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Varianten van ironie
Door H.A. Gomperts
Tweehonderdvijf jaar geleden, werd, zoals u weet, door in de letteren liefhebberende
kooplieden een genootschap opgericht, in welks naam sindsdien veel is gezegd en
geschreven en het een en ander is tot stand gebracht en dat ons ook vandaag weer
doet samenkomen.
Een merkwaardige situatie: een gemeenschappelijke onderneming, beantwoordend
aan behoeften van de achttiende eeuw, die werd verduurzaamd in een instelling
die onder andere een curiositeit geworden is; een uit de prehistorie bekend monster
dat tot ieders verrassing blijkt niet te zijn uitgestorven, en nu in een nationaal park
voortleeft onder nauwgezette bescherming van de overheid. Deze Maatschappij is
onder andere zo'n curiositeit. Zij is ook een groepering van hedendaagse mensen,
die ten bate van de bestudering van onze taal- en letterkunde en geschiedenis en
de bevordering van onze literatuur enige taken willen verrichten. De Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde is die dubbelheid: gebonden aan een lichaam dat
men, onvriendelijk gestemd, een levend fossiel zou kunnen noemen, heeft zij een
vrije geest die elk ogenblik kan kiezen tussen slapen en waken, tussen het koesteren
van tradities en het ter hand nemen van iets nieuws.
Het is niet de enige tegenstelling die onze vereniging kenmerkt. Horizontaal, in
het ledenbestand, hebben wij het contrast tussen wetenschapsmensen en
kunstenaars. Dat betekent, globaal gezegd, dat sommige leden van de Maatschappij
omzichtigheid als een hoge norm vereren, terwijl anderen een deugd zien in
onstuimigheid. Daarbij komt dat de onstuimigen zich zozeer door de omzichtigen
bedreigd voelen, dat zij òf het lidmaatschap weigeren òf, de drempel eenmaal over,
zich onwennig blijven voelen tussen al te doodse muren. Van een harmonische
symbiose is in elk geval weinig te merken.
Twee contrasten dus in dit huis, die geen van beide een eenheid van tegendelen
opleveren. Het verleden en de hedendaagse mogelijkheden komen evenmin tot
een synthese als de wetenschappers en de schrijvers. Maar evenmin ontmoeten
noord en zuid of west en oost elkaar in een werkelijke strijd, die hetzij tot een
overwinning van één van beide, hetzij tot een wederzijds gerespecteerd evenwicht
zou kunnen leiden. De spanning tussen de hier aanwezige thesen en antithesen is
er niet een van con-
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flict, maar van ironie. Voor velen van ons functioneert het achttiendeeeuwse
liefhebberijgenootschap van lakenkoopman Van Lelyveld uitsluitend in een ironisch
perspectief, terwijl aan de andere kant, gezien vanuit dit traditionele genootschap,
bijvoorbeeld de pogingen van het bestuur van de laatste jaren om literaire
evenementen te verbinden aan massa-bijeenkomsten en televisie-uitzendingen
zonder ironie niet getolereerd zouden zijn. Zo ook: telkens als het ons lukt jonge
schrijvers binnen onze tent te lokken, bekijken zij de wetenschapsbeoefenaars, wier
habitus wel een omslachtige en gezapige indruk op hen moet maken, met een
gelijksoortige ironie als waarmee de anderen op hun beurt de lange haren, de
spijkerpakken en de wilde ideeën van de jeugdige creatieven ondergaan.
Wij moeten, geloof ik, als we eerlijk willen zijn, erkennen: dit is een verdeeld huis,
hecht uiteengehouden door het dubbelzinnige cement van de ironie.
Natuurlijk kan deze stelling betwist worden. Men kan mij tegenwerpen dat ironie
onwellevend is, dat zij, incidenteel, in onze Maatschappij kan voorkomen, maar niet
als regel, niet als structuur-element. In dat geval zou ik niet willen insisteren, maar
er alleen op willen wijzen, dat in de eerste plaats alle ironie dubbelzinnig is en dat
het in de tweede plaats kenmerkend is voor de beste ironie, dat haar aanwezigheid
niet kan worden aangetoond.
Als u 't goed vindt, zou ik deze beweringen aan de hand van enige literaire
voorbeelden willen toelichten.
Alle ironie is dubbelzinnig. Is dat waar? Is het niet zo, dat ironie in de klassieke
zin van het woord een uitingsvorm is, waarin de werkelijke bedoeling verborgen is
en tegengesteld is aan de gebruikte woorden? Indien een gepreoccupeerd hoogleraar
met zijn auto het water van het Rapenburg inrijdt, zeggende tot zijn naast hem
zittende echtgenote ‘dat is me ook wat moois’, dan is er geen sprake van
dubbelzinnigheid. Zijn gezellin zal geen ogenblik denken dat hij wellicht bedoelde
zijn tevredenheid over het gebeurde te betuigen. De bedoeling van zijn uitroep was
duidelijk het tegengestelde van zijn woorden. Hetzelfde is het geval met de herhaalde
verzekering van Marcus Antonius in zijn rede bij het lijk van de vermoorde Caesar:
‘Brutus is an honourable man’. Immers ook zijn bedoeling is tegengesteld aan zijn
woorden. Hij is bezig het volk op te ruien tegen de moordenaars van Caesar en de
bedoeling dringt langzamerhand door: Brutus is niet achtenswaardig; de moordenaar
van een groot man en een weldoener des volks kan niet achtenswaardig zijn. Door
de demonstratie
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van deze logische tegenstrijdigheid maakt Antonius zijn werkelijke bedoeling duidelijk.
Men kan het er ook over eens zijn, dat de ironische formulering een functie had,
juist omdat de ironie niet onmiddellijk herkend werd. Niet alleen waren Caesars
moordenaars op dat moment het heersende gezag dat misleid moest worden, maar
de ironie moest ook de discrepantie laten zien tussen de officiële waarheid - de
eerbiedwaardigheid van Brutus - en de werkelijke waarheid: hij is een gemene
moordenaar. Antonius bedient zich bewust van een formulering die dubbelzinnig
is, die aanvankelijk letterlijk wordt begrepen, terwijl hij zich blijvend achter die
letterlijke betekenis kan blijven verschuilen. Voor de goede verstaander is er al gauw
geen dubbelzinnigheid meer, maar de redenaar maakt er gebruik van dat niet alle
hoorders goede verstaanders zijn en dat aanvankelijk niemand kan weten dat zijn
bedoeling anders is dan zijn woorden.
In het geval van de in het water rijdende professor is er geen enkele poging om
te misleiden. Hij maakt gebruik van een stereotiepe ironie, die hoogstens een
opmerkelijk phlegma verraadt. Zij werkt als understatement en is in zoverre
verschillend van een adequate uitroep van schrik en ontsteltenis, die men verwachten
zou. Intussen is deze ironische uitdrukking, vóórdat zij stereotiep werd en daardoor
bruikbaar als phlegmatische reactie, natuurlijk wel dubbelzinnig geweest. En zij blijft
in zoverre dubbelzinnig als de betekenis ongelijk is aan de zich opdringende
contextuele interpretatie.
Om nog even terug te keren naar ‘Brutus is an honourable man’: we twijfelen er
niet aan dat de bedoeling van de redenaar tegengesteld is aan de betekenis van
die zin. De dubbelzinnigheid wordt in de context opgeheven. Kijkt men echter verder
dan deze redevoering, dan lijkt het juist, om een onderscheid te maken tussen de
dramatische waarheid van de tragedie Julius Caesar en de bedoeling van de
redenaar Marcus Antonius. Brutus is in het objectieve gezichtspunt van het toneelstuk
geen gemene moordenaar, maar een patriot, die nobele motieven had voor de
moord op een heerser, van wie hij, hoezeer wellicht ten onrechte, vreesde dat hij
een tiran zou worden. We krijgen dus in de zin ‘Brutus is an honourable man’, een
tweede, dieper liggende ironie. De werkelijke waarheid, die door Antonius voor de
officiële waarheid in de plaats was gesteld, blijkt een demagogische waarheid te
zijn en de werkelijke waarheid van het stuk valt samen met de officiële waarheid,
die de toeschouwer, evenals de Romeinse toehoorder van de redevoering, te
gemakkelijk had verworpen. Bij het aanwijzen van deze tweede, dieper liggende
ironie hebben wij te maken
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met een discutabele interpretatie. Men kan ontkennen dat deze tweede ironie er is.
En dat is een illustratie van mijn tweede stelling: dat de aanwezigheid van de beste
ironie niet dwingend kan worden bewezen, hoezeer zij in dit geval ook aannemelijk
kan worden gemaakt.
De aanwezigheid van ironie is veel moeilijker staande te houden, indien men
beweert dat het objectief waarneembare gezichtspunt van een stuk ironisch is, dat
dus hetgeen men voor zijn ogen ziet gebeuren op het toneel niet waar zou zijn,
maar juist het tegendeel van wat de auteur als zijn eigenlijke waarheid wil
overbrengen. Als voorbeeld noem ik Le Tartuffe van Molière. Zoals men zich zal
herinneren heeft deze valse vrome zich door de goedgelovigheid van zijn slachtoffer
vrijwel meester gemaakt van diens dochter, vrouw en fortuin. Het slachtoffer wordt
uit zijn huis gezet en staat op het punt in de gevangenis te verdwijnen, als de
politieman die hij daarvoor heeft meegebracht niet hem, maar de bedrieger arresteert,
omdat de wijze vorst hem op het laatste moment heeft doorzien. Indien de waarheid
van het stuk is, dat de goedgelovigen de slachtoffers zijn van de schijnheilige
schurken die aan het langste eind trekken, dan is dit slot ironie. De waarheid is
vervangen door een potsierlijk einde dat niet alleen in overeenstemming is met de
blijspel-conventie, maar ook met de officiële waarheid van Frankrijk anno 1665,
namelijk dat onder Lodewijk XIV geen onrecht wordt geduld. Deze officiële waarheid,
die samenviel met de blijspel-waarheid gold voor de koning en zijn hof, die in de
stalles de eerste voorstelling bijwoonden, verder voor het blijspel-publiek, dat een
prettig einde verlangde voor zijn amusement. Ik veronderstel dat er ook, verspreid
in het theater, goede verstaanders geweest zijn, die de ironie in het potsierlijke slot
hebben herkend, zowel op grond van de logica van de intrige als van hun kennis
van de werkelijke situatie in het land. Soms gaan trouwens de argwanende vijanden
van een auteur nog verder dan de goede verstaanders in het aanwijzen van ironie.
Tegen Tartuffe is bijvoorbeeld bezwaar gemaakt van kerkelijke zijde. Men gaf toe
dat Molière niet de echte, maar de valse vroomheid attaqueerde, maar ook dat werd
ontoelaatbaar gevonden: de ware en de valse vroomheid, zei men, hebben hetzelfde
gezicht. Hierin ligt de veronderstelling dat de aanval op de valse vroomheid een
ironische vermomming was voor een aanval op het heerszuchtige en
onverdraagzame ook van de echte vroomheid. Het is mogelijk dat de tijdgenoot het
zo heeft ondergaan. In elk geval heeft de politie, die vaak een fijner oor voor
verborgen bedoelingen heeft dan de kritiek, de opvoering in de jaren 1667-1669
verboden.
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Voor een hedendaagse lezer of toeschouwer gaat deze interpretatie een stap te
ver. De valsheid van Tartuffe's devotie is nu eenmaal een van de basis-gegevens
die men niet ironisch kan interpreteren zonder er een geheel ander verhaal van te
maken. Mijns inziens kan men wèl staande houden, dat het blijspel-slot op geen
enkele manier uit het voorafgaande volgt en alleen onder ironisch voorbehoud kan
worden aanvaard. Maar het is een andere ironie dan we bij Julius Caesar hebben
aangetroffen. Daar kon men aannemelijk maken, dat de waarheid van het stuk
inhoudt, dat de ironische duiding van de term ‘honourable’ opnieuw ironisch geduid
wordt, zodat in laatste instantie de term geïnterpreteerd wordt in overeenstemming
met zijn betekenis. Het slot van Tartuffe daarentegen is een blij-eindigend slot. De
waarheid van het stuk is, dat het kwaad wordt gestraft. Men kan niet zeggen: eigenlijk
gebeurt er iets anders dan er gebeurt. Maar plaatst men het stuk in zijn historische
situatie, dan kan men aannemelijk maken dat het blijde slot, dat er geforceerd
bijhangt, in een andere toonaard is gezet dan het voorafgaande. Een andere
zingeving vervangt niet de letterlijke interpretatie, maar wordt er wel aan toegevoegd,
omdat de letterlijke interpretatie zo onserieus en zo zweverig is geworden. De ironie
vestigt hier dus niet een ware, vervangende interpretatie, maar een dubbelzinnigheid,
waardoor er als het ware een ‘maar niet heus’ meer resonneert met de letterlijke
betekenis.
Eric Bentley heeft deze ironie goed aangeduid door het stuk vòòr de potsierlijke
wending aldus samen te vatten: Deze komedie krijgt een tragisch slot, tenzij de
koning onmiddellijk tussen beide komt. Daarmee is tevens gezegd, dat de
1
waarschijnlijke afloop in de onwaarschijnlijke meeklinkt. Een soortgelijk procédé
vindt men in Don Juan, waarin de titelheld als booswicht dreigt te triomferen, tenzij
hij nog gauw even door de bliksem getroffen wordt, en in Le bourgeois gentilhomme,
waar de heer Jourdain, wie rijkdom en deftigheid zo zeer in de bol geslagen is dat
hij krankzinnig wordt, in het gekkenhuis zou moeten eindigen, indien de schrijver
niet de voorkeur had gegeven aan de andersoortige zotternij van het Turkse ballet
dat het stuk besluit.
Opzettelijk en gechargeerd ironisch is Bertolt Brecht, die het geforceerde ‘happy
end’ van John Gay's Beggar's Opera in zijn Dreigroschenoper versterkt overnam.
De rover Mackie Messer staat op het punt om te worden opgehangen. Omdat wij
het goed menen met U, publiek, (wordt er ge-

1

Eric Bentley, The life of the drama, New York 1964, afd. II, hst. 9.
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zegd) zal genade voor recht gelden en wordt hij niet opgehangen. Dan verschijnt
de koninklijke bode te paard, die mededeelt dat de misdadiger wordt vrijgelaten, in
de erfelijke adelstand wordt verheven, een kasteel krijgt en een lijfrente van £ 10.000
per jaar. Hier hebben we te maken met een ironisch slot aan een ironisch stuk.
Brecht is van het begin af aan dubbelzinnig, dat wil zeggen dat andere bedoelingen,
parodistische, maatschappij-kritische, meeklinken in zijn opera.
Een van de redenen waarom de aanwezigheid van ironie vaak niet kan worden
vastgesteld is de begrijpelijke neiging van de ironicus om zijn sporen uit te wissen.
Hij zoekt niet alleen goede verstaanders, die met hem een samenzwering van
verstandhouding aangaan, hij mikt ook op slechte verstaanders, over wie hij triomfeert
doordat zij ‘erin lopen’. Duidelijk is dot vooral bij parodieën die als mystificaties
worden opgezet, zoals bv. het verhalend gedicht Julia, waarmee Kloos, Verwey en
de hunnen de sentimentele dichtkunst van Fiore della Neve trachtten te parodiëren.
Maar juist omdat zij de kritiek wensten te verschalken, vermeden zij alle overdrijving,
die als een signaal van ironie had kunnen werken. Men kan Een Liefde in het Zuiden
van Van Loghem evengoed als een parodie op het genre beschouwen als Julia.
Het is niet helemaal fair dat critici, die het ene geschrift bewonderden, onbevoegd
werden verklaard, toen ze het andere ook mooi vonden. Zonder opmerkelijke spot,
zonder overdrijving is een ironisch bedoelde imitatie moeilijk van een ernstig bedoeld
model te onderscheiden. Wie gevoelig is voor de absurditeiten, de fouten, de holheid
van het ernstig gemeende, ondergaat dit als zelf-parodiërend. Maar wie er
medeplichtig aan is, kan de parodie als een hulde ondergaan. Model en ironiserende
parodie worden onderling verwisselbaar.
De ironie van Daniel Defoe, die in zijn anoniem pamflet Shortest way with the
dissenters quasi namens de orthodoxen betoogde dat de non-conformisten maar
moeten worden uitgeroeid, werd niet herkend, omdat de orthodoxen, de
high-church-men, hem bijvielen. Zij vonden het wel een goed idee. De werkelijkheid
2
deed in fanatisme, wreedheid en absurditeit niet onder voor haar parodie. Pas toen
bekend werd wie de auteur van het pamflet was en dat hij geen Tory was, kreeg
Defoe's ironie enig effect, zoals men uit zijn bestraffing met enkele jaren gevangenis
en drie maal tentoonstelling aan de schandpaal kan opmaken.
Aanwezigheid van ironie is niet alleen moeilijk aantoonbaar, omdat zij

2

Wayne C. Booth, The rhetoric of fiction, Chicago 1961, hst. III en XI.
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haar absurditeit vaak verdoezelt en de schutkleur van het serieuze aanneemt, maar
ook omdat de werkelijkheid, ‘stranger than fiction’, zich soms als ironie schijnt te
vermommen. De betrapte ironicus wordt iemand op wie men zich wreekt - Sokrates
werd zelfs ter dood veroordeeld - omdat men in de ironie terecht een
plaatsvervangende agressie herkent. Men kan ironie als het wapen van de zwakke
beschouwen, in elk geval is zij een van de weinige manieren, waarop het individu
nee kan zeggen tegen onrecht of domheid van een overmacht.
Deze overmacht bestaat soms uit de onwrikbare feiten van de geschiedenis, die
een schrijver in een ironisch perspectief kan zetten, om te voorkomen dat men in
zijn relaas een adhesie-betuiging zou lezen of om achteraf iedere
verantwoordelijkheid ervoor te kunnen afwijzen. Couperus heeft in zijn roman Xerxes
of De hoogmoed, die hij het motto meegaf ‘Uit de Annalen der Ironische Historie’
afstand genomen van niet alleen iets heel vers, namelijk de Perzische mentaliteit
uit de vijfde eeuw vóór Christus, maar ook van iets heel dichtbijs, namelijk van de
eerste wereldoorlog die het schrijven van dit boek begeleidde. Enkele jaren geleden
vonden enige auteurs uit het confessionele kamp het nodig zich ironisch van hun
eigen geschiedenis te distanciëren. In Het rijke Roomse leven en Mannen broeders
probeerde een hele generatie een compromitterend verleden af te schudden.
Overeenkomstig is de ironische afstand, die een vertellend personage kan nemen
van het eigen verleden. Gerard Kornelis van het Reve begint zijn novelle Werther
Nieland aldus:
‘Op een woensdagmiddag in december, toen het donker weer was, probeerde ik
een gootpijp aan de achterzijde van het huis los te wrikken; het lukte echter niet. Ik
verbrijzelde toen met een hamer enige dunne takken van de ribesboom op een
paaltje van de tuinheining. Het bleef donker weer.’
In de verdere tekst van het verhaal blijkt dat hier aan het woord is een zekere
Elmer en dat hij elf jaar was, toen het beschrevene voorviel. In de geciteerde passage
vinden we een paar objectief gestelde mededelingen omtrent handelingen van
destructieve en nutteloze aard, waarvan we weten dat kinderen ze meermalen
verrichten, maar waarvan zelden of nooit door henzelf zo feitelijk en lakoniek verslag
wordt uitgebracht. Het is duidelijk dat de ‘ik’ die hier aan het woord is, een behoorlijk
aantal jaren ouder is dan elf, en dat hij erin geslaagd is van eigen gedrag in het
verleden afstand te nemen. Zijn gemelijke en zinneloze activiteiten worden niet
verheimelijkt, ook niet verontschuldigd of veroordeeld. Wel worden verbanden
gesuggereerd die te denken geven. Elmer verbrijzelt met een ha-
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mer een paar boomtakjes, nadat zijn poging om de gootpijp los te wrikken mislukt
was. De suggestie wordt gewekt dat het loswrikken van de gootpijp aan de
achterzijde van het huis iets te maken heeft met het donkere weer, dat die
woensdagmiddag in december kenmerkte. Uit de mededeling die de passage besluit
‘Het bleef donker weer’ zou men kunnen opmaken, dat dat ook anders gekund had
en dat misschien de vermelde verrichtingen de bedoeling hadden om aan het donkere
weer een einde te maken. En wellicht is dan de mislukking van deze
weersbeïnvloeding te wijten aan de mislukking van de poging om de gootpijp los te
wrikken. Een losgewrikte gootpijp had misschien kunnen slagen, waar de verbrijzelde
ribestakjes tekort schoten. Het gewekte vermoeden dat men te doen heeft met een
jongetje dat in een magische denkwereld leeft wordt in het vervolg van het verhaal
ruimschoots bevestigd. De lakonieke weergave door de oudere Elmer van de daden
van de jongere en de suggestie van hun samenhang en betekenis wordt van een
afstand gedaan die niet alleen objectiverend werkt, maar die door menige lezer ook
als kritisch en ironisch wordt ervaren.
Er ontstaat ook in het vervolg van de novelle een spanning tussen het in angsten
en magische bezweringen levende jongetje en zijn ouder geworden alter ego dat
op hem terugblikt. Deze spanning varieert naar mate de verteller zich sterker met
zijn personage identificeert of zich verder van hem distancieert. De afstand wordt
vaak bepaald met de subtiele middelen van de woordkeus. De verteller bedient zich
niet alleen vaak van een onkinderlijk vocabulaire om die afstand te suggereren,
maar van plechtstatige, aan ambtelijke taal ontleende termen, die komisch
contrasteren met het chaotisch kindergedrag waarop ze worden toegepast.
Hoe aanwijsbaar de ironie in deze novelle ook is, voor een slechte verstaander
is zij, naar de ervaring leert, niet aantoonbaar. Haar dubbelzinnigheid is gegeven
in de spanningsrelatie van identificatie en afstand. Hoe meer de verteller met zichzelf
bezig schijnt, des te geringer wordt het aandeel van de ironie, dat toeneemt naarmate
hij dit ‘zelf’ behandelt als een ander.
Ik keer terug naar het uitgangspunt van deze beschouwing: de gedachte dat de
relaties in onze Maatschappij op een overeenkomstige wijze zouden kunnen worden
beschreven. Wie het ontkent, bevestigt mijn stelling niet minder dan wie ermee
instemt: in onze bloedsomloop bevindt zich het hormoon ‘ironie’, een onaantoonbare
verbinding, die ons gezond houdt.
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Over meten in de menswetenschappen
Door J. Tinbergen
I. Inleiding; over de indeling van de wetenschappen
Uw uitnodiging om heden in uw midden, als een vreemde eend in de bijt, te spreken
heeft mij verrast. Ik heb haar gaarne aanvaard, zij het met enig uitstel, in het bijzonder
omdat ik zal pogen, de naam van mijn Vader waardig te zijn. Eveneens omdat in
zijn gezin, hoe kon het anders, een grote belangstelling bestond voor uw geestelijke
activiteit, een belangstelling ook gedeeld door mijn Vrouw, die in de arbeidsverdeling
tussen haar en mij, aan de letteren een intense aandacht schenkt.
Ik hoop dat ik met het overeengekomen onderwerp, het meten in de
menswetenschappen, mij niet te ver van uw belangstellingssfeer zal verwijderen,
maar geloof dat er voldoende algemeen-menselijke aspecten bij ter sprake komen
om u niet te vervelen. Over ettelijke onderdelen van mijn betoog bestaat geen
eenvormigheid van woordgebruik, zodat ik mij moet verontschuldigen, wanneer ik
door mijn woordkeuze wellicht hier en daar onduidelijkheid zou achterlaten.
Allereerst wil ik u herinneren aan bepaalde wijzen van indeling der wetenschappen,
zowel om achtergrond te geven aan het woord ‘meten’ als aan het begrip
‘menswetenschappen’. Er zijn allereerst wetenschappen met een waarnemingsobject;
zij vormen verreweg de meerderheid tegenover de enkele zonder zulk een object.
De laatste zijn zuivere bouwsels van de menselijke geest en een in zichzelf gesloten
geheel van definities, axioma's en stellingen. Tot deze laatste groep worden de
logica en de wiskunde gerekend, met name de rekenkunde en de algebra. Reeds
de meetkunde heeft een waarnemingsobject, namelijk de ruimte, waaraan Mevrouw
1
T. Ehrenfest-Afanassiëwa ons op zo originele wijze heeft herinnerd. Tot de vele
wetenschappen met een waarnemingsobject behoren de wetenschappen van de
dode en de levende natuur. De eerste groep hier genoemd, omvat onder meer dus
de meetkunde en verder de sterrenkunde, de natuur- en scheikunde, tot diep in het
onbeschaafde achterland, zoals mijn grote leermeester Paul Ehrenfest placht te
zeggen, bijvoorbeeld de geologie (met alle verontschuldigingen uiteraard). Bij de
levende natuur denkt men allereerst aan de plant- en dierkunde; maar behoort de
mens niet ook tot de

1

T. Ehrenfest-Afanassiëwa, Übungssammlung zu einer geometrischen Propädeuse. Den Haag
1931.
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dieren? Niettemin is het begrijpelijk, dat men ten onzent een andere categorie, vaak
als de alfawetenschappen aangeduid, erkend heeft, waaronder de taalkunde, de
geschiedenis, de psychologie en haar aftakking de pedagogie. Daarnaast zouden
dan de natuurwetenschappen en de wiskunde met de letter β worden gekenschetst,
terwijl korter geleden een groep wetenschappen, ook wel
maatschappijwetenschappen genoemd, de γ heeft opgeëist. Daartoe behoren dan
de rechtswetenschap, de staathuishoudkunde of economie en is een overkoepeling
aan de gang onder de naam sociologie. Op deze wijze tentoongesteld blijven er
nog zulke denkactiviteiten als de theologie, de ethica of de moraal, enigszins dakloos,
of moet ik zeggen ver boven het dak uitgaand?
De algemene opmerkingen die ik over deze indeling zou willen maken, is dat de
grenzen vaak vaag en ook veranderlijk zijn, en dat dat er eigenlijk niet zoveel toe
doet. De grenzen zijn vaag; in het algemeen al tussen wetenschap aan de ene en
geloof en kunst aan de andere kant. Is de letterkunde niet ook grotendeels een
schone kunst? Dan het adembenemende verleggen van de grens tussen wat dood
en levend is. Maar ook in de kleinere onderdelen. De grenzen tussen natuur- en
scheikunde zijn volkomen willekeurig, en ik meen te begrijpen dat de biologie en
de psychologie van de mens ook moeilijk te scheiden zijn. Vandaag zal ik onder de
menswetenschappen in beginsel alle wetenschappen waarin de mens of de mensen
kenobject zijn verstaan. Daarbij zal ik geen poging doen om als econonomist de
sociologen dwars te zitten, hetgeen wij van tijd tot tijd beiderzijds graag doen, in
onze slechtere ogenblikken.
Nog een enkel woord over een ander onderscheidingskenmerk: dat van
wetenschappen die kunnen experimenteren en andere die dat niet kunnen. Ook
deze grens is maar vaag. De natuurkunde kan natuurlijk prachtig experimenteren
en de sterrenkunde niet zo gemakkelijk. Maar nu, met die mensen op de maan?
Men zegt wel dat de ekonomie nauwelijks kan experimenteren; akkoord, maar toch
wel enigermate; bovendien experimenteert voor ons economisten de dode natuur
met het object der economie door de volkshuishouding beurtelings bloot te stellen
aan winter en zomer of aan minder of meer groeizaam weer.
Waarom zijn al deze onderscheidingen echter maar van ondergeschikt belang?
Omdat het in wezen gaat om het oplossen van vraagstukken, waarbij het er niet
veel toe doet onder welke faculteitskleur of met welk etiket een oplossing wordt
gevonden. Interdisciplinair onderzoek en interfaculteiten zijn, terecht, aan de orde
van de dag.
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2. Het opstellen en toetsen van theorieën
Ik wil nu enkele woorden zeggen over de centrale bezigheid van de wetenschap:
het opstellen en toetsen van theorieën. Het is wel nuttig om daarbij een onderscheid
te maken tussen theorieën over objecten buiten de mens gelegen en objecten
waarbij mensen een deel vormen. Bij de eerste kan men gemakkelijker aannemen
dat de wetenschappelijke activiteit het object zelf niet beïnvloedt - ofschoon zelfs
dit niet altijd juist is -; bij het tweede soort object is dat moeilijker aan te nemen. Het
eerste doel van het opstellen van een theorie over waargenomen verschijnselen is
het bevredigen van onze nieuwsgierigheid; wij willen de dingen begrijpen en
wetenschapsbeoefenaren hebben een voorkeur voor determinisme. De natuurkunde
biedt vele voorbeelden van het in veel opzichten ideale wetenschapsbedrijf.
Kenmerkend is de wisselwerking tussen waarnemen en het opstellen van een
theorie. Dit laatste begint met het onderscheiden van kwalitatief verschillende
verschijnselen, die ook kunnen worden aangeduid als van elkaar onafhankelijke
aspecten. Een hoeveelheid gas in een door een zuiger afgesloten cylinder kan
worden beschreven door gebruikmaking van de begrippen volume en druk. Uit
waarnemingen kan men vaststellen dat bij eenzelfde temperatuur het product van
druk en volume altijd hetzelfde is; verandert men de temperatuur, dan kan men dat
product doen veranderen en wel evenredig met de zgn. absolute temperatuur (d.i.
o

de temperatuur gemeten van het punt -273 C af). De theorie die een en ander
verklaart is de theorie dat een gas bestaat uit heel kleine deeltjes, moleculen, die
in voortdurende beweging zijn, doch een grote gemiddelde afstand hebben. Een
stoommachine of een verbrandingsmotor maakt voor een deel gebruik van dit gedrag.
Verlaagt men de temperatuur, dan komt er voor elk gas een punt, waarbeneden de
bedoelde theorie niet langer opgaat. Het gas blijkt te kunnen worden samengeperst
tot een vloeistof en het volume daarvan reageert geheel anders op verhoging van
de druk. Aldus dwingt de nieuwe waarneming ons tot verandering van de theorie,
die daarmee ingewikkelder wordt, maar een groter waarnemingsgebied verklaren
kan.
Andere beroemde voorbeelden van de opstelling van theorieën zijn te vinden in
de sterrenkunde, wanneer men probeert de loop der planeten te beschrijven.
Aanvankelijk empirisch vastgestelde regelmatigheden, bekend als de wetten van
Keppler, kunnen later door een algemenere theorie worden verklaard, die gebruik
maakt van de wet van Newton omtrent
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de op elkaar uitgeoefende aantrekkingskracht van twee lichamen, in dit geval de
zon en een planeet. Bij het opstellen van theorieën die een gegeven geheel van
waarnemingen kunnen verklaren geeft men de voorkeur aan de eenvoudigste theorie
onder de verschillende denkbare theorieën. Dit bracht in het laatste geval een
overgang mede van een beeld waarbij de aarde centraal stond naar een beeld
waarbij de zon centraal werd gesteld.
Theorieën over buiten de mens staande voorwerpen stellen ons wel in staat om
de gebeurtenissen die binnen het waarnemingsgeheel staan te beschrijven en ook
voor de toekomst te voorspellen. Maar sommige filosofen zijn van mening dat die
theorieën ons niet het wezen der waargenomen objecten doen beseffen. Wat dit
dan ook moge betekenen, hiermee zou het anders zijn bij objecten die in de mens
of de menselijke samenleving zelf zijn gelegen. Sombart onderscheidt in dit opzicht
voor de economische wetenschap de ‘ordnende’ beoefening daarvan, die geheel
analoog met de methode van de natuurwetenschappen verloopt en de ‘verstehende’
2
beoefening. Als ik hem goed begrijp, speelt hierin mee het element van aanvoelen,
als mens, wat een mens beweegt. In een deel van mijn verder betoog stuit ik op
iets dat hiermee een zekere verwantschap vertoont (zie par. 8).
Als voorbeeld van een menswetenschap heb ik hierbij dus al de economie
gekozen, de wetenschap die het gedrag van de mensen bestudeert in het proces
van hun behoeftebevrediging door middel van schaarse middelen, dat zijn middelen
die niet onbeperkt ter beschikking staan. Zoals U weet verschuift als gevolg van de
luchtvervuiling en andere soortgelijke verschijnselen de grens tussen deze schaarse
en zogenoemde vrije goederen, waartoe men in 't algemeen de lucht nog rekent.
Tot de meer eenvoudige vragen die een economist zich stelt behoren vragen als
waarom de gemiddelde Amerikaan rijker is dan de gemiddelde Aziaat; waarom van
1929 tot 1932 in de westerse wereld de productie zo sterk gedaald is.
Ook bij het beschrijven van de verschijnselen die in de economie optreden dient
men te beginnen met het kwalitatief onderscheiden tussen de verschijnselen die
een rol spelen. Ook hier tracht men de vragen te beantwoorden door het opstellen
van theorieën, die getoetst worden aan de feiten en als gevolg van nieuwe feiten
kunnen worden geloochenstraft. De economische theorie berust voor een deel op
resultaten van andere weten-

2

W. Sombart, Die drei Nationalökonomien. München und Leipzig 1930.
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schappen, zoals de theorie der productie ten dele kan worden herleid tot technische,
dat wil zeggen natuurkundige theorieën. Voor een ander deel berust de economische
theorie op een eenvoudig soort psychologie, vooral in het materiële vlak, vaak
geformuleerd als het streven naar maximale bevrediging onder de begrenzingen
die de omgeving stelt, dat wil zeggen de hoeveelheden beschikbare goederen.
Aldus kan men verklaren waarom de mensen in het algemeen van een gegeven
goed minder kopen, wanneer daarvan de prijs relatief hoog is dan wanneer de prijs
relatief laag is. Soms kan men een verbazingwekkende regelmatigheid van deze
zogenaamde ‘wet van de vraag’ vaststellen. Over de vraag naar en de prijs van
rundvlees of, om een andere buitenplaats te noemen, ansjovis, kunnen onze
statistieken dit verband over meer dan vijftig jaar lang vaststellen. Ook zijn er
Italiaanse statistieken, die ons soortgelijke regelmatigheden voor vervlogen eeuwen
3
tonen.
Sommige der waargenomen verschijnselen die de economische wetenschap
tracht te verklaren zijn van eenvoudige, als u wilt, laag-bij-de-grondse aard. De
zoëven genoemde vraag naar bepaalde voedingsmiddelen zouden aldus kunnen
worden aangeduid, althans, om met U Thant te spreken, van uit ons ‘prosperous
provincialism’. Voor menig Aziaat is wat wij ons dagelijks brood zouden noemen,
er niet.
Moeilijker en meer centraal in de diepere vraagstukken van de economie is het
begrip bevrediging, waarvoor vele termen bestaan, zoals welvaart of liever welzijn
- om het woord geluk maar voor wezenlijk hogere sferen te laten. Hier heeft Sombart
gelijk dat we de bedoeling van het begrip kunnen aanvoelen, omdat het op ons
mensen betrekking heeft. Voor de theorievorming in de economie, of zelfs de
sociologie, is de vraag van veel belang, van welke andere verschijnselen of
grootheden het welzijn afhangt. Ongetwijfeld van het verbruik van allerlei goederen
en diensten, doch ook van de inspanningen die men zich getroost in zijn opleiding
en in zijn werk, beide veelsoortig van aard en zeer verschillend voor verschillende
mensen. Bovendien hangt het welzijn van de een af van wat de anderen verbruiken
en doen, zij het nu dat er medeleven of afgunst bij in het spel is. En deze lijst is niet
volledig. Enkele der centrale problemen in de sociologie of economie der sociale
stelsels is hoe men, en zelfs of men, het algemene welzijn kan vaststellen, tot een
maximum kan maken, of hoe men het welzijn van de een gelijk kan maken aan dat
van de ander.

3

G. Parenti, Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-1765). Firenze 1942.
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3. Wat is meten?
En dit brengt ons dan in medias res. Kan men welzijn meten? Laten we eerst spreken
over wat onder meten moet worden verstaan. Als men iets wil meten moet men het
eerst kwalitatief definiëren; daarover spraken wij reeds. De beschrijving van de aard
van het voorwerp moet voorafgaan. Men gebruikt reeds hier het woord dimensie,
aan de natuurkunde ontleend en niet aan de meetkunde, ofschoon dit begrip
dimensie ook op meetkundige grootheden toepasselijk is. De gemakkelijkste
voorbeelden kunnen aan deze beide wetenschappen worden ontleend. Men spreekt
er in de natuurkunde van dat bijvoorbeeld een deeltje een weg aflegt in een bepaalde
periode, hetgeen een bepaalde snelheid inhoudt waarmee zich dat deeltje
voortbeweegt. En men zegt dan dat de weg de dimensie lengte heeft, de periode
de dimensie tijd; en de snelheid een uit deze twee basisdimensies afgeleide dimensie
4
lengte gedeeld door tijd. In de economie, waarvoor F. de Jong deze begrippen met
5
veel zorgvuldigheid heeft ontwikkeld, kan men het begrip dimensie illustreren door
een veel voorkomend onderwerp: het verschil tussen een voorraad en een stroom,
zeg van geld. De voorraad (die bijvoorbeeld het vermogen van iemand kan zijn)
heeft de dimensie geld; het inkomen is een stroom, dat is een hoeveelheid die per
jaar bv. iemand toestroomt en daarvan is de dimensie een afgeleide, nl. de dimensie
geld gedeeld door de dimensie tijd. Door het aangeven van de dimensie kan men
een voorwerp dus duidelijker omschrijven.
Reeds vroeg is deze vraag aan de orde gekomen in de pedagogie, waar men de
vraag stelde of wat men in een gewoon woord de ‘aanleg’ van een leerling noemt
uit veel of weinig componenten bestaat: kan men de verscheidenheid der leerlingen
voldoende verklaren door bv. slechts te veronderstellen dat er een wiskunde-aanleg,
een talen-aanleg en een paratekennis aanleg (goed geheugen) bestaan of moet
men een groter aantal componenten aannemen? De zgn. factoranalyse verschaft
een wiskundige methode om, bij een van te voren gekozen graad van
nauwkeurigheid, uit de veelheid van rapportcijfers, de voornaamste factoren
(aanlegcomponenten) te bepalen.
Een soortgelijke vraag doet zich voor bij de beschrijving van de ‘moei-

4

5

Men is echter vrij om de basisdimensie anders te kiezen, bijvoorbeeld die van snelheid en
lengte; dan is de dimensie tijd een afgeleide, namelijk het quotiënt van lengte en snelheid.
Het aantal basisdimensies in een gebied staat echter vast.
F. de Jong, Dimensional analysis for economists. Amsterdam 1967.
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lijkheid’ van een groot aantal beroepen in het maatschappelijk leven. Men gebruikt
daarvoor de zogenaamde werkclassificatie, die aan elk beroep een aantal aspecten
onderscheidt en voor elk dier aspecten in onderling overleg tussen betrokkenen en
algemene deskundigen een schaal die de graad van moeilijkheid weergeeft. Een
der vragen die zich hierbij voordoet is welk aantal van elkaar onafhankelijke aspecten
voldoende is om een beschrijving te geven van de moeilijkheid, waarbij van te voren
een bepaalde nauwkeurigheidsgraad wordt gekozen. Terwijl men voor een groot
aantal beroepen een tijd lang met meer dan twintig aspecten meende te moeten
rekening houden, is men later overtuigd geraakt, dat een aantal van minder dan
tien voor de beschouwde groep van beroepen voldoende is.
Ik zal meten in mijn betoog gelijkstellen met in cijfers uitdrukken. Dit is een ruimere
definitie dan door anderen wordt toegepast. Het verschil is hierin gelegen dat
sommige cijfers een cardinaal en andere slechts een ordinaal karakter hebben. De
lengte van een touw van twee meter wordt cardinaal genoemd, omdat op dit getal
twee de stellingen van de rekenkunde kunnen worden toegepast. Een touw van
twee meter kan verdeeld worden in twee touwen van een meter. Soortgelijke
cardinale getallen zijn gewichten en inhouden in de natuurwetenschappen en
hoeveelheid verbruikte suiker, aantal gewerkte uren of de prijs van suiker in de
economie. Zij kunnen bij hun soortgenoten worden opgeteld, er van worden
afgetrokken, men kan de betreffende getallen vermenigvuldigen en verkrijgt door
vermenigvuldiging van een kilo suiker met vier een hoeveelheid van vier kilo suiker.
Sommige der genoemde meetbare verschijnselen hebben een dimensie die uit
andere dimensies kan worden afgeleid, zoals ik reeds zei.
Cardinale grootheden kunnen nog worden onderscheiden in extensiteiten en
intensiteiten. Zo is in de natuurkunde het volume van een gashoeveelheid een
extensiteit (een omvang), doch de druk een intensiteit. Als men de extensiteit
halveert, verandert men niet noodzakelijk de druk van elk der helften. In de economie
is de hoeveelheid suiker een extensiteit, de prijs van suiker een intensiteit.
Cijfers met een ordinaal karakter zijn niet aan de stellingen van de rekenkunde
onderworpen. Zij geven een volgorde aan, maar geen omvang of intensiteit.
Huisnummers en telefoonnummers zijn voorbeelden. Huisnummer 4 is niet tweemaal
huisnummer 2. Het volgt alleen gewoonlijk op huisnummer 2. Men kan ook zeggen
dat ordinale cijfers een complex elementen van dezelfde soort classificeren, bv. de
statistieknummers die men aan goederen heeft gegeven of de rapportcijfers die
men aan leerlingen
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toekent. Het cijfer 8 is niet tweemaal iets dat door het cijfer 4 wordt weergegeven.
Het doet er dan ook niet toe dat vroeger op de Nederlandse Economische
Hogeschool het beste cijfer 1 was, 3 nog net voldoende en 5 slecht. Men beschrijft
in de werkclassificatie, zoals reeds opgemerkt, de moeilijkheid van een aantal
verschillende werkzaamheden met behulp van ordinale cijfers, één voor elk aspect;
evenals een leerling voor elk vak een cijfer krijgt. Een classificatie kan fijner of grover
wezen. In het voorlopig rapport in november werden in mijn schooltijd slechts vier
klassen onderscheiden, overigens met letters: goed, voldoende, onvoldoende en
slecht. Een medicus kan een klas kinderen onderverdelen naar hun
voedingstoestand, die hij als goed, middelmatig en onvoldoende kan aanduiden. In
de taalwetenschap is het fonetisch schrift ook een voorbeeld van classificeren van
klanken.
Voor meten een belangrijke zaak is de mogelijkheid van het herhalen van de
handeling ter controle van een voorafgegane meting. In de meeste natuurkundige
metingen levert die herhaling vrijwel hetzelfde cijfer op. Bij ordinale cijfers kunnen
eerder afwijkingen optreden bij herhaling.

