759 dadelijk een werkzaam medelid geworden van het taalen dichtkundig gezelschapje van Kreet en Van Lelyveld en hij maakte de hele tijd
van Minima crescunt en van de Leidse By-dragen mee. Wat er aan dichtwerk in hun
blaadjes verscheen heeft nauwelijks een eigen aard of smaak, behalve juist de enkele
stukken die aan Paludanus zijn toe te schrijven. Zij hebben een zekere persoonlijkheid
in stijl en geest en slaan een eigen bucolische toon aan. Het zou een onnodige
herhaling zijn hier het gehele overgebleven werk na te gaan. Daarvan is verslag
gegeven in mijn studie ‘Opkomst en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden’, die gelijktijdig met deze bundel verschijnt.
Paludanus' letterkundige beschouwingen en verzen verschenen in de jaren 1759
tot 1763. Verder heeft hij zijn korte leven geheel aan zijn predikantsroeping gewijd.
In 1766 werd hij proponent; en in januari '74 overleed hij in zijn tweede standplaats
Wassenaar, waarvandaan hij juist een beroep naar den Briel had aangenomen. Hij
schijnt een geliefd en zeer humaan zielzorger te zijn geweest.
Bij deze theoloog leidden jeugd en poëzie nu juist niet tot de obligate kerkklanken,
waartoe velen van zijn studie-
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vrienden zich aangetrokken bleken te voelen, zoals Kluit, Van Assendelft, Van Wijn.
Hier worden enige van zijn kenmerkende verzen herdrukt. Zij tonen hoe hij in deze
jaren natuurlijkheid en charme naar inhoud en vorm tot een muzikale harmonie
verenigde.

I Morgenstond
Pas had de blonde Auroor' heur hemelblauwe rossen
Ten Uchtend-draeiboom' door gemend,
Pas was zy 't dag-spoor opgerend:
Pas had de wakk're boer zyn welgevoederde ossen
Gekoppeld voor den scharpen ploeg:
Pas had een duizendtal van bloempjens versch ontloken,
De zuiv're lucht vervuld met duizend duizend roken:
Myn pen is niet bekwaem genoeg
Om 't zoet te malen, der bekoorlyke orgelkeelen
Van 't vrolykkwelend pluimgediert,
Terwyl het ziel en zin betoov'ren kan en streelen:
Pas was het kristallynen nat
Aan 't schitt'ren door den glans der gouden Zonnestralen;
Als Thysbuurs zwarte Poes, die in het veld liep dwalen,
Een Rot gevangen had.
(By-dragen I, 258; dec. 1759).

II De muzijk
Herderskout
Thyrsis, Damon, Tityr, Sylvaen, Dorilas,
Wouter, Moeris, Koridon.
De stuersche Winter hadt al 't Landschoon weggenomen,
De bloemtjens van het veld, de blaedjens van de bomen,
De golfjens uit den stroom, de koeyen uit de wei,
De Schaepjens van de hei;
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Wanneer de Herdersbuert in Thyrsis hut vergaêrde,
En zig rondom een vuer van droge ryzen schaerde;
Een takkenboschjen tog, geknoopt met teerig touw,
Brandt lugtig in de kou.
Staby lag by den haerd, en sloeg de pippings gade,
(Hy was 'er op geleerd) die Herder Damon braedde,
De knapen aten vast en koutten met malkaêr
Van 't eene meisje en 't aêr.
Zy luisterden met vlijt toen Dorilas vertelde,
Hoe Roosjens buikjen zwelde,
En hoe 'er binnen kort wat jongs op 't komen stondt.
Zoo liep de zoete praet in 't rond.
Juist sloeg de Dorpsklok zes, als Tityr 't lagchen stoorde
Met zulk een diepe zucht, datze ieders hart doorboorde;
Wel Tityr, zei Sylvaen,
Dat zuchtjen zou wel haest uw minnend hart verraên!
Neen knaepjen, sprak zijn vriend, ik dagt daer om geen minnen,
Maer peinsde: mogt ik nu een winterdeun beginnen
Op 't riet, dat in de Herfst door Boschman raekte aen stuk;
Toen ging de praet al voort:
Dorilas
Hoe! van dat ongeluk
Weet Dorilas nog niets? Verhael 't eens, 'k zal u danken.
Tityr
Wel luister toe, ik heb een wijngaerd staen, wiens ranken
Op kruipen langs mijn stulp: zy brengt my druiven voort
Als pruimen.....
Dorilas
Wie heeft van uw druiven niet gehoord?
Tityr
Gy weet, wat verder staen twee hooggetopte abeelen;
Hier had ik 's morgens vroeg een deuntjen zitten speelen
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Ter eer van Amaril mijn lief, maer was gestoord
Van buerman Veldeling, die 't blaeten hadt gehoord
Gelijk hy meende van het beste zyner schapen,
En riep: een wolf in 't veld! help, help my herdersknapen!
Ik werp de veldfluit op een heuveltjen van gras,
Dat naest de stulpdeur rijst, en loop terstond, zoo ras
Als 't moog'lijk was ter hulp, en kijk uit bei mijn' oogen,
Maer zie nog wolf nog lam, de Herder was bedrogen
Door 't schreien van een kind, dus keer ik naer mijn stulp,
Verzeld van Boschman die al meê tot buermans hulp
Vergeefs geschoten was; hy ziet mijn druiven hangen,
En wordt (wie zou ook niet?) door etenslust bevangen:
Wel Tityr, zeit hy, zijn dat trosschen, 'k werd belust
Te snoepen, zoo ik mag. Eet, zeg ik weêr, gerust!
Met eenen stapt hy op het heuveltje om te plukken,
En trapt, het smert my nog, mijn ruischpijp rits aen stukken,
Die, voelende 't gewigt der schoen, met zagt gepiep,
Al kraekende op de maet: Ti..Ti..tyr, Tityr, riep.
Dorilas
Die lossche jongen! 'k wed, dat U die tree wel deerde.
Tityr
Zou 't niet? 't was Amaril, die my de pijp vereerde.
Damon
Nu, herder, troost uw druk, 't is al een poos geleên,
Wanneer hy wierdt aen stuk getreên,
't Is waer, wy misschen nu uw aengename zangen;
Maer heeft de fluittoon juist uw ooren zoo bevangen?
Tityr
Ja, ik min de herders fluit
Om haer tooverzoet geluit;
Haer gezang kan alles kluisteren;
Bosch, en beemd, en bergen luisteren
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Naer haer zagte minnetoon;
Hy die zig een echten Zoon
Van der Herd'ren God wil noemen,
Moet altijd den ruischpijp roemen;
Amarillis, Galathee,
Sylvia, en Phyllis meê
Hooren, als haer vee gaet graezen
Graeg een heldere veldfluit blazen;
Ja, ik min de herdersfluit
Om haer tooverzoet geluit.
Damon
Neen, de stem gaet haer te boven;
Als een Herderinne zingt,
Daer de rey der meisjens springt
Moet de klank der fluit verdooven;
Zielverlokkelyke keel,
Door uw ryzen, door uw daelen,
Daer geen ruischpijp by kan haelen,
Overwint gy my geheel!
Zielverrukkelyke stem,
'k Hoorde laest van liên die 't wisten,
Dat gy de Syrenen listen
Zoetheid gaevt, en kragt, en klem!
Als een meisjen zig laet hooren,
En 'er zingt een jongman by,
Dat verrukt de ziel door de ooren;
Dat geeft even zoo'n geluit,
Als een kletterregen onder
't Brommen van een zagten donder:
Weg dan, Tityr, met uw fluit.
Thyrsis
De smaek verschilt, wel aen, de strijd is tog gerezen;
Elk prijz' zijn liefste tuig: ik zelv zal Regter wezen.
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Dorilas
Die fluit en stem en snaer en al gepaerd wil zien,
Zal my van zelfs misschien
Den prijs vergunnen, dien de Regter uit zou wyzen,
Zoo dra ik 't Orgelspel zal pryzen:
o Heilig Orgelspel, gy staet de Goden aen,
Zoo 't brommend feestgeluid een zwak gehoor mogt schaên
Gy stuit terstond die toonen,
En streelt,
En steelt,
En wart
Het hart
Met pijpjens, die
Ik nooit ontvlie,
Maer die zelfs zieken kunnen troonen.
Ook reekent ge uw geboorte uit Vader Jubals brein,
Dus is de lengte van uw oudheid gantsch niet klein,
Men moest me, o Orgelspel, zoo 'k u naer eisch wou pryzen,
Een orgel zwaer van goud, zoo 'k meen, ten prijz' toewyzen!
Sylvaen
My heugt nog, hoe ik op mijn togt,
Wanneer ik laest de Stad bezogt
Een's meesters vingeren op 't zoet klawier zag spartelen,
En als de geitjens in de Lente vrolijk dartelen,
o Vrienden, 't gong zoo zoet,
Wat wierdt mijn graeg gehoor met schonen zang gevoed!
Wat wierdt ik uit my zelv ten Hemel ingetogen!
'k Zag, dagt my, stoet by stoet van Engeltjens die vlogen,
En speelden beurt om beurt een Hemelharpmuzijk;
Zie daer een kleine blijk,
Dat niets het schel klawier den zangloef af kan steken,
Indien ik meer tot lof wou spreken,
De tijd viel veel te kort,
Dewijl 't ons, naer ik zie, aen vuer en appelen schort:
O schoon klawier,
Uw kragt en zwier
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Gaet alles hemelhoog te boven;
Geen mensch kan u naer waerde looven!
Wouter
Zwijg van die stukken, welker zwaerte,
En log en lomp gestel, en ongetild gevaerte
Niet passen op het veld;
Maer zijt gy ook een Held,
En Herder te gelijk, zo prijz met my den horen,
Die van God Mars gevoerd den Krijgsman klinkt in de ooren
Dat 's mannelijk getoet,
Dat helpt den moed
Aan 't klimmen,
Wanneer de blanke zwaerden glimmen;
Geef my den prijs op staende voet.
Moeris
Wie dagt in Woutermaet zoo fier een held te vinden?
Vriend, laet u door het kleed eens Krijgsmans niet verblinden,
De krijg sleept rampen na,
En 't past geen Herdersknaep voor oorlogsheld te spelen,
Hem moet het hoorngetoet, trompet en trom verveelen,
Maer 't lugtig veeltjen dat 's een speeltuig zonder gaê.
Dat heeft Apollo staeg in handen,
Arion streelde 'er meê de golven en de stranden,
(Zoo 't waer is dat mijn boekjen zegt)
Daer meê heeft zeker man een Steêmuer opgeregt,
Een ander lokte 'er mee de bomen en de dieren;
Koridon
Dat 's mis, uw boekjen spreekt van lieren:
Maer heb ik ook een beurt? Een veeltjen gaet te ligt,
Een horen is ten krijg, klawier ter Stad gerigt,
Het orgelfeestmuzijk moet door gewelven zweeven,
Een aengename stem is niet aen elk gegeven,
De zoetste Herdersfluit trapt Boschman licht te niet;
Maer vraegt gy mijn vermaek? 'k hoor allerliefst een lied
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Van kikkers in de sloot met stijfgeblazen longen
Gelijklijk opgezongen:
Dat roept my vrolijk toe: de Winter is vergaen,
De Zomer komt nu aen:
Nu hoevt het Herderdom niet aen den haert te praeten
Van onbekend muzijk, nu mag 't de stulp verlaeten,
En hupp'len hand aen hand
Op 't groen tapeit van 't land
Met poez'le Herderinnen,
Nu komt de tijd van 't minnen,
Nu graest het vee door gras en bloemen heel den dag!
Ja makkers 'k wou nog eens dat ik dien tijd al zag
En die muzijk al hoorde,
Die my van kindsbeen af veel meer dan iets bekoorde!
Thyrsis
O Makker Koridon, ik wijz'
Aen u den welverdienden prijs;
Gy roemt naer mijn verstand uw slootmuzijk met reden;
Ik zal in 't vroegst van Mai een' heelen dag besteden;
En zoeken langs den kant den grootsten kikker uit,
Een kikker groen van huit,
En zal ze u in een doos van lis gevlogten schenken;
Zo kuntge, o knaep, altijd aen dezen avend denken:
Maer heb een korte poos geduld,
Tot dat de Lente uw wensch vervult;
Nu heeft de stuersche koude al 't landschoon weggenomen,
De bloemtjens van het veld, de blaedjens van de bomen,
De Schaepjens van de hei, de golfjens uit de beek,
De kikkers uit de kreek.
P.

(By-dragen II, 9-15; jan. 1761).
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III Cloris
Herderzang
Fiere bloemen, malsche zoden van dit ruime klaverveld,
Die my, die de dartle kudde hier verlustigt en ontstelt,
Knikt my van de prille telgen, van de geele stoelen toe;
Of verschudt het los gewapper uwer blaedjes; wenkt my, hoe
't Welig tieren dezer scheuten leve en innig werkzaem zy?
Of aen ieder ziel en geesten zijn geschonken? of gy bly,
Of gy droevig, of gy wakker zijt, dan sluim'rig? of 'er tocht
Van begeerte, van mishaging, ooit op uw gestel vermocht?
Schuilt gy ook Lemoniaden, schuilt gy Nimfen en Napeen
Hier of elders? zweeft ge onzichtbaer langs de zoete kruiden heen?
Neen viooltjes, madeliefjes, neen kamillen, geen bedrog,
Neen o zwoele lenteluchtjes! 't stil en levenwekkend zog
Uwer geurige ademtochtjes noopt my tot geen bygeloof!
Maer wat zal dat slof gekabbel? is hier elders... 'k ben niet doof,
't Is geen suizen in myne ooren, is hier elders ook een beek,
Om de geitjes te verfrisschen? wel dan waterkipje, steek,
Steek uwe armpjes, watermeisje! steek uw armpjes dan om hoog,
Zoo gy zwemt in stille plasjes, dat mijn twyfelmoedig oog
U ontdekke en u begroete; zoo zal Corydon 't kristal
Uwer blaeuwe zwindelkolkjes, met genoeglijk maetgeschal,
En eerbiedige verrukking, naed'ren.. Luister! ha.. zie daer
Weerlicht vloeibaer glas! Ik loope... 'k zie het geultje, o! hoe klaer
Spoeit gy, golfjes! o hoe helder zie'k de keitjes in de kil!
Ai, hoe floddert, kijk hoe kronkelt deze kabbling! hou u stil
Allerliefste lentebeekje! Neen! uwe uitgekalfde zoom
Mag vry klassen, mag vry plonsen; nochthans zal een zoete droom
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Van verdichte Beeknajaden, die u herwaerds voor mijn vee
Henen brachten, zoo de Aeloudheid, zoo voor lange Melibee
Zich verbeeldde, myne herssens niet bedwelmen met bedrog!
Neen! de zilvren wapperbaertjes slobbren door het schuimend zog.
Vloei dan effen, zuiver vlietje, 'k moet my spieg'len, 't luchtig haer
Is verwilderd: 'k moet het kemmen; anders ben ik in gevaer.
Cloris, ach de lieve Cloris ziet my gaerne fris en net:
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, koom, o! lekkre Cloris: och of loddre Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
Rustig herwaerds luchte bokjes, lokt de geitjes herwaerds aen!
Slobbert, slurrept, maer voorzichtig! laet de blaeuwe spiegel staen.
Zoo gy 't helder nat bezeevert, daer ik my in wederzie,
Zal dees staf u aenstonds weeren! 'kmoet een kransje twee of drie
Samenstellen, deze biesjes, deze kroost, dit spechtig lis
Tusschen mos en klaverblaedjes schikken, en een ronde nis,
Vol kamil en leeuwebekjes, onder al dat lagchend groen
Bakeren om lieve Cloris, voor den eersten wederzoen
Mee te vleijen, en haer vlechten mee te drukken op haer brein.
Dan, dan moet zy in dit beekje: 't is toch ondiep, laeuw en rein,
Daer moet zy de blanke leden zien verschynen en 't gelag
Harer zielsaenminnigheden zelve aenschouwen met ontzag.
Deze plasjes, deze kolkjes moeten haer den juisten zin
Myner zuchtjes doen begrypen, myner overwonne min.
Cloris, ach de lieve Cloris ziet zich gaerne fraei en net:
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, koom begaefde Cloris, och of schoone Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
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Zegt me, azure waterblaesjes, wat voert u zoo schichtig heen?
Zwemt ge op stralen van fonteinen, die u dryven naer beneen?
Is 'er in het schuins gebergte, daer de moederbron ontspringt,
Ergens eene Nimf of Godheid, die u herwaerds henen dwingt?
Neen voorzeker, waterbellen, 't zy ge barst, of bollig zwelt,
Uw geruisch kan my niet noopen, om den schepper, die 't geweld
Van de heuvels, van de beemden, van de wellen dezer vliet
Altijds teugelt of onteugelt, ooit te lastren in mijn lied?
'k Schat de Godsvrucht boven alles. Drijft en zwabbert anders om:
'k Wil mijn handen, 'k wil mijn voeten in uwe aengename kom
Plonsen, baden en verfrisschen, dat geen loomheid my bevang'
Als ik kostelyke Cloris hier verwelkome en ontfang.
Cloris, ach die lieve Cloris ziet my gaerne fris en net:
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, vriendelyke Cloris, och of gulle Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer, in de scheutige armtjes nam!
Kom! nu eens mijn herderstasse los geschommeld!... deze fluit,
(Ha dat bolt1) me!) en dezen beker maekte ik laetst op Tityr buit,
Toen ik, naer het gunstig vonnis zyner Daphne, hem verwon,
Wen ik van getrouwheid neurde, hy van losse min begon.
Maer, voorzeker, deze rollen, uit het vlies der schapevacht,
In de stad gebloot, gezuiverd, en, met eene ganzeschacht,
Van Palemon zelf beschreven, met zoo meenig veldgedicht,
Achte ik boven fluit en beker 'k Ben Palemon duer verplicht
'k Moet u lezen vloeib're verzen; gy, gy blaest mijn dichtluim aen!
'k Wil Palemons schreden volgen, over deze heijerbaen.
Cloris, ach de lieve Cloris eischt dat ik op 't zingen let:
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.

1) Dat bevalt me, daar ben ik blij mee.

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

57
Koom toch, koom beroemde Cloris! och of sneêge Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
In dat treflijk kunstgewrochte1) van Palemons hoog verstand,
Zult gy echter, Faunen, Goden van de stroomen, van het land,
Hoe men ook uwe eer verkondigt, en uwe oneer, mijn gedicht
Nooit bezwalken, nooit bezielen! 't onwaerdeerlijk redenlicht,
Uit den hemel my geschonken, doet my afzien van dat schoon,
Daer Palemon zijn gedichten meê te sieren is gewoon:
Weg Dryaden, weg Najaden! geene godelyke kracht
Schryve ik toe aen aerde of hemel, dan aen de eeuwige Oppermacht;
Dezer wye ik myne toonen: zy geeft bloemen, loof en gras:
Zy geeft vruchbre teelte en jadders2): zy geeft vachten, zy geeft vlas.
Voor 't genoeglijk herdersleven, voor de zuivre Poëzy
Is dat eeuwig Alvermogen overvloedig in waerdy.
Cloris wraekt het laf verdichten: en haer vroomheid heeft een schrik
Van 't vergoden, zelfs Palemon gaf zy meenig norsen blik.
Cloris, ach de lieve Cloris, wil dat ik op Godsvrucht lett':
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, koom, o! vrome Cloris: och of zuivre Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
Doch waer hale ik dan de zwieren van 't verrukkend maetgejuig?
Waer het Leven myner rymen? waer het dichterlijk getuig?
Groene kruiden, fraeie bloemen, zilvren beekjes, tierig vee,
Geven tooisel, maer geen luister aen de Dichtmaet: een van twee,

1) kunstvorm, genre.
2) uiers.
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Of men moet de Faunen roepen en de Nimfen van het land,
Of men moet een rymer heten zonder smaek en goed verstand:
Neen, o! knapen, die ter eere van de Herderinnen zingt:
Niets is fraeier dan de waerheid, niets dat meer op 't herte dringt:
Niets is hooger dan de hemel, daer de God der Goden zweeft,
Die aen struiken, boomen, bloemen, die aen alles 't leven geeft:
Zou die dan aen onze zangen niet dat leven, niet die kracht
Schaffen, die men van een boksvoet, van een veldspook hadt verwacht?
Ja geduchte Starrenzaeier! ja gevreesde Dondergod!
Ja verheven Windgebieder! voortaen zal begin en slot
Myner dichten u vermelden, u verheffen, uwen lof,
Met verrukte ziel doen galmen tot aen 't hooge Hemelhof.
Godsvrucht leent my sterken adem, zet my geest en iever by,
Hupsche Cloris schreit van vreugde, wen ik my in God verbly.
Cloris, ach de lieve Cloris eischt dat ik op Godsvrucht let':
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, koom verheve Cloris, och of eedle Cloris kwam,
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
Maer verheerlijkt Opperwezen! is 't vernuftig staetsbeleid
Uwer wetenschap t'ontdekken, uwer algenoegzaemheid,
In zoo veele kunstgewrochten, op dit onwaerdeerlijk veld,
Slechts ter vlucht, aen eenen herder en zijn kudde bloot gesteld?
Kan u dat voldoening geven, dat zoo meenig schoon gewas
Door mijn geitjes wordt verknabbeld? dat het prille en lagchend gras,
Daer zich uwe macht en goedheid in doen gelden, zonder eer,
Wordt vertreden? moet verslensen, zonder dankbaerheid? o Heer!
Neen, voorwaer! verlaten beemden, stille vlieten, eenzaem woud!
'k Wil wel wedden dat 'er by u goed gezelschap zich onthoudt:
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Dat 'er boden uit den hemel reien op dit groen tapijt,
Dat 'er Englen zweven, dryven, ja nieuwsgierig elk om strijd,
Op de kelkjes aller bloemen, op de haertjes elker plant
Loeren, en den grooten Maker telkens pryzen met verstand,
Juist gelijk die vlinders wippen, deze hommels, gindsche by,
Uit de naeste bloem in de andre, om vernieuwde lekkerny.
Hoogverlichte luchtbezielers, die hier Corydon verzelt,
U zal ik ter eere zingen. Gy bevolkt het eenzaem veld.
Helpt my, zoo u ooit vermogen van de Godheid is verleend,
Om den vromen hulp te bieden, helpt my zingen, ai vereent,
Paert uw dichtluim, uwen invloed op den geest der Poëzy
Met mijn klanken en verrukking; 't is nu 't fraeiste jaergety.
Cloris, ach de lieve Cloris eischt dat ik op Godsvrucht lett':
Flusjes zou zy kunnen komen: ze is 'er bijster op gezet.
Koom toch, koom volmaekte Cloris! och of myne Cloris kwam!
Haren herder, haren minnaer in de scheutige armtjes nam!
Voortaen zult gy, reine geesten, die alom 't onmeetbaer zwerk
Vrolijk doorkruist, my verlusten, my verkwikken in mijn werk.
Gy zijt aller hulde waerdig; want de onzichtbare eigenschap
Uwer wijsheid, uwer deugden, steigert tot den hoogsten trap.
De albekorelyke liefde, die gy ons met drift betoont,
Schoon wy naeuwlijks die bemerken, moest met eerbied zijn geloond,
Nergens langs de welige akkers, nergens langs de groene wei,
Nergens op de koele stroomen, nergens in den luchten rei
Van de maegden, van de knapen, nergens is 'er, buiten God
Iets dat uwe hemelzeden, iets dat uw gelukkig lot
By kan komen, kan bezitten. Gy, gy zult van nu voortaen
In mijn dicht de plaets der Nimfen, en der Herdergoon beslaen!
'k Zal u... Dan daer koomt mijn liefste, myne Cloris! hebt gy haer,
Zegt my, schoone Serafyntjes! ooit bezielt? of heeft een schaer
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Uwer makkers saemgespannen, om haer met aenloklijkheid,
En met deugden te overladen, de allerfraeiste en beste meid?
'k Snel met vleugels aen de voeten... Hoe zal ik op haren mond
Van getrouwe liefde hygen! hoe haer grypen, hoe uit grond
Myner gulle ziele omarmen! haren boezem op mijn borst
Drukken!... welkoom, beste Cloris, 'k heb my heden niet bemorst.
Ziet, zy koomt ook aengevlogen! Cloris is my meerder waerd,
Dan de gantsche stoet der Englen, die van hier ten hemel vaert.
D.v.L.

(N. Bydr. I, 251-256; 1763)

IV De kracht der min
In 't voorbeeld van Piëria
Wie tegens Paphos Koningin,
En hare zachte wetten
Zich roek'loos wil verzetten,
Dringt tegens 't palstaend noodlot in:
De Min kan stalen zeden
Tot willig wasch verkneden.
Cupido kan met eenen schicht
Den Krijgsgod en zijn knechten
Aen zijn triumfkoets hechten;
Waer schuilt hy die voor hem niet zwicht?
De Min, die steen kan buigen,
Werpt alle macht in duigen.
Al stondt gy met gevelden speer,
In volle wapenkrachten,
Uw' vyand aftewachten,
Gy wierpt uw schild en harnas neêr,
Als 't kind, beneên gevlogen,
Zich stelde voor uwe oogen.
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Wien 't luste schouwe een voorbeeld aen
In Myus en Mileten,
Daer Mars, ten troon gezeten,
Zijn vlaggen lang te prijk liet staen,
En 't warme bloed der helden
Deedt stromen op de velden:
De burger, voor 't geweer bevreesd,
Zocht heul in hoge muren,
Zoo lang de krijg zou duren;
En, was er geen Diaen geweest,
't Waer al wat Mars liet leven
Van honger dood gebleven.
Maer de oudste tweeling van Latoon
Wierdt, binnen een der steden,
Mileten, aangebeden,
Daer liet men voor haer' gouden troon,
Eens 's jaers bevrijd van schromen,
De beide volken komen.
Dan barstte men de poorten uit,
Dan ging men, dan bezocht men,
Dan kocht men, dan verkocht men,
Maer naeuw wierdt Mavors klok geluid,
Of vriendschap, liefde en vrede
Was nydigheid en vede.
In 't eind wierdt Venus hart ontroerd,
Ze ontboodt haer wicht met vleugelen,
'k Wil, sprakze, Mavors teugelen,
Hy heeft hier heil genoeg ontvoerd,
Kom, laet ons samenspannen
En 't woedend oorlog bannen.
Een aerdig Meisjen, als de zon,
Piëria geheten,
In Myus vest gezeten,
Die met hare oogen toov'ren kon,
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Was 't werktuig van Dione
En haren schrandren zone.
Zy kwam, om ook der Jachtgodes,
Met Myus andre jofferen,
Haer wierookgeuren te offeren;
Maer Cypris wyze Rijksprinces,
Van eene wolk omvangen,
Bestierde hare gangen.
Miletes Kroonvorst, straks vermand
En van de Min geschoten,
Ontdekt zijn hart den Groten,
En geeft Piëria de hand,
En smeekt aen hare voeten,
Zijn' kuischen lust te boeten.
Mijn schone! zegt hy tot de Maegd,
Gy, gy zult niets ontbeeren,
Van 't geen ge zult begeeren,
Ontdek my wat uw ziel behaegt,
Mijn hand zal op uw wenken
De wereld aen u schenken.
Daer stondt ge, o schoonste menschenbeeld'
Dat immer oogen zagen,
Verwonderd en verslagen;
Dan ziet ge op hem, wiens hart gy steelt,
Dan zoekt uw oog op aerde
Wat schat gy woudt aenvaerden:
Dan draeit ge uw' gouden gordelband,
Dan plooit ge uw zyden zomen,
Dan schijnt gy noch te schromen,
Dan schrijft ge met uw' voet in 't zand,
Tot ge uit uw purpren lippen
Heel zacht uw' wensch liet glippen.
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Maer, wyze Vrouw! het was geen goud,
Geen zilv'ren brazeletten,
Geen pracht die in haer netten
De Juffers veel gekluisterd houdt,
Geen pereltooy in de oren,
Het geen U kon bekoren.
Geen Lydisch kleed begeerde gy
Noch gloênde diamanten,
Maer dat uw bloedverwanten,
Wanneer 't hun lustte, vry en bly,
Met Myus Burgervaderen,
Mileten mochten naderen:
Toen zag de Vorst uw wijs beleid,
En trouwe vaderliefde,
Die hem noch meerder griefde
Dan al uw schoone aenloklijkheid,
En gaf, van minne aen 't branden,
Zijn slagzwaerd U in handen.
Fluks wierdt de woedende Oorlogsgod,
Met al zijn rotgenoten,
In Janus kerk gesloten,
Den twistboom wierdt de kroon geknot,
En de Olytak der vrede
Gegriffeld in zijn stede.
Zoo toonde Gy, Piëria!
Dat Venus met haer vlammen
De Tygers brandt tot lammen;
Men houd' zich uit haer ongena!
De Min kan stalen zeden
Tot willig wasch verkneden!
B.