4. Het belang van meten
Wat verschaft aan de handeling van het meten zijn grote belang voor de wetenschap?
Dat is reeds gezegd: het opent de mogelijkheid om een theorie te toetsen. Deze
mogelijkheid is uiteraard des te groter, naarmate bij herhaling van de meting
ongeveer hetzelfde getal wordt gevonden. Bij verschijnselen die nauwkeurige meting
toelaten is dan ook een scherpe toetsing van een theorie daarover mogelijk. Komt
het metingsresultaat niet overeen met wat de theorie had gesteld, dan wordt door
de meting die theorie verworpen. Is er wel overeenstemming, dan kan de theorie
aanvaard worden, doch dat behoeft niet. Er kunnen meer theorieën zijn die met de
meting overeenstemming opleveren. De keuze zal veelal vallen op de eenvoudigste
der theorieën, als er een verschil in eenvoud is. Het kan ook een subjectieve keuze
blijven.
Ook in de menswetenschappen heeft meting in het verleden geleid tot het
verwerpen van een bepaalde theorie. Over het zgn. conjunctuurverschijnsel, dat wil
zeggen de zich in golven voltrekkende ontwikkeling van de industriële
volkshuishoudingen bestonden omstreeks 1936 een groot aantal theorieën, op
6
meesterlijke wijze weergegeven door G. von Haberler. Aan mij werd opgedragen
om te trachten door statistische toetsing

6

G. von Haberler, Prosperity and depression. Geneva, League of Nations, 1937.
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vast te stellen welke dezer theorieën met de waarneming in strijd zijn. In een poging
om de theorieën in een toetsbare vorm te gieten kwam ik tot een zgn. econometrisch
model, dat in beginsel de intensiteit waarmede de verschillende verschijnselen tot
elkaars bewegingen bijdragen voor meting, althans voor schatting toegankelijk
maakt. Het opstellen van dergelijke modellen is thans een door vele econometristen
uitgeoefende bezigheid. Het aantal daardoor opgeworpen vragen is groter dan het
aantal beantwoorde vragen. Toch kan men stellen dat het inzicht in de aard van het
schommelmechanisme van de volkshuishoudingen verdiept is. Werk van een reeks
7
schrijvers kan dit illustreren.
Het belang van het toetsen en daardoor verbeteren van theorieën is niet alleen
het daardoor verkregen verbeterde inzicht op zichzelf. Het is vooral gelegen in de
mogelijkheden van beïnvloeding van natuur en maatschappij tot verhoging van het
menselijk welzijn. Dat betekent dus voor de toepassing van een wetenschap tot het
bereiken van bepaalde vooropgestelde doelen. Wat de natuurwetenschappen betreft
is dit een reeds lang bestaande menselijke activiteit, waarvan het meer
wetenschappelijk deel zich afspeelt in de technische wetenschappen en de daartoe
opgerichte instituten. Wat de menswetenschappen aangaat, is er sprake van een
veel jongere activiteit, die nu toch wel enige tientallen jaren oud is. In deze categorie
heeft, naar mijn inzicht, de rechtswetenschap het alleen in kwalitatieve bijdragen
gezocht en die zijn natuurlijk veel ouder. De kwantitatieve vorm waarin niettemin
een aantal rechtsregels zijn gegoten, zoals de belastingwetgeving of het strafrecht,
is meestal eerder op intuïtie dan op meting gegrond.
De beïnvloeding van de natuur heeft vormen aangenomen die men vaak eerder
met beheersing aanduidt en enkele willekeurige voorbeelden zijn de aanleg van
dijken, het samenstellen van machines in een ongekend omvangrijke en gevariëerde
vorm en het produceren van een zeer groot aantal bewerkte natuurproducten en
kunststoffen. De gehele moderne indus-

7

Centraal Economisch Plan 1967. Den Haag, Centraal Planbureau, 1967; J.S. Duesenberry,
G. Fromm, L.R. Klein, E. Kuh, The Brookings model: Some further results. Amsterdam 1969;
L.R. Klein and A.S. Goldberger, An economic model of the United States. Amsterdam 1955;
M.A. Kooyman, Onechte variabelen in de ekonometrie. Assen 1971; A. Kunstman, Truncation
of long-term decision models. Rotterdam 1971; H. Theil, Economic forecasts and policy.
Amsterdam 1958; H. Theil, Optimal decision rules for government and industry. Amsterdam
1964; J. Tinbergen, Statistical testing of business-cycle theories. Geneva 1939 (New York
1968); J. Tinbergen, Critical remarks on some business-cycle theories in Econometrica 10,
1942, p.129 ff.
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triële samenleving en het daarmee mogelijk geworden levenspeil zou zonder de
toegepaste natuurwetenschappen niet mogelijk geweest zijn. In de laatste tijd wordt
men zich overigens bewust van een aantal neveneffecten, die niet alle bijdragen
tot het menselijk welzijn en die wel eens drastische maatregelen zouden kunnen
nodig maken. Ik denk natuurlijk aan de vervuiling van lucht en water, aan het lawaai
en aan de mogelijke uitputting van enkele natuurlijke hulpbronnen, die wij tot voor
kort als onuitputtelijk beschouwden.
Het meten in de menswetenschappen is begonnen in de buurt van het
natuurwetenschappelijk element in deze wetenschappen, en is ook daar al veel
langer aan de gang. De biologie en de daarop gebaseerde medische wetenschappen
hebben al eeuwen ervaring, ten dele ook in kwantitatieve vorm. Met de ontwikkeling
van het meten zelf, dat nog allerlei problemen kent waarover ik later zal spreken,
ontwikkelt zich de wetenschap van de statistiek. En een der oude statistische
oefeningen heeft bestaan in het meten van de fysieke aspecten van de mens. De
8
Belgische statisticus Quetelet, is hier de pionier geweest. Een eeuw later is in
opdracht van De Bijenkorf door J. Sittig en H. Freundenthal veel nauwkeuriger
aandacht geschonken aan de afmetingen van onze vrouwelijke landgenoten met
de bedoeling tot een werkelijk systeem van maten in meer dan een dimensie te
9
komen bij de damesconfectie.
Langzamerhand is de meting zich gaan richten op minder uiterlijke eigenschappen,
waarvan de rapportcijfers de voorlopers waren, de intelligentie- en andere tests een
verdere faze en de werkclassificatie een aanmerkelijk subtielere. Zoals ik reeds
even opmerkte, is als een der belangrijkste uiteindelijke doelen van het meten in
de menswetenschappen het vinden van een optimale sociale orde te beschouwen.
Dit vereist beantwoording van de vraag of wij kunnen hopen eenmaal het welzijn
van afzonderlijke mensen en van gehele groepen van mensen te meten.

6. Kan het welzijn gemeten worden?
Op deze vraag wil ik nu wat dieper ingaan. Het antwoord op het eerste gezicht luidt
ontkennend en daartoe worden overwegingen aangevoerd die de grenzen illustreren
van wat in het menselijk gedrag meetbaar is en wat niet. De economisten hebben
zich daarbij aanvankelijk alleen geïnte-

8
9

A. Quetelet, Physique sociale, un essai sur le développement des facultés de l'homme.
Bruxelles 1869.
J. Sittig en H. Freudenthal, De juiste maat. Leiden 1951.
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resseerd voor het gedrag als verbruiker. Uit zijn gedragingen kan worden afgeleid,
hoeveel gram Nederlandse kaas hij bereid is op te geven voor één gram Franse
kaas, uitgaande van een gegeven verhouding en niveau van zijn huidige verbruik
en van een gegeven inkomen. Voor velerlei marktanalyses kunnen dergelijke
oninteressante vragen hun betekenis hebben. Iets interessanter wordt het al, wanneer
hij, bij een gegeven loon per uur, kiest tussen meer of minder werken. Dat verschaft
licht over zijn relatieve waardering van goederen en vrije tijd. Weer wat interessanter
is de keuze, bij gegeven lonen van twee alternatieve functies, tussen die functies.
Een aantal verschijnselen kunnen wij zo inderdaad meten, wanneer zij steeds op
een en dezelfde persoon betrekking hebben.
De vergelijking tussen twee personen stuit al dadelijk op moeilijkheden. Wanneer
van twee mensen de ene meer van een zeker onaangenaam werk doet (tegen
hetzelfde uurloon) dan de andere, kan hij òf sterker, òf ijveriger, òf hongeriger zijn
dan de ander. Iemand die relatief weinig werkt kan òf zwak en daardoor moe zijn,
òf lui òf asceet. Het is de vraag of een buitenstaander van hem kan zeggen dat hij
‘liever lui dan moe’ is. Als Jan een bepaald werkje, dat een zekere hoeveelheid
verstand en een zekere hoeveelheid wilskracht vereist, niet doet, is het dan
verantwoord om te zeggen: ‘wie wil, die kan’? Er zijn bepaalde grenzen aan wat
een meting ons kan leren.
Toch zijn er bepaalde metingen mogelijk, die verschillen tussen individuele
personen aan het licht brengen. Medici doen dit geregeld, evenals, op ander gebied,
leraren of examinatoren, of sportwedstrijden.
Zoals gezegd, is de meest interessante vraag evenwel, of het welzijn kan worden
gemeten. De meeste mijner vakgenoten economisten ontkennen dit. Velen gaan
zelfs verder en zeggen dat het in beginsel niet mogelijk is om het welzijn van
verschillende personen te vergelijken. Zij voegen daaraan vaak toe, dat zij het in
hun kwaliteit van economist niet kunnen. Vergelijking van het welzijn van
verschillende personen zou wel kunnen geschieden door het geven van een
waarde-oordeel en door dat te doen handelt men misschien als ethicus of misschien
maar zonder meer subjectief. Zoals ik al opmerkte, vind ik het weinig relevant of
men het doet met de pet van economist op dan wel met die van ethicus of zelfs
maar met een persoonlijke pet er naar gooit.
In het werkelijke leven worden wij namelijk herhaaldelijk voor deze vraag gesteld
en geven dan een antwoord. Het parlement oordeelt, door een
meerderheidsstemming, of een bepaalde groep mensen, arbeiders, ou-
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den van dagen of zieken ‘genoeg’ krijgen en daarin ligt een oordeel besloten over
het vergelijken van het welzijn van verschillende wezens.
Mijn eigen mening als economist ben ik daarom geneigd iets voorzichtiger te
formuleren. Ik weet niet of wij principiëel niet in staat zijn om het welzijn van A en
dat van B te vergelijken; ik constateer slechts dat wij er tot nu toe niet in geslaagd
zijn om dit op een nauwkeurige wijze te doen, waarbij nauwkeurig de smaak van
objectief heeft en wetenschappelijk. Alvorens de bespreking van onze hoofdvraag
voort te zetten, zullen wij een zijweg inslaan, die ons over deze laatste vraag iets
meer uitzicht biedt.

7. De grens tussen ordinaal en cardinaal meten is, evenals de begrippen
nauwkeurig en objectief, vager dan men denkt
De zijweg die wij zullen bewandelen is de beantwoording van de vraag of het verschil
tussen ordinaal en cardinaal meten wel zo scherp is en daarmede ook, of aan het
begrip nauwkeurig of het begrip objectief een absolute betekenis kan worden
toegekend.
Laat ik eerst een voorbeeld mogen geven, natuurlijk weer uit de natuurkunde, die
onze menswetenschappen ver voor is, van de overgang van een ordinale naar een
cardinale meting, die tevens een overgang is van een subjectieve naar een objectieve
meting. Het gaat over het begrip temperatuur. Er was een tijd waarin men zijn hand
in een bad stak om te besluiten of het water koud, koel, lauw, warm of heet was.
Een ordinale classificatie, bovendien subjectief, omdat iemand die koorts heeft een
ander oordeel zal afgeven dan iemand die het koud heeft. Natuurkundigen ontdekten
dat bij het regelmatig toevoegen van warmte, verreweg de meeste stoffen regelmatig,
in een rekenkundige schaal, uitzetten. Zo kwam men er toe thermometers te
vervaardigen, gevuld met kwik of met alcohol, die pretendeerden de warmtegraad
of temperatuur te meten. De aldus gemeten temperatuur werd door hen in theorieën
gebruikt, waarmede zij niet alleen het gedrag van gassen, maar ook van stoffen in
andere aggregaatstoestanden konden verklaren. In boeken over thermodynamica,
10
zoals dat van Mevrouw Ehrenfest, wordt dan ook van het begin af aan de
temperatuur als een meetbare grootheid ingevoerd. Het is daarmee een voorbeeld
geworden van een begrip dat aanvankelijk als slechts toegankelijk voor ordinale en
subjectieve meting geworden is tot een meetbare grootheid, toegankelijk voor
cardinale, objectieve, nauwkeurige meting.

10
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Dat er een ontwikkeling in die richting heeft plaatsgevonden, zou ik willen illustreren
11
door het feit dat Allen de temperatuur (nog) niet als een meetbare grootheid ziet,
12
daarin gevolgd door De Jong.
Nog interessanter is dat niet alle stoffen op niet alle temperaturen zich zo gedragen
als de grote meerderheid voor de grote meerderheid der temperaturen. Water krimpt
o

o

bij verwarming van 0 C tot 4 C in; en alle stoffen vertonen een afwijkend gedrag
in de buurt van hun smeltpunten en kookpunten. Men heeft in de natuurkunde dus
genoegen genomen met een meerderheidsbesluit.
Het is bovendien bekend dat geen cardinale meting ooit volkomen nauwkeurig
is; twee waarnemers zullen vrijwel nooit precies dezelfde uitkomst opleveren bij
meting van dezelfde grootheid. Er is in hun uitkomst een zgn. toevallige component,
in de statistiek bekend als een onderwerp van diepgaande studie. Deze toevallige
component wordt vaak toegeschreven aan de werking van een groot aantal kleine,
van elkaar onafhankelijke, invloeden en gedraagt zich dan zelf weer regelmatig,
waarmee hij eigen onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is geworden. Onze
deterministische aard verlangt altijd naar theorieën waarin al deze ongekende zaken
worden geïdentificeerd en de natuurkunde heeft het daarin ver gebracht, maar is
tegen een muur gelopen in de studie der kleinste deeltjes, waarbij men een grens
van de te bereiken nauwkeurigheid nu als element van de werkelijkheid heeft erkend.
Het determineren is hiermee gedeeltelijk onttroond, hetgeen van grote principiële
betekenis is, maar de nadruk moet hier liggen op gedeeltelijk en niet op onttroond,
zoals sommige filosofen en theologen het gaarne doen.
De ontwikkeling rond het begrip temperatuur kan model staan voor de ontwikkeling
van de wetenschap als geheel: het terugdringen van het subjectieve ten bate van
het objectieve; dit is haar roeping. Het is ook haar zegen, in zoverre als zij de
oplossing van geschillen mogelijk maakt. Maar deze terugdringing heeft eveneens
grenzen gevonden, of zal hen wellicht vinden. Ik tracht daarbij nog enkele grenzen
13
te identificeren die door Myrdal niet worden besproken.

8. Meting van het welzijn
Laten wij, na van het uitzicht genoten te hebben, dat het inslaan van de
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zijweg ons verschafte, naar onze oude weg terugkeren en opnieuw de meting en
vergelijking van het welzijn van meer dan een persoon bezien. Ik herinnerde er U
al aan, dat allerlei beslissingen genomen worden, die onmogelijk zouden zijn,
wanneer niet toch, subjectief of intuïtief en onnauwkeurig, een meting en vergelijking
van het welzijn plaats vond. Ik noemde U de meerderheidsbeslissingen in een
parlement over het lot van arbeiders, bejaarden of zieken. Ik herinnerde er U aan
dat het meten van de temperatuur berust op eigenschappen van stoffen die niet
altijd, maar in een grote meerderheid der gevallen optreden. Eveneens dat bij het
meten in de natuurwetenschappen enige afwijkingen aanvaard worden: men spreekt
daarbij ook wel van tolerantie, dus eigenlijk verdraagzaamheid.
Alvorens wij verder gaan iets over de manier waarop beslissingen worden
genomen door verantwoordelijke personen. Het woord van Sombart dat hij via
Goethe aan Empedokles heeft ontleend namelijk ‘dass Gleiches nur durch Gleiches
14
erkannt werden kann’ kan hier van betekenis zijn. De vergelijkingen zijn, naar het
inzicht van de meeste economisten, alleen binnen de geest (of ziel) van één persoon
mogelijk. Als ideaal van de verantwoordelijke persoon de moeder van een gezin
nemend, zou men kunnen zeggen, dat de moeder het welzijn van haar kinderen
vergelijkt door een zodanig zich inleven, dat daardoor de vergelijkbaarheid van het
welzijn harer verschillende kinderen tot stand komt, geprojecteerd, als u wilt, in haar
eigen waardeschalenstelsel. Interessanterwijze kent ook het recht, wanneer het
voor een moeilijk vraagstuk geen eigen oplossing heeft, de figuur van de ‘goede
huisvader’ die als laatste toevlucht wordt genomen. U ziet dat ik tussen moeders
en vaders niet discrimineer; overigens van mening ben dat zij het eerst eens moeten
worden over beslissingen ten aanzien van hun kinderen.
Is het niet een misverstand, als ik het parlementslid, dat in maatschappelijke zaken
aan soortgelijke beslissingen deelneemt, met de moeder of vader van een gezin
vergelijk? Komt dat lid niet juist als een belangenvertegenwoordiger? En zou zij of
hij niet geneigd zijn om heel anders te werk te gaan? Er is hier inderdaad nog wel
heel wat te overbruggen, maar de grootsten onder de parlementariërs zijn toch wel
degenen die iets van deze ruime blik hebben; iets van die verdraagzaamheid.
Zouden parlementsleden, bij het uitbrengen van hun stem uitsluitend een
groepsbelang hebben te vertegenwoordigen, dan is er tegen een meer-
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derheidsbesluit nog een belangrijk argument aan te voeren. Als de werkelijke
maatstaf voor de beslissing het algemeen welzijn zou moeten zijn, opgevat,
gemakshalve, als de som van het welzijn van alle individuele staatsburgers, dan
zou een meerderheid een klein belang per persoon bij het te nemen besluit kunnen
hebben, en de minderheid per persoon een groot tegengesteld belang. De uitkomst
van de stemming zou dan onjuist zijn. Behalve de bevordering van de ruime blik
der parlementsleden blijft er daarom een behoefte aan andere, meer objectieve
vormen van besluiten.
Een deel van de oplossing kan gelegen zijn in het eisen van een grotere, of een
gekwalificeerde meerderheid. We hebben gezien hoe zelfs in de natuurkunde met
een grote meerderheid, maar niet met unanimiteit, besloten wordt.
Een tweede deel van de oplossing kan gelegen zijn in het aanvaarden, als
stemgerechtigde leden, in een parlement, van een aantal deskundigen, in het
bijzonder in het zich inleven in de omstandigheden van anderen. De Nederlandse
Sociaal-Economische Raad (SER) neemt besluiten naar dit patroon. De zgn.
kroonleden zijn aan de regering, door wie zij benoemd worden, geen verantwoording
schuldig; slechts aan hun eigen geweten.
Toch voel ik mij door deze twee correcties op een zuiver op groepsbelangen
gebaseerd parlement nog niet bevredigd. Kunnen wij niet tot nog wat meer objectieve
besluitvorming geraken? Kan de wetenschap, het doet er niet toe welke, of welke
wetenschappen tezamen, nog niet iets meer bijdragen? Ofschoon nog geenszins
geheel uitgewerkt, zie ik een weg, waarbij wordt uitgegaan van het beginsel dat ik
in het begin van mijn betoog formuleerde (par. 2) dat men de voorkeur geeft aan
de eenvoudigste theorie die met de feiten niet in tegenspraak is. Als bijdrage van
de ethica wil ik daar dan bovendien bij betrekken de grootse gedachte van de
gelijkheid in beginsel van alle mensen. Tezamen dus zou mijn uitgangspunt zijn de
gelijkheid van alle mensen behalve waar uit de feiten ongelijkheid blijkt. In wiskundige
taal zou dit kunnen worden gepreciseerd dat het welzijn van elk onzer door dezelfde
algebraïsche formule zou worden weergegeven, d.w.z. een uitdrukking met dezelfde
coëfficiënten, doch een aantal parameters bevattend, die onze meetbare verschillen
in capaciteiten en behoeften uitdrukken. Als voorbeelden van deze laatste zie ik de
capaciteiten als gemeten door velerlei toetsen (rapportcijfers, als u wilt) en de
behoeften als gemeten door grootte van het gezin, en een aantal bij het beroep
behorende behoeften, in de belastingpraktijk als beroepskosten tot uitdrukking
gebracht. Door velerlei gedragsbestudering zou men de
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verhoudingen van de coëfficiënten kunnen meten, waarbij men tevens de
mogelijkheid heeft, de onderstelling van gelijke coëfficiënten te toetsen. Daardoor
zou ten minste de absolute waarde van één coëfficiënt onbepaald blijven en hier
zou het beginsel van de fundamentele gelijkheid der mensen tot het besluit kunnen
leiden dat deze coëfficiënt voor iedereen gelijk wordt aangenomen. In de aldus
gevonden uitdrukking zouden behalve de reeds genoemde coëfficiënten en
parameters ook nog voorkomen de al vroeger genoemde meetbare grootheden die
het welzijn verder bepalen, zoals het verbruik van velerlei goederen en diensten
(desnoods te vervangen door het beschikbaar inkomen), en de hoeveelheid en aard
van het werk dat ieder verricht. Omtrent beide gebieden is reeds veel materiaal
aanwezig, bv. in de vorm van inkomensstatistieken en statistieken van de besteding
van het inkomen, aantal werkuren voor vele personen en voor de aard van het werk,
de metingen van de werkclassificatie.
Niettegenstaande dit alles blijven er nog belangrijke gapingen in het noodzakelijke
materiaal, noodzakelijk dan, in zoverre als men het met mijn betoog eens is en ook,
omdat de gehele theorie der economische wetenschap als centraal begrip het welzijn
heeft gekozen.
Het is mijn hoop dat langs deze weg de menswetenschappen kunnen voortgaan
aan hun roeping te voldoen om bij te dragen tot het terugdringen van het subjectieve
in de zin van willekeur en daardoor tot het oplossen van conflicten langs de weg
van de rede in plaats van geweld, in welke vorm dan ook. Want daarmede vervult
zij - en hier sta ik tegenover Sombart - haar hoogste roeping, door hem als ‘richtende
Nationalökonomie’ op de laagste trap der drie door hem onderscheiden soorten
15
economie geplaatst.
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Levensberichten
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Dirk Bartling
Haarlem 1 april 1891 - Doetinchem 15 maart 1966
Een levensbericht van Dirk Bartling kan niet alleen het verslag zijn van een
wetenschappelijke carrière. De wetenschap was slechts een deel van zijn bestaan
en als de commissie zo'n verslag had gewild, had ze niet mij, een oud-leerling en
vriend, moeten vragen, maar een vakgenoot en zo mogelijk ook een leeftijdgenoot.
Ik ontmoette Dirk Bartling pas in 1949, toen hij al tegen de zestig liep. Op
zaterdagmorgen gaf hij zijn colleges in de esthetica en de algemene
kunstwetenschap op de hoogste verdieping van het Kunsthistorisch Instituut aan
de Drift te Utrecht. Zijn gehoor kwam uit diverse faculteiten en studierichtingen en
was ook wat motivering betreft allerminst homogeen. Zeker is, dat een aantal van
ons naar Bartling ging in de hoop compensatie te vinden voor hoofdvakcolleges
waarin nijverheid en impressionisme een soliede barrière vormden tegen theoretische
bezinning op principiële vragen. Wij vormden een divers, kritisch en voor de docent
weinig dociel gehoor. Die docent bleek een oudere man, schoongewassen in het
pak gestoken, dat naar later bleek hem tot harnas diende als hij de vertrouwde
Doetinchemse omgeving en daarmee de gemoedelijker broek en trui achterliet. Mij
boeiden destijds zeer de zwarte, glimmend gepoetste laarzen: wandelaarscomfort,
weerbarstig vastgehouden in het aangezicht van de lichtvoetiger eisen van stad en
mode. Ik kende toen ook zijn Doetinchemse laarzen nog niet.
Toen ik begon zijn colleges te volgen, was Dirk Bartling bezig met een overzicht
van de geschiedenis der esthetica. Zijn didactiek was van de grootst denkbare
eenvoud: op dicteersnelheid las hij een tekst voor, van tijd tot tijd pauzerend uit
behoefte tot commentaar of begrip voor onze noden. Gegeven een voldoend aantal
studenten zou Bartlings didactiek tegenwoordig aanleiding geven tot het ontstaan
van ideologieën en pogingen tot vernieuwing der maatschappij. Nog onbekend als
wij waren met de techniek die het mogelijk maakt individueel tekort om te zetten in
collectieve voortreffelijkheid, beperkten wij ons tot het stellen van vragen, waaruit
na verloop van tijd discussies ontstonden waarin Bartling geven kon wat hij te bieden
had en wij kregen wat we verlangden. Die discussies waren voor velen van ons
destijds zeer ongewoon. Men discussiëerde niet met een docent, men werd
nauwelijks toegesproken, men boog het hoofd
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opdat de docent iets zou hebben waar hij over heen kon spreken.
Ook in de didactische situatie was Dirk Bartling zichzelf: men kreeg geen toegang
tot zijn kennis dan via zijn menselijkheid, zij vormden één geheel. Hij was zeer
tolerant, ook tegenover zichzelf, en verwachtte tolerantie van anderen. Een van zijn
amusantste eigenschappen was zijn aanpassing aan eigen tekorten. Hij leed aan
een lichte graad van afasie, die hij had leren manipuleren tot een spel met
versprekingen en komische misvormingen van woorden, waarbij hij met een - ik kan
het niet anders noemen - guitig gezicht uitnodigde tot meespelen. Tot op dit moment
voel ik het als mijn tekort, dat mijn verkrampte vingers het schrijven staakten bij die
eigenaardige stijl die werd aangeduid met ‘le grand cou’. Om uitleg gevraagd bleef
Bartling hardnekkig verduidelijken: ‘le grand cou, dat weet je toch wel, le grand cou.’
Natuurlijk had ik het moeten weten.
Aler, recht doend aan de wetenschappelijke verdiensten van Bartling, schrijft:
‘Van [de] wetenschappelijk georiënteerde kunstfilosofie was Bartling [...] hier te lande
de pionier. Iedereen die zich thans in Nederland met wijsgerige kunstbeschouwing
1
bezig houdt, mag zich in deze zin als zijn leerling beschouwen.’ Heeft dit oordeel
betrekking op wát Bartling doceerde, evenzeer dient te worden vermeld, dat zijn
wijze van omgaan met studenten meer dan één universitair docent tot voorbeeld is
geweest.
Zoals de colleges gewoonlijk werden voortgezet in een koffiehuis, zo werd de
cursus afgesloten met een tentamen thuis, in Doetinchem. Als Bartlings woning was
en is er geen tweede in Nederland. Er is er ook geen denkbaar die hem beter paste.
Tot op heden staat aan de Gaswal het gebouw van de Openbare Leeszaal en
Bibliotheek, overschaduwd door een immense beuk, die rond zijn voet zitplaats
verschaft aan wie door ouderdom geneigd is tot herinneren. Het gebouw is
opgetrokken uit dezelfde baksteen waarvoor de Spoorwegen vroeger voorkeur
hadden: vaal en grijs-zwart. Indien ooit een boer door drempelvrees verhinderd
werd dit gebouw te betreden, de architect kan men daarvan geen verwijt maken.
Een wijde poort geeft toegang tot een lange gang met rechts de ingang naar de destijds - meer dan voortreffelijke boekerij van de leeszaal. Links was het kantoor
van de directeur: strikt privé. Waarom, begreep een ieder die had kennis genomen
van de aanzienlijke voorraad gedistilleerd en wijnen die Bartling er had opgelegd.
Aan het eind van de gang was de deur die toegang gaf tot Bartlings woning. Achter
de deur het ver-
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lengde van de gang met links slaapkamer en keuken, rechtdoor de deur naar een
groot, hoog en slechts door één venster verlicht vertrek, zó vol met boeken,
schilderijen, foto's en snuisterijen, dat men ze de eerste keer wégdacht uit puur
zelfbehoud. De ontginning van die ruimte zou voor mij een werk worden van jaren.
De eerste keer trad de bewoner mij tegemoet met een kist sigaren. Even later
lagen wij beiden geknield om de sigaren terug te vinden tussen de poten van tafel
en stoelen. Later werd die kamer plaats voor menig feestmaal en vele
vriendschappelijke gesprekken in gezelschap van ons beider echtgenoten en nog
later ook van mijn kinderen, die jaloers het ogenblik verwachtten waarop oom Dirk
ongestraft een wijnglas zou omstoten. ‘Alles mag’, zei hij vaak om iemand op zijn
gemak te stellen, waarna hij er dan iets zachter op liet volgen: ‘maar ik mag natuurlijk
ook alles.’ En die geestelijke ruimte had hij wél nodig, want hij was een zinnelijk,
bijna gulzig levend mens met tegelijk een sterke hang naar het spirituele. Zijn
belangstelling voor kunst was niet louter theoretisch. Zolang ik hem heb gekend
kon hij intens en zeer emotioneel genieten van muziek, schilderijen en architectuur.
Van zijn vele reizen kwam hij altijd terug met veel fotomateriaal dat weer dienen
kon voor zijn colleges en tot vermaak van vrienden die hem een bezoek brachten.
Men kan onmogelijk zeggen, dat Dirk Bartling een dubbel leven leidde, in
‘Doetinchem’ en in ‘de wetenschap’. Het verbazende was juist dat hij dat niet deed.
Hij slaagde erin twee uiteenliggende leefsferen te overbruggen en in beide volwaardig
te funktioneren. De in Doetinchem gewaardeerde directeur van de openbare leeszaal
en bibliotheek was dezelfde van wie Aler heeft geschreven: ‘Het heeft uitsluitend
aan de universitaire constellatie gelegen, dat Bartling het vak van zijn liefde niet in
2
een ruim kader van mensbeschouwing tenslotte als hoogleraar heeft beoefend.’
Bartling sprak niet vaak over het verleden, althans niet met mij. Misschien kwam
dat doordat hij in de tijd dat wij elkaar leerden kennen (1953) op de drempel stond
van een nieuw bestaan: een huwelijk met een vrouw die jonger was dan hijzelf. De
nieuwe toekomst vervreemdde hem mogelijk verder van het voorbije bestaan.
Misschien ook was het opzettelijker, een kwestie van levensinstelling. Ik herinner
me dat hij eens heeft geschreven: ‘Een der waardevolste zaken die het leven den
mensch meegeeft, ligt in het vermogen te kunnen vergeten.’

2

J. Aler, Dr. Dirk Bartling als estheticus in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
en Psychologie 58, 1966, p.73-77.
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Dirk Bartling werd geboren op 1 april 1891 te Haarlem als zoon van Pieter Dirk
Bartling en Jeannette Helena Valk. Hij was de oudste van vier kinderen, twee meisjes
en twee jongens. Pieter Dirk was eigenaar van de door zijn vader opgerichte
Haarlemsche Fabriek voor Installaties van Stoom-waschinrichtingen. Dirk was
voorbestemd om het bedrijf voort te zetten. Van huis uit gereformeerd, bezocht hij
de Christelijke school voor ULO, waarna hij in de zaak van zijn vader ging werken.
Toen hem dit niet bevredigde, gaven zijn ouders hem de keus tussen de technische
hogeschool en een opleiding tot predikant. Niet zozeer uit roeping voor het
predikambt alswel bij gebrek aan technisch vernuft, liet Dirk zich inschrijven bij het
gymnasium te Doetinchem, waaraan een internaat was verbonden. Het werd geen
succes. Ook toen waren er uiterlijke kentekenen die het wantrouwen van autoriteiten
gaande maakten: Dirk Bartling droeg geen hoed. Hij verliet het internaat en ging bij
een boer in de kost. Dat is waarschijnlijk de springplank geweest voor zijn korte
loopbaan als kippenfokker. Omstreeks 1913 begon hij in Ambt Doetinchem het
hoenderpark Ellegoor. In die tijd huwde hij voor de eerste maal. Het staatsexamen
in 1917 betekende het einde van de kippen. Een jaar later begon Dirk in Doetinchem
met het voorbereiden van de openbare leeszaal en bibliotheek, die in 1919 werd
opgericht. Dirk Bartling werd directeur en hij is dat gebleven tot 1 oktober 1961, toen
hem eervol ontslag werd verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Het directeurschap heeft hem bijna levenslang met Doetinchem verbonden.
‘Je kunt er jezelf zijn,’ heeft hij eens tegen een verslaggever gezegd, ‘en dat is voor
mij de hoofdzaak.’ Bij zijn afscheid werd hij onderscheiden met de gouden medaille
van de stad Doetinchem, niet alleen voor zijn werk aan de leeszaal, maar ook om
zijn bijdrage aan het culturele peil in de wijde omgeving.
Eveneens in 1919 begon Dirk Bartling zijn academische studies in de wijsbegeerte
en psychologie; in 1923 deed hij doctoraal examen, waarna hij in 1931 cum laude
promoveerde op een proefschrift getiteld De structuur van het aesthetisch a priori
bij Kant. In 1934 werd hij (eerste in Nederland) toegelaten als privaatdocent in de
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs
te geven in de esthetica en algemene kunstwetenschap. In oktober 1935 hield hij
zijn openbare les Over het begrip ‘leven’ in de kunstleer van de hedendaagse
Nederlandse literatoren. Eén van die literatoren, Menno ter Braak, wiens esthetische
inzichten volgens Het Vaderland het hardhandigst werden aangepakt, was aanwezig.
Typerend voor Dirk Bartling was, dat het jaren heeft geduurd
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voor hij eens terloops tegen mij zei, dat hij door zijn tweede huwelijk de zwager was
geweest van Menno ter Braak. Het privaatdocentschap werd in 1948 omgezet in
een leeropdracht.
Ook buiten de universiteit was Dirk Bartling actief op het gebied van de
wijsbegeerte. Hij was een van de oprichters (later erelid) van het Genootschap voor
Critische Philosophie, redacteur van de Annalen van het Genootschap voor
Wetenschappelijke Philosophie en trad enige jaren op als secretaris van de
Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Wijsbegeerte. Van 1934 af was hij
redacteur van het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en
Psychologie.
Nu ik dit schrijf is het bijna zes jaar geleden, dat Dirk Bartling op 15 maart 1966
overleed na een langdurige ziekte, die hem het leven waarvan hij zo virtuoos had
weten te genieten, tot een kwelling maakte. Moge dit bericht de herinnering aan
hem ondersteunen.
L. MOSHEUVEL

Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publikaties
Ons zieleleven. Inleiding tot de psychologie. Assen 1929.
Is volksontwikkeling mogelijk door middel van lectuur van boeken? Assen 1930.
De structuur van het aesthetisch a priori bij Kant. Een bijdrage tot de systematische
interpretatie van de Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Assen 1931 (diss. Utrecht).
Over het begrip ‘leven’ in de kunstleer van de hedendaagse Nederlandse
literatoren. Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het privaat
docentschap in de aesthetica en algemene kunstwetenschap aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. Assen 1935.
De structuur van het kunstwerk. Prolegomena tot de kunstwaardering. Amsterdam
1941. Prominentenreeks 4.