(N. Bydr. I, 419-423; 1763)
F. KOSSMANN
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De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van 1803 tot 1966
In 1866 besloot Dr. J.T. Bergman zijn ‘Proeve ener geschiedenis van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden’ met de wens ‘dat aan het einde van den
tweeden eeuwkring bekwamer hand dan de onze zal gevonden worden om hare
lotgevallen, verrigtingen en verdiensten voor het nageslacht te boek te stellen’. Men
zal deze bescheiden ontboezeming wel niet helemaal au serieux moeten nemen, maar
toch kan men zich voorstellen, dat Bergman een zekere onvoldaanheid met zijn werk
bevangen heeft toen hij, bij het overlezen moest besluiten, dat het een nogal vervelend
verhaal was geworden. Wellicht was dat niet zozeer te wijten aan de schrijver, als
wel aan de stof, want de geschiedenis der Maatschappij is niet opwindend. ‘In de
stille wateren harer “Handelingen” bespeurt men zeer weinig van de getijden, die er
in onze literatuur gegaan, van de stormen die er gewoed hebben’ zoals J.W. Muller
in zijn jaarrede als voorzitter in 1920 opmerkte. Voor de taak gesteld om ‘aan het
einde van den tweeden eeuwkring’ in een veel korter bestek een overzicht te geven
van de lotgevallen der Maatschappij zal het schrijver dezes misschien lichter vallen
een leesbaar verhaal te leveren. Hij zal zich, met weglating van heel veel details, in
hoofdzaak bepalen tot een schets van de geleidelijk veranderende sfeer, het geestelijk
klimaat, waarin de geschiedenis der Maatschappij zich heeft afgespeeld. Kortom,
werd Bergmans Geschiedenis een ‘Proeve’, deze wordt een ‘Schets’ en de lezer
vergeve den schrijver vele omissies en vaagheden.
De geschiedenis van de oprichting der Maatschappij en van haar eerste bloei is zo
juist door bekwamer hand in den brede beschreven, tot aan haar schijndood in 1799.
Wij kunnen dan met reden van een schijndood spreken, want er werden toen geen
vergaderingen meer gehouden, nadat in de patriottentijd de belangstelling zozeer
was verflauwd, dat op de maandelijkse vergaderingen dikwijls niet meer dan twee
leden verschenen, ja dat soms de voorzitter alleen aanwezig
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Gravure van A. Delfos, anno 1803
Portrettenverzameling Bodel Nyenhuis no. 1547
(Univ.-bibl. Leiden).
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Steendruk naar een tekening van J.P. Berghaus, 23-10-1847.
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was. Die schijndood duurde vier jaar. In 1803 riep de voorzitter, prof. Te Water,
wederom een jaarvergadering bijeen, waarop 12 leden, op één na alle uit Leiden,
aanwezig waren. Er schijnt toen, na het sluiten van de vrede van Amiens en na jaren
van gedweep met vrijheid, gelijkheid en broederschap en de teleurstelling, die daar
wel op volgen moest, weer enige hoop, en vooral een zeker nationaal besef ontwaakt
te zijn. Uit dat nationaal besef heeft, gedurende de gehele 19e eeuw, de Maatschappij
vooral haar kracht geput, zoals men bij herhaling uit de jaarreden der voorzitters kan
beluisteren. De historicus Te Water, voorzitter van 1793 tot 1822 en Siegenbeek,
secretaris in die jaren en daarna, tot 1847 voorzitter, waren wel de mannen om dit
nationaal besef, steunend op het roemrijk verleden, aan te wakkeren. De stichting
van het Koninkrijk Holland in 1806 versterkte de hoop op nationale herleving.
Terstond begaf zich een commissie, bestaande uit de heren Van Wijn, Scheltema,
Brugmans en Bilderdijk naar Koning Lodewijk om hem te verzoeken de Maatschappij
het predikaat Koninklijke te verlenen, hetgeen deze, na enige aarzeling, toestond.
De Stadhouder Willem V was Beschermheer der Maatschappij geweest. In 1814
werd diezelfde functie aanvaard door Koning Willem I en daarna ook door al zijn
opvolgers. Thans is Koningin Juliana Beschermvrouwe. Het Koninklijk Huis heeft
ook, althans bij één gelegenheid, door belangrijke financiële bijdragen van zijn
belangstelling doen blijken, nml. in 1866 toen, ter gelegenheid van het eerste
eeuwfeest, een fonds gesticht werd voor de uitgave van belangrijke boekwerken.
Door tal van schenkingen, waartoe de Koning, de Koningin en de Prinsen van den
Bloede het voorbeeld gaven, werd toen een bedrag van ƒ6199.40 bijeengebracht en
ingeschreven op het Grootboek, met de bepaling, dat jaarlijks een vierde van de rente
bij het kapitaal gevoegd zou worden. Met drie vierden van de rente van dit, in onze
ogen uiterst bescheiden, kapitaaltje kon men toen blijkbaar belangrijke boekwerken
uitgeven.
Met het herstel der onafhankelijkheid kwam er eerst recht nieuw leven in de
Maatschappij. In 1816 vierden 24 leden
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het 50-jarig bestaan met een ‘vriendschappelijke’ maaltijd. Na 1822 ontwikkelde de
Maatschappij zich rustig onder Siegenbeeks 25-jarige leiding. Men hield geregeld
maand- en jaarvergaderingen, gaf Werken uit en vereerde de winnaars van de jaarlijks
uitgeschreven prijsvragen met een gouden prijspenning. In de eerste helft van de 19e
eeuw, toen er nog zo weinig gelegenheid tot publicatie was door gebrek aan voldoende
tijdschriften, schijnt dit stimuleren van wetenschappelijke arbeid door middel van
prijsvragen inderdaad zin te hebben gehad. Over de honderd prijsvragen werden
uitgeschreven tussen 1774 en 1866. Ongeveer een 25-tal werd beantwoord en 14
werden er met gouden penningen bekroond. Onder de bekroonde werken vindt men
Ypeij's Geschiedenis der Nederlandse Taal (1809), Siegenbeeks Lofrede op Simon
van Slingelandt (1817), De Winds Bibliotheek der Nederlandsche Geschiedschrijvers
(1824, onvoltooid), De Jonghe's Verhandeling over den Zoogenaamden Derden Staat
in de Staatsvergaderingen (1822), Westendorps Verhandeling over de Noordsche
Mythologie (1826), Koenens Geschiedenis van de Vestiging en den Invloed der
Fransche Vluchtelingen in Nederland (1845) en Römers Geschiedkundig Overzicht
van de Voornaamste Kloosters en Abdijen in Holland en Zeeland (1852). In 1861
bleek er geen behoefte meer te zijn om op deze wijze de wetenschappelijke arbeid
te stimuleren. In de wetsbepaling, dat de Maatschappij dit jaarlijks doen zal werd
het woordje zal vervangen door kan. Zoals gezegd, zijn van de ongeveer 25
beantwoorde prijsvragen er slechts 14 voor een bekroning in aanmerking gekomen.
De commissie, die in 1830 de ingekomen antwoorden moest beoordelen, rapporteerde,
dat er geen enkele voor een bekroning in aanmerking kon komen, maar stelde
daar-entegen voor om voor dit keer aan Bilderdijk en Van der Palm de penning te
vereren als blijk van waardering voor hun gehele oeuvre. Deze prijsuitreiking had
in 1831 plaats. Bilderdijk was toen reeds ernstig ziek, maar de toegezonden penning
schijnt hem nog juist vóór zijn dood bereikt te hebben.
De inrichting van de Maatschappij was een afspiegeling
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van het gelijktijdig staatsbestel. Tijdens het autoritair bewind van onze eerste koningen
bestond het Bestuur uit een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Drukbezorger.
Deze bestuurders waren jaarlijks opnieuw benoembaar en zij werden ook door de
jaarvergadering steeds opnieuw benoemd. Immers, de voordracht van een ander in
hun plaats zou gelijk gestaan hebben met een motie van afkeuring en zo iets doet
men niet als daar geen ernstige aanleiding toe is. Deze bestuurders bleven dus in
lengte van dagen de scepter zwaaien, evenals koningen, zo mogelijk tot hun laatste
snik. Te Water was, zoals wij zagen, 29 jaar voorzitter, Siegenbeek van 1803 tot
1823, dus 20 jaar, secretaris, daarna 25 jaar voorzitter, tot 1847. In die jaren
ontstonden de bekende woelingen op politiek gebied. Het is begrijpelijk, dat die geest
van verzet tegen bevoogding, dit verlangen om ook een stem in het kapittel te hebben,
zich ook van de leden der Maatschappij meester maakte. ‘Toenemende ontevredenheid
met het bestaande en rusteloze drift tot verandering’ tekent Bergman aan,
veroorzaakten dat de maandelijkse vergadering van 1 Mei 1846 ‘verrast en
overrompeld’ werd door een schriftelijk voorstel tot wetsherziening. Een commissie,
daartoe benoemd, legde tegen het voorjaar van 1847 aan de maandelijkse vergadering
een ontwerp voor, waarover in zes achtereenvolgende vergaderingen artikelsgewijze
gediscussieerd werd. Daaruit ontstond een nader gewijzigd ontwerp, waarover op
de eerstvolgende jaarvergadering gedurende twee dagen ‘niet zonder onstuimige
opgewondenheid’ beraadslaagd werd, totdat bij meerderheid van stemmen de
wetgeving van 1847 werd aangenomen. Siegenbeek trad af als voorzitter. De nieuw
benoemde voorzitter, de professor in de godsdienstgeschiedenis Dr. N.C. Kist, merkte
in zijn openingsrede ter jaarvergadering van 1848 geestig op ‘dat het niet
verwonderlijk is in dezen tijd van verandering en van omkering, ook van de
verandering en verjonging van deze Maatschappij te horen gewagen. Slechts is de
Maatschappij heel Europa voor geweest, haar omwenteling of hervorming was reeds
tot stand gekomen toen de volken van ons werelddeel daaraan nog moesten
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beginnen. Gelukkig! hare omwenteling heeft, behalve de ontploffing van eenige
menschelijke hartstochten en driften, slechts papier en inkt en, drukloon, geenszins,
gelijk andere omwentelingen, ook bloed en tranen gekost’. Die omwenteling dan,
leidde tot een nieuwe en meer democratische bestuursvorm. Er werd een Bestuur
ingesteld van negen leden. De continuïteit werd gewaarborgd doordat Secretaris en
Penningmeester, telkens voor drie jaar gekozen, steeds herkiesbaar bleven, maar
tegen een eenhoofdig bewind, zoals dat tot dusver had geheerst doordat ook de
Voorzitter steeds herkiesbaar bleef, werd gewaakt door de bepaling, dat de andere
zeven leden jaarlijks om beurten moesten aftreden en niet direkt herkiesbaar waren.
Ook de Voorzitter was slechts herkiesbaar zolang hij rechtens zitting had. In 1849
werd een bezoldigde Bibliothecaris aangesteld, die geen bestuurslid was. In 1852 is
het aantal bestuursleden teruggebracht tot zeven. Ook werden in 1847 twee vaste
commissies ingesteld, één voor Taal- en Letterkunde en één voor Geschied- en
Oudheidkunde, elk van vijf leden, waarvan er jaarlijks twee, sedert 1851 een, aftraden.
Deze commissies waren aanvankelijk niet zozeer bedoeld als praatcommissies. Hun
taak was het voorbereiden van uitgaven en van die taak hebben zij zich ook serieus
gekweten. Een Commissie voor Oudheid- en Geschiedkunde van negen leden was
reeds in 1841 ingesteld. Deze wilde een Archief van Nederlandse Geschied- en
Oudheidkunde uitgeven, maar de leden der Maatschappij waren daar tegen, uit vrees
voor concurrentie met Nijhoffs Bijdragen en met de Werken der Maatschappij zelf.
In 1847 ontbond deze commissie zich, waarna bij de wet de genoemde commissie
van vijf leden werd ingesteld. Deze gaf in 1863 een Repertorium uit van
Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands in
Mengelwerken en Tijdschriften tot 1860 verschenen. Dit Repertorium, naar de
bekwame bewerker der latere uitgaven van 1900 en 1910 bekend als ‘Petit’, is tot
1930 onder auspiciën der Commissie uitgegeven. Voorts hield de Commissie zich
o.a. bezig met de samenstelling van een Index Epistolographorum Neer-
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landicorum en met een Bibliotheca Historica Medii Aevi, ter aanvulling van het
bekende werk van Potthast voor wat Nederland betreft. Het kwam in deze beide
gevallen echter niet tot uitgaven. Wel verschenen een Repertorium der Dissertatiën
en Oratiën (1884), een Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, een uitgave
van de Requeste upt stuck der Verpondinghe van 1494 en van de Informacie upt
Stuck der Verpondinghe van 1514 (1867) en een Historisch Gedenkboek 1813-1913.
Bijzonder belangwekkend, vooral wegens de aantekeningen over personen en
gebeurtenissen uit onze 17e-eeuwse geschiedenis, van de hand van Fruin, was ook
de uitgave van Coenraet Droste's Overblijfsels van Geheugchenis, een van de weinige
voorbeelden van memoire-literatuur in ons land. Andere uitgaven werden door de
Commissie voorbereid of gestimuleerd. Maar voornamelijk werd de Historische
Commissie al gauw een milieu van gedachten-wisseling over historische en
oudheidkundige onderwerpen en het terrein van, dikwijls belangrijke, voordrachten
en mededelingen, soms ook van mededelingen van anecdotische aard. Zij is dit nog
en bevordert op deze wijze een aangenaam en nuttig contact tussen historici uit
Leiden en omgeving.
Ook in de Commissie voor Taal en Letterkunde is het persoonlijk contact tussen
de voornaamste taalgeleerden van ons land altijd van grote waarde geweest. Hoezeer
zulke contacten de individuele werkzaamheid gestimuleerd en bevrucht hebben is
natuurlijk nooit precies aan te tonen. Voor de geschiedenis van deze commissie, voor
haar werkzaamheid als redactrice van het in 1880 door de Maatschappij opgerichte
Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde en voor de door haar uitgegeven
werken moge ik verwijzen naar de in dit Gedenkboek speciaal aan haar gewijde
verhandeling.
Op 8 juni 1897 hielden de beide commissies voor het eerst aan de vooravond van
de jaarvergadering een voor alle leden toegankelijke bijeenkomst, waar leden van
de commissies voordrachten hielden. Later werd het de gewoonte voor die
buitengewone bijeenkomsten iemand van buitenaf voor een spreekbeurt uit te nodigen.
Toen op den duur, door de betere
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treinverbindingen, vrijwel niemand van elders meer de avond vóór de jaarvergadering
naar Leiden kwam, zijn die bijeenkomsten wegens gebrek aan belangstelling gestaakt.
De financiële toestand van de Maatschappij is altijd zeer precair geweest. Toch
was, vooral in het begin, de toenmalige koopkracht van het geld in aanmerking
genomen, de contributie vrij hoog. Van 1803 tot 1845, toen men nog met stuivers
rekende, bedroeg deze ƒ5,5 st., in 1809, 1810 en 1830 zelfs ƒ7. In die periode werd,
gelijk thans weer, het bedrag telken jare, op voorstel van het bestuur, door de
jaarvergadering vastgesteld. Bij de wet van 1847 werd de contributie bepaald op ƒ6.
De jaarvergadering verloor toen de bevoegdheid dat bedrag te veranderen.
Wanbetalers zijn er altijd geweest. Aan het eind van de 18e eeuw was de achterstallige
contributie tot ƒ2168 opgelopen. In 1803 besloot men de achterstallige vorderingen
tot 1801 maar door te strepen. Na dien zijn de contributies geregelder ingevorderd,
maar ook niet steeds zonder moeilijkheden. In 1848 mislukte een inschrijving om
een kapitaal van ƒ10.000 bijeen te brengen voor de aankoop van een eigen gebouw.
Dat was jammer, want voor dat bedrag had men in die tijd zeker een kapitaal huis
kunnen kopen. Nu bleef men gedwongen in gehuurde en veelal minder geschikte
lokaliteiten te vergaderen en, wat erger was, daar ook de zeer belangrijke en steeds
groeiende bibliotheek te bewaren welkes bezit en beheer altijd wel een van de
voornaamste redenen van bestaan van de Maatschappij is geweest. Van 1803 tot
1818 vergaderde men in een bovenzaal op de Lange Brug. Van 1818 tot 1824 werden
de jaarvergaderingen gehouden in de grote zaal van het logement de Gouden Leeuw
op de Breestraat. Sedert 1822 hield men de maandvergaderingen in de gewezen
regentenkamer van het Catharina Gasthuis op de Breestraat. Daar was ook de boekerij
ondergebracht. Na de inrichting van de stadsgehoorzaal in dat gebouw, in 1826,
werden daar de maandvergaderingen gehouden. Sinds 1829 beschikte de Maatschappij
daar ook over een afgesloten boekvertrek. Van 1825 tot 1843 en ook in 1846 hield
men de jaarvergaderingen in het logemeent De Zwaan
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te Lisse, in 1844 en 1845 in Den Deyl te Wassenaar, in 1847 en '48 in de
stadsgehoorzaal en in 1849 en '50 in De Vink aan de Haagweg. De Hollandsche
IJzeren Spoorwegmaatschappij had de beleefdheid bij die gelegenheden ‘ten dienste
der leden de treinen bij de spoorbrug te doen stilstaan’. In 1850 verkreeg de
Maatschappij de beschikking over de grote benedenzaal van het toen, mede door
haar financiële steun tot stand gekomen, nieuwe Nutsgebouw op de Steenschuur
voor maand- en jaarvergaderingen en van de bovenzaal met een paar aangrenzende
vertrekken voor de bibliotheek. Deze was daar, behalve in juli en augustus, dinsdags
en donderdags van 12 tot 3 voor de leden toegankelijk. In die bibliotheek prijkten
ook twee gipsen borstbeelden, van Bilderdijk en Willems. ‘Waardiger en gepaster
sieraad ware daar ter plaatse wel niet te verwachten, noch te wenschen’ tekent
Bergman in alle ernst aan. Hoe buitengewoon belangrijk het boekenbezit door
schenking en aankoop in die jaren reeds was geworden, is een ieder bekend. Een
brand in het Nutsgebouw, met al die kachels en gaslampen, zou katastrofaal zijn
geweest. Men heeft daarom in 1868 de kostbaarste boeken en handschriften
overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek. In 1884 is de gehele bibliotheek daar
in depot gegeven. Een verstandig besluit, niet alleen om redenen van veiligheid, maar
ook omdat zij daardoor voor iedereen, ook voor nietleden, volledig toegankelijk is
geworden.
Wij merkten reeds op dat de Maatschappij in de 19e eeuw sterk geïnspireerd werd
door nationaal bewustzijn. Men was van oordeel, dat de nationale gevoelens vooral
tot uitdrukking kwamen in taal en letterkunde en dat zij door de bestudering daarvan
behoorden te worden bevorderd. Hoe men het toen voelde is wellicht zelden beter
uitgedrukt dan door Matthias De Vries in zijn rede van 1860 bij de beëindiging van
zijn colleges in de Vaderlandse Geschiedenis, toen hij dat deel van zijn taak overdroeg
aan de speciaal daarvoor benoemde hoogleraar Fruin. ‘De groote staatsgebeurtenissen’
zegt De Vries, ‘door den schok der Fransche omwenteling tevoorschijn geroepen,
hadden overal de strekking om de volkeren
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van Europa met een verhoogd bewustzijn hunner nationaliteit te bezielen. De taal
werd van dat nationaal bewustzijn als de uitdrukking en het onderpand erkend, hare
beoefening begon eene geestdrift te verwekken, die tot dusverre nog niet aanschouwd
was’... ‘In den tijd, dien wij beleven, zien wij overal het zelfbewustzijn der volkeren
krachtiger ontwaakt dan immer te voren en juist de zelfstandige ontwikkeling van
iedere nationaliteit blijkt meer en meer het ware middel te zijn om ze alle gezamenlijk
te doen medewerken aan de grootsche bestemming van ons geslacht, om alle
eendrachtig te doen streven naar die verbroedering en eenheid van het menschdom,
die als de verhevenste van alle zegeningen ons toelacht in een verwijderd verschiet’.
En even verder: ‘Wat zal die vaderlandsche gezindheid beter aankweken dan de
grondige beoefening onzer taal, onzer letteren, onzer historie?’ Men zong in die
dagen uit volle borst Wien Neerlands bloed (van vreemde smetten vrij) en wij benijden
De Vries en zijn tijdgenoten om hun optimisme; wij, die gezien hebben hoe dat
nationaal bewustzijn, tenslotte tot een paroxysme opgevoerd, instede van tot
‘verbroedering en eenheid van het menschdom’, veeleer heeft meegewerkt tot
onderlinge verwijdering der volken, tot bloedige oorlogen, blinde rassenhaat en
onvoorstelbare wreedheid.
Ten onzent is de opkomst van dit nationaal bewustzijn sterk bevorderd door verdriet
en schaamte over de Franse overheersing. Tot aan het begin van 1813 was er geen
enkel teken te bespeuren, dat Frankrijks macht ooit zou kunnen tanen en bovendien
moet men in die tijd het drukkend besef gehad hebben, dat men zich in zijn verblinding
vrijwillig, ja zelfs met enthousiasme, bij de overweldigers had aangesloten, m.a.w.
dat men die smaad voor een goed deel aan zichzelf te wijten had. Vele intellectuelen
van die dagen (ik denk o.a. aan Feith en Helmers) hebben misschien meer gewanhoopt
aan de herleving van het vaderland dan wij in de jaren 1940-45.
In de 19e eeuw prevaleerde in de Maatschappij geheel en al het geleerde element
en gelijk elders ontstond er een grote belangstelling voor de literatuur van het verleden,
wat in de
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Steendruk naar een gravure van Louis Le Nain (geb. 1851).
Archief Woordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden.
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eerste plaats de studie van de middelnederlandse letterkunde ten goede kwam. Het
was een vreemdeling die dit wetenschappelijk vuur ontstak, Hoffmann von
Fallersleben, die in 1821 de middeleeuwse handschriften uit het bezit der Maatschappij
beschreef en die zich vooral grote verdiensten verwierf door zijn studiën over oude
Nederlandse volksliederen. Hem volgden Siegenbeek, Jonckbloet, L.P.C. Van den
Bergh, M. De Vries, Verwijs, Verdam, J.W. Muller e.a. met een lange reeks uitgaven
van middelnederlandse teksten en taalkundige studiën.
Aan de contemporaine letterkunde werd door de Maatschappij veel minder aandacht
besteed dan aan taalkunde en literatuurgeschiedenis, al blijkt zo nu en dan wel van
waardering, o.a. door de benoeming bij acclamatie van Mevrouw Bosboom Toussaint
tot erelid in 1870. In 1861 had iemand al voorgesteld ‘een algemeen bekende
geletterde vrouw’ (waarmee ongetwijfeld Mevrouw Bosboom zal zijn bedoeld) tot
lid te benoemen, maar na een afwijzend praeadvies van het Bestuur werd dit voorstel
toen met ruim drie vierden der aanwezige stemmen verworpen. De Maatschappij liet
ook in 1870 nog geen dames als gewone leden toe ‘niet uit minachting’, zegt Bergman
in 1866, ‘maar omdat (de Maatschappij) de schone sekse voor te bescheiden hield
om in een vergadering van louter heren zitting te nemen’. Moeten wij hieruit opmaken
dat er toen ter tijd een rauwe toon in de vergaderingen heerste? Men zou het haast
denken, als men hoort wat in 1850 de voorzitter, professor A.H. Van der Boon Mesch
opmerkt over de voor een ieder toegankelijke openbare vergaderingen, die van 1804
tot omstreeks 1840 ieder jaar in het winterseizoen gehouden werden in samenwerking
met de Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Dichters en redenaars
als Bilderdijk, Borger en Van der Palm spraken daar over allerlei onderwerpen van
letteren, kunst en wetenschap. Toen een plan om zulke openbare vergaderingen weer
in te stellen ter tafel kwam, legde de voorzitter er de nadruk op, dat de spreker niet
zonder behoorlijke voorbereiding moest optreden, dat hij niet uit het oog moest
verliezen wáár
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hij sprak en achting moest tonen voor zijn hoorders, dat zijn onderwerp zowel als
zijn taal kies behoorde te zijn. Bilderdijk, Borger en Van der Palm zullen er toch
zeker niet zomaar onvoorbereid op los gepraat hebben. Misschien is dat misbruik
later ingeslopen. En zou men toen soms grove taal gebezigd hebben en onkiese
onderwerpen aangeroerd voor een gehoor dat zeker deels uit dames bestond? Het is
nauwelijks te geloven, al weten wij, dat de ‘mannentaal’ in het midden der 19e eeuw
wel sterker verschilde van de taal die in damesgezelschap gebezigd werd, dan wij
dat tegenwoordig gewend zijn. Pas in 1894 werden de leden der Maatschappij
genoodzaakt zich in de vergaderingen steeds in kiese bewoordingen uit te drukken,
zo zij dit tevoren al niet steeds mochten hebben gedaan, want toen voor het eerst
mocht de voorzitter, W.C. Van Manen, dames-leden welkom heten. Natuurlijk werd
toen op de vergaderingen niet meer gerookt. Het gebruik van de lange Goudse pijpen,
dat sommigen onzer zich nog wel van de vergaderingen in het Nutsgebouw herinneren,
was dus niet een oude, nooit onderbroken traditie, maar een te eniger tijd ingevoerd
archaïsme. Van Manen klaagde bij deze gelegenheid, dat de Maatschappij te veel
een onderonsje van echte taalgeleerden was, die in hun tijdschrift louter dingen
publiceerden die voor anderen ongenietbaar waren. Hij zou de Maatschappij meer
willen popularizeren en maken tot een lichaam dat in het algemeen de
geesteswetenschappen bevordert, zij het dan voornamelijk met betrekking tot
Nederland. Zijn opvatting vond geen waardering bij zijn taalkundige
medebestuursleden. De heren Kluyver, Verdam en Muller bedankten verontwaardigd
voor hun bestuursfunctie. Tenslotte werd het geschil in zoverre bijgelegd, dat Kluyver
en Muller zich lieten overhalen om aan te blijven, maar Verdam volhardde bij zijn
besluit. Van Manen trad toen tussentijds af. In zijn plaats kwam Jan ten Brink, die
tevens tot voorzitter werd gekozen. Een Commissie tot Bestudering van
Wetswijziging, in 1895 ingesteld, spreekt op de jaarvergadering van 1896 als haar
oordeel uit ‘dat de Maatschappij als van oudsher haar aandacht en studie aan het
verleden moet blijven wijden. Daar-
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naast zou zij echter onder zekere voorwaarden een vertegenwoordigster van het
letterkundig leven hier te lande kunnen zijn. Zo liep deze, inderdaad wel zeer
onhandige en tactloze poging van Van Manen om de Maatschappij een andere richting
uit te sturen, op niets uit. De Commissie had het duidelijk uitgedrukt: de Maatschappij
had zich, sedert haar herleving in 1803, in feite ontwikkeld tot een genootschap van
taalkundigen en literaire historici. Voor de eigentijdse literatuur had zij slechts matige
belangstelling. Daar was al eerder scherpe kritiek op uitgeoefend. De mannen van
het nieuwe geluid, de tachtigers, wilden geen lid zijn. ‘Dit geslacht heeft de oude
vrouw op smadelijke toon dood verklaard’ zei Chantepie de la Saussaye in een
voordracht op de jaarvergadering van 1900 en in 1880 had de toenmalige voorzitter
Matthias De Vries al, zonder hen met name te noemen, geklaagd over hun bitse
kritiek. Die kritiek gold in de eerste plaats de gebrekkige wijze waarop de leden
gekozen werden (nml. alleen door hen die de jaarvergadering bijwoonden) waardoor
de besten er vaak buiten bleven en het een vriendjeskwestie werd. Voorts vond men
dat de Maatschappij geen geleerde boeken moest uitgeven, maar meer populaire
geschriften. Zij moest voordrachten houden in andere steden en vooral in dorpen en
invloed uitoefenen op het onderwijs. Zij wilden er blijkbaar een soort Maatschappij
tot Nut van het Algemeen van maken. Aan de gebrekkige verkiezingsmethode is
sinds 1881 tegemoetgekomen door het toezenden van een lijst van candidaatleden
aan alle leden, die daarop schriftelijk kiezen en de lijst uiterlijk 24 uur vóór de aanvang
der jaarvergadering bij de secretaris indienen. In 1884 klaagt de voorzitter, J.G.R.
Acquoy wederom, dat er gezegd wordt dat de Maatschappij haar tijd heeft gehad.
Maar in 1887 is Matthias De Vries tevreden over de gang van zaken, de bitse kritiek
van vroeger is verstomd, de Maatschappij gaat een periode van bloei tegemoet. De
moderne literatoren hadden het blijkbaar opgegeven, zij preekten toch voor dovemans
oren. Na Perk, Kloos, Verwey en Gorter, klaagde Verdam in 1900 over ‘het kwijnen
van onze dichtkunst’.
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Inmiddels had P.J. Blok, toen hij in 1896 als voorzitter sprak over de geschiedenis
van de oorsprong der Maatschappij, al opgemerkt dat de oprichters, Van Lelyveld
en zijn vrienden, niet alleen de wetenschappelijke studie van letterkunde en
geschiedenis wilden bevorderen, maar ook de letterkundige smaak van het
Nederlandse Volk veredelen. Daarin echter is de Maatschappij, althans tot 1896,
tekort geschoten. De ‘originele vernuften’ zijn wel steeds in de Maatschappij
opgenomen, maar hebben nooit tegen het geleerde element kunnen opwegen. De
beweging van tachtig heeft de Maatschappij met een medelijdend schouderophalen
bejegend. Blok eindigde met de hoop uit te spreken, dat van nu af de aandacht zich
meer op de bestaande taal- en letterkundige richtingen zal richten. Maar het zou nog
wel enige tijd duren, voordat die hoop in vervulling ging. In 1902 poneerde de
voorzitter, J.J. Salverda de Grave de stelling: ‘de werkzaamheid der Maatschappij
zal van wetenschappelijken aard zijn. Kunst is te persoonlijk dan dat een Genootschap
op haar bloei van invloed zou kunnen zijn.’
Steeds heeft de Maatschappij zich ingezet voor zuiver taalgebruik en juiste spelling.
Reeds in 1775 zijn er plannen opgevat voor een Algemeen Omschrijvend
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ook verzamelde men toen al bouwstoffen
voor een grammatica. De Maatschappij machtigde de heren M. Tydeman en A. Kluit
om de spelling-Siegenbeek te onderzoeken. Deze werd geschikt bevonden en in 1804
op haar advies van Staatswege ingevoerd. Ook P. Weilands Nederduitsche
Spraakkunst verscheen in 1805 met medewerking en op aanbeveling van de
Maatschappij. Het Uitlegkundig Woordenboek op Hooft van A.C. Oudemans
verscheen in 1869 met steun der Maatschappij en een door haar aangevraagde
regeringssubsidie van ƒ600.
Ook is er strijd gevoerd tegen taalverbastering door overmatig gebruik van vreemde
woorden. Op aandrang van de Maatschappij beloofde Minister Van Maanen in 1831
te zullen zorgen, dat de nieuwe wetboeken zoveel mogelijk in zuiver nederlands
gesteld zouden worden. Bij de beschrijvingsbrief
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voor de jaarvergadering van 1835 werd de waakzaamheid ingeroepen tegen de
ingeslopen wanspelling van sommige bastaardwoorden (rekwest, kwitantie, kwaliteit
enz. voor request, quitantie, qualiteit). Ons tegenwoordig geslacht is zozeer verbasterd,
dat integendeel van hoger hand wordt voorgeschreven om zulke vreemde woorden
niet meer als zodanig kenbaar te maken, maar integendeel te schrijven op de manier,
in 1835 door de Maatschappij veroordeeld, dus alsof het zuiver Nederlandse woorden
zijn, hetgeen juist taalverarmend werkt. Aan de andere kant is er, om met Salverda
de Grave te spreken (jaarrede 1902) geen bezwaar tegen vreemde woorden als deze
ook maar een nuance verschillen van het Nederlands equivalent. Zij moeten echter
als vreemde woorden herkenbaar blijven.
Van een Maatschappij, die zich onder meer met geschiedenis en oudheidkunde
bezig hield, mocht men verwachten, dat zij zich ook het lot der monumenten van
geschiedenis en kunst zou aantrekken. Wellicht is het niet toevallig, dat het woord
geschiedenis hier voorop staat, want het schijnt wel, dat de historische herinnering,
die aan een oud gebouw verbonden was, voor het in hoofdzaak literair voelend
geslacht der 19e eeuw altijd het zwaarst heeft gewogen. De zwakke pogingen, die
de Maatschappij, die daarvoor in de 19e eeuw, bij het ontbreken van verenigingen
met deze speciale doelstellingen, wel het aangewezen lichaam was, heeft aangewend
om bedreigde monumenten te redden, richtten zich dan ook in de eerste plaats op
monumenten waaraan een bijzondere literaire of historische herinnering verbonden
was. Een adres in 1825 aan Z.M. de Koning tot verhindering van de afbraak van het
Muiderslot ‘wegens deszelfs oudheid en belangrijke vermelding in de geschiedenis,
als vooral wegens het verblijf van den beroemden Drossaart Hooft en zijn
beminnelijken kring van letterkundige vrienden’ leidde tot het gelukkig resultaat dat
ons schoonste en gaafst bewaarde middeleeuwse kasteel behouden bleef. Toen in
1844 het gerucht liep, dat de voormalige vesting Loevesteyn in een zogenaamde
versterkte toren zou veranderd worden, bewerkte de Maatschappij, door
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tussenkomst van haar medelid, de Secretaris-Generaal van Oorlog, dat tenminste het
vertrek van Huig de Groot bij de verbouwing ontzien zou worden. Ook hier alweer
ging de belangstelling meer uit naar Huig De Groot dan naar het gebouw als zodanig.
In de 19e eeuw had een actie tot redding van een monument heel wat minder kans
van slagen dan thans. Toen in 1854 het oude Huis te Vollenhove in Overijsel gesloopt
zou worden, wist de Maatschappij althans van de eigenaar een plattegrond te
verkrijgen. Een poging tot behoud zou niets gebaat hebben, want het Huis te
Vollenhove was niet met de naam van een belangrijk historisch persoon verbonden.
Toen in de jaarvergadering van 1860 enige leden de wens te kennen gaven, dat de
Maatschappij zich zou verzetten tegen de voorgenomen restauratieplannen van de
Grote zaal op het Binnenhof (de vervanging van de prachtige gothieke kap door een
ijzeren kap, steunend op gietijzeren pilaren) verklaarde de meerderheid zich
onbevoegd, zodat een adres achterwege bleef. Het oordeel des onderscheids op
artistiek gebied is bij in hoofdzaak literair aangelegden ook niet altijd sterk
ontwikkeld. Toen Jan ten Brink in 1895 over Huygens sprak, gewaagde hij van diens
‘statig huis aan het Voorhout (lees: Plein) dat later voor het even monumentale en
statig gebouwde Ministerie van Justitie (lees: van Koloniën) heeft moeten wijken’.
Op 1 maart 1850 werd op voorstel van de Heer Tydeman een aanschrijving
uitgevaardigd om aandacht te wijden aan zodanige Vaderlandsche Monumenten als
door sloping bedreigd worden. Wederom in 1860 verspreidde de Maatschappij op
verzoek van de Kon. Akademie van Wetenschappen 400 exemplaren van een circulaire
der Commissie tot Instandhouding van Oud-Vaderlandsche Gedenkstukken onder
haar leden. Bij het vermelden hiervan slaakt Bergman de sympathieke verzuchting,
dat de Maatschappij zich jammer genoeg niet bekommerd heeft om het lot der
stadspoorten te Leiden en elders, die in die jaren bij massa's gesloopt werden ‘onder
voorwendsel van verbetering en verfraaiing’. Misschien zag het Bestuur wel in dat
bemoeiing in dezen bij het toenmalig
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wanbegrip toch niets gebaat zou hebben. In 1902 werd op verzoek van de
Oudheidkundige Bond aan de Koningin een adres van instemming gezonden met
het adres van de Bond om een Commissie te benoemen voor het inventariseren en
beschrijven der belangrijkste bouwwerken en het aangeven van middelen om deze
voor ondergang te behoeden. Met waardering mag ook worden vermeld dat de
Maatschappij van 1908 tot en met 1912 jaarlijks financieel heeft bijgedragen aan het
opgravingswerk van Holwerda op Arentsburg bij Voorburg. In 1911 maakten de
leden, na afloop der jaarvergadering, een excursie naar deze opgravingen. In 1923
werd op voorstel van P.J. Blok een adres gezonden aan de Gemeente Delft om te
protesteren tegen de voorgenomen plannen om een electrische tram over het Oude
Delft te laten rijden. Dit niet alleen ontsierende, maar ook levensgevaarlijke plan
ging gelukkig niet door, maar het alternatief, de aanleg van de trambaan over de
Westvest, leidde tot de afgraving van dit schilderachtig stuk stadswal, wat ook heel
jammer was. Tenslotte protesteerde de Maatschappij in 1923 bij de Leidse
Gemeenteraad tegen de voorgenomen demping van de Mare. Dat vandalisme werd
toen verhinderd. Helaas werd het in 1953 toch nog bedreven, toen baatten geen
vertogen meer.
Wij zijn gewend dat de voorzitter, als hij de jaarvergadering opent, in den regel
een rede houdt, waarin hij een onderwerp uit het gebied van zijn studie behandelt.
Dat is niet altijd zo geweest. Tot 1847 werd de jaarvergadering vergast op lange
necrologieën van in het afgelopen jaar gestorven leden. De nieuwe wet bepaalde
toen, dat de voorzitter de jaarvergadering moest openen met een beknopte toespraak,
vermeldende de staat der Maatschappij en haar voornaamste lotgevallen in het
afgelopen jaar. Voor het eerst in 1848 herdacht N.C. Kist de overledenen in korte
bewoordingen. Hun levensberichten werden sindsdien als bijlage bij de Handelingen
afgedrukt. Op zijn voorstel werden de levensberichten sinds 1849 niet meer uitsluitend
door de voorzitter geschreven, maar werden personen, die met de betreffende
overledene en diens werk in het bijzonder bekend waren, daartoe door het bestuur
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aangezocht. Sedert 1864 kwamen de levensberichten in een afzonderlijke bundel.
Zij vormen veelal een belangrijke bron voor de geschiedenis onzer letterkunde en
voor de nationale biografie. De wet van 1872 verplichtte de voorzitter slechts tot het
openen der vergadering met een toespraak. Hij mocht ook over iets anders spreken
dan over de staat der Maatschappij. Toch is de oude gewoonte tot 1889 gevolgd. In
dat jaar kwam Acquoy voor het eerst met een speciaal onderwerp en die gewoonte
is op den duur, met enige onderbrekingen, ook door volgende voorzitters gevolgd.
In 1897 werd voor het eerst een tweede spreker uitgenodigd om een speciaal
onderwerp te behandelen. C.H. Den Hertog sprak toen over ‘Onvrede in Taal- en
Letterwereld’. Deze goede gewoonte is tot op heden gevolgd.
Bloks pleidooi van 1896 om, in de geest van de oprichters der Maatschappij, meer
aandacht te besteden aan de hedendaagse letteren, zou nog drieëntwintig jaar lang
een ijle klank blijven. Wel bleef de Maatschappij steeds ijverig werkzaam op het
gebied der historische letterkunde. Zo verscheen tussen 1902 en 1913 een serie
herdrukken van oude volksboeken, de meeste verzorgd door G.J. Boekenoogen. Later
en ook na diens dood zijn deze herdrukken geregeld voortgezet. De Historische
Commissie bepleitte in 1904 een nieuwe, herziene uitgave van Van der Aa's
Biografisch Woordenboek. In 1910 kon de secretaris berichten, dat deze onderneming,
onder redactie van Molhuyzen, verzekerd was. Wij weten, hoe door de
tijdsomstandigheden dat werk niet kon worden voltooid, maar in de laatste jaren is
de onderneming, met medewerking van de Historische Commissie, opnieuw ter hand
genomen. In 1963 gaf de Maatschappij een project voor een vervolg uit van de hand
van H.F. Wijnman. Wij mogen hopen dat dit werk, waaraan grote behoefte is, tot
een gelukkig einde zal worden gebracht. In 1913 werd door de Commissie voor Taalen Letterkunde weer met een nieuwe reeks herdrukken begonnen. Als eerste stuk
verscheen in 1915 een nieuwe editie van Bontekoe's reizen.
In 1916 herdenkt Verdam als voorzitter het 150-jarig bestaan
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der Maatschappij. Met voldoening constateert hij de zege van de wetenschap over
het dilettantisme, omstreeks het midden van de 19e eeuw. Hij wijst op het grote
belang der bibliotheek en geeft een overzicht van de vele werken die in die 150 jaar
door de Maatschappij zijn uitgegeven. Evenals Boekenoogen dat twee jaar tevoren
had gedaan, betreurt hij het, dat sommige letterkundigen het lidmaatschap niet begeren
en soms zelfs met hoon afwijzen. ‘Maar’, zegt hij, ‘onze Maatschappij is nu eenmaal
geen akademie van Woordkunst, maar een wetenschappelijk lichaam en zij moet dat
blijven’. Deze beperkte opvatting heeft Verdam tot het eind toe volgehouden. Toen
op de jaarvergadering van 1919 een voorstel van het bestuur om een Commissie voor
Schone Letteren in te stellen, met grote meerderheid van stemmen werd aangenomen,
was er een brief van Verdam, waarin hij het plan afried. Hij kon toen zelf niet komen
want hij was reeds ziek en zou niet meer beter worden. Huizinga was dat jaar
voorzitter, de man die zo zeer het literair-artistieke met het streng wetenschappelijke
wist te verenigen. Nadat hij het einde van de Wereldoorlog herdacht had in woorden,
waarin een zekere skepsis ten aanzien van de komst van een echte vrede doorklonk,
sprak hij over de ondoelmatigheid van het woord letterkunde, over de verhouding
van scheppende en wetenschappelijke beoefening derzelve en over het dilemma:
oorspronkelijkheid of ontlening. ‘De kleine wereld der Nederlandsche literatuur’ zei
Huizinga, ‘is sedert jaren behept met het misverstand, alsof er een zekere spanning,
een zweem van onvermijdelijk wantrouwen moest bestaan tussen de productieve en
de geleerde beoefening der letteren. Voor een deel sproot dat misverstand voort uit
de ondoelmatigheid van het woord letterkunde’.
Behalve de instelling van een Commissie voor Schone Letteren stelde het bestuur
ook de toekenning van een driejaarlijkse prijs van ƒ1000 ter bekroning van een literair
werk voor. Dit voorstel werd aanvankelijk verworpen, maar een motie van de heren
Hesseling en Robbers, om de Commissie ter overweging te geven of zij het instellen
van een prijs
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wenselijk acht, werd met een meerderheid van 31 stemmen aangenomen. De
Commissie stelde toen voor om inderdaad een driejaarlijkse prijs in te stellen en deze
te besteden: 1e voor een uitnemend literair werk, in de laatste drie jaren verschenen,
2e voor een eventuele prijsvraag en 3e ter ondersteuning van een belangrijke uitgave
van moderne aard die anders niet mogelijk zou zijn. Deze voorstellen werden op de
jaarvergadering van 1920 met grote meerderheid aangenomen. De voorzitter, J.W.
Muller, bleef in de oude stijl en merkte op, dat hij niet overtuigd was van het nut der
nieuwe commissie. Dat was de laatste stem uit de 19e eeuw, de eeuw die pas in 1918
voorbij was. 1918 was een keerpunt, gelijk 1848. Het bracht nieuwe opvattingen en
nieuwe moeilijkheden. De moeilijkheden waren van geldelijke aard. De sterke
loonsverhogingen maakten het leven duur en vooral de onrustbarende stijging der
drukkosten baarden het bestuur grote zorg. Om hierop te bezuinigen werd in 1919
voorgesteld om voortaan de levensberichten te laten vervallen. Dat zou wel erg
jammer zijn geweest, want juist de levensberichten, althans een groot deel ervan,
leveren belangrijk materiaal voor de geschiedenis der literatuur en van de letterkundige
en historische wetenschappen in ons land. Op voorstel van P.J. Blok werd besloten
een schriftelijk referendum aan alle leden uit te schrijven. Dit leidde tot het behoud
der levensberichten. In 1926 kreeg het bestuur het recht om zelf tien leden te
benoemen (in 1955 uitgebreid tot 20), zulks om te voorzien in het euvel, dat
verdienstelijke personen soms jaar op jaar een onvoldoend aantal stemmen halen.
In 1921 werd de prijs voor Schone Letteren voor het eerst uitgekeerd, en wel aan
Jac. Van Looy voor zijn boek Jaapje. Zo was dus het oude instituut der prijzen
herleefd, thans in geld en niet als vroeger in de vorm van een gouden medaille. Men
vraagt zich af of dit niet in feite een devaluatie betekent. De prijs is niet meer zuiver
een eergeschenk, het is vooral een financiële beloning. Een belangrijk onderscheid
was, dat de prijs nu niet meer gegeven werd als bekroning van een uitgeschreven
prijsvraag, maar als blijk van waardering voor
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een reeds verschenen werk. Behalve deze driejaarlijkse prijs van de Maatschappij
zelf kwam er in 1921 nog een andere, een jaarlijkse prijs van 1000 gulden, door de
redactie van de Haagsche Post aan de Maatschappij voor uitreiking ter beschikking
gesteld. Na drie jaar werd die prijs echter niet meer gecontinueerd. Daarom stelde
in 1924 een ‘belangstellend vriend’ van de Maatschappij deze in staat, tot
weder-opzeggens toe, jaarlijks een prijs van 1000 gulden te blijven uitkeren. Door
de vorming van een fonds maakte deze vriend, wiens naam (C.W. Van der Hoogt)
na zijn overlijden in 1929 aan de prijs gehecht werd, het mogelijk deze ook in de
toekomst te blijven uitkeren. Toen in 1937 ook Mevrouw Van der Hoogt overleed,
bleek zij dit fonds met een legaat van 9900 gulden vergroot te hebben, waarna de
prijs werd genoemd de C.W. en Lucy B. Van der Hoogtprijs. De Van der Hoogtprijs
werd toegekend door het Bestuur op voordracht van de Commissie voor Schone
Letteren. In deze procedure werd echter verandering gebracht in 1936, nadat in 1935
onenigheid was gerezen tussen het Bestuur en een aantal leden, naar aanleiding van
het niet accepteren van het Bestuur van de door de Commissie voorgedragen persoon,
die zich kort tevoren in beledigende bewoordingen over de Maatschappij had
uitgelaten en daarom de prijs toch wel niet zou hebben aanvaard. Daarom werd
bepaald, dat over de toekenning van de Van der Hoogtprijs voortaan niet meer door
het Bestuur, maar door de Jaarvergadering zou worden beslist.
In 1926 stelde de Maatschappij, op voorstel van het Bestuur, een Prijs voor
Meesterschap, ook ten bedrage van 1000 gulden, in, om de drie jaar (sinds 1935 om
de vijf jaar) om beurten door een der drie commissies toe te kennen.
In 1934 stichtte Dr. C.J. Wijnaendts Francken een fonds voor een prijs van 500
gulden, om de twee jaar uit te keren, het ene jaar voor een werk op het gebied van
Biografie en Cultuurgeschiedenis, het andere jaar voor een werk van Literaire Kritiek
of Essay.
Om de werkzaamheden van het bestuur, vooral van de secretaris, te verlichten,
werden in deze jaren nog twee nieuwe
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vaste commissies ingesteld naast de reeds bestaande: in 1935 voor het Jaarboek en
in 1936 voor de Uitgaaf van Geschriften. Deze laatste commissie werd noodzakelijk
wegens de hernieuwde activiteit op het gebied van publicaties. Zij begon met het
opstellen van een werkplan en bepleitte: a. de herdruk van een reeks werken van
representatieve waarde uit verschillende perioden van onze letterkunde (bijv. Hoofts
Nederlandse Historiën), b. het steunen van publicaties die al door auteurs op eigen
initiatief zijn ondernomen en c. uitgave van een reeks van de belangrijkste werken
uit alle perioden van onze letterkunde, bestemd voor een groter publiek. De firma
Elsevier bood aan deze laatste reeks op eigen risico te ondernemen onder gezag van
de Maatschappij en de Vlaamse Akademie. Het Bestuur heeft toen tezamen met de
Vlaamse Akademie een speciale commissie benoemd om de keuze der uit te geven
werken te bepalen. In 1946 is de samenwerking met de firma Elsevier verbroken.
Sinds 1951 geeft de firma Tjeenk Willink te Zwolle haar serie Zwolse Herdrukken
uit, onder auspiciën der Maatschappij.
In '37 verplaatste de Maatschappij haar zetel en ook de maandvergaderingen van
het ongezellige Nutsgebouw naar Rapenburg 61, het waardige en stijlvolle Snouck
Hurgronje-Huis.
In de bezettingstijd, 1940-'45 heeft de Maatschappij met veel beleid haar bestaan
weten te handhaven. Het arbeidsveld moest noodgedwongen worden ingeperkt tot
die terreinen waarop zij in de 19e eeuw voornamelijk actief was geweest: taalkunde,
literatuurgeschiedenis, geschied- en oudheidkunde, want bemoeienis met de levende
literatuur zou aansluiting aan de Kultuurkamer hebben meegebracht en dat wilde
men natuurlijk niet. Om de fictie te kunnen volhouden, dat de Maatschappij zich niet
met de hedendaagse letterkunde bemoeide, hebben de dichters en schrijvers onder
de leden in 1940 en 1941 hun lidmaatschap opgezegd. De meesten van hen hebben
het in 1945 terstond weer aanvaard. Ook de Commissie voor Schone Letteren heeft
natuurlijk haar mandaat teruggegeven. Tot en met 1943 werden nog jaarvergaderingen
gehouden, tot Mei 1944 maandvergaderingen.
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De bevrijding werd door de Maatschappij gevierd in een buitengewone vergadering
op 11 augustus 1945 in het restaurant Schuttershof. Het was een onvergetelijk
samenzijn. De voorzitter, H.E. van Gelder, sprak over Letterkundig Leven in de
Bezettingstijd. Hij vergeleek de verzetspoëzie van de Franse tijd met die uit de jaren
1940-'45. Van Gelder schijnt in zijn opvatting wel enigszins beïnvloed te zijn door
Huizinga's geringe waardering voor de intellectuelen van 1813, uitgedrukt in zijn
jaarrede van 1913, bij het eeuwfeest van onze onafhankelijkheid. Het pathos van
Helmers, Loosjes, Bilderdijk, Wiselius e.a. maakt het ons inderdaad wel moeilijk
hun gevoelens zuiver te toetsen. Maar zouden zij, als zij in onze tijd verplaatst konden
worden, de Achttien Doden, dat aangrijpende gedicht van Jan Campert, dat wij
nauwelijks met droge ogen lezen kunnen, weten te waarderen? Zij voelden anders
en spraken diensvolgens een andere taal. Hun gevoel schijnt ons vals, hun taal
onoprecht. Toch behoren wij daarom nog niet te twijfelen aan de oprechtheid van
de dichters van 1813. Intussen treft het ons bij het herlezen van Van Gelders rede
weer opnieuw, dat de geest van de 16e eeuw, de geuzentijd, een tijd die in vele
opzichten zoveel overeenkomst vertoont met de onze, ons feitelijk zoveel nader staat
dan die van 1800.
De echte jaarvergadering volgde op 22 december. Het Bestuur had, gebruikmakend
van zijn bevoegdheid volgens art. 15 der Wet, de organisatoren, uitgevers en drukkers
van de klandestiene persen uit de bezettingstijd: De Bezige Bij, de Mansardepers en
de Blauwe Schuit het lidmaatschap aangeboden. In deze vergadering werden ook de
namen bekend gemaakt van die leden, die wegens hun houding in de bezettingstijd
van het lidmaatschap vervallen waren verklaard. Het waren er drieëntwintig. Een
van hen kon later gelukkig weer worden gerehabiliteerd. Het was wel droevig, dat
er zich onder dat aantal ook enkelen bevonden, die werkelijk grote verdiensten voor
de Maatschappij hadden gehad, tevens geleerden van bijzondere betekenis. Hier
bleek alweer dat geleerdheid en karakter, ofwel helder inzicht in het wereld-
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gebeuren niet altijd samengaan. Hoe vaak vertroebelen niet onberedeneerde
sympathieën of antipathieën het oordeel, ook waar men beter inzicht zou mogen
verwachten. Ook anti-Engelse gevoelens, vastgeworteld in de jeugd, onder de indruk
van de Boerenoorlog, hebben bij sommigen tot pro-Duitse neigingen geleid.
Terstond na de oorlog heeft de Maatschappij er naar gestreefd haar werkingssfeer
te vergroten door het stichten van drie takken, een in de drie noordelijke provincies,
een in de oostelijke en zuidelijke provincies en een in België. De laatste heeft tot
dusver doorgaans een kwijnend bestaan geleid, maar de beide anderen voldoen zeer
wel aan de behoefte om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat de verderaf wonende
leden praktisch nooit de maandvergaderingen in Leiden kunnen bijwonen (wat niet
wil zeggen dat de dichtbij wonende leden dat wel allemaal doen).
Door de voortschrijdende inflatie na de tweede wereldoorlog is de financiële
toestand der Maatschappij nog sterker ondermijnd dan na de eerste wereldoorlog.
Daarbij kwam nog, dat in 1946 een hoge navorderingspremie betaald moest worden
voor de oorlogsschadeverzekering van de bibliotheek. Tevergeefs werd jaren achtereen
een verzoek om subsidie bij de Regering ingediend. In 1956 werd, met toestemming
der jaarvergadering, de jaarlijkse bijdrage der leden van ƒ10 op ƒ12.50 gesteld en
later, in 1964, op ƒ20. Eindelijk, in 1959, verleende de Regering subsidie, maar
nochtans blijft het moeilijk voor de Maatschappij om bij de enorm gestegen kosten
van drukwerk, bindwerk, boeken, porti en wat niet al, haar taak naar behoren te
blijven vervullen. Het is dan ook begrijpelijk, dat zij in 1952 dankbaar de aangeboden
gastvrijheid van de Universiteitsbibliotheek aanvaardde voor haar zetel en archief,
die daar een kosteloos onderdak vinden.
Vooral sedert het laatste kwart der vorige eeuw heeft de Maatschappij steeds nauwe
relaties met Zuid Afrika onderhouden. Na de gelukkig geëindigde eerste Boerenoorlog
werd Paul Krüger met zijn gezelschap, bij zijn bezoek aan ons land, plechtig door
de Maatschappij ontvangen. Er werd toen ook
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een geschenk, in de vorm van een collectie Nederlandse boeken, aan de Zuid
Afrikaanse regering aangeboden en door deze dankbaar aanvaard. In 1948 werd een
speciale Commissie voor Zuid Afrika opgericht om de belangen van de Nederlandse
taal en letterkunde in dat land te bevorderen en de nodige contacten te onderhouden.
Op 21 juni 1950 werd in de jaarvergadering de verlening van het octrooi der H.H.
Staten van Holland en Westfriesland op 28 mei 1775 herdacht met het uitloven van
een prijs van ƒ300 voor het beste, nog nimmer gepubliceerde sonnet. De bekroonde
was Wally Holzhaus voor haar sonnet ‘In Memoriam’.
Dit was een incidentele prijs. Een nieuwe vaste prijs werd in 1959 ingesteld, nml.
de Prijs der Kritiek. Deze prijs wordt verleend in samenwerking met de Vereniging
voor de Propaganda van het Nederlandse Boek, die de helft van de uitgeloofde som
van ƒ1000 betaalt.
En zo hebben wij nu het tweede eeuwgetijde bereikt. De Maatschappij is in het
verleden wel eens voor een aftandse oude vrouw gescholden door hen die haar, met
enig recht, haar eenzijdigheid verweten. Treft haar thans nog dit verwijt? Sinds 1919
beijvert zij zich onverdroten en oprecht om aan alle drie harer oorspronkelijke
doelstellingen recht te doen wedervaren en dit zeker niet zonder succes. Het ideaal,
dat de stichters voor ogen zweefde, wordt hierin misschien niet helemaal bereikt.
Wij zijn geen dilettanten meer die met zwier en redelijk succes tegelijk bellettrie,
taalwetenschap en geschied- en oudheidkunde kunnen beoefenen. Onze Maatschappij
is een gespleten gemeenschap. Zij is niet in drieën, maar in tweeën gespleten. Aan
de ene kant staan de wetenschappelijke beoefenaren van letterkunde, geschied- en
oudheidkunde, aan de andere kant de beoefenaars van de letterkunst (zoals Huizinga
de schone letteren had willen noemen). ‘Er wordt gestreefd naar een blijvend
evenwicht tussen die twee partijen’ zei Bomhoff in 1960 ‘ze kunnen elkaar ontmoeten,
maar wij moeten ons niet verhelen, dat het in de meeste gevallen een ontmoeting
van twee groepen is, die een geheel andere taal
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spreken, geheel andere interesse hebben en dat de band, die hen verbindt, wel uiterst
zwak is’. Het zij zo, maar dat is wel meer het geval met groepen en individuen die
elkaar op een bepaald terrein plegen te ontmoeten. Toch groeit uit zulke ontmoetingen
dikwijls waardering, zelfs vriendschap en wie op jaarvergaderingen en op de daarop
volgende ‘vriendschappelijke maaltijd’ (zoals dat in 1816 heette) het oor te luisteren
legt, krijgt de indruk, dat zulks in de boezem der Maatschappij ook dikwijls het geval
is. Het contact is ongetwijfeld nuttig, al moge er naast de Maatschappij voor beide
groepen ook behoefte blijven aan andere, meer gespecializeerde organisaties. Of de
Maatschappij in 2066 haar derde eeuwfeest nog zal vieren, is natuurlijk niet te
voorspellen, maar zij is thans nog gezond genoeg om op een lang leven te durven
hopen.
W.C. BRAAT
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Persoonlijke herinneringen
1931-1951
De eerste jaren van mijn lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde - vanaf 1931 - zijn voor mij onafscheidelijk verbonden met het gebouw
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Steenschuur te Leiden waar
onze Maatschappij haar zetel had. Men waande zich een eeuw, of misschien wel
meer, terug. De zaal, waarin de vergaderingen werden gehouden toonde een uiterst
onverzorgd aanzien. De muren, waarvan de verf gedeeltelijk afbladderde, hadden
een ondefinieerbare kleur, die het midden hield tussen roze en vaal beige, en waren
afgezet met gele randen. De vloer was uiterst schamel en bestond uit ongeverfde
planken. De tafels waren bekleed met het groene laken, dat toen traditioneel was
voor iedere vergaderzaal waar men zich respecteerde. Op die tafels stonden rekken
met lange witte Goudse pijpen voorzien van de namen van regelmatige bezoekers
der vergaderingen. Men behoorde eerst werkelijk tot de intimi, wanneer men een
eigen pijp in de vergaderzaal had. Dit werd mij meermalen door oudere leden met
trots verteld, en ik moet er met schaamte bijvoegen, dat ik zelf, hoewel pijproker,
nimmer tot deze hoogste kring van de Maatschappij-leden ben opgeklommen.
De maandelijkse vergaderingen waren voor mij een bijzonder genot. Ik zie nog
voor mij de markante kop van Dr. C. Snouck Hurgronje met zijn haviksneus en
doordringende ogen, de steeds bespiegelende Dr. J. Huizinga, Dr. L. Knappert, de
goedmoedige verteller der ‘petite histoire’, de typische Fries Dr. D. van Blom met
zijn zachte humor, de geestige Dr. Ph. S. van Ronkel, die met zijn rake kwinkslagen
de vergadering boeide en een uiterst gewaardeerd tafelredenaar was aan de jaarlijkse
maaltijden, de fijnzinnige Dr. D.C. Hesseling, Dr. J.J.L. Duyvendak, die door zijn
Chinese studiën bijna houding en geestesgesteldheid van een oosterse wijsgeer had
gekregen, Dr. P.C. Molhuysen, bekend als geen ander met de geschiedenis der Leidse
Universiteit. Ik denk
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verder aan Mgr. P.J.M. van Gils, die dikwijls uit Roermond overkwam om de
vergadering bij te wonen en dan gewoonlijk een belangrijke bijdrage tot de
gedachtenwisseling leverde, aan Mevrouw A. van Wageningen-Salomons, de
sympathieke figuur, die ook zelden ontbrak, de frèle, in de vorige eeuw levende
Mevrouw M.C. van Zeggelen en Dr. A. Beets, kenner van de Nederlandse taal als
weinigen. De puntige opmerkingen van Cornelis Veth, eveneens een trouw lid, waren
steeds verfrissend, terwijl ook de bijdragen van Dr. H.E. van Gelder de moeite waard
waren. De wijsgeer van de oude stempel Dr. C.J. Wijnaendts Francken was als
stilzwijgend toehoorder veelvuldig aanwezig.
Het eerste jaar van mijn lidmaatschap - 1931/1932 - stond onder voorzitterschap
van de hoogleraar Knappert en het secretariaat werd waargenomen door H.T. Damsté
terwijl Dr. J. Heinsius penningmeester was en Dr. A.A. van Rijnbach bibliothecaris.
Jarenlang hebben de laatste drie functionarissen de Maatschappij gediend.
Hoogtepunt was, zoals thans nog, de jaarvergadering, waarop de nieuwe voorzitter,
toen nog op een der laatste maandvergaderingen gekozen, in functie trad. Voor
1932/1933 was het de Hoogleraar Krom. In 1933 trad Dr. Ph. S. van Ronkel als
voorzitter op.
Deze jaarvergaderingen werden in het Nut gehouden. Tijdens de middagpauze
bood de Maatschappij haar leden een kop koffie met krentenbollen aan, die in het
vertrek, aangrenzend aan de vergaderzaal, gereed stonden. Op de dag vóór de
vergadering kwam de Commissie voor Stemopneming ook in het Nut bijeen. Een
vijftiental leden werkte in groepen van drie om dit nauwkeurigheid eisende werk te
verrichten. Iedere stem, die een candidaat verkreeg werd door twee tellers op lijsten
ingevuld en ‘geturfd’. Veelvuldig kwam het voor, dat bij vergelijking het resultaat
verschilde, zodat het werk geheel van voren af aan moest worden aangevangen.
Stemopnemen bleek niet ieders werk. Een van de leidende figuren was altijd Dr.
Knappert, die door zijn opgewekt commentaar de tellers bezielde.
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Het is uiteraard niet mijn bedoeling bij deze herinneringen een overzicht te geven
van alle belangrijke gebeurtenissen die er in het tijdsbestek van mijn artikel hebben
plaats gevonden. Enkele punten moge ik echter vermelden omdat zij, of wel een
bijzondere indruk hebben gemaakt, hetzij voortdurend in de beraadslagingen van de
Maatschappij zijn teruggekeerd als onderwerp van zakelijke gedachtenwisseling.
In de jaarvergadering van 1933 had Dr. J.B. Schepers voorgesteld, voor de prijzen
van de Maatschappij ook in aanmerking te doen komen geschriften in het Fries en
derhalve deze taal naast het Nederlands en het Afrikaans te vermelden. Het Bestuur
ontraadde dit met de volgende motivering:
‘De Wet van de Maatschappij omschrijft haar doel in de woorden;
bevordering van de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Andere talen,
zo die in Nederland gesproken worden, zouden daar buiten vallen, dit geldt
dus ook voor het Friesch, zeker een stamverwante taal, maar zóó
verschillend van het Nederlandsch dat ze voor de Nederlanders
onverstaanbaar is, èn als gesproken taal èn in geschriften. Friesche literatuur
kan dus ook door Nederlandsche literatoren, die geen Friesch kennen, niet
beoordeeld worden.’
In de jaarvergadering van 1934 onder voorzitterschap van A.J. Bothenius Brouwer,
werd o.a. mededeling gedaan van het feit, dat de heer Jacob Mees de door hem
ingestelde ‘Mei-prijs’ ingetrokken had. Deze Mei-prijs, groot fl. 1000.-, werd ingesteld
in 1932, en in dat jaar toegekend aan Theun de Vries en S. van Praag, aan ieder voor
de helft. Zij was oorspronkelijk bedoeld als bekroning van een roman over de zakenen de kantoorwereld; de heer Mees was echter akkoord gegaan met de wens van de
Commissie voor Schone Letteren, die in de voorgestelde beperking geen heil zag,
aan de prijs een ruimere strekking te geven. Het onderscheid met de C.W. van der
Hoogt-prijs zou zijn, dat het element van aanmoediging geen rol zou spelen. Niettemin
besloot de heer Mees in 1934 (de prijs was toen tweemaal toegekend) tot intrekking,
omdat naar zijn mening de prijs toch tot een
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doublure van de C.W. van der Hoogt-prijs geworden was. De laatst bekroonden
waren A. den Doolaard (ps. van C. Spoelstra) en Jan Engelman, weer ieder voor de
helft. Op de jaarvergadering verklaarde de heer Spoelstra, dat hij het beledigend vond
een halve prijs te ontvangen en deze daarom niet wenste te aanvaarden. Hij verweet
de Commissie o.a. ‘gesol met de Mei-prijs’. Er had inderdaad geen zegen op gerust.
Dit was echter niet het enige, zelfs niet het belangrijkste, waarin het Bestuur door
zijn houding in een conflict geraakte. Op de jaarvergadering van 12 juni 1935, onder
voorzitterschap van Dr. J. de Vries, ontstond een ernstig meningsverschil over de
toekenning van de C.W. van der Hoogt-prijs. De Commissie voor Schone Letteren
had daarvoor voorgedragen de schrijver H. Marsman. Het Bestuur meende echter
dat voor de bekroning behalve literaire waardering ook algemene overwegingen
moesten gelden. De heer Marsman had, aldus het Bestuur, naar aanleiding van de
bekroning van A. van Schendel in 1931 het Bestuur beledigd, ‘in termen, die moeilijk
erger hadden gekund’. De door de Commissie voorgedragene had toen in een artikel
in de Groene Amsterdammer van 11 juli 1931 deze toekenning op inderdaad grievende
wijze bekritiseerd. Het Bestuur meende op grond van de toenmalige houding van de
Heer Marsman, te hebben moeten besluiten, van het advies van de Commissie van
Schone Letteren af te wijken en hem de prijs niet toe te kennen. Dr. Duyvendak trad
hierop uit het Bestuur, omdat hij zich met het oordeel van zijn mede-bestuursleden
niet kon verenigen. Hij verklaarde, dat het Bestuur een prijs voor letterkunde had
toe te kennen en niet voor goede manieren. Er werd in de vergadering een motie
ingediend, waarin de afkeuring over de houding van het Bestuur werd uitgesproken.
Deze motie kwam in stemming. Merkwaardigerwijze heeft het Bestuur zelf
medegestemd en daardoor werd de motie met 45 tegen 39 stemmen verworpen. Toen
daartegen, o.a. door mijzelf, bedenking werd gemaakt en het Bestuur gedwongen
werd te verklaren, dat het door mede te stemmen onjuist had gehandeld, en derhalve
de stemmen der Bestuursleden werden
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afgetrokken, kwam men tot een gelijk aantal vóór- en tegenstemmers, 39 tegen 39.
De voorzitter, blijkbaar nog niet onder de indruk van vermelde oppositie, liet zijn
beslissende stem gelden, waardoor de motie toch werd verworpen! Het was een zeer
weinig elegante wijze van handelen. Ik herinner mij als de dag van gisteren hoe
geladen de sfeer in de vergadering was. Het Bestuur kwam zelf na intern beraad
enige weken later tot de overtuiging, dat het diende heen te gaan. Bij circulaire van
9 juli stelde het aan de leden zijn mandaat ter beschikking. Op een buitengewone
ledenvergadering in september 1935 werd het Bestuur gevraagd op zijn beslissing
terug te komen en zijn werkzaamheden voort te zetten. Tegelijk werd op een
ingrijpende wetswijziging aangedrongen. Deze wijziging werd op een vergadering
van 2 mei 1936 behandeld. Zij was voorbereid door Mr. J. Slagter en mijzelf.
In de vergadering van 21 september 1935 was ik in het Bestuur van de Maatschappij
benoemd in plaats van Dr. J.J.L. Duyvendak. Het bestuurslid Mr. M. Nijhoff, dat
eveneens aftrad, werd vervangen door Mr. J.C. Bloem. De nieuwe bestuursleden
waren stellig niet de houding der overgebleven bestuurs-meerderheid toegedaan. Als
nieuw bestuurslid heb ik trouwens de indruk gekregen dat een ieder een nieuw begin
wenste en in het bijzonder er op uit was de schoolmeesterachtige houding van vroeger
af te zweren en een ernstige poging te doen om met de moderne letterkundigen op
goede voet te blijven of te geraken. Ik mag na zovele jaren wel verklaren, dat de
bestuursvergaderingen na het ‘nieuwe begin’ tot de tweede wereldoorlog wel hebben
aangetoond dat goede voornemens dreigen te stranden wanneer er geen ommekeer
in de innerlijke gezindheid heeft plaats gevonden. De Commissie voor Schone Letteren
had dit trouwens reeds voorvoeld. In de circulaire van 19 juni 1935 werd alleen het
standpunt van het Bestuur en niet dat van de Commissie weergegeven, hoewel de
Commissie over haar beleid in 1931 vanwege haar aanbeveling van A. van Schendel
voor de Van der Hoogt-prijs scherp was aangevallen. Deze achtte
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zich gepasseerd en trad als geheel af. Op de buitengewone ledenvergadering was aan
de Commissie verzocht op haar besluit terug te komen. Zij gaf daaraan gevolg, doch
de verhouding van de Commissie tot het Bestuur bleef nog lange tijd gespannen.
Het nieuwe Bestuur, gesteund door vele leden buiten het Bestuur, heeft van de
aanvang af getracht er zijn deel toe bij te dragen, om de letterkunde nader tot het
volk te brengen. Verklaard moet worden, dat Dr. J. de Vries hierin een belangrijke
rol heeft gespeeld. In de eerste plaats werd het nieuwe begin getekend door het plan
tot instelling van een radio-commissie in samenwerking met de P.E.N.-club en de
Vereniging voor Letterkundigen, om het begrip in brede lagen van het volk voor de
Nederlandse letterkunde door middel van de ether te versterken. Het voorstel hiertoe
kwam trouwens niet uit het Bestuur zelf doch van het lid Dr. J.B. Manger. Het werd
echter met enthousiasme door het Bestuur overgenomen, terwijl de Voorzitter zich
veel moeite gaf het te verwerkelijken.
Een belangrijk initiatief van Dr. J. de Vries was het plan tot uitgave van een reeks
van delen betreffende de Nederlandse letterkunde, welke de uitgeverij Elsevier geheel
buiten bezwaar van de Maatschappij op zich nam, en waarop laatstgenoemde en de
Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en Letterkunde het toezicht uitoefenden.
De vierentwintig kloeke gekartonneerde, van een bruine kunstlederen rug voorziene
boeken zijn een sieraad onder de publicaties van Nederlandse letterkundige werken.
Op de jaarvergadering van 1937 hield de toenmalige gezant van Zuid-Afrika, Dr.
H.D. van Broekhuizen, lid van de Maatschappij, tijdens de maaltijd na de vergadering
een rede over taal- en cultuurstrijd in zijn vaderland. Men kan misschien de Gezant
terecht verwijten dat hij steeds in het verleden leefde, in de eerste dagen van de strijd
tussen Boer en Brit, dat hij weinig oog had voor de uitermate belangrijke economische
en sociale ontwikkeling in zijn vaderland en de wijziging in de verhouding tussen
de beide groepen van het blanke
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bevolkingsdeel. Van Broekhuizen was echter een indrukwekkende gestalte die
meeslepend kon spreken, iemand met oratorisch talent als een predikant van de oude
stempel. Zo maakte hij ook bij zijn uitermate kritisch gehoor wel indruk, al moet er
eerlijkheidshalve bij worden gevoegd, dat aan de avondmaaltijd na een gehele dag
vergaderen er een neiging is tot milder oordeel dan tijdens de wetenschappelijke en
zakelijke vergaderingen.
Na langdurige onderhandelingen werd eindelijk in 1939 de zetel van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde verplaatst naar het gebouw Rapenburg
61, vroeger woning van de hoogleraar Snouck Hurgronje, eigendom van het Leidsch
Universiteits Fonds. De stemmige benedenkamers rechts van de ingang vormden
een grote tegenstelling tot het Nut, waar de Maatschappij 88 jaar was gehuisvest.
Ook het bureau van de Maatschappij werd naar de nieuwe behuizing overgebracht.
De eerste vergadering in de nieuwe omgeving op 13 januari 1939 droeg een enigszins
feestelijk karakter. Ascetische personen mogen nog zo sterk aanvoeren dat voor het
gezamenlijk beoefenen van wetenschap en letterkunde de uiterlijke ruimte van
bijeenkomen onverschillig is, het was op die januari-vergadering duidelijk hoezeer
een ieder verheugd was verlost te zijn van de naargeestige omgeving waarin de
Maatschappij bijeen placht te komen. Ik meende er destijds ook iets bij te bemerken
van de blijdschap, bevrijd te zijn van de materiële band met een traditie, waarvan
men zich juist in de laatste jaren met alle mogelijke energie wenste te ontdoen.
Bij deze wens tot vernieuwing was ook een vergrote belangstelling voor de
Nederlandse cultuur buiten de grenzen vast te stellen. Werd de band met Vlaanderen
reeds tot uitdrukking gebracht in de eerder vermelde reeks ‘Bibliotheek der
Nederlandsche Letteren’ en verder in tal van persoonlijke contacten van de leden in
Noord- en Zuid-Nederland, voor Zuid-Afrika werden meer organisatorische banden
gezocht. Op de maandvergadering van 13 januari 1939 trad, dank zij de werkzaamheid
van enige der speciaal in Zuid-Afrika
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belangstellende leden van de Maatschappij waaronder ikzelf, als redenaar op met
een verhandeling over het Zuid-Afrikaanse boek, Dr. C.M. van den Heever, die ik
gedurende een reis in 1937 in Zuid-Afrika had aangemoedigd naar Nederland te
komen om vragen van culturele samenwerking te bespreken. Deze rede maakte naar
vorm en inhoud een diepe indruk. Slechts valt op te merken dat de spreker zozeer
bevreesd scheen dat zijn hoorders een zuiver Afrikaans betoog niet zouden kunnen
volgen, dat hij intonatie en woordkeus geheel op een Nederlands auditorium instelde.
Verschillende leden spraken mij na de rede aan en verklaarden, dat het onjuist was
dat steeds het eigene van het Afrikaans werd beklemtoond; nu was wel duidelijk
gebleken dat Afrikaans en Nederlands hetzelfde waren. Van den Heever heeft ook
in het kader van onze Maatschappij tijdens zijn verbijf in ons land min of meer
pioniersarbeid verricht. Ik heb het voorrecht gehad een vrij groot aantal vraagstukken,
die hij hier behandelde, in 1939 in Zuid-Afrika nader met autoriteiten en
Maatschappij-leden te kunnen bespreken, met zodanig gunstig resultaat, dat aan het
einde van mijn reis, in samenwerking met de Hoogleraar M.C. Botha een ontwerp
voor een cultureel verdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika werd opgesteld, dat,
ware de oorlog niet uitgebroken, waarschijnlijk wel niet lang daarna tot stand zou
zijn gekomen.
De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs is bijna steeds een reden tot kritiek
geweest. De wetswijziging, tot stand gekomen in 1936, waarbij het Bestuur slechts
een voorstel tot toekenning doet en de uiteindelijke beslissing bij de jaarvergadering
ligt, bracht hierin geen verbetering. Het Bestuur had in overeenstemming met de
Commissie voor Schone Letteren in 1938 Simon Vestdijk voor de bedoelde prijs
voorgedragen. Dit had het misnoegen van de Leidse hoogleraar in de letterkunde
Mr. P.N. van Eyck opgewekt, die Vestdijk te oud vond voor een aanmoedigingsprijs
en sprak van ‘deloyale sabotage van het Bestuur’, wat dit ook moge betekenen.
W.J.M.A. Asselbergs en Mr. J.C. Bloem bestreden de mening van Van Eyck. Ware
het niet, dat het Bestuur zich ditmaal had geken-
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merkt door grote takt, de gemoederen zouden stellig weer evenzeer verhit zijn geraakt
als dit bij vroegere gelegenheden, waarbij de toekenning van deze prijs in het geding
kwam, het geval was.
In 1939-1940 was Voorzitter de dichter M. Nijhoff. Kort na de aanvaarding van
deze hoedanigheid werd Nijhoff in militaire dienst opgeroepen en het voorzitterschap
waargenomen door Dr. J. de Vries. Op 3 mei 1940 werd op een maandelijkse
vergadering onder diens leiding een plan besproken, om de dichter Staring te
herdenken in een bijeenkomst van de Maatschappij te Zutphen. De Heer F.J. Drion
vroeg daarop het woord en zeide dat hij gaarne zou medewerken tot deze herdenking
wanneer Dr. de Vries zou kunnen waarborgen, dat niet diens ‘vrienden’ vóór die tijd
het land zouden binnenrukken. Dr. de Vries verliet hierop de vergadering. Dr. J.J.L.
Duyvendak nam tijdelijk de leiding over. De vergadering stond reeds geheel in het
teken van de dreigende Duitse inval. Ronduit als hij was, gaf de Heer Drion uiting
aan wat bij allen leefde. Men was onder de indruk van de onwaarachtigheid van deze
gedachtenwisseling op dat ogenblik, onder deze voorzitter.
Nijhoff streed met inzet van geheel zijn persoon als militair tegen een
overweldigende overmacht toen Nederland in de oorlog betrokken werd. Hij werd
zwaar gewond. Dr de Vries stelde zich na de bezetting van ons land in dienst van de
bezettende macht.
Op 2 november 1940 werd de jaarvergadering van de Maatschappij gehouden in
het gebouw Concordia, Westeinde te Gouda. Deze vergadering zou gewijd zijn aan
de herdenking van de schrijver Coornhert. Het Bestuur achtte het passend haar te
doen plaatsvinden in een omgeving, die historische banden met de te herdenkene
had. Bovendien meende het, dat op die wijze het nationale karakter van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kon worden beklemtoond. Men kan zich
afvragen of nu juist de oorlogstijd wel bijzonder geschikt was om dit beginsel tot
uitdrukking te brengen. De buitenstaander vermoedt reeds, dat nog wel een ander
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motief zal hebben medegespeeld. Thans behoeft het geen geheim meer te blijven dat
dit inderdaad het geval was en dat het Bestuur het wenselijk oordeelde, nu er ernstige
moeilijkheden tussen de bezetter en de Leidse Universiteit te verwachten waren, de
Maatschappij niet zonder noodzaak, binnen de kring van deze conflicten te brengen.
Ik heb dit standpunt destijds binnen het Bestuur van harte gesteund. Reeds toen was
te voorzien, dat de Maatschappij spoedig haar eigen strijd te strijden zou krijgen. In
september 1940 was Dr. J. de Vries inmiddels uit het Bestuur getreden. Hij wilde
zich niet in een positie plaatsen, waarin hij bezettingsmaatregelen ten aanzien van
de Maatschappij diende door te voeren, die op weerstand van het overgrote deel der
leden zouden stuiten.
Deze maatregelen lieten niet lang op zich wachten. De Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen, zoals deze instelling toen heette, had de opdracht aanvaard, een
Werkgemeenschap der Wetenschap in Nederland te organiseren. Zij had daartoe 26
organisaties, waaronder de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, tot een
bespreking in het gebouw van de Akademie te Amsterdam uitgenodigd. Het voorstel
om tot deze Werkgemeenschap toe te treden werd op de jaarvergadering van 1940
goedgekeurd. Hoewel het Bestuur van de Maatschappij en de leden niet zagen, dat
met deze Werkgemeenschap enig redelijk doel werd gediend, kon daarin toch ook
geen aanleiding tot verzet worden gezien, omdat er geen diepere beginselen mede
gemoeid waren. Op de jaarvergadering van 1940 werd, gelijk in de rede lag, Martinus
Nijhoff tot voorzitter her-benoemd. De Maatschappij kon zich gelukkig achten in
die moeilijke tijd een zo fijnzinnig en beginselvast Voorzitter te hebben. Weinig is
bekend, met hoe grote toewijding Nijhoff dit voorzitterschap heeft vervuld, hoe
belangrijk hij de Maatschappij als een instrument tot het bewaren der beste tradities
van ons land gedurende de bezettingstijd zag en welke grote verwachtingen hij van
haar bij een reorganisatie na de bevrijding koesterde. Niets zou meer aangewezen
geweest zijn, dan een verdere verlenging van het voorzitterschap van Nijhoff, waren
het niet dat de belaging

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

99
van de vrijheid der scheppende letterkundigen door de bezetter, zoals later zal blijken,
dit onraadzaam maakte. Op de jaarvergadering van 1941 werd ik daarop als voorzitter
gekozen. Reeds bij mijn optreden vond ik een moeilijke aangelegenheid, verband
houdende met een eis van de bezetter, namelijk het afstaan van bepaalde manuscripten
uit de bibliotheek van de Maatschappij aan het archief te Dusseldorp. Ik meen, dat
het hiervoor het beste is te citeren uit de toelichting tot een punt uit de
beschrijvingsbrief van de jaarvergadering van 1942.
‘In het najaar van 1940 ontving het bestuur van Duitsche zijde het verzoek
tot het afstaan van een verzameling stukken, betreffende het St.
Agnes-Convent te Emmerik en het St. Ursulen-Convent te Neder-Elten,
eigendom der Maatschappij, ten behoeve van het Archief te Dusseldorp.
De besprekingen daarover waren nog loopende, toen in November 1941
een brief van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuur-bescherming werd ontvangen (dd. 4 November
1941, Nr. 5326 C.W.) waarin deze verzocht de betreffende stukken voor
dit doel te zijner beschikking te stellen. De Secretaris-Generaal wees er
daarbij op, dat naar het oordeel van den Algemeen Rijksarchivaris deze
stukken volgens archivalistische regelen, welke sedert jaren bij de
uitwisseling van bescheiden tussen Pruissen en Nederland in acht worden
genomen, in Duitschland thuis behooren. Een uitvoerig rapport van
genoemde archivaris, Dr. Bijlsma, was daarbij gevoegd.... Het bestuur der
Maatschappij verklaarde zich in zijn antwoord aan den Secretaris-Generaal
bereid den overgang der bedoelde archivalia naar Duitschland te bevorderen
op grond van het oordeel van de geraadpleegde Nederlandsche
deskundigen, dat volgens de regelen van de archivistiek de bedoelde
archivalia aldaar thuis behooren. Het bestuur wees er op, dat volgens art.
2 van de Wet voor het vervreemden van archiefstukken de machtiging van
de jaarlijksche vergadering nodig is. Het Bestuur voegde
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hierbij: ‘Het zou ons aangenamer zijn geweest, indien deze aangelegenheid
in vredestijd aan de orde was gesteld. In ieder geval meenen wij thans te
mogen aannemen, dat de feitelijke overdracht der stukken eerst na het
herstel van den vrede zal plaats vinden’.
De Secretaris-Generaal schreef in antwoord hierop, onder meer het op
prijs te stellen, wanneer met de afgifte der stukken niet tot na den oorlog
zou worden gewacht, doch daartoe aanstonds zou worden overgegaan.
Het bestuur wenscht evenwel eerst na den oorlog van een eventueel door
uw vergadering te verleenen machtiging gebruik te maken. Het acht het
onjuist in dezen oorlogstijd aan de regeling tot het uitwisselen van
archiefstukken, door de bevoegde Nederlandsche autoriteiten getroffen,
uitvoering te geven, omdat daardoor de schijn zou worden gewekt, dat de
toepassing daartoe onder dwang geschiedde. De werking van regelingen
als de onderhavige dient, naar zijn oordeel, bij den bestaanden
oorlogstoestand te worden opgeschort.
Het bestuur dient echter de vrijheid te hebben, na het einde van den oorlog
zonder raadpleging der jaarlijksche vergadering in deze aangelegenheid
naar bevind van zaken te handelen en beveelt derhalve het verleenen van
de gevraagde machtiging aan.’
Waarom juist deze regelen vroeger niet waren toegepast op de betreffende stukken,
doch de betrokken Duitse archiefbeheerders nu tijdens de bezetting zulk een bijzonder
verlangen toonden de toepassing der uit 1926 daterende regeling te doen plaats vinden
laat zich alleen bevroeden. De bedoelde archivalia waren reeds lang eigendom van
de Maatschappij en voordien had men daarnaar niet getaald. De jaarvergadering
verleende de gevraagde machtiging zonder nadere gedachtenwisseling. Dit uitvoerige
citaat moge hier een plaats vinden omdat het duidelijk toont, welke soort van
moeilijkheden de Maatschappij in oorlogstijd ondervond. Natuurlijk werd het pleit
verloren en heeft de bezetter onder dwang de gevraagde archivalia
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doen overbrengen. Het toont evenwel dat het gehele Bestuur en het overgrote deel
der leden tot het uiterste weerstand geboden hebben tegen eisen van de bezetter.
Het vorenstaande was echter nog maar een klein voorval in vergelijking met de
verplichting die aan de Maatschappij werd opgelegd, zich bij de Kultuurkamer aan
te sluiten. Het stond van de aanvang af bij het Bestuur vast dat dit, hoe dan ook, al
ware het ten koste van het bestaan van de Maatschappij diende te worden voorkomen.
De beginselen toch waarvan de bezetter en diens handlangers bij het stichten van dit
lichaam waren uitgegaan, waren ten enen male in strijd met de tradities waarop ook
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde was gegrond. Hoe echter een dergelijke
aansluiting te ontgaan? Een N.S.B.-lid van de Maatschappij dreigde de voorzitter
met overbrenging naar een concentratiekamp door de S.D., terwijl alle bestuursleden
zouden worden afgezet en vervangen door gewillige dienaren van de bezetter, als
bedoelde aansluiting werd geweigerd. Dr. J. de Vries was voorzitter van de
Kultuurkamer. Geheel op eigen initiatief, zonder voorkennis van het Bestuur heb ik
deze oud-voorzitter van de Maatschappij bezocht. De Vries ontving mij in zijn woning
aan de Haagweg in zijn studeerkamer. Op zijn werktafel stond een buste van
Napoleon. Ook overigens bleek in het vertrek zijn bewondering voor de grote keizer.
Ik zeide aan De Vries, dat dwang tot aansluiting bij de Kultuurkamer zou leiden tot
het bedanken van bijna alle leden van de Maatschappij met uitzondering van die
enkelen, die zich in dienst van de bezetter hadden gesteld, waardoor het zo goed als
zeker was dat het lichaam waarvoor hij zich zoveel moeite getroost had en waarvoor
hij als Voorzitter zoveel had bereikt, te niet zou gaan. De Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde zou dan in zijn 175e jaar, dank zij een waandenkbeeld tot
welks verwerkelijking een oud-voorzitter van de Maatschappij zich had geleend, te
gronde gaan en haar plaats in het Nederlandse volksleven leeg laten. Het was, aldus
vervolgde ik, erg genoeg, dat een Leids hoogleraar zich aan een dergelijk
on-Nederlands instituut als de Kultuurkamer
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had verbonden. Ik deed een beroep op hem niet ook nog de oorzaak te zijn van de
ondergang van de Maatschappij.
Tot mijn verwondering ontmoette ik geen verontwaardiging, zelfs geen tegenspraak.
De Vries zweeg, hij zag blijkbaar het nutteloze van een verdediging van zijn houding
in. Ik kreeg zelfs de indruk dat hij deze confrontatie te ernstig achtte voor lege
woorden en innerlijk eigen houding toetste. Geen enkele dreiging met de macht van
de bezetter, zelfs geen beroep op mij om medewerking. Was de illusie bij hem in
feite reeds vervlogen, werd hij meer gedreven dan dat hij dreef? Hij was de eerste
die de lange stilte verbrak. Hij gaf de toezegging, dat de Maatschappij niet zou worden
gedwongen tot toetreding tot de Kultuurkamer, wanneer er geen scheppende
kunstenaars lid bleven. Het zou mijn taak zijn daartoe het nodige te verrichten.
Uiteraard zou ik mij daarbij nimmer op hem mogen beroepen. Op dat ogenblik voelde
ik voor De Vries een zekere mate van sympathie.
Een lijst van de scheppende letterkundigen onder onze leden werd opgemaakt.
Het Bestuur besloot in zijn eerstvolgende vergadering maatregelen te treffen opdat
persoonlijk aan ieder dezer de raad zou worden gegeven, voor het lidmaatschap van
de Maatschappij te bedanken. Het spreekt vanzelf dat allen, nadat hen de reden van
deze raad was uiteengezet, aan dit verzoek hebben voldaan. Mede als gevolg van de
bestaande omstandigheden beëindigde de Commissie voor Schone Letteren haar
werkzaamheden. Zij motiveerde dit aldus:
‘1e dat de kunst heden ten dage zoozeer regeeringszaak is geworden, dat er alle
reden voor de Maatschappij is om haar bemoeiingen op het gebied der schoone
letteren te staken;
2e dat het aantal literatoren onder de leden der Maatschappij zoo klein is, dat er
van een vruchtbare werkzaamheid van de Commissie voor Schoone Letteren
geen sprake meer kan zijn.’

De Maatschappij is inderdaad nimmer meer over aansluiting bij de Kultuurkamer
benaderd.
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Voor de verwoeste bibliotheek te Middelburg werd een verzameling doubletten uit
de collectie van de Maatschappij bijeen gebracht. Voor de Leuvense
Universiteitsbibliotheek - thans voor de tweede maal door Duits geweld verwoest -,
werd een volledig exemplaar van het Tijdschrift der Maatschappij afgestaan.
Het Belgische lid, de Leuvense hoogleraar Dr. E. van Dievoet, was persoonlijk
op de jaarvergadering 1941 aanwezig om voor dit geschenk te bedanken. Aan dit
bezoek in de oorlog van de beide Belgische leden Dr. van Dievoet en Dr. R. Verdeyen
bewaar ik de beste herinneringen. Niet lang daarna had ik gelegenheid de hoogleraar
Van Dievoet te Leuven en de voormalige rector van de Gentse Universiteit - door
de bezetter afgezet - ons medelid Dr. E. Blancquaert te bezoeken. Laatstgenoemde
had op last van de bezetter zijn huis buiten Gent moeten verlaten en was zeer schamel
in een paar vertrekken in een woning in de Gentse binnenstad gehuisvest. Al moge
dit bezoek in de eerste plaats zijn gebracht om Universitaire verzetskringen in België
op de hoogte te brengen van de weerstand in Nederland in Universitaire kring, ook
voor de Maatschappij had dit waarde, omdat het de mogelijkheid bood ook in
Zuid-Nederland scheppende letterkundigen te wijzen op de raadzaamheid voor het
lidmaatschap van de Maatschappij te bedanken.
Van een enigszins luisterrijke viering van het 175-jarig bestaan van de Maatschappij
kon door de oorlogsomstandigheden uiteraard geen sprake zijn. Toch meende het
Bestuur dit jubileum niet zonder enig bijzonder gebeuren voorbij te moeten laten
gaan. De mogelijkheden waren beperkt. Het Bestuur koos het vervaardigen van een
rijmprent, waartoe het een prijsvraag uitschreef. Bekroond werd het gedicht van Jan
Prins, pseudoniem van C.L. Schepp, ‘Coen's verscheiden’. Alle leden van de
Maatschappij ontvingen dit gedicht en de dichter droeg het in een van de
maandvergaderingen zelf voor.
De jaarvergaderingen ondervonden de invloed van de oorlog. Bij die van 1942 en
ook bij de volgende moest het Bestuur mededelen, dat de buitengewone
omstandigheden
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het verhinderden een koffiemaaltijd aan te bieden. Verzocht werd eigen brood mede
te brengen. De toevoeging op de beschrijvingsbrief is kentekenend: ‘het Bestuur
hoopt hen een bord soep en een kop koffie te kunnen aanbieden’. Van een
avondmaaltijd was in die tijd uiteraard geen sprake, waardoor veel van de gezelligheid
verloren ging. Het valt op, dat niettemin het aantal leden dat, ondanks de
moeilijkheden met het reizen, de vergaderingen bijwoonde, over de 80 was, - in
normale omstandigheden tussen de 90 en 100. Hieruit blijkt wel hoe de Maatschappij
in de oorlogstijd de leden iets zeide en hoe zij in het kader van de Maatschappij
gaarne bijeen waren omdat zij er iets voelden van de eigen nationale geest.
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde heeft op 8 januari 1942 haar
werkzaamheden gestaakt omdat het lid van de Commissie W.J.J.C. Bijleveld
bedenking had geuit, dat zijn medelid, de hoogleraar Mr. E.M. Meijers, hoewel Jood,
deel van de Commissie bleef uitmaken.
Toen het verzet van de Leidse Universiteit zich toespitste, bleek in toenemende
mate de wenselijkheid, tot bestuursleden en in het bijzonder tot Voorzitter der
Maatschappij personen te benoemen, die buiten directe conflicten met de bezetter
stonden. Het zou anders niet denkbeeldig zijn geweest dat de Maatschappij toch door
persoonlijke, buiten de Maatschappij staande, omstandigheden wederom in botsing
met de bezetting zou geraken. In dit licht moet worden gezien dat aan Dr. G.E.W.
van Hille voor het jaar 1942/1943 het voorzitterschap werd aangeboden. Het verdient
grote waardering dat hij dadelijk bereid was dit onder de toen heersende moeilijke
omstandigheden te aanvaarden. Helaas maakte zijn ziekte en later zijn overlijden het
voor hem onmogelijk het voorzitterschap daadwerkelijk uit te oefenen. Dr. T.P.
Sevensma nam gedurende het genoemde verenigingsjaar het voorzitterschap waar.
Op 30 juni 1943 benoemde de algemene vergadering Dr. H.E. van Gelder tot
Voorzitter van de Maatschappij. Deze heeft zijn voorzitterschap vervuld met de takt
en wijsheid, die hem steeds hebben gekenmerkt.
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Op de eerste algemene vergadering na de oorlog, 11 augustus 1945, stelde de
Voorzitter tot zijn vreugde vast, ‘dat de overgrote meerderheid van hen, die ons in
1941 en 1942 verlaten hebben en het daardoor mogelijk hebben gemaakt, dat onze
Maatschappij hare afwijzende houding tegenover de Kultuurkamer kon volhouden,
thans weder tot het lidmaatschap zijn teruggekeerd’.
Op dezelfde vergadering werd het Bestuur gemachtigd tot zuivering der daarvoor
in aanmerking komende leden. Het stelde hiertoe een Commissie in, bestaande uit
Dr. G.G. Kloeke, Mr. M. Nijhoff en Mr. J. Slagter. Na een uitvoerig onderzoek kwam
deze Commissie tot de slotsom dat 23 leden van hun lidmaatschap vervallen dienden
te worden verklaard. Het Bestuur nam deze conclusie over en deelde dit aan de
algemene vergadering van 22 december 1945 mede. Dr. van Gelder zeide daarbij:
‘Uw Voorzitter heeft thans een moeilijke en bedroevende plicht. Hij moet
U mededeling doen van de namen van een 23-tal leden onzer Maatschappij,
die in de achter ons liggende week in overeenstemming met het unaniem
advies van de daartoe ingestelde Commissie door het Bestuur - dat van de
Algemene Vergadering van 11 augustus de bevoegdheid verkregen had van het lidmaatschap der Maatschappij vervallen zijn verklaard op grond
van hunne algemeene houding in de jaren, dat de vijand ons land had bezet.
Dat daaronder personen zijn aan wie onze Maatschappij in het verleden
veel te danken heeft, maakt deze uitspraak nog meer bedroevend dan zij
op zich zelf al moet zijn. Het zou beter geweest zijn als onze Maatschappij
in deze noodzaak tot royement niet gebracht ware. Maar nu eenmaal hun
houding ons hiertoe heeft genoopt, moeten wij deze maatregel nemen met
volle overtuiging en in vollen omvang.’
Gedurende deze vergadering werd hulde gebracht aan de illegale pers tijdens de
oorlog in de personen van de organisatoren, uitgevers en drukkers van de Bezige
Bij, de Mansarde-
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pers en de Blauwe Schuit, waarvan 6 personen door het Bestuur tot lid waren
benoemd. De voorzitter voegde hieraan toe:
‘Vele letterkundigen, die dezen strijd medestreden zult gij zoo aanstonds
hooren noemen onder de nieuwgekozen leden. Dat wij dit zestal op
bijzondere wijze lieten voorafgaan, moge een bewijs zijn hoe hoog onze
Maatschappij hun werk en hun houding stelt, waardoor de vaderlandse
trouw der letterkunde velen tot steun kon worden.’
Hierop werd de hoogleraar Dr. A.W. Byvanck tot Voorzitter gekozen. Het was goed
dat een organisatorisch zo ervaren persoon deze functie ging bekleden. Er was veel
op te bouwen en er waren veel nieuwe plannen tot uitbreiding der werkzaamheden.
Een van de belangrijkste was de oprichting van een tak van de Maatschappij in België.
Dr Byvanck stelde zich daartoe in verbinding met den Heer F.V. Toussaint van
Boelaere, die de eerste voorbereidingen hiervoor trof. Toen deze kort daarop overleed
nam de hoogleraar Dr. W. Pée diens taak over. 27 October 1946 vond te Brussel een
bespreking onder voorzitterschap van Dr. H. Teirlinck plaats, waar tussen de algemene
Voorzitter der Maatschappij en de voornaamste betrokken Zuid-Nederlandse leden
een volledige overeenstemming werd bereikt. Het aantal dier leden werd uitgebreid
met enige door de Belgen aangegeven personen. Op 6 juli 1947 werd de
Zuid-Nederlandse tak onder mijn voorzitterschap opgericht en het Bestuur
geïnstalleerd. Ik kom hierop later nader terug.
Door middel van de Stichting Nederlands Kunstbezit kwamen de archieven van
de kloosters te Emmerik en Elten, die, zoals eerder vermeld, door de Duitsers naar
Dusseldorp waren gevoerd, weder in het bezit van de Maatschappij.
Onder Dr. Byvanck's voorzitterschap werden ook afdelingen in het Noorden en
Oosten van het land voorbereid.
Een grote moeilijkheid waarmede de toenmalige Voorzitter te kampen had was
een gebrek aan financiële middelen. Dit gebrek was zo nijpend, dat er geen sprake
kon zijn van de toekenning van prijzen en dat voor de voortzetting van de
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gewone werkzaamheden de middelen ontbraken. Daarbij kwam, dat uiteraard de
uitbreiding van de werkzaamheden, de oprichting van de twee afdelingen in Nederland
en een tak in België een groter beroep dan voorheen op de geldmiddelen noodzakelijk
maakten. Zware lasten bracht in het bijzonder de molest-verzekering, die, met het
oog op het oorlogsgevaar destijds voor de bibliotheek van de Maatschappij gesloten
werd.
Dr. Byvanck werd als Voorzitter nog voor een andere weinig benijdenswaardige
aangelegenheid gesteld. In de jaarvergadering, waarin, zoals gemeld 23 leden van
de Maatschappij wegens hun gedrag in de oorlog van hun lidmaatschap vervallen
waren verklaard, was, naar aanleiding van opmerkingen van enige leden, door het
Bestuur toegezegd dat de betrokkenen tegen hun royement in beroep konden komen
bij het Bestuur. Hiervan werd door enkele van de vervallen verklaarden gebruik
gemaakt. De Voorzitter nam de behandeling van deze zaak op zich en liet zich daarbij
voorlichten door Mr. J. Offerhaus, thans oud-hoogleraar van de Universiteit van
Amsterdam. Door de betrokkenen opgegeven getuigen werden gehoord. Van een
tweetal der geroyeerden werd het verzoek om weder tot het lidmaatschap te worden
toegelaten, ingewilligd en het royement ongedaan gemaakt.
De uitbreiding van de werkzaamheden en enkele gebleken leemten maakten een
nieuwe wijziging van de Wet wenselijk. Ter voorbereiding werden Mr. J. Slagter en
ik uitgenodigd.
In juni 1947 werd ik tot Voorzitter benoemd. Reeds was veel organisatorisch werk
door mijn voorganger verricht doch het begin van mijn voorzitterschap in dit
tijdsbestek was, naar mijn herinnering, niet gemakkelijk.
Een van de aangename zijden was de aanraking met vele onzer Zuid-Nederlandsche
medeleden. Slechts zeer korte tijd nadat ik was benoemd, vond, zoals vermeld, te
Brussel de oprichting plaats van de Zuid-Nederlandse tak. Nog steeds denk ik met
grote erkentelijkheid aan de buitengemeen hartelijke ontvangst, die de Nederlanders
van de zijde van hun Belgische gastheren, in het bijzonder van Dr. H. Teirlinck,
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de Voorzitter van deze tak, Dr. W. Pée, de secretaris en Dr. Julien Kuypers ten deel
viel.
In October 1947 werd in het Internationaal Cultureel Centrum, Paviljoen
Vondelpark te Amsterdam, een bijeenkomst van de Maatschappij gehouden, die
gewijd was aan de samenwerking tussen Noord- en Zuid-Nederland. Dr. H. Teirlinck
voerde hier het woord over dit onderwerp. Zijn rede was boeiend. Vele van onze
Zuid-Nederlandse leden waren voor de gelegenheid overgekomen. Zowel in de
vergadering als bij een particuliere ontvangst van de leidende persoonlijkheden, die
ik als Voorzitter organiseerde, was er een uitermate hartelijke sfeer, waarbij de
Zuidelijken een blijmoedigheid en geestigheid bijdroegen, die ons Noorderlingen
dikwijls ontbreekt.
Eenzelfde sfeer heerste op de eerste algemene vergadering van de Zuid-Nederlandse
tak op 4 april 1948. Daar spraken Dr. Julien Kuypers over ‘Stand en Vordering der
culturele Uitwisseling tussen Noord en Zuid’ en de hoogleraar Dr. Jan Romein over
P.C. Hooft.
Het was de bedoeling Dr. H. Teirlinck te huldigen bij zijn 70e verjaardag, doch
hij heeft zich aan alle huldiging onttrokken, omdat hij zich nog te jong voelde voor
een dergelijke eer.
Op 18 februari 1949 sprak de hoogleraar Dr. N.A. Donkersloot te Brussel voor de
Zuid-Nederlandse tak van de Maatschappij op verzoek van zijn leden over hetzelfde
onderwerp als waarover hij te Leiden bij de hierna te vermelden herdenking van
Koningin Wilhelmina had gesproken. Onder de aanwezigen waren Mgr. Dr. H. van
Waeyenbergh en de Heren F. van Cauwelaert en Camille Huysmans. Hun
belangstelling was een aanmoediging voor het werk dat de Maatschappij door het
stichten van de Zuid-Nederlandse tak had ondernomen.
Zowel in de jaarvergadering van 1948 als in die van 1949 werd ik als Voorzitter
herbenoemd. De overweging hiertoe, alsmede ook van mijn aanvaarden, was het feit
dat de nieuwe organisatie van de Maatschappij nog niet was voltooid en dat
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het onjuist zou zijn, ook tegenover onze leden in Zuid-Nederland, de continuïteit van
het voorzitterschap te verbreken voordat deze plannen werkelijk hun beslag hadden
gekregen, hetgeen eerst in het verenigingsjaar 1949/1950 het geval was.
In de jaarvergadering van 1948 deed zich wederom, zoals zo veelvuldig, een
moeilijkheid voor bij de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
De Commissie voor Schone Letteren had aanbevolen de prijs toe te kennen aan Anna
Blaman voor haar roman ‘Eenzaam Avontuur’. Onder meer schreef de Commissie:
‘Tot haar beslissing geraakte de Commissie met de kleinst mogelijke
meerderheid, namelijk een van drie tegen twee. Terwijl bij één der
tegenstemmende ethische, bij de andere aestetische argumenten het meeste
gewicht in de schaal hebben gelegd om een bekroning te ontraden, bestond
tussen beiden overeenstemming ten aanzien van het door een hunner aldus
geformuleerde: “het is te veel een psychologisch (of psychiatrisch) verslag,
waaraan het onmisbare element der ordening ontbreekt...”
De bedoelde meerderheid stelt er prijs op te verklaren, dat zij evenwel
eerst na het overwinnen van een zekere aarzeling tot haar besluit is
overgegaan. Ook zij zag wel enig bezwaar in de op de spits gedreven
eenzijdigheid van het door Anna Blaman gestelde probleem, waarbij aan
de volheid van het leven misschien te weinig recht wordt gedaan.’
Het Bestuur beval de algemene vergadering aan, het advies van de Commissie te
volgen en aan de schrijfster de prijs toe te kennen. Vele leden waren het, zoals vóór
de vergadering bleek, met dit advies niet eens. Er was een felle gedachten-wisseling
te verwachten en ik bereidde mij er reeds op voor, een moeilijke taak te zullen hebben
om ongebreidelde uitingen in toom te houden. Bij het begin van de vergadering kwam
de Heer Victor van Vriesland mij evenwel mededelen,
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dat er een brief van Anna Blaman te wachten was, waarin zij berichtte voor de prijs
niet in aanmerking te willen komen. De agenda vorderde van punt tot punt, de
spanning rees, zowel in de vergadering als bij mijzelf. Kort voor dat het betreffende
punt van de agenda aan de orde kwam werd mij de brief overhandigd. Deze luidde:
‘Aan het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden.
Mijne Heren,
Hoewel ik het bijzonder op prijs stel, dat Uw Bestuur aan de Vergadering
aanbeveelt het advies te volgen van de Commissie voor Schoone Letteren
om mij de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs toe te kennen, voel ik mij
nochtans verplicht deze onderscheiding af te wijzen.
Het advies van de Commissie kan mij niet verheugen. Is het ontvangen
van een aanmoediging soms bijzonder aangenaam, in dit geval wordt zij
gegeven op een wijze die eerder ontmoedigt dan aanmoedigt. Tegenover
de lof van de Commissie staan bezwaren, die voor een groot deel niet het
artistieke raken. Hierin vind ik aanleiding mijn weigering niet alleen als
een persoonlijke reactie te zien, maar deze te beschouwen als een
principiële afwijzing van de criteria, die dit advies in belangrijke mate
hebben bepaald.
Met de meeste hoogachting
Anna Blaman.’
Als Voorzitter had ik toen geen andere taak meer dan deze brief voor te lezen en
mede te delen dat het Bestuur naar aanleiding daarvan het betreffende punt van de
agenda had afgevoerd. Voor velen was dit kennelijk een grote teleurstelling; men
had zich reeds voorbereid op een principiële gedachtenwisseling.
Bij de rondvraag kwam de hoogleraar Dr. L.C. Michels toch nog op deze
aangelegenheid terug. Hij voelde zich gedrongen om uit te spreken, dat hij zich
volkomen van het
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voorstel van het Bestuur, waarvan hij lid was, afscheidde.
Op 11 september 1948 was er een buitengewone bijeenkomst in het
Academiegebouw ter herdenking van het regeringsjubileum van Hare Majesteit de
Koningin. De hoogleraar Dr. N.A. Donkersloot sprak over ‘Vijftig jaar Nederlandse
Letterkunde’, de hoogleraar Dr. C.B. van Haeringen over ‘Vijftig jaar Taalwetenschap
in Nederland’ en de hoogleraar Dr. J. Romein over ‘Vijftig jaar Geschiedwetenschap
in Nederland’. In mijn slotwoord gaf ik een karakteristiek van Henriëtte Roland
Holst, die in deze vergadering tot erelid was benoemd. Zij was de dichteres die op
haar wijze gedurende de gehele regeringsperiode van Hare Majesteit de Koningin
een eigen, zeer bijzondere stem aan ons volk had doen horen.
Reeds lang waren er plannen om Henriëtte Roland Holst nog op een andere wijze
dan door de aanbieding van het erelidmaatschap van de zijde van de Maatschappij
te huldigen. Met de Toneelgroep Comoedia kon een regeling worden getroffen dat
haar toneelstuk ‘Thomas More’ zou worden opgevoerd. Dit geschiedde 6 maart 1949
in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Het stuk bleek zeer wel speelbaar en maakte
een diepe indruk.
De Heer Victor van Vriesland had in het bijzonder aangedrongen op mijn 2e
herbenoeming in verband met de samenwerking met de P.E.N.-club, het vertalen
van Nederlandse letterkundige werken en de samenwerking met de afdelingen en de
Zuid-Nederlandse tak, die eerst nu behoorlijk op gang begonnen te komen. Er werd
in dit verenigingsjaar een nauwe samenwerking tot stand gebracht met de Nederlandse
Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars en met het P.E.N.-centrum in
Nederland. De aangename samenwerking met de Voorzitters van de Noordelijke en
Oostelijke afdelingen van de Maatschappij, de Heren Dr. H. de Buck en de hoogleraar
Dr. L.C. Michels dient hier in het bijzonder te worden vermeld.
Het Bestuur bezon zich in dien tijd veelvuldig op de mogelijkheid om de
werkzaamheid van de Maatschappij in het bijzonder op het gebied van de schone
letteren uit te
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breiden. Begin 1949 was door 4 Bestuursleden een plan uitgewerkt voor het
uitschrijven van een sonnetten-prijsvraag, dat de enthousiaste toestemming van het
gehele Bestuur verkreeg. Dat ook overigens in Nederland deze prijsvraag werd
gewaardeerd, blijkt uit het feit dat 575 sonnetten werden ingezonden. Het waren
sonnetten met een inhoud van de meest verschillende aard. Slechts een enkele had
de Maatschappij zelf tot onderwerp. Het Bestuur had ditmaal de beoordeling aan
zichzelf gehouden. Nadat ieder der leden zich eerst afzonderlijk een oordeel had
gevormd werden verscheidene avonden besteed aan het treffen van een uiteindelijke
keuze. Er was zoveel goed werk bij, dat zulk een keuze verre van eenvoudig was.
Tenslotte werd een gedicht bekroond, dat ingezonden was door Mej. W. Holzhaus
onder het pseudoniem ‘W.M. Frederiks’. Op de jaarvergadering van 1951 werd de
uitslag van de prijsvraag bekend gemaakt. Ik laat het bekroonde werk hier volgen:

In Memoriam
Het is niet waar dat je bent weggegaan,
Want ik blijf altijd bij je glimlach waken
En verder kan de wereld mij niet raken,
En verder gaan de dingen mij niet aan,
Want uit mijn wezen is de kern genomen
En verder gaan de dingen mij niet aan.
De jaren zullen om dit doodsbed staan
Als vreemdelingen, die voor mij niet komen.
Zo wacht ik; zo bewaak ik de kristallen
Minuten van die uitgestreden strijd,
En als de zware dagen langs ons vallen
Hoor ik mijn voeten lopen door de tijd;
Hoor ik mijn voeten lopen langs het smalle
Slapende pad, dat naar jouw glimlach leidt.

Dit sonnet werd aan alle leden in tweekleuren-druk toegezonden.
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De maaltijd, na de jaarvergadering van 1951, zal altijd in mijn herinnering blijven.
Vele van de leden der Maatschappij droegen daar geïmproviseerde sonnetten voor,
Bloem, van Vriesland, Asselbergs, Minderaa en anderen. Dr. P. de Keyser uit Gent
besloot de avond met zijn loflied op de Maatschappij, dat hij, prachtig gecalligrafeerd,
aanbood.

Sonnet
Zoals de landman staart met star gezicht
Naar 't golvend land, dat als een zee van voren
Het zaad verbeidt, waaruit het blonde koren
Straks rijzen zal in 't schijv'rend zonnelicht,
Zo staart de dichter bij het avondlicht
Naar 't blank papier, dat spraakloos d'ongeboren
Gedachte duldzaam beidt, wijl, droomverloren
Zijn geest, door tijd en ruimte ijlend, zicht.
Wie zal de garven binden van dat zichten?
Wie zal ze bergen in de veil'ge schuur?
Wie 't zanterswerk op 't stoppelveld verrichten?
Gij, Letterlievend bent, die rust noch duur
En kent, vóór 't zaad geborgen zij in keurgedichten,
Beschut als door Vestalen 't heilig vuur!

Dat Mr. A. Mout, rechtsgeleerde met grote letterkundige smaak en veel goede
betrekkingen in de wereld van de schone letteren, bereid werd gevonden voor het
verenigingsjaar 1950-1951 het voorzitterschap op zich te nemen, is de Maatschappij
zeer ten goede gekomen. Veel van hetgeen na de oorlog werd aangevangen is onder
zijn voorzitterschap geconsolideerd. Mijn eigen directe bemoeiingen met het bestuur
van de Maatschappij waren hiermede ten einde, zo is ook het verhaal van mijn
herinneringen, die een tijdvak van 20 jaar Maatschappij-geschiedenis beslaan.
Het is een bont geschakeerd verhaal geworden. Nu ik deze
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20 jaar weder aan mijn oog laat voorbijgaan komt één gedachte boven alle naar voren:
de levenskracht, die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde telkens weer blijkt
te bezitten, ook in tijden waarin men haar als door de belasting der traditie onmachtig
achtte, met het moderne leven gelijke tred te houden.
P.J. IDENBURG
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De schuttersdoelen met gezicht op de Doelengracht Kopergravure door Abr. Delfos, anno 1763.
Uit; F.v. Mieris, Beschrijving der stad Leijden, 1770, deel II 408.
Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden nr. 20515.
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Huisvesting
Op Vrijdag 18 juli 1766 's middags om vier uur werd de eerste vergadering, de
oprichtingsvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gehouden
in de schuttersdoelen. In het Gedenkschrift van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1766-1866, vertelt Dr. J.T. Bergman1) in zijn Proeve eener
geschiedenis van de Maatschappij op p. 174 (1), dat ‘de Schuttersdoelen een voormalig
stedelijk gebouw op het ruime vierkante plein was, waar thans de kazernen voor het
paardenvolk staan, niet ver van de Varkenmarkt. Oorspronkelijk bestemd ten dienste
der schutterij van het voormalig St. Jorisgilde, werd het voor 't overige gebruikt tot
openbare en byzondere bijeenkomsten, partijen enz.’ Verder wordt nog vermeld, dat
voor de maandvergaderingen de benedenkamer op de plaats en voor de jaarlijkse
vergaderingen de grote schutterszaal werden gebruikt. Een klein kamertje naast de
benedenkamer diende voor het bewaren van boeken en papieren. De lokalen mochten
aanvankelijk op stadskosten worden gebruikt.
De schuttersdoelen werd op 1 mei 1779 verlaten, omdat de

1) Jean Theodore Bergman, geboren te Vlissingen 24 april 1795, overleden te Leiden 24
november 1878. Ingeschreven als student in de letteren en theologie 1812; promoveerde in
november 1819 in de theologie en in de letteren. Proponent bij de Waalse gemeente. Werd
26 juni 1827 tweede onderbibliothecaris aan de Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden, in
1834 tweede bibliothecaris tot hij ontslag nam de 11e maart 1865 op 70-jarige leeftijd. Hij
had een werkzaam aandeel in de samenstelling van de catalogi van de bibliotheek van de
Maatschappij 1827, 1847, 1864 met supplement over 1829-1839, 1848-1857 en de registers
over de jaren 1849 en 1865. Bij de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Maatschappij
werd hij tot erelid benoemd. Bergman beheerde de bibliotheek van de Waalse gemeente. De
door hem bewerkte catalogus verscheen in 1855. Als byzonderheid zij vermeld, dat hijzelf
zijn levensbericht samenstelde, dat verschenen is met een naschrift van Dr W.N. du Rieu.
Zie: Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde 1879, p. 35.
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vertrekken bepaalde bezwaren opleverden. Voornamelijk dwong de vochtigheid, die
zeer schadelijk was voor de bibliotheek vooral, om naar een in dit opzicht gunstiger
gelegenheid uit te zien.
De St. Jorisdoelen, waarvan de oorsprong in de 14e eeuw is te stellen werd reeds
in de 16e eeuw tussen de Witte Singel en de Groenhazengracht gevestigd. Het was
een stoer gebouw met zeskante toren en een fraai entree. Orlers zegt in zijn
Beschrijving der stadt Leyden (2), het volgende van dit gebouw: ‘De doelens,
dewelcke alhier grooter ende schoonder zijn als in eenige stadt in Hollant, zijn gelegen
aan de suijtwestzijde van deser stede wallen opte vesten omtrent de Witte poorte:
eertijts zijn die afghesondert ende ghescheyden gheweest in twee afgesonderde
plaetsen zonder dat men uijt den eenen in den anderen comen mochte, maer weynich
jaren geleden soo zijn die achter int noorden met een gangpadt aen den anderen
gebracht, alsoo dat men nu uijten eenen in den anderen bequaemelicken mach gaen
wandelen, sonder terugge te moeten keeren. Dese doelens begrijpen met haer beyden
in de breede tusschen beyde de doornenhagen, gemeten tnegentich treden opte passen
ende in de lengde hondert ende tseventich derselver treden: hetwelck voorwaer een
schoone grootte is. Beyde de doelens zijn afgedeelt in acht bysondere ende
afgescheyden wandelgangen ende aen de suijt ende noortzijde een groot viercant
pleyn, meest alle te samen met schoone hooge linden, ypen ende doornen beplantet,
wesende langhs ende door dewelcke het in den somer wonderlicken lustich ende
vermaeckelick te wandelen is. Tusschen dewelck hier ende daer geordonneert ende
ghemaeckt zijn eenige doelens ofte schietplaetsen, alwaer men met het roer ofte
caliber, mette cruijs ende voetbooghe alle daghen mach gaen schieten... In yder van
de voornaemste doelens staet een schoonen ende heerlicke huijsinge van tamelicke
grootte, verdeelt zijnde in veele ende verscheyden cameren ende vertrecken:
insonderheyt in den voorsten doelen, hetwelcke omtrent 27 ende nu, anno 1640 53
jaeren gheleden vernieuwt ende vertimmert is’. Van Mieris vertelt in zijn Beschrijving
van

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

117
Leyden (3); ‘De hoofdingang van de St. Jorisdoelen bevindt zich in het zuiden naast
een zeskante toren in het opperste van hetwelke eene eedplaats (eetplaats) getimmerd
is, welke tot vermaaklijkheid met tafel en gasten tegelijk rondom gedraaid kan
worden’.
De situatie van de toren veranderde in de loop der jaren ten opzichte van het
gebouw door de verschillende uitbreidingen van het laatste. Aanvankelijk centraal,
later in de rechter helft van het gebouw staande en dan niet meer vrij, maar ingebouwd.
De afbeelding van de St. Jorisdoelen, daterend van voor de verbouwing, die een
uitbreiding inhield, is te vinden op de plattegrond van Leiden met bebouwing in
opstand van Hans Lieffrinck uit 1578. Zie ill. nr. 2, detail. Boven de
benedenverdieping, waarvan niet zoveel bekend is - zij werd gebruikt voor
opslagruimte en stal - bevond zich over de gehele lengte de gravenzaal. In de vooren achterwand bevonden zich resp. 8 en 7 kruiskozijnen. Twee schoorstenen in de
kortste wanden tegenover elkaar geplaatst, gaven gelegenheid de zeer ruime zaal
door hout- of turfvuren te verwarmen. De schouwen werden geflankeerd door vensters.
Meubilair van enige betekenis schijnt er niet geweest te zijn. Het vertrek was
aantrekkelijk door de aanwezigheid van fraaie schutterstukken, geschilderd door de
bekende meester Joris van Schooten1), en van de kapiteinsportretten, waarvan Jacob
van der Merck2) de schilder was.