Artikelen
Annalen der Critische Philosophie 1 (1930)-4 (1934). Vanaf jaargang 4 opgenomen
in het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie:
Kunst en philosophie (1, p.119-150).
De aesthetische structuur van het kunstwerk (3, p.106-137).
Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, waarin
opgenomen de Annalen voor het Genootschap voor Wetenschappelijke Philosophie.
1 (1907)-50 (1957-58)-...:
Hoe onderscheidt Kant het voorwerp van smaak van het kunstwerk? Enkele
opmerkingen betreffende de ‘Kritik der ästhetischen Urteilskraft’ (25, p.241-265).
Rationalistische en irrationalistische fundering van de kunst (27, p.71-86).
Schoonheid en kunst (29, p.289-300).
Aantekeningen over stijl, persoonlijkheid en kunstwerk (31, p.133-172). Als
overdruk uitgegeven in de reeks Theoria, een reeks kleinere wijsgerige geschriften
onder redactie van D. Bartling, J.H. Carp, T. Goedewaagen e.a., Assen 1938, nr.4.
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Een critische philosophie van de stijl. Inleiding tot Görlands aesthetica (32,
p.249-266).
Het begrip cultuur bij Kant en Herder (36, p.187-200).
Het schoone in de kunst in het stelsel van Hegel en in de gedachtegang van
Bierens de Haan (37, p.78-95).
Het logische en het aesthetische (38, p.65-70).
De aesthetische houding (40, p.153-166).
De aesthetische tijd (41, p.89-104).
Het aesthetisch oordeel (44, p.43-56).
Aesthetische perceptie (48, p.107-119).
De interpretatie van het kunstwerk (49, p.117-129).
Uit de geschiedenis der Algemeen Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte
van 1934-1946 (51, p.24-30).
Bibliotheekleven; Orgaan van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen
en Bibliotheken [...] 1 (1916)-53 (1968):
Sensatiegenot (12, 1927, p.1-11, 21-24, 37-39, 51-57, 68-74, 114, 132).
De roman en het leven. Enkele overwegingen naar aanleiding van de enquête
betreffende aanbevelenswaardige doubletten van romans in Openbare Leeszalen
(13, p.55-61).
De catalogus als propagandamiddel (15, p.28-30).
Een mededeling en een verzoek inzake psychologie van de lezer (15, p.28-30).
‘Moreel schadelijke lectuur’. Een paar opmerkingen (16, p.139-154).
De vrouw als arbeidster in de leeszaal (16, p.46-48).
Metaphysische en bijzonder-wetenschappelijke aesthetica in Feestbundel Dr.
J.D. Bierens de Haan, Assen 1936, p.17-48.
Principia der literaire critiek in Handelingen van het zeventiende Nederlandse
philologencongres, Groningen 1937, p.137-140.
De romanlezer. Proeve van een onderzoek inzake de motieven der waardering
van de roman bij Nederlandse lezers in De Gids 101, deel 4, 1937, p.290-310.
Wetenschappelijke aesthetica in Groot Nederland 36, deel 1, 1938, p.255-268.
Wat is stijl in Focus; veertiendaags Fotoblad 33, 1948, p.237-239, 244.
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Nicolaas Anthony Donkersloot
Rotterdam 8 september 1902 - Amsterdam 26 december 1965
Nico was de tweede zoon uit het huwelijk van Hendrik Donkersloot en Cornelia
Johanna Margaretha de Breij. Hendrik Donkersloot werd geboren in Pernis, waar
zijn vader zich als arts had gevestigd. Deze laatste stierf toen Hendrik nog jong was
en de middelen van het vaderloze gezin waren niet toereikend om Hendrik een
andere opleiding te geven dan die voor onderwijzer. In Rotterdam werd de vader
van Nico hoofd van een lagere school en directeur van de Normaalschool voor
opleiding tot onderwijzer. Hendrik Donkersloot heeft in een Eigen levensbeschrijving
ook een en ander over zijn zoon geschreven. Hij was een man met een veelzijdige
belangstelling. In het bijzonder interesseerde hij zich voor paedagogie en filosofie.
Met name voelde hij zich aangetrokken tot de filosofie van J.D. Bierens de Haan.
Toen in 1921 de Leidse hoogleraar in de filosofie G.J.P.J. Bolland zijn
geruchtmakende Teekenen des tijds publiceerde, heeft Hendrik Donkersloot tegen
deze publicatie een strijdschrift uitgegeven.
De sfeer waarin Nico opgroeide in het ouderlijk huis, was vrijzinnigchristelijk. Met
zijn vader ging hij zondags ter kerke bij de toen in vrijzinnige kringen zeer geziene
remonstrantse predikant J.C. Fetter, later een graag gehoorde dagopener.
Nico heeft een jongere en een oudere broer gehad, van wie de oudste op
negentienjarige leeftijd is gestorven. De jongere broer overleed elf jaar later. Zo
richtten zich alle verwachtingen en genegenheden van de ouders op de enige
overgebleven zoon. Het is maar al te zeer te begrijpen waarom de ouders in grote
ongerustheid verkeerden, toen Nico tijdens zijn studie wegens een longaandoening
moest kuren.
Op het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam was Nico, volgens zijn vader, een
der begaafdste leerlingen. Eén van zijn leermeesters, de dichter J.H. Leopold,
bemerkte dat Nico als vrijwel de enige leerling belangstelling voor poëzie had. In
1917 debuteerde de laatste in het schoolblaadje Rostra Gymnasiorum als dichter.
Het was te verwachten dat hij Nederlands ging studeren.
In juli 1920 ving hij zijn studie aan te Leiden, waar hij zijn kandidaatsexamen in
1923 aflegde. Hij wilde in Utrecht zijn studie voortzetten. Maar tevoren moest hij
nog zijn dienstplicht vervullen. Hij koos voor de marine, omdat daar de diensttijd het
kortst was. Zo werd hij tot in 1924 ma-
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troos-seiner in Den Helder en Leiden. In 1925 debuteerde hij als Anthonie Donker
- zijn schrijversnaam voortaan - in De Vrije Bladen.
Uit de dienst ontslagen, had hij een sterk verlangen naar zijn geboortestad, naar
het ouderlijk huis en naar zijn werk in het clubhuis De Arend van het Instituut voor
de Rijpere Jeugd. Dit stond destijds onder leiding van dr. W.J. van Wijk, de
tijdrekenkundige. Van Wijk is later hoofd geworden van het Collège Neerlandais
van de Cité Universitaire te Parijs. Het ontwikkelingswerk appelleerde aan
Donkersloots sociaal gevoel. Hij voldeed daarbij ook aan de eis van potige
weerbaarheid die soms nodig bleek. Later dacht hij graag terug aan die tijd onder
de Rotterdamse ruige jongens en kon er met smaak van vertellen.
Intussen had Donkersloot zijn studie in Utrecht voortgezet. Tijdens zijn studie
moest hij zijn eerste kuur ondergaan in Renkum, en het was van daar dat hij in 1926
slaagde voor zijn doctoraalexamen. In hetzelfde jaar werd hij als leraar Nederlands
aangesteld aan het Rotterdams Lyceum. Hij kuurde in de jaren 1927-1928 te Davos
en vervolgens in 1928-1929 in Arosa. In 1929 rondde hij zijn studie af met het
proefschrift De episode van de vernieuwing onzer poëzie, waarop hij met lof
promoveerde. Kort daarvoor ontving hij voor zijn dichtbundel Grenzen (1929), een
herdruk van de bundels Acheron (1926) en Grenzen (1928), de Van der Hoogt-prijs
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Op de dag van zijn promotie
viel hem nóg een bekroning ten deel. Voor zijn bundel Kruistochten (1929) kreeg
hij de Domprijs van De Gemeenschap, een Utrechts cultureel en letterkundig
maandblad. Daarna vertrok hij tot in 1930 opnieuw naar Davos voor een kuur.
In het jaar 1930 richtte Donkersloot Critisch Bulletin op, waarvan hij tevens de
redactie voerde. Het was een bijblad bij het door Just Havelaar en Dirk Coster in
1921 opgerichte maandblad De Stem, waarvan Donkersloot in de laatste drie jaren
voor de Tweede Wereldoorlog met Dirk Coster de redactie zou gaan voeren.
Eveneens in 1930 verscheen de bundel kritisch-essayistische opstellen Fausten en
faunen, in 1932 gevolgd door Ter zake en De schichtige Pegasus. In het uiterst
vruchtbare jaar 1930 verscheen ook de dichtbundel De draad van Ariadne.
Inmiddels was Donkersloot leraar geworden aan het Lyceum Alpinum te Zuoz.
Er volgden jaren van grote productiviteit. Behalve de al in 1930 verschenen vertaling:
Emil Ludwig's Abraham Lincoln, Lion Feuchtwanger's Erfolg (als Succes) en Irène
Nemirovsky's David Golder verscheen in 1931 Wij achter tralies naar Georg Fuchs'
Wir Zuchthäusler en in 1933 De
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vos duikt weg naar Mary Webb's Gone to earth. Donkersloot herdichtte het bekende
gedicht van Coleridge Rime of the ancient mariner als De ballade van den oud
matroos (1931) en waagde zich ook aan de vertaling van Goethe's Faust (1931).
Behalve nog enkele dichtbundels als Gebroken licht (1934) en Onvoltooide
symphonie (1938) publiceerde Donkersloot in 1935 zijn eerste en enige roman
Schaduw der bergen, waarvan een jaar later een herziene druk het licht zag. Hij
werkte voorts mee aan een geschiedenis van de Nederlandse letteren van K.H. de
Raaf en J.J. Griss, waarvan de tweede druk in 1931 verscheen onder de titel
Stroomingen en gestalten. Donkersloot verzorgde de literatuur na 1914. Daarnaast
werkte hij ook mee aan het vijfde deel (1880-1931) van de bloemlezing Een nieuwe
bundel, door dezelfde auteurs geredigeerd.
Donkersloot was in de jaren 1931-1937 gehuwd met M.P. Magani te Davos. Uit
dit huwelijk werd een zoon geboren: Henk Gaudenz.
In 1936 keert Donkersloot naar Nederland terug. Hij was benoemd tot hoogleraar
in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Dit
ambt aanvaardde hij op 6 april van dat jaar met de rede Dichter en gemeenschap.
Dan begint ook zijn bemoeienis met het Nederlandse PEN-centrum, waarvan hij
al in 1931 lid was geworden en waarvan hij nu wel het werkzaamste bestuurslid
wordt. Zo vertegenwoordigde hij in 1936 het Nederlandse PEN-centrum op het
PEN-congres te Buenos Aires. Hierover schreef Donkersloot in zijn Penibel journaal
van 1937. Voor de oorlog vertegenwoordigde Donkersloot het Nederlandse
PEN-centrum ook in Parijs.
Donkersloot hechtte grote betekenis aan de PEN-club, omdat zij voor die tijd
essentiële doeleinden stelde en eraan meewerkte om voor letteren en kunst
onderscheid van nationaliteit, politieke gerichtheid en ras op te heffen. Hij heeft zich
ingespannen voor de bevrijding van de in Spaanse gevangenschap verkerende
schrijver Arthur Koestler.
Na de oorlog heeft hij, zitting nemend in het Executive Comitee van de PEN-club,
ons land vertegenwoordigd op congressen te Zürich (1949), Venetië (1949), Nice
(1952), Dublin (1953), Amsterdam (1954) en Wenen (1955). Het congres te
Amsterdam heeft hij zelf georganiseerd en wel zo, dat blijkbaar geen detail hem
ontsnapte. Ook vond hij nog gelegenheid zelf een bijdrage te leveren aan de literaire
zittingen met het zeer verzorgd referaat l'Expérience d'Orphee.
Na in 1937 te zijn gescheiden, is Donkersloot in de jaren 1938-1939 gehuwd
geweest met een Haagse, N. Visser. Pas na de oorlog trad hij op-
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nieuw in het huwelijk, en wel met Harmina Tjaardina Dadema. Tussen zijn tweede
en dit laatste huwelijk liggen de oorlogsjaren en de jaren van bezetting en verzet.
Donkersloot heeft in het verzet van schrijvers en kunstenaars een belangrijke rol
gespeeld. Toen door de bezetters een Kultuurkamer werd ingesteld, waarvan alle
Nederlandse kunstenaars, dus ook de schrijvers, verplicht werden lid te worden,
heeft Donkersloot een manifest opgesteld, waarin uitdrukking werd gegeven aan
het algemeen gevoelen van deze groep die, ongeacht hun godsdienstige of politieke
gezindheid, de roeping heeft, uitdrukking te geven aan het innerlijk leven en het
geweten van de natie en deze roeping alleen kan vervullen in vrije schepping. Het
manifest verklaart deze roeping trouw te zullen blijven.
Donkersloot werd als een der voornaamste leiders van het culturele verzet
gevangen genomen en opgesloten in de strafgevangenis te Scheveningen. Natuurlijk
maakte zijn vader zich zeer bezorgd over de gezondheid van zijn zoon in een kleine
cel met nagenoeg geen licht en lucht. Hij heeft onafgebroken pogingen in het werk
gesteld om de Duitse autoriteiten ertoe te bewegen de gezondheid van zijn zoon te
ontzien en dit is hem tenslotte gelukt. Nico werd van de strafgevangenis overgebracht
naar het gijzelaarskamp in St. Michielsgestel. Vanuit de strafgevangenis had de
zoon zijn vader al trachten gerust te stellen. Hij had hem geschreven de
gevangenschap als een kuur op te vatten. Toen hij in het gijzelaarskamp, op zijn
gevangenschap terugziende, zijn gevoelens onder woorden wilde brengen, stelde
hij vast: ‘het is voor mij een mooie, diep ingrijpende en vruchtbare tijd geweest, die
op mijn verdere leven van invloed zal blijven, denk ik.’ In het vierdelige Onderdrukking
en verzet; Nederland in oorlogstijd heeft Donkersloot een bijdrage geschreven over
Kunst en kunstenaars in oorlogstijd.
In de periode 1937-1940 was Donkersloot - ik heb het hiervoor al genoemd - met
Dirk Coster redacteur van De Stem geweest. Na de oorlog zette hij het Critisch
Bulletin voort, nu tesamen met R. Blijstra de redactie voerend. Was in De Stem de
literatuur overwegend getoetst aan een religieus-humanistische levensbeschouwing,
nu zag Donkersloot uit naar een tijdschrift dat in de geest van De Stem zou zijn,
maar dat een duidelijk en concreet-sociaal humanisme zou moeten voorstaan: een
cultureel, politiek en letterkundig tijdschrift dat stelling zou moeten nemen in vragen
van de dag. Dit tijdschrift verwezenlijkte hij samen met de filosoof Pos en de
historicus Romein, beide collega's van Donkersloot. Als vierde man van de redactie
en als redactiesecretaris trad de schrijver van dit levensbericht toe.
Het eerste nummer van De Nieuwe Stem verscheen eind 1945. Het re-
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dactioneel artikel waarmee het tijdschrift opende was van de hand van Donkersloot.
Veel illusies voor de toekomst bevatte het niet:
‘Achter ons ligt een totale oorlog, die is afgesloten met een explosie waarover de
wereld nog dagelijks haar verbijstering uit: de atoombom. De vrede is niet als onze
vroegere zachtmoedige voorstellingen als een engel op aarde neergedaald, hij is
in het Verre Oosten tot stand gebracht met een schok waarvan de mensheid nog
niet is bekomen en die doortrilt tot in al onze gedachten over de toekomst. Achter
ons ligt de verschrikking van een verdelgingsregime, dat culmineerde in de gaskamer,
voor ons ligt een toekomst gespannen door de dreiging van het wantrouwen der
wereldmachten, waarvan men zich nu heeft af te vragen hoeveel of hoe weinig
tussen hen nog over is van de geest van bondgenootschap waarmede de vijand
der mensheid ten val is gebracht. Maar ook dit valt er nog te zeggen: ‘Wij mogen
weer hardop denken en onze gedachten uiten, zonder dat een censuur onze mond
snoert. Van deze, ondanks de last van een nog te nabij verleden verheugende
toestand is het tijdschrift, waarvoor wij Uw aandacht vragen, uitvloeisel en wil het
een bevestiging zijn’.’
Donkersloots eerste uitvoerige bijdrage tot het tijdschrift is het ook afzonderlijk
uitgegeven essay De vrijheid van de dichter en de dichterlijke vrijheid. Het had als
ondertitel: Critiek op de moderne poëzie. Andere werken van literair-historische aard
zijn het in 1947 verschenen Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde en Beeld
van Tachtig uit 1952.
Donkersloot was na de oorlog lid geworden van de SDAP, voordat deze partij zich
had herdoopt in Partij van de Arbeid. Hij was voor die partij lid van de Eerste Kamer
en lid van de Voorlopige Raad voor de Kunst. Uit protest tegen de tweede politionele
actie heeft hij in 1949 voor zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer bedankt. In 1951
werd hij vice-voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad en ontving hij de essay-prijs
van de Stichting Kunstraad. In datzelfde jaar ontving hij ook de Essayprijs der
Stichting Kunstenaarsverzet.
Donkersloot was, wat hij zeker ook van huis heeft meegekregen, een pacifist. De
uniformdragende hoge officier van het Militair Gezag was in wezen nog dezelfde
als de marinier die zijn vader schreef hoezeer het hem tegen de borst stuitte telkens
weer te voelen ‘hoe je wordt opgeleid tot weerbaar, d.w.z. tot doden in staat zijnde
manschap.’ Het was daarom niet vreemd Donkersloot te vinden onder de oprichters
van de Vredesbeweging De Derde Weg, een van die pacifistische bewegingen waar
de PSP uit is ontstaan, waar hij ook lid van is geworden. In het partij-orgaan van
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die partij, Bevrijding, heeft Donkersloot in december 1957 zijn toetreding toegelicht.
Aan de Universiteit van Amsterdam bekleedde Donkersloot in de jaren 1949-1953
het secretariaat van de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte. In de periode
1953-1956 was hij voorzitter. In het jaar 1950-1951 was hij rector van de Universiteit.
Donkersloot vertegenwoordigde zijn land niet alleen op de PEN-congressen. Hij
heeft ook lezingen-toerneeën gemaakt in gebieden waar het Nederlands gesproken
en gelezen wordt. In 1948 hield hij een reeks voordrachten in Zuid-Afrika. Over deze
reis heeft hij in De Nieuwe Stem van 1966 geschreven wat later in boekvorm is
verschenen onder de titel De bliksem speelt om de doringboom. In de jaren 1955,
1956 en 1964 is Donkersloot voor het houden van lezingen in de Antillen geweest
op uitnodiging van het Comité ter Bevordering van de Wetenschap. In 1955 bezocht
hij daarbij ook Suriname.
In 1956 werd de leeropdracht van Donkersloot gewijzigd. Als hoogleraar in
Algemene en vergelijkende literatuurwetenschap heeft hij in 1958-1960 enige studies
geschreven over oudtestamentische onderwerpen.
In 1964 hield hij in Melbourne op het negende AULLA-congres een referaat over
The challenge of literary history. In het volgende jaar verscheen ingevolge een
regeringsopdracht van zijn hand een studie over zijn vereerde Rotterdamse leraar,
die tevens een groot dichter was: J.H. Leopold. Lotgevallen van een dichterschap.
Wel zijn laatste kleine publicatie is die van een lezing die hij twee maanden voor
zijn dood hield in de Rotterdamse Gemeentebibliotheek: Leopold en de legende.
O. NOORDENBOS
Voor een overzicht van afzonderlijk verschenen werken van Donkersloot
zie het aan hem gewijde nummer van De Nieuwe Stem (21, 1966, p. 187).
Zie verder voor bioen bibliografische gegevens het kaartsysteem van het
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
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Klaas Fokkema
Leeuwarden 5 maart 1898 - Amstelveen 26 februari 1967
Deze Fokkema zal vooral bekend blijven als frisist: als de eerste hoogleraar in het
Fries aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en als de eerste bijzondere hoogleraar
in het Fries aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Waarschijnlijk is Fokkema's taalkundige en dialectgeografische belangstelling al
vroeg gewekt. Hij groeide op in een tweetalig milieu te Leeuwarden. Bovendien
stond tussen het Nederlands van de school en het Fries van zijn ouders nog het
mengdialect van de straat. Ook het Fries van zijn ouders was verschillend: zijn vader
kwam van de Klei, zijn moeder uit de Wouden. Door dergelijke omstandigheden
zullen ook zijn aanpassingsvermogen en zijn gevoel voor humor al vroeg zijn
versterkt.
Hij werd onderwijzer en ging na het behalen van de hoofdakte voor de middelbare
akte Nederlands studeren. In 1920 werd hij leraar Nederlands aan de Christelijke
HBS te Alphen aan de Rijn. Hij liep toen college bij De Vooys in Utrecht. Evenals bij
zijn vrienden J.H. Brouwer, J. Haantjes en K. Heeroma ging zijn belangstelling voor
het Nederlands samen met die voor het Fries. Na het staatsexamen in 1927
studeerde hij verder bij De Vooys. Hij schreef een scriptie over de Friese woorden
bij Kiliaan. Toen G. Gosses de eerste bijzondere hoogleraar werd in de Friese taalen letterkunde, ging hij diens colleges volgen. Evenals Gosses publiceerde hij een
studie over Leeuwarden en het Fries, vooral in de Middeleeuwen.
In 1937 is bij hij De Vooys gepromoveerd op een proefschrift over het zogenaamde
‘Stadsfries’ en over het ontstaan van dit mengdialect. De taalverhoudingen in zijn
geboortestad bleven hem zijn hele leven boeien. In 1942 sprak hij erover op een
symposium van de Dialectencommissie van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen en ook later kwam hij er herhaaldelijk op terug. Intussen maakte
hij meer studie van andere dialecten in en buiten Friesland, zoals het Westfries, het
Noordfries, het Schiermonnikoogs, het Bildts, het Woudfries, het Hindeloopens en
andere dialecten van de Friese west- en zuidkust. Daarnaast begaf hij zich als