1) Joris van Schooten, geboren 1587 te Leiden, overleden 1651 aldaar, was een zoon van de
zuid-nederlandse bakker Frans van Schooten. Joris was leerling van de gebroeders Coenraad
en Evert van der Maas en leermeester van Rembrandt, Jan Lievensz. en Abr. van den Tempel.
Zijn oeuvre bestaat uit protretten, schutterstukken en historiebeelden. Hij schilderde het
dramatische gegeven: burgemeester van der Werff biedt zijn zwaard aan de uitgehongerde
burgerij van Leiden aan met de woorden: Syt ghy dan met mijn doot beholpen, neemt mijn
lichaem, snydet ontstucken ende deylt daervan soo vele als strecken mag, ick bens ghetroost.
2) Jacob Frans van der Merck, geboren te 's Gravendeel ± 1610 en vlg. Swillens overleden te
Leiden 1664. Schilder van portretten, stillevens en groepen.
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Een heel bijzondere noot gaven de ramen aan het vertrek, de z.g. gravenramen (4),
waarnaar de zaal ook de gravenzaal werd genoemd. Toen de uitbreiding van de St.
Jorisdoelen, waarmee men in 1580 begon, was voltooid, sloten op 13 december 1586
deken en hoofdmannen van de Leidse schutterij met de glasschilder mr. Willem
Willemsz. Thybout uit Haarlem (1520-1599) een contract, waarbij werd bepaald,
dat hij 35 nieuwe glazen zou leveren, waarin hij de portretten van 35 graven en
gravinnen van Holland zou schilderen (5). Thybout was een zeer bekend glasschilder.
Hij had voor Haarlem o.a. in het klooster der Carmelieten geschilderde fresco's,
eveneens portretten van graven en gravinnen, op panelen gecopieerd; ook voor het
Huis te Warmond had hij gewerkt evenals voor de St. Ursulakerk te Delft en voor
de Grote Kerk te Gouda. In 1613 werd van de gravenzaal een kapiteinskamer
afgescheiden. De kapiteins hebben in de onderramen - de bovenramen waren immers
beschilderd met de gravenportretten - hun wapenschilden laten aanbrengen (6). Jan
Post was de glasschrijver, zoon van de architect Pieter Post. In 1648 zetten de
toenmalige kapiteins deze traditie voort.
Enkele der gravenramen en 34 gesneden wapenschilden zijn bewaard gebleven
en bevinden zich in het museum ‘De Lakenhal’. 35 Kartons, ontwerpen voor de
gravenramen, berusten in de prentverzameling van de Gemeentelijke Archiefdienst
(7). Van de inventaris van de St. Jorisdoelen is nog wel een en ander overgebleven
en dagelijks te zien. Meerdere rondassen, hellebaarden, spontons, borst- en rugstukken,
helmen en halsbergen bevinden zich thans in de oude hal van het stedelijk museum.
Enkele schutterstukken van Joris van Schooten en van Van der Merck, een
Marotkaarsenkroon en de gebrandschilderde glazen van Willem Thybout vindt men
in de oude pers van het museum. Het stadsbestuur liet in 1820 een begin maken met
de sloop van de St. Jorisdoelen. De St. Sebastiaansdoelen was toen reeds verdwenen
(afgebroken in 1733).
Voordat wij afscheid nemen van het gebouw, dat 13 jaar lang de Maatschappij
heeft gediend, passeren wij met aandacht de fraaie poort, die met het front naar de
Varkenmarkt is ge-
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Steenschuur (noordzijde) vanaf de Saaihal tot voorbij de Langebrug vóór 1807.
Tekening in O.I. inkt door J. Timmermans, ca. 1795.
Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden nr. 4527.
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wend, gebouwd naar het ontwerp van Arent van 's Gravesande, uitgevoerd in
Benthemersteen, versierd met een Dorische pilasterstelling en bekroond door een
beeld van St. Joris en de draak, omringd door verschillende krijgsattributen (8).
Van de St. Jorisdoelen verhuisde men naar een pand aan de Oude Vest, hoek
Volmolengracht, in die tijd de Oliphant voorheen de Vier Harten genaamd. In dit
perceel was van oudsher een brouwerij gevestigd. Het werd na de dood van Nicolaas
van Es, brouwer, door diens weduwe Cornelia Kool uit haar insolvente boedel
verkocht bij willig decreet dd. 27 juli 1772 (9) aan deken en hoofdlieden van het
brouwersgilde. Tweemaal heeft men een contract van huur/verhuur met het
brouwersgilde afgesloten, het laast in 1799. Reeds de 28e mei 1789 verleenden ‘die
van den Gerechte der stad Leyden’ toestemming het brouwersgilde op te heffen. Het
rekest, waarin toestemming tot opheffing wordt verzocht, vermeldt, dat deken en
hoofdlieden ‘den staet van hun gilde in overweging genomen hebbende, ontwaar
worden, dat in weerwil van alle voorzorgen het gemelde gilde sedert eenige jaaren
geheel ten niet gaat’ 10). We mogen veronderstellen, dat het bestuur van de
Maatschappij van deze omstandigheden op de hoogte was en dat het geen verrassing
was, toen in 1801 het huis aan een particulier werd verkocht. Zoals dat meestal het
geval was heeft het gilde zijn bestaan in andere vorm en doelstelling voortgezet
waardoor te verklaren is, dat de Maatschappij huurder bleef na de opheffing van het
gilde.
In 1803 vestigde men zich in een bovenzaal van een gebouw, dat niet aan de
Langebrug, maar daarachter gelegen was en toegankelijk door een poort, de
Gekroonde Liefdepoort genoemd, thans Langebrug nr. 97. Het gebouw was eigendom
van het Taal- en Dichtlievend Genootschap ‘Kunst wordt door Arbeid verkregen’,
evenals de Maatschappij in het jaar 1766 opgericht. In deze kring speelde, vooral in
de eerste jaren van haar bestaan, Cornelis van Hoogeveen jr., boekhandelaar, (geboren
1741) 7Pieterskerkkoorsteeg, tegenwoordig nr. 20, een belangrijke rol. Hij stelde in
de eerste jaren een deel van zijn woning aan de Lange
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Pieterskerkkoorsteeg beschikbaar als vergaderruimte. Wanneer men het artikel van
E. Pelinck, De vergaderzaal van Kunst wordt door Arbeid verkregen in het Leids
Jaarboekje 1956 (11) doorleest en de door P.C. La Fargue van deze zaal vervaardigde
schilderijen beziet, kan men zich zonder moeite voorstellen in welk een genoegelijke
sfeer de leden van dit genootschap hun bijeenkomsten hebben gehouden. Het is
evenwel niet het huis van Van Hoogeveen, dat iets met de Maatschappij heeft te
maken gehad. In 1780 heeft Van Hoogeveen de verhuur van de zaal beeindigd en
heeft het bestuur van het genootschap successievelijk vijf panden aan de Langebrug
aangekocht, waarvan drie achter de Langebrug waren gelegen en toegankelijk door
de hierboven genoemde poort, thans zij-ingang van het bureau van Politie. In een
van deze drie percelen heeft de Maatschappij haar vergaderzaal en secretarie gehad.
Ondanks beschadigingen, veroorzaakt door het springen van het kruitschip begin
1807 kon men in hetzelfde jaar de huizen weer betrekken. Men heeft slechts een paar
maanden in de Burcht vergaderd. Tot 1818 is de Maatschappij aan de Langebrug
gehuisvest geweest. Het was inmiddels met Kunst wordt door Arbeid verkregen niet
best gegaan. Een oplossing bracht een samensmelting met het Rotterdamse ‘Studium
Scientiarum genetrix’ en het Amsterdamse ‘Wij streven naar de volmaaktheid’. Zij
noemden zich na de samensmelting ‘Bataafsche (later Hollandsche) Maatschappij
van fraaije kunsten en wetenschappen’. (Te Winkel. Ontwikkelingsgang, V, p. 526).
Uit een rekest van 30 mei 1826 aan de gemeenteraad - waarover later meer -, blijkt,
dat de Langebrug voor de Maatschappij verloren ging, omdat het genootschapshuis
van Kunst wordt door Arbeid verkregen werd afgebroken. Men heeft toen gebruik
moeten maken van logementen, met name van De Gouden Leeuw aan de Breestraat,
of van de Schouwburg. Uit officiële bron, het notulenboek van burgemeesteren (12),
vernemen we, dat mr. Jacob Fredrik Constantijn Moltzer namens directeuren van de
Maatschappij van fraaye Kunsten en Wetenschappen mededeelt, dat deze
maatschappijen reeds lang behoefte hebben aan een zaal voor het houden van hun
openbare
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vergaderingen en voorlezingen met de daartoe verder benodigde lokalen. Hun
aandacht was gevallen op een grote zaal van het voormalige Catharinagasthuis met
daaraan belendende vertrekken. Na deliberatie verklaren burgemeesters, dat zij op
dit verzoek geen besluit kunnen nemen, maar het aan de Raad zullen voorleggen.
Hiervan is geen resultaat gekomen, want drie jaar later - 30 mei 1826 - wenden zich
gemachtigden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, van de
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen, van de Huishoudkundige
Maatschappij en van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot de Gemeenteraad
(13). Het hierboven gesignaleerde rekest (p. 6) zegt van de noodoplossing: logement
of schouwburg, dat het logement meestal te kleine ruimte biedt en de schouwburg
ongelegen en soms niet te krijgen is en geen van beide ‘voeglijk en doelmatig’ is
ingericht voor de verschillende bijeenkomsten, die men wil houden. Het rekest stelt
vast, dat het stedelijk bestuur als curatoren van de Hogeschool en andere colleges
zich in dit opzicht in verlegenheid hebben bevonden. Wanneer men het oog vestigt
op andere steden, die verre beneden Leiden in aanzien staan en daarbij betrekt het
getal van inwoners en vermogens, leidt dit tot de teleurstellende conclusie, dat men
soms in kleine plaatsen meerdere lokaliteiten aantreft, die rekestranten zo nodig
hebben, terwijl wellicht een geschikte gelegenheid aanwezig is, welke met niet
‘noemenswaardig sacrifice tot het voorschreven doel zeer gemakkelijk daar te stellen
en in te rigten zijn zoude’. Zij noemen de grote zaal van het voormalige
Catharinagasthuis, waar de maaltijd der studenten ter gelegenheid van het 250-jarig
bestaan van de Academie is gehouden. Reeds eerder is een beroep gedaan op het
stadsbestuur deze zaal ter beschikking te stellen, maar dit verzoek bleef onafgedaan
liggen (14). Tenslotte bieden zij aan de nodige financiële lasten te dragen. De 30e
maart 1826 werd na uitvoerige deliberaties het verzoek ingewilligd, waarbij o.a. in
aanmerking werd genomen, ‘dat deze maatschappijen niet slechts voor hare leden,
maar ook voor de ingezetenen dezer stad, voor geheel het beschaafd publiek tot nut
en genoegen pogen te strekken door de toegang
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tot hun openbare vergaderingen zo wijd mogelijk open te stellen, omdat de
wetenschappen in geen stad in Nederland meerder aanspraak hebben op bescherming
en aanmoediging dan waar de eerste van 's Lands Hogescholen prijkt. De grote zaal
van het Catharinagasthuis en andere lokalen zullen ten behoeve van o.a. genoemde
maatschappijen worden in orde gemaakt tegen betaling van billijke retributie’.
Hoewel dit niet uit de betreffende stukken kon blijken was de regentenkamer van
het voormalige Catharinagasthuis, toen nog onder beheer staande van kerkvoogden
van de Waalse Kerk, reeds een drietal jaren in gebruik van de Maatschappij. Na het
hierboven besproken besluit van de raad kwamen daarbij nog vierentwintig jaar.
Het St. Catharinagasthuis, dat vóór 1276 gesticht moet zijn, was aanvankelijk
particuliere instelling, zoals al dergelijke huizen, een kortstondige verblijfplaats voor
arme reizigers, een passantenhuis dus, combinatie van gastvrijheid en weldadigheid.
Hoewel deze taak heel lang wordt voortgezet, gaat men toch daarnaast zieken
opnemen. De verzorging van ‘de wanderende gesellen’ is opgevat als een object voor
de voorbereiding van de zielsrust, maar in het onderaardse veroorzaakten deze
zwervers zoveel onrust, dat men op den duur genoodzaakt werd hen te doen
overnachten in een afzonderlijk gebouw, op de binnenplaats van het gasthuis gelegen.
Men kan hieruit opmaken, dat de ziekenverpleging hoofdzaak was geworden. Van
een particuliere inrichting wordt het algauw een semi-overheidsinstelling. Het
algemeen toezicht berust dan bij het stedelijk bestuur. Een stap verder betekent, dat
gemachtigden van het stedelijk bestuur het gasthuis beheren: de gasthuismeesters.
Zij komen onder de naam gasthuisberaders al in 1293 voor.
Bij de oprichting bestond het gasthuis uit een voor- en een achterhuis naast een
lage toren. De grote zaal aan de Breestraat was voor de zieken bestemd. Het doet
vreemd aan als men verneemt, dat zij achter een traliewerk lagen. Het achterhuis
werd bewoond door personeel. In 1392 komen er uitbreidingen, die steeds worden
voortgezet. Regelmatig worden hiervoor huizen
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Het gebouw van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen aan het Steenschuur hoek Langebrug.
Foto J. Goedeljee, eind 19e eeuw. Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden nr. 29028.
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Oude stadsgehoorzaal, Breestraat 60-62. Foto door J. Goedeljee, vóór 1871.
Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden nr. 28968.
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onteigend aan de Breestraat en aan de Rijn (tegenwoordig Aalmarkt). In het begin
van de 16e eeuw nam het gasthuis een terrein in, dat begrensd werd door Breestraat
en Aalmarkt. Aan de Breestraat besloeg het gasthuis een terrein, dat nu ingenomen
wordt door de Gehoorzaal, de voormalige school voor meisjes (Breestraat 66) en de
Waalse kerk. Aan de Aalmarkt door perceel nr. 11, eertijds apotheek van het gasthuis
en later stadsapotheek, de Lucas van Leydenschool, (Aalmarkt 9 en 10) en de
achterzijde van de Gehoorzaal (Aalmarkt 7 en 8). Naast het gasthuis lag aan de
oostzijde sedert 1421 een kerkhof.
Het St. Catharinagasthuis heeft vooral in de 15e eeuw een grote bloei gekend. Het
beleg bracht het op de rand van de financiële afgrond. In de 17e eeuw beleefde de
instelling meerdere ups en downs, maar tot een gezonde economische toestand kon
het niet meer komen. De 12e juli 1799 kwam het tot de opheffing bij besluit van de
Administratieve Municipaliteit.
Daarna kregen de gebouwen een andere bestemming. De stadsgehoorzaal werd
in 1826 van de Lokhorststraat (het oude gymnasium) in een deel van het gasthuis
ondergebracht; aan de Aalmarkt werd een industriecollege gevestigd en een stedelijke
linnenweverij. Aan de Breestraat vonden de kantoren van de stedelijke accijnzen en
het postkantoor een al of niet geschikte ruimte en ergens in het complex van bij- en
aanbouwen waren op een gegeven moment de militaire kledingmagazijnen en de
fabriekshal te vinden (15).
Van dit bonte geheel interesseert ons momenteel alleen de gehoorzaal en zijn
lotgevallen. Tot 1850 heeft de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de
beschikking gehad over de grote zaal, vanzelfsprekend niet permanent, een
aangrenzende vergaderzaal en op de eerste verdieping een vertrek voor haar
bibliotheek. In genoemd jaar werd de relatie met het stadsbestuur, wat de
overeenkomst huur/verhuur betreft, verbroken en verhuisde men naar het nieuwe
gebouw van ‘Het Leydsche Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen’
aan het Steenschuur.
Dit gebouw werd opgetrokken op de Kleine Ruine, naast de voormalige saaihal.
Het ontwerp was van de architect Schaap
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en werd uitgevoerd door de timmerman H.J. van Leeuwen. De voorwaarden,
waaronder het terrein door de stad aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
afdeling Leiden, was afgestaan, mogen soepel genoemd worden: erfpacht tegen een
jaarlijkse recognitie. Bij de inwijding op 19 september 1850 hield prof. dr. J.F. van
Oordt JWz. (16) als voorzitter van de bouwcommissie een toespraak, waarin hij o.a.
vermeldde, dat toen het gebouw nauwelijks klaar was bleek hoeveel behoefte in
Leiden aan een dergelijk gebouw bestond. Nog voor de officiële opening hadden de
deelnemers aan het Landbouwkundig Congres er een maaltijd gehad evenals de
studenten ter gelegenheid van de lustrumfeesten.
Intussen waren de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde en de Leidsche
Maatschappij voor Toonkunst vaste huurders geworden. Een der benedenlokalen
diende als vergaderzaal voor de maand- en jaarvergaderingen. Op de bovenverdieping
beschikte de Maatschappij over een ruime bibliotheek met annex een leeszaal. ‘En’,
zegt prof. van Oordt, ‘schoon wij van de eene zijde de voldoening hebben, dat zij
beter dan vroeger, beter dan elders zou kunnen geschieden aan hare behoeften voldaan
zien, mogen wij aan den anderen kant onze bijdschap en dank niet ontveinzen, dat
zij door het betrekken van die lokalen en het geldelijk voordeel voor ons daarmede
verbonden, hebben medegewerkt om ons zulk een gebouw te doen stichten als zonder
zulk een hulp onmogelijk zou geweest zijn, daar de inkomsten alleen ons in staat
moeten stellen om aan onze verplichtingen jegens onze deelhebbers te voldoen’.
Lang, tot 1938, is de Maatschappij trouw geweest aan het Nutsgebouw. In zijn
toespraak op de jaarvergadering, die de 21e juni 1939 in het Schuttershof bij het
Station werd gehouden, zei de voorzitter over de verandering van domicilie het
volgende.
‘Ditmaal althans zou Uw Voorzitter zich gedrongen gevoeld hebben tot het houden
van enkele beschouwingen, ook wanneer er geen artikel was dat hem hiertoe
verplichtte. De vreemde omgeving, waarin wij samengekomen zijn, zal de
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geregelde bezoekers der jaarvergadering wellicht een gevoel van onwennigheid
bezorgd hebben; zij zien elkander niet terug in de pijpela van het Nut, met haar sober
meubilair, haar gedurfde wandbeschildering en haar nieuwsgierig binnenglurende
straatjongens; zij hervinden vooral niet de bekende schikking der stoelen, die scheen
uit te nodigen om dezelfde plaats van verleden jaar weer in te nemen. Erger nog, zij
zijn nu verstoken van de morgenwandeling langs het Rapenburg, voor velen reeds
een begeerd genot om de herinnering aan gelukkige jeugdjaren en hadden daarvoor
in de plaats een aantal verkeerstechnische vraagstukken op te lossen om den korten
afstand tusschen Station en Schuttershof te overwinnen. De keuze van deze zaal is
een proef die samenhangt met de wijziging van domicilie onzer Maatschappij; het
Nutsgebouw, dat slechts onze zetel blijven kon zoolang de gehechtheid aan de
overlevering sterker was dan het verlangen naar een doeltreffende en vooral waardige
huisvesting, heeft op het Bestuur zijn aantrekkingskracht verloren; de verplaatsing
naar het Snouck-Hurgronjehuis is voor hen, die op zijn minst in maandelijksche
aanraking met de Maatschappij komen, een bron van groote voldoening en vreugde.
Het is begrijpelijk, dat er enkelen zijn, die met eenig misprijzen zullen oordelen over
deze onbestendigheid, het beklagende dat de zucht tot verandering ook in onze
eerbiedwaardige Maatschappij de hoofden ontsteld heeft. Maar, wanneer zij straks,
milder gestemd door een wandeling, die hen toch langs het geliefde Rapenburg voeren
zal, de inrichting van ons nieuwe tehuis zullen gezien hebben, dan twijfel ik er niet
aan of zij zullen deze verandering een vooruitgang achten en het althans den vasten
bezoekers der maandvergaderingen niet misgunnen, dat zij zich in de nieuwe
omgeving reeds geheel thuisvoelen. Geen wonder dan ook, dat het Bestuur ook voor
de Jaarlijksche Vergadering een passender verblijf kiezen wilde en daarom het Nut
voor het Schuttershof verwisselde’ (17). Nog steeds is de smaakvolle en intieme
sfeer van de beide vertrekken waar de maandvergaderingen worden gehouden ‘een
bron van groote voldoening en vreugde’. Het Snouck-Hurgronje huis, een sieraad
aan het Rapenburg,
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was sedert 1920 tot 1936 eigendom van prof. dr. C. Snouck Hurgronje (geboren
1857), de bekende hoogleraar in de arabische taal en letterkunde, de internationaal
beroemde kenner der oosterse wetenschappen, adviseur van de minister van kolonien.
Prof. Snouck Hurgronje kocht Rapenburg nr. 61 van prof. mr. J.E. Heeres, hoogleraar
in de geschiedenis van Nederlands-Indië, die het pand sedert 1913 bewoonde. Dit
mooie huis heeft een lange geschiedenis. Tijdens het beleg werd het bewoond door
Dirck Jacobsz. van Montfoort, gastheer van prins Willem van Oranje, toen deze,
nadat de Spaanse troepen het beleg van Leiden hadden opgegeven op 5 october 1574
in de stad kwam om orde op zaken te stellen o.a. om de wet te verzetten. Dirck
Jacobsz. van Montfoort was omstreeks 1508 geboren, zoon van Jacob Florisz. van
Montfoort, steenbakker. Tot en met het beleg heeft Van Montfoort geen functie in
het stadsbestuur vervuld. De prins benoemde hem tijdens zijn verblijf in de stad tot
een der vier burgemeesters. Bij de opening van de universiteit nam Van Montfoort
uit hoofde van zijn functie deel aan de plechtigheid. Zijn zoon Claes Dircxz. van
Montfoort was tijdens het beleg officier van de wacht. Van Montfoort's bezit aan het
Rapenburg was aanzienlijk groter dan het tegenwoordige nr. 61. Het strekte zich uit
van de Doelensteeg tot aan Rapenburg nr. 59, het clubgebouw van de V.V.S.L. en
kwam uit aan de Doelengracht. Bovendien had Van Montfoort bezittingen aan de
Doelensteeg. In 1622 is het bezit in drie delen verkaveld. Een koopakte van 1623
spreekt dan nog van een ‘schone treffelijke en playsante wel geboude huijsinge, erve,
horst ende boomgaert’.
Na 1623 is het terrein verder opgesplitst in meer dan 15 percelen.
Naast de buurhuizen valt het Snouck-Hurgronjehuis op door zijn rijk
geornamenteerde middentravee en kroonlijst in Lodewijk XV stijl. De vertrekken,
waarin de Maatschappij haar maandvergaderingen houdt, zijn in dezelfde stijl
betimmerd, behangen met fraai damast. De familieportretten dragen mede bij tot de
huiselijke sfeer.
Rapenburg 61 is na de dood van prof. Snouck Hurgronje
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verworven door het Universiteitsfonds. De representatieve vertrekken worden
verhuurd voor bepaalde gelegenheden als recepties en vergaderingen. De verdiepingen
zijn thans in gebruik bij het Instituut voor Javaanse Taal- en Letterkunde.
Nadat men het ‘Nut’ had verlaten, heeft men voor de bestuursvergaderingen lange
tijd een kamer op de eerste verdieping van het Snouck Hurgronjehuis in huur gehad.
Terwille van onvermijdelijke bezuinigingen is men omstreeks 1950 gaarne ingegaan
op de uitnodiging van Dr. A.H.M.C. Kessen, bibliothecaris van de
Universiteitsbibliotheek gedurende de jaren 1947-1960, om de bestuursvergaderingen
in zijn werkkamer te houden en de commissievergaderingen in de Thiele kamer van
de Universiteitsbibliotheek. De huidige bibliothecaris zet deze gewaardeerde
gastvrijheid voort.
Het laat zich aanzien, dat de hoofden van de bestuurlseden niet meer zo spoedig
‘ontsteld’ zullen worden door onbestendigheid voor zover het de domicilies van de
Maatschappij betreft.
Jaarlijkse vergaderingen werden op de volgende plaatsen gehouden.
1766-1802

Schuttersdoelen; 1794-1802 geen
vergaderingen.

1803-1817

Langebrug.

1818-1824

Logement De Gouden Leeuw, Breestraat.

1825-1843

Logement De Zwaan, Lisse.

1844-1845

Logement Den Deyl, Wassenaar.

1847-1848

Stadsgehoorzaal.

1849-1850

Locaal De Vink.

1851-1938

Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen,

21 juni 1939

't Schuttershof, Stationsweg no. 55.

2 nov. 1940

Gouda, ‘Concordia’, Westhaven.

7 juni 1941-1943, 1946, 1947, 1949

in R. Mus. v. Volkenkunde, Steenstraat.

1950 tot heden

Academiegebouw aan het Rapenburg.

Buitengewone vergaderingen.
11 aug. 1945

Oosters Inst. Rapenburg.
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22 dec. 1945

Zomerzorg.

16 juni 1948

A'dam, Inst. Cult. Centr. Paviljoen,
Vondelpark.

1950

tot heden Academiegebouw.
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De Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
1766-1966
I. Oprichting en Beginjaren
De oprichting van onze bibliotheek is een van rechtswege ingetreden gevolg geweest
van de stichting van de Maatschappij zelf. Aangezien deze stichtingshandeling met
achtiend' eeuwse wijdlopigheid is genotuleerd, weten wij heel nauwkeurig waar en
wanneer de bibliotheek haar bestaan begonnen is: op vrijdag 26 maart 1766 ten huize
van Frans van Lelyveld, waar de constituerende vergadering plaats vond, die het
besluit nam het taal- en letterkundig genootschap Minima Crescunt uit te breiden tot
een algemene Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Dit plan had de gastheer
al geruime tijd bezig gehouden. Hij was als Leids student een voorman geweest van
het in 1757 gestichte dispuut Linguaque Animoque Fideles, dat in 1761 was
omgedoopt in Minima Crescunt. Van Lelyveld wilde Minima nieuw leven inblazen.
Het moest een ‘volksmaetschappy’ worden, een voor het gehele Nederlandse volk
gezaghebbend orgaan zoals in Frankrijk de Académie Française. Ter uitvoering van
dit hooggestemde plan kwamen op die bewuste vrijdag vijf leden van Minima bijeen:
Van Lelyveld, Kreet, Paludanus, Tollius, Boers. Door hun besluit het oorspronkelijke
genootschap in een Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te doen opgaan
verwierf de nieuwe rechtspersoon ook de boekerij van Minima in eigendom. Eerst
op een volgende vergadering-11 april 1766- ging men de practische consequenties
hiervan na. Besloten werd een inventaris van de boeken te maken en een deel door
Van Lelyveld en de overige door Boers te laten bewaren. Het was maar een kleine
collectie: de catalogus vult nog geen twee bladzijden van het notulenboek. Onder de
29 nummers valt één handschrift op, een ‘oud op pergament geschreven
getydeboekje’. Verder zijn het in hoofdzaak contemporaire publicaties, lofdichten,
lijkzangen, hekeldichten en niet te vergeten de Catalogus der Haagse Lees-bibliotheek
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met de 1e 2e, 3e, en 5e Vermeerdering. Ziedaar de kern, die bestemd was het
oorspronkelijk devies Minima Crescunt bij uitstek waar te maken door in de loop
van twee eeuwen uit te groeien tot een wetenschappelijke bibliotheek van ten naaste
bij honderdduizend delen.
Voorlopig liep het echter zo'n vaart nog niet. Pas twee jaar na de oprichting vinden
we gewag gemaakt van de eerste nieuwe aanwinst. Het is de dichtbundel Endeldijk
die door de auteur, het lid Willem van der Pot, ter jaarlijkse vergadering van 1768
ten geschenke werd aangeboden. De Handelingen van dat jaar hebben het plechtige
moment voor het nageslacht vastgelegd: de secretaris las het aan de Maatschappij
opgedragen dichtstuk voor, waarmee de bundel opende en de voorzitter bedankte de
bejaarde schenker door hem een grafschrift voor rekening van de Maatschappij in
het vooruitzicht te stellen. Desondanks vond dit voorbeeld in deze prille beginjaren
weinig navolging. In het eerste decennium vonden bovendien geen aankopen plaats,
zodat het beheer van de kleine in de Schuttersdoelen opgestelde verzameling de
secretaris - een bibliothecaris had men nog niet nodig - weinig hoofdbrekens zal
hebben gekost. Alleen de vochtigheid van de bewaarplaats gaf zorg, zodat men in
1778 besloot te verhuizen naar de voormalige bierbrouwerij De Olifant aan de Oude
Vest. Dit gebeurde in de loop van 1779.
Nadat in 1777 en 1778 voor het eerst aankopen waren gedaan, begint zich in 1780
een aanschaffingsbeleid af te tekenen. Dit geschiedde onder invloed van de plannen
ter voorbereiding van een Algemeen Omschrijvend Woordenboek der Nederlandsche
Taal, waarmede de Maatschappij in deze jaren stelselmatig bezig was. Krachtens
machtiging van de jaarlijkse vergadering werden op de veiling van J.J. Schultens
belangrijke handschriften en belangrijke gedrukte werken gekocht: 10 getijdeboeken,
4 incunabelen, één postincunabel en 28 andere werken. Opmerkelijk is de
belangstelling voor buitenlandse taalkunde: deens, angelsaksisch, duits, keltisch.
Geheel in het kader van dit aanschaffingsbeleid paste ook het legaat van het in
1788 overleden lid Alewijn, dat onder
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meer 28 handschriften, 10 incunabelen en 6 postincunabelen omvatte. Alewijn, die
een actief lid was geweest van Minima Crescunt en van de Maatschappij, was een
belangrijk collectioneur, die veel uit de verzameling van Huydekoper had verworven.
Door zijn legaat, dat belangrijke manuscripten als de Ferguut en de Walewein omvatte,
is de grondslag van de handschriftenverzameling van de Maatschappij gelegd.
Na deze periode van bloei trad na 1795 stagnatie in, die uiteraard met de politieke
situatie samenhing. Van aanwinsten voor de bibliotheek wordt geen gewag gemaakt.
In 1799 verdween de collectie uit het gebouw De Olifant. Tot 1803 was er geen
enkele activiteit van de Maatschappij. Waar de bibliotheek in deze jaren ondergebracht
is geweest, vermelden de bronnen niet. Toen in 1803 voor de eerste maal weer
vergaderd werd, zag de voorzitter Te Water het als een dringende taak ‘dat de gedrukte
en geschrevene boeken, waar onder soo veele zeldsaame en kostbaare te vinden zyn,
in eene geschikte orde geplaatst worden’. Een nieuwe huisvesting werd spoedig
gevonden in het domicilie van het dichtgenootschap Kunst wordt door Arbeid
verkregen aan de Langebrug, waar de bibliotheek tot 1818 zou blijven. Daarna brak
weer een periode aan van verschillende verplaatsingen, die in 1822 tot een voorlopig
einde kwam toen de bibliotheek de beschikking kreeg over de gewezen regentenkamer
van het Sint-Catharina Gasthuis aan de Breestraat.
In deze eerste decennia van de negentiende eeuw vertoonde de bibliotheek een
rustige groei door geschenken en enkele aankopen, zoals in 1813 op de veiling van
de bibliotheek van J. Steenwinkel, die in 1794 de bibliotheek voor de eerste maal
had gecatalogiseerd. Deze catalogus was echter niet in druk verschenen. Door de
uitbreiding van de collectie ontstond echter bij de leden een toenemende behoefte
aan een dergelijk hulpmiddel. Het tot stand komen van een nieuwe catalogus werd
gestimuleerd door het bezoek dat Hoffmann von Fallersleben in 1821 aan Leiden
bracht. Hoffmann was vervuld van de ideeën van de Romantiek naar ons land
gekomen op zoek naar onze middeleeuwse volkspoëzie, die hij als uiting
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tijdens een auctie bij de Gebr. Van der Hoek, Breestraat.
Portret in potlood door Kouwels, Mei 1875. Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden
nr. 47516.
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zag van de oorspronkelijke germaanse volksgeest. Hij was in de leidse geleerde
wereld geïntroduceerd door professor H.W. Tydeman, secretaris van de Maatschappij,
die op onbekrompen wijze de bibliotheek voor hem openstelde. Zelfs werd hem de
sleutel toevertrouwd. Hij vond in de bibliotheek het materiaal voor het omwerken
van zijn reeds eerder geschreven overzicht van onze middeleeuwse letterkunde. Als
tegenprestatie voor het gebruik van de bibliotheek ordende en beschreef Hoffmann
de handschriften en oude drukken. Deze beschrijving is door Tydeman, die als
secretaris voor de bibliotheek verantwoordelijk was, met de hulp van zijn schoonzoon
mr. J.T. Bodel Nyenhuis aangevuld tot een catalogus van het gehele bezit. Voor de
incunabelen had Van Westreenen van Tiellandt assistentie verleend. Het resultaat
was de in 1829 gedrukte catalogus, die naar de toenmalige maatstaven gemeten stellig
als een zeer goed werkstuk kan worden beschouwd.
Ook in ander opzicht was 1829 voor de bibliotheek een belangrijk jaar: besloten
werd de secretaris, die tot dusverre het beheer over de collecties had gevoerd, door
twee bibliotheekraden te laten bijstaan. Hiermede begon een nieuwe fase in het
bestaan van de bibliotheek.

II. De bibliotheek onder leiding van de bibliotheekcommissie 1829-1847
Door de maandelijkse vergadering van 3 april 1829 werden de beide bibliotheekraden
benoemd, die samen met de secretaris professor H.W. Tydeman de Commissie tot
de Bibliotheek zouden vormen: mr. J.T. Bodel Nyenhuis en dr. J.T. Bergman.
Laatstgenoemde was onder Van Voorst en later onder Geel tweede bibliothecaris
van de academische bibliotheek. Bodel was al evenzeer een groot boekenkenner. Hij
was niet alleen als jurist opgeleid, maar ook voor de boekhandel (zijn moeder was
een Luchtmans). In dezelfde maandelijkse vergadering werd ook een instructie voor
de Commissie tot de Bibliotheek vastgesteld. De Commissie werd belast met het
beheer, de aanvulling en het catalogiseren van
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de boekerij. Een belangrijke verbetering was, dat de Commissie jaarlijks vast over
ƒ150,- zou kunnen beschikken voor het doen van aanschaffingen. Ook voor het
gebruik van de bibliotheek werden regels gesteld. De leden zouden door bemiddeling
van de leden der Commissie gedrukte werken kunnen lenen. Zij zouden voorts op
een bepaalde dag toegang tot de bibliotheek kunnen krijgen.
In hetzelfde jaar 1829 moest wederom een nieuwe verblijfplaats worden gezocht.
Deze werd gevonden in een vertrek van de nieuwe Stadsgehoorzaal, waartoe een
gedeelte van het Sint-Catharinagasthuis was verbouwd. Het was een van de eerste
taken van de bibliotheekcommissie de boeken daar volgens de orde van de nieuwe
catalogus op te stellen.
Een en ander laat niet na een gunstige invloed uit te oefenen. Er komen veel
geschenken binnen; de ruil met binnen- en buitenlandse genootschappen komt op
gang en het vaste budget draagt bij tot de continuïteit van het aanschaffingsbeleid.
Veel wordt in deze jaren gekocht op veilingen, zoals die van B.F. Tydeman (1832),
H. van Wijn (1834), N. Carbasius (1835), Hamaker en Van Eerde (1836), Ypey
(1837), Reuvens (1838), Donker Curtius (1840), Schultens en Van der Palm (1841),
Clarisse (1842), Wiselius (1844) en Kinker (1846).
Deze aanvullingen uit voortreffelijke wetenschappelijke en letterkundige boekerijen
stimuleerden het gebruik door de leden. Een aanzienlijke verbetering van de
mogelijkheid de werken in de bibliotheek te raadplegen kwam tot stand door de
verhuizing in 1839 naar het bovenhuis van de woning van professor Tydeman op
het Gerecht, waar drie ruime vertrekken beschikbaar waren voor het opstellen van
de collecties. Een belemmering voor de gebruikers was echter gelegen in de snelle
veroudering van de catalogus van 1829, die inmiddels was uitgebreid met niet minder
dan twaalf tussenvoegsels. In 1840 ging de bibliotheekcommissie aan de slag om de
oude catalogus met de bijvoegsels samen te voegen tot een nieuwe. Bodel en Bergman
zijn jarenlang met dit geduldwerk doende geweest. Telkens moesten bovendien weer
nieuwe aanwinsten gecatalogiseerd worden, zodat eerst in 1847 deel I en in 1849
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deel II van de nieuwe catalogus van de pers kwam. Een afzonderlijk onderdeel vormde
de 268 bladzijden omvattende beschrijving van de hand van J. Tideman van de
kostbare verzameling toneelstukken, die mr. D. van Leyden Gael in 1841 aan de
bibliotheek had geschonken.
In de loop van de veertiger jaren komen in de Maatschappij hier en daar meer
moderne inzichten naar voren. Zelfs wilde men voor de vrouw een plaatsje inruimen,
weliswaar niet onder de gewone leden maar bij de ereleden. Men dacht aan Truitje
Toussaint, die echter nog tot 1870 moest wachten aleer haar dit erelidmaatschap
deelachtig werd. Vooral bij een aantal jongere leden vatte de overtuiging post, dat
een herziening van bestuur en beheer van de Maatschappij nodig was. Het opkomende
liberalisme zal aan het ontstaan van deze stroming niet vreemd zijn geweest. Het
vernieuwingsstreven liep uit op de wetswijziging van 1847, die het zich zelf steeds
continuerende bestuur (van 1803-1847 waren er slechts twee voorzitters geweest,
Te Water en Siegenbeek) verving door een college, waarvan de leden periodiek
moesten aftreden. Ook ten aanzien van de bibliotheek kwamen veranderingen tot
stand. Er zou voortaan een bibliothecaris zijn, die het beheer over de boekerij zou
voeren. De taak van de bibliotheekcommissie werd beperkt tot het adviseren over
de aankopen, het aanvragen van de begroting en het bijstaan van de bibliothecaris.
Een belangrijke verbetering was ook, dat de bibliotheek voortaan op twee dagen in
de week regelmatig voor de leden opengesteld diende te zijn.

III. Een nieuwe koers 1847-1876
De door de nieuwe wet voorgeschreven bibliothecaris werd niet onmiddellijk
gevonden. De jaarlijkse vergadering benoemde dr. L.J.F. Janssen, die echter bedankte.
De bibliotheekcommissie bleef zich toen met het beheer belasten. Het volgend jaar
ging het niet beter, want de toen benoemde jhr. W.I.C. Rammelman Elsevier legde
zijn functie na enkele maanden weer neer. De oorzaken van deze teleurstellingen
zijn ons niet overgeleverd, zodat niet kan worden vastgesteld
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of de in 1849 genomen beslissing de bibliothecaris voortaan te bezoldigen (en niet
meer lid van het bestuur te doen zijn) hiermede enig verband hield. In elk geval werd
nu een gegadigde gevonden in mr. L. Ph. C. van den Bergh, die tot 1852 in functie
bleef. Hij werkte, samen met de beide leden van de bibliotheekcommissie, Bodel
Nijenhuis en Bergman, aan de voorbereiding van de supplementen op de catalogus,
die door zijn opvolger dr. L.A. te Winkel (1852-1862) zijn uitgegeven in 1853 en
1857. Toen Te Winkel in 1862 aftrad, werd zijn plaats voorlopig ingenomen door
de nieuwe secretaris van de Maatschappij. Hij bracht enige interne reorganisatie tot
stand en begon met Bodel en Bergman aan de bewerking van een nieuw deel van de
catalogus, dat alle aanwinsten van 1848-1862 omvatte en in 1864 het licht zag. Toch
werd uiteindelijk niet de kundige Du Rieu tot bibliothecaris benoemd. De keuze viel
op dr. W. Bisschop (1862-1867), die echter minder geschikt bleek te zijn voor zijn
taak. Er waren telkens wrijvingen met het bestuur en in het bijzonder met Du Rieu,
de secretaris. In 1867 liep het zo hoog, dat het bestuur besloot Bisschop geen salaris
uit te betalen, omdat hij niets gedaan had.
Er is in deze periode geleidelijk een andere geest in de Maatschappij gekomen,
die men het beste kan karakteriseren door enkele gedeelten aan te halen uit de
feestrede van de voorzitter Matthias de Vries, uitgesproken bij de herdenking van
het honderdjarig bestaan. De Vries herinnerde de feestgangers van 1867 aan de
wetswijziging van twintig jaar geleden, die door de jongeren van die dagen tot stand
was gebracht uit verzet tegen de geest van beuzelachtige en doelloze liefhebberij.
Toch wilde hij daar de vorige generatie geen verwijt van maken. Bij de toenmalige
stand van de wetenschap kon het niet anders. ‘Maar onze tijd heeft een hogere roeping.
In ónze eeuw is de wetenschap tot bewustzijn gekomen van de verplichting, die zij
te volbrengen heeft. Wij erkennen haar als de grote taak der mensheid’. Deze opvatting
over de suprematie van de wetenschap is in de zestiger jaren onder invloed van
eminente voorzitters als Robert Fruin en
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Matthias de Vries in de Maatschappij de boventoon gaan voeren. Ook het
aanschaffingsbeleid van de bibliotheek werd in toenemende mate door deze
denkbeelden bepaald. Men ging aansturen op de vorming van een wetenschappelijke
bibliotheek op linguistisch en historisch terrein. Kenmerkend is ook, dat in 1867 de
bibliotheekcommissie vernieuwd werd. Bergman en Bodel, die bijna veertig jaar in
functie waren geweest, maakten plaats voor Fruin en Tiele. In hetzelfde jaar werd
ook een nieuwe bibliothecaris benoemd, H.C. Rogge.
Dit driemanschap werd geplaatst voor het moeilijke probleem van de huisvesting.
Sinds 1850 was de boekerij ondergebracht in het gebouw van de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen aan de Steenschuur. De bibliotheek werd daar niet alleen
bedreigd door ruimtegebrek, ‘Gehuisvest in een gebouw, zo lijnrecht het tegendeel
van wat men hecht sterk en weldoortimmerd pleegt te noemen; besloten binnen holle
muren, met krullen opgevuld, omringd door een aantal vertrekken met brandende
gaslichten en gloeiende kachels’, aldus schetste De Vries de situatie ter
jaarvergadering van 1868. Geen wonder, dat het bestuur nog in hetzelfde jaar de
handschriften en kostbaarste boeken liet overbrengen naar de bibliotheek van de
leidse hogeschool. Aangezien in 1875 de huurovereenkomst met het Nut ten einde
liep, moest vóór dat jaar een nieuwe verblijfplaats gevonden worden. Uiteindelijk
viel de keuze van het bestuur in 1872 op het gebouw van de academische bibliotheek.
Na verbouwing zou daar wellicht een passend onderkomen gevonden kunnen worden.
Een daartoe strekkend voorstel werd in 1873 door de minister afgewezen. Pas na een
interventie van Robert Fruin zwichtte de bewindsman. Onder leiding van de
voortvarende bibliothecaris Pluygers werd nu de academische bibliotheek uitgebreid
met een nieuw magazijn, dat in 1876 gereed was. Op twee oktober 1876 kwam
vervolgens een bruikleenovereenkomst tussen curatoren der hogeschool en het bestuur
van de Maatschappij tot stand. In acht dagen werd de gehele bibliotheek in 64
wagenvrachten overgebracht. Het gevaar was geweken, zo kon de bibliothecaris
Rogge in zijn eerstvolgend jaarverslag
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vermelden, maar wat maken onze boeken een armelijk figuur en steken zij onooglijk
af bij die van de universiteitsbibliotheek. Maar dat zou gaandeweg beter worden.

IV. Samenwerking met de universiteitsbibliotheek 1876-1966
De regels voor het samenspel van de Maatschappij en de leidse universiteitsbibliotheek
zijn neergelegd in de reeds genoemde bruikleenovereenkomst, die tot op de huidige
dag van kracht is gebleven Aangezien deze overeenkomst grote invloed heeft gehad
op de verdere ontwikkeling van de bibliotheek, dient nader ingegaan te worden op
de voornaamste bepalingen.
Het uitgangspunt van de overeenkomst is, dat beheer en administratie van de
bibliotheek gescheiden blijven van die der universiteitsbibliotheek. Deze bepaling
vindt uiteraard zijn grond in de omstandigheid, dat de overeenkomst altijd door een
van beide partijen kan worden opgezegd. Het beheer van de boeken - inclusief de
uitlening - werd overgenomen door de universiteitsbibliotheek, de aanschaffing
daarentegen bleef voorbehouden aan de Maatschappij. Deze heeft bij het
bruikleencontract de verplichting op zich genomen, ‘voor zoveel haar financiëel
vermogen strekt, haar boekerij, bepaaldelijk wat betreft de nederlandse taal- en
letterkunde, zowel met nog ontbrekende werken van vroeger tijd als met nieuw
uitkomende aan te vullen en zo volledig mogelijk te maken’. Volgens dit patroon
heeft zich geleidelijk een zeer nauwe samenwerking ontwikkeld.
In het begin moest men echter nog wennen aan de nieuwe situatie. Er waren onder
de leden velen, die de huiselijkheid van de kleine bibliotheek misten. Ook de
bibliothecaris Rogge was niet gelukkig. De fijngevoelige man trok het zich aan, dat
zijn functie tot een sinecure werd uitgehold. Dit kwam niet in de laatste plaats door
toedoen van Pluygers, die geen gemakkelijk man was en als organisator alle touwtjes
in handen wilde hebben. In elk geval was voor Rogge de aardigheid er af. Na korte
tijd ging hij als bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek naar Amsterdam. Men
besloot zijn opvolger J.J.A.
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Frantzen (1878-1886) te benoemen in de gecombineerde functie van secretaris en
bibliothecaris. Deze cumulatie bleef tot 1893 bestaan. Frantzen en zijn opvolgers A.
Kluijver (1886-1889) en W.P. Wolters (1889-1891) hebben voor de bibliotheek geen
grote betekenis gehad. Het eigenlijke werk werd gedaan door Louis D. Petit,
conservator der gedrukte werken van de universiteitsbibliotheek. Met name was de
last der voltooiing van de reeds door Rogge begonnen nieuwe catalogus op zijn
schouders terecht gekomen nadat de bewerker Th. J.I. Arnold naar de
universiteitsbibliotheek van Gent was vertrokken. Van 1887-1889 verscheen dit grote
werk in drie delen, de laatste gedrukte catalogus van het gehele bezit. De handschriften
waren beschreven door Rogge met een supplement van de hand van dr. S.G. de Vries,
de gedrukte werken door Petit en de toneelwerken door Arnold. Het lag voor de
hand, dat men in 1893 - na de combinatie van secretaris en bibliothecaris weer
opgeheven te hebben - Petit met de leiding van de bibliotheek belastte.
De catalogus van 1887 licht ons ook in over de omvang, die de bibliotheek bereikt
had: 1083 titels handschriften, 42107 titels gedrukte werken, waaronder 9409
toneelstukken. Wanneer wij ons in het verwervingsbeleid verdiepen, dan valt het op,
dat ten aanzien van de handschriften het verzamelgebied verruimd is. Vroeger was
de aandacht in hoofdzaak gericht geweest op middelnederlandse teksten. Na het
midden van de negentiende eeuw kwam de Maatschappij ook in het bezit van
handschriften van meer recente datum, zoals van Kluit, Bilderdijk, Kinker en Jacob
van Lennep. In 1877 schonk mevrouw Bosboom-Toussaint de manuscripten van
vele van haar romans: een kostbare collectie, die nog altijd op ordening en
catalogisering wacht! In 1895 verwierf de bibliotheek als legaat van de uitgever A.C.
Kruseman de handschriften van de belangrijkste door hem uitgegeven bellettristische
werken en ook een zeer omvangrijke collectie brieven, gebonden in ruim 80 banden.
Opvallend is ook, dat het aandeel van de door koop verworven werken steeds
toeneemt. In de periode 1876-1887 werd

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

140
ƒ6936,- aan de bibliotheek ten koste gelegd, bijna tweemaal zoveel als in de
voorafgaande tien jaren (ƒ3554,-). In deze twee decennia is voor de aanschaffingen
bijna evenveel besteed als in de gehele periode 1824-1866. Een en ander hing samen
met de systematisch opgezette completering van de lacunes, die bij de vervaardiging
van de nieuwe catalogus werden geconstateerd. Zo werden, toen Arnold bezig was
met het catalogiseren van de toneelstukken, ruim 2500 ontbrekende werken gekocht.
Ook Petit stuitte op een groot aantal merkwaardige leemten, die door het vragen naar
present-exemplaren en door aankoop werden aangevuld. Daarnaast bleven ook de
geschenken en legaten waardevolle bijdragen leveren aan de opbouw van de boekerij.
Soms valt het op, dat zij weinig of geen verband hebben met het werkterrein van de
Maatschappij, zoals de op zichzelf belangrijke collectie boeken en kaarten over de
amerikaanse Burgeroorlog, die een buitenlands lid, de amerikaanse generaal J. Watts
de Peyster aan de Maatschappij ten geschenke gaf. Meestal sluiten zij echter zeer
goed aan bij de collectie, zoals de verzameling portretten van vroegere leden - een
geschenk van Bodel Nijenhuis - of het kostbare legaat, dat in 1880 aan de
Maatschappij toeviel: de volledige bibliotheek van Eelco Verwijs.
Door de benoeming van Petit tot bibliothecaris van de Maatschappij (1893) bleef
de goede samenwerking met de universiteitsbibliotheek gewaarborgd. De nieuwe
bibliothecaris was een zeer begaafd man, die zich als autodidact tot een bibliograaf
van hoog wetenschappelijk niveau had ontwikkeld. Gedurende zijn lange ambtsperiode
werd de bibliotheek verrijkt met 375 handschriften en 10460 boeken. Vele geschenken
en legaten droegen hun aandeel daartoe bij. In 1898 ontving de bibliotheek uit de
nalatenschap van professor Doedes zijn collectie nederlandse letterkundige
almanakken en jaarboekjes. Een jaar later kwam een zeer belangrijke uitbreiding van
de historische collectie tot stand door een legaat van Robert Fruin (ruim 2500 boeken
en 1200 overdrukken). De familie voegde hier enkele jaren later de schriftelijke
nalatenschap aan toe. Prins Hendrik schonk in 1902 een verzameling fragmenten
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van middelnederlandse handschriften, afkomstig uit Schwerin. Dr. J. Dyserinck
schonk in 1905 zijn collectie van en over Nicolaas Beets, die onder meer alle drukken
van de Camera Obscura omvatte. Dit geschenk werd enkele jaren later aangevuld
door een verzameling, welke de familie Beets uit de nalatenschap afstond. Op dezelfde
wijze kwam de bibliotheek in het bezit van de door Beets aangelegde collectie
betreffende Van der Palm. In 1905 verwierf de boekerij een belangrijk legaat van
James de Fremery, die ook tijdens zijn leven de Maatschappij vele malen door giften
had gesteund. Op taalkundig gebied werd de collectie van dr. A. de Jager verkregen.
Naast deze geschenken aan de bibliotheek verdient ook een geschenk van de
Maatschappij vermelding: het bestuur stond in 1914 een volledig exemplaar van de
eigen uitgaven van de Maatschappij af aan de door het oorlogsgeweld getroffen
universiteitsbibliotheek van Leuven, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat deze
bibliotheek na de oorlog niet in Duits bezit zou blijven! De invloed van de oorlog
op de bibliotheek van de Maatschappij bleef beperkt tot het wegvallen van een
gedeelte van het buitenlandse ruilverkeer.
In 1918 stierf Petit, kort na zijn 25-jarig jubileum. Tot zijn opvolger werd benoemd
R. van der Meulen Rzn. De personele unie van conservator bij de
universiteitsbibliotheek en bibliothecaris van de Maatschappij werd derhalve niet
voortgezet. Men krijgt trouwens de indruk, dat de Maatschappij in deze jaren het
gebrek aan volledige zelfstandigheid van de bibliotheek als een bezwaar gaat zien.
In deze geest uitte zich althans de voorzitter dr. J.W. Muller ter jaarvergadering van
1920, toen hij wees op het verminderen van de geschenken als gevolg van een
verzwakt besef van de zelfstandigheid van de bibliotheek. Er waren echter, aldus
Muller, ook leden die verder wilden gaan op de weg ‘die leidt tot en afglijdt in
algehele inlijving en oplossing onzer boekerij in die van de alles opslorpende, maar
ook alverzorgende Staat; of wel, nòg verder, tot “socialisering” ook van dit “bedrijf”’.
Muller zelf voelde meer ‘voor de engelse trant ener samenwerking van bijzondere
genootschappen met de Staat, maar
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met behoud van eigen zelfstandigheid’. Het is deze zienswijze geweest, die tot de
huidige dag de overhand heeft behouden.
De nieuw opgetreden bibliothecaris Van der Meulen kon het aanvankelijk niet
goed vinden met de leiding van de universiteitsbibliotheek. In de
bestuursvergaderingen werd bij herhaling geklaagd, dat hij van de zijde van de
directeur niet werd bejegend met de tegemoetkoming, waarop hij recht had. Er waren
meer klachten: het bestuur werd onvoldoende in de gelegenheid gesteld voor de
belangen van de bibliotheek te waken; in de leeskamers van de universiteitsbibliotheek
waren - in strijd met het bruikleencontract - boeken van de Maatschappij opgesteld.
Afgezien van deze kennelijk in de persoonlijke sfeer liggende wrijvingen bleef de
samenwerking in het belang van beide partijen voortduren. De inmiddels gereed
gekomen gedeeltelijke nieuwbouw van de bibliotheek leverde ook voor de
Maatschappij winst op: de handschriften verhuisden naar het nieuwe magazijn, dat
ten opzichte van het vorige doelmatiger en veiliger mocht heten. De boeken bleven
in het oude magazijn.
Over het bibliothecariaat van Van der Meulen valt verder weinig te vermelden.
De begroting van de bibliotheek werd in verband met de gestegen prijzen verhoogd
tot ƒ1700,-. Belangrijke aanwinsten zijn gering in aantal. Uit de nalatenschap van
Verdam ontving de bibliotheek in 1923 zijn briefwisseling (o.a. met Verwijs) en vele
manuscripten, en in 1926 het schriftelijk apparaat voor het supplement van het
middelnederlands woordenboek. In 1927 werd een grote collectie kinderboeken en
werken over volkskunde verworven uit de nalatenschap van A.C. Loffelt.
Van der Meulen stelde zich in 1928 niet herkiesbaar. Hij werd opgevolgd door dr.
A.A. van Rijnbach, die zich met veel liefde en toewijding aan het bibliothecariaat
heeft gewijd. Hem was een lange, maar niet gemakkelijke ambtsperiode beschoren,
waarin de economische crisis, de bezetting en de naoorlogse situatie aan de groei
van de bibliotheek de nodige beperkingen hebben gesteld. Desondanks heeft Van
Rijnbach een zeer verdienstelijk aanschaffingsbeleid kunnen ontwikkelen,
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met name ook op het gebied van de schone letteren. Als neerlandicus schonk hij
hieraan meer aandacht dan zijn voorgangers hadden gedaan. De opvattingen over
het aandeel van de schone letteren in de doelstelling van de Maatschappij waren
trouwens veranderd. De instelling van een vaste commissie voor schone letteren in
1919 was een - late - reactie geweest op de in de tweede helft van de negentiende
eeuw ook in de Maatschappij overheersende denkbeelden over de suprematie van
de wetenschap. Geen vermenging van de gebieden van wetenschap en kunst,
letterkunde alleen als object van wetenschap toelaatbaar in de Maatschappij, aldus
het credo van Matthias de Vries bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van
de Maatschappij. Vijftig jaren later had Verdam hem nog met instemming aangehaald.
Het is de verdienste van Van Rijnbach geweest, dat hij voor de bibliotheek de
consequentie heeft getrokken uit de veranderde opvattingen. Uit zijn ambtsperiode
vallen ook belangrijke geschenken te vermelden: brieven van Bosboom-Toussaint,
handschriften van Bilderdijk, de collectie-Haverschmidt (1930) en het redactie-archief
1837-1940 van De Gids (1940).
De vele aanwinsten van de handschriftenverzameling deden de vraag naar een
nieuwe catalogus van de bibliotheek toenemen. Na de voltooiing van de catalogus
van 1887 was aan de beschrijving van de handschriften niet meer gewerkt. Reeds in
1900 waren de plannen voor een supplement of een geheel bijgewerkte catalogus
gemaakt, die echter niet tot uitvoering kwamen. In 1932 overwoog het bestuur de
toevoeging van een volontair, die de handschriften zou gaan beschrijven. Ook hier
kwam niets van, omdat men tot de conclusie kwam, dat de zorg voor deze
catalogisering krachtens het bruikleen-contract op de universiteitsbibliotheek rustte.
Inderdaad nam deze de beschrijving ter hand. In 1936 en 1937 verschenen twee delen
van de Catalogus Compendiarius, die op het handschriftenbezit van de Maatschappij
betrekking hadden. In Pars III vindt men naamlijsten van adressanten en
geadresseerden uit de brievencollectie, terwijl Pars IV een beknopte inventaris geeft
van het gehele handschriftenbezit. Veel
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belangrijker en van grote wetenschappelijke waarde is de catalogus van de
middelnederlandse handschriften van de hand van dr. G.I. Lieftinck, toenmaals
conservator van de Westerse handschriften bij de universiteitsbibliotheek. In 1948
verscheen hiervan het eerste en tot dusverre enige deel, dat de codices 168-360 van
de Maatschappij omvatte.
De Tweede Wereldoorlog en de bezetting hebben voor de bibliotheek geen ernstige
gevolgen gehad. Het aantal aanwinsten daalde, onder meer omdat het buitenlandse
ruilverkeer achterwege bleef. Alleen uit Zweden en Denemarken kwamen nog
ruilzendingen. Een deel van het handschriftenbezit werd ondergebracht in een kluis
in de Pieterskerk. Onder dwang van de Duitse bezetter werd een aantal archivalia
van de abdij Elten afgestaan. Deze zijn na de oorlog teruggegeven.
In 1951 trad Van Rijnbach af als bibliothecaris. De jaarvergadering benoemde
hem tot erelid en koos als zijn opvolger dr. A. Kessen, bibliothecaris van de
universiteitsbibliotheek. Door deze benoeming keerde men terug naar de personele
unie, die in iets andere vorm in de tijd van Petit zulke goede resultaten had opgeleverd.
Het oogmerk van de personele unie was thans het bevorderen van de coördinatie van
de aanschaffing en ruil der Maatschappij met die van de universiteitsbibliotheek,
waardoor doublures konden worden vermeden. Ook wilde men de administratie
vereenvoudigen. Beide doelstellingen zijn door Kessen op voortvarende wijze
nagestreefd. Hij deed echter meer. Ter verlichting van de financiële zorgen stelde
hij de universiteitsbibliotheek open voor bestuurs- en commissievergaderingen,
waardoor huur kon worden bespaard. Hij wist vele leden en tal van uitgevers te
bewegen present-exemplaren af te staan, zodat ondanks het karige budget (ƒ600,- in
1952-1953) de bibliotheek redelijk wel op peil kon worden gehouden. Mede aan zijn
overredingskracht is het te danken, dat de regering in 1959 besloot aan de
Maatschappij een subsidie te verlenen, waardoor het mogelijk werd het
aanschaffingsbeleid aanzienlijk te verruimen.
Na het overlijden van Kessen in 1960 werd het op zeer nauwe samenwerking met
de universiteitsbibliotheek gerichte beleid
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bestendigd doordat zijn opvolger ook tot bibliothecaris van de Maatschappij werd
benoemd.

V. Perspectief
Bij een herdenking is het zinvol niet alleen naar het verleden maar ook naar de
toekomst te zien. In welke richting moet de Maatschappij zich ontwikkelen? Het is
een vraag, die vele leden bezig houdt. In dat verband wordt van tijd tot tijd de
opvatting verkondigd, dat de Maatschappij haar bibliotheek maar liever aan een
andere instelling moet overdragen. De bibliotheek blijft dan ten algemene nutte en
de Maatschappij is van een zware financiële last bevrijd.
Ik meen, dat de hierboven geschetste historische ontwikkeling niet wijst in de
richting van een verandering van het beleid. Onze verzameling is in tweehonderd
jaar van een kleine genootschapsboekerij tot een grote en belangrijke
wetenschappelijke bibliotheek uitgegroeid. De samenwerking met de
universiteitsbibliotheek is daarbij van vitaal belang geweest, omdat de Maatschappij
daardoor ontlast werd van de zorg voor huisvesting en beheer. Dit heeft de
Maatschappij in staat gesteld alle aandacht te concentreren op het aanschaffingsbeleid.
De voortzetting van deze geheel eigen collectie-opbouw lijkt het beste gewaarborgd
door handhaving van de bestaande vorm van samenwerking.
J.R. DE GROOT
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De Commissie voor Taal- en Letterkunde
De vaste commissie voor taal- en letterkunde is, evenals die voor geschied- en
oudheidkunde, formeel ingesteld bij de wetswijziging van 1846. In feite echter is zij
de voortzetting van een reeds eerder bestaande commissie ad hoc. In de
voorbereidende vergadering voor de jaarvergadering van 1841, die zich o.a. met het
toen vaste programmapunt van het uitschrijven van prijsvragen bezighield, was als
‘Taalkundig Voorstel’ de vraag geopperd: ‘Wat zouden de beste middelen zijn, om
onze hedendaagsche, meer en meer toenemende, Taalverbastering, ten gevolge vooral
van overhaaste en onbekookte Vertalingen uit het Hoogduitsch en Fransch, en daaruit
voortvloeijende invoering (ook in openlijke dagbladen) van allerlei aan ons
Nederduitsche taal-eigen vreemde woorden en spreekwijzen, zooveel mogelijk tegen
te gaan en te stuiten?’ Het bestuur meende dat hier een taak voor de Maatschappij
zelf lag; een prijsvraag zou ‘onze bedoelingen tot op een verder verwijderd tijdstip...
verschuiven’, en daarom werd onmiddellijk een commissie uit de medeleden gekozen,
bestaande uit de heren Siegenbeek, Clarisse, Doijer, Schrant, Bergman, met als
secretaris La Lau. Deze zouden ‘over de geschiktste middelen tegen dit kwaad’ een
verslag uitbrengen ‘in onze eerste Maandelijke (sic) Vergadering, in October dezes
jaars’. Zo snel ging het evenwel niet. In de Handelingen van 1842 leest men dat de
‘Commissie tegen Taalverbastering’ in de buitengewone vergadering van 22 april
van dat jaar rapport heeft uitgebracht; de voorzitter is begonnen ‘volgens de letters
des alfabets eenige woorden op te teekenen, welke als strijdig met ons taalgebruik
konden beschouwd worden’, enige leden hebben de voorzitter hierin bijgestaan en
deze ‘aanmerkingen (voorloopig de letters A, B en D bevattende)’ gaan ter aanvulling
onder de commissieleden rond. In de jaren 1843, '44 en '45 hoort men dan niets meer
van deze commissie, maar in 1846 zegt de secretaris van de Maatschappij in zijn
verslag dat hij van prof. Siegenbeek in maart heeft ontvangen
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‘zijne Alphabetische lijst van taalkundige opmerkingen over de Bastaardwoorden,
thans ... tot de letter G afgewerkt’. Dit stuk ‘werd aan de permanente Commissie van
Taalkunde toevertrouwd, welke Z.H. Gel. zeer aanspoorde deze lijst te voltooijen,
ten einde eene afzonderlijke uitgave daarvan, van wege de Maatschappij, haren afkeur
zou doen blijken van zoovele barbaarsche en uitheemsche woorden en uitdrukkingen
waarvan maar al te veel schriften onzer dagen zoo rijkelijk overvloeijen’. Het volgend
jaar, in 1847, wordt gemeld dat de lijst, ‘onder medewerking van eenige andere Leden
der Taalkundige Commissie, door den Hoogleeraar Siegenbeek afgewerkt’ is, de
Inleiding door Z.H. Gel. in een der maandelijkse vergaderingen voorgelezen, ‘waarop
de Vergadering besloot het stuk te doen drukken; en wel, buiten kosten der
Maatschappij. Het is thans werkelijk ter perse en grootendeels afgedrukt’1).
Intussen was de grote wetswijziging tot stand gekomen, waarvoor in 1846 een
enquête onder de leden was ingesteld om wensen tot verbetering te vernemen.
Verschillende leden achtten een splitsing van de Mij gewenst. L. Ph. C. van den Bergh
stelde voor: ‘De Mij splitst zich in twee afdeelingen, waarvan de eene zich bijzonder
met taal- en letterkunde, de andere met geschied- en oudheidkunde bezig houdt’;
drie andere leden samen (Jonckbloet, Dozy en M. de Vries) stellen voor dat de Mij
zich zal splitsen in drie afdelingen: 1. Nederlandse taalkunde; 2. dichtkunst en
welsprekendheid; 3. geschied- en oudheidkunde. Zo ver wenste men echter toch niet
te gaan. In de maandvergadering van 12 maart 1847 werd in beginsel besloten dat
er twee wetenschappelijke commissies zouden komen, en de hoogleraar N.C. Kist
werd ‘met de nadere redactie belast van hetgeen ter verwezenlijking van dat besluit
diende te worden bepaald.’ Deze stelde in een brief van 16 maart voor een Hoofdstuk
IV in de wet in te voegen ‘Over de wetenschappelijke commissiën’, waarvan het
eerste

1) Verschenen bij Luchtmans, 1847. Het is een boekje van slechts 56 octavo-blz., ruim gedrukt,
waarin een kleine 200 woorden behandeld worden, vrijwel uitsluitend germanismen.
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artikel zou luiden: ‘Ter meer krachtige bevordering van het tweeledige doel hetwelk
de Mij zich voorstelt, bestaan bij haar voortdurend twee wetenschappelijke
Commissiën: de eene voor Nederl. Taal- en Letterkunde; de andere voor Nederl.
Oudheidkunde en Geschiedenis’. Elke commissie zou bestaan uit 5 leden, waarvan
er elk jaar 2 zouden aftreden, die niet direct herkiesbaar zouden zijn. Reeds een dag
later schrijven Dozy en M. de Vries een brief aan de commissie voor de herziening
van de wet, waarin zij zeggen dat zij het voorstel van Kist ‘met groote belangstelling
(hebben) vernomen, en voorspellen zich van de werkzaamheden der opterigtene
permanente commissiën goede vruchten’; zij stellen enige wijzigingen voor en dringen
er vooral op aan de aftredende leden telkens herkiesbaar te stellen, ‘ten einde de
Commissiën niet beroofd mogen worden van die Leden, die met den meesten ijver
in haar werkzaam zijn, en alzoo het hoofddoel der Mij, de bevordering der wetenschap
(n.b.!), het krachtigst helpen bereiken’. Reeds bij de geboorte van de commissie werd
hiermee een zaak aangeroerd die altijd een gevoelig en omstreden punt gebleven is.
In de eindredactie van de Wet van de Mij van 1847 is het voorstel van Kist vrijwel
onveranderd overgenomen als hoofdstuk X, ‘Over de Wetenschappelijke
Commissiën’. De voornaamste artikelen luiden:
79. Bij de Maatschappij bestaan voortdurend twee Commissiën: de eene voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, de andere voor Nederlandsche Geschieden Oudheidkunde.
80. Elke Commissie is zamengesteld uit vijf leden, te Leiden of in de nabijheid
woonachtig.
82. Zij worden benoemd door de Maandelijksche Vergadering van October, uit een
dubbeltal, door het Bestuur voor te dragen.
83. Bij elke Commissie treden jaarlijks twee leden, doch het 3de jaar één lid af, die
echter niet dan na een jaar herkiesbaar zijn.
85. Elke Commissie ontwerpt voor zich een reglement van orde.
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87. De taak der Commissiën bestaat:
1o. In het opsporen of bearbeiden van hetgeen voor haar vak belangrijk geacht
wordt.
2o. a) In het berigten over hetgeen door de Maandel. Vergadering aan haar wordt
opgedragen.
b) In het mededeelen aan gemelde Vergadering van hetgeen haar in het vak
harer bijzondere werkzaamheid gewigtig voorkomt.
88. De Commissiën zijn gemagtigd ter uitgave, buiten kosten der Mij, van zoodanige
mededeelingen van kleineren omvang, als voor de werken der Mij minder
geschikt zijn, of wier waarde en invloed afhankelijk zijn van een tijdige
openbaarmaking.

In 1860, toen een nieuwe herziening van de wet tot stand kwam, is er nog een artikel
aan toegevoegd (81 in de nieuwe telling):
Op verzoek van eene der Commissiën stelt het Bestuur aan de Maandel.
Vergadering voor, om tijdelijk, voor een bepaald doel of onderwerp, een
of meer leden, in of buiten Leiden woonachtig, aan haar toe te voegen.
In 1872 werd dit vereenvoudigd tot:
Elke Commissie is bevoegd zich een of meer raadgevende leden toe te
voegen.
De bepaling dat de leden ‘te Leiden of in de nabijheid woonachtig’ moesten zijn
verviel in 1896; toen werd ook het artikel betreffende de eigen uitgaven geschrapt,
waarvan overigens ook, buiten de lijst van onnederlandse woorden, bij mijn weten
nooit gebruik is gemaakt. De verkiezing van de leden door de maandvergadering
heeft tot 1926 geduurd; toen werd bepaald dat zij gekozen zouden worden door de
jaarvergadering, na raadpleging van de commissie omtrent de voor te dragen leden.
Hoewel reeds in 1846, als gezegd, van de ‘permanente Commissie voor Taalkunde’
werd gesproken, is zij in feite als zodanig dus pas in 1847 geconstitueerd, maar dan
toch als
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voortzetting van de bestaande bijzondere commissie. Zij heeft toen ook een
‘Reglement van Orde’ opgesteld (5 nov. 1847; goedgekeurd 19 febr. 1848), dat
behoort tot de weinige stukken van deze commissie die in het archief van de Mij
bewaard zijn gebleven1). Het enige curieuze in dit reglement is art. 3 dat bepaalt:
‘Wie òf, buiten reden van ziekte, van de vergadering afwezig blijft, òf meer dan 1/4
uur na den bepaalden tijd verschijnt, betaalt 25 cts. ten behoeve van de Kas der
Commissie’. De vergaderingen zouden elke maand gehouden worden ‘op den tweeden
zaturdag na de Maandelijksche Vergadering der Maatschappij, des namiddags ten
half zes ure’, ‘in een der lokalen van het Stadsgebouw op de Breedestraat’. In 1849
is de tijd van samenkomst gewijzigd en gesteld op ‘elken eersten Donderdag na de
Maandel. Vergadering, 'snamiddags ten half twee ure’. Evenals bij de historische
commissie2) is dit reglement, ‘nimmer vervangen en derhalve nog geldend (?), thans
vrijwel vergeten’.
In 1848 wordt het verslag van de commissies niet meer door de algemene secretaris
uitgebracht, maar ‘thans, nu die Commissies uitgebreid en een Hoofdstuk der nieuwe
Wet geworden zijn, is het verslag daarover tot een afzonderlijk punt van Beschrijving
gemaakt’ (dit heeft geduurd tot 1936, met de hierna nog te vermelden onderbreking).
Het verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde wordt nu voorgelezen door
haar secretaris, M. de Vries; de volledige samenstelling wordt niet opgegeven, alleen
vermeld dat het overleden lid Ds. I van Harderwijk vervangen is door Dr. J.T.
Bergman. De commissie heeft verslag uitgebracht aan het bestuur over een paar
fragmenten, door de heer Boonzaaijer geschonken, heeft een ontwerp opgemaakt
voor vier taal- en letterkundige prijsvragen, en heeft ‘in meer dan ééne harer
Vergaderingen wetenschappelijke gesprekken gehouden, van welke de korte inhoud
door den Secretaris is opgeteekend, en welke tot hoofddoel hadden: het aanvullen,
uitbreiden en

1) De notulen zijn niet bewaard, althans pas sinds 1941.
2) Zie Jaarboek 1961-'62, blz. 29.
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nader toelichten van de Lijst van woorden en uitdrukkingen, met het Nederlandsch
taaleigen strijdende, bewerkt door Prof. M. Siegenbeek, en ten vorigen jare met
goedkeuring der Mij uitgegeven’.
De commissie is nu echt geconstitueerd en komt op gang. In het verslag over
1848/49 meldt De Vries dat zij haar werkzaamheden ‘van October 1848 af tot op het
eind van April dezes jaars, in eene reeks van Vergaderingen onafgebroken heeft
voortgezet’. In de vergadering van December wordt verslag uitgebracht over een
schriftelijk voorstel van ‘de heer Changuion van de Kaapstad’ waarin de Maatschappij
wordt uitgenodigd ‘tot het ontwerpen en bewerken van een volledig Woordenboek
der Nederlandsche Taal’. De commissie oordeelt ‘het voorgestelde plan, door te
grooten omvang en door gebreken in het ontwerp, onuitvoerbaar’, maar zal er aandacht
aan blijven schenken en ‘te gelegener tijd hare gedachten mede deelen over
Nederlandsche lexicographie in het algemeen, en bepaaldelijk over de vraag, of men
thans reeds in staat zou zijn, een goed Nederlandsch Woordenboek te vervaardigen’.
Voorts rapporteert de commissie over enige fragmenten van Maerlant, over de
‘Taalmijmeringen’ van de heer Nassau, en in Mei over een voorstel van de heer
W.J.C. van Hasselt om de taak voort te zetten van de ontbonden Vereeniging ter
Bevordering der oude Nederl. Letterkunde. De commissie meent dat de Mij zich niet
kan verbinden jaarlijks een bepaald stuk te leveren, maar dat zij bij de uitgave harer
Werken daar oude teksten in kan opnemen, eventueel ook buiten de gewone reeks.
Het onderzoek naar de onnederlandse woorden wordt voortgezet; dit punt figureert
tot 1862 vrij regelmatig in de verslagen, zonder dat het verder iets heeft opgeleverd.
De voornaamste taak van de commissie in deze eerste periode blijft het adviseren
over ingekomen stukken, vooral over handschriften, ter identificatie en met betrekking
tot het al of niet wenselijke van een uitgave, en over andere plannen en voorstellen.
In 1849 verliest de commissie drie leden: M. de Vries door vertrek naar Groningen,
Van Assen ‘bij loting’ (volgens art.
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83 der wet) en Geel ‘bij vrijwilligen afstand’. Zij worden vervangen door A.C.
Oudemans, L. Ph. C. van den Bergh en A. Rutgers. Er wordt een rooster van aftreding
vastgesteld; twee leden zullen in October aftreden en door een nieuw tweetal worden
vervangen tot ‘een volledig vijftal’. Het rapport over Nassau's Taalmijmering leidt
tot een nieuw voorstel van Oudemans tot het vervaardigen van een ‘Algemeen
omschrijvend Woordenboek der Nederlandsche Taal’. Dit voorstel wordt op dezelfde
gronden afgewezen als dat van Changuion het vorige jaar.
In 1852 zijn er ook plannen geweest tot een wetswijziging en werden de leden
uitgenodigd voorstellen te doen. Met betrekking tot de commissie van taal- en
letterkunde komt er uit haar boezem vooral kritiek op het gedwongen aftreden van
leden. J.T. Bergman schrijft (29 april 1852): ‘Die gedurige aftreding en wisseling
van de Commissieleden is in mijn oog een doodsteek van alle geregelde en gezette
werkzaamheid; en ik zie er het nut niet van in. Bij Bestuursleden, ja, konde men
vreezen, dat ze door lengte van tijd in onhandelbare Aristocraten en Despoten mogten
ontaarden: maar voor de Commissiën kan zulk eene vreeze niet wel bestaan; deze
zijn Dienaressen van het Bestuur en de Mij en het valt moeijelijk telkens weer andere
daartoe willige geschikte personen te vinden’. A.C. Oudemans schrijft (27 april) dat
als de commissies alleen bedoeld zijn om de Mij voor te lichten, er dan beter voor
iedere gelegenheid een commissie ad hoc benoemd kan worden, die dan altijd uit
deskundigen kan bestaan. ‘Bij eene vaste Commissie van vijf leden, (ik spreek uit
ondervinding) komen veelal niet alle leden te samen. Somtijds blijft de Voorzitter
met den Secretaris alleen zitten, en verheugen zich als nog een der vijf leden het
drietal vol maakt, niet om over eenige gewichtige punten te beslissen zonder de beide
overige leden gehoord en hun gevoelen vernomen te hebben, maar om het onderwerp
bij eene volgende gelegenheid, als de Commissie voltallig zal zijn, opnieuw ter tafel
te brengen’ (de boetebepaling in het reglement heeft dus niet veel uitgehaald!). Wil
men vaste commissies, dan moeten die
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permanent zijn, althans voor 3, 4 of 5 jaar vast benoemd.
Voorlopig ging men echter op deze wensen niet in en in de volgende jaren wordt
dan ook regelmatig melding gemaakt van personeelswisselingen bij de commissies;
er zijn nogal wat mutaties door bedanken of vertrek van leden. In 1853 wordt Te
Winkel lid, die dat dan verder geregeld blijft, in de jaren dat hij periodiek moet
aftreden als adviserend lid; in 1854 en '55 is Van Vloten lid geweest; in 1855 wordt
M. de Vries, teruggekeerd uit Groningen, weer lid en in 1856 voorzitter. Naast de
adviezen over in het algemeen weinig belangrijke zaken, betreft de
hoofdwerkzaamheid van de commissie in deze tijd de uitgave van geschriften onder
auspiciën van de Maatschappij. In 1852 had Oudemans een proeve van een
Woordenlijst op de werken van Bredero voorgelegd en voorgesteld deze verder voor
publikatie door de Maatschappij gereed te maken; de commissie vindt het een te
grote uitgave en adviseert afwijzend, maar als het volgend jaar M. de Vries en A. de
Jager aandrang uitoefenen, herziet zij haar mening; het werk wordt in 1856-'57
gepubliceerd. In 1856, als De Vries voorzitter is, wordt op diens voorstel een heel
wat belangrijker uitgave op stapel gezet, die van Maerlants Spiegel Historiael. ‘Met
algemeene stemmen besloot de Maandvergadering hiertoe en gelastte de Commissie
Herover te waken’. In 1857 wordt gemeld dat de eerste aflevering verschenen is, en
in 1858 zijn er al vier gereed. In 1857 komt nog een groot plan ter tafel. In de
maandvergadering van Januari betoogde de voorzitter ‘hoe wenschelijk het zou wezen
dat men zich eindelijk eens onledig hield met eene naauwkeurige en wetenschappelijke
afbakening der verschillende dialecten die in ons land worden gesproken. Met de
kennis hiervan is het schraal gesteld’; tegenover het buitenland zijn wij op dit punt
achterlijk; een prijsvraag, in 1852 uitgeschreven, heeft niets opgeleverd. ‘Hoe langer
nu hiermede wordt gewacht des te zwaarder zal de taak worden; immers bij de
dagelijks inniger wordende vermenging der rassen en toenemend verkeer en
beschaving slijten die vormen geheel uit of verliezen hun kenmerkend karakter’. De
gevoelens
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hierover lopen uiteen; het voorstel van een der leden om enquêteformulieren
(‘rondgaande brieven’) door het bestuur te laten rondzenden wordt verworpen; echter
wordt besloten de vragen in een bijlage tot het jaarverslag op te nemen. Het volgend
jaar wordt melding gemaakt van daarop ingekomen antwoorden, in totaal slechts 7,
waaronder van Ds. H.M.C. van Oosterzee uit Oirschot, Mr. I.A. Nijhoff te Arnhem
en P.J. Harrebomee te Groningen. In 1859 is niets meer binnengekomen en in 1860
wordt daarom het bestuur om machtiging verzocht de vragenlijsten afzonderlijk te
doen drukken en verspreiden. Of dit werkelijk gebeurd is, blijkt niet; in elk geval
heeft het niets opgeleverd; in 1861 wordt gemeld dat er over de dialecten niets is
ontvangen.
In 1858 wordt een punt aan de orde gesteld dat in de toekomst noodlottig zal
blijken voor de commissie. De voorzitter van het Bestuur stelt in de voorbereidende
vergadering tot de jaarvergadering voor de commissies voor taal- en letterkunde en
die voor oudheidkunde te verenigen tot één wetenschappelijke commissie. De zaak
wordt niet urgent geacht en verdaagd tot de volgende algemene vergadering. In het
volgende jaarverslag wordt gemeld dat de commissie voor taal- en letterkunde dit
plan afwijst; wel zouden gecombineerde vergaderingen gehouden kunnen worden
over zaken die het Bestuur aan b e i d e commissies opdraagt. De Vries vestigt in dit
jaar de aandacht op het belang van de publicaties van de Litterarische Verein in
Stuttgart. De wens wordt uitgesproken dat de Maatschappij ‘in het bezit mogt worden
gesteld van de volledige verzameling’, maar dat zou ƒ140.- kosten, waarvoor de
‘gewone toelage van de Bibliotheek’ ontoereikend is. Dientengevolge ontbreekt deze
onwaardeerbare publicatie nog steeds in de bibliotheek van de Maatschappij; nù zou
de volledige reeks zeker een 5000 gulden kosten!
In 1860 oordeelt de commissie dat ‘'t Spel van den hooghen Wynt en den zoeten
Reijn’ van Corn. Everaert, ingezonden door prof. Tijdeman, niet van voldoende
belang is om gedrukt te worden. Gelukkig dacht de commissie ruim 30 jaar later er
anders over1).

1) Zie beneden. blz. 160-163.
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Het gaat nu snel bergafwaarts met de commissie. In 1861 worden nog vier
vergaderingen gehouden en adviezen gegeven over enige onbelangrijke stukken; in
1862 waren er slechts twee vergaderingen en is niets ingekomen; in 1863 en '64
wordt in 't geheel niet vergaderd. In 1865 is er een opleving, er worden vier
vergaderingen gehouden. Du Rieu stelt voor een lijst te maken van alle middelndl.
fragmenten die in tijdschriften uitgegeven zijn; de commissie is er in principe voor,
maar niemand heeft er tijd voor. Het voorstel van Verwijs om Die Rose uit te geven
wordt zonder aarzelen aanvaard, evenals dat betreffende de gedichten van Willem
van Hildegaersberch. In 1866, '67 en '68 zijn geen vergaderingen gehouden. in 1869
weer vijf, waarop enige belangrijke voorstellen besproken worden: een van De Vries
om een verzameling aan te leggen van woorden ‘in oorkonden voorkomend’; dit
wordt gesteund en de archivarissen en provinciale genootschappen zullen worden
aangeschreven. Het maken van een repertorium op de taalkundige tijdschriften wordt
bezwaarlijk geacht; dat van een repertorium op de middelndl. letterkunde wenselijk
en de commissie neemt deze taak op zich; de heer Wolters zal ermee beginnen, maar
er wordt verder niets meer van vernomen. In 1870 wordt ‘geen geregelde vergadering’
gehouden; de circulaires betreffende de woorden in oorkonden zijn nog niet
verzonden. In 1871 worden ‘weinig vergaderingen’ gehouden; een lijst van
eigennamen van horigen, voorkomende in Gelderse oorkonden uit de 9de-12de eeuw,
opgesteld door baron Sloet van de Beele, wordt in handen gesteld van Kern; L. Ph.
C. van den Bergh spreekt over eigennamen en een plan tot uitgave van een
woordenboek van eigennamen wordt ter bestudering overgedragen aan Kern en Van
den Bergh. In 1872 en '73 is er weer geen vergadering; in 1874 één, waarop de
wenselijkheid besproken wordt van de uitgave van stukken betreffende de Abdij van
Egmond. In 1876 wordt voor het laatst melding gemaakt van vergaderingen; er wordt
dan beraadslaagd over een door het bestuur geopperd plan tot uitgave van ‘enige
zeldzame Incunabelen’. Dit voorstel wordt in de algemene vergadering van dat jaar
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aanvaard, maar heeft verder tot niets geleid. In 1877-'79 wordt slechts meegedeeld
dat de taalkundige commissie geen aanleiding vond om te vergaderen, en dan hoort
men voorlopig niets meer van haar.
Het is duidelijk dat de afwijzing van het plan van het bestuur om de commissie
van oudheidkunde met die van taal- en letterkunde te verenigen tot de ondergang
van laatstgenoemde geleid -, er althans veel toe bijgedragen heeft; de eenzijdige
historische oriëntering in dit tijdperk was mede de oorzaak dat in feite alleen de
oudheidkundige commissie een levend organisme van de Maatschappij bleef.
Pas in de Handelingen over het jaar 1892-'93 wordt weer melding gemaakt van
de commissie voor taal- en letterkunde, nu in een aparte bijlage. Dat wil niet zeggen
dat de commissie al die tijd gesluimerd heeft; zij heeft in deze periode een nieuwe
taak gevonden. In de jaarvergadering van 1880 had de voorzitter een voorstel ter
tafel gebracht dat door prof. Cosijn in een der maandvergaderingen van 1879 was
gedaan, behelzende: ‘dat de Maatschappij zou medewerken tot de uitgave van een
tijdschrift, gewijd aan de Nederlandsche taal- en letterkunde’1). In de
bestuursvergaderingen van 30 december '79 en 2 februari '80 is daarover gesproken
en de voorzitter zegt nu dat er reeds onderhandelingen met de firma Brill zijn
aangeknoopt, die, ‘zoo de Vergadering het voorstel in beginsel goedkeurt,
waarschijnlijk tot een goeden uitslag zullen leiden’. De vergadering neemt het voorstel
bij acclamatie aan en het volgend jaar wordt gemeld: ‘De Taalkundige Commissie
heeft de redactie van het tijdschrift op zich genomen’ (blz. 52) en voorts (blz. 63)
‘dat de uitgave tot nu toe zeer voorspoedig is gegaan en voor de toekomst het beste
doet hopen’. Het tijdschrift verschijnt inderdaad regelmatig, maar in de Hande-