*

Het spijt mij dat dit levensbericht zo laat verschijnt, maar het verzoek dit te schrijven heeft mij
pas in april 1972 in Oxford bereikt en ik heb het dadelijk na mijn thuiskomst opgesteld. Ook
Fokkema heeft Oxford en A. Campbell bezocht. De studie van het Oudengels en het Oudfries
en hun samenhang heeft hem daarheen gedreven. Beide vakken hoorden tot zijn leeropdracht
als hoogleraar aan de Vrije Universiteit.
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eerste op het gebied van de Friese fonologie en publiceerde zijn verkenningen in
1938 en 1940. In de oorlog werkte hij aan zijn Beknopte Friese spraakkunst en aan
andere studies die na de oorlog verschenen. Hij werd als privaat-docent toegelaten
aan de rijksuniversiteit te Leiden en in 1949 werd hij buitengewoon hoogleraar in
het Fries aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waarna hij in 1951 de eerste
bijzondere hoogleraar in het Fries werd in Leiden. Later droeg de Vrije Universiteit
hem ook op Oudsaksisch en Oudengels te doceren en in 1955, toen hij gewoon
hoogleraar werd, bovendien het Gotisch.
Intussen concentreerde hij zijn studies op een drietal gebieden: (1) In de reeks
Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen gaf hij enkele handschriften diplomatisch uit: De
tweede Emsinger codex in 1953 en De derde Emsinger codex in 1959. Zijn uitgave
van Dat Freeska Landriucht, de incunabel of ‘oude Druk’ heeft hij niet meer gereed
kunnen krijgen. (2) Op het gebied van de fonologie werkte hij samen met Cohen,
Ebeling, Eringa en Van Holk en zo werd het Fries ook bestudeerd in de Fonologie
van het Nederlands en het Fries die dit vijftal in 1959 liet verschijnen.
Op dialectologisch gebied (3) gaf hij leiding aan de Dialectatlas van Friesland,
het Friese deel van Blancquaert's reeks Nederlandse Dialect-atlassen, waarvoor
Boelens en Van der Woude het materiaal verzamelden. In verband hiermee
publiceerde hij talrijke kleinere studies en bovendien deed hij enkele verkenningen
op het gebied van de voor- en familienamen. Maar de dialectologie kreeg wel de
meeste aandacht. In 1950 promoveerde B. de Boer bij hem op een studie van het
Hindeloopens. Met Heeroma leverde Fokkema structuurgeografische bijdragen en
in aansluiting bij Heeroma's Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende
gebieden werkte hij met Spahr van der Hoek aan een taalatlas van de Wouden die
na zijn dood verscheen.
In 1960 begon hij met een reeks werkkampen voor zijn studenten om de
woordenschat van Friese vissersdialecten vast te leggen, in de eerste plaats van
Hindeloopen, Staveren en Laaxum. In de volgende jaren waren de vissers van
Makkum, Lemmer en Harlingen aan de beurt. Sinds 1963 bestudeerde hij ook de
vaktaal van de Gaasterlandse boeren in Nijemirdum en de eigenaardigheden van
het Fries in de Zuidwesthoek. Voor het gemak ging hij uit van de lijsten die Van
Ginneken in de oorlog had opgesteld voor zijn studies van Drie Waterlandse dialecten
(van Volendam, Marken en Monnikendam). Fokkema's materiaal werd voorlopig
vastgelegd in gestencilde verslagen. Alleen van het vijfde werkkamp dat hij in
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1965 in Oudemirdum heeft gehouden en waarbij in een groot aantal woorden
bepaalde kenmerkende klanken en hun verbreiding in de Zuidwesthoek werden
vastgesteld, heeft hij geen verslag meer kunnen gereed maken. Zijn gezondheid
liet te wensen over.
Naast zijn onderwijs en onderzoek als hoogleraar aan de Vrije Universiteit en in
Leiden had Fokkema verschillende andere functies. Als voorzitter van het taalkundig
werkverband van de Fryske Akademy en als lid van verschillende
spellingscommissies heeft hij jarenlang tevergeefs getracht de spelling van het Fries
te vereenvoudigen. Hij is drie keer voorzitter geweest van een Fries filologencongres
en twee keer van de Fries-Skandinavische sectie van een Nederlands
filologencongres. Ook is hij lid geweest van de commissie voor taal- en letterkunde
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde en zodoende van de redactie
van het ‘Leidse tijdschrift’.
Hij was als ‘buiten-Fries’ een geziene vertegenwoordiger van Friesland en
deskundige voor Friese aangelegenheden. Hij viel op door zijn onfriese soepelheid
en humor. Hoezeer hij algemeen gewaardeerd werd, zou blijken uit de huldebundel
bij zijn zeventigste verjaardag. Deze is echter een gedachtenisbundel geworden:
Studia Frisica in memoriam prof. dr. K. Fokkema (Wolters-Noordhoff 1969). In
datzelfde jaar heeft de Fryske Akademy ook een bundel met de verbeterde tekst
van zijn verzamelde opstellen uitgegeven onder de titel Nei wider kimen.
In beide bundels is Fokkema's bibliografie opgenomen, waarnaar ik hier verwijs.
Ter aanvulling vermeld ik alleen dat de Fryske Akademy in 1972 het door Fokkema
in de jaren 1960-1965 verzamelde dialectmateriaal heeft laten verschijnen onder
de titel Dialecten van de Friese west- en zuidkust en met de ondertitel Het veldwerk
van prof. dr. K. Fokkema, samengevat door mevr. T.J. Steenmeijer-Wielenga en
ondergetekende.
H.T.J. MIEDEMA
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Theodor Frings
Dülken 23 juli 1886 - Leipzig 6 juni 1968
Dem Buchbinderssohn aus einer niederrheinischen Kleinstadt bei Krefeld, dem
ältesten von vier Geschwistern, die ihren Vater früh verloren, hatte es noch nicht
an der Wiege gestanden, welchen Aufstieg er in einem über acht Jahrzehnte
umspannenden Leben als Gelehrter nehmen würde, und in wie markanter Weise
er als Forscher, Lehrer und Großorganisator die Entwicklung der germanistischen
Wissenschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mitbestimmen und prägen
sollte. Mit einem glücklichen Erbe begabt, das Erziehung, Umwelt und Erfahrung
weiter entfalteten, verbanden sich bei ihm bestimmte Begabungen und Eigenschaften
zu einer harmonischen, wirkungskräftigen Einheit, eine gute Gesundheit, ein enormes
Gedächtnis, eine sichere Auffassungs- und Kombinationsgabe, ein nüchterner Sinn
für das Mögliche und Erreichbare, ein Gefühl für Form und Würde, ein naturhafter
Sinn für echte Werte, dazu der Optimismus, die Beweglichkeit, Geselligkeit und
Lebensfreude des Rheinländers wie die Kontaktfreudigkeit und Weltoffenheit des
Grenzbewohners, des engen Nachbarn der Niederländer. Trotzdem war nach
schwierigen Anfängen, der nur schrittweise erreichten Hochschulreife und
Studienberechtigung, zunächst noch nicht abzusehen, mit welcher Energie, Dynamik
und Folgerichtigkeit er ein Lebenswerk aufzubauen beginnen würde, das er in
seltener Kontinuität über viele Jahrzehnte hinweg immer weiter zu entfalten und
tiefer zu begründen bestrebt war. Auch später blieb sein Leben von schweren
Schicksalsschlägen und äußeren Katastrophen nicht verschont. Seine Tochter verlor
er früh durch schwere Krankheit, sein Sohn blieb im zweiten Weltkrieg. Unter den
politischen Irrwegen der Deutschen hat er schwer gelitten, sich selbst ein
unbestechliches Urteil bewahrend und es unerschrocken äußernd. Auch die
Zerstörung vieler seiner Arbeitsmaterialien in den Bombennächten des zweiten
Weltkrieges hat seine Energie nicht zu lähmen vermocht. Nicht vergessen werden
darf hier der Name seiner Frau Hedwig geb. Schmitz, die, ein lebendiges Stück
seiner niederrheinischen Heimat neben ihm, durch alle Etappen seines Wirkens bis
zu seinem Lebensende die äußeren Voraussetzungen schuf, die er zu seiner
Entfaltung benötigte. Sie starb wenige Monate nach ihm.
Die Stationen seines Weges sind bald aufgezählt. Theodor Frings pro-
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movierte 1911 in Marburg, ging zunächst in den Bonner Schuldienst, war dann kurze
Zeit Assistent am ‘Rheinischen Wörterbuch’, habilitierte sich 1915 an der Universität
Bonn, die ihn 1917 zum außerordentlichen und 1919 zum ordentlichen Professor
ernannte. In dieser Zeit entstand ein enger Kontakt zu den Niederlanden, die er
mehrfach zu Studienaufenthalten und Gastvorlesungen besuchte. 1927 folgte er
einem Ruf auf den Leipziger Lehrstuhl als Nachfolger von Eduard Sievers. Dort
blieb er und gab auch nach Beendigung des zweiten Weltkriegs lockenden Rufen
nach auswärts nicht nach. Er schlug Ehrenstellungen aus, sofern die Gefahr bestand,
daß sie ihn von seinen wissenschaftlichen Anliegen abführten, scheute aber keine
neue Bürde, sofern diese versprach, ihn auf dem angetretenen Wege
voranzubringen. Sofort nach Kriegsende setzte auch er sich mit aller Kraft für den
Wiederaufbau der Universität und ihrer Bibliothek sowie die Aufnahme eines
geregelten Studienbetriebes und die Reform der Studienpläne ein. Ab 1948 war er
nach der Wiedereröffnung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
deren amtlich bestätigter Präsident und ab 1952 Direktor des neu gegründeten
Instituts für deutsche Sprache und Literatur bei der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Die Bürde all dieser Ämter in Forschung und Lehre hat
er, mit erstaunlicher Willenskraft begabt, bis wenige Jahre vor seinem Tode in
ungebrochener Kraft getragen und dadurch zu seinem Teil den Aufbau der
Wissenschaft in der Deutschen Demokratischen Republik gefördert. Die Leipziger
Zeit wurde nur selten, und je später desto weniger unterbrochen durch gastweise
Aufenthalte oder Besuche in Skandinavien, in der Schweiz, in Österreich. Aber so
wenig Bewegung sein Lebenslauf äußerlich auch zeigt, sein Werk war in Konzeption,
Ausbau und Wirkung international. Bedeutende Germanisten aus aller Welt brachten
das seinerzeit so zum Ausdruck, daß sie ihn in der Festgabe zu seinem 70.
Geburtstag grüßten als ‘den unermüdlichen Kämpfer für die Weltweite der
Wissenschaft und die geistige Verbundenheit ihrer Vertreter.’
Theodor Frings ist zeitlebens von seinen Anfängen her bestimmt geblieben. Den
großen Konzeptionen seiner jungen Jahre blieb er, da sie sich im Kern als richtig,
fruchtbar und weiterführend erwiesen, treu, und überprüfte sie ständig an der Praxis,
in deren komplizierte Komplexität er wachsend tiefere Einsichten gewann. So hat
sein Werk jeweils zwei Seiten, einmal die großen Grundgedanken, die kühnen,
vereinfachenden Zusammenfassungen, die Hervorhebung des Wesentlichen, zum
andern die sorgfältige Beachtung der erdrückenden Fülle der Erscheinungen, von
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deren Vielseitigkeit kein auch noch so kleines Detail vernachlässigt wurde. In diesem
Sinne bildeten Akribie und Großzügigkeit bei ihm keinen unversöhnlichen
Widerspruch, sondern wurden in ihrer Vereinigung zum Quell geistiger Bewegung
und wissenschaftlichen Voranschreitens.
Zu einer von Frings' Grundkonzeptionen gehört die Auffassung, daß
Sprachgeschichte Menschheitsgeschichte im tiefsten Sinne des Wortes sei. Der
junge Dialektgeograph aus der Schule des Sprachatlasbegründers Ferdinand Wrede
begann mit der Beobachtung der Sprache, die am Boden haftet, der lebenden
Mundart seiner Heimat, wobei er aber schon in seiner Dissertation Studien zur
Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf und Aachen (1913)
weiterschritt zu grundsätzlichen Fragen ihres Lebens in Raum und Zeit unter
Einbezug des Menschen in seinen natürlichen und gesellschaftlichen Bindungen
wie vor allem seiner Geschichte. Er fragte nach dem Warum einer bestimmten
Erscheinung zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. Er fragte nach
der historischen Kausalität, nach der Wechselwirkung von Sprache und Geschichte,
von Sprache und Gesellschaft. Mit dem Einbezug dieser dynamischen Faktoren
durchbrach Frings den Dogmatismus der Junggrammatiker. Es ist z.B. sein Verdienst,
die Bedeutung der spätmittelalterlichen Territorien für die Ausbildung der
Dialektgrenzen der Neuzeit herausgestellt zu haben. Waren während der Bonner
Zeit die rheinischen Mundarten der gegebene Ausgangspunkt, um mit veralteten
sprachwissenschaftlichen Anschauungen zu brechen, so in Leipzig die
mitteldeutschen, die durch ihre völlig andere Entstehung im Zuge der feudalen
Ostexpansion vor ganz neue Probleme stellten. Hier wurden die Siedlerströme als
bestimmender erkannt als die Territorien. Diese Ansätze weiteten sich in einem
ersten Schritt zu Sprachgeschichten einzelner Landschaften, so zur Rheinischen
Sprachgeschichte (1922), zu den Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den
Rheinlanden (1926), später vereint und erweitert in Sprache und Geschichte I, II
(1956), wie Sprache und Siedlung im mitteldeutschen Osten (1932), den Grundlagen
des Meißnischen Deutsch (1936) und den Kulturräumen und Kulturströmungen im
mitteldeutschen Osten (1936), später vereint und vermehrt in Sprache und
Geschichte III (1956). Sie weiteten sich auch zu einem neuen Bild vom Werden der
neuhochdeutschen Gemein- und Schriftsprache, Der Weg zur deutschen
Hochsprache (1944). Frings wies, gewiß einseitig überspitzend, wie wir heute sehen,
aber damals geltende Irrmeinungen berechtigt damit entkräftend, auf die mundartliche
Basis des Neuhochdeutschen in der ostmitteldeutschen Ausgleichssprache der
Siedler, hat aber auch schon die
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ostmitteldeutsch-oberdeutsche Symbiose auf höherer Ebene der Schreibsprache
gesehen und betont.
In einem weiteren Schritt zielte er dann, vielfältige Erfahrungen und Erkenntnisse
verbindend, auf eine anspruchsvolle Grundlegung der Geschichte der deutschen
Sprache (1. Aufl. 1948, 2. erw. Aufl. 1950, 3. erw. Aufl. 1957), kein bequemes Lehrund Handbuch, sondern eine geniale, eigenwillige Skizze, aus Vorträgen
zusammengewachsen, die ihresgleichen unter den vielen vorhandenen Geschichten
der deutschen Sprache nicht findet, und die nach des Verfassers eigenen Worten
nur ‘Grundlegung und Balkenwerk’ sein will. Sie wurde begleitet von einer Fülle
inzwischen berühmt gewordener anschaulicher Karten.
Früh erkannte Frings die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit und
kooperativer Arbeitsteilung und schuf an allen seinen Wirkungsstätten immer neue,
den jeweiligen Projekten angepaßte Arbeitskollektive, die er meisterhaft zu leiten
und sicher zu den angezielten Ergebnissen zu führen verstand. Das galt schon für
die rheinische Zeit und die fruchtbare Zusammenarbeit mit Hermann Aubin und
Josef Müller, was mit entsprechenden Partnern und je später je mehr auch Schülern
in Leipzig fortgesetzt wurde.
Die Begegnung mit Romanisten wurde bei dem Blick auf den rheinischen Westrand
und darüber hinaus unvermeidlich. Hier stellten sich Fragen der Germania Romana
wie der Romania Germanica. Ihnen ist Frings, weit über den lokalen
dialektgeographischen Anlaß hinaus, in die Tiefen der Geschichte vordringend, im
Lautlichen (Germanisch ō und ē [1939]) wie vor allem im Wortschatz nachgegangen,
außer in der Germania Romana von 1932 in vielen grundlegenden Aufsätzen und
Beiträgen, deren Ergebnisse aus einer Geschichte der deutschen Sprache nicht
mehr wegzudenken sind.
Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne große Materialsammlungen. Darum
war Frings zeit seines Lebens auch der große Anreger, Förderer, Leiter und vor
allem auch selbst produktive Nutzer von Wörterbuchunternehmungen. Das begann
schon mit dem Rheinischen Wörterbuch, das er mit begründete, und dessen
Bearbeitung er auf einen Weg leitete, der einen Abschluß in absehbarer Zeit
sicherstellte. In Leipzig konzentrierte er die Wortschatzsammlungen zum
Althochdeutschen von Elias Steinmeyer bei der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften und brachte mit Elisabeth Karg-Gasterstädt die Arbeiten an einem
breit angelegten Althochdeutschen Wörterbuch in Gang, von dem er zwar bis zu
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seinem Tode nur das Erscheinen eines ersten Bandes (A und B) erleben durfte,
aber dessen Materialien er in einzigartiger Weise für die Geschichte der deutschen
Sprache fruchtbar gemacht hat. Es sei hier außer auf den weltweit anerkannten
großen Wurf der Germania Romana (1932, 2. Aufl. 1966 besorgt von Gertraud
Müller) nur auf den bei der Wiedereröffnung der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften zu Leipzig im Jahre 1948 gehaltenen Vortrag Antike und Christentum
an der Wiege der deutschen Sprache gewiesen, eine Perle der Vortragskunst, an
der sich der Meister der Sprache, der knappen, treffenden und anschaulichen
Formulierung besonders gut studieren läßt, oder auf den nur im Ausland (Schweiz,
Schweden, Rumänien) gehaltenen Vortrag Glaube, Liebe, Hoffnung, der erst 1971
aus dem Nachlaß publiziert wurde. Dem Romanisten Walther von Wartburg steuerte
Frings zu seinem Französischen Etymologischen Wörterbuch in der Aufsatzreihe
Französisch und Fränkisch Wichtiges zu den germanischen Lehnwörtern im
Französischen bei. In Leipzig richtete er bald nach seinem Amtsantritt eine
Arbeitsstelle für ein Obersächsisches Wörterbuch ein, die im Brande des Jahres
1943 mit ihrem gesamten Material vernichtet wurde. Sie wurde 1955 erneut von
ihm ins Leben gerufen. Als Direktor des Instituts für Deutsche Sprache und Literatur
bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin sammelte er die
germanistischen Großunternehmen der DDR unter den fördernden Schutz dieser
Institution und sorgte mit beispielloser Energie für die Vollendung des Deutschen
Wörterbuchs der Brüder Grimm nach rd. 100-jähriger schwieriger Geschichte dieses
Werkes.
Nur auf einer solchen Erfahrungsgrundlage und mit einem weit über das deutsche
Sprachgebiet gerichteten Blick, der sich souverän über staatliche und nationale
Grenzen hinweg auf alte übergreifende Gemeinsamkeiten und Unterschiede
konzentrierte, konnte Frings vorstoßen zu neuen Vorstellungen über den Aufbau
des Deutschen und des Germanischen wie des Niederländischen und des
Niederdeutschen. Er erkannte die zentrale Schlüsselstellung des Niederländischen
im Aufbau des strittigen Westgermanischen zwischen dem Englischen und
Festlanddeutschen. Von besonderer Wirkung, zumal im Ausland, war sein 1943, in
Deutschlands dunkelster Zeit während der Besetzung der Niederlande durch die
Nazis vor der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig gehaltene
Vortrag Die Stellung der Niederlande im Aufbau des Germanischen, 1944 separat
und dann, nach seinem Tode, 1971 noch einmal im Rahmen seiner Kleinen Schriften
gedruckt. War hier schon das Ingwäonenproblem ange-
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rissen, so reizte ihn das Buch von H. Teuchert über die Sprachreste der
niederländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts (1944) zu weiterer intensiver
Beschäftigung damit. Deren Frucht war nach vielerlei Vorarbeiten die mit G. Lerchner
1966 gemeinsam verfaßte Arbeit Niederländisch und Niederdeutsch. Aufbau und
Gliederung des Niederdeutschen. Hinter Frings' letzten sprachwissenschaftlichen
Aufsätzen mit den sehr speziell scheinenden Titeln wie z.B. Vom ‘g’, von seinen
Lautwerten und von germanischen Sprachlandschaften (1955), Flämisch ‘kachtel’
(Füllen), lateinisch ‘capitale’, und der Übergang von ‘ft’ zu ‘cht’, deutsch ‘Kraft’,
niederländisch ‘cracht’ (1961), Possessivpronomen zwisschen Niederländisch und
Deutsch (1971 aus dem Nachlaß) steht mehr als die Behandlung eines
Spezialthemas. Sie zeigen, was die sprachhistorische Beherrschung der gesamten
Germania in ihrer Weite und Tiefe für neue und grundlegende Erkenntnisse
verspricht. Allen Spekulationen und aller Erstarrung im System feind, halten seine
Gedankenkreise trotz aller Rundung den Weg nach allen Seiten offen und spornen
zum Mitgehen und Weitergehen auf diesen allerdings rauhen und steilen Wegen
an.
Einen ähnlichen Weg wie auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft legte Frings
bei der Beschäftigung mit der Literatur zurück. Auch hier wurden die Weichen schon
in seiner Frühzeit gestellt, und kleine Anfänge wuchsen sich zu Riesenprojekten
aus. Aus einer Sprachgeschichte des Nordwestens waren natürlich neben anderem
die literarischen Texte nicht wegzudenken. Und hier waren es von Anfang an Texte,
die sowohl sprachlich wie literarisch scheinbar unlösbare Fragen aufwarfen, die
Frings faszinierten und sein ganzes Leben nicht mehr losließen: Die Werke des
Heinric van Veldeken, der Rother, Morant und Galie. Über die intime sprachliche
Beschäftigung mit diesen Denkmälern wurde er auch zum Editor, und er hat sich in
allen Stufen der Editionskunst erprobt vom vorbildlichen diplomatischen
Handschriftenabdruck (König Rother hg. von Th. Frings und J. Kuhnt, 1. Aufl. 1922)
über den kritischen Text (Veldekes Sente Servas hg. von Th. Frings und G. Schieb
1956; Morant und Galie hg. von Th. Frings und E. Linke, aus dem Nachlaß im Druck)
bis zur kritischen Ausgabe höchsten Anspruchs mit synoptischer Darbietung von
handschriftlicher Überlieferung und kritischem Text (Veldekes Eneide hg. von G.
Schieb und Th. Frings 1964, 1965, 1970). Die Ausgaben waren jeweils begleitet
von tiefschürfenden laut-, formen- und wortgeschichtlichen Untersuchungen, zu
denen er immer wieder neue Mitarbeiter heranzog. Diese Untersuchungen lieferten
weit über ihren unmittelbaren Anlaß hinaus Beiträge zur
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Geschichte der deutschen Sprache an bisher zu Unrecht vernachlässigten Stellen.
Was sie an Ergebnissen zu Tage förderten etwa über die einheitliche maasländische
Dichtersprache in allen Werken Veldekes, des Wegbereiters der deutschen höfischen
Klassik, wie über die niederrheinische Dichtersprache der Chansons de Geste
Morant und Galie und Karl und Galie, hat viel Staub aufgewirbelt und manchen
Widerspruch der Unbelehrbaren hervorgerufen, aber auch vielfach zum
Weiterforschen, zumal auf niederländischer Seite, angeregt. Es ist Frings' Verdienst,
die kurze Blüte einer maasländisch-westmitteldeutschen Literaturprovinz
französischen Geschmacks vor und um 1200 wieder ans Licht gehoben zu haben,
die durch das Hauptinteresse der Forschung an der mittelhochdeutschen und
mittelniederländischen Klassik völlig vergessen oder falsch interpretiert zu werden
drohte.
Wie in der Sprachgeschichte so ist für Frings auch in der Literaturgeschichte
charakteristisch sein Blick über die Grenzen von Staaten, Nationen, Kulturkreisen
und Barrieren der Wissenschaftsdisziplinen hinweg wie sein Sinn für alles Echte,
Naturgewachsene, ‘Volkstümliche’. Daher sein besonderes Interesse für die
Grundtypen und einfachen Formen des allgemein menschlichen Dichtens der Völker
und ihre geschichtliche Entwicklung in der Wechselwirkung von Einzelnem und
Gesellschaft.
Durch Slawisten angeregt stellte er den rheinischen Spielmann neben den
serbischen Sänger und russischen Skomorochen und löste so dessen umstrittene
Gestalt aus der Vereinzelung. Das Wissen um einheitlich gesamteuropäische vorund frühliterarische Entwicklungen ließ ihn im Streit der Meinungen in großen Zügen
den Weg zeichnen, wie er ihn sah, ‘vom Lied zum Kurzepos, zum Großepos und
am Ende zu den riesenhaften Formen, die im späten Mittelalter daraus werden’,
ohne zu übersehen, daß die Entwicklung in Einzelfällen auch, historisch und
gesellschaftlich bedingt, anders verlaufen konnte und verlaufen ist. Höhepunkte
dieser Forschung waren neben vielen Spezialstudien sein 1938 in Amsterdam als
Ehrendoktor dieser Universität gehaltener Vortrag Europäische Heldendichtung und
sein mehrfach gedruckter zusammenschauender Aufsatz Die Entstehung der
deutschen Spielmannsepen (1939, 1951, 1971). Kein Wunder, daß er nach der
Begegnung mit V. Schirmunski in diesem einen Weggenossen erkannte, dessen
1961 aus dem Russischen übersetzte Vergleichende Epenforschung er begrüßte
und dessen Londoner Vortrag On the Study of Comparative Literature von 1966 ihn
noch am letzten Abend vor seinem plötzlichen Tod zu fragmentarisch gebliebenen
Notizen eigener
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Gedanken und Einsichten anregte. Frings' spätere intensive Beschäftigung mit der
Lyrik greift gewiß auch frühe Anregungen wieder auf. Er hat oft wiederholt, wie
unvergeßlich ihm aus seiner Studienzeit als Minnesang-Seminar von Friedrich Vogt
und die Vorlesungen von Eduard Wechssler geblieben seien, aus denen 1909
dessen Werk Das Kulturproblem des Minnesangs hervorgegangen ist.
Und dann natürlich Veldeke, dessen Lyrik nicht nur schwierige sprachliche
Probleme aufwarf, sondern auch literarische. Die sprachlichen suchte Frings mit
der Erstellung eines neuen kritischen maasländischen Textes für die Neubearbeitung
von Des Minnesangs Frühling von Carl von Kraus 1940 zu lösen, dessen Begründung
dann gesondert 1947 (mit G. Schieb) folgte. Literarisch gab Veldekes Lyrik Fragen
auf einmal durch das Phänomen des Nebeneinanders und der Durchschichtung
von schlicht Volkstümlichem und Gesellschaftskunst höchsten höfischen Anspruchs,
zum andern dadurch, daß sich Veldekes Kunstübung in den Rahmen des deutschen
Minnesangs nicht fügen wollte und zu ihrer Erklärung dazu herausforderte, die
Grenzen der Nationalliteraturen zu überschreiten. Bei Veldeke wie dem älteren
deutschen Minnesang überhaupt reizte es Frings vor allem, den einfachen Formen,
den Grundtypen, dem ‘Volkstümlichen’ nachzugehen, um von dort stufenweise
aufzusteigen zu dem, was sich an Kultur und Kunst Einzelner und der Gesellschaft
wie in Ringen wachsend anlegt, um Hochleistungen gepflegter Kunstdichtung
heranzubilden. Daß er den Blick von der Germania auf Europa und von da, wo nötig,
auf die ganze Welt richtete ‘von Portugal bis China’, gibt seinen großzügigen
Vorträgen Minnesinger und Troubadours (1949) und Die Anfänge der europäischen
Liebesdichtung im 11. und 12. Jahrhundert (1960) besonderen Rang. Er bekannte
sich ausdrücklich zum ‘romantischen Weg’ in der Forschung, zu Herders Stimmen
der Völker in Liedern. Die Überschichtung und Durchschichtung der einfachen
Formen durch gesellschaftsgebundene Kunstlyrik, die Verritterung und Höfisierung
der deutschen Lyrik unter dem Einfluß provenzalischer, französischer und
mittellateinischer Vorbilder stellte er besonders eingehend für einige Lieder Walthers
von der Vogelweide und Heinrichs von Morungen dar. Er hatte sich große
Zettelsammlungen der gesamten europäischen Liebeslyrik angelegt, die ihm immer
weitere großzügige Vergleiche und tiefschürfende Interpretationen ermöglichen
sollten, zu denen er leider nicht mehr kommen konnte. Besonders erregt hat ihn
das Erscheinen der zwei Bände Medieval Latin and the rise of European Love-Lyric
(1965-66) von Peter Dronke, der darin u.a. die
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kühne Hypothese von der uralten Einheit von ‘volkstümlicher’ und ‘höfischer’
Liebeslyrik und der gleichen allgemeinmenschlichen Wurzel der ‘courtly experience’
aufgestellt hat. Es wäre gewiß zu mehr als einer Rezension im üblichen Sinne
gekommen, wenn Frings die Zeit dazu noch vergönnt gewesen wäre. Darauf deutet
schon sein Versuch, zwei bei Dronke mitgeteilte mittellateinische Gedichte aus dem
Regensburger Codex zum Frauenlied Veldekes MFr 57,10 in Beziehung zu setzen
(1967).
Über dem imponierenden Forscher Frings darf der wirkungskräftige Lehrer und
Erzieher nicht vergessen werden. Seine Hörer und Schüler sind zahllos gewesen,
und jeder ließ sich gern in den Bann seiner Persönlichkeit ziehen, zumal das Feld
seiner Interesssen so weit war, und er fundierte abweichende Meinungen immer
respektierte. Er machte es allerdings niemandem leicht. Seine Vorlesungen
entbehrten oft der Rundung und Systematik. Grundwissen konnte man sich
anderwärts aneignen. Dafür aber erlebte man die Dynamik wissenschaftlicher
Fragestellungen, den energischen Zugriff auf neue Lösungsversuche, erhielt Einblick
in laufende Forschungsprojekte. Zumal seine Schüler nahm er in härteste Zucht,
um sie auf den Weg zu wissenschaftlicher Prägnanz, zu einem unbestechlichen
Urteil und Beschränkung auf das Wesentliche zu führen. Waren diese
Grundbedingungen erfüllt, ließ er den Mitarbeitern seiner Forschungskollektive bei
festgelegtem wissenschaftlichen Ziel große individuelle Freiheit und
Entfaltungsmöglichkeit, ja entließ sie bald zu selbständiger Mitarbeit. Seine
Menschenkenntnis ließ ihn jeden an der richtigen Stelle einsetzen zu rationellster
Arbeitsteilung und baldigem Erfolg. Er war ein Kopf, der hundert Hände brauchte,
den Reichtum der Ideen und andringenden Fragen zu bewältigen, und es lag in
seiner Persönlichkeit, sie auch zu finden. So hat er seinem Lebenswerk viele Namen
verbunden. Selbst blieb er zeitlebens ein Lernender auf allen Gebieten,
aufgeschlossen für alle Neue und den Menschen Fördernde, sofern es nur von echt
humanistischem Geist getragen war, der auch seine eigenen Entschlüsse bestimmte.
Kein Wunder, daß in der Zeit des Übergangs von überragenden
Einzelpersönlichkeiten, die den Fortschritt der Wissenschaften bestimmten, zur
Konzentrierung in überpersönlichen Wissenschaftsorganisationen, die die
Entwicklung in bewußte Leitung nahmen, er dazu prädestiniert erschien, hohe
leitende Stellungen in diesen Organisationen, zumal den Akademien, zu bekleiden.
Er wurde in den Jahren des antifaschistisch-demokratischen Aufbaus in der heutigen
Deutschen Demokratischen Republik geradezu zur Verkörperung des Akademiege-
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dankens. 1945 von den Mitgliedern der Sächsischen Akademie der Wissenschaften
zu Leipzig zum Präsidenten gewählt, hat er unermüdlich um deren Wiedereröffnung
gerungen. Sie erfolgte 1948; er übernahm nun offiziell die Präsidentschaft, die er
20 Jahre, bis 1965, in fester Hand innehatte. Auch in der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin hat er als Sekretar der Klasse für Sprachen, Literatur und
Kunst die Entwicklung maßgebend beeinflußt, ebenso als erster Direktor des 1952
neu begründeten Instituts für Deutsche Sprache und Literatur. Mehrere Jahre
hindurch hat er dann als Krönung dieser Entwicklung alle Akademien des deutschen
Sprachgebiets bei der Union Académique International in Brüssel vertreten. In all
diesen Institutionen sammelten sich alte und neue Großunternehmen, Wörterbücher,
Editionen, Publikationsreihen, von denen Frings viele selbst ins Leben gerufen bzw.
betreut hat. Unter den Zeitschriften sind es vor allem die Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur, denen er, seit er sie 1933 übernahm, während
über 30 Jahren Herausgeberschaft über schwerste Katastrophen hinweg Weltgeltung
verschafft und erhalten hat.
Die Ehrungen blieben nicht aus. Die früheste war 1920 die Wahl zum Mitglied der
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Er wurde Amsterdamer (1937),
Genter (1962) und Leipziger (1966) Ehrendoktor, ordentliches, ausländisches,
korrespondierendes oder Ehren-Mitglied vieler in- und ausländischer Akademien
und gelehrter Gesellschaften, Hervorragender Wissenschaftler des Volkes und
zweimal Nationalpreisträger der Deutschen Demokratischen Republik, um nur die
hervorstechendsten Ehrungen zu nennen. Er hat in der Tat die Germanistik in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend und bleibend mitgeprägt und ist
aus ihr nicht mehr fortzudenken.
GABRIELLE SCHIEB
Die Veröffentlichungen von Theodor Frings sind bis 1956 lückenlos
verzeichnet im Schriftenverzeichnis, zusammengestellt von Dr. Adalbert
Plott und einem Mitarbeiterkreis (In: Fragen und Forschungen im Bereich
und Umkreis der germanischen Philologie. Festgabe für Th. Frings zum
70. Geburtstag 23. Juli 1956. Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche
Sprache und Literatur bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin 8, 1956, S.399-427).
Die Fortsetzung bis zu seinem Tode, zusammengestellt von Ilse
Stohmann, findet sich in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache
und Literatur 91 (1), 1969, S.239-249; 91 (2), 1971, S.558.
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Jozef Goossenaerts
Wuustwezel 25 februari 1882 - Astene 6 december 1963
Ik geloof niet dat er in geheel België nog een tweede Atheneumleraar te vinden zou
zijn met een zo bewogen en goed gevuld leven als Jef Goossenaerts. Dat begon
reeds van in het college.
Hij was het tweede kind van een Kempens landbouwersgezin. Zowel zijn moeder
als zijn vader behoorden tot oude Kempense boerengeslachten en Jef was daar
zeer trots op. De hoeve zijner ouders lag op de Vlijmink, een wijk van de gemeente
Wuustwezel, maar dichter bij de parochie Achterbroek, die deel uitmaakt van de
gemeente Kalmthout. Hij voelde zich een echte Kalmthoutenaar en het is pas bij
zijn overlijden dat ik vernam dat hij het niet was.
Hij ging ter schole in Achterbroek, eerst bij de nonnekens, dan naar de
jongensschool. Hier vond hij een uitstekend onderwijzer, Felix Loos, een man die
in hem de eerste kiemen van zijn flamingantisme legde en op de knaap een blijvende
indruk naliet.
De Goossenaerts waren, zoals trouwens de meeste Kempenaren, diep gelovig
katholiek en Jef is dat, trots zijn opstandig karakter, tot aan zijn dood gebleven. Dat
belette hem echter niet ook op dat gebied zeer ruimdenkend te zijn en heel wat
vrijzinnigen onder zijn vrienden te tellen.
In 1894 zond zijn vader de twaalfjarige knaap naar het zeer bekende Klein
Seminarie te Hoogstraten. Vader noch zoon dachten aan universiteit. Maar het lot
zou er anders over beschikken. Het toelatingsexamen van Jef was zo goed, dat hij
in de zesde latijnse kon worden aanvaard. Maar (want er was toch een ‘maar’ aan
verbonden) de lessen werden daar in het Frans gegeven. En ons boerezoontje uit
de Achterhoek (zoals trouwens alle Vlaamse landbouwers- en arbeiderskinderen)
kende die taal niet. Dan maar een klas lager, in de zevende voorbereidende, om er
eerst Frans te leren. Goossenaerts was daar interne leerling en de tucht was er
zeer streng. In die tijd, en ook nog een hele tijd later, bestond nog het onterende
‘signe’, een verklikkingsmethode. Het was de leerlingen namelijk verboden op de
speelplaats een andere taal te gebruiken dan het Frans. Wie dat gebod overtrad
en zijn dialekt (of Nederlands!) sprak, kreeg een rolletje papier waarop hij zijn naam
moest schrijven. Hij kon er zich slechts van ontdoen door een medeleerling te
betrappen die ook het bevel niet nakwam. Wie niet genoeg Frans kende of die taal
gedurende de speeltijd
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of op de wandeling niet wilde gebruiken, deed maar best te zwijgen. Die
verklikkingsmethode heeft natuurlijk heel wat Vlaamse jongens tot verzet
aangespoord en de Vlaamse zaak gediend. Dr. Jozef Weyns, ook een Kempenaar,
maar van een jongere generatie, die zeer sterk met Goossenaerts bevriend was,
schrijft: ‘een kladschrijfboek ‘cahier de flamand’ van 1894, uit zijn tijd aan het Klein
Seminarie te Hoogstraten had hij bewaard en ik heb het ooit mogen zien. Ik heb
toen aangetekend dat er negenmaal in stond: ‘In Vlaanderen Vlaamsch’ en
1
zeventienmaal ‘Leve de Vlaamsche Leeuw’.’ In 1894! Het was zijn eerste jaar in
dat college. Men kan nu wel meesmuilend de schouders ophalen voor dat ‘flauw’
romantisme, dat toen eigen was aan de Vlaamse jeugd, maar het was de spoorslag
voor de actie die eruit groeien zou en die de Vlamingen zou brengen waar ze nu
zijn.
In het Klein Seminarie te Hoogstraten was er toen een jonge leraar, bezield met
de liefde voor zijn moedertaal en een entoeziast ijveraar voor een Algemeen
Beschaafd Nederlands: E.H. Th. Spaeninkx. Hij zal het wel zijn geweest die Jef het
eerst heeft gewezen op het belang van een korrekt taalgebruik en de weg heeft
voorbereid voor Willem de Vreese's taalzuiverende invloed.
Het is in het Klein Seminarie dat de vriendelijke, guitige, maar Vlaamsgezinde Jef
de eerste tekenen van opstandigheid vertoont en verboden paden bewandelt.
Gedurende de Paasvakantie van 1897 (hij zit in de vierde Grieks-Latijnse) sticht hij
met enkele andere medeleerlingen in het geheim Het Heidebloempje, een bond van
‘collegestudenten’. Jef hield van dergelijke geheime vergaderingen en is daar blijven
van houden. Was hij in 1919 al niet aan zijn derde ‘Veem’! Ook zijn opstandigheid
groeide steeds voort en het mag dan ook een geluk heten dat hij in 1901 zijn
humaniora te Hoogstraten beëindigde.
Jef Goossenaerts zal dus geen landbouwer worden zoals zijn voorouders. Maar
welk studievak zal hij kiezen? Met zijn diploma van Grieks-Latijnse humaniora kan
hij alle kanten uit, maar de studie mag niet te lang duren, want de ouders zijn niet
rijk en er zijn vier kinderen. Na vier jaar studie kan men in de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte een doctorstitel behalen en leraar worden. Welk vak kiezen? Klassieke
Filologie? Geschiedenis? Germanistiek? Hoewel Jef in het college een goed leerling
was voor de klassieke talen en ook over een uitstekend geheugen beschikte,

1

Wetenschappelijke Tijdingen 24.1, 1964, k.6.
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kiest hij de Germanistiek. Ik kan niet met zekerheid zeggen waarom. Gewis niet uit
liefde voor Engels of Duits, want die talen werden in de colleges zeer stiefmoederlijk
behandeld. Ik vermoed dat het uit Vlaamsgezindheid was, zoals trouwens zovele
anderen vóór en na hem. Waarschijnlijk heeft de invloed van de heer Spaeninkx
daar ook iets mee te maken. En nu gebeurt er iets zonderlings. De katholieke
landbouwerszoon gaat niet in Leuven studeren zoals alle collegeleerlingen van zijn
streek, maar in Gent. Ik heb ergens gelezen dat het Willem de Vreese was die hem
aantrok. Indien dat juist is, dan kan Jef Goossenaerts die naam alleen uit de mond
van E.H. Spaeninkx gehoord hebben, die de naam van de jonge Gentse hoogleraar
waarschijnlijk kende door zijn werk over De Gallicismen in het Zuidnederlands en
door zijn actie in Vlaanderen voor een Algemeen Nederlands, nauw aansluitend
met, en steunend op dat van het Noorden.
Wat er ook van zij, Jef trok naar Gent en is er, een paar jaren nadat hij zijn
doctorstitel had verworven, teruggekeerd om er zich voor goed te vestigen. Hij heeft
er meer dan vijftig jaar verbleven. Zijn belangrijkste professoren waren: de
Oostendenaar Jozef Vercoullie, de Gentenaren Willem de Vreese en Paul Fredericq,
de Waal Henri Pirenne (Verviers), de Haarlemmenaar Henri Logeman en de
Luxemburger Andreas Bley (Echternach). Hoewel Jef Goossenaerts nu al acht jaar
Frans achter de rug had, zullen de algemene vakken die alle tot in 1930 in het Frans
gedoceerd werden, hem toch nog een zekere inspanning hebben gekost, net als
het Engels en het Duits waarvoor hij onvoldoende voorbereid was. Vooral het Engels
zal van hem veel aandacht, moeite en ijver hebben gevergd, want Logeman was
een zenuwachtig, veeleisend en sarkastisch man. Gelukkig beschikte Jef
Goossenaerts over een goede gezondheid, een sterke wil, een grote werkkracht
en een uitzonderlijk geheugen, dat hem ook later bij zijn organizeren onschatbare
diensten heeft bewezen.
Jef werd natuurlijk onmiddellijk lid (later voorzitter) van het Vlaams katholiek
studentengenootschap De Rodenbachsvrienden, de tegenhanger van het (toen)
liberale, Vlaamsgezinde, vrijzinnige en anti-klerikale 't Zal Wel Gaan.
Een van de grote Vlaamse figuren uit die tijd aan de Gentse universiteit was de
bioloog prof. dr. Julius Mac Leod, de stichter van de Vlaamse natuur- en
geneeskundige congressen (1897) en de welbespraakte ijveraar voor de
vernederlandsing van de Gentse universiteit. Zijn invloed reikte verder dan de kring
der vrijzinnige studenten getuigt Jef Goossenaerts
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van hem. Het is ook te Gent dat Jef bevriend werd met de vrijdenker Jan Oskar de
Gruyter, de vernieuwer van het toneel in Vlaanderen en toen zijn jongere
mede-student in de germanistiek. De samenwerking van die twee uitzonderlijke
Vlamingen zal voor de Vlaamse heropstanding na de eerste wereldoorlog van zeer
groot belang zijn.
Jef Goossenaerts promoveerde in 1905 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte
(groep Germaanse Filologie) op een proefschrift dat de grondslag zou worden van
zijn groot werk over De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van
de Kempen. Twee jaar later is hij leraar Germaanse talen, eerst aan het Koninklijk
Atheneum te Chimay (1907-08) en daarna te Ath (Aat), in Wallonië, niet ver van de
taalgrens. Daar begint hij zijn taalgrensactie, samen met twee collega's, dr. Achiel
De Beuckelaere (de latere ‘Ruwaard van Vlaanderen’ van de frontbeweging) en dr.
Filip Van Isacker (de latere Belgische minister), alsook met de onderwijzer Staf de
2
Clerc, (de latere leider van het Vlaams Nationaal Verbond [VNV]).
In 1912 bekomt hij een definitieve aanstelling te Gent en wordt er de collega van
de actieve flamingant Hippoliet Meert, taalkundige en stichter van het ‘Algemeen
Nederlands Verbond’ en van de Westvlaamse dichter René de Clercq, de schrijver
van De noordhoorn, beiden na 1914-1918 wegens activisme veroordeeld en in
ballingschap in Nederland overleden.
In 1914 (hij was toen tweeëndertig jaar oud) maakt onze Kempenaar kennis met
de zee, te Oostende. Hij wandelt daar een uurtje op de dijk met Eugeen Van Oye,
arts en dichter, leerling van Guido Gezelle. Toen was het al oorlog, maar Jef had
er zich ‘uitgeloot’ en was dus vrij van dienstplicht. Zijn studiekameraad dr. Oskar de
Gruyter moet echter naar de oorlog, als kanonnier.
In het bezette gebied ontstond bij een zekere groep Vlamingen - en ook Walen zeer vlug de gedachte aan de Duitsers te vragen wat de Belgische Staat hun had
geweigerd. Zo ontstond het ‘activisme’. Andere flaminganten beschouwden dat als
landverraad en bleven afzijdig; dat waren de ‘passivisten’. Jef Goossenaerts had
nog geen partij gekozen toen hij in november 1915 door de Duitsers tot tien jaar
dwangarbeid werd ver-

2

In De Taalgrens. Orgaan van de Vereeniging ‘Taalgrens, Wakker’, (3, 1931, p.32) kan men
lezen: ‘Door de eerste taalgrenswerkers (St. d.C., A.d.B., Ph. v.I., J.G.) werd in 1912, na
maandenlang wroeten en tasten, de vereniging Taalgrens, Wakker! in het leven geroepen.
Zij spande haar uiterste krachten in om langs de zoo erg bedreigde lijn stambewustzijn te
wekken en voor goed de volle aandacht van eigen volk op het bedenkelijke twijfelstuk te
vestigen.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

58
oordeeld omdat hij twee ontvluchte geallieerde soldaten onderdak had verleend.
Daar stond de doodstraf op. Zijn tot het activisme toegetreden vrienden zullen hem
wel het leven hebben gered. Zo kwam Jef Goossenaerts in de Duitse kerkers terecht.
Eerst in het kamp te Göttingen, een groot krijgsgevangenkamp waar ook Belgische
soldaten zaten, daarna in dat van Havelberg. Op het einde van de oorlog wordt
Achiel Debeuckelaere nog gevangen genomen bij een aanval. Dit geeft aanleiding
tot een aantal geheimzinnige verwikkelingen waarin ook onze vriend Goossenaerts
betrokken schijnt te zijn geweest. Een paar maanden later wordt de wapenstilstand
gesloten en Jef kan terugkeren naar Gent. Ongeveer tegelijkertijd was ook dr. Frans
Daels, commandant-geneesheer uit een tegengestelde richting weergekeerd te
Gent, om zijn vrouw terug te zien en kennis te maken met zijn eerste zoon, die
enkele weken na zijn vertrek naar de IJzer ter wereld was gekomen. Hoe
Goossenaerts en Daels elkaar toen leerden kennen, weet ik niet, maar ook uit die
ontmoeting zal een samenwerking groeien die twintig jaar lang heilzaam zal zijn
voor de culturele ontwikkeling van het Vlaamse Volk.
Ook zijn oud-medestudent dr. Oskar de Gruyter is teruggekomen van de oorlog
en is nu leraar (eerst studiemeester) aan het Kon. Atheneum te Gent. Maar Jef
Goossenaerts is dat niet meer, want hij heeft te Göttingen meegedaan aan activisme
onder de soldaten en was daarom als leraar geschorst.
Oskar de Gruyter was in de winter van 1917 zijn vriend Juliaan Platteau achter
het front gaan opzoeken om de plannen te bespreken van een Vlaams fronttoneel
en met Pasen 1918 was de zaak in kannen en kruiken. Zij konden tot aan de
wapenstilstand vertoningen geven voor de Vlaamse soldaten van de IJzer. Hoewel
Oskar de Gruyter een schitterend leraar was, die zijn leerlingen kon bezielen en les
gaf met hart en ziel, kon hij de planken niet vergeten en trad hij, na zijn lesuren, op
als regisseur en acteur.
Jef Goossenaerts, geschorst, was wel verplicht op een andere manier aan de
kost te geraken. Maar dat belette hem niet (behept zoals hij was met de
oprichtingsziekte) op te richten of te helpen oprichten. De Westvlaamse arts dr.
Verduyn wilde de Vlaamse Oud-Strijders in één verbond samenbrengen: de vos.
Goossenaerts richtte de vos van Oost-Vlaanderen op. (Daaruit groeide dan verder
de ‘IJzerbedevaart’, waaraan in den beginne ook niet-katholieken konden deelnemen,
maar die later uitgroeide tot een klerikale, nationalistische manifestatie.) Hij had een
groot aandeel
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in het tot stand komen van het Vlaams Ekonomisch Verbond, de Vlaamse
Ingenieursvereniging, het Vlaamse Volkstoneel.
Dat Vlaamse Volkstoneel heeft een buitengewoon belangrijke rol gespeeld in het
culturele leven van Vlaanderen. Het heeft tot in de verste hoeken van het Vlaamse
land de eeuwenoude toneeltraditie wakker geroepen. Eerst voor de soldaten aan
het front en later weer voor heel de Vlaamse bevolking speelde het de Warenar,
Jozef in Dothan, Freuleken en Een goed humeur, Onder een dak en Dolle Hans,
Roeping, Levensstromingen, De tuin der dromen, Starkadd alsook vertalingen van
Sofokles, Goethe, Hebbel, Schnitzler, Bahr, Wilde, Shaw, Sjlaikjer en Pinero.
Toen De Gruyter inzag dat hij het leraarschap en het regie- en acteurschap niet
verder samen kon uitoefenen, gaf hij het leraarschap op en toen hij besefte dat hij
financieel het toneel niet baas kon, wendde hij zich tot Goossenaerts, die toch over
gedwongen vrije tijd beschikte. Voortaan zorgde De Gruyter voor het zuiver artistiek
gedeelte, Goossenaerts voor al het overige: directie, propaganda, beheer,
administratie, secretariaat en boekhouding. Op 13 maart 1922 werd De Gruyter
benoemd tot bestuurder van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg (KNS) te
Antwerpen en daarmee nam hun samenwerking een einde.
In juni 1925 werd C. Huysmans minister van Kunsten en Wetenschappen. Hij
benoemde onmiddellijk Jef Goossenaerts in zijn oude plaats aan het Koninklijk
Atheneum te Gent. Deze gaf Nederlands in de zesde en is dat blijven doen tot aan
zijn pensionering. Toen ik in 1928 aan hetzelfde Atheneum werd aangesteld en in
1929 Nederlands zou geven in de hoogste klassen, stelde ik aan Jef voor te ruilen,
maar hij weigerde. Hij hield van zijn jongens, hoefde geen lessen voor te bereiden
en beschikte over veel vrije tijd die hij voor heel ander werk best kon gebruiken.
Hoewel hij zijn baantje aan het Atheneum als bijkomstig beschouwde, was hij
een goed leraar en zijn invloed op de leerlingen was groot. Hij ging zeer gemoedelijk
met hen om en zij hielden ontzaglijk veel van hem. Hij leerde ze niet alleen goed
Nederlands, hij leerde ze veel meer: liefde voor hun taal en liefde voor hun volk. Ik
heb van mijn leerlingen niets dan lof over hem gehoord. Hij stond ze bij met raad
en daad. Dr. M. Gysseling vertelt dat hij op raad en aandringen van zijn oud-leraar
Goossenaerts op achttienjarige leeftijd zijn eerste wetenschappelijke studie over
3
Folklore uit Oudenburg en omliggende schreef en publiceerde. Zijn opstel ter

3

Oostvlaamse Zanten 14, 1939, p.9-75.
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herdenking: Goossenaerts als filoloog is niet zeer lang, maar het ademt vriendschap
4
en dankbaarheid. Diezelfde vriendschap straalt uit het artikel van prof. dr. H. Draye,
die geen leerling van hem is geweest, maar die getuigt dat het aan Goossenaert's
suggestie aan Draye's Leuvense leermeester, prof. Van de Weijer, te danken is,
dat zijn (Draye's) doctorale dissertatie, Een analytische bibliografie van de
5
Vlaams-Waalse taalgrens in België (Leuven 1934) tot stand is gekomen.
Ik ben slechts twee en een half jaar Jef Goossenaert's collega geweest, maar
daar ik in Gent woonde heb ik hem nog dikwijls ontmoet. Hij was een zeer joviaal,
rondborstig man, met wie men onmiddellijk op vertrouwelijke voet stond en die men
op zijn verzoek met zijn voornaam aansprak. Hij speelde een belangrijke rol in de
vergaderingen van de Vlaamse lerarenvakbond van het Officieel Middelbaar
Onderwijs en was natuurlijk de spil van de Vlaamse Filologenkongressen.
Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Jef Goossenaerts is de uitgave
(sinds 1935) van zijn Wetenschappelijke Tijdingen. Orgaan van de Vereeniging voor
Wetenschap, een tijdschrift dat wat inhoud en wat formaat betreft heel veel weg
heeft van Forschungen und Fortschritte.
In januari 1941 verliet ik Gent voorgoed en heb Jef Goossenaerts pas in het begin
van de jaren vijftig weer ontmoet. Over de nare oorlogstijd hebben wij niet gesproken,
want het had ook geen zin meer. Ik wist van vrienden, en ik heb het ook later gelezen,
dat hij zich buiten de collaboratie had gehouden ondanks het feit dat de meeste van
zijn vrienden zich onmiddellijk aan de zijde van de nazi-overweldiger hadden
geschaard. Indien Jef Goossenaerts dat niet heeft gedaan, dan is dat zonder twijfel
omdat hij er geen heil voor Vlaanderen in zag, want hij was gewoon voor zijn
overtuiging uit te komen. Hij komplotteerde wel graag, maar streed steeds met open
vizier.
Zich geheel afzijdig houden kon hij ook niet. In een toespraak, gehouden te
Oostakker op 20 oktober 1968 zei Arthur De Bruyne: ‘In 1942, op de beperkte
Wetenschappelijke kongressen, te Gent gehouden, verzocht dr. Goossenaerts twee
Duitse officieren in uniform (vertegenwoordigers van de Militärverwaltung) beleefd,
6
maar ook beslist, héén te gaan.’
In de Wetenschappelijke Tijdingen kan men ter inleiding van een artikel lezen:
‘Aan een van de specialisten onder de jongeren, docent aan 's

4
5
6

Wetenschappelijke Tijdingen 24.1, 1964, k.9-10.
Meded. Ver. Naamk. Leuven 40, 1964, p.141.
A. de Bruyne, Dr. Jef Goosenaerts in Dietschland-Europa, jan. 1969, p.4.
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Rijks Universiteit te Gent, vroegen we derhalve om onderstaande bijdrage - en om
7
meer. Doch dat meer is voor later, ‘als 't gedaan is’ (Red.).’ Wat de ‘Red.’ met ‘als
8
't gedaan is’ bedoelde, kan ik ook nu nog niet verklaren.
Arthur De Bruyne schrijft voorts: ‘Het komitee voor de Dosfelherdenking te
Dendermonde, in 1950, had een voorzitter nodig die aan verschillende voorwaarden
moest voldoen: hij mocht b.v. niet ‘zwart zijn’ en moest toch het vertrouwen genieten
van de ‘zwarten’ onder de radikale Vlamingen. Niet zonder handigheid, en met heel
wat jongensachtige guitigheid (zijn vele Uilenspiegel-Reinaertsstreken moeten toch
ook wel eens geboekt worden!) heeft dr. Goossenaerts zich toen schitterend van
9
zijn taak gekweten.’ De heer De Bruyne beschouwt deze typering waarschijnlijk als
een compliment. Het spijt mij dan ook zijn zienswijze niet te kunnen delen. Ik hield
meer van de Goossenaerts uit de eerste oorlog dan van die uit de tweede, maar de
toestand in de tweede was ongetwijfeld veel ingewikkelder en eiste eigenlijk een
veel kordater houding. Wat Jef Goossenaerts' gedragslijn heeft bepaald, kan ik niet
vermoeden. Na de bevrijding werd hij gedurende verscheidene maanden in het
kamp voor ‘incivieken’ te Lokeren opgesloten en toen zonder enige veroordeling
vrijgelaten: het beste bewijs dat het gerecht hem niets bepaalds ten laste kon leggen.
Ik heb dat alles pas vernomen toen hij reeds weer thuis was.
Het leed is hem werkelijk niet gespaard gebleven, maar hij heeft het manmoedig
en gelaten gedragen.
Ik behoor niet tot diegenen die het gezegde ‘de mortuis nihil nisi bene’ huldigen,
de waarheid moet ook na de dood de voorrang hebben.
Jef Goossenaerts heeft op mij steeds een grote aantrekkingskracht uitgeoefend
en zijn gezelschap was mij altijd een vreugde: hij was goedhartig, opgeruimd, joviaal
en prettig in de omgang. Hij had veel gemakkelijker en waarschijnlijk beter dan vele
collega's van het Gentse Atheneum een academische loopbaan kunnen inslaan,
maar dat trok hem niet aan. Hij wilde meer doen voor zijn volk, waarmee hij als
boerezoon zich zo verbonden voelde. Hij bleef de bescheiden, liefst achter de
schermen zwoe-

7
8

9

Wetenschappelijke Tijdingen 8.10, 1943.
De specialist waarvan sprake, die vroeger mijn collega aan het Athenaeum te Gent was, heb
ik de dag van de begrafenis van Staf de Clercq, de ‘Führer’ van de Vlaamse collaborateurs,
in het station te Gent gezien in uniform aan het hoofd van zijn zwarte militie.
A. de Bruyne, o.c., p.7.
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gende strijder. Hij was onbaatzuchtig en dacht nooit aan zichzelf. In de geschiedenis
van de Vlaamse strijd neemt hij een enige, maar belangrijke plaats in.
Hij was lid van de Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis.
In 1956-58 verscheen zijn groot werk en in 1962 werd hij tot lid benoemd van de
Maatschappij te Leiden. Hoewel hij niet erg gesteld scheen op eerbewijzen zal die
erkenning van zijn wetenschappelijk werk hem wel genoegen hebben gedaan.
WILLEM PÉE

10

Voornaamste geschriften
Boeken:

De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen. Een
taal-, vak-, geschied-, heem en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse
woordenschat. Gent 1956-1958. (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde, Reeks VI.76; p.1057-1094 zijnde een fonetische transcriptie van een
aantal trefwoorden van de hand van D. Fagot.)
Ons Nederlands un jargon vaseux? Langemark, NV Vonksteen, 1958 (een tweede
druk verscheen in 1958, een derde in eigen beheer in 1962).