1) Aldus in de Handelingen 1880, blz. 63. In de beschrijvingsbrief evenwel werd gesproken
van ‘de oprichting van een taal- en letterkundig tijdschrift’ (zie Hand. 1893-'94, blz. 41), en
het oorspr. voorstel van Cosijn beoogde ‘de oprichting van een tijdschrift, gewijd aan de
wetenschappelijke beoefening der Nederlandsche taal- en letterkunde en aanverwante vakken’.
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lingen wordt er voorlopig verder niet over gerept, behalve om te vermelden dat het
door het Fonds van de Mij gesteund wordt (1883, blz. 93).
In 1893 komt er pas weer een formeel verslag, waarin wordt meegedeeld dat de
commissie ‘in het afgeloopen jaar hare werkzaamheden weder op meer geregelden
voet gebracht (heeft)’ en dat zij sinds october 1892 om de zes weken vergadert. In
1889 had zij ook nog tweemaal vergaderd om ‘eene nieuwe regeling in de zaken van
het Tijdschrift tot stand te brengen’. Zij had sinds 1881 daarvan de redactie gevoerd,
‘bijgestaan door Dr. J. Verdam te Amsterdam en sedert den vierden jaargang
bovendien door Dr. H.E. Moltzer te Utrecht’. Sinds 1890 verschijnt het Ts. niet meer
in jaargangen, maar in delen, ‘en tevens werd het van dat tijdstip af (naardien de
Taalk. Comm. zich in hare hoedanigheid van comm. tot redactie van het Tijdschrift
gaandeweg meer en andere personen had toegevoegd dan de wet der Mij wel scheen
te veroorloven) regelmatiger geacht op de binnenzijde van omslag of schutblad de
gebruikelijke woorden: “De Leden der Comm. voor Taalen Letterkunde bij de Mij
enz.” voortaan achterwege te laten, en dus onder het woord “Redactie” eenvoudig
de namen der redacteuren te laten volgen.... In het nog loopende Twaalfde Deel wordt
(daar de leden der Taalk. Commissie afwisselen) de commissie tot redactie nu nog
weder nauwkeuriger, en wel als volgt vermeld: “R e d a c t i e In Leiden: De Leden
der Comm. v. Taal- en Letterk. bij de Maatsch. der Ned. Letterk. Buiten Leiden:
(volgen de namen)”.’
Van dit jaar af wordt ook de samenstelling van de commissie in de Handelingen
telkens meegedeeld, evenals die van de andere commissies, voorafgaande aan de
ledenlijst. In haar vergaderingen houdt de commissie zich gewoonlijk het eerst bezig
met ‘de belangen en de inhoud van het Tijdschrift’, voorts met ‘het bespreken van
plannen voor de uitgaven die zij zich voorstelde door of van wege haar te doen
geschieden’, terwijl verder, zo de tijd het toelaat, ‘onderwerpen van
wetenschappelijken aard uit het gebied van taal- en letterkunde besproken of vragen
daarover gedaan en zoo mogelijk beant-
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woord’ worden. De commissie fungeerde dus toen nog, zoals ook in haar eerste
periode, mede als commissie voor de uitgave van geschriften, die later als afzonderlijk
orgaan werd ingesteld. Voor het overige zijn haar werkzaamheden thans nog dezelfde
als hier omschreven.
Intussen toonde zich niet iedereen tevreden met deze gang van zaken, en de
bezwaren kwamen van een kant waaruit men die niet direct verwachten zou. In de
jaarvergadering van 1894 deed de toenmalige voorzitter, Dr. W.C. van Manen, een
zeer felle aanval op het heersende bestel bij de Maatschappij, en in het bijzonder op
de commissie voor taal- en letterkunde; een aanval in zo krasse bewoordingen, dat
men die thans stellig onbehoorlijk zou oordelen. Het hoofdpunt van zijn kritiek is
dat de Nederlandse letterkunde, die de naam van de Maatschappij bepaalt, er in feite
nooit aan de orde komt: ‘Zij wordt in de kringen der werkende leden niet geëerd,
niet genoten, niet bevorderd, niet uitgebreid, zelfs niet besproken... Zij wordt dáár
veeleer eenvoudig dood gezwegen’. De Maatschappij is in feite een geleerd
genootschap en de twee commissies vormen de werkende kern, waaraan de overige
leden niet te pas komen, commissies ‘gekozen naar het heet, door de Maandelijksche
Vergadering uit aangeboden dubbeltallen, doch in waarheid zichzelf herkiezende
zoolang het hun behaagt’. De commissie voor taal- en letterkunde bestaat uit, op één
na, louter taalgeleerden, en deze ‘zijn diep doordrongen van hun recht, om zich als
taalkundigen in onze Maatschappij boven alle anderen en eigenlijk alleen te doen
gelden. Zij achten het niet meer dan natuurlijk, dat bijkans alle uitgaven van beteekenis
worden gedaan uitsluitend in hun belang’; zij spreken van hun tijdschrift als het
‘Tijdschrift der Maatschappij’, hoewel het dat nooit werkelijk geweest is, maar ‘van
den aanvang af een onderneming van de firma E.J. Brill’; zij houden zich bezig met
‘den druk eener lange reeks werken, waarvan de uitgave uitsluitend aan dat
(taalkundig) onderzoek ten goede belooft te komen. De leden die zich daarmede niet
kunnen bezig houden, mogen lid blijven ... om te zorgen voor de noodige geldelijke
bijdragen’.
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Dit laatste was een reactie op hetgeen de voorzitter van het vorige jaar, Dr. S.J.
Fockema Andreae, in zijn jaarrede gezegd had; hij had daarin een heel program van
taken op het gebied der Nederlandse filologie ontvouwd om daarmee, naar hij zeide,
‘de richting aan te wijzen, waarin de Maatschappij met vrucht kan blijven werken,
zonder het epitheton “verouderd” te behoeven te (sic) vreezen. En nu doen sommigen
het werk, waarvoor hunne krachten berekend zijn, en anderen maken het mogelijk
door hunnen geldelijken steun’.
Op de grieven van de heer Van Manen antwoordde de commissie met een
verweerschrift, ‘dat van harentwege in de Maandel. Vergadering van den 5den
October 1894 werd voorgelezen en vervolgens - met de daarbij behoorende
Aanteekeningen gedrukt - door haar aan elk der Leden van de Maatschappij is
toegezonden’ en dat als bijlage bij het verslag van de commissie over het jaar 1894-'95
ook in de Handelingen is afgedrukt. De vrij onbekookte beweringen van de heer Van
Manen worden hierin afdoende weerlegd; zijn voorstelling dat de Maatschappij
geworden zou zijn tot een ‘instelling van weldadigheid, ten behoeve van eenige
taalgeleerden’, is ‘geen antwoord waard; de Commissie acht het beneden zich hierover
verder te spreken’ en zij besluit met te zeggen dat zij zich slechts verzet ‘tegen de
onjuiste voorstellingen en tegen den geest van onwelwillendheid, waaruit zij zijn
voortgevloeid. Zij zal voortgaan te doen en voor te stellen wat zij in het belang der
Maatschappij oorbaar acht, in het volle vertrouwen, dat haar arbeid door latere
Voorzitters beter zal worden gewaardeerd’. De verdere consequenties van de rede
van de voorzitter, die o.a. geleid heeft tot voorstellen om de wet van de Maatschappij
te herzien, vallen buiten het bestek van dit verhaal en daarvoor moge dus naar de
Handelingen verwezen worden.
In het verslag der werkzaamheden over 1894-'95 wordt voornamelijk gesproken
over de uitgave van de Teuthonista door Verdam, en voor het eerst wordt volledig
vermeld waarover de leden elk gesproken hebben in de vergaderingen,
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de ‘wetenschappelijke mededeling’, die nu een vast punt op de agenda is geworden,
zoals zij dat tot op heden gebleven is.
In de Handelingen van 1895-'96 vindt men niet alleen een uitvoerig verslag van
de activiteiten van de commissie met betrekking tot de voorgenomen uitgaven, en
van de wetenschappelijke mededelingen, maar één van deze wordt ook als bijlage
in extenso afgedrukt, nl. die van Verdam over ‘Een wedergevonden fragment van
de tweede bewerking der Rose’; van dit stuk werden ook overdrukken verkrijgbaar
gesteld in het formaat van Verwijs' uitgave van Die Rose.
Het verslag over 1896-'97 geeft blijk van de grote activiteit van de commissie in
deze jaren. Door een wetswijziging was haar aantal leden op negen gebracht en in
october 1896 werd zij daardoor aangevuld met de heren J. ten Brink, J. te Winkel,
G. Kalff en G.J. Boekenoogen; voorzitter was H. Kern en secretaris nog steeds A.
Beets (sind 1890). Het Bestuur vroeg het advies van de commissie ‘over de
wenschelijkheid van het opnieuw uitschrijven der in onbruik geraakte prijsvragen’;
de commissie adviseert afwijzend, zij zou het geld- en tijdverlies achten weer geregeld
prijsvragen uit te schrijven. Naast mededelingen over de uitgaven in voorbereiding
wordt, mede op wens van het Bestuur, een vrij uitvoerige lijst ingediend van
tekstuitgaven en andere werken (o.a. woordenboeken op bepaalde auteurs) waarvan
de publicatie wenselijk geacht wordt; het is een programma dat, zoals het wordt
geformuleerd, ‘blijk zou kunnen geven van den geest, waarin de Commissie in het
belang van de wetenschap en van de leden der Maatschappij begeert werkzaam te
zijn’. Dit programma is ook thans nog slechts zeer onvolledig verwezenlijkt. Tot de
nog onvervulde desiderata behoren o.a. uitgaven van het Testament van De Dene,
van Den Handel der Amoureusheit, het Antwerpsch Liedboek en... een uitgave van
Hooft: ‘in den trant van de Vondel-uitgave door Mr. J. van Lennep’! Een novum in
dit jaar was dat de Commissie een openbare vergadering voor leden van de
Maatschappij hield. Dit op grond van een wetswijziging van 1896, waarin bepaald
werd: ‘Elke Commissie houdt des avonds vóór de Jaarl. Vergadering
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... eene voor alle leden der Mij toegankelijke bijeenkomst’. De commissie voor taalen letterkunde hield deze voor het eerst op 8 juni 1897, waar als spreker optrad Dr.
F. Buitenrust Hettema. Er waren 20 leden aanwezig. Deze openbare vergaderingen
zijn gehouden tot en met 1902, meestal met 2 of 3 sprekers, en daarna niet meer
voortgezet, omdat er te weinig belangstelling van buiten voor was en ze zo in feite
in niets verschilden van de gewone maandvergaderingen van de Maatschappij.
In 1898-'99 worden besprekingen gevoerd over de uitgave van een Repertorium
voor de Ndl. taal- en letterkunde, die echter niet tot een bepaalde uitkomst leiden;
onderzoekingen op het gebied van de folklore dienen te worden aangemoedigd, maar
de Maatschappij kan als zodanig niet handelend optreden.
De verslagen volgen elkaar nu verder met grote regelmaat op en het is niet nodig
daarover verder volledig te refereren. Steeds wordt veel ruimte ingenomen door de
mededelingen betreffende de in bewerking zijnde en voorgenomen uitgaven en
hoewel lang niet alles van het opgestelde programma kon worden verwezenlijkt, zijn
in deze jaren toch zeer belangrijke publikaties tot stand gekomen, zoals de Teuthonista
door Verdam, de Middelndl. Legenden en Exempelen door De Vooys, de Spelen van
Corn. Everaert, de Spiegel der Sonden door Verdam, de Veelderhande Geneuchlijcke
Dichten; in 1908, na een lange lijdensgeschiedenis, de Reis van J.v. Mandeville door
Cramer. In 1900-1901 wordt het plan opgesteld tot een uitgave van een ‘reeks der
merkwaardigste volksboeken, een plan dat ook bij den uitgever der Mij zooveel bijval
vond, dat hij den druk op zich wil nemen zonder subsidie van de Mij’. In de jaren
1902-'04 verschijnen reeds 6 deeltjes van deze reeks, die echter dan spoedig begint
te stokken; de Historie van den Verloren Zoon, en die van Salomon en Marcolf, reeds
in 1906 aangekondigd, verschijnen pas in 1931, resp. 1941! In 1906-'07 is de uitgave
beraamd van een bundel Middelnederlands proza, maar het volgend jaar wordt gemeld
dat men dit denkbeeld ‘wegens onvoorziene moeilijkheden’ heeft moeten opgeven.
In 1907-'08 wordt een uitgave van Bellamy door
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mej. Nijland aanbevolen; na herhaalde aankondigingen komt deze pas in 1917-'18
van de pers. In 1912-'13 wordt een nieuwe reeks op touw gezet, t.w. van ‘geschriften
van vroegeren tijd die door inhoud en vorm geschikt zijn, de leden der Mij en andere
ontwikkelde lezers te behagen’. Als eerste deel wordt aangekondigd Bontekoe's
Reizen, bezorgd door Hoogewerff; dit verschijnt (bij Oosthoek) in 1915 en heeft
zoveel succes dat het volgend jaar reeds een 2de druk wordt aangekondigd; er wordt
nog herhaaldelijk over gesproken, maar de herdruk verschijnt ten slotte pas in 1930.
In 1920 verschijnt als tweede deel in deze reeks onder de titel ‘Bisschop David van
Bourgondië en zijn Stad’ de uitgave van een Utrechts kroniekje uit 1481-'83 bezorgd
door N.B. Tenhaeff. In hetzelfde jaar wordt de uitgave van Everaert voltooid. Als no
3 van de reeks Herdrukken verschijnt in 1924 ‘Een Boecxken gemaket van Suster
Bertken’, door mej. Snellen, als no 4 in 1930 ‘Walvischvaarten, overwinteringen en
jachtbedrijven in het Hooge Noorden’ door L'Honoré Naber.
In de jaren 1921-'22 en 1922-'23 heeft Frings enige vergaderingen van de commissie
bijgewoond en ook een spreekbeurt vervuld. Langzamerhand komen et blijken van
nieuwe belangstelling en nieuwe initiatieven. In 1922-'23 adviseert de commissie
het Bestuur aan Kloeke steun te verlenen voor zijn dialectologische onderzoekingen;
blijkens de rekening over 1923 krijgt hij daarvoor ƒ200.- en het volgend jaar nog
eens dit bedrag. Enige zeer oude leden (naar anciënniteit althans) verdwijnen;
Hesseling treedt af in 1925 en wordt vervangen door J.H. Kern; Te Winkel sterft in
'27 en in zijn plaats komt het volgend jaar J. de Vries. Het zal wel geen toeval zijn
dat in ditzelfde jaar de commissie een voorstel aan het Bestuur doet tot het instellen
van een folklore-archief. Toen in 1926 de Prijs voor Meesterschap werd ingesteld,
kregen de vaste commissies het recht daarvoor bij toerbeurt candidaten voor te dragen;
de commissie voor taal- en letterkunde zou dit mogen doen in 1928, 1937 en 1946
en zo vervolgens om de 9 jaar. De eerste toekenning op voorstel van deze commissie
had evenwel pas plaats in 1939, toen
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Dr. W. de Vries werd voorgedragen. In 1954 was het Dr. M. Schönfeld.
Tijdens de zitting 1930-'31 sterft Boekenoogen, die in het verslag over dat jaar
vrij uitvoerig herdacht wordt; in zijn plaats komt De Vreese. In dat jaar wordt de
50ste jaargang van het Tijdschrift afgesloten; een register op dl. 26-50 wordt
aangekondigd, maar verschijnt pas in 1933; Beets heeft sinds 1890 onafgebroken
het secretariaat van de redactie vervuld. Er wordt in dit jaar voor de eerste en enige
maal gesproken van een ‘subcommissie voor de uitgaven’, waarin De Vreese benoemd
wordt; in 1936 komt er een aparte commissie voor de uitgave van geschriften. Muller
voltooit in 1931 de uitgave van het volksboek van De Ridder metter Swane, door
Boeken-oogen bijna 30 jaar te voren op touw gezet, maar in zijn nalatenschap nog
onvoltooid aangetroffen. Het volgend jaar wordt aangekondigd dat De Vreese de
uitgave van Salomon en Marcolf spoedig zal voltooien, maar deze blijft ook op het
getouw en wordt pas na zijn dood in 1941 door J. de Vries afgemaakt, ook ca. 30
jaar nadat zij op stapel gezet was. De reeks herdrukken van populaire geschriften
kan voorlopig niet worden voortgezet daar de uitgever daartoe niet meer bereid is.
Uit het verslag over 1934-'35 valt te vermelden dat de redactie van het Ts. in dat
jaar besloten heeft ‘dat voortaan nieuw verschenen boeken, die daarvoor naar haar
oordeel in aanmerking komen, zullen worden gerecenseerd’. Dit is het laatste verslag
dat nog als afzonderlijk hoofdstuk in het Jaarboek verschijnt; sedert 1935-'36 is dit
verslag opgenomen in het verslag van de jaarvergadering, zoals nu nog het geval is.
In het zittingsjaar 1937-'38 vallen twee sterfgevallen van zeer oudgedienden, nl.
van Beets in november '37 en van De Vreese in januari '38. Beets is ongeveer 50 jaar
lid van de commissie geweest; zeker de langste zittingstijd die ooit bij haar is
voorgekomen.
In het verslag over 1938-'39 wordt vermeld dat de commissie sedert januari
vergadert in de bestuurskamer van de Mij op Rapenburg 61. Voordien hadden de
vergaderingen plaats bij de leden aan huis. In dit jaar heeft de commissie ook nog
eens
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een advies uitgebracht aan het Bestuur, dat herinnert aan haar werkzaamheid in de
allereerste periode, nl. in zake medewerking van Nederlandse zijde bij de
vernederlandsing van technische termen in Z.-Afrika.
In 1939 werd Dr. Heeroma voor het eerst benoemd; hij is daarmee het oudste nog
zittende lid van de commissie.
In de eerste oorlogsjaren gaan de werkzaamheden van de commissie gewoon door.
Het verslag over 1941-'42 eindigt echter met de mededeling: ‘Op de vergadering van
28 Maart besloot de Commissie met algemeene stemmen wegens de
tijdsomstandigheden haar functie neer te leggen’. In de notulen, die van 1941 af
bewaard zijn, wordt daar nog aan toegevoegd: ‘Het tijdschrift zal voortgezet worden,
onder redacteurschap van Mej. Van Lessen. De redactie zal geregeld, zij het in de
particuliere woningen der leden, blijven bijeenkomen’.
Van deze besloten bijeenkomsten zijn geen notulen gemaakt. Als een inlegvel
bevindt zich echter in het notulenboek een ‘Kort verslag van de werkzaamheden der
redactie gedurende het tijdperk van Maart 1942-Sept. 1945’, waaruit blijkt dat de
werkzaamheden van de commissie in feite gewoon doorgingen, tot november '43 bij
de leden aan huis, van december af weer op Rapenburg 61, ‘wegens brandstoffennood
en de toenemende moeilijkheden voor elkeen in zijn huiselijk leven’ en omdat ‘Alle
gevaar van den kant der vijanden was geweken, niemand hunner bemoeide zich meer
met cultureele zaken’. De mei-vergadering van 1944 moest evenwel de laatste zijn
in oorlogstijd, omdat de spoorwegstaking ieder verkeer verhinderde en iedereen zijn
handen vol had met de grote strijd tegen de honger; de uitgave van het Tijdschrift
moest toen ook worden gestaakt; deel 63, dat in september was afgedrukt, kon pas
in de zomer van 1945 verzonden worden.
Na de bevrijding trad, krachtens het besluit van de buitengewone jaarvergadering
der Mij van 11 augustus 1945, de Commissie voor Taal- en Letterkunde weer in
functie en op 20 september vergaderde zij voor het eerst weer in de bestuurs-kamer
van de Mij, met Van Haeringen als wnd. voorzitter en Heinsius als secretaris.
Sindsdien hebben de vergaderingen met
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grote regelmaat elke maand, van september tot en met mei, plaatsgehad en heeft de
commissie haar gewone taak vervuld, bestaande in het redigeren van het Tijdschrift
voor Nederl. Taal- en Letterkunde, dat onder auspiciën van de Maatschappij verschijnt,
en het houden van referaten over taal- en letterkundige onderwerpen, waarvoor de
sprekers volgens een elk jaar opgemaakt rooster worden aangewezen. Eén nuance
valt er ten opzichte van vroegere perioden op te merken, nl. dat de commissie minder
specifiek Leids van samenstelling is: er is naar gestreefd en men is er ook in geslaagd
leden van buiten Leiden aan te werven, en thans zijn dientengevolge ook Amsterdam,
Groningen en Nijmegen vertegenwoordigd, terwijl sinds geruime tijd ook weer een
Zuidnederlands lid - op 't ogenblik zijn er zelfs twee - van de commissie deel uitmaakt.
Nadat de Maatschappij in 1952 om redenen van bezuiniging het huren van een
bestuurskamer had opgegeven, kwam uit den aard der zaak ook voor onze commissie
de mogelijkheid om van deze lokaliteit gebruik te maken te vervallen; zij komt
sindsdien bijeen in Tieles kamer in de Universiteitsbibliotheek, door de directeur
daarvan vriendelijk tot haar beschikking gesteld. Een traditie uit de tijd dat er bij de
leden aan huis vergaderd werd en er dus een echte gastheer was, is dat thans de
spreker die aan de beurt is ook als gastheer optreedt, d.w.z. voor thee en koekjes
zorgt.
Een enkel woord moge tot besluit nog worden gewijd aan het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde, waarvan de commissie sinds de oprichting de
redactie gevoerd heeft, en waarvan op het ogenblik dat dit geschreven wordt het
81ste deel voltooid is. Het Tijdschrift is, volgens de formulering van de
initiatiefnemers ‘gewijd aan de Nederlandsche Taal- en letterkunde’. Laatstgenoemde
term is hierin te verstaan als letterkundige geschiedenis; het is een filologisch
tijdschrift, niet een tijdschrift voor creatieve letterkunde, al wordt dit wel eens gedacht,
o.a. door uitgevers die ook thans nog wel dichtbundels en romans ter beoordeling
inzenden. En het is een tijdschrift gewijd aan de N e d e r l a n d s e filologie, al heeft
er ook in dit opzicht wel eens een andere opvat-
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ting bestaan, nl. dat het een algemeen germanistisch of zelfs algemeen linguistisch
tijdschrift zou zijn of moeten zijn; deze opvatting, oorspronkelijk ook die van de
eerste initiatiefnemer Cosijn, werd later met name voorgestaan door J. de Vries, maar
heeft zich na diens aftreden niet verder doorgezet. Wel wordt het begrip Nederlandse
filologie ook door de huidige redactie breed opgevat; het volstaat dat de onderwerpen
die behandeld en de boeken die besproken worden verband houden met het
Nederlands. Een punt waarop bepaald misverstand en niet slechts verschil van
opvatting bestaan heeft is dat van de relatie van het tijdschrift tot de Maatschappij.
Het wordt uitgegeven ‘v a n w e g e de Mij der Nederl. Letterkunde’, maar het is niet
een orgaan v a n de Maatschappij; het staat slechts onder haar patronaat. In de jaren
1893-'94 is het misverstand al aan de orde geweest (zie hierboven) en toen door de
commissie in haar verweerschrift uitvoerig besproken: ‘Het is volkomen waar (zegt
zij) dat het Tijdschrift niet het eigendom en het orgaan der Maatschappij is, maar
aan de Firma Brill behoort’. Maar de band met de Mij is zo nauw dat het geen wonder
is ‘dat het Tijdschrift door de meeste lezers in de wandeling “het Tijdschrift van de
Maatschappij” ... is genoemd’ en als het niet een uitgave van de Mij mag heten, ‘dan
heeft deze sedert lange jaren, met uitzondering der Handelingen en Mededelingen
en der daarbij behoorende Levensberichten n i e t s uitgegeven; immers al de werken,
vermeld in de bij den laatsten beschrijvingsbrief gevoegde lijst, zijn het wettelijk
eigendom der uitgevers’. Een en ander worde hier gereleveerd omdat het misverstand
enige jaren geleden opnieuw tot discussie tussen het bestuur en de commissie voor
taal- en letterkunde geleid heeft en tot pogingen om het tijdschrift werkelijk tot een
orgaan v a n de Mij te maken; de commissie heeft zich toen daartegen verzet omdat
dit in strijd zou zijn met de bedoeling waarmee het tijdschrift is gesticht en met de
geest waarin het in overeenstemming daarmee altijd is geredigeerd, nl. te zijn een
wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse filologie. Dat zo weinig leden der
Maatschappij daarvoor belangstelling hebben kan slechts
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worden betreurd; het is een klacht die ook niet van vandaag of gisteren dateert, maar
reeds in 1893 werd aangeheven: ‘de Commissie ... veroorlooft zich ... den wensch
uit te spreken, dat deze uitgave, die ten onrechte in den roep staat van “te geleerd te
zijn”, meer dan thans het geval is belangstelling moge vinden bij de Leden der
Maatschappij en onder hen een grooter getal dan het tegenwoordige (slechts 58)
gebruik zal maken van het voorrecht van verminderden prijs’1).
Op de delen LI-LXXV van het Tijdschrift verscheen in 1960 een register,
samengesteld door de heer D. de Jong.
De samenstelling van de commissie is van 1893 af regelmatig vermeld in de
Handelingen, resp. Jaarboeken van de Mij en kan daarin dus worden nageslagen.
Voor de periode 1880-'92 is dat niet het geval, maar zij kan gereconstrueerd worden
uit de lijst van de redactieleden in de jaargangen van het Tijdschrift. Deze was als
volgt samengesteld:
1880-'83:

P.J. Cosijn, W.J.A. Jonckbloet, H. Kern,
J. Verdam, M. de Vries.

1884:

J. ten Brink komt in de plaats van
Jonckbloet.

1888:

A. Beets komt in de plaats van Cosijn.

1890-'91:

A. Beets, J. ten Brink, H. Kern, A.
Kluyver, H.E. Moltzer, J.W. Muller, J.
Verdam, M. de Vries, J. te Winkel
[hiervan waren Moltzer en Te Winkel
toegevoegde leden].

1892:

De Vries valt uit; verder onveranderd.

C. KRUYSKAMP

1) Hand. 1892-'93, blz. 111.
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De ‘Historische Commissie’ van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden1)
Toen de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde ongeveer een eeuw bestond
en bovendien de verloren gewaande notulenboeken waren teruggevonden, heeft de
toenmalige voorzitter in de vergadering van 27 maart 1952 een korte terugblik daaraan
gewijd, in de hoop, dat de secretaris Prof. Dr. F. Gosses hiervan een meer uitgewerkt
verhaal zou maken. Wie zijn keurig verzorgde notulen kende, wist hoezeer juist hij
hiervoor geschikt zou zijn geweest. Door het heengaan van Gosses is ook deze
verwachting onvervuld gebleven; het referaat van 1952 wordt de leden nu in de
gedaante van een uitgewerkte lezing gepresenteerd, al is dit niet datgene wat de
commissie tien jaar geleden gewenst had. De Maatschappij kent wel meer onvervulde
verwachtingen en zij weet, dat men soms met het bereikbare genoegen heeft te nemen.
De Maatschappij heeft de vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde van de
aanvang af onder haar doelstellingen begrepen. Al vóór haar stichting had het plan
bestaan tot de oprichting van een ‘Akademie der Vaderlandsche Historie te Leyden’;
doch dit plan werd als 't ware geabsorbeerd in de ten jare 1766 gestichte Maatschappij,
waaraan alras mannen als Wagenaar, Kluit en Van Wijn meededen. De eerste opzet
van de Maatschappij, die reeds commissies kende, voorzag dan ook dadelijk de
instelling van een Commissie voor de Vaderlandsche Historie en deze commissie is
er in de aanvang inderdaad geweest, al is er weinig van bekend; een nota van dat
weinige is in 1865 opgesteld, doch daarvan heeft Bergman zich voor het Gedenkboek
bij het eeuwfeest der Maatschappij (1866) niet bediend; geen wonder dat de
Historische Commissie van 1866 over dat Gedenkboek niet zeer gesticht was.
Misschien was de opzet van 1766 over het geheel toch wat te

1) Met toestemming van de schrijver overgenomen uit Jaarb. 1961-62, 28 vv.
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groots en werd er te veel verwacht van de aktiviteit der te Leiden wonende leden.
Hoe dit zij, het commissoriale leven kwam niet tot ontwikkeling. De Patriottentijd
trouwens, die de geschiedschrijving zo sterk in de partijstrijd sleurde, zou voor
collectief werk in dit opzicht al heel ongunstig blijken. Het plan van 1766 raakte
vergeten, eerst recht toen de Maatschappij onder de politieke ongunst der tijden
geheel bezweken scheen te zijn.
De wederopleving van de Maatschappij in 1803 leidde een dirigistische
bestuurs-periode in; Te Water en na hem Siegenbeek zwaaiden als permanent
voorzitter de scepter en er was geen plaats voor enige commissoriale werkzaamheid.
Tot eindelijk in 1847 als voorloper op de gebeurtenissen van het volgende jaar een
soort revolte onder de leden uitbrak, met de eis van meer medezeggenschap; de oude
revolutie-eis van ‘volkskeuze en geregelde afwisseling’ zag zich in het reglement
van 1847 belichaamd, het reglement dat met de commissie voor taalen letterkunde
ook de historische commissie nieuw zou instellen.
Men beleefde toen, zoals Huizinga het eens uitdrukte, een periode van landerige
onvoldaanheid over de wetenschapsbeoefening. Men besefte in Nederland zijn
achterstand tegenover het Duitsland van de Monumenta Germaniae (1817), het
Frankrijk van Guizot, en het België met zijn Commission Historique (1833).
Achterstand viel te constateren in het onderwijs, de archiefverzorging, de musea, de
monumentenzorg, de bronnenuitgaven, de geschiedschrijving. Men wilde ‘iets doen’,
en dit wel bepaaldelijk in het vrije verenigingsverband. De emulatie moest stimulatie
meebrengen. Door het verschaffen en uitwisselen van hulpmiddelen en door het
bevorderen van allerlei nuttige ondernemingen hoopte men de studie op hoger plan
te kunnen brengen. De Historische Commissie zou een werk-commissie, geen
praat-commissie moeten zijn.
Bezien wij nu eerst de huishoudelijke aspekten van de commissie, dan mag op de
voorgrond staan haar huishoudelijk reglement van 1848, dat, nimmer vervangen en
derhalve nog geldend, thans vrijwel vergeten is. Maandelijkse vergaderingen waren
voorzien, wat in de praktijk neerkwam op ongeveer acht
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's jaars. ‘Ieder lid - zegt het reglement - moet in staat zijn in elke vergadering iets
mede te delen’. Houdt men zich nu niet meer hieraan, de informele ‘mededelingen’
zijn in gebruik gebleven, zonder door uitgewerkte en vooraf aangekondigde
voordrachten te zijn verdrongen.
Vijf tot negen leden voorzagen de reglementen van 1847 en 1848. Men begon met
vijf. Al dadelijk sloop het gebruik in, dat periodiek aftredende leden als ‘adviserende
leden’ zitting bleven houden; dit werd wel in 1852 wegens strijdigheid met het
reglement afgeschaft, maar de natuur was sterker dan de leer. Van c. 1870 af is de
toestand zoals nog heden.
De vergaderplaats was aanvankelijk ‘het Stadslocaal op de Breestraat’ (te weten
de oude Stadsgehoorzaal, vóór de brand), daarna het Nutsgebouw; de kas der
Maatschappij vergoedde de vergaderkosten en men begrijpt, dat de convocaties en
stukken door een oppasser den leden thuis bezorgd werden. Na de eerste wereldoorlog
ging men, onder Knappert (1919), bij de leden thuis vergaderen; na de tweede oorlog
moest men tot het vergaderlokaal van de Maatschappij terugkeren. In het aanvangsuur
weerspiegelt zich de verandering in de etenstijden: aanvankelijk 5 1/2 uur, alras 6
uur, zeer lange tijd 7 uur; sinds 1899 7 1/2 uur, waartoe men is teruggekeerd nadat
korte tijd het uur van achten had gegolden. Stipt is men steeds geweest in het
sluitingsuur, half elf; men herinnert zich de man die, lange tijd de nestor van de
commissie, om de dood niet wilde dat er nachtwerk van wierd. Deze gewoonte heeft
haar deugdelijkheid bewezen.
Sedert 1897 organiseerden de commissies vergaderingen op de vooravond van de
jaarvergadering der Maatschappij, naar het voorbeeld van het P.U.G.; de Historische
Commissie heeft deze gewoonte het langst volgehouden, totdat de snellere
verkeersmiddelen een eind eraan hebben gemaakt: de leden-van-elders komen immers
niet meer de dag te voren al in Leiden. Aanvankelijk werd in deze voor alle leden
der Maatschappij toegankelijke vergaderingen dit buitengewone karakter
geaccentueerd doordat er twee lezingen werden gehouden: één door een lid van de
commissie en een door een Maatschappij-lid van elders.
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De leden van de commissie genoten oudtijds, behalve de vrije vertering, nog een
klein ‘agrement’ in de vorm van de leesportefeuille, die hun de historische en
algemeen-wetenschappelijke tijdschriften thuis bracht. De portefeuille verdween in
1919, in verband met het feit (menen wij) dat toen de oppassers hadden opgehouden
tot de geregelde verschijningen in de Leidse professoren- en notabelengezinnen te
behoren.
Tegenover deze agrementen presteerden de leden het een en ander. De publikaties
die de commissie verzorgde (we zullen er straks van spreken) leverden soms honoraria
op, die het huishoudelijke budget der commissie versterkten; hiertoe droeg de kas
der Maatschappij lange tijd ƒ25 's jaars bij. Voor zo'n bedrag kon men wat doen in
een tijd toen het kopieerloon 10 cent per blad bedroeg en de bewerking van fiches 2
1/2 cent per stuk kostte. Voor grotere uitgaven werden subsidies van de Maatschappij
verkregen. Niet zelden uiteraard zag de commissie zich door gebrek aan middelen
in haar aktiviteit beperkt en dan kon men horen klagen, dat de Maatschappij haar
middelen vergooide aan het glossarium van Stallaert en voor nuttiger werk geen geld
beschikbaar kon stellen.
We hebben bij de doorlezing van de notulen geen statistiek van de getrouwheid
in het bijwonen der vergaderingen bijgehouden; de belangstelling van de leden was
uiteraard wisselend, doch doorgaans vrij goed. Eénmaal was geen enkel werkend lid
aanwezig, zodat de wèl opgekomen adviserende leden zich niet gerechtigd achtten
te vergaderen; deze scrupule is prompt opgeheven door het besluit, dat ook in zo'n
geval de aanwezigen zich als commissie mochten gedragen. Niet steeds trouwens
was het bewustzijn, wie effektieve leden waren en wie slechts adviserende, zo sterk
als blijkbaar destijds.
In het werk van de commissie is, overeenkomstig de doelstelling van de
Maatschappij, de aandacht vooral op de geschiedenis en de oudheidkunde van
Nederland gericht geweest. De publikaties van de commissie hebben alle hierop
betrekking. In de mondelinge mededelingen is men wel eens buiten dit kader gegaan,
zonder dat daartegen dan bezwaren
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werden gemaakt. Wie de, hierachter in't kort weergegeven, ledenlijst inziet kan zich
hierover niet verwonderen, want onder die leden zijn er verscheidene die hun
studieterrein vooral buiten ons land hadden gevonden.
In de eerste periode voelde de commissie zich zeer bepaald dé representatieve
historische organisatie van Nederland, vooral na de opheffing van het ‘Instituut’ te
Amsterdam. Tegenover het Historisch Genootschap te Utrecht blijkt soms van enige
rivaliteit en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap wordt als ‘provinciaal’
aangemerkt. De commissie had een leidende taak voor ogen, zo nodig in
samenwerking met de provinciale genootschappen. Deze samenwerking moest dan
objekten van algemeen Nederlands belang betreffen. Maar waar het Holland betrof,
of meer in het bijzonder Leiden en zijn hogeschool, had onze commissie lange jaren
een feitelijk monopolie. De commissie was zich van de betekenis van haar taak
bewust en markeerde dit soms door die historische belangen, die zij als zuiver
plaatselijk beschouwde, van zich af te houden: o.a. toen haar belangstelling werd
gevraagd voor opgravingen te Valkenburg (Z.H.).
De commissie werkte aan haar uitgaven; zij had het druk met het behandelen van
vele stukken die door het bestuur in haar handen werden gesteld en rapporteerde
diensvolgens over allerlei aangelegenheden van geschiedvorsing en
geschiedschrijving, bronnenpublikatie, oudheidkundig onderzoek, monumentenzorg
en wat dies meer is. Zij deed wat haar hand vond om te doen en dit betrof een ruim
veld; ook ongevraagd richtte zij zich tot het bestuur van de Maatschappij met
voorstellen en vertogen, in het besef alweer van haar representatieve funktie als hèt
historische en oudheidkundige orgaan van en voor Nederland.
Naast dit vele op bepaalde resultaten gerichte werk betroffen in de eerste decennia
de vrije mededelingen van de leden slechts details: mededeling van vondsten,
probleemstellingen en vragen. Vooral ook anecdota; ‘was nicht im Wagenaar steht’,
om niet te zeggen de ‘Treppenwitze’ van de geschiede-
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nis, dat alles werd lang niet versmaad. Maar soms vindt men in de notulen belangrijke
aantekeningen over bronnen.
Na de oorlog van 1870-71 bemerkt men ook hier vernieuwingsdrang; de commissie
kwijnt, ‘het cadaver moet geëlectriseerd worden’ heet het in 1873: weer zo'n tijd
waarin het gevoel opkwam dat alles anders moest. In 1896 ging men ertoe over
vraagpunten ter behandeling aan de orde te stellen, maar hiermee is men niet lang
voortgegaan. In 1904 komt een verzet tot uiting tegen de steeds langere lezingen;
men bepleit terugkeer tot de goede oude gewoonte van de korte, doch talrijker
mededelingen. Het is echter duidelijk, dat, naarmate het produktieve werk van de
commissie verminderde, de lezingen meer op de voorgrond moesten komen.
Onder de produkten van de commissie wil men de geslaagde uitgaven het eerst
noemen, en dan vooral het Repertorium van tijdschriftartikelen, dat wij als ‘Petit’
plegen aan te duiden (maar dat een bescheidener voorganger had). Het is t/m 1930
onder auspiciën van de Commissie verschenen, maar van 1910 af heeft zij met de
bewerking, die haar te voren zeer ter harte ging, bijna geen bemoeienis meer gehad.
Hierbij sluit zich aan het minder bekende repertorium der dissertatiën en oratiën
(-1884). Dan het Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, de uitgaven
van de Enqueste en de Informatie, die twee belangrijke verzamelingen van gegevens
betreffende de belastbaarheid van Holland in 1494 en 1515, en het Historisch
Gedenkboek 1813-1913, het werk van Koolemans Beynen.
Dan dient men te vermelden de aandrang en de pogingen tot het tot stand brengen
van werken die tenslotte niet door de commissie resp. de Maatschappij of onder haar
auspiciën zijn uitgegeven. Vooraan moet staan het Biografisch Woordenboek, waarop
De Wal, zelf zo'n ijverig biograaf, al sinds 1860 aandrong. Hiernaast het plan voor
het repertorium van historische portretten en schilderijen (1863); de publikatie van
de bronnen voor de geschiedenis van de Leidse Hogeschool; het Gedenkboek van
het ontzet van Leiden; de uitgave van de Oud-Nederlandse rechtsbronnen,
programpunt sedert 1852;
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de bewerking van genealogieën van historisch belangrijke families (voorstel van
Fruin, 1863). Veel aandacht is ook besteed aan het plan voor de nieuwe
Geschiedkundige Atlas van Nederland en aan de uitgave der stadsplans van Jacob
van Deventer. In al deze gevallen heeft de commissie door haar voorbereidend beraad
tot de juiste probleem- en program-stelling en hierdoor tot het uiteindelijke welslagen
bijgedragen.
In andere gevallen is er geen direkt verband tussen de voorbereidingen der
commissie en de later gevolgde of ontworpen publikaties, zoals: de Nederlandse
sigillografie, historiografie en epistolografie of de index op het Hollandse Charterboek
van Van Mieris. Een geval van geslaagde bemoeiing vormt daarentegen weer
Hooykaas' Repertorium voor de geschiedenis van Ned. Oost-Indië.
Weer een andere rubriek kan men vormen van de plannen die de commissie heeft
afgewezen of waarvoor ze zich althans niet aktief geïnteresseerd heeft. We noemen:
de Geschiedenis der Nederlandse Wetenschappen (plan van Muller); de Geschiedenis
van de Leidse Hogeschool; een Nederlands Geleerden-woordenboek; een Handboek
van de Nederlandse Oudheidkunde (v.d. Chijs, 1848); een ‘Galerie des Hommes
Illustres à Leyde’; ‘Letterkundig Nederland’ (plan van Eekhoff, 1850); Nederlanders
in het buitenland; een Nederlandse geschiedenis van de Kaapkolonie; een algemene
pamflettencatalogus (1915); Nederlandse historische gedichten (1888); een algemene
catalogus van historische handschriften - om slechts de belangrijkste te noemen. De
commissie heeft zelfs over een eigen tijdschrift gedacht, waarvoor het oog op De
Navorscher of op de Ned. Konst- en Letterbode is geslagen, maar dit plan kon niet
over de drempel komen.
Voorts zijn er de vertogen die op aandrang van de commissie door de Maatschappij
werden afgevuurd tot het behoud van oudheden en tot berichtgeving in zake
opgravingen; tot betere archiefverzorging; tot de vestiging van historische leerstoelen,
waarvan Fruins professoraat te Leiden het eerste resultaat opleverde; tot de inrichting
van een Nederlands Historisch
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Museum en ten behoeve van een Nederlands Historisch Instituut te Rome; tot het
ondernemen van archiefreizen in het buitenland ter opsporing en aanwijzing van
bronnen voor de kennis van de Nederlandse geschiedenis. De totstandkoming van
Staring's geologische kaart wordt bepleit om haar belang voor de historische geografie
en dus voor de geschiedenis (1851); en men toont ook daadwerkelijke belangstelling
voor de oprichting van nieuwe speciale organisaties zoals de Marnixvereeniging.
De verhoudingen in de commissie zijn altijd geroemd; van interne tegenstellingen
merkt men in de notulen nauwelijks iets - maar dit was, bij de wijze waarop zulke
notulen plegen te worden gehouden, niet anders te verwachten. Is de eensgezindheid
soms bereikt door een bepaald beleid in zake keuze van, resp. aanbeveling voor
leden? In 1847 had men b.v. Thorbecke wel onder de leden kunnen verwachten; of
was hij toen naar de mening van zijn mede-Leidenaren al te zeer in het staatsrecht
en afgewend van de staatkundige geschiedenis geraakt? Duidelijker is het ontbreken
van een man als Van Vloten, die speciaal voor de Leidse geschiedvorsing toch zulke
onmiskenbare verdiensten had; maar men kon nu eenmaal Van Vloten en Fruin niet
in één kamer samenbrengen. Mettertijd is er een bewust streven naar veelzijdigheid,
naar spreiding van specialiteiten op te merken; een streven dat niet zonder succes is
gebleven.
De notulen leren zo ongemerkt ook heel wat over de handelende personen. Fruin
en Blok zijn wel de voornaamste figuren geweest, elk naar eigen wijze; Fruin
aanvankelijk ondernemend en vol plannen, later zo bedachtzaam en meestal ‘tegen’
de plannen door anderen gemaakt; Blok altijd aktief en doorzettend; lukt het in de
commissie niet, dan zoekt en vindt hij een andere weg. Meer dienstbare leden zijn
er, noeste werkers zoals Du Rieu, Bodel Nyenhuis, Tiele, Rammelman Elsevier en
Dozy jr.; zij vooral hebben de uitgaven van de commissie mogelijk gemaakt. Van
een bescheiden, stille figuur als De Wal vangt men sympatieke beelden op.
Specialisten als Koolemans Beynen (de militair-historicus) en Van Leersum (de
koloniaal-
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historicus) blijken gewaardeerde elementen. De bevruchtende werking van de
combinatie van zeer onderscheiden gepluimde historische vogels is ook hier
meermalen gebleken.
Het streven van de mannen van 1847 is niet tevergeefs geweest. Veel van wat zij
zich voornamen is een ijdele wens gebleven, maar ook is er veel bereikt. Ook nu de
toestand in Nederland, door een veelheid van historische organisatie op allerlei gebied,
zo anders is geworden dan hij in 1847 of in 1766 was, kan de commissie in het
verband der Maatschappij en daardoor zo nodig ook naar buiten nog een taak
vervullen.
Doch wij handelen hier niet over de taak van de historische commissie in het
heden; we hadden een kleine historische bijdrage te leveren, een bijdrage tot de
kennis van de praktische historiebeoefening gedurende de afgelopen eeuw. De
commissie zou zelve de eerste zijn geweest om te verklaren, dat haar notulenboeken
geenszins integraal als geschiedbronnen gebruikt zouden kunnen worden; daarvoor
zijn ze deels te intiem, deels ook te onbeduidend van inhoud. Een kort overzicht
hebben wij hier willen geven; tot een uitvoeriger nalezing mag een ander zich te
gelegener tijd geroepen voelen.
Lijst van de leden en toegevoegde leden van de Commissie voor Geschied- en
Oudheidkunde naar volgorde van de eerste intrede.
N.B. Het levensbericht in de uitgaven van de Maatschappij is aangeduid met jaartal
en bladzijde, aan de hand van Kessens repertorium der levensberichten (1961). Bij
hen van wie geen levensbericht in de acta der Maatschappij voorkomt, doch die lid
waren van de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen, is dit vermeld (KA) met
het jaartal van overlijden.
1847

H.W. Tydeman

1863: 403.

L.J.F. Janssen

1870: 3.

N.C. Kist

1861: 45.

P. Hofman Peerlkamp
W.C. Rammelman Elsevier
1848

J. de Wal

†1892 KA.

J.T. Bodel Nyenhuis

1873: 247.

G. Wttewaall
P.O. van der Chijs

1869: 216.
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1851

C. Leemans

†1893 KA.

G. Vissering

1870: 479.

R.C.A. Dozy

†1883 KA.

R. (J.) Fruin

1899/1900: 11.

L. Ph. C. van den Bergh

1888: 29.

1854

M. de Vries

1893: 39

1860

W.N. du Rieu

1863

G.D.J. Schotel

1893: 188.

1864

H.C. Rogge

1907: 236.

1867

L.A.J.W. Sloet van de
Beele

1892: 1.

1870

L.W.E. Rauwenhoff

1889: 103.

Ch. Sepp

1891: 329.

P.A. Tiele

1889: 136.

1872

W. Pleyte

1903/04: 91.

1879

J.G.R. Acquoy

1897/98: 290.

S.J. Fockema Andreae

†1921 KA.

J.E.H. Hooft van Iddekinge 1884: 55.
1882

P.J. Blok

1929/30: 107.

1883

A.W. Wybrands

1887: 319.

1884

P.N. Muller

1909/10: 4

1886

Ch. M. Dozy

1901/02: 51.

1897

G.J.W. Koolemans Beynen 1932/33: 19.
F. Pijper

1925/26: 123.

A. Telting

1908/09: 413.

J.C. Overvoorde

1929/30: 70.

A.H.L. Hensen

1933/34: 49.

1902

J.C. Heeres

1931/32: 137.

1903

L. Knappert

1942/43: 61.

1906

C.H. Th. Bussemaker

1915/16: 18.

P. van Leersum

†1920 KA.

1907

P.C. Molhuysen

†1944 KA.

1915

J. Huizinga

1945/46: 88.

1901
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A. Eekhof

1932/33: 135.

1917

W.J.J.C. Bijleveld

1918

A.S. de Blécourt

1940/41: 2.

1919

H. Th. Colenbrander

1950/51: 102.

1922

E.M. Meijers

1953/55: 71.

1924

D. van Blom

1938/39: 53.

(Hierna volgt het thans nog levende geslacht).
S.J. FOCKEMA ANDREAE
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De Maatschappij en haar Belgische leden
De overtuiging, die thans gemeengoed is, dat Nederland en Vlaanderen een culturele
eenheid vormen, dat er maar één Nederlandse letterkunde is, met eigen nuances in
Noord en Zuid, leefde ongetwijfeld nog niet toen de Maatschappij 200 jaar geleden
werd opgericht. In Leiden gesticht en haar werkzaamheden in Leiden concentrerend,
was zij toen al geenszins een genootschap van Leidenaars alleen. Bij de benoeming
der leden keek men, zoals de eerste ledenlijst uitwijst, die betrekking heeft op de tijd
van 18 Hooimaand 1766 tot Wintermaand 1766, naar bekende geleerde
genootschappen dier dagen, zoals de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen
te Haarlem, het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen te Vlissingen en Pro
excolendo Jure Patrio te Groningen; het behoren tot deze genootschappen staat
immers achter de namen der betreffende leden vermeld. Verder waren er professoren
uit Leiden, maar ook uit Utrecht, Groningen, Harderwijk en Franeker. Wel vonden
alle vergaderingen te Leiden plaats (de eerste vrijdag van iedere maand van vijf tot
negen uur) en schrijft de wet voor dat het bestuur moet zijn samengesteld uit Leidse
leden, maar als het over de gecommitteerden gaat der vier klassen (taalkunde,
welsprekendheid, dichtkunst en oudheid-en-historie-kunde), die alle aangeboden
werken beoordelen, schrijft diezelfde wet voor, dat ze gekozen moeten worden uit
de leden, die binnen de zeven verenigde gewesten of de generaliteitslanden wonen.
Verder keek men niet en behoefde men niet te kijken; onder de 55 leden van de eerste
lijst, bevindt zich immers geen enkele Belg. In 1786 werd aan een der leden, die er
naar informeerde, te kennen gegeven, ‘dat de Maatschappij tot hier toe geene
Buiten-Leden heeft, of behoudens de Wetten kan aanneemen’. Toch werd in 1793
de geleerde bisschop van Antwerpen, Cornelis Franciscus de Nelis, schrijver o.m.
van Prodromus Rerum Belgicarum, tot lid benoemd. Hij stierf in 1798 en eerst bij
de heropleving van de Maatschappij in het begin der 19e
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eeuw, begon men meer over de zuidergrenzen te kijken.
Laat ons die eerste Belgische leden eens nader bezien. In 1804 valt de benoeming
van M.J. de Bast te Gent, pastoor van de St. Niklaas en kannunik van St. Baafs,
oudheidvorser en numismaat. Zijn hoofdwerk is ‘Receuil d'antiquités romaines et
gauloises trouvées dans la Flandre’, maar hij was ook een befaamd redenaar en
schreef meditaties in zijn moedertaal. In 1805 traden twee nieuwe leden toe; de eerste
is Charles van Hulthem, secretaris van de Brusselse Maatschappij der Wetenschappen
te Gent en toen lid van het tribunaal van Frankrijk, de man wiens naam blijft
voortleven door de prachtige collectie, die de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
verrijkte en met name door het voor de Mnl. literatuur zo belangrijke Hulthemse
handschrift; de tweede is Jean Joseph Raepsaet, lange tijd pensionaris van Oudenaarde,
onvermoeid verdediger van het ancien régime en van de rechten der katholieke kerk.
Door zijn verzet tegen de hervormingen van Joseph II was hij in 1789 in
gevangenschap geraakt en in de Franse tijd zat hij opnieuw 4 1/2 maand gevangen
te Parijs (jan. tot mei 1799). Willem I nam hem op in de commissie ter vervaardiging
van de grondwet van het Verenigd Koninkrijk. In de Handelingen der Maatschappij
(III, 2de stuk, 1824, blz. 1-133) werd opgenomen zijn ‘Geschied- en Oordeelkundig
Vertoog over de Poorterijen of Gemeenten der Nederlanden’. Het volgende jaar
bracht de benoeming van Joseph Karel Emmanuel baron van Ertborn te Antwerpen,
die vooral rechtshistoricus was maar ook schreef over het St. Lucasgilde en de
rederijkerskamers de Olijftak, de Violieren en de Goudsbloem en die van George
Joseph baron Gerard, die te Brussel allerlei functies bekleedde in de regering en aan
het hof en secretaris, daarna in 1784/85 directeur was van de Keizerlijk-Koninklijke
Academie der Wetenschappen en fraaye Letteren aldaar. Na de opheffing van de
orde der Jezuiten in de Oostenrijkse Nederlanden maakte hij in opdracht de inventaris
op van alle in hun bibliotheken aanwezige boeken en handschriften, waaruit de
Academie zich mocht toeeigenen wat haar ontbrak; het meeste
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werd in 1791 weggevoerd naar Parijs. Uit de rijke particuliere bibliotheek van Gerard
kocht Koning Willem I in 1819 ten behoeve van de Kon. Bibliotheek in den Haag
een waardevolle collectie handschriften, boeken en pamfletten aan. Raepsaet zond
bij Gerards overlijden aan de Maatschappij een Notice nécrologique de M. Gerard,
waarin hij niet minder dan 23 geschriften van hem opsomt, alle in het Frans.
In 1807 werd bepaald, dat jaarlijks niet meer dan twee buitenlandse leden zouden
worden benoemd, maar spoedig werd men scheutiger. Onder die buitenlanders was
vrij zelden een Belg, óók na de stichting van het Verenigd Koninkrijk. Een
uitzondering vormt het jaar 1819, waarin onder de 17 nieuwbenoemde leden zes
Belgen zijn: J. Behaegel te Thourout, schrijver van een in 1817 verschenen
‘Nederduytsche Spraekkunst’ en verwoed tegenstander van de door Willems, David
en Bormans gepropageerde, vrij dicht bij Siegenbeek aansluitende spelling, J.B.G.
Camberlijn d'Amougies te Brussel, N. Cornelissen, secretaris der Gentse universiteit,
C. Olinger te Ath, J.J. Lambin, secretaris van het bestuur der Godshuizen te Yperen,
een rederijker, wiens verzen herhaaldelijk werden bekroond en tenslotte de grote
voorman der Vlaamse Beweging Jan Frans Willems. De lijst is sterk tijdgebonden;
verschillende van deze namen zeggen ons niets meer, hetgeen ook opgaat voor onze
eigen oude ledenlijsten. Als Willems echter in 1838 bij minister de Theux aandringt
(tevergeefs) op de stichting van een Nederduitsche Academie en een lijst van te
kiezen leden voordraagt, keren Behaegel, Cornelissen, Olinger en Lambin terug,
tesamen met andere vergeten grootheden, maar ook met belangrijkere figuren, die
ten dele pas veel later het lidmaatschap der Maatschappij waardig gekeurd zijn
(Blommaert 1839, Snellaert 1841, Bormans 1843, van Duyse en Conscience 1844,
Kesteloot 1845, Rens 1846, Dautzenberg 1854). Typerend is vooral het geval
Kesteloot. Na de humaniora te Gent studeerde hij medicijnen te Leiden en Parijs,
doctoreerde in 1800, was een tijd geneesheer in Rotterdam en den Haag en werd in
1816, bij de stichting der Gentse universiteit professor, maar in 1834 niet herbenoemd.