Artikelen:
Wetenschap in Vlaanderen. Maandschrift uitgegeven door de Vereeniging voor
11
Wetenschap; na 1939: Wetenschappelijke Tijdingen:
Ter inleiding in 1, 1935, p.1-2.
Dr. J. Mac Leod en ‘De Vlaamsche Hoogeschool’ in 1, 1935, p.34-36.
Vlaamse academiën in 2, 1936, p.1-9.
Willem de Vreese in 3, 1938, k.256-259.
Voor Zuid en Noord in 4, 1939, k.193-194.
Ter inleiding in 5, 1940, k.1-3.
Is er nog werk? in 5, 1940, k.209-212 en k.246-249.
Is er nog werk? in 6, 1941, k.23-25, 58-59, 82-83.

10

11

Van Frans van Sillen, Bibliothecaris aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, vernam ik dat
hij een volledige bibliografie van dr. Jef Goossenaerts had opgemaakt. Hij beschikte er op
dit ogenblik niet over en kon mij ook niet zeggen waar en wanneer zij zou verschijnen. Daar
het mijns inziens geen zin heeft tweemaal hetzelfde werk te doen en omdat bovendien mijn
poging, gezien de korte tijd waarover ik beschik, gevaar zou lopen leemten te vertonen, geef
ik hier enkel zijn groot werk en artikels die mij bekend zijn. Bovendien heb ik ‘zijn’ tijdschrift
Wetenschappelijke Tijdingen volledig geëxcerpeerd, alsook Ons Heem, waarin ik meer dan
eens een korte bijdrage van zijn hand had gelezen. De bibliografie van die twee tijdschriften
is volledig. De Oostvlaamse Zanten, die ik ook systematisch heb uitgeplozen, leverden niets
op.
Vanaf jaargang 5, januari 1940, heette het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen. Orgaan
van de Vereeniging voor Wetenschap.
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Een terugblik in 7, 1942, k.121-124 en 181.
Heemkunde en wetenschap I in 8, 1943, k.49-53.
Heemkunde en wetenschap II in 8, 1943, k.76-78.
Heemkunde en wetenschap III in 8, 1943, k.97-103 (met H. Draye en G.
Schamelhout).
Heemkunde en wetenschap IV in 8, 1943, k.157-158 en 193-196.
Over een museum voor wetenschap in 9, 1944, k.73-76.
Ter inleiding in 10, 1950, k.1-4.
Een instituut voor Neerlandistiek in 10, 1950, k.5-10.
Een vraaggesprek in 10, 1950, k.160-161.
Na een jaar in 11, 1951, k.33-38.
Prof. em. Ir. J. Meuwissen in 11, 1951, k.113-117.
Van de I.W.O.N.L. in 11, 1951, k.337-344 en k.395.
Een veelomvattend, hoogst belangrijk initiatief: de volkskunde-atlas voor Nederland
in 12, 1952, k.1-9.
Iets over Mac Leod en de te vervlaamsen Universiteit Gent in 12, 1952, k.101-104.
Van de taalgrens in België in 12, 1952, k.241-244.
Van onze landbouw en zijn geschiedenis. En van een merkwaardig boek in 12,
1952, k.329-337.
Over hoger landbouwonderwijs en wat er mede in verband staat, door prof. dr.
Martin in 13, 1953, k.5-7 en 43-45.
Een heuglijke tijding. Een groot voorbeeld in 13, 1953, k.41-44.
Voor Zuid-Afrika in 14, 1954, k.1-4.
Van de Lex Salica 1 in 14, 1954, k.249-252.
Een praatje met de lezer in 18, 1958, k.1-4.
Onze Reinaert op het spoor in 19, 1959, k.241-257 en k.289-306.
Hoger onderwijs en kijkradio in 19, 1959, k.443-448 (met M. Grijpdonk).
De taalgrens in 20, 1960, k.1-2.
†Jan Grauls in 20, 1960, k.103-108 (met M. Grijpdonk).
Waar staan wij? in 21, 1961, k.1-6.
De Nederlandse taal in Vlaanderen in 21, 1961, k.353-358.
Geen tweede taal in het lager onderwijs in 22, 1962, k.49-58.
Over en uit onze Cuerboeken en nog wat in 22, 1962, k.387-398.
Wetenschappelijke Kongressen in 1963. Onze eigen aantekeningen in 23, 1963,
k.267-270.

Ons Heem:
Een Jan van Gent in 9, 1951, p.130 (Sprokkeling 165).
Van boekweit en nog iets in 11, 1955, p.61-68.
Een blaadje uit onze kultuurgeschiedenis in 11, 1957, p.128.
Nog van meulens in 12, 1958, p.91 (Molenbericht).
Heemverbonden doopnamen in 12, 1958 (Onze stam 7; Familiekundige
sprokkelingen).
Honderd molens in 12, 1958, p.154 (Molenbericht).
Een huismiddeltje in 12, 1958, p.188 (Limburgse lieflijkheden).
Heemkunde in 13, 1959, p.137-144.
Molens en techniek in 13, 1959, p.155 (Molenbericht).
In de stille Kempen in 13, 1959, p.167-172.
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Ook een paar Reynardiana in 14, 1959, p.53-55.
Iets over voornamen, familienamen, bijnamen en dies meer in 14, 1960, p.103-108
(Onze stam 9).
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En nog de ‘Butterkanne’ uit Goslar in 14, 1960, p.192 (Sprokkeling).
De aardappelziekte, de stad Wenen, de honingslinger en de polka in 14, 1960,
p.226 (Sprokkeling).
Hoe de Vlaming geschapen is in 16, 1961, p.13 (Sprokkeling).
Nog stro in de kerk in 16, 1961, p.50 (Sprokkeling).
Merkwaardig vogelmuseum in 16, 1962, p.194-195 (Sprokkeling).
Verjaardag-sprokkeling in 16, 1962, p.212 (Onze stam 11).
Wat is dat met Kallo? in 17, 1962, p.18-19 (Van heem tot heem).
Nog iets over boekweit in 17, 1963, p.94-95 (Sprokkeling).
Nog rare patroonheiligen III in 17, 1963, p.215 (Sprokkeling).
Boodschap van dr. Goossenaerts, voorgelezen op de vergadering van 4-8-'63 in
18, 1963, p.63-64.
Molen in Lex Salica in 18, 1964, p.110.

Andere tijdschriften en verzamelwerken:
Over taal in Hoogstudent. Orgaan van de Katholieke Vlaamsche Studenten aan de
Hoogeschool te Gent 8, 1910.
Uit de geschiedenis van de taalgrensbeweging in De Taalgrens. Orgaan van de
Vereeniging Taalgrens, Wakker! 1, 1929, p.41-43 en 56-59.
Van een dorpje in De Taalgrens 3, 1931, p.6-10.
Nog over Broeken in De Taalgrens 3, 1931, p.27-28.
Taalgrensaktie in het algemeen in De Taalgrens 3, 1931, p.52-57.
Het Vlaamse Volkstooneel in Dr. Jan Oskar de Gruyter 1885-1929; zijn levenswerk,
Antwerpen, De Sikkel, 1934, p.83-145.
Asklippel in Taal en Tongval 5, 1953, p.172-175.
Hoekje van de Volkskunde. De wolf en de steert! in Vlaams Diergeneeskundig
Tijdschrift 23, 1954, p.163-167.
Een praatje over onze bieën in De Spycker. Heemkundige Studiekring
Essen-Kalmthout-Huibergen, 1954, p.81-87.
Iets over enkele uitheemse woorden in het Noordwesten van de Kempen in Taal
en Tongval 8, 1956, p.79-85.
Over en om het ontstaan van Het Heidebloempje in De Spycker, 1957, p.69-78.
Over aanhangers en over beemd in Handelingen van de Koninklijke
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 16, 1962,
p.81-87.

Bronnen:
J. Goossenaerts, Het Vlaamse Volkstooneel in Dr. Jan Oskar de Gruyter 1885-1929;
zijn levenswerk, Antwerpen, De Sikkel, 1934, p.83-145.
J. Goossenaerts, Hoe een Kempenaar West-Vlaanderen ziet in Ons Heem 18,
1964, p.176-186.
Arthur de Bruyne, Dr. Jef Goossenaers 1882-1963 in Dietsland-Europa, januari
1969.
W.L.R., Uit het dossier van 't Pallieterke, dr. Goossenaerts 1882-1963 in 't
Pallieterke.
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Jef Weyns, Dr. Goossenaerts: Wetenschap in liefde voor Vlaanderen in De
Standaard, 9 december 1963.
M. Gysseling, Goossenaerts als filoloog in Wetenschappelijke Tijdingen 24, 1964,
k.9-10.
J. Weyns, Jozef Goossenaerts: de mens in Wetenschappelijke Tijdingen 24, 1964,
k.5-8.
H. Draye, Jozef Goossenaerts 1882-1963 in Mededelingen van de Vereniging
voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 40,
1964, p.140-141.
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Raymond Herreman
Menen 21 augustus 1896 - Elsene (Brussel) 6 maart 1971
Raymond Herreman werd geboren te Menen (West-Vlaanderen) op 21 augustus
1896. Zijn vader was kantoorbediende; van zijn moeder, Laetitia Simoens (zij
overleed in 1966), die door haar kinderen op de handen werd gedragen, had hij zijn
levenslust en zijn vrolijkheid overgeërfd, ofschoon deze karaktertrekken bij hem wel
eens door weemoed werden overschaduwd. Hij was het oudste kind van het gezin
dat bovendien nog bestond uit een jongen en drie meisjes, waarvan er twee resp.
met de schrijvers Daan Boens en Joris Vriamont in het huwelijk zouden treden.
Na zijn geboorte woonde het gezin nog een tiental jaren in Menen; daarna ging
het zich in Gent vestigen, waar Herreman de Normaalschool (kweekschool voor
onderwijzers) bezocht. Hij maakte er kennis onder meer met Frans de Backer en
Achilles Mussche met wie hij zijn leven lang bevriend was. Daar ontmoette hij
eveneens zijn boezemvrienden Karel Leroux en Maurice Roelants. Na zijn studie
werd hij onderwijzer in Brussel, doch van lesgeven hield hij niet, en hij gaf weldra
de voorkeur aan de journalistiek (Het Laatste Nieuws, Le Peuple, Volksgazet,
Vooruit). Intussen (1918) had hij Yvonne Ligot gehuwd, die hem twee dochters zou
schenken: Paule en Suzanne.
Van kindsbeen af gevoelde Raymond Herreman zich tot de literatuur aangetrokken.
Al op de Normaalschool schreef hij verzen: in samenwerking met Maurice Roelants
publiceerde hij in 1914 het bundeltje Eros (onder de pseudoniemen Raymond Vere
en Maurice Minne). Van zijn hand verschenen ook nog drie eenakters (Ymé, Liefde
en De stervende) onder de titel Verwachtingen (1916; eveneens in samenwerking
met Maurice Roelants).
Herreman werkte aan talrijke tijdschriften mee en uit afkeer van het naoorlogse
expressionisme (na de tweede wereldoorlog zou hij dezelfde afwijzende houding
aannemen tegenover de experimentelen, wat niet wegneemt dat hij Hugo Claus bij
zijn debuut met raad en daad bijstond) richtte hij samen met Leroux, Roelants en
Richard Minne het ‘miniatuurtijdschrift’ 't Fonteintje (1921-1924) op. Opvallend is
dat in het eerste nummer geen enkele beginselverklaring stond; alleen in een
bijvoegsel, op een los blaadje, preciseerde de redactie: Wij onthouden ons van alle
lyrische proclamatie's en beloften. Tegenover het pathos, het kosmische ideaal en
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de ‘hogeborstzetterij’ van het humanitair expressionisme stelde 't Fonteintje zijn zin
voor het betrekkelijke, zijn ironie, zijn aardse begrensdheid en zijn bescheidenheid.
Dat zijn dan stuk voor stuk wezenstrekken die de vier redacteuren eigen waren,
doch de dosering van die ingrediënten verschilde vanzelfsprekend van individu tot
individu.
Herreman mag zich dan op alle genres hebben toegelegd (hij heeft onuitgegeven
en onvoltooide verhalen nagelaten, hij hield een dagboek bij en schreef een paar
toneelstukjes), toch had hij in de eerste plaats aanleg voor poëzie en kritiek. Zijn
eerste grote verzenbundel, De roos van Jericho, verscheen in 1931. Hoewel een
buitengewoon belezen man, praalde hij nooit met zijn eruditie en in zijn lyriek komt
die zelden op rechtstreekse wijze tot uitdrukking. De roos van Jericho bestaat uit
drie cyclussen, namelijk ‘Serenade’, ‘Schoon Ongeloof’ en ‘Tusschen Wolken en
Aarde’, die aan Herremans voornaamste ervaringsgebieden beantwoorden: zijn
privé-leven, dat hij weliswaar steeds in bedekte termen stileert (zijn genegenheid
voor zijn moeder, de liefde, jeugdherinneringen); de grote problemen van het bestaan
(de eeuwigheid, het geloof, de dood) waarmee hij zich overigens zijn leven lang
bezig zou houden; en zijn zoeken naar een levensregel en vooral naar
levensaanvaarding:
Ik was uw vader, minnaar, kind,
o Leven: 'k heb u gansch bemind.

Herreman stelt wel belang in de filosofie (hij dweepte in zijn jeugd met Spinoza en
hield later van B. Russell), maar Gedankenlyrik schrijft hij niet. Bij hem blijft het
denkbeeld steeds nauw verbonden met het beeld, het intellect met de zintuiglijkheid
en de zinnelijkheid. Dit evenwicht, of, liever gezegd, deze synthese vindt men ook
terug in de toon en de stemming: hier ‘worstelt’ spot met verdriet, extraversie met
introversie.
Na De roos van Jericho publiceerde hij nog twee grote dichtbundels, Het helder
gelaat (1937; Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie, 1938) en Wie zijn dag niet mint
zal ten onder gaan (1940), die zijn talent voorgoed bevestigden. Hoe langer hoe
meer evoluteert hij naar het classicisme toe, hetgeen blijkt niet enkel uit zijn verlangen
naar eenheid, helderheid en duidelijkheid, maar ook uit zijn streven naar
vormvolmaaktheid. Wars als hij geworden is van alle jeugdromantiek, tracht de
dichter te berusten in het klein geluk, het huiselijk geluk dat in het dagelijks leven
besloten ligt. Voortaan luidt de leus: overgave aan het leven, dat wil zeggen het
leven aanvaarden en daarmee ook de dood die het leven aanvult, maar zelfs het
leven onvoor-
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waardelijk liefhebben, en geen enkel aspect daarvan - lief of leed, wel of wee uitschakelen.
Tijdens de oorlog verscheen onder andere de bundel De minnaars gevolgd door
Het wit papier en Art poétique (1942). De vier lange jaren tussen mei 1940 en
september 1944 kwamen de creativiteit van Herreman ten goede. Hij was journalist
en bovendien als ambtenaar aan de Senaat verbonden (uiteindelijk zou hij directeur
worden van het Beknopt Verslag). Aan de andere kant had hij als socialist openlijk
partij gekozen tegen de dictatuur. Toen de Duitsers België bezetten, weigerde hij
zijn beroep verder uit te oefenen en zich aan de censuur te onderwerpen. Hij nam
actief deel aan het verzet, maar beschikte nog over veel vrije tijd om te lezen en te
schrijven. Gedurende de somberste oorlogsjaren ontstond Vergeet niet te leven
(1943), ‘klein handboek voor het geluk’, een hymne aan het leven, waarin hij zijn
afkeer van de toenmalige omstandigheden afreageerde. Het werk bestaat uit korte
essays waarin gedichten af en toe afwisseling brengen. Een voor een worden alle
aspecten van het geluk, zoals Herreman dat opvat, in ogenschouw genomen: de
zintuigen, de maag, de arbeid, de geslachtelijke omgang, de vluchtende jaren en
de vreugden des tegendeels. Epicurisme in letterlijke zin, waarbij zinnelijkheid en
genot met het beoefenen der deugd gepaard gaan, is de grondslag van het boek,
dat wel een unicum blijft in de Vlaamse literatuur. Bovendien wisselen de
beschouwingen van de auteur met talrijke citaten af. Herreman, die zo graag
Lichtenberg, Russell en de Franse moralisten las, was als het ware voor dat genre
geknipt. Vergeet niet te leven is een van zijn beste werken.
Na de oorlog zette hij zijn taak als journalist voort. Iedere dag bezorgde hij in het
Gentse dagblad Vooruit (onder het pseudoniem Boekuil) een literaire kroniek die
hij 's avonds na zijn drukke bezigheden schreef in de stilte van zijn werkkamer.
Herreman heeft over alles en nog wat geschreven: over de klassieken van het
verleden en van vandaag, over de meeste jongeren (onder meer over Herwig Hensen
en Hugo Claus, twee schrijvers die hij lanceerde), maar ook over de gedichten en
verhalen die zijn lezers aan zijn oordeel onderwierpen. Hij wou de kritiek dienstbaar
maken aan de voorlichting van het grote publiek (Boekuiltjes. Over het letterkundig
leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948: 1960). Van tijd tot tijd publiceerde hij ook
nog gedichten en later fragmenten uit zijn dagboek in het Nieuw Vlaams Tijdschrift,
waarvan hij sedert 1946 redacteur was. De latere verzen werden gedeeltelijk
opgenomen in Gedichten (1956) en Wankelbaar evenwicht (1967); zij behoren tot
de mooiste die hij ooit schreef. Sedert
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1947 was Herreman lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde.
Zijn laatste levensjaren werden versomberd door het afsterven van zijn broer, zijn
moeder en zijn vrouw (1966), maar in weerwil van de omstandigheden bleef hij
onwankelbaar trouw aan zijn levensleus. Hij overleed na een pijnlijke ziekte die hij
met stoïcijnse gelatenheid doorstond.
Zij die hem gekend hebben, zij die het voorrecht hadden hem dagelijks te ontmoeten,
zullen zich steeds de mens herinneren. Herreman was door en door ècht: zijn werk
was de onvervalste uiting van zijn levenshouding. Hij was verdraagzaam jegens
andersdenkenden en stond zelfs na de bevrijding zijn politieke tegenstanders bij;
hij trachtte alles en iedereen te begrijpen en had verstand niet alleen van kunst en
cultuur, maar ook - een zeldzamer verschijnsel - van het leven. Hij was voor zijn
vrienden een steun waar zij steeds op mochten rekenen, tot in de dood...Hij blijft de
overlevenden op hun weg vergezellen met zijn stille glimlach, zijn spottende
goedheid.
JEAN WEISGERBER
Over Raymond Herreman schreef vooral François Closset:
Over den dichter Raymond Herreman. Luik-Brussel, 1942.
Raymond Herreman. De dichter en de criticus. Brussel-Rotterdam, 1944.
Die van 't Fonteintje. Brussel, 1948.
Raymond Herreman. Brussel, 1961.
In deze studiën vindt men ook een uitvoerige bibliografie van Herremans
werk.
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Albertus Gerhardus van der Hoogte
Amsterdam 2 december 1909 - Voorburg 13 februari 1970
Wie Albert van der Hoogte als Haags ambtenaar hebben gekend, herinneren zich
een correct, wat gereserveerd maar hulpvaardig heer. Zijn kleding was verzorgd en
gaf hem soms iets dandy-achtigs. Onder een door beginnende kaalheid hoog
voorhoofd vielen een paar scherp kijkende ogen op, een licht gebogen neus en een
mond, waarvan een zekere weekheid niet zozeer werd gecamoufleerd, als wel
gecorrigeerd door een zwart snorretje. Het liefst, zo zei hij eens tegen me met een
zekere zelfspot, liet hij zich en profil fotograferen, omdat dan zijn gezicht voordeliger
uitkwam. Hij was een goed causeur, sprak opvallend gearticuleerd, in vergaderingen
soms met een zekere rhetorische bewogenheid, en kon daarbij geestig zijn, maar
af en toe ook duidelijk ironisch en zelfs sarcastisch.
Zijn gehele voorkomen maakte een onmiskenbaar Haagse indruk. Toch was hij
geen Hagenaar van geboorte. En ook zijn ouders en grootouders waren dat niet.
Zijn grootouders van vaderszijde waren afkomstig respectievelijk uit Gramsbergen
en Steenwijk, die van moederszijde uit Leens en Ulrum. Beide echtparen vestigden
zich later metterwoon in Amsterdam.
Albertus Gerhardus van der Hoogte bleef de enige zoon uit het op 19 november
1908 te Amsterdam gesloten huwelijk van Hermanus Petrus van der Hoogte, geboren
te Den Ham (O.), en Louisa Bol, geboren te Ulrum. Het was een zgn. gemengd
huwelijk: de bruidegom was rooms-katholiek en de bruid nederlands hervormd.
Eerstgenoemde was op zestienjarige leeftijd van Goor naar Amsterdam gekomen.
Later was hij werkzaam in het verzekeringswezen, in welke branche hij bij de Nieuwe
Eerste Nederlandse een middelbare rang bereikte.
Het gezin vestigde zich na het huwelijk in de Watergraafsmeer te Amsterdam,
maar vertrok op 26 april 1912 naar Wieringermeer en vandaar op 28 april 1914 naar
's-Gravenhage. Albert was toen vier jaar en heeft in die gemeente de lagere school
bezocht. Opnieuw verhuisde het gezin op 7 november 1922, thans naar Dordrecht.
Daar kwam hij in de tweede klas van de HBS.
Reeds in die jaren was hij, zoals zijn jeugdvriend, het tegenwoordige lid van de
Raad van State drs. H.A. Korthals zich herinnert, een tamelijk gesloten jongen, die
anderen weinig inzicht gaf in zijn gemoedsleven, zijn emoties verborg en tegenover
vreemden soms zelfs een zekere afweer-
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houding aannam. Dit kan, naar het mij voorkomt, in verband worden gebracht met
twee omstandigheden, die op de vorming van zijn karakter van blijvende invloed
moet zijn geweest. Ten eerste deze, dat hij van zijn jeugd af last heeft gehad van
asthma, zich daarom vaak moest ontzien, maar dit voor anderen niet wou weten.
Een zekere teruggetrokkenheid was er het gevolg van. De andere omstandigheid
is geweest, dat zijn moeder jarenlang ziekelijk was en dat haar zoon, die weinig
contact met haar kon hebben, thuis geen leven mocht maken en geen vriendjes
kon ontvangen. Hij verloor haar, toen hij vijftien jaar was. Toen zijn vader vier jaar
later hertrouwde, kon hij dat maar moeilijk accepteren, wat een, overigens slechts
tijdelijke, verwijdering ten gevolge had. Een compensatie voor zijn verlies vond hij
in zijn grootmoeder, Klasina Bol-de Vries (geboren 1855), op wie hij bijzonder gesteld
was; bijna elke vacantie ging hij naar Amsterdam bij haar logeren. Zij was het ook,
die zich tijdens de ziekte van zijn moeder veel met zijn opvoeding had bezig
gehouden.
Op de HBS in Dordrecht doorliep hij de daar pas opgerichte literaireconomische
afdeling. Dat hij er heel goed Frans leerde van dr. Vincent Wouter Post, was ook in
zijn Haagse ambtenaarsloopbaan nog merkbaar. Zo hoorde ik hem eens in een
gesprek - hij had een voortreffelijk geheugen - een lange zinsnede uit een roman
van Balzac in fraai klinkend Frans citeren. Maar ook zijn leraren voor Nederlands
en Duits, Poll en Hamelberg, hebben hem belangstelling voor de letteren bijgebracht.
Die had hij al vroeg in sterke mate. Couperus, Van Deyssel en Kloos waren de
schrijvers van zijn voorkeur.
Het was ook reeds op de HBS, dat hij een grote belangstelling voor toneel toonde.
In de schoolclub werd hij, ondanks zijn teruggetrokkenheid, wegens zijn erkende
acteurskwaliteiten, een dominerende figuur. Het was dan ook geen wonder, dat hij
in die tijd toneelspeler wilde worden. Maar zijn vader vond - een veel voorkomende
opvatting in die dagen -, dat hij eerst een opleiding voor een ‘serieuzer’ beroep
moest volgen.
Met zijn vriend Korthals had hij in deze tijd een dagelijkse omgang. Zij schaakten
veel, wandelden door Dordrecht over kaden en dijken, en maakten fietstochten over
het toen nog tamelijk geïsoleerde Eiland van Dordrecht. Hoewel Korthals een kleine
zeilboot bezat, dorst hij hem alleen maar in een roeiboot mee te nemen, omdat
Albert niet kon zwemmen. Albert hield van buiten-zijn, reeds vanaf zijn prille jeugd,
toen hij de zomervacanties in Putten op de Veluwe doorbracht, waar zijn vader een
buitenhuisje had.
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Zijn eerste boek schreef hij al op zijn zeventiende jaar, toen hij nog op de HBS was;
hij droeg het op aan zijn vader. Zelf vertelde hij jaren later in een interview, dat dit
jongensboek, Uit Karels HBS jaren (1928), uit dépit over een teleurgestelde
jeugdliefde was ontstaan, uit een behoefte om zijn geschokt gevoel van eigenwaarde
te herstellen. In de hoofdpersoon van de vlot verlopende verhalen uit het toenmalige
schoolleven kan men gemakkelijk trekken van de schrijver herkennen.
Nadat hij in 1929 eindexamen had gedaan, liet hij zich in het najaar van 1930
inschrijven als student in het Indisch recht in de verenigde faculteiten van rechten,
letteren en wijsbegeerte der Rijksuniversiteit te Leiden. Sedert december van dat
jaar tot april 1933 woonde hij in die stad. Voor zijn candidaatsexamen slaagde hij
op 7 mei 1932.
Met zijn studie deed hij het kalm aan, al zou zijn uitstekend geheugen hem in
staat hebben gesteld in snel tempo zijn tentamens af te leggen. De heer Korthals
vertelde mij, dat zijn vriend in de recordtijd van twee weken zich voorbereidde op
het tentamen oud-vaderlands recht. Maar zijn belangstelling voor toneel en
voordrachtskunst brachten hem er toe dááraan een groot deel van zijn tijd te
besteden.
Omstreeks 1929 was hij in contact gekomen met de toenmaals vermaarde
voordrachtskunstenaar Albert Vogel Sr. Hij ging lessen bij hem nemen en kwam al
gauw onder de indruk van deze imponerende en even vaderlandslievende als
martiale figuur (Vogel was ook officier en docent aan de Hogere Krijgsschool) met
zijn machtige stem, de oprichter en voorzitter van de Maatschappij tot bevordering
van de woordkunst, die behalve een militair-pedagogisch werk ook een Rhetorica
op zijn naam had staan. Naar het getuigenis van Albert Vogel Jr., die toen nog een
knaap was, werd Van der Hoogte de lievelingsleerling van zijn vader. Menig uur
heeft hij doorgebracht in diens huis aan de Frankenslag in Den Haag. Er ontstond
op den duur een soort vader-zoonverhouding tussen beiden. Toen Vogel in 1933
was gestorven, schreef Van der Hoogte in het in-memoriamnummer van Het Woord
(januari 1934) een, voor ons tegenwoordig gevoel wat pathetisch, maar daarom niet
minder ernstig gemeend herdenkinsartikel, vol bewondering voor de vereerde
meester.
Was hij in Dordrecht een vooraanstaand lid geweest van de
amateurtoneelvereniging Inter Amicos, in Den Haag maakte hij in het midden van
de dertiger jaren een tijdje deel uit van een cabaret Het Scherventheater, dat onder
leiding stond van mr. A.W. Kamp. Maar ook op andere wijze gaf hij blijk van zijn
creatieve talenten: hij schreef een aantal filmscena-
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rio's. De meeste daarvan verscheurde hij weer, maar met dat voor een vredesfilm,
l'Imagination de l'honneur, won hij in 1932 een prijs van Zw. frs. 5.000, beschikbaar
gesteld door de Volkenbond. Ook vertoefde hij enige tijd in de filmstudio's van Neu
Babelsberg. Daar zou hij, naar het verhaal gaat, zijn opgetreden als figurant in films
van Fritz Lang, o.a. in M en in Kameradschaft.
Het is begrijpelijk, dat hij bij zovele activiteiten buiten zijn studie zijn doctoraal
examen pas laat heeft afgelegd, nl. op 25 april 1939. Zijn keuzevakken waren daarbij
het militair strafrecht en het Javaans. In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
adjunct-secretaris bij het staatsbedrijf der Artillerie-inrichting. In november ging hij
weer in Den Haag wonen, waar hij van 1941 tot 1946 als controleur bij de Algemene
Rekenkamer werkzaam was. Daarnaast trad hij in de oorlogsjaren meermalen op
in Diligentia, Pulchri Studio en elders met voordrachten uit het werk van Multatuli,
Couperus, Van Deyssel, Leopold, Shakespeare, Büchner, Vondel en Huygens,
maar ook van toenmaals moderne dichters, zoals A. Roland Holst, Slauerhoff, Marnix
Gijsen, Van Duinkerken e.a. Grote bewondering had hij in deze tijd voor Wüllner,
‘de grootste voordrager dien ik ooit gekend heb’, zoals hij in een brief aan
's-Gravesande schreef.
Op 27 september 1946 trouwde hij in Den Haag met de vijftien jaar jongere
Brabantse Johanna Gertruda Maria Wassen. Na enige tijd in Geertruidenberg te
hebben gewoond vertrok hij, als ‘kortverbander’ in dienst van het Gouvernement,
met haar naar Java. Daar werd hij, na reeds eerder te zijn aangesteld tot 1ste
luitenant bij het KNIL, op 21 december benoemd tot secretaris van de Temporaire
Krijgsraad te Bandoeng.
Ook in Bandoeng is hij als voordrager opgetreden. In de Preangerbode van 22
mei 1947 kan men het verslag aantreffen van een declamatie-avond in de goed
bezette aula van het Christelijk Lyceum. Op het programma stonden o.m. scènes
uit Oedipus Rex en Shakespeare's Julius Caesar.
Na op 5 april 1948 met eenzelfde secretariaat in Bandjermasin belast te zijn, werd
hij later in dat jaar benoemd tot substituut-officier van justitie in Soerabaja. Dit laatste
hield tevens in, dat hij optrad als auditeur-militair bij de Temporaire Krijgsraad daar
ter plaatse.
Het was vooral in deze periode, dat hij het materiaal vond voor zijn eerste roman.
Voor zijn gevoelsleven zijn deze jaren van grote betekenis geweest, zowel wegens
zijn persoonlijke problemen - zijn huwelijk werd op 20 maart 1951 te Djakarta door
echtscheiding ontbonden - als door wat hij in zijn omgeving meemaakte: een
maatschappij in heftige bewe-
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ging, de chaotische periode van overgang van de Japanse tijd naar de
souvereiniteitsoverdracht.
Voor de rechterlijke amtbenaren in Oost-Java was het hard werken, omdat er een
grote achterstand bestond in de rechtspleging. Telkens kwamen er berichten binnen
over gewelddaden, waarbij herhaaldelijk moorden, ook op inlandse ambtenaren van
politie en justitie. Telkens ook ontwierp Batavia nieuwe reglementen, zoals mr.
M.C.A. ten Doesschate, toenmaals te Soerabaja oudste landrechter en president
van de Temporaire Krijgsraad, mij onlangs schreef. Deze had meermalen lange
gesprekken met Van der Hoogte over de aard van de Javaan en de Madoerees,
hun houding tegenover de misdaad en de misdadigers en tegenover de westerse
rechtspraak. Hij leerde hem kennen als een man, die het niet gemakkelijk had met
zichzelf, omdat hij niet met goedkope oplossingen tevreden was. Bovendien
constateerde hij dat Van der Hoogte, niet alleen omdat zijn functie dat eiste, maar
ook uit een drang tot persoonlijk engagement, zich ernstig verdiepte in het karakter
van de Indonesiër. Daarbij interesseerde hij zich in het bijzonder voor zulke typische
oosterse verschijnselen als ‘maloe’, ‘mata-gelap’, ‘amok’, e.d., zoals die in strafzaken
meermalen naar voren kwamen. Zijn requisitoiren waren zeer verzorgd en hij
besteedde al zijn aandacht aan de voordracht, wat door sommige jonge collega's
wel eens overdreven werd gevonden.
Begin 1951 teruggekeerd naar Nederland, woonde hij enige jaren in het ouderlijk
huis te Dordrecht en zette zich aan het schrijven van zijn roman Het laatste uur, een
kroniek van het na-oorlogse Indonesië. Deze verscheen in februari 1953.
Vele duizenden Nederlanders, militairen, burgerlijke ambtenaren en particulieren,
waren intussen gerepatrieerd. Het is begrijpelijk, dat mede daardoor het boek veel
weerklank vond: in 1962 verscheen een zesde druk. De critiek was op schaarse
uitzonderingen na vol lof. Suggestieve beschrijvingen van het Madoerese landschap,
beklemmende verhalen van misdaden en executies boeiden de lezers. Maar in zijn
relazen van die door tijd en plaats bepaalde gebeurtenissen stelde de schrijver
tevens essentiële vragen naar de zin van het bestaan aan de orde, algemeen
menselijke problemen van goed en kwaad, van recht en macht. In tegenstelling met
vele na 1950 verschenen ‘indische’ romans, waarin de nostalgie naar ‘tempoe
doeloe’ stem krijgt, is Het laatste uur een der weinige boeken, die de crisisjaren van
1945 tot 1950 in dat land doen herleven.
De enkele critieken die een, overigens slechts gedeeltelijke afwijzing
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inhielden, wezen vooral op de soms wat al te grote, enigszins rhetorische
nadrukkelijkheid, welke hier en daar aan het proza van Multatuli doet denken, en
de voordrachtskunstenaar in de schrijver verraden.
Ook in het buitenland, waar men minder bang is voor het grote woord en het grote
gebaar - het was bovendien de tijd, dat andere europese landen eveneens met de
problemen van de dekolonisatie te maken kregen -, vond het boek waardering. Dat
bleek uit het verschijnen van een vertaling in het Duits (1955) en in het Frans (1959).
Voor de presentatie van de laatstgenoemde uitgave ging de auteur in 1959 naar
Parijs, waar het weekblad Arts een vraaggesprek met hem had en waar hij op 12
november een lezing Auteur hollandais, caprice des dieux hield in het Nederlands
Instituut.
Behalve deze roman voltooide hij in de jaren 1951-1952 ook - in opdracht van de
toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - een toneelstuk
Het is sterker dan wij. Of het is opgevoerd, is mij niet bekend. Door dezelfde minister
werd hem in 1953 een reisbeurs toegekend voor de ingezonden novelle Dossier
1483 - Zaak Pa Romat alias Amra, kennelijk een voorstudie voor of een fragment
uit zijn roman. En op 30 november 1956 ontving hij voor zijn boek de Vijverbergprijs
van de Haagse Jan-Campertstichting uit handen van de toenmalige wethouder van
Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt.
Van de gelegenheid tot reizen kon hij pas gebruik maken in augustus 1954 (een
zwerftocht van vier weken door Frankrijk en een verblijf van een week in Londen)
en in 1955 (een vierweekse bootreis naar Casablanca). Want op 23 juli 1953 was
hij in dienst getreden als hoofdcommies bij de afdeling Kunstzaken van de Haagse
gemeentesecretarie. In het bijzonder was hij daar belast met de aangelegenheden
betreffende de grote kunstbedrijven: de Koninklijke Schouwburg, de Haagse
Comedie, het Residentie-Orkest en later ook het Nederlands Dans Theater.
Het was in de nu volgende jaren, dat ik als hoofd van deze afdeling hem persoonlijk
enigszins leerde kennen. Heeft hij zich gelukkig gevoeld in deze functie? Dat is een
vraag, die ik mij meer dan eens heb gesteld. Zelf heeft hij in een vraaggesprek
(1956) eens beweerd: ‘Hoge posities, representatieve verplichtingen en
maatschappelijke welvaart vertroebelen de visie en verharden het gemoed’ en
‘Iemand die het ernstig meent met zijn kunst [...] moet er dus op bedacht zijn, sociaal
niet al te best te slagen. Zijn werk zal er bij winnen, en dat is tenslotte zijn levensdoel.’
Ook wanneer men weet, dat hij bepaald niet afkerig was van boutades - hij was
een groot vereerder van Oscar Wilde - dan kan men toch wel ver-
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moeden, dat er bij hem enige discrepantie bestond tussen roeping en beroep, een
discrepantie, die op den duur groter moest worden, omdat de overheid in deze jaren
steeds meer betrokken raakte bij het kunstleven en er van de in deze sector
werkende ambtenaren steeds meer werd gevergd.
Dat wil intussen niet zeggen, dat hij als ambtenaar er met de muts naar gegooid
heeft. Hij kon bijzonder vlug werken en vooral gaf hij zich ten volle aan datgene,
wat zijn belangstelling had; ik denk nu met name aan zijn bemoeiingen met zaken,
die de subsidiëring van het toneel betroffen. Ook als tweede secretaris van het
Haags Cultureel Centrum heeft hij zich al dadelijk in de eerste jaren verdienstelijk
gemaakt, o.a. door het schrijven van een speelse inleiding, een improvisatie noemde
hij het zelf, voor de tentoonstelling Van Pluche en Plastic, door dit centrum gedurende
de Haagse Kunstmaand 1953 georganiseerd in het Gemeentemuseum. Opvallend
is, dat in de beide verhalen op dit thema het ‘pluche’ beter uit de verf kwam dan het
‘plastic’; de nostalgie naar het verleden overheerst, de sfeer van Couperus is
overtuigender gesuggereerd dan die van de eigen tijd.
Daarmee stemmen wel zijn op sommige punten reactionnaire opvattingen overeen.
In zijn roman had hij niet politiek stelling genomen. Het was vooral de existentieel
menselijke problematiek, die hem in zijn Indische omgeving het meest had getroffen.
Maar bij zijn optreden voor de radio en de televisie in de jaren 1961 tot 1965, in de
serie Hou je aan je woord, samen met Karel Jonkheere, Hella Haasse, Van Vriesland,
Bomans, Ankie Pijpers, e.a. kon hij met prikkelende en soms scherpe tirades van
leer trekken tegen de ontwikkelingen in Indonesië, zo scherp zelfs, dat de AVRO het
enkele keren nodig vond zijn meest extreme uitlatingen weg te knippen, omdat men
bang was, dat sommige luisteraars zich beledigd zouden voelen.
Zijn tweede roman, Huis in de nacht, verscheen in 1956. Deze speelde eveneens
in Indonesië en behandelde dezelfde problemen. Ook voor dit boek bestond veel
belangstelling; een derde druk verscheen in 1961.
Op uitnodiging van het Bureau Buitenlandse Studentenbetrekkingen maakte hij
in september 1957 met de Noorddam een reis naar New York, waar hij een week
verbleef. In dat jaar ook werd hij gekozen tot lid van onze Maatschappij.
Na op 6 augustus van het daarop volgende jaar getrouwd te zijn met Johanna
Helena Margretha Wories vond hij in de Haagse Lubeckstraat de rustige en stijlvolle
sfeer om buiten zijn ambtelijke werkzaamheden als
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bureauhoofd bij de afdeling Kunstzaken - hij werd in het begin van 1959 bevorderd
tot referendaris - zich aan zijn literaire arbeid te wijden: het schrijven van
boekbesprekingen voor Elseviers Weekblad, het af en toe houden van voordrachten
en lezingen, ook voor de radio, en in het bijzonder de voorbereiding van een nieuw
boek, Ballade van de oude stad. Het verscheen in 1960. De thema's ervoor vond
hij ditmaal niet in Indonesië, maar in de stad van zijn jeugd, Dordrecht, hoewel die
niet met name wordt genoemd. Het contact daarmee had hij trouwens nimmer
verloren. In 1951 stond hij in correspondentie met Top Naeff, die hij in die tijd ook
heeft bezocht. En zijn vader heeft er tot zijn overlijden in 1957 gewoond. Ook later
mocht hij er graag ronddwalen.
In deze laatste roman, eigenlijk meer een elegie - zij het dan soms met wrange
ondertonen - dan een ballade, roept hij de melancholieke sfeer op van een oud en
vervallen stadje. Met een combinatie van afkeer en liefde worden kleine en
bekrompen mensen getekend, ouder en eenzamer wordend in een als zinloos
ervaren leven, waarin tevergeefs naar wat geluk wordt gezocht.
Voorts voltooide Van der Hoogte in de zestiger jaren nog een toneelen
televisiespel, Het heilige dorp. Lange tijd heeft hij er, schrijvend en herschrijvend,
aan gewerkt, maar het bleef ongepubliceerd en is ook niet opgevoerd.
Van zijn bemoeienissen met de Nederlandse letteren gaf hij ook op andere wijze
blijk: van 1962 tot 1964 was hij bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen
en maakte hij zich bovendien verdienstelijk als lid van enkele commissies daarvan.
Zijn gezondheidstoestand in deze tijd was redelijk, al noodzaakten aanvallen van
asthma, en later ook perioden van hoofdpijn, hem af en toe zijn werk voor enige tijd
te onderbreken. Hij speelde in die jaren met de gedachte aan een vervroegd pensioen
om zich geheel aan zijn literair werk te wijden.
Maar het heeft niet zo mogen zijn. Reeds had hij een bungalow in Brabant gekocht
om daar mettertijd te gaan wonen, toen hij in maart 1969, met zijn vrouw op een
vacantiereis, in Sankt Moritz werd getroffen door de ernstige ziekte, waarvan hij niet
meer zou genezen. Aanvankelijk dacht men aan een apoplexie. Maar toen hij naar
Nederland was teruggebracht en opgenomen in het Diakonessenziekenhuis te
Voorburg, bleek het een hersentumor te zijn, die o.a. het spraakcentrum had
getroffen. Een langdurige periode vol vrees en zorgen volgde. Een operatie leek
aanvanke-
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lijk beterschap te zullen brengen. Maar zelf moet hij op den duur hebben beseft, dat
dit maar schijn was. Die indruk maakte hij op mij tenminste, zonder er overigens
met een woord over te spreken, bij een bezoek, nadat hij van een reis naar Spanje
weer thuisgekomen was; en ook later, toen hij bij een ontvangst van het Haagse
gemeentebestuur in ‘De Witte’, na de nieuwjaarsvoorstelling van de Haagse
Comedie, voor het laatst nog eens verscheen in de voor hem zo vertrouwde kringen
van toneelliefhebbers, acteurs en actrices, bestuurders en ambtenaren. Na
verschillende gesprekken met deze en gene kon hij - het was al na het middernacht
- slechts met moeite scheiden. Zes weken later kwam het einde, in het ziekenhuis
te Voorburg. De crematie had plaats in stilte.
G. KAMPHUIS

Voornaamste geschriften
Voor meer uitvoerige bibliografische bijzonderheden raadplege men de Documentatie
van het Nederlands Letterkundig Museum en het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven, waaraan de gegevens voor onderstaande lijst van afzonderlijk
verschenen werken zijn ontleend.

Uit Karels H.B.S. jaren. Gouda, Van Goor Zonen, 1928 (jongensboek).
Ballade van een luchtreis. Bandoeng, eigen beheer, 1947 (gedicht).
Het laatste uur. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1953 (roman; zesde
druk 1962).
Van pluche en plastic. Den Haag, J.C. Boucher, 1953 (improvisatie).
Die Stunde des Gewissens. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1955 (vertaling
door Bruno Loets van Het laatste uur).
Huis in de nacht. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1956 (roman; derde
druk 1961).
La dernière heure. Parijs, Calmann-Lévy, 1959 (vertaling door Nelly Wetstein van
Het laatste uur).
Ballade van de oude stad. Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij Contact, 1960
(roman).
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Jan Joseph Camille Huysmans
Bilzen 26 mei 1871 - Antwerpen 28 februari 1968
Camille Huysmans werd geboren op 26 mei 1871 te Bilzen, provincie Limburg. Hij
was een onwettig kind van Catharina Hansen, die nadien huwde met August
Huysmans, een stoffenhandelaar. Zijn eigenlijke vader was O. Francken, een
welgesteld apotheker uit Tongeren. Aan aard, datum en plaats van geboorte heeft
Huysmans later dikwijls bespiegelingen geweid. Op precies dat ogenblik dat Parijs
een ‘bloedige week’ doormaakte als duidelijk merkpunt van een zich emanciperend
proletariaat in botsing met de bourgeoisie, werd hij in zijn nog devoot-katholiek en
agrarisch Limburg als ‘liefdeskind’ ongewild reeds een non-conformist.
Wanneer hij zeven jaar werd en naar school moest beleefde België een passioneel
hoogtepunt in de strijd tussen klerikalisme en antiklerikalisme. Er woedde een
ongemeen hevige schooloorlog tegen de liberale onderwijswetten. De officiële
Bilzense gemeenteschool werd door de clerus tot besmet gebied verklaard. Er bleef
toch nog één leerling over: Camille, opnieuw non-conformist. In de zo merkwaardige
loopbaan van Huysmans hebben deze ervaringen wel een blijvende indruk nagelaten.
Zijn uitgesproken zin voor cynisme en zelfrelativering, zijn onvoorwaardelijke
sympathie voor onterfden, verdrukten en politieke vluchtelingen zijn er ongetwijfeld
mede door bepaald geworden.
Huysmans kreeg de kans tot studeren, eerst aan het atheneum te Tongeren,
nadien - van 1887 tot 1891 - aan de Ecole normale des Humanités, de
normaalafdeling van de Luikse universiteit. Zijn belangstelling lag toen vooral op
het kultureel-filologische vlak. Te Bilzen was hij de animator van de lokale rederijkerij.
Hij schreef stukjes, akteerde, zong, regisseerde en interesseerde zich voor de studie
van oude literaire manuscripten. De thema's die hem het meest boeiden wezen de
richting van zijn levensbeschouwing aan: de rol van de duivel in de literatuur, het
oude volkslied, het dierenepos Vanden vos Reynaerde en de legendarische figuur
van de opstandige geus Tijl Uilenspiegel, zo meesterlijk geportretteerd in de roman
van Ch. De Coster.
Te Luik was Huysmans lid van Onze Taal, de beperkte kring van de te Luik
studerende Vlamingen. Het flamingantisme van deze kring ontwikkelde zich anders
dan in de universitaire milieus van Leuven en enigszins ook van Gent, waar een
katholiek geïnspireerde en romantische taalbe-
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weging de symptonen droeg van het later uitbarstende Vlaams-Nationalisme.
Huysmans' flamingantisme bleef een streven binnen de realiteit van een Belgisch
unitair staatskader. Het stond ook dichter bij een sociale emancipatiegedachte. In
1887 trouwens sloot hij zich reeds aan bij de nog zeer jonge Belgische
Werkliedenpartij. Het was de logische stap van een jong radicaal, die van deze
derde politieke macht de grootste stimulans verwachtte om het censitaire
bourgeoiskiesrecht te doorbreken. Een diep doorvoelde kennismaking met de
socialistisch-revolutionnaire ideologie kwam daar toen nog niet bij kijken.
In juli 1891 kreeg Huysmans de titel van geaggregeerde voor het hoger middelbaar
onderwijs. Twee jaar later kreeg hij een aanstelling als leraar aan het Collège de
l'Union te Ieper in het verre West-Vlaanderen. Tussendoor bleef hij bijdragen
schrijven voor de Limburgsche Maatschappij voor Letterkunde en voor het Brusselse
socialistische dagblad Le Peuple. Een echte leraar leefde niet in Huysmans. Er bleef
een heimwee naar een wetenschappelijke loopbaan, vermengd met een sterker
wordend politiek bewustzijn, naarmate hij beter kennis maakte met het theoretische
socialisme. Zo trok hij in 1895 terug naar de universiteit om er aan de oude faculteit
de doctorsgraad te behalen. Kort nadien leerde hij Martha Espagne uit Schaarbeek
kennen. Op 27 mei 1897 werd zij zijn eerste vrouw. Hij had zich inmiddels vast te
Brussel gevestigd en vermits zijn politieke activiteiten weinig kans gaven aan een
vaste benoeming in het onderwijs scheen de joernalistiek de aangewezen richting
te worden, na een kortstondige en overigens kompleet mislukte poging om in Limburg
een sigarenfabriek op te richten.
Via vrienden van Le Peuple werd hij parlementsverslaggever bij het
liberaal-progressistische blad Le Petit Bleu. Daarnaast werd hij betrokken bij de
stichting van verschillende vlaamsgezinde en socialistische periodieken: De Gazet
van Brussel, La Bonne Graine, Het Goede Zaad, De Ploeg. Zijn leven lang zou de
joernalist in hem wakker blijven.
De politieke doorbraak kwam niet zo vlot. In de socialistische middens - zeker te
Brussel - scheen een combinatie van socialistische en flamingantische gezindheid
een nogal ketterse aangelegenheid. Huysmans zou eerst het onweerlegbare van
zijn grote persoonlijkheid moeten bewijzen, vooraleer hij in het eigen Belgische
socialisme een topplaats kon veroveren. Het was op het terrein van de Tweede
Internationale dat dit proces tot rijping kwam. De Belgische Werklieden Partij was,
naast de Duitse en Oostenrijkse partijen, uitgegroeid tot een invloedrijke en
bewonderde
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beweging. De Belgische opdracht in de uitbouw van internationale contacten werd
belangrijker en zonder twijfel konden veeltalige intellectuelen zoals Huysmans daarbij
zeer behulpzaam zijn. Op het Parijse congres van september 1900 kwam zijn
kandidatuur als secretaris van de Internationale voor het eerst ter sprake. Pas na
het Amsterdamse kongres van 1904 viel hem de functie werkelijk te beurt. Het jaar
daarop werd hij aangesteld als permanent secretaris van het uitvoerend bureau met
zetel te Brussel.
In de oorspronkelijke bedoeling van de meest invloedrijke vertegenwoordigers
zou de taak van dit bureau zeer beperkt blijven en zou de opdracht van secretaris
zeker niets meer zijn dan deze van een neutraal en politiek machteloze coördinator.
In deze zeer beslissende en dramatische fase van de geschiedenis van het
internationale socialisme heeft Huysmans nochtans een meesterlijke rol gespeeld.
Het socialisme lag gevangen tussen een revolutionnaire droom op wereldschaal en
de meer beperkte, pragmatische verantwoordelijkheden binnen elk nationaal kader.
Op de achtergrond kwam daarbij de stijgende oorlogsdreiging. Huysmans in zijn
streven om de Socialistische Internationale een concrete politieke gestalte te geven,
heeft in deze jaren een onmeetbaar rijke politieke ervaring opgedaan. Tegen de
stroom in van wantrouwen en dissidenties moest hij proberen aan het bureau een
internationaal erkende autoriteit te geven. Hij moest daarbij ook het ontwakend
socialisme in andere kontinenten in het spoor helpen. Zo lag hij aan de basis van
uitgebreide contacten met Sun Yat Sen, de leider van de eerste Chinese revolutie
in 1911. Zo was hij een voornaam raadgever in de ontwikkeling van
sociaal-democratische groepen in Latijns-Amerika. De belangrijkste en meest delikate
opdracht tenslotte was het creëren van een actieve vredesfunctie, in uitvoering van
de theoretische discussies en resoluties op de internationale kongressen.
Parallel aan zijn winnende invloed op internationaal vlak, steeg zijn bekendheid
in Belgische partijrangen. Zijn rol bij de oprichting van de syndikale commissie in
1906-1907 is beslissend geweest. Het betekende de vaste organisatorische uitbouw
van een syndikalisme in nauw contact met de politieke arbeidersbeweging. Op 1
januari 1908 werd hij gemeenteraadslid te Brussel en op 22 mei 1910
volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel. Hij kon nu ook met meer
gezag eigen politieke opvattingen doen gelden. Opvallend in dit opzicht was zijn
optreden in het Belgische nationaliteitenvraagstuk. In december 1910 werd hij,
samen met de liberaal L. Franck en de katholiek F. van Cauwelaert, één van de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

81
‘drie kraaiende hanen’, die als erkende vertegenwoordigers van de drie grote
nationale partijen opkwamen voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.
Tot 1930 zou dit probleem één van de grote struikelblokken van de Belgische politiek
blijven. In de jaren voor 1914 werd het duidelijk dat de grote doorbraak van het
socialisme in de Vlaamse gewesten zeker mee zou geconditionneerd worden door
de houding ten aanzien van het Vlaamse vraagstuk. Huysmans kon daarvoor een
beluisterde stem doen weerklinken.
De internationale toestand bleef evenwel de grootste aandacht opeisen. Na de
zestiende bijeenkomst van het Internationale Socialistische Bureau op 29 en 30 juli
1914 moest men het voorziene kongres te Wenen sine die uitstellen. Daags nadien
werd Jean Jaurès vermoord. Huysmans sprak op de begrafenis te Parijs een
indrukwekkende rede uit over de betekenis van de socialistische vredesidealen.
Minder dan drie weken later moest hij als Brussels mandataris de intocht van de
Duitse bezettingstroepen aanzien. Het leek er op dat de Socialistische Internationale
dood was.
Mede bepaald door zijn afkomst, vorming en eigen temperament was Huysmans
nooit een theoreticus van het socialisme geworden. Hij was een pragmaticus met
een passionele, rotsvaste overtuiging en liefde voor zijn socialistische idealen.
Evenmin was hij verankerd geraakt in nationale politieke verantwoordelijkheden.
Daarom wellicht gaf hij ook na 1914 de hoop niet op zijn taak als secretaris van de
Internationale te kunnen verder zetten. De uitvoering van die hoop werd een
gevaarlijke gok.
Toen hij eind 1915 met zijn gezin over de Nederlandse grens trok om in Den Haag
het Bureau van de Internationale weer tot enig leven te brengen, kwam zijn houding
bij de meeste prominente meerderheidssocialisten als hoogst verdacht voor. De
partijen in de oorlogvoerende landen waren totaal ingeschakeld in de oorlogspassie.
Een gezamenlijke conferentie van alle gebonden en niet-gebonden partijen kwam
in hun ogen op niets anders neer dan op verraad of verzwakking tegenover wat nu
primair was geworden en dat was de onvoorwaardelijke overwinning op Duitsland.
Daarenboven kwam ook verzet langs ultra-pacifistische zijde, die zich rond de
objectieven van de Zimmerwald-conferentie schaarde en de ogenblikkelijke
omschakeling van oorlog naar sociale revolutie vooropstelde. Het was een eerste
duidelijk symptoom van de definitieve scheuring in de socialistische rangen. Toch
werkte Huysmans in de moeilijkste omstandigheden verder en poogde hij vanaf
april 1917 te Stockholm een internationale bijeenkomst van alle partijen te
organizeren. Ondanks de
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uiteindelijke mislukking van dit initiatief mag men het beschouwen als het grootste
en belangrijkste exploot van Huysmans. Het is een essentieel element geworden
in het verloop van de eerste wereldoorlog.
‘De man van Stockholm’ heeft het ook na de oorlog lastig gehad zijn politiek te
verdedigen. Hij moest opnieuw als non-conformist in de naoorlogse politiek zijn
plaats heroveren. Op het vlak van de binnenlandse politiek begon hij evenzeer tegen
de wind in zijn politieke stellingen te heroveren. In een overhitte patriottische sfeer
werd de Vlaamse eisenbeweging grondig gekortwiekt. Er was immers een Vlaams
aktivisme geweest: de nauwe samenwerking met de Duitse ‘Flamenpolitik’, die
geleid had tot de vernederlandsing van de ‘Von Bissing’ universiteit te Gent en tot
de installatie van de Raad van Vlaanderen. Huysmans heeft zich in de Kamer, op
meetings en in verschillende publicaties volledig ingezet tegen een veralgemenende
stroom van anti-Vlaamse verdachtmakingen. Hij wist zich in beide gevallen
onweerstaanbaar correct te verdedigen en te verantwoorden.
Brussel was evenwel niet het aangewezen terrein om zich met dergelijke houding
als politicus recht te houden. Op 24 april 1921 ging hij als raadslid over van Brussel
naar Antwerpen, waar zijn populariteit bijzonder groot was geworden. In de algemene
wetgevende verkiezingen was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement
Antwerpen geworden.
Vanaf dat moment staat men voor een escalatie van politieke initiatieven en
functies en het is amper mogelijk hiervan de belangrijkste te commentariëren. Met
de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 hadden de Antwerpse liberalen hun
meerderheid verloren. Huysmans was toen bij de onderhandelaars de stuwende
kracht om naar een coalitie te zoeken met het kristen-demokratische deel van de
katholieke opinie. Het liep uit op het ‘mystiek huwelijk’ met de Vlaams-katholieke
voorman Frans Van Cauwelaert, die samen met Huysmans vijftig jaar lang in het
parlement zetelde. Deze nieuwe Antwerpse coalitie werd een belangrijk precedent
in het Belgische politieke leven dat steeds volgens andere politieke krachtlijnen was
verlopen. Het heeft onder meer geleid tot de Antwerpse schoolvrede tussen het
katholiek vrij onderwijs en het niet-confessioneel stadsonderwijs. Het was een
uitzonderlijke wapenstilstand op dat terrein van de schoolstrijd, die vanaf 1850 de
grote twistappel in de nationale politiek was geworden. Wanneer dan in juli de eerste
en erg gesaboteerde regeringscoalitie tussen socialisten en kristen-democraten (de
regering Poullet-Vandervelde) tot stand kwam, lag het voor de hand dat ook
Huysmans een mi-
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nisterportefeuille werd aangeboden. Hij kreeg het beheer van het departement
Kunsten en Wetenschappen (onderwijs inbegrepen). Hij nam er een groot aantal
initiatieven ter bevordering van de kulturele infrastructuur en van het nationale
kunstpatrimonium en hij werkte aan de moderne uitbouw van het normaalonderwijs.
Verder lag zijn benoemingspolitiek aan de Gentse universiteit duidelijk in de lijn van
zijn streven naar de algemene vernederlandsing, die in 1930 een feit zou worden.
Nieuwe piekpunten in zijn politieke loopbaan werden zijn benoeming tot
burgemeester van Antwerpen op 4 januari 1933 (tot 16 mei 1940 en opnieuw van
12 september 1944 tot 2 augustus 1946) en de verkiezing tot voorzitter van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23 juli 1936 (tot 21 april 1939). Het was
vanop deze zeer hoge sleutelposities in het politiek beheer dat hij geconfronteerd
werd met de gevolgen van de politieke en economische krisis. Buiten de dagelijkse
realiteit van het politieke werk is zijn houding ten aanzien van deze krisis wellicht
het meest revelerend voor zijn persoonlijkheid. Het opkomend fascisme vond in
hem een onmiddellijk en onverbiddelijk tegenstander. Zijn positie als Kamervoorzitter
kon hem niet beletten daadwerkelijk steun te geven aan allerlei antifacistische acties
en aan het republikeinse Spanje. In januari 1937 reisde hij zelf naar het Spaanse
front. Op meetings en voor de micro van radio Madrid nam hij onomwonden stelling
tegen de non-interventiepolitiek. Een stijgend aantal politieke vluchtelingen kon bij
Huysmans op hulp en bescherming rekenen. Zeker was dit het geval voor de joodse
vluchtelingen.
De houding van Huysman tegenover het joodse probleem verdient een
afzonderlijke behandeling omdat het in gans zijn levensloop een constante is
gebleven. Als jong secretaris van de Tweede Internationale werd hij vlug
geconfronteerd met de tegenstellingen tussen de vrij machtige Joodse ‘Bund’ (Joodse
arbeidersliga) en ‘Poale Zion’, de zionistische socialisten. In de bijzonder
geamineerde debatten ter zake ijverde Huysmans voor de opname van de
zionistische organisatie. Zonder twijfel hebben de nauwe contacten met Kaplansky
e.a. in Den Haag, 1916-1917, verder een stimulerende rol gespeeld in zijn
sympathieën voor de zionistische zaak. Het felle en verwoestende anti-semitisme
van Hitler-Duitsland heeft deze ‘vriendschap voor het leven’ daadwerkelijk gestaald.
Antwerpen kende vlak voor de Tweede Wereldoorlog 55000 joden onder zijn
bevolking. Huysmans heeft in alle omstandigheden gepoogd dit bevolkingsdeel te
beschermen. De Duitsers wisten bijzonder goed hoe Antwerpen aldus uitgroeide
tot een belangrijk ontvangstcentrum voor anti-fascistische en jood-
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se vluchtelingen. Op de achtergrond van soms hevige perscampagnes tegen
Huysmans ontwikkelde zich trouwens een merkwaardig duel met Duitse diplomatieke
diensten en partijinstanties om hem tot een andere en meer neutrale politiek te
brengen.
Zo werd deze episode in hoge mate bepalend voor zijn houding na de Duitse
inval op 10 mei 1940. Zijn vlucht kreeg echter een bijzondere politieke betekenis.
Op regeringsvlak stelde zich voor België een moeilijk en delikaat probleem. De
laatste uren van de achttiendaagse veldtocht waren uitgelopen op een scherp conflict
tussen de regering Pierlot en koning Leopold III, die als legerchef weigerde zijn
regering naar Frankrijk te volgen. Het verklaart de politieke ontreddering en aarzeling
om vlug een beleidslijn in oorlogstijd uit te stippelen. Huysmans daarentegen wou
onmiddellijk een voortzetting van de strijd aan de zijde van Engeland. Met een
mandaat ter beveiliging van de Belgische (Antwerpse) diamantindustriebelangen,
wist hij op 21 juni 1940 te Bayonne te ontschepen naar Engeland. Samen met de
minister H.M. Jaspar peilde hij er dadelijk de mogelijkheden tot erkenning van een
Belgisch nationaal comité dat zich in dienst zou stellen van de oorlogsinspanning.
Hij is daar niet in gelukt bij gebrek aan voldoende politieke dosage onder de eerste
kern Belgische emigranten te Londen en bij gebrek ook aan invloed op de zo vitale
koloniale belangen. Onrechtstreeks echter heeft hij aldus de uiteindelijke oprichting
van een Belgisch kernkabinet te Londen bespoedigd. Inmiddels had hij zijn
inspanningen vooral gericht op het in werking stellen van een Belgisch
parlementsbureau dat onder meer kon waken over het in stand houden van een
parlementaire kontrole op het executieve gezag.
Een ander facet van zijn Londense activiteit betrof het lot van het internationaal
socialisme. Sinds begin 1940 was hij immers voorzitter van de Socialistische
Internationale geworden. Alhoewel zijn standpunt tegenover het oorlogsgebeuren
duidelijk andere accenten vertoonde dan in de Eerste Wereldoorlog, wou hij niettemin
de internationale contacten en consultaties onder socialisten levendig houden. De
aard van de oorlog, de situatie in de bezette landen en de ongelijke representativiteit
van de socialistische groepen in Engeland overtuigden hem er van dat een werking
van de Internationale onmogelijk was geworden. Toch wist hij gedurende gans de
oorlog op eigen initiatief een permanent contact in stand te houden met alle
aanwezige socialistische groepen en tendenzen.
Op 12 september 1944 kwam hij terug als burgemeester in zijn pas bevrijd
Antwerpen. In de zeer moeilijke politieke restructuratieproblemen
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bleef zijn rol een tijdlang beperkt tot de lokale problemen van de Antwerpse
heropleving. Enkele van zijn publicaties uit 1945 - The Jewish state, Het België van
morgen, Brieven aan een jongen socialist - wezen daarnaast op zijn onverminderde
belangstelling voor een breder internationaal en ideologisch terrein. Hij was 75 jaar
wanneer hij op 1 augustus 1946 van de Prins-Regent de opdracht kreeg tot het
vormen van een regering. Te midden hevige politieke en sociale beroering werd hij
premier van een regering met één stem meerderheid en samengesteld uit socialisten,
liberalen en kommunisten. Het was ‘de meeuw op één poot’, zoals hij het in een
gedicht uitdrukte, die op 20 maart 1947 reeds ten val kwam. Inmiddels was ook een
einde gekomen aan zijn burgemeesterschap van Antwerpen. Wel werd hij in de
daaropvolgende regering Eyskens-Spaak opnieuw minister van Openbaar Onderwijs
(tot 15 augustus 1949). Het werd zijn laatste mandaat in de executieve sector.
De spanning in het politieke klimaat was toen terug aan het stijgen. De
Koningskwestie, nadien de schoolstrijd en tenslotte de Vlaams-Waalse verhoudingen
gingen het politiek toneel beheersen. Het waren stuk voor stuk verdelingslijnen, die
in feite indruisten tegen de fundamentele bekommeringen van Huysmans. Zijn
ervaringen hadden hem van politicus tot staatsman gemaakt en zowel zijn karakter
als zijn levensstijl dwongen hem verder tot een onafhankelijke en soms paradoxale
houding in tal van klassieke politieke twistvragen. Het stoorde zeker zijn populariteit
niet. De nationale hulde voor zijn tachtigste verjaardag op 27 mei 1951 groeide uit
tot een meer dan ongewone manifestatie met meer dan honderdduizend deelnemers.
Zijn ereplaats in het politieke leven werd op 27 april 1954 opnieuw bevestigd wanneer
hij voor de tweede maal en weer in een zeer moeilijke tijd tot voorzitter van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers werd verkozen (tot 11 november 1958). ‘To remove
bitterness’ was het hoofdmotief van zijn installatierede. Het was niet enkel de oude
wijze man, die sprak en de geesten wou sussen en verzoenen. Hij bleef fel en
onafhankelijk in zijn denken en handelen. Het was meest merkbaar in de buitenlandse
politiek, die hij voorstond. Opvallend bleef zijn hartstochtelijke genegenheid voor
het zionisme. Hij had in 1947-1948 al zijn invloed aangewend opdat België in de
algemene UNO-vergadering voor het bestaan van Israël zou stemmen. Zijn eerste
politieke rustpunt nam hij waar om in maart en april 1950 Israël te bezoeken. Hij
kreeg er een bijzonder hartelijk onthaal. Israël werd nadien trouwens nog
verschillende keren zijn uitgelezen reisdoel. Overigens werden zijn talrijke en officiële
buiten-
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landse reizen het markante kenmerk van zijn laatste levensjaren. Zij stonden telkens
in correlatie met opvallende standpunten, die hij in de politieke actualiteit innam.
Belangrijkst waren zijn twee Kongoreizen in 1951 en 1956 en dan vooral zijn reeks
bezoeken aan kommunistische landen (Joegoslavië, juni 1952; USSR, september
1955 en juli 1961; China, september 1956; DDR, juni 1964 en augustus 1965). Hij
kwam er naar voor als een overtuigd voorstander van ontspanning en van de
erkenning van China en van de DDR.
Huysmans vond in deze jaren een trouwe hulp en een grote overgave bij Ida
Huysmans, met wie hij op 25 september 1957 in het huwelijk trad. Zijn eerste
echtgenote, Marthe Espagne, was op 14 januari 1955 overleden. Dit tweede huwelijk
met een vrouw die vijftig jaar jonger was dan hij, bevestigde het ongebluste
non-conformisme dat hem steeds had gekenmerkt. De onverwoestbare en actieve
Huysmans stak vol schijnbare paradoxen: de oude republikein was een intiem vriend
en bewonderaar van koningin Elisabeth, de oude flamingant trad op voor
veralgemeende tweetaligheid, de zionist pleitte voor Mao-China. Zijn opvattingen
en vooral zijn ontembare wil om in het politiek leven actief te blijven gaven in mei
1965 aanleiding tot een spijtige botsing met zijn Antwerpse partijfederatie. Men nam
hem niet meer op als kandidaat voor de Kamerverkiezingen en daarop diende hij
een afzonderlijke en dissidente lijst in. Hij werd niet meer verkozen. In het globaal
perspectief van zijn leven was het een mineur incident. De biograaf moet het
vermelden voor de volledigheid en voor de kenschetsing van de felle atmosfeer
waarin ook zijn laatste levensjaren verliepen. Hij bleef de incarnatie van de vier
‘kerels’, die hem in de kultuurgeschiedenis het meest hadden geboeid - Reinaart
de Vos, Uilenspiegel de Geus, de Demon en de Duivel. Zij hebben hem blijkbaar
geïnspireerd tot een ongemeen intens en vruchtbaar leven. Hij was de actieve
getuige en medespeler in verschillende essentiële fazen van de hedendaagse
geschiedenis. Zijn enorm privé-archief legt er een indrukwekkende getuigenis van
af. Het werk om deze getuigenis tot leven te brengen mag de boeiende opdracht
worden van de nu levende historici.
1 oktober 1971
HERMAN BALTHAZAR

Voornaamste geschriften
De meest volledige bibliografische oriëntatie vindt men bij:
D. de Weerdt, Bibliografische gegevens betreffende Camille Huysmans in
Bijdragen tot het Huysmansonderzoek, Antwerpen, Stichting C. Huysmans, 1971,
p.5-24.
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Selectief is daarnaast te vernoemen:
R. Roemans en H. van Assche, Camille Huysmans, een levensbericht gevestigd
op persoonlijke getuigenissen en eigen werk. Hasselt, Heideland, 1961.
W. Eekeleers, Een biografie van Camille Huysmans. Brussel, Ter Kameren, 1964.
G. Haupt, Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans 1905-1914.
Parijs-Den Haag, Mouton, 1964.
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Henricus Wijbrandus Jacobus Maria Keuls
Obdam 19 mei 1883 - Bennekom 28 oktober 1968
Hij was de eerstgeborene uit het huwelijk van Lambertus Josephus Keuls, geboren
te Leiden in 1854 en Julia Jacoba Theodora Gefken, geboren te Millingen in 1860.
Te Obdam werkte zijn vader als candidaat-notaris in een katholieke
volksgemeenschap. Toen het kind ongeveer één jaar oud was, stierf zijn moeder,
door den echtgenoot geofferd aan zijn wantrouwen in medici - haar dood had
voorkomen kunnen worden - mogelijk gevoegd bij een onwankelbaar vertrouwen
in het gebed. De zoon is daarop naar de grootouders Keuls gebracht, die te Leiden
een groot huis bewoonden, waarin nog twee ongetrouwde dochters waren
achtergebleven. Materieel zal het hem aan niets hebben ontbroken en hij werd door
liefde omringd. Zijn jeugd heeft hij tegenover mij gelukkig genoemd. Verwend door
de drie vrouwen? Niet al te zeer. De grootmoeder wordt ons in een kwatrijn getekend
als een opgewekte, krachtige figuur: ‘Het huis was als bezield van haar bestier,’
lezen we, en een der tantes gaf hem al gauw pianoles. Een grote hoogte in het spel
heeft hij niet bereikt, maar in zijn ouderdom kon hij getuigen:
Ik heb in de muziek geloofd
Een wisselvallig leven lang,
Haar krachten blijven mij doorstromen
1
Tot mijn hart wordt uitgedoofd.

De muziek, de minst stoffelijke der kunsten, mag hem het eerst de kracht tot ordening
hebben doen verstaan; zo horen wij in een gedicht aan Mozart de vreugdekreet:
2
‘Nooit steeg de chaos tot zoo heldere orde’.
Een gelukkige jeugd... Zich als oud man nog eens daarover buigend, ziet hij het
kind door het grote huis dwalen ‘alsof het aan een noodlot wilde ontsnappen’, gelokt
door de stilte van de half-duistere zolders. Dan treffen de woorden: het ‘voelde zich
3
in de eenzaamheid bemind.’ Nu botst dit niet met het gevoel van welbehagen,
waarvan het gezonde prille leven kan zijn doortrokken als het kind zich nog niet is
bewust van geluk en zijn tegendeel. Allereerst heeft zich in den jongen Keuls een
sterke levensdrift en levensliefde geopenbaard, gevoegd bij een grote gevoeligheid,

1
2
3

Achterwaarts, Amsterdam 1962, p.26.
Verzamelde gedichten IV. Wegen en wolken, 's-Gravenhage 1948, p.74.
Achterwaarts, p.32.
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waaruit een schemerend, nog niet te duiden verlangen naar alleenzijn ontsprong,
terwille van een verzinken in zichzelf dat zich later zal toespitsen tot ‘der
eenzaamheid gebod’ wanneer een gedicht in hem wilde rijpen. De jeugd van een
uitzonderlijk begaafde zal nooit onverdeeld gelukkig zijn.
Bij het naderen van de eerste communie, zo tegen het twaalfde jaar, bekroop den
jongen een gevoel van onbehagen, maar tot een gemotiveerd verzet kon het nog
niet komen. Doch enkele jaren later, toen het gymnasium was doorlopen, vroeg hij
een onderhoud met den pastoor van zijn parochie en zei hem de dogma's der kerk
niet te kunnen aanvaarden. Wat moet er van den jongeling zijn uitgegaan, dat het
tot geen polemiek is gekomen? Een blik getuigend van dieper geraaktheid door het
leven dan de priester gewoon was te ontmoeten, een niet terugdeinzen voor het
mysterie, dat hèm deed huiveren? Hoe dit zij: de last van het oneigene was
afgeworpen.
Zijn vader, die den oudsten zoon graag als zijn opvolger had gezien - hijzelf was
toen notaris in Laren - stemde toe in een aanvankelijke rechtenstudie en vroeg hem,
om wat dichter in elkaars buurt te zijn, zich te doen inschrijven aan de Universiteit
te Utrecht. Toen de jonge Keuls zich later zijn liefde tot de griekse cultuur bewust
was geworden, heeft hij het betreurd geen oude talen te hebben gestudeerd, maar
zijn blik was te ruim om hier zeer onder te lijden.
De verhouding tot zijn vader heeft nooit van enige warmte getuigd; er is een vroeg
kwatrijn dat zegt: ‘Gij, mij zoo na en vreemd, liet mij den weemoed, Dat tusschen
4
ons geen droom ooit heeft gebloeid.’ En in den bundel Valscherm, verschenen in
1958, is een sonnet opgenomen, dat zijn bezoek aan het sterfhuis weergeeft. Het
eerste kwatrijn schept de sfeer van de dodenkamer, kleurloos, leeg en koud, terwijl
de laatste strofe met weemoed háár gedenkt, die door haar liefde man en zoon
nader tot elkaar had kunnen brengen:
Mijn jeugd was van zijn vroomheid afgewend
En kon zich aan zijn deugden niet verwarmen,
Hij deed zijn plicht en bad God om erbarmen
Maar bleef mij vreemd als een dof instrument.
Toch nam hem eens mijn moeder in haar armen,
5
Mijn blijde moeder die 'k niet heb gekend.

4
5

Verzamelde gedichten 1. In den stroom. De dansende lamp, 's-Gravenhage 1949, p.122.
Valscherm, Amsterdam 1958, p.33.
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Door den onverwachten dood van den vader, enkele jaren later, zag hij zich ontheven
van iedere verplichting tot het notariaat. Hij wilde trouwen, studeerde in korten tijd
af, en vestigde zich in 1917 als advocaat te Amsterdam. Het jaar daarop werd het
huwelijk gesloten tussen hem en Emma Augusta Schuur, een jonge vrouw van
katholieken huize, evenals hij een afvallige.
Ik weet niet wanneer Keuls met dichten is begonnen, maar zijn eerste bundel In den stroom - is in 1920 verschenen, dus toen hij zeven-en-dertig jaar was, wat
op een strenge keuze zou kunnen wijzen. We vinden hier eerbiedige, haast nog
beschroomde liefdesgedichten aan zijn vrouw, zoals dit:
Ik zie u zoo, dat alles om u henen
De eenheid van uw wezen naderstreeft,
En 't teere licht, waarvan gij zijt beschenen,
Uw eigen glans u om de leden weeft.
De doode dingen aan uw schoon ontleenen
Een leven dieper dan wat adem heeft;
Al wat in u beweegt, uw lach en weenen,
6
Heeft zich in elke lijning ingeleefd.

Maar er is ook veel weemoed en onrust door het onvervuld blijven van onduidelijke
en toch diepe verlangens, en door het worstelen om een alles omspannend geloof.
Nog in zijn ouderdom zegt hij: ‘Het leven is een grillig spel: Een jaar verlies, een uur
7
gewin, En immer speurt men naar een zin Die raakt den hemel en de hel.’ Zijn
zoekende blik wordt tot de schaduw getrokken waarin hij zichzelf vindt, er rijzen
gedachten aan den dood, er wordt al gesproken van ‘mijn moede zwerven’. Deze
motieven zullen hun plaats in zijn werk behouden. Hij had een wijsgerigen aanleg,
was de grote filosofen gaan lezen, onder wie Hegel hem boeide, Hegel, wiens
pantheïsme van Spinoza stamde. Van jongs af aan moet hij zich geborgen hebben
gevoeld in de natuur; hij weet den boom te gelijken, die zijn takken uitbreidt in het
licht, zijn wortels boort door den nacht. Maar ook vergelijkt hij zijn leven met ‘een
troebel water, traag uitgevloeid in 't dorre zand.’ Nu leert hij wat Spinoza de grootste
deugd van den geest heeft genoemd: de principiële eenheid erkennen van al het
gewordene; de uit eigen kracht werkende natuur één te doen zijn met God. En in
die God-

6
7

Verzamelde gedichten 1, p.19.
Valscherm, p.8.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

91
natuur den drang te beseffen naar het volmaakte, dien éénen Wil waarnaar het
goed zal zijn zich te richten. We mogen zeggen dat de natuur, vooral door haar
vormen-scheppend vermogen, zijn grootste liefde is geweest, wat hem Goethe dicht
heeft doen benaderen. Zo vertelde hij mij eens te zijn geprezen om zijn vertaling
8
van een vers uit Goethe's Westöstlicher Divan. Maar de recensent had de fout
begaan te spreken van een liefdesgedicht. En met lichte verontwaardiging zei Keuls:
‘Dat is toch veel meer dan een liefdesgedicht.’ Het was een natuurverheerlijking.
We moeten ons bij het bestuderen van Keuls' poëzie den dorst naar de volmaakte
schoonheid, zuiverheid en liefde steeds indachtig blijven, anders zal ons veel
ontgaan.
De oude kwatrijnvorm was hem bij zijn beschouwingen zeer dienstig: uiterst
geconcentreerd, geen overtollig woord gedogend. Heeft niet Omar Khayyam gezegd:
‘Kort zij der wijzen toegespitst betoog’? Van dezen Perzischen wijsgeer heeft Keuls
vijftig kwatrijnen bewerkt naar Engelse en Franse vertalingen, en ook herdichtte hij
nog een dertigtal van andere Perzen. Zelf heeft hij er ver over de honderd
geschreven.
Maar ik keer terug tot de eerste bundel en lees het Woord Vooraf, waarin wordt
gezegd dat de drie openingsgedichten veel later zijn ontstaan dan de twee-en-twintig
daarop volgende. En daar dit drie vurige hymnen zijn aan het leven, zou de
aandachtige lezer zich kunnen verwonderen. Onbezonnen, jeugdig en sterk is de
toon: een windvlaag die door vlammen is gegaan en het tere aardgewas dreigt te
verzengen. Wat was er gebeurd?
Het opera-gezelschap van Milaan, dat in 1914 een tournee door ons land maakte,
werd door het uitbreken van den Eersten Wereldoorlog tot blijven gedwongen. Keuls,
zeer getroffen door de Italiaanse die de titelrol vervulde in Verdi's La Traviata, was
nu in de gelegenheid haar meer dan eens te horen. De bekoring die van haar uitging
- ze was een ongerepte, vorstelijke vrouw - moet van stonde af aan
zinnelijk-bovenzinnelijk zijn geweest. Hij kende haar taal, wist haar te benaderen
en... kon niet meer terug. Het jonge gezin - er waren in die eerste zeven jaar van
het huwelijk drie kinderen geboren -, dreigde uiteen te vallen. Dit is echter voorkomen
door geduld en wijze bezinning van zijn echtgenote. Hijzelf heeft nooit een scheiding
van haar gewild. Zijn liefde voor de Italiaanse moet zijn drang naar het volmaakte
hebben versterkt, hem de opvlucht van den geest belovend die hij zo dringend
begeerde. Of hij zich schuldig heeft geweten aan wat de wereld ‘ontrouw’ noemt?
Gedeeltelijk wel - nog ge-

8

‘Boek Suleika no. 50’ in Achterwaarts, p.47.
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bonden aan de traditionele moraal -; diep in zijn hart waarschijnlijk niet.
Kort na den terugkeer in haar land bleek de jonge diva door een ernstige ziekte
te zijn aangetast, waaraan ze enkele jaren later is gestorven.
Er zou een mooie krans zijn samen te stellen uit gedichten aan haar gewijd. Nog
in zijn laatst verschenen verzenboek - hij was toen in zijn tachtigste jaar - staan vier
kwatrijnen die van haar spreken:
Ik riep u aan doch wist: gij keert niet weder,
En legde mij vermoeid op de aarde neder;
Toen in mijn slaap begon een zacht geluid
9
Dat bleek uw hartslag schuldeloos en teder.