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

181
In 1819 was zijn Lofrede op Boerhaave reeds door de Maatschappij van fraaye
Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam bekroond. Hij was dus voor Nederland
geenszins een vreemde. In Gent ijverde hij als bewonderd redenaar voor de volkstaal,
ook in het wetenschappelijk onderwijs en was mede-oprichter van het Letterkundig
Genootschap ‘Regat Prudentia Vires’. De Maatschappij benoemde hem evenwel pas
tot lid in 1845! Ook J.M. Schrant, professor te Gent werd in 1819 benoemd, maar
hij was Nederlander, later hoogleraar te Leiden; hij bewees de nog jonge Vlaamse
Beweging een belangrijke dienst door de heruitgave van de ‘Verhandeling op d'onacht
der moederlycke tael’ van de Brusselse advocaat J.B.C. Verlooy (in 1788).
De volgende jaren blijft de oogst schraal; herhaaldelijk werd geen enkele Belg
benoemd, soms één, soms twee, in 1826 nog eens vijf, waaronder F.A.F.T. baron de
Reiffenberg, van Duitse oorsprong, officier in het Belgische leger bij Waterloo, later
professor in de wijsbegeerte te Leuven en te Luik en de eerste bewaarder der Kon.
Bibliotheek, nadat deze met de verzameling van Hulthem was vermeerderd. Hij
schreef zeer veel, poëzie, toneel, historische, literair-historische werken, wijsbegeerte,
evenwel alles in het Frans! Hij was trouwens bestrijder van de Vlaamse Beweging
en verzette zich tegen Willems' Nederduitsche Academie. Opvallend is het jaar 1828:
niet minder dan 28 nieuwe leden, geen enkele Vlaming of Belg. De ledenbenoeming
in de periode van 1815 tot 1830 doet extra benepen-Hollands aan, als men bedenkt,
dat de Belgen toen burgers waren van hetzelfde Koninkrijk; blijkbaar werden zij ook
toen nog als buiten-leden beschouwd.
Het jaar 1830 maakte zelfs de zo beheerste en goedmoedige voorzitter Te Water
tot slachtoffer van de oorlogspsychose. Hij opent in 1831 de algemene vergadering
met de volgende tirade. ‘De schandelijke afval van het trouwelooze en ondankbare
België, sedert onze laatste bijeenkomst voorgevallen, of liever, de afval van een
aantal heerschzuchtige en bijgeloovige geestelijken en hunne domme volgelingen,
in een onna-
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tuurlijk verbond getreden met een aantal verfranschte Jacobijnen en Ongodisten,
gerugsteund door eene menigte van Fransche gelukzoekers, gewoon alle oorden van
Europa waar zij doordringen, met hun' verpestenden adem te vergiftigen, - die
schandelijke afval heeft zeker bij u allen, evenals bij mij, gemengde gewaarwordingen
van droefheid en verontwaardiging, maar tegelijk van vreugde verwekt. Van Vreugde
zeg ik, in het volle vertrouwen, dat gij allen in deze volkomen met mij zult instemmen.
Of hebben wij niet, reeds van den aanvang eener vereeniging, enkel de vrucht van
koude, staatkundige berekeningen, niet van eene natuurlijke geestverwantschap der
sedert eeuwen zoo geheel verschillend gevormde volkeren, instellingen zien te niet
gaan, op welke de Oud-Nederlandsche natie met regt hoogen prijs stelde?’ Wel een
optimistische maar nogal zelfgenoegzame toon - de cultivering van het Nederlands
in België ziet hij immers geheel als het werk van Nederlandse leermeesters - klinkt
er verderop in zijn rede, als hij spreekt over een reden tot droefheid. Ik citeer weder:
‘Daardoor toch schijnt het streelender vooruitzigt geheel vervlogen, 't welk wij voor
eenige jaren koesterden, dat onze taal- en letterkunde onder de Belgen meer en meer
zouden uitgebreid en op haren vollen prijs geschat worden [...] Dan ik durf mij
nochtans vleijen, dat de zaden, door het onderwijs van mannen als een Schrant,
Kinker, Meyer en anderen in den Belgischen grond zo mildelijk uitgestrooid, niet
geheel zullen verloren gaan, maar dat zij, schoon hun wasdom dan eenigermate moge
vertraagd zijn, tenlaatste nogtans schoone vruchten zullen voortbrengen. Immers kan
het nauwelijks uitblijven of, wanneer het Belgische volk eenmaal tot eene gevestigde
orde van zaken en het genot eener redelijke vrijheid zal gekomen zijn; wanneer het,
langzamerhand, tot de zelfstandigheid van eene zelfstandige natie zal zijn opgegroeid;
het beste en verstandigste deel van hetzelve op het levendigst de volstrekte behoefte
gevoelen zal, om zich eene eigene taal en letterkunde te verzorgen: en welke kan zij
daartoe anders, dan de Nederlandsche aannemen, daar verre het grootste deel der
Belgen geene andere taal,
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dan de Nederlandsche bezigt?’ Nu, dat laatste was in 1819 een stoute bewering en
het liep wèl anders dan de hoogleraar voorzag! In de tijd der vereniging waren er
blijkbaar wel contacten gelegd tussen de Maatschappij en Belgische genootschappen,
als de Koninklijke Academie der Wetenschappen en Fraaye Letteren te Brussel, de
Maatschappij van Vaderlandsche Taal en Letterkunde onder de zinspreuk ‘Eendragt
en Vaderlandsliefde’ te Brugge en die der Nederlandsche Taal en Letterkunde onder
de zinspreuk ‘Regat Prudentia Vires’ te Gent. Als in 1839 de staatsrechterlijke band
officieel verbroken is, hoort men in de jaarrede van voorzitter Siegenbeek een
gelukkiger toon, als hij zegt: ‘Met vreugde zagen wij onlangs eenen, zoo wij
vertrouwen, vasteren en duurzamer band aanknoopen, dien wij van onze zijde steeds
nauwer wenschen toe te halen. Ik bedoel die, in de jongst verloopene jaren, meer en
meer opgewekte en verlevendigde zucht voor de handhaving en uitbreiding van de
eer der Nederlandsche Letterkunde, welke zich, in den oudsten hoofdzetel dier
Letterkunde, het in vroegere dagen zoo beroemde Vlaanderen, bovenal heerlijk
openbaart. Aan die bewoners van België, die met ons door den band onzer gemeene
taal- en letterkunde wenschen vereenigd te zijn, reiken wij volgaarne de broederhand
toe, en zijn bereid, met hen dien voor beiden even vereerenden als heilrijken wedstrijd
aan te vangen, wie, zij, of wij, tot bevordering van de eer dier taal- en letterkunde
het meest zullen toebrengen’.
Dat er in de jaren 1831, '32 en '33 geen Belgische leden benoemd werden is, gezien
Te Waters verontwaardigde rede van 1831, niet te verwonderen. In 1834 werd echter
C.P. Serrure lid, hoogleraar in de geschiedenis te Gent, redacteur van het
‘Vaderlandsch Museum’, stichter van het Genootschap der ‘Vlaamsche Bibliofielen’,
in 1837 Mr. J.B. Cannaert. De Gentenaar Cannaert, overtuigd Vlaming en ijverig
bestudeerder van het oude Strafrecht in België, was in 1830 opgeklommen tot
raadsheer in het Hoog Gerechtshof te Brussel. Hij werd bij de omwenteling uit zijn
ambt ontzet, het huis, waar hij inwoonde, werd geplunderd en hij keerde als ambte-
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loos burger terug naar Gent, waar hij voortwerkte aan zijn ‘Bijdragen tot het oude
Strafregt in België’ (vooral kritisch tegen processen wegens toverij) en de roman,
deels in Gents dialect, ‘Jellen en Mietje’ van Karel Broeckaert omwerkte en aanvulde.
Ik heb de indruk, dat men hem toch allereerst verkoos als rechtshistoricus, waarbij
meegespeeld zal hebben, dat hij een der slachtoffers van de omwenteling was.
Zoals al gezegd is, de oude ledenlijsten doornemend vond ik vele namen, die ons
weinig of niets meer zeggen; verder zijn de oudheidkundigen, archivarissen,
bibliotheekdirecteuren en -beambten, vooral vóór 1840, heel wat sterker
vertegenwoordigd dan de letterkundigen en literair-historici. Of er voor de Vlaamse
Beweging, zich ontplooiend na het befaamde petitionnement van Jan Frans Willems
in 1840, in de boezem der Maatschappij veel belangstelling en medeleven was, moet
ik betwijfelen. Wel worden nu vooraanstaande literatoren lid, in 1839 Ph. Blommaert,
in 1841 F.A. Snellaert, in 1843 prof. J.H. Bormans en J. Nolet de Brauwere van
Steeland, in 1844 Conscience en Prudens van Duyse (naast twee archivarissen), in
1846 F. Rens, in 1850 D. Sleecx, in 1851 prof. J. David, in 1853 Jan van Beers en
P.F. van Kerckhoven, in 1854 J.M. Dautzenberg, in 1857 K. Stallaert en E. de
Coussemaker te Duinkerken enz. enz.
Het heeft weinig zin deze opsomming over de verdere 19e eeuw voort te zetten.
Het ging van jaar op jaar per mondjesmaat; een jaar als 1849, met 6 nieuwe leden
uit België, blijft voorlopig een uitzondering; België blijft typisch buitenland. Ik telde
in de ledenlijst, afgesloten op 1 december 1861, 440 leden uit Nederland tegenover
51 uit België en daarnaast staan dan 69 Duitsers! Mannen als Jan en Theodoor van
Ryswyck, J.H. de Laet, Antheunis, de Gheldere, Van Oyen, Am. de Vos (Wazenaar),
Weustenraad, A. Bergmaan (Tony), R. Stijns, Sauwen (om alleen auteurs te noemen)
zijn blijkbaar nooit de eer van het lidmaatschap waardig gekeurd en uit de
Van-Nu-en-Straks-tijd evenmin Van Langendonck, Buysse, O.K. de Laey, Van de
Woestijne, Vermeersch; wie maar lang genoeg leefde, als Herckenrath, Huysmans
en Hegen-
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scheidt, kwam dan nog aan de beurt toen in 1947 op voordracht van de opgerichte
afdeling België 37 Vlamingen werden benoemd! Twee jaar later kwamen daar nog
eens 22 bij. Dat was dan ook wel nodig, want in 1930 was de verhouding, vergeleken
met die van 1861 nog belangrijk verslechterd; de ledenlijst geeft dan op een kleine
800 leden maar 41 Belgen. Nu moet daarbij wel opgemerkt worden, dat het ontbreken
van belangrijke namen ook in Nederland telkens voorkwam en voortkomt en
veroorzaakt wordt doordat de verkiezing nu eenmaal plaats vindt uit een
candidatenlijst ingediend door de leden, van wie steeds een beperkt percentage aan
de stemming deelneemt. Gelukkig heeft het bestuur het recht, vroeger 10, thans 20
leden per jaar te benoemen en heeft het daarin de mogelijkheid tot correctie van de
dikwijls onbevredigende stemmingsuitslagen.
Het is moeilijk te bepalen welke betekenis in de vorige eeuw de Belgische leden
hadden voor de Maatschappij en de Maatschappij voor hen. Het verkozen worden
tot lid gold toen nog (zeker meer dan nu) als een bewijs van erkenning en als
eerbetoon. Natuurlijk bevorderde het ook praktische samenwerking vooral gezocht
door archivarissen, bibliothecarissen, folkloristen en bij hen die zich bezig hielden
met de studie der middeleeuwse taal, letterkunde en historie, werkers die op
samenwerking waren aangewezen. De Maatschappij kon voor hen het contact
activeren door haar officiële connecties met Belgische genootschappen en academies,
die o.m. leidden tot een uitwisseling van geschriften of zoals het in het gedenkboek
van 1865 fraai heet ‘wederzijdsche aanbieding harer eigene lettervruchten’. Een
volledige samenwerking kwam veel later tot stand (dan is het al 1939!) in de uitgave
der ‘Bibliotheek van de Nederlandsche Letteren’ gezamenlijk door de Maatschappij
en de Koninklijke Vlaamse Academie, onder een gemengde redactie en met
medewerkers uit Noord en Zuid. Van belang was het al vroeger dat de bibliotheek
der Maatschappij jaarlijks ook van Belgische leden eigen publicaties en andere werken
ten geschenke ontving. De verslagen in de Handelingen maken er telkens
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melding van, zo bijv. in 1849 van Ph. Blommaert (1), Prudens van Duyse (1), de St.
Genois (1), Serrure (1), Snellaert (4), Fr. Verachter (6). De juist genoemde Snellaert,
van Duyse, Blommaert en Serrure brachten in 1849 het eerste Taal- en Letterkundig
Congres te Gent bijeen. Die congressen, afwisselend in Noord en Zuid belegd, en
voortgezet tot het 32ste te Antwerpen in 1912, zijn van grote betekenis geweest als
ontmoetingscentrum voor geleerden en schrijvers en als geboorteplaats van vele
gelukkige initiatieven. Ze vonden niet plaats onder auspiciën van de Maatschappij,
die er zonder twijfel een dankbare taak aan zou hebben gehad, maar teveel op
Nederland was geconcentreerd. Zij heeft het initiatief wel toegejuicht en
aangemoedigd. In het verslag van de secretaris van dat jaar lees ik na de aankondiging
van het congres: ‘De Maandelijkse Vergadering heeft deze gelegenheid waargenomen,
om de daar vergaderde leden tot deze gemeenschappelijke handhaving van den
Nederlandschen letterroem in dezen ten dringendsten aan te sporen; en wij herhalen
deze aansporing bij dezen, bereid zijnde om daartoe aan een ieder die daarvoor
sympathie gevoelt, eene gedrukte Circulaire der Gentsche broederen ter hand te
stellen’. Die bereidheid is wel een wat magere bijdrage aan het congres! Men zou
het daarentegen symbolisch kunnen noemen, dat in hetzelfde jaar een
oudschoolopziener te Maastricht, B. Schreuder, aan de Maatschappij een dankbaar
aanvaard borstbeeld schenkt van Jan Frans Willems. Samen met dat van Bilderdijk
een jaar later, 1850, geschonken door Bodel Nijenhuis, kon het de tweeeenheid
verzinnebeelden van literair Noord en Zuid.
Maar laten wij geen illusies koesteren over de rol die de Maatschappij vóór 1900
zou hebben gespeeld in de strijd der Vlamingen voor eigen taal en cultuur. De
belangstelling, waar die dan bestond, was platonisch en individueel. Er waren ook
velen en onder de vooraanstaande leden van de Maatschappij, die de hele Vlaamse
strijd veroordeelden. Men herleze daarover de rede van Geyl: ‘Groot-Nederlandsche
Cultuurgemeenschap’ op de jaarvergadering van december 1945! De Maatschappij
eerde Belgen die zich verdienstelijk maakten voor de
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studie der Nederlandse taal, letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde (door
publicaties zowel in het Frans als in het Nederlands) door hen onder haar leden op
te nemen, op dezelfde wijze als zij dat deed met Duitsers of Fransen. Zij bleven
buitenlanders, losse buitenleden, zonder invloed op de verkiezing van hun
landgenoten, zonder enige zeggenschap in het bestuur. In voordrachten en uitgaven,
in de Handelingen kwamen Vlaamse figuren, werken en toestanden nauwelijks aan
de orde, behalve als het de Mnl. letterkunde betrof, die nu eenmaal voor een hoog
percentage Vlaams was, (Maerlant!) of in schaarse levensberichten. De contacten
die Vlaamse schrijvers en filologen met het noorden hadden, waren voornamelijk
persoonlijk. Ik noem als voorbeelden Jan Frans Willems, die een levendig contact
in zijn brieven onderhield met J. de Vries en met Potgieter en naast hem Gezelle, die
pas in zijn zestigste jaar, in 1890 tot lid werd verkozen, maar lang voordien in
vruchtbaar contact stond met Alberdingk Thijm en Johan Winkler. Aandacht voor
zijn poëzie heeft de Maatschappij in Nederland niet gewekt; die kwam pas - en het
werd een openbaring -, door voordrachten van zijn mede-Vlamingen Pol de Mont
en Hugo Verriest. Na de vernieuwing door de tachtigers in Nederland en de
negentigers in Vlaanderen en nadat Kloos en van Deyssel van hun meewarig neerzien
op het Zuiden genezen waren door wat zijn dichters en schrijvers presteerden, zocht
en vond men elkander op vergaderingen van de vereniging van letterkundigen, op
de congressen, door bezoeken en voordrachttournees, door publicatie in elkanders
tijdschriften, maar niet door de Maatschappij, al nodigde zij Vermeylen op de
jaarvergadering van 1925 voor een rede over ‘Het Wezen der Romantiek’. Trouwens,
hoe zou dat mogelijk zijn geweest, als men ziet, hoe de Van-Nu-en Straksers en de
mannen van ‘Vlaanderen’ en ‘De Boomgaard’ slechts voor een deel en met grote
tussenruimten tot lid der Maatschappij werden benoemd: Streuvels in 1901, de Bom,
Maurits Sabbe en Hugo Verriest in 1903, Vermeylen in 1906, Herman Teirlinck in
1917, André de Ridder in 1918, Baekelmans in 1920, Victor de Meyere en Cornette
in 1928, Aug. van
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Cauwelaert in 1939, Schamelhout in 1940, Herckenrath, Hegenscheidt, Firmin van
Hecke en Julien Kuypers in 1947!
Met het vermelden van de benoeming der laatsten in 1947 ben ik echter toegekomen
aan een belangrijke vernieuwing der verhoudingen. Toen de Maatschappij, nadat
oorlog en bezetting waren doorstaan, zich bezon op haar taak voor de toekomst,
trachtte het bestuur haar in de eerste plaats door een nodige decentralisatie werkelijk
betekenis te geven voor de leden ver van Leiden wonend in noord- en zuidoost
Nederland en niet het minst voor de Belgische leden. Groningen en Nijmegen werden
centrum van een eigen afdeling en in België werd (het woord werd bewust gekozen
om een levende gemeenschap aan te duiden) een tak van de Maatschappij opgericht.
Dr. H.E. van Gelder kondigde dit aan op de jaarvergadering van 22 december 1945;
in de Wet werd de nieuwe vorm vastgelegd; de Belgische tak zou haar eigen bestuur
kiezen, een afgevaardigde aanwijzen in het algemeen bestuur en jaarlijks Belgische
candidaten voor het lidmaatschap voordragen.
Deze nieuwe orientering kreeg haar fundament in de rede die prof. Geyl in de
middagbijeenkomst uitsprak over de ‘Grootnederlandse Cultuurgemeenschap’. Het
duurde ondertussen nog geruime tijd vóór de nieuwe opzet in kannen en kruiken
was. Het verslag van de secretaris op de jaarvergadering van 1946 vermeldt, dat de
heer Toussaint van Boelaere een vergadering der Belgische leden zal bijeenroepen
om een werkplan op te stellen. Op de jaarvergadering van mei 1947 deelt voorzitter
A.W. Byvanck mede dat hij, na voorafgaande besprekingen door het bestuurslid
Idenburg, met de secretaris en de heer Asselbergs naar Brussel is geweest en dat in
een vergadering met de Belgische leden volkomen overeenstemming is bereikt; 6
juli zal de oprichtingsvergadering van de Belgische tak plaats vinden. Als
vertegenwoordiger in het bestuur der Maatschappij wordt Herman Teirlinck gekozen
en op voordracht van de afdeling België worden 37 Belgische leden benoemd. De
nieuwe samenwerking manifesteerde zich op de buitengewone vergadering van 11
oktober 1947 te
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Amsterdam, die tevens als een hulde was bedoeld voor de op 1 october zestig jaar
geworden P.N. van Eyck. Het woord werd er gevoerd door de voorzitter P.J. Idenburg,
door Karel Jonckheere (‘Tweelingpennen’), door schrijver dezes (‘Twee getuigenissen
over de bestemming van het dichterschap, Van Ostaijen en Van Eyck’) en na een
geanimeerde maaltijd, waaraan 90 leden deelnamen door Herman Teirlinck.
Omgekeerd kwam de Belgische tak op 4 april 1948 te Brussel bijeen; hier sprak Jan
Romein over Hooft en behandelde Julien Kuypers de zaak, waarvoor hij tot op de
huidige dag onvermoeid strijdt ‘Stand en vordering der culturele uitwisseling tussen
Noord en Zuid’. Opnieuw kwam de Belgische tak bijeen te Brussel op 13 februari
1948, nu traden als sprekers op de rector der Leuvense universiteit Mgr. van
Wayenbergh en N.A. Donkersloot (‘Een halve eeuw Nederlandse literatuur’); 22
nieuwe Belgische leden werden in de Maatschappij opgenomen.
Wat aldus zo veelbelovend was begonnen, wilde door allerlei oorzaken zich niet
verder ontplooien of standhouden. In het verslag door de secretaris uitgebracht in
1950 lees ik: ‘ook de lange afwezigheid van de secretaris, de heer Pee, heeft de
activiteit der afdeling grotendeels lamgelegd, zodat van een verslag gevoegelijk kan
worden afgezien’ en de voorzitter, A. Mout zeide in zijn rede op de jaarvergadering
van 1951: ‘De Belgische afdeling der Maatschappij leidt een zo rimpelloos bestaan,
dat wij, haar buren, uit de heersende stilte hoofdschuddend de conclusie trokken, dat
onze zuster, zo al niet dood, dan toch het bewustzijn verloren had. Een ziekenbezoek
heeft niet tot de nodige opwekking geleid’. In zijn jaarverslag, uitgebracht in 1952,
schreef de secretaris Huygens niet zonder bitterheid ‘De afdeling België heeft dit
jaar zelfs geen motieven meer voor haar inactiviteit opgegeven, doch op elke poging
tot contact in alle talen gezwegen’. Was dus in vroeger jaren de Maatschappij te kort
geschoten in haar daadwerkelijke medeleven met de Nederlandse cultuur in België
en haar vertegenwoordigers, nu waren het de Belgen, die de van beide zijden toch
enthousiast gezochte binding verwaarloosden.
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Daarvoor zijn echter zeker verklarende redenen te noemen. In de eerste plaats dat in
België de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde en
geschiedenis bestaat, die een soortgelijk ontmoetingscentrum van auteurs, filologen
en historici vormt als onze Maatschappij. Een actieve ontplooiing van onze
Zuidnederlandse tak in vergaderingen en commissies zou van die zijde begrijpelijk
als concurrentie kunnen worden beschouwd en de meelevende leden van die
Zuidnederlandse Maatschappij hadden er geen behoefte aan. Een aantal vond elkaar
ook geregeld in de Koninklijke Vlaamse Academie. Anderen woonden ver uit elkaar
en vergeten mag ook niet worden, dat in België de samenwerking tussen verschillende
gezindten, speciaal Katholieken en niet-Katholieken stroever verliep dan in Nederland.
Toch blijft het jammer dat de pogingen die de Maatschappij deed tot een
samenwerking over de grenzen heen gefrustreerd werden. Overigens zijn onder de
auspiciën van het Nederlands-Belgisch cultureel akkoord allerlei vormen van
samenwerking, ook op het terrein waarop de Maatschappij zich beweegt, tot stand
gekomen (ik denk bijv. aan de jaarlijkse Conferentie der Nederlandse Letteren). Ook
zonder dat een tak der Maatschappij in België een zelfstandige werkzaamheid
ontplooide, demonstreert zich de nieuwe verhouding in een verhoogde integratie.
Op de maandvergaderingen te Leiden en op de jaarvergadering werden herhaaldelijk
Vlaamse sprekers gevraagd; in de commissie voor taal- en letterkunde, tevens redactie
van het Leidse Tijdschrift, hebben twee Vlamingen zitting, die aanvankelijk wel
beiden door hun werk te Leiden woonden, maar waarvan de een, Dr. Lievens, ook
na zijn verhuizing naar Kortrijk, gaarne lid bleef; de redactie det onder de auspiciën
der Maatschappij uitgegeven drie Zwolse Reeksen telt onder haar leden de Leuvense
en Gentse hoogleraren Rombauts en van Elslander. Het idealistische plan om de
maandvergadering der Maatschappij bij tijden ook in een Belgische stad te beleggen
werd echter, na een teleurstellende poging te Antwerpen, voorlopig opgegeven. Nu
wij ons bij het tweede eeuwfeest bezinnen op mogelijkheden om de Maatschappij
weer een belangrijke taak te
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geven in de cultuur der Nederlanden, zou men echter zeker kunnen onderzoeken of,
en in welke vormen, een samenwerken tussen de beide maatschappijen in Noord en
Zuid zou kunnen worden verwezenlijkt, bijv. door het beleggen eenmaal 's jaars van
een gezamenlijke bijeenkomst.
In ieder geval, organisatorisch is de Zuidnederlandse tak der Maatschappij niet
levensvatbaar gebleken. Tijdens de drie jaren van mijn presidiaat is er dan ook
herhaaldelijk in brieven en besprekingen naar nieuwe vormen gezocht. Als resultaat
daarvan heeft de Belgische tak zichzelf opgeheven en werden in de jaarvergadering
van 1953 een aantal wetswijzigingen aangebracht. Er werd nu ingesteld een
‘Commissie van Advies aangaande de belangen der Maatschappij in België’,
bestaande uit vijf leden. De commissie, zo zegt de Wet nu, wendt zich eigener
beweging, zo gewenst, tot het bestuur met adviezen en voorstellen. In april van ieder
jaar dient zij een voordracht in van door de jaarvergadering te verkiezen en in het
begin van het verenigingsjaar van door het bestuur te benoemen Belgische leden.
Natuurlijk blijft het recht van alle leden Belgen ter verkiezing voor te dragen daarnaast
bestaan. Voor het gewenste contact wordt tenslotte gezorgd, doordat één lid der
commissie deel zal uitmaken van het bestuur.
Door deze zorgvuldig afgewogen en met instemming van beide partijen in de Wet
vastgestelde regeling wordt de bijzondere positie der Belgische leden erkend en
gestreefd naar een geregeld, vruchtbaar contact. Wanneer men de verslagen in de
jaarboeken van het laatste decennium naslaat, blijkt de bedoelde samenwerking op
zijn zachtst gezegd stroef te verlopen. Van een vertegenwoordiging der Belgische
commissie in het bestuur kwam na het eerste jaar, waarin de heer van Loey, die
geregeld voor colleges naar Leiden kwam, deze taak vervulde, heel weinig terecht.
Het voordragen door de commissie van candidaten voor het lidmaatschap, bleef in
den regel achterwege. Slechts incidenteel deden zich oplevingen voor. Toen bijv. de
meivergadering van 1957 door vijf Belgische leden, voor andere besprekingen in
Leiden aanwezig, bezocht werd, ontstond er een vruchtbare discussie en voor de
jaarvergadering
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van 1958 werd dan ook door de bemoeienissen van de heren Van Coetsem, Pauwels,
Pee en Schmook een vrij groot aantal candidaturen van Belgen bij het bestuur
ingediend.
Alles bijeen is de toestand niet bevredigend te noemen, al mogen wij van
besprekingen, door onze huidige secretaris in België gevoerd, misschien nieuwe actie
verwachten. Toch zou het dwaasheid zijn zich te laten ontmoedigen. Er heerst hier
een zekere paradox. Juist het feit dat de eenheid der Nederlandse cultuur en letterkunde
thans alom erkend wordt, dat er talloze mogelijkheden tot ontmoeting en
samenwerking van Noord en Zuid zijn ontstaan en dat de Vlamingen in eigen kring
een levende en niet geïsoleerde sector van het grootnederlandse cultuurleven vormen,
deed bij hen de behoefte binnen onze Maatschappij te geven en te ontvangen
verflauwen. Wij, Nederlanders, zijn begrijpelijk het meest onbevredigd, omdat wij
voelen, dat Noord en Zuid ook in onze Maatschappij bijeenhoren en wij de
zuiderbroeders niet willen missen. Maar kon het vroeger voor een Vlaamse auteur
of geleerde een erkenning en een steun inhouden door de Maatschappij als lid te
worden gekozen, nu hebben ze dat niet meer nodig en stellen ze al gauw de rationele
vraag: wat heb ik aan dat lidmaatschap? De ontvangst van het jaarboek alleen lijkt
dan een schrale troost voor de verplichte contributie en het is niet reëel daarin alleen
een materialistische overweging te zien. Tegenover een zo groot en belangrijk
onderdeel van haar leden als de Belgische thans vormen kan de Maatschappij niet
volstaan met hen verheugd te verwelkomen, als er eens enkelen naar haar oude centra
komen. Zij moet hun, evenals de verspreid wonenden in Nederland, wat te bieden
hebben en als ons eeuwfeest ergens goed voor is, dan is het om nieuwe mogelijkheden
daarvoor te scheppen. Zij moet ook in hun midden komen, ze moet niet in
concurrentie, wel zo mogelijk in samenwerking met de Zuidnederlandse Maatschappij
een waarachtig ontmoetingscentrum worden voor dichters, schrijvers, filologen en
historici aan beide zijden van de staatsgrenzen, wil zij althans wezenlijk zijn de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat is van de Letterkunde der
Nederlanden.
P. MINDERAA
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Die ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ en Suid-Afrika
Binnekort herdenk die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sy tweede eeufees.
Sedert die gedenkwaardige stigtingsdag in Julie 1766 het twee eeue verbygegaan.
In die loop van hierdie tydperk het Suid-Afrika eers die einde van die Nederlandse
koloniale tydperk aanskou. Daarna het die Kaapkolonie 'n onderdeel van die Britse
ryk geword. In die dertiger jare van die vorige eeu het die Voortrekkers hulle
geboortestreek vaarwel gesê en agtereenvolgens hulle republieke Natalia, die
Zuid-Afrikaansche Republiek en die Oranje-Vrijstaat gestig. Teen die einde van die
negentiende eeu het die stryd tussen Boer en Brit ontbrand. Temidde van die ellende
van die oorlog het die twee Boererepublieke, militêr gesproke, die onderspit gedelf,
maar die Afrikaner het sy veerkrag nie verloor nie. Langsaam maar zeker is, kultureel
sowel as staatkundig, nie alleen gelykheid verkry nie, maar ook die pad betree wat
gelei het na staatkundige onafhanklikheid. Vanjaar is dit vyf jaar gelede dat die vrye
en onafhanklike Republiek van Suid-Afrika sy verskyning gemaak het.
U, in Nederland, ken u eie geskiedenis. Net soos ons in Suid-Afrika weet u ook
dat, ofskoon die paaie van Nederland en Suid-Afrika dikwels in verskillende rigtings
geloop het, ook na die verbreking van die staatkundige bande die tradisionele
gevoelens van stamverwantskap en saamhorigheid bly voortbestaan het. En wanneer
daar op die geskiedenis van die Maatschappij gelet word, dan word dit duidelik dat
u jubilerende vereniging in die loop van die afgelope twee eeue weliswaar 'n beskeie
rol in hierdie wedersyds bevrugtende proses gespeel het, maar dat hierdie rol
terselfdertyd voortdurend in belangrikheid toegeneem het.
Aan die begin van die vorige eeu was daar in Nederland 'n paar van u lede wat
met 'n groot mate van belangstelling vir die stamverwante Afrikaners besiel was.
Oud-kommissaris-generaal J.A. Uitenhage de Mist het, nadat hy 'n besonder vrugbare
maar kortstondige ampsperiode aan die Kaap agter
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die rug gehad het, in 1807 tot die Maatschappij toegetree. In 1826 is hy gevolg deur
prof. U.G. Lauts, 'n vergete figuur in sy geboorteland, maar ten opsigte van
Suid-Afrika 'n man van betekenis. Hy was een van die eensames in Nederland wat
sy aandag op die Groot Trek en die Voortrekkers toegespits het, hulle spreekbuis in
die Nederlandse pers was en alles in sy vermoë gedoen het om die twee jong
Boererepublieke van bekwame Nederlandse predikante, onderwysers en amptenare
te voorsien. Aangesien hy hom tot in die vroeë sestiger jare vrywillig met hierdie
taak belas het, kan sy werksaamhede beskou word as een van die brûe wat die twee
lande en volke met mekaar bly verbind het tot tyd en wyl Staatspresident T.F. Burgers
in die sewentiger jare die nog bestaande belangstelling kon aanwakker, wat tydens
die oorlog van 1880-1881 en veral tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902)
nuwe, ongekende hoogtepunte sou bereik.
In 1828 het sowel G. Beelaerts van Blokland as G.K. van Hogendorp tot die
Maatschappij toegetree. Laasgenoemde sal in Suid-Afrika altyd onthou word as die
voorstander van Nederlandse kolonisasie in die Kaapkolonie. Beelaerts van Blokland
was 'n tydlank prokureur-generaal van die Kaapkolonie en onder sy afstammelinge
is daar 'n drietal wat hulle gedurig beywer het om die bande tussen die twee lande
nouer aan te haal.
In die Kaapkolonie het die Maatschappij, sover nagegaan kan word, geen lede
aan die begin van die negentiende eeu getel nie, maar in 1846 het hierdie hoë
onderskeiding te beurt geval aan die bekende en onvermoeide taalstryder dr. A.N.E.
Changuion. As 'n besielde voorvegter van Nederlands in 'n kritieke tyd het hy sy
lidmaatskap ongetwyfeld ten volle verdien.
In die Oranje-Vrystaat was dr. J. Brill, die bekende rektor van die Bloemfonteinse
Greykollege, die eerste wat in 1876 met die lidmaatskap van die Maatschappij vereer
is. Tot die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het hy besonder verdienstelike werk
verrig.
In 1882 is die bekende Kaaplandse historikus George
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McCall Theal uitgenooi om tot u geledere toe te tree. Twee jaar later het dieselfde
eer aan die bekende voorvegter vir Afrikaans, ds. S.J. du Toit, te beurt geval.
In 1884 was daar nou 'n drietal lede van die Maatschappij. In die negentiger jare
het sowel Staatsekretaris dr. Willem Johannes Leyds (1897) as die bekende Kaapse
taalgeleerde dr. W.J. Viljoen (1899) lede geword. Die bekende oud-Stellenbosse
onderwysman en Superintendent van Onderwys in die Zuid-Afrikaansche Republiek,
prof. dr. Nicolaas Mansvelt, se lidmaatskap dateer van 1894.
Graag maak ons van hierdie geleentheid gebruik om u aandag te vestig op 'n paar
Nederlandse lede van die Maatschappij wat tydens en kort na die Transvaalse
vryheidstryd van 1880-1881 alles in hulle vermoë gedoen het om die Boere met raad
en daad by te staan. Allereers noem ons prof. dr. P. Harting, een van die
stigters-grondlëers van die N.Z.A.V. Vervolgens kom lede soos prof. Robert Fruin,
prof. Matthias de Vries, prof. J.H. Kern, R. Hartevelt e.a. aan die beurt wat namens
die Maatschappij kort na die einde van die vyandelikhede 'n groot besending
Nederlandse boeke aan die Regering van die Zuid-Afrikaansche Republiek aangebied
het. Hierdie vorstelike geskenk is in dank aanvaar en het tot die stigting van die
bekende Staatsbibliotheek (Pretoria, 1887) gelei. Terselfdertyd is 'n kleiner besending
Nederlands boeke na Bloemfontein gestuur.
Dit sal u ongetwyfeld interesseer om te weet dat u biblioteek reeds voor die
aankoms van hierdie boeke in Suid-Afrika oor 'n drietal Afrikaanse boeke beskik
het wat deur die skrywer F. Lion Cachet aan u aangebied is. Hierdie klein geskenkie
het uit die volgende, tans besonder waardevolle Africana, bestaan: Afrikaanse Gedigte,
De Drankduwel. Afrikaanse Verhaal en De geldduwel, Afrikaanse verhaal. Hierdie
boeke is in 1882 op Paarl gedruk.
Terwyl die oorlog in die Boererepublieke gewoed het, is dr. F.V. Engelenburg,
redakteur van De Volksstem (Pretoria) en een van die toekomstige grondlëers van
die Suid-Afrikaanse Akademie as lid van die Maatschappij benoem. In 1901 het een

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

196
van Staatspresident S.J.P. Kruger se oudste biograwe, J.F. van Oordt, gevolg en kort
na die einde van die oorlog het - soos dit wil voorkom - u bestuur sy aandag
hoofsaaklik op die Kaapkolonie toegespits.
In 1904 het, met betrekking tot hierdie deel van Suid-Afrika, die volgende
benoemings goedkeuring ontvang: J.H. Hofmeyr, dr. N.J. Hofmeyr, A. Moorrees,
A. Murray en prof. dr. P.J.G. de Vos.
Maar ook die tydelik oorwonne Boererepublieke van weleer is nie deur u bestuur
vergeet nie. Daarvan getuig die benoemings van voormanne soos ds. J.D. Kestell
(1904) en oud-President M.T. Steyn (1907). Kultureel gesproke het hierdie Afrikaners
onskatbare dienste aan hulle land- en lotgenote bewys waardeur die stryd vir erkenning
en gelykstelling op taalkundige- en staatkundige gebied na verloop van tyd op 'n
oorwinning vir die Afrikaner sou uitloop. Ander benoemings uit dieselfde tydperk
is dié van genl. J.C. Smuts, een van die toekomstige Eerste Ministers van die Unie
van Suid-Afrika (1904), F.S. Malan (1908) en J.H.H. de Waal (1908).
In 1910 het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom en in hierdie gedenkwaardige
jaar is sowel die onvermoeide stryder vir die regte van die Afrikaner en sy taal, genl.
J.B.M. Hertzog, as die toenmalige dr. T.H. le Roux as lede benoem. Terwyl genl.
Hertzog in die toekoms sy land en volk, o.m. as Eerste Minister sou dien, het prof.
dr. Le Roux tot die opkoms en bloei van die Afrikaanse taalwetenskap bygedra. Na
56 jaar is hy vandag nog een van u medelede en die nestor onder die Suid-Afrikaanse
lede van die Maatschappij.
Uit die jare na 1910 noem ons die volgende lede in Suid-Afrika: Jan F.E. Celliers
(1911), Frederik Rompel (1912), dr. J.D. du Toit (1914), dr. D.F. Malherbe (1921),
dr. S.P.E. Boshoff (1922), dr. D.B. Bosman (1923), dr. C. Graham Botha (1924),
prof. J.J. Smith (1925), dr. E.C. Pienaar (1926), dr. J.L.M. Franken (1931), dr. G.
Dekker (1934) en prof. dr. S.P. Engelbrecht (1936). Elkeen van hierdie Afrikaners
het, op sy eie wetenskaplike terrein, belangrike werk verrig.
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Onder hulle wat in die dertiger jare op versterking van die kulturele bande met
Nederland aangedring het, kan u medelede prof. dr. C.M. van den Heever (1936) en
prof. M.C. Botha (1949) genoem word. Vertoë wat deur hulle tot genl. Hertzog gerig
is, het tot die totstandkoming van 'n uitruilstelsel tussen geleerdes van die twee lande
gelei. Prof. van den Heever was die eerste wat van Afrikaanse kant kragtens dié
reëling Nederland besoek het.
In die jare wat onmiddellik aan die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog vooraf
gegaan het, het prof. dr. F.E.J. Malherbe (1936), dr. F.C.L. Bosman (1939) en Jochem
van Bruggen (1939) nog as lede toegetree. Daarna is die verbindings tussen die twee
lande verbreek.
Na die oorlog is die kulturele bedrywighede tussen die twee lande hervat. O.i. het
u bestuur in 1947 'n belangrike besluit geneem deur die Suid-Afrikaanse Kommissie
in die lewe te roep. In 1949 is Fred. Oudschans Dentz (1917) as administratiewe
verteenwoordiger in Suid-Afrika benoem en terwyl hy bedrywig was om die veld in
Suid-Afrika te oorsien, om die agterstand van jare in te haal en om die ledetal uit te
brei, is op 31 Mei 1951 die kulturele verdrag tussen Nederland en Suid-Afrika
onderteken. Byna twee jaar later het die bekragtiging van hierdie belangrike
ooreenkoms deur die betrokke Regerings gevolg.
In 1954 het aan verteenwoordiger Oudschans Dentz die eer te beurt geval om as
erelid van die Maatschappij benoem te word en skrywer kan met vrymoedigheid
getuig dat sy voorganger tot sy heengaan in 1961 die Maatschappij se belange op
voorbeeldige wyse behartig het.
Aan sy onvermoeide ywer is dit toe te skrywe dat die Maatschappij se ledetal in
Suid-Afrika sterk toegeneem en 'n hoogtepunt bereik het wat voorheen nog nooit
voorgekom het nie. Dit is dan ook vanpas om in hierdie beknopte oorsig hulde te
betuig aan die harde werker en idealis Frederik Oudschans Dentz wat, ookal deur sy
jarelange studie oor die lotgevalle van die Nederlandse stam, hom met hart en siel
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gewy het aan die verwesenliking van 'n ideaal wat hom so na aan die hart gelê het.
Dit is vir skrywer 'n voorreg om te mag voortbou op die hegte fondamente wat
deur hom gelê is!
Dit sou te veel plekruimte in beslag neem om die name te noem van almal wat na
1945 en met betrekking tot Suid-Afrika, lede van die Maatschappij geword het. Vir
besonderhede in dié verband verwys ons u na die periodieke ledelyste waaruit u o.m.
kan aflei dat die gemiddelde ledetal oor die afgelope jare ongeveer vyftig was. Hierdie
aantal kan, ook indien daar net soos in die verlede na gestrewe word om die
tradisionele vereistes in sake toetreding ten strengste te handhaaf, deur verkiesing
of benoeming uitgebrei word.
Aan die vooraand van die tweede eeufees van die Maatschappij is dit vir my 'n
aangename voorreg om sowel die bestuur as die medelede van die Maatschappij in
die verre noorde van ganser harte geluk te wens met hierdie heuglike gebeurtenis.
Mag die Maatschappij in die jare wat voorlê nie alleen van krag tot krag gaan nie,
maar ook by voortduring doelbewus daarna bly strewe om die kulturele bande tussen
u en die lede in die Republiek van Suid-Afrika steeds te versterk. Sowel u as ons en
die verskillende lande waarvan ons staatsburgers is, sal daarby baat!
Pretoria, Febr. 1966
Jan PLOEGER
Verteenwoordiger in die R.S.A.
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De toekomst van de Maatschappij
Een herdenking van twee eeuwen verleden die niet al terugdenkende tegelijk
vooruitdenkt over de eeuw die staat te komen, is niet anders dan de monumentalisering
van een onvruchtbaar graf, een obligate kranslegging. Onze Maatschappij heeft, wij
hebben het in dit jubileumjaar 1966 uitentreure gehoord, tweehonderd jaar bestaan.
Garandeert dit historische feit haar een nieuwe tweehonderd jaar, of zelfs maar een
enkele, ja een halve eeuw van verderleven? Ligt in het verleden van de Maatschappij
een vanzelfsprekende toekomst verborgen, d.w.z. spreekt dit verleden zich vanzelf
naar een toekomst? Wij moeten op zulke vragen, die ons niet alleen van
‘onmaatschappelijke’ buitenstaanders kunnen bereiken, maar die ook wel degelijk
van binnenuit bij onszelf kunnen opkomen, niet al te grif met ja antwoorden. De
Maatschappij heeft geschiedenis gemaakt, ongetwijfeld. Maar is zij niet, dus doende,
geleidelijk aan zelf geschiedenis gewórden?
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden is een 18de-eeuwse
instelling. Toen zij in 1766 werd opgericht, was de moderne wetenschap nog jong,
meer een zaak van pionierende liefhebbers dan van gevormde vakspecialisten. De
taalkunde, de literatuurkunde en de geschiedkunde lagen nog gebed in een hen allen
omvattende en samenbindende ‘letterkunde’. Die ‘letterkunde’ is het, die onze
Maatschappij heeft willen dienen, met 18de-eeuwse mensen en 18de-eeuwse
middelen. Alle ‘letterkundigen’ hadden toen nog vanzelfsprekend met elkaar te
maken en een Maatschappij die hen verenigde voorzag in een behoefte. De
universiteiten bemoeiden zich nog niet met de studie van de vaderlandse taal, de
vaderlandse letteren en de vaderlandse geschiedenis. Dat zou pas beginnen in de tijd
van de Bataafse Republiek en op gang komen onder koning Willem I. De eerste
hoogleraren die een leeropdracht kregen voor Nederlandse taal-, literatuur- en
geschiedkunde - dat alles tezamen alsmede, niet te vergeten, de welsprekendheid -,
waren juristen en theologen en schreven, zo zij al niet tot de erkende dichters
behoorden, bijna allen op hun tijd wel
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een gedicht. De grootste dichter onder hun tijdgenoten, Bilderdijk, heeft ook een
Nederlandse Spraakleer en een Geschiedenis des Vaderlands op zijn naam staan. Al
deze ‘letterkundigen’ moeten zich in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
volkomen hebben thuisgevoeld. Die sprak voor hen, in hen vanzelf. Als het
Maatschappij-leven soms kwijnde - want dat heeft het ook in die tijd wel eens gedaan
-, was het voor een jongere generatie een eenvoudige zaak om het weer op te wekken.
Er was immers behoefte aan, men had er als ‘letterkundigen’ belang bij. De
Maatschappij is de stichtster geweest van de eerste letterkundige bibliotheek - die
nog steeds de grootste is -, de grondlegster van het eerste letterkundige
documentatie-centrum, de gangmaakster van de prille Nederlandse dialectologie en
lexicografie, de initiatiefneemster van vele belangrijke tekstuitgaven, waardoor de
dichters uit het verleden konden doorspreken naar de toekomst. Als ik dit stukje niet
nu, voor dit tweede eeuwfeest, maar indertijd voor het 100-jarig bestaan had moeten
schrijven, was ik misschien ook wel begonnen met een vraag naar de toekomst van
de Maatschappij, maar dat was dan zeker een retorische vraag geweest (zoals trouwens
bij die tijd had gepast). Op een exclamatie van de voorzitter: ‘Zal onze Maatschappij
nog een volgend eeuwfeest beleven?’, hadden de leden in koor geantwoord: ‘Immers
ja!’ Nu ben ik daar niet zo zeker van.
Want de wetenschappen der vaderlandse taal-, literatuur- en geschiedkunde hebben
hun jeugdjaren achter de rug. Hun beoefenaars zijn specialisten en superspecialisten
geworden. En ook het begrip ‘letterkunde’ is gespecialiseerd geraakt. De beoefenaars
der wetenschappen voelen zich geen ‘letterkundigen’ meer en noemen zich ook niet
meer zo. Ieder specialisme heeft zijn eigen vakconvent gekregen en ook de
gespecialiseerde belletristen, de beoefenaars der ‘schone letteren’, de scheppende
taalkunstenaars zijn verenigd in een Vereniging van Letterkundigen. Als iedere
specialist zo goed wordt opgevangen in een eigen speciale kring, heeft het dan nog
wel zin ze samen te brengen in een Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
waarvan - de naam bewijst het al - de grondslag door
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de tijd achterhaald en dus verouderd is? Moet men een 18de-eeuwse instelling, die
in haar tijd ongetwijfeld nuttig en nodig is geweest en waarvan niemand de historische
verdiensten zal willen ontkennen, met alle geweld door een 20ste naar een 21ste
eeuw laten voortbestaan? Vrijwel al haar initiatieven zijn door gespecialiseerde
instituten overgenomen en dat bewijst enerzijds wel hoe vruchtbaar die initiatieven
geweest zijn, maar ook dat de initiatiefneemster zelf overbodig is geworden. Het
enige blijvende instituut dat de Maatschappij zelf beheert is haar bibliotheek, haar
handschriftenverzameling, die voor een deel de documentatie is van haar eigen
verleden, haar 200-jarig bestaan. Maar kan ook dat enige blijvende instituut niet beter
en tot meerder nut van 't algemeen worden overgedragen aan een of meer andere,
gespecialiseerde instellingen? Kan men de Maatschappij, met alle hulde aan de
200-jarige, nu, aan het einde van de tweede eeuw van haar bestaan, niet beter met
een feestelijke herdenkingsrede opheffen? Graag toespraken, graag bloemen! Het is
goed om zich op het eigen verleden te bezinnen, ook, en juist, wanneer uit deze
bezinning zou blijken dat op dit verleden geen toekomst meer kan volgen.
Ik zal geen kwaad zeggen van wetenschappelijke specialisten, ik ben er zelf een.
Specialisme is een kenmerk van volwassen wetenschap. Het heeft zijn eigen
waardigheid die te maken heeft met het respect dat zijn eigen waarheid kan afdwingen.
Het is iets anders dan beperking van de belangstelling tot die geestelijke activiteiten
waaraan men nog min of meer creatief kan meedoen, want een dergelijke beperking
is minder een kenmerk van volwassenheid dan van veroudering (die overigens ook
haar eigen waardigheid kan hebben). Een volwassen specialist moge, synchronisch,
maar met een betrekkelijk kleine kring van medespecialisten volledige
vakgemeenschap kunnen uitoefenen, hij is diachronisch verbonden met het
eeuwenlange denken van, grotendeels naamloos geworden, voorgangers en met het
toekomstige denken van zijn opvolgers waarin hij, zelf op zijn beurt naamloos
geworden, zal doorspreken. De diachronische gemeenschap van de specialist kan
hem troosten in zijn synchronisch isolement. Hij vindt zijn waardigheid, de rechtvaar-
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diging van zijn bestaan, in het doorspreken van zijn wetenschap. Toch is het leven
van een specialist een gevaarlijk leven. (Ik spreek uit ervaring want, nogmaals, ik
ben er zelf een.) Hij wordt bedreigd met verschraling van zijn bestaan, als hij het
contact met het uitgangspunt van zijn gespecialiseerde denken - en dat is bij taal-,
literatuur- en geschiedkundigen altijd de mens in al zijn volheid - verliest. De
gespecialiseerde geschied- en literatuurkundige verschraalt als hij vergeet dat hij
mensen bestudeert die in hun taal bestaan hebben, de taalkundige verschraalt als hij
vergeet dat de taal haar grootste volheid en vervulling vindt in de literatuur, het
taalbestaan van de sprekers par excellence. Het is geen romantiek wanneer wij onze
voorgangers uit het voorspecialistische tijdperk - die toch ook in onze wetenschap
doorspreken - benijden omdat zij nog zo vanzelfsprekend de dichter, ook in zichzelf,
konden ontmoeten, het is eenvoudig de constatering van een tekort dat ons bedreigt.
De 18de eeuw bezat niet alleen in sommige, en met name specialistische, opzichten
minder dan de 20ste, maar in andere, en met name boven-specialistische, opzichten
ook meer. De in de 18de eeuw gestichte Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
is de belichaming van dat meerdere. Traditioneel? Zeker. Zéér traditioneel? Zéér
zeker. Geen werkelijke belichaming meer, maar hoogstens nog een symbool?
Misschien heeft u ook daarin, voor uw deel, wel gelijk. Maar is zelfs een dergelijk
symbool - gesteld dat de Maatschappij voor de meerderheid der leden alleen nog
maar een symbool zou zijn - geen geestelijke waarde? Is het ook dan nog niet alleszins
de moeite waard dit tot symbool geworden stukje verleden over te dragen aan de
toekomst? Het is immers geen blote monumentenzorg ter versiering van ons culturele
landschap, maar niets minder dan een poging tot bewaring van onze complete
menselijkheid. Voor mij is, wanneer u mij toestaat even persoonlijk te worden, de
Maatschappij zeker niet enkel maar een symbool, maar een stuk, of laten wij zeggen
een stukje, van mijn bestaan. Voor mij is de Maatschappij, die mij als
wetenschappelijk specialist diachronisch verbindt met zulke benijdenswaardige vooren boven-specialistische voorgangers
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en bovendien, synchronisch, met de dichters van mijn eigen tijd, eenvoudig niet weg
te denken uit het Nederlandse geestesleven en uit mijn eigen menselijk bestaan.
Wanneer men dit stukje 18de-eeuwse erfenis in naam van de zakelijkheid der moderne
wetenschapsorganisatie zou willen opruimen, teken ik daartegen, in naam van de
menselijke compleetheid der wetenschappelijke specialisten, ernstig protest aan.
Laten wij zuinig zijn op 18de-eeuwse erfenissen, zoveel hebben wij er niet meer van,
laten wij zuinig zijn op het oude, ongespecialiseerde begrip ‘letterkunde’, laten wij
zuinig zijn op onze Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, die zich
door de kracht - ja zeker: krácht - der traditie twee eeuwen lang heeft weten te
handhaven. Ik heb enkele van de vele vruchtbare initiatieven genoemd die de
Maatschappij in de 200 jaar van haar bestaan heeft ontwikkeld. Wie kan overzien
hoeveel van dergelijke initiatieven er uit een ontmoeting op de 18de-eeuwse grondslag
van ‘Nederlandse letterkunde’ nog kunnen voortkomen? Daarom, nogmaals: laten
wij zuinig zijn op ons verleden met het oog op onze toekomst.
Ik heb geen kwaad gezegd van de wetenschappelijke specialisten, ik zal het nog
minder doen van de literaire specialisten, de dichters, de letterkundigen in de moderne
zin van het woord. De moderne dichter kan evenmin als de moderne
wetenschapsbeoefenaar nog een universele ‘clerc’ zijn. Hij is de creatieve specialist
geworden. Dat ligt minder aan de ontwikkeling van de literatuur, die al duizenden
jaren ‘volwassen’ kan heten en tegelijk in alle tijden weer ‘jong’ kan zijn, dan aan
de ontwikkeling van het wetenschappelijke denken. Er zit in het literaire specialisme
een element van afweer tot zelfbehoud der creativiteit. Dit specialisme is over 't
algemeen ook veel minder absoluut dan het wetenschappelijke en vormt veel minder
een bedreiging van de complete menselijkheid. Eigenlijk zouden de moderne
letterkundigen met hun gematigder specialisme en completer taalbestaan zich veel
meer in onze 18de-eeuwse Maatschappij der Nederlandse Letterkunde thuis moeten
voelen dan de filologen en historici, maar merkwaardig genoeg zijn het juist de
laatsten die afkortendenwijs ietwat liefkozend van
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‘Letterkunde’ plegen te spreken en de eersten die het ietwat distantiërend over ‘de
Maatschappij’ hebben. Die distantie is een gevolg van een aspect van het literaire
specialisme dat ik nog niet genoemd heb, maar dat evenals de betrekkelijke schuwheid
van de literatoren egenover de methodisch beoefende taal-, literatuur- en
geschiedkunde wel te herleiden is tot het zelfverweer der creativiteit. Ik bedoel de
sterke, té sterke synchronische gerichtheid van de moderne literatuur. De
Maatschappij, traditioneel als zij is, staat en valt met haar diachronisch bewustzijn.
Dat betekent niet dat zij bij uitstek gericht is op het verleden - al wordt er bij ons, en
niet alleen bij eeuwfeesten, wel heel veel ‘herdacht’ -, maar wel dat zij het heden
van het menselijke taal- en literatuurbestaan voortdurend moet zien tussen verleden
en toekomst, in een altijd voortgaand spreken van geslacht op geslacht. De eigentijdse
gemeenschap der literatoren is oneindig veel groter, voller, vervulder dan een
vakconvent van wetenschappelijke specialisten, maar evenmin als deze laatsten
kunnen de eersten uitsluitend leven in, uit en voor hun eigen tijd. Het woord van een
dichter kan niet in het sprekende ogenblik vervuld zijn, maar wil doorspreken naar
een toekomst, wil aan de taal van zijn volle toegevoegd worden. Maar hoe kan een
dichter vertrouwen hebben in de toekomst van zijn woord, als hij zich niet bewust
is dat ook in hemzelf een, grotendeels misschien naamloos, maar ten dele zeker met
name benoembaar verleden doorspreekt? Een Nederlands letterkundige staat en
spreekt in het geheel van de Nederlandse letteren, synchronisch en diachronisch.
Moet hij er dan eigenlijk geen behoefte aan hebben van tijd tot tijd literatuur- en
geschiedkundigen, en zelfs taalkundigen, te ontmoeten die hem het verleden van zijn
eigen spreken, en daarmee de hoop op een toekomst, bewust helpen maken? En waar
zou die ontmoeting beter kunnen plaats vinden dan in de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, die immers pas door de aanwezigheid van Nederlandse
letterkundigen werkelijk compleet kan functioneren, werkelijk ‘Maatschappij’ kan
worden? De Maatschappij heeft twee letterkundige prijzen - ook met de instelling
daarvan stond
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zij destijds vooraan: de ene is de meesterschapsprijs, gericht op de monumentalisering,
op het verleden als men wil, de andere is de aanmoedigingsprijs, gericht op de
toekomst. Want de Maatschappij weet, juist omdat zij traditioneel is en diachronisch
denkt, dat haar eigen toekomst staat en valt met de toekomst van de Nederlandse
letterkunde. De Maatschappij is ook een bewarend instituut, zeer zeker, zij bewaart
in haar boekerij de boeken, in haar handschriftenverzameling de handschriften, in
haar levensberichten de levens der schrijvers. Maar wat zou er voor haar nog te
bewaren vallen, als er geen letterkundigen meer waren die voor haar toekomst, neen,
voor de toekomst van de Nederlandse letterkunde leefden en schreven?
Onze 18de-eeuwse voorgangers hebben onze Maatschappij gesticht, haar leden
vergaderd en haar verzamelingen aangelegd voor de toekomst. Wij hebben aan hen
en aan hun 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse opvolgers veel voor ons heden te danken
en het is goed dat wij ons dat bij een herdenking bewust maken, al kunnen en willen
wij, met onze eigen creatieve opdracht van onze eigen levenstijd, in vele opzichten
niet meer zijn als zij. Zouden onze 21ste-eeuwse opvolgers, al kunnen en willen die
stellig weer niet zijn als wij, ons er ook niet dankbaar voor zijn, als wij voor hen niet
alleen onze verzamelingen bewaarden, maar ook het oude, ruime en rijke begrip
‘letterkunde’, waarvan onze Maatschappij de belichaming geweest is en altijd opnieuw
kan worden? Zal zij inderdaad nog een eeuw te leven krijgen, die oude, 200 jaar oude
Maatschappij, waarvan misschien heel veel kwaads te verhalen is, maar stellig nog
veel meer goeds te boeken valt? Het antwoord is aan de toekomst, maar ook aan ons,
want wij dragen de toekomst in ons, wij hebben de toekomst te spréken.
K. HEEROMA
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Overzicht der tot en met 1965 door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde toegekende prijzen
(In deze lijst zijn niet opgenomen de bekroningen na een prijsvraag)
Tenzij anders vermeld, is het verslag over de toekenning van de prijs te vinden in
het desbetreffende jaarboek.