Een ander kwatrijn bevat het bitter zelfverwijt:
Eenmaal heeft dag aan dag om u gedorst,
Gebogen naar de welving van uw borst;
Sinds lang zijt ge verdwenen in een wereld
10
Die schaamteloos haar dode lusten torst.

Hij beschouwt zichzelf: objectief, onromantisch, de ironie zeer nabij, gekweld door
haar ‘tweede sterven’, zeer wel wetend wat de ontrouw van zijn zinnen haar innerlijk
beeld heeft berokkend.
De invloed van deze liefde is niet licht te overschatten: door haar is Keuls tot een
mystieke hoogte gestegen, waarop het volgende kwatrijn mag zijn ontstaan:
Het boek ligt open en wij lezen niet,
Wij drinken liefde en wij genezen niet,
Er jagen stormen langs roerlooze harten,
11
De hel bedreigt ons en wij vreezen niet.

Telkens weer tracht hij eens bereikte velden van bovenaardse rust te herwinnen,
maar zal daarbij de aanvankelijke inspiratie door een vrouw na korter of langer tijd
als bedriegelijk doorzien: de geliefde vrouw blijft hem te aards.
Of Keuls de opvatting van Schopenhauer heeft gekend dat het streven naar de
zuiverste vormen, de meest doorzichtige beelden, den mens nog niet verlost uit de
beklemming van zijn levenswil, maar dat de voleinding van den kunstenaar de heilige
is? Ik weet het niet, maar dat hij dezen weg

9
10
11

Achterwaarts, p.38.
Achterwaarts, p.34.
Verzamelde gedichten III. Rondeelen en kwatrijnen, 's-Gravenhage 1947, p.82.
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heeft gezien acht ik wel zeker. Meermalen heeft hij mij van zijn eerbied voor ‘heiligen’
gesproken. En hoe vreemd hem ook de god is die wonden draagt, hij getuigt:
Maar wie gelooft sterft jaarlijks met u mede
Om één met u te rijzen uit het graf,
En wie uw doodstrijd waarlijk heeft doorleden
12
Verliest den smaak van wat het leven gaf.

Iets naders over zijn worsteling om een bevrijdend geloof lezen wij in de volgende
verzen:
God nam mij op Zijn hand, het jonge licht
Was om mij en ik danste uitgelaten;
Toen langzaam sloot de groote hand zich dicht,
13
Nu ben 'k in God voor goed van Hem verlaten.

Waarmee Keuls dus wil zeggen: nu is er geen god meer buiten mij van wien ik hulp
en steun kan verwachten; ik alleen draag de verantwoordelijkheid voor mijn ‘zijn’.
Op dat ogenblik mag zijn zelfvertrouwen zijn geboren. Want hoe hij ook zal
zwerven en dolen, hij vindt zijn zuivere kern terug, het ‘kristal’, ook wel ‘den louteren
vorm’ genoemd, dat hem in ontreddering kan verbijsteren, dat door den dood zal
worden bevrijd:
Hemel en aarde strijden in uw wezen,
Dat van dien strijd geen wanhoop heeft te vreezen:
O gij, die fier op aardsche vlam u heft
14
Om in het vuur des hemels te genezen!

Dat dit zelfvertrouwen vroomheid is, hoef ik, dunkt me, niet te bewijzen.
Toch is er een telkens teruggrijpen naar den persoonlijke aard god der christelijke
kerken. Om de onhoudbaarheid van dat beeld aan te tonen? Ik denk het.
In de bundel Regionen toont het sonnet dat aanvangt met de woorden ‘Verlaten
liggen de oevers der genade’ den dichter in zijn volheid: het verstand weet dat het
oude geloof is ontkracht, maar de geest bezint zich op het hart dat een vervlogen
15
cultuur betreurt. Samenvattend zou ik

12
13
14
15

Achterwaarts, p.16.
Verzamelde gedichten I, p.127.
Verzamelde gedichten III, p.80.
Regionen, Amsterdam 1953, p.26.
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willen zeggen dat het klimaat waarin Keuls ademde een van den twijfel was, waarin
echter als een wisse schat zijn zelfvertrouwen lag besloten:
Al wat ik overwin gaat mij verloren,
En mijn bezit is wat ik niet bereik;
Alleen in strijd mag ik de stemmen hooren,
Die fluist'ren uit een nooit verworven rijk.
Mij werd de onvoltooide daad beschoren,
Ik graaf naar glinst'ring onder stof en slijk,
Ik ben een donk're weg, die nog de sporen
16
Draagt van gedaanten schoon en godgelijk.

Dit sonnet, omstreeks het zestigste jaar van de dichter ontstaan, is een hoeksteen
in zijn levenswerk.
De gedichten door de laatste Wereldoorlog geïnspireerd, zijn indringend en
17
smartelijk. Zelfverwijt en smart overspoelen hier de verontwaardiging die de gehele
mensheid geldt. En afschuw wordt in hem tot schaamte. Dat het gedicht
18
‘Jodenverdelging’ later is opgenomen in het grote werk De ondergang van Presser,
heeft den maker een ontroerde voldoening geschonken.
Keuls heeft veel vertaald: Dante's Vita Nova, toneelstukken van Pirandello en
T.S. Eliot, gedichten van Leopardi, Cavalcanti en andere Italianen, van Shakespeare,
W.B. Yeats, van Anne de Noailles, Verlaine, Valéry, en zo meer. Voornamelijk uit
liefdevolle bewondering; dan om bij te dragen tot het geestelijk bezit van ons volk;
in het begin ook om zich te oefenen in verstechniek. De liefde zal samenhangen
met gevoel van verwantschap. Of hij daarbij invloed heeft ondervonden van zijn
hooggeschatte voorbeelden is moeilijk te zeggen. Vormen de verscheidene, elkaar
opvolgende beschavingen niet één groot, kleurrijk patroon? Misschien valt er toch
een lichte invloed te bespeuren van den Fransen tijdgenoot Jules Supervielle. In
Regionen heeft Keuls een reeks vertalingen naar werk van dezen dichter opgenomen,
vooraf gegaan door een korte verklaring waarin hij zegt dat diens gedichten hem
tegelijkertijd nieuw en sinds lang bekend zijn voorgekomen. Het eerste betreft den
vorm, het tweede den geest. De verwantschap schuilt onder meer in beider besef
zich veeal te bewegen in een gebied tussen droom en werkelijkheid. En mogelijk
heeft

16
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Keuls, bekoord door den Fransman, diens humor als gelijkwaardig erkend aan de
overige elementen van zijn dichtkunst. Maar of dit de oorzaak is dat de humor zijn
wetenden glimlach eerst zo laat in het werk van Keuls heeft getoond, valt niet te
bewijzen. Een enkel voorbeeld:
Er blijft mij niets anders over
Dan dat ik mezelf betover
Tot een zwervende kat of een vliegende vis,
19
Om weer te weten wat leven is.

Hoe dit zij: het lange uitblijven van den humor lijkt mij meer te zeggen dan zijn late,
schroomvallige intrede. Keuls, die graag enkele dagen in Parijs verbleef, had na
een paar briefwisselingen al eens een poging gedaan den bewonderden dichter te
ontmoeten, die toen echter in Uruguay, zijn geboorteland, bleek te zijn. Hij begreep
dat zijn verlangen sterker was dan dat van den ander, daar hij den voorsprong had
diens taal - en daardoor diens werk - te kennen, zodat hij, toen het dan toch tot een
ontmoeting kwam, werd getroffen door den warm-vriendschappelijken toon van
Supervielle. En aan het einde van den dag, dien zij voor een groot deel tezamen
doorbrachten, stelde Jules voor elkaar te tutoyeren. Over luttele jaren nog heeft de
vriendschap zich uitgestrekt; het Hollandse klimaat heeft Supervielle, die een zwakke
gezondheid had, niet aangedurfd. Maar toen Keuls omtrent zijn 75ste jaar eregast
aan een maaltijd van de PEN club was, isdoor den voorzitter een brief met
gelukwensen van den verren vriend voorgelezen. Daarin stond: ‘Tijdgenoten-dichters
als Keuls kan ik op de vingers van één hand tellen, en mijn hand gaat lichten!’ Dit
document is helaas verloren gegaan. Ik vermoed dat Keuls nadien geen mooier
geschenk heeft ontvangen. Ook enkele onderscheidingen - de poëzieprijs van den
stad Amsterdam, de Nijhoffprijs, de P.C. Hooftprijs -, ze misten het persoonlijke
accent.
In 1960 is Supervielle gestorven. Mede door diens dood mag het kwatrijn zijn
ontstaan:
Temidden van het strijdgewoel
Zit ik op een versleten stoel
En moet de doden registreren,
20
Soms beeft mijn hand maar 't hoofd blijft koel.

19
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Achterwaarts, p.36.
Achterwaarts, p.38.
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Hoe wijd gespannen is dit leven geweest! Daar was de maatschappelijke taak,
waaronder naast de advocatuur nog, sinds 1935, het recenseren van toneel voor
het Algemeen Handelsblad viel. Daar was de zorg voor zijn gezin van zes kinderen,
de drang zich in het leven te bevestigen door zich er over uit te spreken, zodat het
gebod der eenzaamheid van kracht bleef. Maar ook heeft hij den algemenen eis
van naastenliefde verstaan en er zich ernstig om bekommerd: ‘Gij werdt veroordeeld
21
tot beminnen En zijt verloren in gezang.’
Eens heeft Keuls mij gezegd te hebben gedacht dat zijn gedichten het beste was
wat hij de mensen had te geven, maar dat hij zich daarin scheen te hebben vergist.
22
En toch vertrouwde hij te zullen voortleven in zijn werk.
Aan zijn cliënten heeft hij hulp geboden door een aandachtig medegevoel en een
gedegen rechtskennis. Hij heeft daarin bevrediging gevonden en vaak dank geoogst
van eenvoudigen des harten. Bij een huldiging door zijn confrères heeft hij gezegd
zich in de eerste plaats dichter te weten, maar daar er niets viel te verontschuldigen,
zal dat wel met een glimlach zijn aangehoord.
Een kort woord over zijn vriendenkring: Daar waren tijdgenoten-letterkundigen:
Frans Mijnssen, Jacob Bloem, Jan Greshoff, Victor van Vriesland. Bij mr. H.J.
Bouman, advocaat te Zwolle, die in den oorlog veel heeft gedaan voor onderduikers,
logeerde Keuls soms enkele dagen om ongestoord aan een vertaling te kunnen
werken. Dan was er de pianist Dirk Schäfer, dien hij bewonderde en eens op een
concertreis door Engeland begeleidde om nieuwe contracten voor hem af te sluiten.
En zijn toneelcritieken brachten hem nader tot enkele acteurs. Met Ko Arnoldi en
diens vrouw toerde het echtpaar Keuls graag door Frankrijk, en aan Cor Hermus
heeft hij een In Memoriam gewijd, aanvangend: ‘Mijn vriend, ik moet u bij mijn doden
voegen.’ De tweede strofe van dit sonnet verenigt hen: ‘Wij bleven dolenden die
niet meer vroegen Dan onbeklemd een eenzaam pad te gaan.’ Onthullende woorden:
vriendschap noch liefde vermocht de eenzaamheid op te heffen. En de terzinen
zouden evenzeer op zijn eigen lot kunnen doelen: ‘De wereld heeft u haastig
weggevaagd En toch was niemand ooit meer levensdronken Dan gij...’
Deze dichter kon zeer openhartig zijn over gebeurtenissen, ontmoetingen,
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Verzamelde gedichten III, p.17.
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kortom over veel dat uit de wereld tot hem kwam. Maar zijn diepste gevoelens en
gedachten, gelouterd en gesterkt door den vorm waarin ze werden gevat, bleven
buiten dien vorm onbesproken. En het is merkwaardig hoezeer zijn innerlijk bij het
klimmen der jaren zich almeer aan zijn uiterlijk meedeelde: een lichte nevel scheen
hem te omhullen, zijn blik was versluierd evenals zijn stem; hij droeg een effen grijs
costuum, zijn tred was langzaam, zelfs wat aarzelend. En veel vrienden gingen hem
voor in den dood.
In 1965 is hij met zijn vrouw verhuisd naar een z.g. bejaardenflat te Heelsum,
waar hij snel achteruit is gegaan, zodat hij nauwelijks een jaar later naar een tehuis
voor chronische zieken in de gemeente Bennekom moest worden overgebracht.
Bijna drie jaar lang heeft hij daar een zeer tragisch bestaan geleid, tot eind oktober
1968 de dood hem verloste.
ELISABETH ZERNIKE
Voor een overzicht van de geschriften van Keuls zij verwezen naar het
kaartsysteem dat wordt uitgegeven door de Documentatiedienst van het
Nederlands Letterkundig Museum en het Archief en Museum voor het
Vlaamse Cultuurleven.
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Willem Johannes de Kock
Malmesbury 26 januari 1917 - Bellville 15 augustus 1970
Willem Johannes de Kock het die eerste lewenslig op die plaas Uitvlugt, in die
Kaaplandse distrik Malmesbury, aanskou. Daar, in die uitgestrekte gebied, bekend
om sy gemengde boerdery, waar die wit plaashuise van die Swartland afsteek teen
die graanlande, die lupine-akkers en die veldblomme, het Willem Johannes sy laeren hoërskoolonderrig op die dorp Malmesbury ontvang.
Daarna is hy na Kaapstad om daar, in die Moederstad van Suid-Afrika, aan die
voet van Tafelberg, in die skaduwee van die Kasteel en in die nabyheid van die
Rhodes-gedenkteken, met sy akademiese studie aan die plaaslike universiteit te
begin.
Onder bekende leermeesters, soos prof. dr. Eric A. Walker, het De Kock sowel
die geheime van die verlede as van sy moedertaal begin verken en ontrafel. Hy het
sy B.A.-graad, met Geskiedenis en Afrikaans as hoofvakke, cum laude verwerf. In
1938 verkry hy, ookal op grond van sy verhandeling Federation and confederation
in South Africa 1870-1880, with special reference to the Cape Colony, die graad
van magister (hoofvak geskiedenis).
Vervolgens verwerf hy die B.ED.-graad op grond van sy studie oor die Kaaplandse
onderwysberoep onder Superintendent sir Langham Dale (1859-1892).
Dan sê hierdie Wes-Kaaplandse student sy Alma Mater vaarwel. 'n Paar jaar wy
hy sy aandag aan die opvoeding van die Kaaplandse jeug. Kaapstad, Paarl en
George leer hom ken en waardeer as 'n deeglike onderwysman.
In 1942 begin hy, nou onderleiding van die bekende prof. dr. H.B. Thom, die
historikus by uitstek van Stellenbosch, aan sy proefskrif, Ekstra-territoriale
vraagstukke van die Kaapse regering (1875-1885), met besondere verwysing na
die Transgariep en Betsjoeanaland werk en verwerf hy in 1946, nou aan die
Universiteit van Stellenbosch, die D. Phil.-graad.
Wetenskap behoorlik toegerus, met as besondere wetenskaplike arbeidsvelde
dele van die verlede van die Kaapkolonie en die aangrensende gebiede, trek De
Kock in 1948 noordwaarts. Sy bestemming is die Universiteit van Pretoria waar hy
saam met prof. dr. F.J. du Toit Spies en met prof. dr. A.N.P. Pelzer as
departementshoof, as lektor in die geskiedenis optree.
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Tydens sy Transvaalse jare het ek dr. De Kock leer ken terwyl hy die werk Pretoria
1855-1955, die eeufees-gedenkboek van die Transvaalse hoofstad, tewens
administratiewe setelplaas van die Republiek van Suid-Afrika, geredigeer het en
terselfdertyd 'n groot aandeel in die totstandkoming van 'n uiters geslaagde
plaaslik-geskiedkundige tentoonstelling, waaromtrent hy o.m. 'n katalogus opgestel
het, gehad het.
Sy ywer, belangstelling en geesdrif, gepaardgaande met die vreugde en voldoening
wat uit die verkenning van 'n nuwe arbeids- en studieveld voortspruit, het my diep
getref. En dit was hierdie kenmerke wat beslissend sou word vir sy toekoms.
In 1951 aangestel as tydelike argivaris om, veral in Nederland, argivalia met
betrekking tot die Anglo-Boere-oorlog in te samel, het dr. De Kock en sy gesin eers
in die loop van 1954 na hul vaderland teruggekeer. Vandag getuig 'n groot aantal
kosbare aanwinste in die Transvaalse Argiefbewaarplek, Pretoria, van sy
kenmerkende besieling en die speursin waarmee hy hierdie belangrike taak
aangedurf en ten uitvoer gebring het.
Ses jaar later volg, nadat hy sy laaste Pretoriase jare as senior-lektor deurgebring
en o.a. sy deel tot die totstandkoming van Ad destinatum. Gedenkboek van die
Universiteit van Pretoria, (Johannesburg 1960) bygedra het, sy terugkeer na
Kaapland waar hy van 1960-1962 'n professoraat in die geskiedenis aan die
pasgestigte Universiteitskollege van Wes-Kaapland beklee.
In laasgenoemde jaar volg sy benoeming as hoofredakteur van die Suid-Afrikaanse
Biografiese Woordeboek. Opnuut verrig hy verkenningswerk deur Nederland, België,
Engeland, Frankryk, Duitsland, Italië, Kanada, die Verenigde State en Australië te
besoek en tydens hierdie wêreldreis kennis te vergaar en insig te verkry met
betrekking tot die bykans bomenslike taak wat hom, na die terugkeer in sy
geboorteland (1963), gewag het.
Aan die begin van 1963, met 'n kantoor in die gebou van die Suid-Afrikaanse
Openbare Biblioteek, Kaapstad, en onder toesig van 'n Raad van Beheer en met
dr. P.C. Schoonees as taalreviseur, het De Kock een van die projekte van die
Nasionale Raad vir Sosiale Navorsing, Pretoria, te wete die daarstelling van 'n
gesaghebbende naslaanwerk wat die lewensgeskiedenis aanbied van elkeen wat
sedert die vroegste Europese aanraking met die suidpunt van Afrika tot die
Suid-Afrikaanse geskiedenis gelewer het, as hoofredakteur begin aanpak.
In 1968 het die eerste deel van hierdie standaardwerk met sy 568 artikels verskyn.
Meer as 200 medewerkers, sowel uit eie land as uit die buite-
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land, het De Kock bygestaan, met hom in mondelinge en/of skriftelike verbinding
gestaan en hom as 'n noukeurige, bekwame en pligsgetroue leier leer ken en
waardeer.
Om op hoogte van die jongste ontwikkelinge ten opsigte van soortgelyke werke
te bly, onderneem De Kock in 1968 weer 'n wêreldreis.
Die eerste deel van die S.A.B.W. het in dieselfde jaar verskyn, terwyl in dieselfde
jaar tewens die Naamlys van persone oorlede voor 31 Desember 1950 wat voorgestel
word vir opname in die hoofreeks, gepubliseer ten gebruike van medewerkers aan
deel III en die volgende dele van die S.A.B.W., in Kaapstad verskyn het.
Hoofredakteur Willem Johannes de Kock het nog die vreugde gesmaak dat die
stof vir die tweede deel van sy werk gereed gekom het om pers toe te gaan. Hy het
homself nie gespaar nie en tot sy skielike heengaan voortgebou aan die
verwesenliking van 'n ideaal wat 'n groot aantal van sy vaken landgenote met hom
gedeel het.
Tot ver buitekant die grense van Suid-Afrika het sy ondernemingsgees en
deursettingsvermoë erkenning en waardering gevind en ek vereenselwig my, in
eersgenoemde verband, met dr. C. Pama se gedagte, uitgespreek in In Memoriam,
waarin hierdie mede-Akademielid van die heengegane verklaar het: ‘Vir die wat
hom goed geken het, was hy voor alles 'n eerlike en getroue vriend, 'n Afrikaner in
1
die ou betekenis van die woord.’
In aansluiting hiermee is, deur die redaksie van Historia o.m. getuig: ‘Hy was 'n
stilis soos daar weinig ander in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing gevind kan
2
word.’
Van Willem Johannes de Kock is, aldus bogenoemde artikel, die volgende
beskouing oor sy vak, sy lewensstudie, afkomstig: ‘Wanneer ons dan oor die wese
van die geskiedenis praat, pas dit ons om dit te doen met veel nederigheid, in dié
sin dat die geskiedenis die mens se hele ervaring van die verlede omvat, soos die
ou Latynse skrywer dit uitdruk quidquid agunt homines, alles wat die mens beleef
en bedryf het... Hoe pateties karig lyk ons kennis, selfs die kennis van die geleerdste
onder ons, as ons dit stel teenoor so 'n oneindige potensiële inhoud.’
Tyd- en vakgenote van die tans heengegane het, sowel in sy eie land as in
Nederland, sy menigvuldige verdienstes erken.
Hy was o.m. 'n lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns,
(Pretoria), 'n stigterslid van die Stigting Simon van der Stel (Preto-

1
2

Jaarboek 1970 van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Historia 15 (4), Des. 1970.
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ria), 'n raadslid van die Van Riebeeck-Vereniging (Kaapstad), 'n bestuurslid van die
Suid-Afrikaanse Genealogiese Vereniging, 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse
Biblioteek, 'n lid van die ‘Maatschappij’ en jarelank 'n redaksielid van die
Suid-Afrikaanse geskiedkundige kwartaalblad Historia (Pretoria).
Deur sy heengaan het die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing 'n gevoelige verlies
gely, terwyl andersyds die huidige en toekomstige geslag ongetwyfeld met
erkentlikheid kennis sal vergaar uit sy werke en meer insig sal verkry in dié aspekte
van die vaderlandse geskiedskrywing waarmee 'n talentvolle, begaafde en beskeie
navorsers-krywer oor die ryk geskakeerde Suid-Afrikaanse verlede hom gedurig
besig gehou het.
Dat die verdere voltooiing van sy eintlike lewenstaak, die Suid-Afrikaanse
Biografiese Woordeboek, tans voortgesit word, sou Willem Johannes de Kock, een
van die baanbrekers op hierdie besondere gebied in Suid-Afrika, ongetwyfeld veel
vreugde en stof tot dankbaarheid gegee het.
Op 20 Mei 1971 is aangekondig dat die Stalsprijs vir geskiedenis posthuum deur
die ‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenschap en Kuns’ aan prof. dr. W.J. de Kock
toegeken is.
JAN PLOEGER

*
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Suid-Afrikaanse Heldegalery. Kaapstad 1947 (bydraes).
Die Krugerhuis. Pretoria 1948 (herdruk 1958).
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Ad destinatum. Gedenkboek van die Universiteit van Pretoria. Johannesburg
1960 (bydraes).
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*

Lys van publikasies (1940-1970) welwillend beskikbaar gestel deur die Staatsbiblioteek,
Pretoria.
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met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in Engels deur W.J. de
Kock. Kaapstad, Van Riebeeck-vereniging, 1965.
Soek in die verlede, deur F.J. du Toit Spies en W.J. de Kock. Johannesburg,
S.A.U.K., ?1965 (Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie, Johannesburg, Publikasies).
Dictionary of South African Biography. Vol. 1. [Cape Town], Nasionale Boekhandel,
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Willem Leendertz
Veenwouden 16 december 1883 - Santpoort 11 juli 1970
Willem Leendertz werd op 16 december 1883 geboren te Veenwouden als tweede
zoon van de doopsgezinde predikant Willem Isaäc Leendertz, die ook lid was van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vanwege zijn uitgebreide studie over
1
Melchior Hoffmann. Zijn moeder, Geertruida Kops, was een kleindochter van Jan
Kops, doopsgezind predikant in Leiden, die zich, toen hij tot twee keer toe in Haarlem
als dominee was gepasseerd, in de botanie was gaan bekwamen. Als hoogleraar
in de botanie schreef hij later het beroemde werk Flora Batava.
Toen Willem zeven jaar was ging de familie naar Amsterdam. Het gezin Leendertz
woonde daar eerst in de Van Baerlestraat, tijdens de gymnasiumtijd van Willem in
de Vossiusstraat en toen hij student was in het huis Keizersgracht 194. Willem
2
bezocht de lagere school van meester Zernike. Hij gaf toen al een schoolkrantje
uit. In 1895 kwam hij op het Barlaeusgymnasium, waar toen dr. H.P. Meyer rector
was. Leraren Nederlands waren er zijn neef dr. P. Leendertz (wel te onderscheiden
van P. Leendertz Wzn) en de latere hoogleraar dr. F.A. Stoett. Een klas lager zat
Nora Kehrer die later zijn echtgenote zou worden.
Het moet een vrolijke tijd zijn geweest, zoals blijkt uit de notulen uit 1899 van de
tennisclub aan de Weteringschans 233, waarvan behalve Willem ook lid waren
Frieda Catz (de latere wethouder), en Aart De Bussy (de latere archivaris). Ook op
school werd veel pret gemaakt: één leraar kon tonen boven een bepaalde hoogte
niet horen. En zo kon men dus hele aria's zingen en fluiten totdat de rector zich
aandiende.
De wat dromerige, artistiek aangelegde Willem wilde aanvankelijk schilder worden;
er zijn werkjes van hem bewaard. Hij behield uit deze periode een sterk gevoel voor
kleur en vorm, eigenschappen die hem bij de inrichting van zijn woningen, waarin
al vroeg veel antiek voorkwam, te stade kwamen.
Zijn religie maakte dat Leendertz, die zich later voorbestemd voelde om

1
2

Zijn levensbericht door V. Loosjes Azn verscheen in het Jaarboek 1918 van de Maatschappij.
Zernike was de vader van de Nobelprijswinnaar voor natuurkunde, van de schrijfster Elisabeth
Zernike en van de vrouw van de schilder Jan Mankes: Annie Mankes-Zernike, een van de
weinige vrouwelijke gedoctoreerde theologen.
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zendeling te worden, ten slotte niet voor de schilderkunst, maar voor de theologie
koos. Zo ging hij evenals zijn tweede broer - de oudste studeerde rechten - theologie
studeren, de studie die toch het meest aan zijn jeugdidealen beantwoordde.
De drie jongens hadden hun studentenkamers in het achterhuis van Keizersgracht
194. Leendertz Willem maakte een heerlijke tijd door en stond in contact met een
grote verscheidenheid van vrienden. Met prof. Van der Waals had hij veel
gesprekken. Een leermeester en vriend was de medicus Van Melle. Hier lagen de
aanrakingspunten op het gebied van de filosofie. Vriendschapsbanden werden ook
aangeknoopt met mr. Gerrit Roes (later notaris in Den Haag), met mr. Willy Berger
(later advokaat-generaal van de Hoge Raad) en met de latere kinderarts Nico
Heijbroek, allen leden van het dispuut BEETS. Leendertz tekende een promotieplaat
voor N.M. Hijmans van den Bergh (13 december 1905), waarop we de
handtekeningen vinden van de latere hoogleraar in de chemie Hugo Kruyt, van C.A.
Kortenhorst en van R.J. Tellegen. Na zijn doctoraalexamen studeerde hij nog een
jaar in Groningen bij Is. van Dijk en profiteerde bovendien van de raadgevingen van
prof. dr. P.D. Chantepie de la Saussaye te Leiden, bij wie ook mensen als De Buck
(de egyptoloog) en Sevenster (de oudtestamenticus) college liepen.
In 1908 trok hij met zijn inmiddels in de rechten gepromoveerde vrouw als
doopsgezind predikant naar Nes op Ameland. In 1908 stond hij daar tegelijk met
de doopsgezinde predikant in Hollum, Loosjes (later Luthers hoogleraar geworden)
en vervolgens met ds. J. van Brakel).
In de kleine gemeente, waar hij overigens zeer in zijn werk opging, hield hij veel
tijd over voor studie. Reeds op 21 mei 1913 promoveerde hij, met als promotor prof.
Van Dijk, op Sören Kierkegaard, die hij daarmee in Nederland introduceerde. Dit
proefschrift oogstte bewondering.
Op Ameland wachtte echter nog een grote taak op ander gebied. De Eerste
Wereldoorlog brak uit. De burgemeester gooide alle papieren weg die hij niet
begreep. De dominee ging daarom samen met de pastoor en met een oud-kapitein
van de grote vaart zorgen voor de distributie. Nu bleek vooral ook het talent voor
tuinieren en groentekweken van groot praktisch nut.
Talrijke prominente figuren werden in het zomerseizoen de geregelde bezoekers
van de doopsgezinde pastorie in Nes: de predikant dr. O. Noordmans, de
rechtshistoricus prof. dr. D. van Blom, de hoogleraar in de kindergeneeskunde
Scheltema, de klassicus Van Wageningen en de schrijfsters
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Carry van Bruggen (die met hem haar Prometheus besprak), Nine van der Schaaf
en Jacqueline van der Waals. Ook vrienden van vroeger kwamen op Ameland. Het
was een rijkte ijd. Het echtpaar las veel; dat wil zeggen mevrouw Leendertz las voor
en de onder het raam luisterende ‘strunende’ Amelanders begrepen daar niets van,
want vaak werd ook in vreemde talen gelezen. Verrijkend was deze periode dus
zeker, maar zij duurde te lang. Ds. Leendertz paste immers, hoewel nooit dogmatisch,
niet in het kader om beroepen te worden in een der gemeenten buiten het eiland.
Toen het dertien jaar had geduurd, waagde hij de grote stap en werd in 1922
assistent aan de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Om te kunnen bestaan moest
Leendertz bijverdienen; hij schreef stukjes in kranten en tijdschriften en was tevens
gevangenispredikant. In het kleine huis in de Wassenbergerstraat 14 werd het weer
een va et vient van allerlei mensen, waarbij ook de studie niet werd verwaarloosd.
Leendertz leerde er prof. Aalders kennen. Zijn ‘straatvrienden’, zoals hij dat placht
te zeggen, waren de historicus Gosses en prof. Van der Pot.
In producerend opzicht was deze periode niet zo vruchtbaar als die op Ameland,
waar behalve de dissertatie nog uitkwamen het veelgelezen Levens-spanning (1915),
waar in 1916 al een tweede druk van nodig bleek: het existentialisme klinkt er dan
ook in door. In 1919 verscheen het geestige Dominee door J.B. (Janus Bifrons). In
het volgende jaar kwam Gelijk of ongelijk, waarin het ‘entweder-oder’ van Kierkegaard
verder gestalte kreeg.
Een nieuwe fase zette in toen Leendertz op 1 mei 1924 werd aangesteld als
bibliothecaris van de nog jonge bibliotheek van de Handelshogeschool te Rotterdam,
waar hij een enorme activiteit ontplooide en steeds meer vertrouwen genoot. Al
gauw werd hij privaat-docent, later bijzonder hoogleraar in de filosofie aan de
Rotterdamse hogeschool. Hij werd leider van het plaatsingsbureau voor
afgestudeerden, was lid van de studiekring van studerende predikanten, verzorgde
met prof. Meyers in Leiden de Statistische Berichten en gaf ook nog een cursus in
Den Haag aan de opleiding der bibliothecarissen. Naast deze activiteiten nam ook
de productiviteit weer toe. In 1933 verscheen het geschrift Dogma en existentie dat
geheel in de hier geschetste ontwikkeling past. Het ambt van bijzonder hoogleraar
aanvaardde hij op 1 mei 1936 met de rede Ratio en existentie.
In zijn persoonlijk leven was in die tijd naast veel vreugde en vriendschap een
groot verdriet gekomen. Zijn jongste dochter, zelf leerling van de Handelshogeschool
en dus ook zijn leerling, werd op twintigjarige leeftijd weggenomen.
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Dit verdriet en de docententaak brachten hem ertoe zich nu meer dan ooit te
verdiepen in de filosofie. Zo verscheen nog juist voor het oppieuw uitbreken van
een oorlog het kloeke boek Rangorde van geestelijke waarden, waarin het Franse
en Duitse existentialisme, de invloed van Kierkegaard en Nietsche in verrassende
visie worden overzien. Het boek was echter te wetenschappelijk om ooit populair
te worden.
De familie woonde toen niet meer in het huis van prof. Drucker, dat een vorstelijk
onderdak had geboden aan de mooie inboedel van Leendertz. Twee schilderijtjes
van Weissenbruch, een van Roelofs en een zeer vroege Gabriël hadden daar al
geprijkt. In 1938, toen Leendertz naar de Hoflaan was verhuisd, kwam daarbij een
schitterende versie van de Noordermarkt door Isaäc Israels. In de Hoflaan woonde
het gezin schuin tegenover de toenmalige burgemeester Oud, die vaak met zijn
vrouw kwam oplopen. Daar maakte Leendertz, onder een zware bolpoottafel belegd
met matrassen, het bombardement van Rotterdam mee. Van het huis werd alleen
de serre getroffen; even verder werd een woning geheel vernield. Direkt na de
capitulatie maakte Leendertz een wandeling door het nog brandend en instortend
stadsgedeelte.
Ook zijn dochter en schoonzoon waren de inval goed doorgekomen. In november
1940 werd Leendertz' eerste kleinzoon en naamgenoot geboren. In die zelfde oorlog,
in januari 1944, werd ook een kleindochter geboren, genoemd naar de in 1934
gestorven studente.
Direkt na de oorlog volgde Leendertz' benoeming tot gewoon hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam. De Rotterdamse periode is per 1 december 1945
afgesloten: het leven in een huis met tuin wordt vervangen door dat op een flat.
Naast zijn functie aan de Universiteit aanvaardt hij op 11 februari 1946 een functie
aan de Kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit (erkenning pas na
zijn zestigste jaar!). Nog altijd met uitersten bezig spreekt hij ook nu over De
middenweg en het midden, waarbij duidelijk blijkt dat hij die middenweg alles behalve
‘gulden’ vindt. Ook houdt hij zich met dogmatiek bezig: Zijt gij dogmatisch of zijt gij
ondogmatisch? In 1953 verschijnt ook het oorspronkelijke Profielen van gedachten,
dat veel is gelezen en dat opnieuw de zo eigen kijk op nuances in het denken
verraadt.
Zijn ster staat in het zenith. Vaak wordt hij gevraagd om te preken. Hij doet dit
graag en goed, steeds sober en kort en toch altijd rijk aan inhoud en actueel. Hij
trekt er op uit. Midden 1949 is hij met zijn vrouw in de Verenigde Staten en houdt
daar in talrijke plaatsen lezingen en preken.
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Natuurlijk vergeet hij de grote musea niet. Voor de Kierkegaardherdenking in
Kopenhagen in augustus 1955 wordt hij als deskundige uitgenodigd. Met zijn vrouw
bezoekt hij het graf van Kierkegaard, uit wiens werk hij in datzelfde jaar een nieuwe
bloemlezing samenstelt, direkt uit het Deens vertaald.
In 1953 wordt besloten voor de ‘oude dag’, al is die voor het echtpaar nog niet
aangebroken, weer een huis te zoeken dat buiten ligt. Het wordt Santpoort. Met de
verhuizing wordt een achttienjarige periode aan de Pinellaan ingeluid.
Een schare van leerlingen weet hij om zich te verenigen, van wie verschillende
hem tot zijn dood trouw bleven. Zij zien tegen hem op, bewonderen hem, hebben
misschien aanvankelijk angst voor hem, omdat hij bij tentamens dóórvraagt, maar
voelen later verering, genegenheid en zelfs vriendschap. Hij ontvangt hen ieder
persoonlijk in zijn woning en vooral zijn vrouw weet dan een sfeer van
vertrouwelijkheid te scheppen, die een verbondenheid kweekt. Verscheidene adepten
heeft hij in hun ambt bevestigd of gewoon maar bezocht met zijn vrouw bij een
rondreis langs hun gemeenten.
Elf van hen sloten zich aaneen en vormden een ecclesiologische werkgroep die
het boekje Doopsgezind belijden nu uitgaf. Prof. Kossen (die na de dood van
Leendertz een In memoriam aan Leendertz wijdde) was er één van.
Ondertussen miste in de theologische faculteit de bezielende leiding van Leendertz
zijn uitwerking niet. Een grote opleving werd merkbaar. Het ondogmatische maakte
dat allerlei tegenstellingen werden overbrugd, zodat mensen als Beek, Sevenster
en Mönnich broederlijk samenwerkten met Van Niftrik en Smelik. Allen voelden hem
als een vader en tegelijk ook als vriend. Zij kwamen bij hem aan huis en vonden
een warm onthaal. Er werd gedebatteerd. De woorden flitsten en velen van hen
werden geboeid door zijn sterk relativeringsvermogen, zijn onuitputtelijke humor,
zijn veelzijdige kennis en daarbij nog door zijn praktisch inzicht. Dit alles maakte
hen blij en, toen het afscheid kwam, weemoedig. Dat afscheid kwam in 1954 met
de ook weer spitse rede Hetzelfde is niet altijd hetzelfde. De vrienden hadden een
uniek boekje Maskerspel samengesteld, waarin ieder op de hem eigen wijze getuigde
van de diepere, de religieuze humor van deze leider van de faculteit, die het spel
met hen speelde als ‘veredelde’ homo ludens. Niemand wilde hem vergeten.
Toch hield Leendertz ermee op. Zijn laatste boekje Gods Woord in men-
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senhanden (ook weer typisch voor hem om dit onderwerp aan te pakken en er over
na te denken) verscheen in 1956. Toen vond hij het genoeg. In zijn wijsheid besloot
hij niet meer te publiceren, hoewel hij tot kort voor zijn dood zijn helderheid behield.
Weer brak een tijd van reizen aan. Het zat hem in het bloed. Samen met zijn
vrouw maakte hij in 1959 nog een reis naar Egypte en vervulde daarmee een lang
gekoesterde wens. Zo was hij in 1935 met zijn vrouw samen ook in Spanje geweest
als afgevaardigde van de Nederlandse regering naar het Tweede Internationale
3
Congres van Bibliotheken en Bibliografie te Madrid en Barcelona. Zo was hij met
haar gereisd naar Bulgarije, Griekenland, Schotland en waarheen niet al. Tot zijn
reisgenote hem op Hemelvaartsdag 1966 ontviel. Toen leek het alsof hijzelf ook
spoedig zou bezwijken.
Hij kwam deze slag na een zestigjarig huwelijk toch weer te boven, paste zich
aan, genoot nog van twee achterkleinkinderen en behield tot het laatste zijn gevoel
voor humor.
Op 28 juni 1970 kwam hij voor het naar bed gaan te vallen en brak zijn heup. In
het ziekenhuis zei hij dat hij een ‘goede’ val had gedaan: hij had immers het theeblad
met het oude Franse porselein onberoerd gelaten! Zijn toestand verergerde na
enkele dagen, maar verbeterde voor korte tijd na een bloedtransfusie. Toch had hij
geen moed meer om voort te leven. Op 10 juli kwam de koorts terug en toen was
het snel afgelopen, zoals hij dat gewenst had.
Bij zijn begrafenis op 15 juli 1970 sprak prof. Beek met als uitgangspunt
Levens-spanning. Leendertz' broer, emeritus-predikant, sprak aan het graf het Onze
Vader. Het was een regenachtige, vochtige dag; het weer waar hij zo van had
gehouden. Zo vond Willem Leendertz de rust aan de zijde van vrouw en dochter
op de nog steeds stille en landelijke begraafplaats Oud-Kralingen, waar kort daarna
de Duitse vertaler van zijn Profielen van gedachten, ds. H. Fischer, werd begraven.
J.F. HEIJBROEK

Voornaamste geschriften
Hoe komt men dichter bij Kierkegaard? Groningen 1908.
Sören Kierkegaard. Amsterdam 1913.