A). Prijs van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
(later genoemd: Meesterschapsprijs)
(Hand. 1918-19, 4 vv.; 1919-20, 2 vv.; 1925-26, 10)
1921

Jac. van Looy, Jaapje (Amsterdam, 1917).

1925

P.C. Boutens, Zomerwolken (Amsterdam,
1922).

1928

Niet verleend.

1931

A.E. van Giffen, De Hunnebedden in
Nederland (Utrecht, 1925-1927) en Die
Bauart der Einzelgräber in den
Niederlanden (Leipzig, 1930).

1934

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk.

1939

Wobbe de Vries.

1950

J.S. Bartstra, voor zijn historisch oeuvre.

1954

M. Schönfeld, voor zijn taalkundig werk.

1959

F.L. Ganshof, voor zijn geschiedkundig
werk.

1964

S. Vestdijk.

B). Haagsche Post Prijs
(door de Haagsche Post ter beschikking van de Maatschappij gesteld)
(Hand. 1920-21, 30; 1923-24, 58)
1922

Elisabeth Zernike, Het schamele deel
(Leiden, 1919).

1923

Carry van Bruggen, Het huisje aan de
sloot (Amsterdam, 1922).

1924

Jo de Wit, Open zee (Leiden, 1922).
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(als voortzetting van prijs B: Hand. 1924-25, 64), sinds 1927
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Prijs van Aanmoediging geheten (Hand. 1926-27, 5), sinds 1929 (Hand.
1928-29, 4) C.W. van der Hoogt-prijs, sinds 1939 (Jaarb. 1939-40, 107)
Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
1925

R. van Genderen Stort, Kleine Inez
(Arnhem, 1925).

1926

Dirk Coster, Verzameld Proza (Arnhem,
1925).

1927

Herman de Man, Het wassende water
(Rotterdam, 1925).

1928

Aart van der Leeuw, Het aardsche
paradijs (Santpoort, 1927).

1929

Anthonie Donker, Grenzen (Arnhem,
1926).

1930

Anton Coolen, Het donkere licht
(Rotterdam, 1929).

1931

Arthur van Schendel, Het fregatschip
Johanna Maria (Amsterdam, 1930).

1932

Johan Fabricius, Komedianten trokken
voorbij ('s-Gravenhage, 1931).

1933

Anton van Duinkerken, Dichters der
Contra-reformatie (Utrecht, 1932).

1934

J. Slauerhoff, Soleares (Maastricht, 1933).

1935

Niet toegekend.

1936

H. Marsman, Porta Nigra (Utrecht, 1934).

1937

Henriëtte van Eyck, Gabriël (Amsterdam,
1935).

1938

S. Vestdijk, Het vijfde Zegel (Rotterdam,
1937).

1939

Ed. Hoornik, Mattheus (De Vrije Bladen
XV, I, 's-Gravenhage, 1938).

1940

Clara Eggink, Het Schiereiland
('s-Gravenhage, 1938).

1941

M. Vasalis (mevrouw M. Droogleever
Fortuyn-Leenmans), Parken en
Woestijnen (Helikon, X, 10.
's-Gravenhage, 1940).
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1945

Bep Vuijk (mevrouw B. Tilligen-Vuijk),
Het laatste Huis van de Wereld (Utrecht,
1939).

-

Ida Gerhardt, Het Veerhuis (Santpoort,
1945).

-

Muus Jacobse (K. Heeroma), Vuur en
Wind ('s-Gravenhage, 1945).

1946

Bert Voeten, Doortocht (Amsterdam,
1946).
(Jaarb. 1946-47, 190 vv.).

1947

J.J. Klant, De geboorte van Jan Klaassen
(Amsterdam, 1946).

1948

Hendrik de Vries, Toovertuin
('s-Gravenhage, 1947).
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1950

Leo Vroman, Gedichten vroegere en
latere (Amsterdam, 1949).

1951

Alfred Kossmann, De Nederlaag
(Amsterdam, 1950).

1952

J.W. Schulte Nordholt, Levend
Landschap (Windroos no 9, Amsterdam,
1950).

1953

Adriaan van der Veen, Het Wilde Feest
(Amsterdam, 1952).

1954

Guillaume van der Graft (W. Barnard),
Vogels en Vissen (Windroos no 27,
Amsterdam, 1954).

1955

W.G. van Maanen, De Onrustzaaier
(Amsterdam, 1954).

1956

W.J. van der Molen, De onderkant van
het licht (Amsterdam, 1954).

1957

J. Presser, De nacht der Girondijnen
(Amsterdam, 1957).

1958

Hans Warren, Saïd. Gedichten
('s-Gravenhage, 1957).

1959

A. Koolhaas, Er zit geen spek in de val
(Amsterdam, 1958).

1960

Christine d'Haen (mevrouw Chr.
Beelaert-d'Haen), Gedichten 1946-1958
(Amsterdam, 1958).

1961

Bert Schierbeek, voor zijn experimenteel
proza.

1962

W. Brakman, Een winterreis (Amsterdam,
1961).

1963

Cees Nooteboom, De ridder is gestorven
(Amsterdam, 1963).

1964

J. Bernlef (H.J. Marsman), Dit verheugd
verval (Amsterdam, 1963).

1965

Jacques Hamelink, Het plantaardig
bewind (Amsterdam, 1964).

D). Meiprijs
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(ter beschikking gesteld door de heer Jacob Mees)
(Hand. 1930-31, 6; 1933-34, 22; 1934-35, 59).
1932

Theun de Vries, Rembrandt. Roman
(Arnhem, 1931).

-

Siegfried van Praag, Een man van aanzien
(Amsterdam, 1930).

1933

Niet toegekend.

1934

A. den Doolaard, De herberg met het
hoefijzer (Amsterdam, 1933).

-

Jan Engelman, Tuin van Eros
(Amsterdam, 1933).
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E). Dr C.J. Wijnaendts Francken Prijs
(Jaarb. 1934-35, 16 en 59).
1935

N. Japikse, Prins Willem III, de
stadhouder-koning. 2 dl. (Amsterdam. I:
1930. II: 1933).

1937

Annie Romein-Verschoor,
Vrouwenspiegel (Utrecht, 1935).

1939

M.D. Ozinga, Daniël Marot, de schepper
van den Hollandschen Lodewijk XIV-stijl
(Amsterdam, 1938).

1941

S. Vestdijk, Albert Verwey en de idee
(Rijswijk, 1940).

1943

A.M. Hammacher, Amsterdamsche
Impressionisten en hun kring
(Amsterdam, 1941).
(Jaarb. 1946-47, 192 vv.).

1946

J. Presser, Napoleon. Historie en legende
(Amsterdam, 1946).

1949

Abel J. Herzberg, Amor fati. Zeven
opstellen over Bergen-Belsen
(Amsterdam, 1946).

1953

H.A. Gomperts, Jagen om te leven.
Essays (Amsterdam, 1949).

1955

H. van de Waal, Drie eeuwen
vaderlandsche geschied-uitbeelding.
1500-1800. 2 dln. ('s-Gravenhage, 1952).

1957

C. Bittremieux, De dichter Jan van Nijlen
(Amsterdam, 1956).

1961

S. Dresden, De literaire getuige. Essays
('s-Gravenhage, 1959).

1964

Jan den Tex, Oldenbarnevelt. 2 dl.
(Haarlem, I: 1960; II: 1962).

1965

C.F.P. Stutterheim, Conflicten en grenzen
(Amsterdam, 1963).

F). Prijs der Kritiek
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(samen met de Vereniging voor de Propaganda voor het Nederlandse
Boek)
(Jaarb. 1959-60, 154 en 165, Jaarb. 1960-61, 175)
1962

Kees Fens.

1964

C. Rijnsdorp.
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Lijst van werken
(binnen elke rubriek in chronologische volgorde) door of onder auspiciën van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden uitgegeven, met vermelding
van deel en blz. van de Handelingen resp. het Jaarboek, waarin over de uitgave
gesproken wordt.

I. Catalogi, registers en derg.
1829

Catalogus der Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, z.p.

1847

Catalogus van de Bibliotheek der
Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Deel I-II. Leiden.

1864

Id. Derde Deel. Bijvoegsel over de jaren
1848-1862. Leiden. (Gedenkschrift 1867,
228 vv.).

1887

Catalogus der Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden.
Eerste deel. 1ste Afd. Handschriften,
bewerkt door H.C. Rogge, met
Supplement bewerkt door S.G. de Vries.
2de Afd. Drukwerken, bewerkt door
Louis D. Petit. 1ste ged. Tweede deel.
2de Afd. Drukwerken, bewerkt door
Louis D. Petit, 2de ged. 3de Afd.
Nederlandsch tooneel, bewerkt door Th.
J.I. Arnold, met Supplement bewerkt door
Louis D. Petit.

1889

Id. Derde deel. Alphabetische catalogus,
bewerkt door Louis D. Petit. Leiden.
(Hand. 1873-74, 24, 26; 1874-75, 22/3;
1876, 31; 1877, 30; 1878, 12, 29; 1879,
15, 30; 1880, 32; 1882, 18, 38; 1883, 35;
1884, 9, 34; 1885, 16; 1886, 16; 1887, 15
vv., 49 vv.; 1888, 16/7; 1903-04, 46;
1907-08, 88; 1915-16, 19).

1932

Catalogus van de
Verzameling-Boekenoogen (door A.A.
van Rijnbach). Leiden.
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1936

Inventaris van de Handschriften
(Naamlijst van de Brievencollectie in het
bezit van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde) in:
Bibliotheca Academiae
Lugduno-Batavae. Catalogus Deel
XXXV. Leiden.
(Hand. 1915-16, 19).

1937

Inventaris van de Handschriften (in het
bezit van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde) in:
Bibliotheca Academiae
Lugduno-Batavae. Catalogus Deel
XXXVII.
(Hand. 1915-16, 19).

1950

Naamlijst der leden (tot en met Jaarb.
1943-45 in de Handelingen, resp.
Jaarboeken opgenomen). Afgesloten 1
juni 1950; met suppl. en Aanv. en verbet.
(afgesloten 15 september 1950). Leiden.
E.J. Brill.

1954

Id. Afgesloten 15 maart 1954. ibid.

1959

Id. Afgesloten 1 januari 1959.

1963

Id. Afgesloten 15 januari 1963. ibid.

1866

Register van academische dissertatiën en
oratiën betreffende de geschiedenis des
vaderlands, aanhangsel op het
Repertorium van Verhandelingen enz.
bijeengebracht door de Comm. v.
geschied- en oudheidk.
(Hand. 1865, 55; 1866, 27).

1882

Id. Supplement, door W.N. du Rieu.
(Hand. 1885, 30).

1960

Register op de levensberichten van leden
der Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. 1766-1960, door
dr. A.H.M.C. Kessen. Leiden.
(Jaarb. 1953-55, 146 en 180; 1955, 56,
155; 1960-61, 165).
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1863

Repertorium der verhandelingen en
bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in mengelwerken en
tijdschriften tot op 1860 verschenen, door
R. Fruin, J.T. Bodel Nijenhuis, L.J.F.
Janssen, W.N. du Rieu, W.J.C.
Rammelman Elsevier en J. de Wal.
Leiden.

1872

Id. Suppl. enz. tot op 1870 verschenen,
door R. Fruin, J.T. Bodel Nijenhuis,
J.E.H. Hooft van Iddekinge, W.J.C.
Rammelman Elsevier, W.N. du Rieu en
J. de Wal. ibid.
(Hand. 1868, 66; 1869, 58; 1870, 67;
1871, 47; 1872, 26 en 55).

1884

Id. Tweede Suppl. enz. tot op 1880
verschenen (door W.N. du Rieu). ibid.
(Hand. 1882, 13; 1885, 30).

1893

Id. Derde Suppl. enz. tot op 1890
verschenen (door Louis D. Petit). ibid.
(Hand. 1890-91, 109; 1891-92, 7 en 89;
1892-93, 92).

1907

Repertorium der verhandelingen en
bijdragen betreffende de geschiedenis des
vaderlands, in tijdschriften en
mengelwerken tot op 1900 verschenen....
Bewerkt door L.D. Petit. Leiden.
(Hand. 1899-1900, 155; 1900-01, 9 vv.
en 124; 1901-02, 120; 1903-04, 75;
1904-05, 90; 1905-06, 71; 1906-07, 81).

1913

Id. tot op 1910. Deel II, de literatuur
bevattende, verschenen van 1901-1910.
ibid.
(Hand. 1910-11, 8, 75 en 101; 1911-12,
78; 1912-13, 62).

1928

Id. tot op 1920. Dl. III. De literatuur
bevattende, verschenen van 1911-1920.
Bew. door H.J.A. Ruys. ibid.
(Hand. 1919-20, 2 en 9; 1926- 27, 31).

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

213

1933

Id. tot op 1929. Dl. IV. De lit. bevatt. van
1921-1929. Ibid.
(Hand. 1929-30, 2 en 10; 1931-32, 49;
1932-33, 64).

1953

Id. tot op 1939. Dl. V. Bevatt. de lit.,
verschenen van 1930-1939. M.e. woord
vooraf door L. Brummel en een voorber.
van A.H.M.C. Kessen. Ibid.

II. Sinds 1866 gepubliceerde anders werken (voor de periode tot 1866 zie
Gedenkschrift Eeuwfeest Mij. d. Ned. Lett. te Leiden; Brill, 1867, blz. 101
t|m 114).
1867-1916

Handelingen en Mededeelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden over het jaar
1867(→) Leiden.

1917-1931

Handelingen van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
Levensberichten harer afgestorven
medeleden 1916-1917 (→) Leiden.

1932-1935 en 1942-43

Handelingen en Levensberichten van de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. 1931-1932 (→)
Leiden.

1936 e.v.

Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
1935-1936, Leiden. id. → (1942-1943.
Handelingen en Levensberichten: zie
Jaarb. 1945-46, 213)
(Hand. 1934-35, 4 vv. en 10 vv.; Jaarb.
1935-36, 170).

1867-1915

Levensberichten der afgestorven
medeleden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden
(Bijlage tot de Handelingen).

1881 e.v.

Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Leiden (→).
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1894

Id. Register op Deel I-XII.

1907

Id. Register op Deel 1-XXV, bewerkt
door J. Kikkert.

1933

Id. Register op Deel XXVI-L, bewerkt
door D. de Jong. Leiden.

1960

Id. Register op Deel LI-LXXV, bewerkt
door D. de Jong. Leiden.

Door of onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
uitgegeven reeksen.
sinds 1902

Nederlands(ch)e Volksboeken, bij E.J.
Brill, Leiden.
(Hand. 1896-97, 115; 1900-01, 9 en 119;
1901-02, 10 vv. en 114 vv.; 1902-03, 69
(en vervolgens); 1931-32, 100). Thans
zijn 14 delen verschenen (het laatste in
1962). Zie de onderscheiden titels hierna.

1915-1930

Herdrukken van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden bij
A. Oosthoek, Utrecht.
(Hand. 1912-13, 91; 1913-14, 99;
1916-17, 78 vv.; 1932-33, 126). dl. I:
1915; II: 1920; III: 1924; IV: 1930. Zie
de onderscheiden titels hierna.

sinds 1938

Leids(ch)e Drukken en Herdrukken
uitgegeven vanwege de Maatschappij der
Nederlands(ch)e Letterkunde te Leiden
bij E.J. Brill, Leiden.
(Jaarb. 1936-37; 207 vv.; 1937-38, 237
vv.; 1938-39, 149 vv.; 1945-46, 212).
Groote Reeks dl I: 1929; II: 1942; III:
1942. Kleine Reeks dl. I: 1938; II en III:
1940; IV: 1955; V: 1962; VI: 1963. Zie
de onderscheiden titels hierna.

1939-1953

Bibliotheek der Nederlands(ch)e Letteren,
samengesteld door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en
de Koninklijke Vlaamsche
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Akademie te Gent. Onder redactie van
A.H. Cornette, P.N. van Eyck, J. van
Mierlo, H.W.E. Moller, R. Verdeyen, Jan
de Vries, J. Wille. Elsevier. Amsterdam.
De redactie is enige malen gewijzigd.
(Jaarb. 1936-37, 207 vv.; 1937-38, 239
vv.; 1945-46, 204; 1946-47, 154;
1947-49, 214 en 248; 1950-51, 238;
1951-53, 188).
Zie de onderscheiden titels hierna.
sinds 1949

(in 1953 ‘tijdelijk stopgezet’) Schrijvers
van heden. Onder auspiciën van de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Redactie: R. Blijstra, Anton
van Duinkerken, Ed. Hoornik, F.P.
Huygens, G. Kamphuis en G. Schmook.
(Jaarb. 1947-49, 214 vv. en 248 vv.;
1950-51, 238 vv.; 1951-53, 195).
I, II en III: 1949; zie de onderscheiden
titels hierna.

sinds 1949

Nederlanders van de Negentiende Eeuw.
Biografieën onder auspiciën van de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde onder redactie van H.
Berkhof, A.M. Hammacher, Anton van
Duinkerken, K. Heeroma, F.P. Hyugens,
B.W. Schaper, G. Schmook en H.
Smitskamp. 's-Gravenhage. D.A.
Daamen.
(Jaarb. 1947-49, 214 vv. en 248 vv.;
1950-51, 238 vv.). I: 1949; II: 1950; III:
1953. Zie de onderscheiden titels hierna.

sinds 1953

Zwolse Drukken en Herdrukken voor de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Onder redactie
van W.J.M.A. Asselbergs, W.Gs.
Hellinga, P. Minderaa, E. Rombauts en
W.A.P. Smit, later ook G. Kuiper, G.
Stuiveling, A. van Elslander, C.A.
Zaalberg. Zwolle, Tj. Willink.
(samen met Klassieken Ned. Lett. bedoeld
als voortzetting van de reeks Bibliotheek
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1 →: 1953 →. De afzonderlijke titels zijn
niet opgenomen.
sinds 1954

Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde. Uitgegeven in opdracht van
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Redactie:
W.J.M.A. Asselbergs, W. Gs. Hellinga,
P. Minderaa, E. Rombouts en W.A.P.
Smit, later ook G. Kuiper, G. Stuiveling,
A. van Elslander, C.A. Zaalberg. Zwolle,
Tj. Willink.
(samen met Zwolse drukken en
herdrukken bedoeld als voortzetting van
de reeks Bibliotheek der Ned. Lett.;
Jaarb. 1946-47, 154; 1950-51, 265;
1951-53, 165 en 188; 1953-55, 151;
1959-60, 155). no 1 →: 1954 →. De
afzonderlijke titels zijn niet opgenomen.

sinds 1960

Bijdragen tot de Nederlandse Taal- en
Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. E.J. Brill, Leiden. (de
redactie is die van het Tijdschrift).
(Jaarb. 1958-59, 161).
Dl. I: 1960; II: 1962; III: 1962. Zie voor
de onderscheiden titels hierna.

Lijst van de afzonderlijke titels
1866

Informacie up den staet, faculteyt ende
gelegentheyt van de steden en de dorpen
van Hollant ende Vrieslant om daernae
te reguleren de nyeuwe Schiltaele gedaen
in den jaere 1514. Uitgegeven door R.
Fruin. Leiden.
(Hand. 1865, 20/1, 28/9, 56/7; 1866, 8,
27; 1867, 9, 26).

1867

Gedenkschrift van het eeuwfeest van de
Maatschappij der Nederlandsche
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1867. Leiden.
(Hand. 1867, 7, 10).
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1868

Heinric van Aken, Die Rose, met de
fragmenten der tweede vertaling.
Uitgegeven door Eelco Verwijs.
's-Gravenhage.
(Hand. 1865, 18/9, 30, 53 en 62; 1866,
8; 1867, 10; 1868, 16, 33).

1869

A.C. Oudemans, Taalkundig
Woordenboek op de Werken van P.C.
Hooft.
(Hand. 1865, 19; 1866, 9; 1868, 18, 34;
1869, 19).

1870

Willem van Hildegaersberch, Gedichten
[met inleiding, aanteekeningen en
woordenlijst] uitgegeven door W.
Bisschop en E. Verwijs. 's Gravenhage.
(Hand. 1865, 19, 31 en 54; 1868, 19, 34,
73; 1869, 19; 1870, 24 en 78).

1874

De oude verhalen van het beleg en ontzet
van Leiden, bij gelegenheid van het IIIe
eeuwgetijde in hun oorspronkelijken
vorm herdrukt. Uitgegeven door R. Fruin,
J.E.H. Hooft van Iddekinge en W.I.C.
Rammelman Elsevier. 's Gravenhage.
(Hand. 1865, 56; 1873-74, 48/9; 1874-75,
53).

1878

Enqueste ende Informatie upt stuck van
der reductie ende reformatie van den
Schiltaelen, voertyts getaxeert ende
gestelt geweest over de landen van
Hollant ende Vrieslant, gedaen in den j.
1494. Met bijvoegsel: Zettingen en
omslagen van 1496, 1515 en 1518. Uitg.
d. R. Fruin, Leiden.
(Hand. 1865, 22; 1874-75, 59; 1876, 13,
26, 86; 1877, 11).

1878

Seghelijn van Jherusalem. Naar het
Berlijnsche HS. en den ouden druk
uitgegeven door J. Verdam. Leiden.
(Hand. 1876, 90; 1877, 24; 1878, 14, 23).
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dln.-Tweede partie, bewerkt door Philip
Utenbroeke, uitgegeven
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[met aant. enz.] d.F. von Hellwald, M. de
Vries en Eelco Verwijs. Leiden.
Hand. 1870, 24/5 en 78; 1871, 9; 1872,
26; 1872-73, 12, 20, 76; 1873-74, 21, 55;
1874-75, 12, 19; 1876, 12, 26; 1877, 10;
1878, 23; 1879, 13).
-

Droste, C., Overblijfsels van
geheugchenis, der bisonderste voorvallen,
in het leeven van den Heere C.D. Derde
druk, uitgegeven door R. Fruin. Leiden.
2 dln. [Deel II bevat de Aanteekeningen
van R. Fruin].
(Hand. 1877, 71; 1878, 13, 23; 1879, 14).

1886-1893

K. Stallaert, Glossarium van verouderde
rechtstermen, kunstwoorden en andere
uitdrukkingen uit Vlaamsche,
Brabantsche en Limburgsche oorkonden.
Dl. I-II1 (Afl. 1-12). A-Overdrach.
Leiden.
(Hand. 1885, 105; 1886, 16; 1887, 14,
61; 1888, 16; 1893-94, 44; 1894-95, 19;
1895-96, 88, 187; 1896-97, 65; 1897-98,
95; 1899-1900, 74; 1900-01, 93; 1901-02,
83; 1905-06, 71: 1906-07, 82; 1915-16,
23; 1928-29, 55; 1929-30, 43; 1930-31,
34).

1896

G. van der Schueren, Teuthonista of
Duytschlender. In eene nieuwe bewerking
uitgegeven door J. Verdam. Leiden.
(Hand. 1892-93, 7, 13 en 112; 1893-94,
7, 11, 103; 1894-95, 19, 89; 1895-96, 86).

-

Die Rose. Een wedergevonden fragment
der tweede bewerking, uitgegeven door
J. Verdam. Toevoegsel op ‘Die Rose’ van
Heinric van Aken, uitgegeven door E.
Verwijs. Leiden.
(Hand. 1896-97, 65).

1898-1920

Everaert (Cornelis), Spelen. Met inleiding
en aanteekeningen uitgegeven door J.W.
Muller en L. Scharpé. Leiden.
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1895-96, 5, 32, 89, 185; 1896-97, 65;
1897-98, 94, 169; 1898-99, 115;
1899-1900, 74; 1900-01, 119; 1905-06,
71; 1915-16, 23; 1917-18, 66; 1918-19,
2, 14, 46; 1919-20, 39).
1899

D.C. Hesseling, Het Afrikaansch.
Bijdrage tot de geschiedenis der
Nederlandsche taal in Zuid-Afrika.
Leiden.
(Hand. 1898-99, 31, 81, 116).

-

Leven van Sinte Lutgart, 2e en 3e boek.
Naar een Kopenhaagsch handschrift
uitgegeven door Fr. van Veerdeghem.
Leiden. M. facs.
(Hand. 1897-98, 5, 15, 167; 1898-99, 81,
115; 1899-1900, 74).

-

Veelderhande geneuchlijcke dichten,
tafelspelen, ende refereynen.... Gedruckt
om te vercoopen by de dozijnen, En dier
eẽ begeert die macht ooc wel mijnen.
Opnieuw uitgegeven. Leiden.
(Hand. 1896-97, 17, 117; 1897-98, 95,
165; 1898-99, 80, 114).

1900-1901

De Spiegel der Sonden. Uitg. door J.
Verdam. Deel 1: De berijmde tekst naar
het Munstersche handschrift; Deel II:
Inleiding. De prozatekst naar het
Oudenaardsche handschrift. Woordenlijst.
2 dln. Leiden.
(Hand. 1892-93, 38; 1896-97, 16, 117;
1897-98, 165; 1898-99, 11, 115;
1899-1900, 74; 1900-01, 118 vv.;
1901-02, 83).

1901

Wrangel, E., De betrekkingen tusschen
Zweden en de Nederlanden op het gebied
van letteren en wetenschap voornamelijk
gedurende de XVIIe eeuw. Uit het
Zweedsch vertaald door Mevr. BeetsDamsté. Leiden.
(Hand. 1899-1900, 148; 1900-01, 118;
1901-02, 83).
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1902

Brieven van en aan Maria van
Reigersberch. Uitgegeven door H.C.
Rogge. Leiden.
(Hand. 1900-01, 9 vv. en 119; 1901-02,
115; 1902-03, 69).

-

Den droefliken Strijt die opten berch van
Roncevale in Hispaniën geschiede daer
Rolant ende Olivier metten fluer van
Kerstenrijc verslagen waren. Naar den
Antwerpschen druk van Willem
Vorsterman uit het begin der XVIe eeuw
uitgegeven door G.J. Boekenoogen. M.
3 afb. Leiden. (Nederl. Volksb. I).
(Hand. 1901-02, 118; 1902-03, 69).

1903

De historie van Floris ende Blancefleur.
Naar den Amsterdamschen druk van Ot
Barentsz. Smient uit het jaar 1642
uitgegeven door G.J. Boekenoogen.
Leiden. (Nederl. Volksb. II).
(Hand. 1902-03, 69, 95; 1903-04, 46).

-

Genoechlijcke History vanden
schricklijcken ende onvervaerden reus
Gilias, hoe hy den grooten conincx
wonderschoone dochter vant eylant
Helyce langhen tijt in bewaringhe hadde,
enz. Naar den druk van 1641 uitgegeven
door G.J. Boekenoogen. M. afb. Leiden.
(Nederl. Volksb. IV).
(Hand. 1902-03, 69, 95; 1903-04, 46).

-

Die schoone Hystorie van Malegijs. Eene
schoone ende nieuwe historie autentyck.
Die dat vervaerlijck paert Ros Beyaert
wan. En die veel wonderlijcke ende
avontuerlike dingen bedreef in zijn leven
met zijn consten: ... Naar den
Antwerpschen druk van Jan van Ghelen
uit het jaar 1556 uitgegeven door E.T.
Kuiper. M. 7 afb. Leiden. (Nederl.
Volksb. V).
(Hand. 1902-03, 69, 95; 1903-04, 46).

-

Dit es die Historie ende Leven vanden
Heilyghen Heremijt Sint Jan van
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eeuw en den antwerpschen druk... uit het
jaar 1543 uitgegeven door G.J.
Boekenoogen. Met 8 afb. Leiden.
(Nederl. Volksb. VI).
(Hand. 1902-03, 95; 1903-04, 46, 73).
-

Marialegenden (Middelnederlandsche)...
uitg. door C.G.N. de Vooys. 2 dl. Leiden.
(Hand. 1895-96, 186; 1896-97, 113, 114;
1900-01, 9 vv. en 119; 1901-02, 10 vv.
en 115; 1902-03, 70; 1903-04, 46).

1904

Een schoon Historie van Turias ende
Floreta, seer ghenuechlijck om te lesen,
enz. Naar den Antwerpschen druk van de
weduwe van Jacob van Liesveldt uit het
jaar 1554 uitgegeven door C. Lecoutere
en W.L. de Vreese. M. 7 afb. Leiden.
(Nederl. Volksb. VIII).
(Hand. 1903-04, 73; 1904-05, 91).

-

Een suverlijc Exempel hoe dat Iesus een
Heydensche Maghet een Soudaens
Dochter wech leyde, wt haren lande. Naar
den Delftschen druk van Frans
Sonder-danck uit het begin der 16e eeuw
uitgegeven door G.J. Boekenoogen. M.
1 afb. Leiden. (Nederl. Volksb. IX).
(Hand. 1903-04, 73; 1904-05, 91).

1905

Van den jongen geheeten Jacke: die sijns
vaders beeste wachte int velt, ende
vanden brueder dye daer quam om Jacke
te castien. Naar den Antwerpschen druk
van... 1528 enz. uitgegeven door G.J.
Boekenoogen. Met 2 afb. Leiden.
(Nederl. Volksb. X).
(Hand. 1903-04, 73; 1904-05, 116;
1905-06, 71).

-

D.C. Hesseling, Het Negerhollands der
Deensche Antillen. Bijdrage tot de
geschiedenis der Nederlandse taal in
Amerika. Leiden.
(Hand. 1904-05, 90).
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1908

De Reis van Jan van Mandeville naar de
Middel-nederlandsche handschriften en
incunabelen, uitgegeven door N.A.
Cramer. Leiden.
(Hand. 1876, 90; 1882, 16; 1892-93, 112;
1893-94, 103; 1895-96, 186; 1896-97,
113, 117; 1897-98, 168; 1901-02, 10 vv.
en 115; 1902-03, 95; 1903-04, 72;
1904-05, 91; 1905-06, 71, 100; 1906-07,
82, 114; 1907-08, 87).

-

De Historie van den Verloren Sone. Naar
den Antwerpschen druk van Godtgaf
Verhulst uit het jaar 1655 uitgegeven door
G.J. Boekenoogen. Met 7 afb. Leiden.
(Nederl. Volksb. XI).
(Hand. 1904-05, 117; 1905-06, 100;
1906-1907, 115; 1907-08, 115).

1913

Die Historie van Christoffel Wagenaer
discipel van D. Johannes Faustus. Naar
den Utrechtschen druk van Reynder
Wylicx uit het jaar 1597 uitgegeven door
Jos. Fritz. Met 2 afb. Leiden. (Nederl.
Volksb. XII).
(Hand. 1911-12, 127; 1912-13, 62, 91).

1915

Bontekoe (W. Ysbr.), Journael ofte
gedenckwaerdige beschrijvinghe van de
Oost-Indische Reijse van-. Opnieuw uitg.
en van aant. voorzien door G.J.
Hoogewerff. Utrecht. (Herdr. My. Ned.
Lett. 1)
(Hand. 1912-13, 91; 1913-14, 99;
1914-15, 77 en 108).
Id. 2e druk 1930 (Hand. 1916-17, 79;
1918-19, 46; 1928-29, 55; 1929-30, 43).

1917

J. Ala. Nijland, Leven en werken van
Jacobus Bellamy (1757-1786). 2 dln.
Leiden.
(Hand. 1907-08, 9 en 115; 1910-11, 76
en 99; 1911-12, 77 en 127; 1912-13, 62
en 91; 1913-14, 73; 1914-15, 78 en 108;
1915-16, 109; 1916-17, 79; 1917-18, 56).
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David van Bourgondië (Bisschop) en zijn
stad... Naar den len druk van Ant.
Matthaeus' Analecta
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(1698). Uitg. door N.B. Tenhaeff.
Utrecht. (Herdr. Mij. Ned. Lett. 2).
(Hand. 1915-16, 108; 1916-17, 78;
1918-19, 46; 1919-20, 9 en 39; 1920-21,
38).
1920

Everaert, Corn., Spelen (zie 1898).

1924

Bertken (Suster). Een boecxken gemaket
van - die LVII iaren besloten heeft
gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke.
Naar den Leidschen druk van Jan
Seversen. Uitg. door Joha Snellen.
Utrecht. (Herdr. Mij. Ned. Lett. 3).
(Hand. 1922-23, 54; 1923-24, 66;
1924-25, 51).

1930

Walvischvaarten, Overwinteringen en
Jachtbedrijven in het Hooge Noorden
1633-1635. Zes teksten verzameld en van
aant. voorzien door S.P. l'Honoré Naber.
Utrecht. (Herdr. Mij. Ned. Lett. 4).
(Hand. 1928-29, 54/5; 1929-30, 43).

1931

Historie (Een schone ende miraculeuse)
vanden Ridder metter Swane (enz.). Naar
den Amst. druk van Corn. Dz. Cool uit
1651 uitg. door G.J. Boekenoogen.
Leiden. (Nederl. Volksb. III).
(Hand. 1903-04, 73; 1904-05, 117;
1905-06, 100; 1907-08, 115; 1908-09,
94; 1910-11, 98; 1911-12, 127; 1912-13,
91; 1914-15, 109; 1918-19, 46; 1930-31,
73; 1931-32, 49).

1938

Pellicanisten, Uit het archief der -. Vier
zestiende-eeuwse Esbatementen. Bewerkt
door N. van der Laan. Leiden. (Leidsche
Dr. en Herdr., Kl. R. I).
(Jaarb. 1936-37, 208; 1937-38, 238).

1939

Drost (A.), Hermingard van de
Eikenterpen. Uitg. d.P.N. van Eyck.
Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.)
(Jaarb. 1937-38, 240).
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Epiek (Geestelijke) der Middeleeuwen.
Uitg. door J. van Mierlo. Amsterdam.
(Bibl. Ned. Lett.)
(Jaarb. 1937-38, 240).
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-

Vries (J(an) de), De Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
Geschiedenis en werkzaamheid. Leiden.

-

Brouwer (P. van Limburg), Het
leesgezelschap van Diepenbeek. Uitg. d.
Jan de Vries. Amsterdam. (Bibl. Ned.
Lett.).

-

Langendonck, Prosper van, Gedichten,
en Starkadd, drama van Alfr.
Hegenscheidt. Uitg. verzorgd door M.
Gilliams en dr. M. Rutten. Amsterdam.
(Bibl. Ned. Lett.).
(Jaarb. 1937-38, 240).

-

Vondel (Joost van den), Toneelspelen,
Eerste bundel. Uitg. door H.W.E. Moller.
Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Coornhert, D.V., De dolinge van Ulysse.
Homerus' Odysseia I-XVIII in
Nederlandse verzen van -. Uitg. verzorgd
door dr. Th. Weevers. Amsterdam (Bibl.
Ned. Lett.).
(Jaarb. 1937-38, 240).

-

Van den Vos Reinaerde. Critisch
uitgegeven door Prof. Dr. J.W. Muller.
2o herz. en verm. dr. Leiden. (Leidsche
Dr. en Herdr. Gr. R. I).
(Jaarb. 1937-38, 238; 1938-39, 149;
1941-42, 176; 1945-46, 213).

1940

Refreinenbundel van Jan van Doesborch,
De-. Uitg. door C.H.A. Kruyskamp. 2 dl.
Leiden. (Leidsche Dr. en Herdr., Kl. R.
2).
(Jaarb. 1938-39, 150).

-

Het Getijdenboek van Geert Grote, naar
het Haagse handschrift 133 E 21
uitgegeven door prof. dr. N. van Wijk.
Leiden. (Leidsche Dr. en Herdr., Kl. R.
3).
(Jaarb. 1939-40, 94; 1940-41, 92).
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1940

Gorter (H.), Mei. Uitg. door P.N. van
Eyck. Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Ridderverhalen uit de Middeleeuwen.
Uitg. door J.A.N. Knuttel en J.W.
Verkruisen. I. Amsterdam. (Bibl. Ned.
Lett.).

-

Huet (Cd. Busken), Portretten van
Nederlanders. Uitg. door W.N.
Staverman. Amsterdam. (Bibl. Ned.
Lett.).

-

Staring (A.C.W.), Gedichten. Bew. door
Jan de Vries en C. Kruyskamp.
Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Toneelspelen (Vijf geestelijke) der
Middeleeuwen. Uitg. door H.J.E.
Endepols. Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Poëzie (Protestantse) der 16de en 17de
eeuw. Uitg. door K. Heeroma.
Amsterdam. Dl. I (Bibl. Ned. Lett.).
(Jaarb. 1937-38, 240).

1941

Brouwer (P.A.S. van Limburg), Akbar.
Een oosterse roman. Uitg. door P.N. van
Eyck. Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Vondel (Joost van den). Toneelspelen.
Tweede Bundel. Uitg. door H.W.E.
Moller †. Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Vermeylen, August, Proza. Uitg. verzorgd
door Dr. Fr. de Backer. Amsterdam.
(Bibl. Ned. Lett.).

-

Rederijkersspelen (Noordnederlandse).
Uitg. door N. van der Laan. Amsterdam.
(Bibl. Ned. Lett.).

-

Dyalogus (Dat) of twisprake tusschen den
wisen coninck Salomon ende
Marcolphus. Naar den Antw. druk van
1501 uitg. Op het getouw gezet door W.
de Vreese en volt. door Jan de Vries.
Leiden. (Ned. Volksb. VII).
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(Hand. 1903-04, 73; 1904-05, 117;
1905-06, 100; 1906-07, 115; 1907-08,
115; 1908-09, 94; 1911-12, 127; 1912-13,
91; 1913-14, 100; 1914-15, 109; 1918-19,
46/7; 1931-32, 100)
1942

Bredero (G.A.), Toneelwerk:
Griane-Klucht van de koe-Spaanschen
Brabander. Uitg. door A.A. van Rijnbach.
Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Muller, J.W., Van den Vos Reinaerde.
Exegetische commentaar. Leiden.
(Leidsche Dr. en Herdr. Gr. R. II).
(Jaarb. 1941-42, 176; 1942-43, 193;
1945-46, 213).

-

Coornhert, D.V., Zedekunst dat is
Wellevenskunste. Uitg. door B. Becker.
Leiden. (Leidsche Dr. en Herdr., Gr. R.
III).
(Jaarb. 1937-38, 238; 1938-39, 150;
1939-40, 94; 1940-41, 92; 1941-42, 176;
1942-43, 193; 1945-46, 213).

1943

Bilderdijk (W.), Dichterlijke
zelfbeschrijving van -. Een keuze uit zijn
korte gedichten (door J. Wille).
Amsterdam. (Bibl. Ned. Lett.).

1949

Boekenoogen, G.J., Verspreide
Geschriften. Verz. door A.A. van
Rijnbach. Leiden.
(Jaarb. 1945-46, 212; 1946-47, 186;
1947-49, 223 en 259; 1950-51, 246).

-

Anton van Duinkerken, Antoon Coolen.
Een inleiding tot zijn werk, met enkele
teksten, handschrift (enz.) 's-Hage.
(Schrijvers van Heden I).

-

Max Nord, Albert Helman. Een inleiding
tot zijn werk, met enkele teksten,
handschriften (enz.). 's-Hage. (Schrijvers
van Heden II).

-

V.E. van Vriesland, F. Bordewijk. Een
inleiding tot en keuze uit zijn werk (enz.).
's-Hage. (Schrijvers van Heden III).

Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

227

1949

C.G.N. de Vooys, Conrad Busken Huet.
's Hage-Antwerpen. (Nederl. 19de Eeuw).

1950

Hadewijch. Een bloemlezing uit hare
werken. Uitg. door J. van Mierlo.
Amsterdam-Brussel. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Poëzie (Protestantse) der 16de en 17de
eeuw. Uitg. door K. Heeroma.
Amsterdam. Dl. II. (Bibl. Ned. Lett.)

-

Jac. Smit, E.J. Potgieter, 1808-1875.
's-Hage. (Nederl. 19de Eeuw).

1951

Teirlinck (H.), Mijnheer J.B. Serjanszoon.
Johan Doxa. Verz. door Raym. Herreman.
Amsterdam-Brussel. (Bibl. Ned. Lett.).

-

Bakhuizen van den Brink (R.C.), Uit de
werkplaats van - Inl. van J.M. Romein.
Amsterdam-Brussel. (Bibl. Ned. Lett.)

1952

Donkersloot (N.A.), Beeld van Tachtig.
Bloemlez. verz. door-.
Amsterdam-Brussel. (Bibl. Ned. Lett.).

1953

Proza (Afrikaans verhalend). Verz. door
M.A. Bax-Botha en D. Bax met medew.
van C.G.N. de Vooys.
Amsterdam-Brussel. (Bibl. Ned. Lett.)

-

E. van Everdingen, C.H.D. Buys Ballot,
1817-1890. 's Hage-Antwerpen. (Nederl.
19de Eeuw).

-

Keur uit 575 sonnetten ingekomen bij het
bestuur van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden naar
aanleiding van een prijsvraag door haar
uitgeschreven in het voorjaar 1950.
Zwolle.
(Jaarb. 1950-51, 264; 1951-53, 164,
188).

1954

Dat Baghynken van Parys. Naar de
incunabel van ca. 1490. Uitg. door C.G.N.
de Vooys en C. Kruyskamp. Leiden
(Nederl. Volksb. XIII).
(Jaarb. 1951-53, 206; 1953-55, 160).
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1955

Coornhert, Her roerspel en de comedies
van-. Uitg. en van commentaar voorzien
door P. van der Meulen. Leiden. (Leidse
Dr.en Herdr., Kl. R. IV)
(Jaarb. 1942-43, 193; 1945-46, 212;
1946-47, 186; 1947-49, 222 en 259;
1950-51, 246 en 276; 1951-53, 188 en
206; 1953-55, 160).

-

Rijmprent ter gelegenheid van het feest
van tien jaar bevrijding in opdracht van
de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden uitgegeven door
de Wereld-Bibliotheek Amsterdam en
Antwerpen. (Ed. Hoornik: Nederland;
kopversiering Pam. G. Rueter).
(Jaarb. 1953-55, 174).

1960

Tollenaere, dr. F. de, Alfabetische of
ideologische Lexicografie? Leiden.
(Bijdr. Ned. Taal- en Lett. I).

1961

Da Costa (Is.). Op 28 april 1960, 100 jaar
na zijn overlijden, herdacht. Uitg. in
opdracht van de Maatschappij der Ned.
Lett. te Leiden en van de Stichting Het
Réveil-Archief te Amsterdam. Nijkerk.
(Jaarb. 1960-61, 163).

1962

Boeren. P.C., Hadewych en Heer Hendrik
van Breda. Leiden. (Bijdr. Ned. Taal- en
Lett. II).
(Jaarb. 1961-62, 199-200).

-

Florigout. Fragmenten van een 14de
eeuws ridder-verhaal. Uitg. (met inl. en
noten) door K. Heeroma. 4 pl. (facs.).
Leiden. (Bijdr. Ned. Taal- en Lett. III).
(Jaarb. 1961-62, 200).

-

Cool, Jacob, Den Staet van London in
hare groote peste (in het Iaer des Heeren
M.D.C. III. Beschreven A.D. 1604).
(Tekst in facs., naar de druk van Richard
Schilders tot Middelburgh van het jaar
1660). Met een inl. en aant. door J.A. van
Dorsten en K. Schaap. Leiden. (Leidse
Dr. en Herdr., KL. R.V.).
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1962

De Historie van Partinoples, Grave van
Bleys. Naar de druk van Ot Barentsz.
Smient te Amsterdam in het jaar 1644.
Uitg. door S.P. Uri. Leiden. (Nederl.
Volksb. XIV).
(Jaarb. 1960-61, 165).

-

Spiegel van het menselijk leven. In
prenten en verzen van Jacob Cats.
Samengest. door G.A. van Es.
Amsterdam.
(Jaarb. 1960-61, 164).

1963

Wijnman, Mr. H.F., Project voor een
vervolg op het Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek. Bijlage
behorende bij het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden 1962-1963. Leiden.

-

Goliath. Treurspel op het veroveren van
's Hertogenbossche, ghespeeld op den
Nederduytsche Academie. Inl. en aant.
door P. Minderaa. Leiden. (Leidse Dr. en
Herdr. Kl. R. VI).
(Jaarb. 1962-63, 207).
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