3

Alléén bezocht hij het Eerste Congres in Rome. Zie hiervoor het artikel van H. de Buck over
Leendertz in Open. Vaktijdschrift voor bibliothecarissen [...] 2, november 1970.
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Levens-spanning. Amsterdam 1915.
Dominee (onder pseudoniem J.B.). Haarlem 1919.
Gelijk of ongelijk. Amsterdam 1920.
Dogma en existentie. Amsterdam 1933.
Ratio en existentie. Amsterdam 1936.
Rangorde van geestelijke waarden. Haarlem 1940.
De middenweg en het midden. Haarlem 1946.
Profielen van gedachten. Haarlem 1952.
Zijt gij dogmatisch of zijt gij ondogmatisch? Assen 1953.
Hetzelfde is niet altijd hetzelfde. Haarlem 1954.
Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid. Haarlem 1955.
Gods Woord in mensenhanden. Haarlem 1956.
Gedankenprofile. Tübingen 1958.

Over Leendertz:
H.B. Kossen, In memoriam prof. dr. W. Leendertz in Theologie en Praktijk 30, p.97.
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Daniël François Malherbe
Daljosafat 28 mei 1881 - Bloemfontein 12 april 1969
Daniël François Malherbe is op 28 mei 1881 op die plaas Kleinbosch in Daljosafat,
distrik Paarl gebore, as seun van P.J. Malherbe, 'n Paarlse wynboer, 'n susterskind
van S.J. du Toit en een van die stigters van die Genootskap van Regte Afrikaners.
Die seun se eerste kinderjare was enigsins eensaam, want hy was aanvanklik 'n
alleenlopertjie. Uit die herinneringsbeelde van sy jeug het hom veral lewendig bygebly
enersyds die arbeidsvreugde van die boerderybedrywighede op sy vader se
wynplaas, en andersyds die angsgevoel vir die nagtelike flikkervuurtjies van
Kleurling-drosters teen die hange van die Drakensteinberg, en die vreesaanjaende
verhale van A. Somers, Skaduwee van kinderjare. Op negejarige leeftyd is hy skool
toe, na die Hugenotegedenkskool, S.J. du Toit se stigting, waar hy op dieselfde
skoolbanke as A.G. Visser en Totius gesit het en saam met hulle en ander o.a. van
die stigter die onvergeetlike les geleer het dat godsdiens en nasieskap tot in hulle
diepste vesels met mekaar verweef is. In die omgang met sy skoolmaats, in hulle
debatsverenigings en krieketspel, en in hulle geesdriftige vooruitsien na die
gesamentlike lees van Ons Klyntji, het die lewe vir hom ruimer as in die plaaswerk
begin opgaan en in die kring van sy kennisse sou dit hom al verder en verder voer.
In die naburige skool op Wellington waar hy met A.I. Perold bevriend geraak het,
het hy gematrikuleer. In 1902 het hy aan die ou Victoria-kollege op Stellenbosch
die Baccalaureusgraad behaal, nadat hy sy graadstudie onderbreek het om 'n paar
jaar skool te hou. Intussen het prof. W.J. Viljoen reeds in hom die lus tot taalstudie
gewek en gevolglik het hy van Stellenbosch vir verdere studie na Duitsland vertrek
om hom daar (1902-1906), eers in Halle en later in Freiburg o.a. onder professor
Kluge en Woerner aan die studie van die Duitse taal en lettere (met Frans en Engels
as byvakke) te wy, en in 1906 magna cum laude te promoveer op 'n proefskrif oor
Das Fremdwort im Reformationszeitalter. Onmiddellik daarna is hy na sy vaderland
terug waar die Tweede Taalbeweging toe juis die eerste lewenstekens begin
openbaar het. Hy het 'n leidende aandeel geneem in die stryd om die erkenning
van Afrikaans as skryftaal en op Wellington het hy sy beroemde lesing gelewer: Is
Afrikaans 'n dialek?
Voor en ná sy bekleding van die hoofskap van die skool op Carnavon
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(1907-1909) het hy nog tydelike akademiese poste aan die hoër onderwysinrigtings
op Wellington en Stellenbosch onderskeidelik waargeneem, en in 1910 is hy as
professor in moderne tale, nl. Nederlands, Duits en Frans, aan die
Grey-Universiteitskollege Bloemfontein benoem, waar hy in 1918 professor in
Afrikaans geword het: Die eerste in Suid-Afrika om so' n betrekking te beklee, hoewel
hy nog tot 1928 Nederlands, Afrikaans en Duits en van toe af eers uitsluitlik Afrikaans
gedoseer het. Van hierdie inrigting was hy van 1929 tot 1934 rektor, maar hy het
voor en ná hierdie tydperk ook in hierdie bevoegdheid waargeneem. In 1941 het
prof. Malherbe afgetree en vervolgens sy lewe hoofsaaklik aan skryfwerk gewy. By
geleentheid van sy sestigste verjaarsdag het 'n aantal letterkundiges, almal vroeëre
studente van Malherbe, 'n huldigingswerk aan hulle geliefde professor gewy en vir
hom 'n prageksemplaar daarvan aangebied, nl. D.F. Malherbe, die mens en sy kuns.
Aan sy voete het met die loop van jare 'n groot aantal vooraanstaande Afrikaners
gesit en van hom inspirasie ontvang vir hulle lewenstake. Daar het 'n groot besieling
van sy lesings uitgegaan en hy was een van die grootste redenaars in sy land. Toe
prof. dr. P.J. Nienaber in 1929 'n matriekleerling op Boshof was, het prof. Malherbe
die skool kom toespreek, soos hy met baie skole gedoen het, om studente vir die
G.U.K. te werf. So gee eersgenoemde sy eerste indrukke weer van Malherbe as
persoon: ‘Toe hy begin praat oor ‘Die Jeug van ons Volk’, was sy stem soos die
wind deur 'n koringland, eers sag, en dan styg dit geleidelik, hoër en hoër en voller.
En daar was stilte in die saal. Die staalgrys oë het gevonk. So mooi het die Afrikaanse
taal nog nooit in my ore geklink nie. Deur die jare heen kon ek my altyd verluister
na die wyse waarop hy die Afrikaanse taal gebruik het: met digterlike woorde het
hy die oor gestreel. Sy gelyke as redenaar het ek nie geken nie, veral as hy die jeug
1
toegespreek het om die vaandeldraers van hul volk te wees.’
Jaar ná jaar nadat hy afgetree het, is sy verjaardae met groot luister deur sy familie
en sy studente gevier. Huis Malherbe, die koshuis wat na hom vernoem is, het hom
altyd op gepaste wyse vereer. Hier is ook 'n borsbeeld deur die beeldhoudster
Daniella Geldenhuys, van hom onthul op sy 82ste verjaarsdag.
‘ ‘Bars en venynig, koppig en eiesinnig’ Só kon prof. Malherbe wel soms gelyk
het vir mense wat hom slegs van ver geken het. Maar vra maar

1

Die Volksblad, 17 Apr. 1969.
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sy oud-studente en vriende oor hom uit. Dan hoor jy van 'n man met 'n groot hart,
'n man wat hom nagte lank kon lê en bekommer dat hy iemand dalk kon verontreg
het, 'n man wat jou in 'n oomblik kon afjak en dan 'n dag lank daarna kon bestee
2
om te vergoed vir die optrede.’
Die Hertzogprys is drie keer aan hom toegeken en in 1968 het die afgetrede
Staatspresident, mnr. C.R. Swart, die F.A.K. se erepenning vir volksdiens aan hom
oorhandig, 'n hoë onderskeiding wat nog slegs ses ander persone te beurt geval
het.
Malherbe was drie maal getroud. Sy eerste vrou was Mynie Mostert wat hom baie
jare bygestaan het; die tweede Louisa Blignaut wat eers getroud was met Willie
Mostert, 'n broer van die eerste vrou. Die tweede huwelikslewe het weinig meer as
'n jaar geduur, toe hierdie vrou hom ook deur die dood ontval is. Die derde keer is
hy getroud met die weduwee Lubbe, wat hom oorleef het.
Prof. Malherbe is op 12 april 1969 op die rype leeftyd van 87 jaar in Bloemfontein
aan 'n koronêre trombose oorlede en onder groot eerbewyse daar te ruste gelê. Sy
groot verdienste lê in sy letterkundige arbeid en hy word beskou as een van die
vernaamste Afrikaanse prosaskrywers. Al sy manuskripte is in sy netjiese handskrif
geskryf.
Vanaf sy reedsgenoemde propagandistiese lesing oor Afrikaans in 1906 het
Malherbe 'n gedugte kampvegter vir sy taal geword en moes hy sy ou leermeester
W.J. Viljoen, wat nog Nederlandsgesind was, beveg. In 1917 het sy Afrikaanse
taalboek verskyn, om taalkundige leiding in Afrikaans aan studente en onderwysers
te gee. Op letterkundige gebied het hy hulp by die onderwys verstrek met sy
bloemlesings: Afrikaanse letterkunde (1922), Afrikaanse verse I (1935) en Afrikaanse
verse II (1938), terwyl sy Afrikaanse spreekwoorde en verwante vorme (1925; die
Voorwoord is van desember 1924) lank 'n gesaghebbende taalkundige werk sal bly.
Malherbe was jarelank lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en
Kuns en het as lid van hierdie liggaam se Taalkommissie die Afrikaanse spelreëls
help opstel. Hy het as redakteur van die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (1922-1939)
opgetree en die Bybelvertalers en die Kommissie vir die Beryming van die Gesange
van raad bedien, asook aan laasgenoemde deur eie Gesangberyming (sien Brood
op die weg) regstreekse hulp verleen. Vir die Tydskrif, asook vir Die Brandwag, Die
Nuwe Brandwag, Die Huisgenoot en verskillende dagblaaie, het hy waardevolle en
in-
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siggewende boekbesprekings en ander taal- en letterkundige artikels gelewer. Met
studente het hy toneelreise onderneem en by Afrikaanse volksfeeste en kultuurdae
het hy gereeld as feesredenaar opgetree. Ter waardering van sy aktiewe propaganda
vir die Afrikaanse taal, letterkunde en kultuur, asook om sy kunstenaarskap en
wetenskaplike prestasies, het verskeie buitelandse genootskappe van geleerdes
hom hulle lidmaatskap aangebied, terwyl die Universiteit van Suid-Afrika aan hom
'n eredoktersgraad toegeken het. Malherbe se mees geslaagde propaganda vir sy
taal en kultuur lê egter in sy kunswerke self opgesluit.
Literêr het D.F. Malherbe op die drie gebiede van die poësie, die romankuns en die
drama gepresteer. Hier kan slegs enkele van sy werke aangedui word.
Digwerke: Nie alles wat Malherbe gedig het kan as hoogstaande poësie beskou
word nie, maar in sommige werke, veral in spesifieke gedigte het hy besondere
hoogtepunte bereik.
Liriek: Die verskyning van eerste digbundels deur Celliers en Totius het vir
Malherbe tot spoorslag gedien om hom te voorskyn te laat kom met sy bundel,
Karroo blommetjies. Soos die titel aandui, was dit hoofsaaklik natuurverse, met te
veel bespieëling en redenering en te min uitbeelding van dinamiese
natuurverskynsels. Dit moet in 'n groot mate beskou word as jeugwerk en digproewe.
Klokgrassies (1914), 'n tweede bundel, openbaar nog dieselfde kenmerke met die
uitsondering van twee treffende gedigte. In ‘Die See is vol van eeuwigheid’, met
rymende jambiese versreëls, word die musikale maatgang van die golwedeining
van die see meesterlik vertolk. ‘Slaap’, 'n wiegelied in die oktaaf en 'n gebed in die
sekstet, bly nie alleen sy mooiste sonnet nie, maar sy beste enkele gedig. Die tere
uitbeelding groei tot simboliek. Die kindjie wat slaapbevange in die veiligheid van
haar vader se arms rus in die oktaaf en die, in die sekstet, die digter se bede dat
die doodslaap vir hom ook so rustig en veilig moet wees:
Sluit so my oë, God, wanneer vir my
U Engel wenk tot laatse, lange rus
en ek van wilde woeling hier moet skei;
dat my dan stille drome huis toe sus,
en Sterke Hand deur duisternisse lei.
Sluit so my oë, God, as ek gaan rus.
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In rivier en veld (1922) kom verskeie proefnemings in verskillende versmate en
verssoorte voor en hier word tekens aangetref van die temas wat later in sy romans
en dramas tot rypheid kom: Bybelse insidente, plaaslewe, gehegtheid aan die grond,
onstuimige natuurkragte en liefde vir die arbeid. Somerdae (1928) dra 'n ondergrond
van weemoed maar is veral vol van arbeids- en lewensvreugde, vol vreugde ook
oor die arbeid van die digterskap:
Dis glansies in die land van my arbeid,
dis glimpies wat af en toe kom,
plesiertjies soos kindergesiggies
wat lag en nie weet waarom verliefdheidjies skielik gebore,
wat skuiwe oor my eensame pad,
skimme en drome van gister,
in vandag se gedaante vervat.

In hierdie bundel kom 'n drietal ballades voor, met huiweringwekkende inhoud,
suggestiwiteit en dramatiese spanning, nl. ‘Antjie Somers’, ‘Jakob Ontong’ en ‘Die
Wolfhuis’. Hulle hoort tot die beste ballades in die Afrikaanse letterkunde.

Brood op die weg het in die oorlogsjaar (1939) verskyn en toon 'n versombering van
stemming en 'n elegiese en satiriese inhoud. Hier openbaar hy deernis met die
lyding van sy volk, maar hy kla oor verdeeldheid en verafsku die ontrou wat onder
sy mense voorkom. Hier sien hy sy digterstaak anders:
Digterswerk is pêrels rye
uit 'n see van vroom gedagte,
wat oorval van medelye
ruis deur diep, diep middernagte.

Epiek: Vir vryheid (1916) behandel 'n aantal episodes uit die Groot Trek wat deur
'n liefdesgeskiedenis onderling verbind word, maar dit bereik nie groot hoogtes nie.
In ‘Die timmerman’ kom die verheerliking van die arbeid sterk na vore en hierdie
bundel toon 'n styging in die digter se kuns. ‘Die skaduwee van 'n vrou’ toon weer
'n daling.
3
Van al sy letterkundige werk was Malherbe met sy digwerk die minste
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S.P.E. Boshoff, Daniël Franëois Malherbe in Perspektief en profiel (ed. P.J. Nienaber).
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tevrede en hierin toon hy gesonde selfkritiek. Sy beoefening van die digkuns was
egter 'n uitstekende vooroefening, afgesien van werklik geslaagde verse, vir sy
latere prosa waarin hy groot hoogtepunte bereik het.
Romankuns: Vergeet nie (1913) is Malherbe se eerste roman. Die verhaal speel
hom af gedurende die Engelse Oorlog (1899-1902) en ontleen sy stof aan die
opstand van Kaapse burgers wat hulle lot inwerp met dié van hulle strydende broers
in die noorde. Ten spyte van opsetlike didaktiek en oordrewe romantiek, bly dit
baanbrekerswerk met 'n groot vernuwing in taal en styl. In hierdie beeldende ritmiese
prosa straal die skrywer se gloeiende volksgevoel en vaderlandsliefde uit.
Die meulenaar (1926) kan beskou word as die eerste werklike plaasroman in
Afrikaans. Dit is 'n herinneringsbeeld van sy kinderjare op 'n tipiese Bolandse
wynplaas. Dit gee 'n kleurryke intieme beskrywing van die wingerde,
suikerbosblomme, die meul en die plaasvolk soos hy dit geken het. Hier kom sy
liries-idealistiese stylaard tot skone uitdrukking. Die leser word meegesleur met
Faans, die meulenaar in sy liefdestyd, arbeidsdrang en verbondenheid met die meul
en die plaaswoning.
Hans-die-Skipper (1929) toon 'n hegter samestelling en is seker Malherbe se
beste roman. Die hoofhandeling ontwikkel uit 'n botsing tussen vader en seun; die
ou visser Hans wat met hart en siel aan die see verknog is en sy seun Johan wat
die visserslewe verafsku en 'n ander rigting wil inslaan, en sodoende sy vader se
lewensdroom vernietig. Die roman is werklik 'n himne aan die arbeid; lewensgeluk
kan alleen gevind word in toegewyde arbeid in 'n lewenstaak. Ten spyte van die
romantiese atmosfeer, word die hoofkarakter as 'n lewende mens uitgebeeld.
Loutervure (1931). Hier is die grondgedagte dat volk en godstiens 'n eenheid
moet vorm en dat die Boerevolk in Suid-Afrika 'n Godgegewe roeping het om te
vervul, maar die tendens is te oorheersend en die uitbeelding nie oortuigend nie.
In die Bybelromans behandel Malherbe gedeeltes uit die geskiedenis van Israel
om as spieël te dien vir die Afrikanervolk: Hart van Moab (1933) die eer, wilskrag
en doelgerigtheid van 'n volk; Saul die worstelheld (1935) stryd teen afvalligheid,
ambisie en aanbidding van die vreemde; Die profeet (1947) stryd teen morele
insinking en politieke bedrieëry.
In die Trekkertriologie, nl. Die bergstroom ruis (1940), Vlam van die suurveld
(1943) en En die wawiele rol (1945), keer Malherbe terug tot sy eie vaderlandse
geskiedenis in die tyd van verowering, uitbreiding en opbou.
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August Fenting word voorgestel as die pionier wat met sy wa en osse die onbekende
binnetrek, om trots die gevare wat hom omring, 'n gebied vir sy afhanklikes
bewoonbaar te maak. Hy werk met lus en liefde om die grond te behou vir die
blankes. Die witmansgedagte word verpersoonlik in 'n afstammeling van die Fentings,
nl. Rooi Willem van der Merwe wat die hele Suurveld inspireer om deel te neem
aan die stryd teen die nieblankes. Hy wil die grensgebied langs die Visrivier vir die
witman bewoonbaar maak. In die laaste werk word die begin van die Groot Trek
geskilder. Groot Gert verlaat die familieplaas en trek oor die Grootrivier om hom as
Voortrekker in die land van die Griekwas te vestig. Alleen handhaaf hy hier die
witmansgesag en sluit dan later by die Groot Trek aan. Hierdie werke bevat 'n
voortsetting van Malherbe se arbeidsepiek.
Romans wat gevolg het, soos Spore van Vlieland (1947) en Die skeur van
Vaalspruit (1952) openbaar 'n daling in sy kuns. Malherbe word soms gekritiseer
oor sy gebrek aan werklikheidsbeelding, want hy was hoofsaaklik romantikus.
Drama: Met sy dramakuns het Malherbe nie besonder groot hoogtes bereik nie,
deur te veel oppervlakkige romantiek, wanaangepaste taal en onoortuigende
sielkundige uitbeelding. Baie van hierdie werke het hy geskryf om in die behoefte
wat daar aan opvoerbare stukke bestaan het, te voorsien. Sy dramatiese werk
bestaan uit vertalings, verwerkings van 'n paar van sy romans, en oorspronklike
werke. Uit die Frans van Augier en Jules Sandeau het hy die sosiaal-realistiese
blyspel Die skoonseun van meneer Poirier (1919) vertaal. Dan volg drie oorspronklike
dramas, Koringboere (1921), Die mense van Groenkloof (1925) en Op die trekpad
(1931). As agtergrond behandel hy die plaas- en volkslewe, maar bring dit, wat die
verhaal betref, nie verder as gewone intrige-skeppinge nie. Sielkundige indringing
in die karakterlewens ontbreek. Die neiging tot romantiek oorheers in so 'n mate dat
hy nie tot objektiewe vergestalting in staat is nie. Meester (1917) is beter geslaag
omdat hy hier 'n suiwerder beeld gee van menseverhoudings onderling. Werklik
dramaties uitgebeeld is die konflik in die siel van Meester, die Hollandse swerwer,
wanneer hy moet besluit of hy die jong liefde, hom aangebied, durf aanvaar of nie.
Die verloop van die handeling is egter te onverwikkeld om tot iets groots uit te groei.
Al die karakters is egter so simpatiek uitgebeeld dat hulle ook die meegevoel van
die toeskouer verdien, en daarom word dit as die dramaturg se beste drama gereken.
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Die seeman (1933) en Die meul dreun (1943) is verwerkings van sy bekende
arbeidsromans, Hans-die-Skipper en Die meulenaar. Bybelse motiewe word behandel
in Amrach, die tollenaar (1935), Moeder en seun (1945) en Abimelech (1948). Hulle
sluit aan by sy Bybelromans waarin die probleem van volkswording behandel word.
Die karakterweergawe is egter onoortuigend en die dramatiese word verdring deur
die romanties-liriese stylaard. 'n Aantal eenbedrywe is versamel in die bundel, Die
uur van die rooi maan en ander eenbedrywe (1950). Die beste uit die bundel, is
Macherus en Krom stompe, wat die stryd uitbeeld van die mens geslinger tussen
liggaamlike begeerte en geestelike selfverloëning. Hulle het 'n boom afgekap (1953),
'n drama in vier bedrywe, behandel weer die probleem van die Afrikaner se
worsteling. Wilhelm Tell (Schiller; 1944) en die Koopman van Venesië (Shakespeare;
1949) is geslaagde vertalings. Sy jongere werk Sisera (1958) is weer eens 'n Bybelse
drama in vyf bedrywe. Hy behandel die stryd tussen die Filistyne en die Israeliete
om die grondgebied by Safed. Onregstreeks word dit ook 'n stryd tussen die heidense
God Baäl en die God van Israel soos verteenwoordig deur Barak. Net soos in die
Bybelse romans benadruk hy weer die eenheid van godsdiens en volk en hou dit
voor as spieëlbeeld vir sy eie nasie. Dit gaan egter mank aan meeste van die gebreke
wat al sy latere dramas aankleef.
‘Malherbe was een van ons vrugbaarste en veelsydigste woordkunstenaars veelsydig in die verskeidenheid letterkundige vorme wat hy beoefen het, maar
eensydig in die gebrek aan verskeidenheid van uiting en lewensuitbeelding binne
daardie vorme. In sy romankuns het hy die hoogste bereik, terwyl sy dramaturgie
verdiensteliker as sy digkuns is. Hy is in sy wese simbolies-liriese ekspressionis en
moet in laaste instansie van homself sing, van wat hy tot sy eie gemaak het en van
wat so met hom vergroei het dat daar tussen die subjektiewe en objektiewe nie
meer skerp te skei is nie. Maar hy is 'n grootse profetefiguur wat in magistrale
prosasange van sy eie innerlike lewe getuig het en hom in sy beste werke na sy eie
liriese stylaard uitgeleef het en die Afrikaanse prosa met 'n skat van woorde en
beelde verryk het, hoewel hy vanweë die wese van sy stylaard nie altyd aan die
gevaar van retoriek ontkom het nie.’
A.T. RAUBENHEIMER
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Johannes Melles
Groningen 25 december 1897 - Rotterdam 1 april 1969
Het leven van Johannes Melles is vervuld geweest van veelomvattende activiteiten
van ongewoon uiteenlopend karakter. Er lag echter een belangrijk element van
eenheid in deze veelvormigheid: in alles blonk hij uit.
Te Groningen geboren in een zakelijk milieu werd hij in Rotterdam een ambtenaar
met een uitgesproken sociale inslag. Ver van huis werkzaam wist hij in zijn
woonplaats, waar hij een halve eeuw leefde, de cultuur van zijn geboortestreek op
een in dit werk vooraanstaande plaats te dienen. Zonder universitaire opleiding
schiep hij een omvangrijk wetenschappelijk werk van hoge kwaliteit. In een werveling
van veeleisende arbeid bleef hij de rustige figuur die door zijn bezonnenheid
overtuigingskracht had.
Zijn practische loopbaan begon al terstond met een eclatant succes dat hoge
eisen stelde aan zijn logische geest. Sedert 1919 aan de Rotterdamse politie
verbonden, specialiseerde hij zich bij de centrale recherche op loterijzaken en
hazardspel. In de woelige jaren na de Eerste Wereldoorlog liet de naar herstel van
welvaart hunkerende bevolking zich verblinden door de voorspiegelingen van loterijen
waar het vermoeden van zwendel dik boven op lag, zonder dat bedrog aanwijsbaar
was. Melles wist ten slotte dit spel te doorgronden. De Minister van Justitie bracht
hem daarom de uitzonderlijke hulde van eervolle vermelding in het Algemeen
Politieblad. Tegelijk deed hij de eerste schuchtere schreden op het litteraire pad
door publicaties in een vakblad der politie, ten dele zelfs in poëzie.
De succesvolle bestrijder van minderwaardige financiële praktijken vond op
36-jarige leeftijd erkenning van zijn verdienste, toen hij werd benoemd tot directeur
van de Rotterdamse bank van lening. Het was weder slechts een schijnbare
tegenstelling, dat een man die, gelijk hij later als historicus bewees, zulk een grote
belangstelling voor het verleden had, zich terstond aangordde om zijn eeuwenoude
instelling te doen verdwijnen. Het is trouwens ook een zeldzaam verschijnsel, dat
een ambtenaar met hartstocht de tak doorzaagt, waarop hij is gezeten.
Uiteraard was deze inspanning niet negatief gericht. Melles streefde ernaar een
verouderde vorm van sociaal crediet door moderne betere werkwijzen te vervangen:
een gemeentelijke credietbank voor de kleine man. De warme sociale belangstelling
welke hij daarbij toonde, deed hem aldra bij andere werkzaamheden op verwant
terrein betrekken. Middenstands-
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crediet, werk voor oorlogsslachtoffers, regeling van het afbetalingsbedrijf waren
mede voorwerpen van zijn belangstelling en toewijding. Daarmede verkreeg hij ook
aanraking met de economische sfeer. In die jaren begonnen tevens kleine publicaties
op dit gebied te verschijnen.
De vernauwing van de bewegingsvrijheid in de oorlogsjaren leidde ertoe, dat hij
ook werkruimte kreeg voor groter litterair-historisch werk. En waar zou zijn
belangstelling anders heengegaan zijn dan naar zijn werkterrein, de in 1635
geoctrooiëerde bank van lening? Van het in 1950 verschenen, ruim 300 bladzijden
tellende werk kan met recht worden getuigd: ‘les hommes de mon pareil ne se font
pas connaïtre et pour leurs coups d'essai ils veulent des coups de maître.’ Hij gaat
daarbij haar voorgeschiedenis na tot de werkzaamheid der lombarden in de
veertiende eeuw. De organisatie van en de ambtelijke functies bij de bank worden
uitvoerig beschreven. Er wordt verband gelegd met de sociale omstandigheden. De
merkwaardigste beleningen uit gekroonde kringen worden sappig beschreven, met
name die van de Engelse kroonjuwelen, ingebracht door de ongelukkige gemalin
van de voor het schavot bestemde Karel I. Deze transactie zou vergaande gevolgen
hebben. Daardoor is bijvoorbeeld het Departement van Defensie aan het Plein te
's-Gravenhage rijkseigendom geworden.
In de negentiende eeuw financierde de bank achtereenvolgens aanbieding van
ruiters aan Napoleon I en aan Willem I. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan
de achttiende-eeuwse geleerde letterkundige Jacob Kortebrant, die de bank als
kassier diende. Een andere merkwaardige figuur was een eeuw later de
opperboekhouder Salomon de Monchy, broeder van een lid van de Tweede Kamer,
die tevens president was van de Nederlandse Handel Maatschappij. Onze man
veraangenaamde zijn ambtelijke leven door te schitteren als paukenist. Eenmaal
gaf hij een weinig conventioneel concert op acht van deze instrumenten. Melles
heeft geen steen ongekeerd gelaten voor deze geschiedenis van zijn instelling.
Hij kon niet nalaten in dit eerste grote werk ook en passant gewag te maken van
Joost van den Vondel, die immers op zijn oude dag de gunst genoot om te worden
begiftigd met een plaats van bediende in de Amsterdamse stadsleenbank. Deze
figuur zou hem niet loslaten. In 1957 verscheen als tweede grote werk Joost van
den Vondel, de geschiedenis van zijn leven. In dit uitvoerige boek heeft hij Vondel
niet in de eerste plaats benaderd als literator. Veeleer viel de nadruk op de
financieel-economische aspecten van het leven van de koopman-poëet. Veel min
of meer schone en vrome
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legenden over aard en omstandigheden van Nederlands bekendste dichter heeft
Melles met de scherpe en koele blik van een bekwame administrateur opgeruimd.
Deze levensbeschrijving is dan ook bepaald geen hagiografie geworden, tot verdriet
van sommigen die de suikerzoete beklagenswaardige martelaar in 's levens harde
gang hadden willen zien. Anderzijds plaatst Melles zijn bevindingen in het kader
van de zeden dier dagen. Daardoor toch wordt ook weer een zeker tegenwicht
geschapen tegenover de ontgoocheling. Met dit werk heeft Melles al met al een
nuttige aanvulling gegeven op eerder bekende doch niet altijd begrepen elementen
uit Vondels leven.
Van het één komt men op het ander. Vondel's vroomheid (buiten het gewone
kader van zijn dagen) heeft Melles verder geleid naar het geestelijke leven van de
zeventiende eeuw en brengt hem tevens terug naar Rotterdam. Na Vondel wijdde
hij immers zijn belangstelling aan een andere dichter uit die tijd: Joachim Oudaan,
tegelbakker te Rotterdam, ‘heraut der verdraagzaamheid’, als Rijnsburger collegiant
evenals zijn Amsterdamse collega Joost een buitenbeentje op godsdienstig gebied.
Melles haalt als één zijner beste verzen aan: ‘Gij zijt dat zacht en lieff'lijk suizen,
waar God in woont; wien geen getier van stormwind, noch geweld van vier behagen
kan, om in te huizen’. Het wil mij voorkomen, dat Melles met dit boek het hoogtepunt
van zijn scheppend werk heeft bereikt. Los van een rechtstreeks of zelfs indirect
verband met zijn vak heeft hij met kennelijke voorkeur het leven beschreven van
één dier zeldzame ‘verlichte mannen, die door de eeuwen heen als denkers,
getuigers en stuwers der menselijke gerechtigheid nieuwe wegen hebben gewezen.’
Met deze woorden besloot Melles in 1958 dit fijnzinnige boek.
Op zoek naar een volgend onderwerp wendde hij zich tot de geschiedenis van
de ambtelijke wereld van Rotterdam in zijn in 1962 verschenen studie over Ministers
aan de Maas. Met deze omschrijving bedoelde hij de Rotterdamse pensionarissen
aan wier beschrijving hij een inleiding over het stedelijk pensionariaat tussen 1508
en 1795 deed voorafgaan. Dit weer omvangrijke werk werd daardoor duidelijk in
tweeën gedeeld. In een goede 25 bladzijden schetste Melles de betekenis van een
merkwaardig vrijwel vergeten plaatselijk ambt dat zijn bekleders overigens ook in
's lands vergaderzalen voerde. Twee dezer dignitarissen - Van Oldenbarnevelt en
Van Hoornbeek - stapten zelfs over naar de dienst van de souverein als
raadpensionarissen van Holland. De rest van het bijzonder doordachte boek is dan
gewijd aan de persoonsbeschrijving van de Rotterdam-
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se pensionarissen. Helaas waren deze niet altijd bijzonder indrukwekkend: twee
Van Oldenbarnevelts, twee De Groots en Gijsbert Karel Van Hogendorp droegen
namen, die nog klank hebben. Doch daartussen schaarden zich vele voor het huidige
geslacht nogal kleurloze figuren. Het is ongetwijfeld een geleerd boek, dat
specialisten tot nut kan strekken. Toch miste het wel de inspiratie welke de schrijver
had geleid bij zijn biografieen van Vondel en vooral van Oudaan.
In het voorgaande zijn opzettelijk de vier omvangrijke boeken van Melles tezamen
behandeld. Daarvoor, daartussen en daarna publiceerde hij nog een aantal kortere
studies in min of meer nauw verband met het terrein van zijn ambtelijke arbeid.
Hieronder bevonden zich verschillende juweeltjes van kennis en toewijding aan de
zaak van het credietwezen.
Zijn in 1955 verschenen verhandeling Rondom een oude rentebrief had een
merkwaardige voorgeschiedenis. Uit dank voor het goede en kundige werk, dat
Melles tijdens de oorlog had verricht voor de goederenvoorziening van
oorlogsslachtoffers, bood de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam
hem in 1948 een in 1628 te Mechelen afgegeven rentebrief aan. Ongetwijfeld hebben
heel wat mensen attenties van deze aard ondervonden, doch het is wel zeldzaam
als zij daarin aanleiding vinden om zulk een geschenk, in stede van het in la of
boekenlast op te bergen, tot grondslag te maken voor een diepgaande studie.
Welaan, Melles behoorde tot dezulken: in 1955 verscheen een boekje van zijn hand,
waarin hij over dit perkament de onderste steen bovenkeerde als een bijdrage tot
de oprichtingsgeschiedenis van de Zuidnederlandse ‘bergen van barmhartigheid.’
Hierin kwam hij dus opnieuw dicht in de buurt van zijn eigen leenbank.
Vier jaren later leidde hij met bescheiden woorden een studie in over het krediet
in de Babylonische oudheid (±2000 v. Chr.). ‘Uit hoofde van mijn dagelijkse
werkzaamheden’, zo zei hij in zijn voorwoord ‘moest mijn aandacht [d.i. bij
kennisneming van de Jaarberichten van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap
Ex Oriente Lux] wel in het bijzonder worden getrokken, door hetgeen de aan Eufraat
en Tigris gevonden kleitabletten voor het verre nageslacht bewaard hebben
aangaande het toenmalige credietverkeer.’ Men kan zich directeuren van
volkscredietinstellingen indenken die deze slotsom niet uit verslagen van deze aard
zouden trekken. Melles echter legde in dit werkje de sporen bloot van een, omtrent
vierduizend jaren geleden reeds wettelijk geregeld, zowel commercieel als
enigermate sociaal gericht kredietwezen. In zijn voorwoord gaf
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hij daarbij uiting aan zijn gedachte, dat hij geen of zeer weinig nieuwe gezichtspunten
zou kunnen openen voor de archeologisch geschoolde oriëntalist. Dat was bepaald
wel te bescheiden.
In 1962 verscheen zijn ambtelijk afscheidsgeschenk in de vorm van een studie:
Bisschoppen en bankiers, de eerste lombardiers in de lage landen, ± 1260. Daarin
lag een bijlage welke de volgende woorden behelsde: ‘Nu de Rotterdamse Raad
mij ontslag heeft verleend als Directeur der Kredietbank verheugt het mij U hierbij
mijn pas verschenen studie ‘Bisschoppen en Bankiers’ te kunnen aanbieden. Zij is
geschreven ter afsluiting van mijn ambtsperiode, en te zien als een pendant van
het moderne kredietwezen, waarbij ik zeer veel jaren werkzaam was.’ Met het oog
op dit aanstaand vertrek had hij deze studie verrijkt met zijn portret, bedoeld als een
‘pro memorie’ voor zijn medewerkers en enkele bijzondere relaties. De gewone
afscheidsreceptie had hij niet gewenst. Voor deze man van uitzonderlijk formaat
had zijn loswikkeling uit het ambtelijke verband de niet geheel ongewone
teleurstellingen medegebracht, die zich op het raakvlak tussen deskundigheid en
bestuursapparaat kunnen openbaren. Zijn reactie daarop was zijn voorafgaande
dienstjaren waardig.
Melles zat na zijn afscheid niet stil. De lange lijst van zijn voorafgaande publicaties
is veeleer daarna nog flink verlengd, vooral door wetenschappelijk getinte bijdragen
in de Nieuwe Rotterdamse Courant. De aan dit levensbericht toegevoegde lijst van
publicatiën legt mede daarvan getuigenis af.
In 1968 zong hij zijn zwanenzang in Spiegel Historiael - een waardige vindplaats
voor deze auteur - over Graaf Henric van Vianden, bisschop van Utrecht 1249-1267.
Bisschop en bankier ontmoetten elkander hier ten slotte nog eenmaal.
Melles is het lidmaatschap van onze Maatschappij wel zeer waardig geweest. Zijn
terrein was te specialistisch om zijn werk bij de brede massa populair te maken,
maar voor fijnproevers is het een rijk geschenk van een hoogstaand mensenleven,
dat zich uitstrekte tussen twee kenmerkende data: de dag van de geboorte van een
nieuw tijdvak in de geestelijke geschiedenis van het mensdom en die welke voor
ons volk de ‘primitiae libertatis’ deed ontluiken. Het toeval des levens heeft hier wel
voor een merkwaardige symboliek gezorgd.
W.F. LICHTENAUER
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Voornaamste geschriften
Germaanse rechtspleging in Inspecteurs-Almanak 1920.
Enkele gedichten in Inspecteurs-Almanak 1921.
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Groninger landdagen in Maandblad Groningen 1936.
De invloed der tijdsomstandigheden op het volkscrediet in Mededeelingen 1940.
De borgstellingsfondsen van de kleine middenstand in Voorlichting 1943.
De banken van lening als oudste volkscredietinstellingen in Voorlichting 1944.
Een afscheid en een begin in Mededelingen 1947.
Sociaal versus commercieel volkscrediet in Mededelingen 1948.
Het streven naar efficiency in het middenstandsbedrijf. Rotterdam 1948.
Een Groninger preek in Schiedam in Dorp en Stad 1949.
Overcreditering in Mededelingen 1950.
Wettelijke regeling van het afbetalingsbedrijf in Mededelingen 1950.
Het huys van leeninge en de lombarden te Rotterdam. 's-Gravenhage 1950.
Taak en toekomst der borgstellingsfondsen. 's-Gravenhage 1951.
Gezinscrediet. Uitgave Nederlandse huishoudraad. 's-Gravenhage 1953, '55
Minderhoudsnota bij Rapport Staatscommissie Lichtenauer. 's-Gravenhage 1954.
Samenwerking met het commerciële volkscredietwezen? in Mededelingen 1955.
Rondom een oude rentebrief. Rotterdam 1955.
Reacties op de minderheidsnota in Volkscredietwezen 1955.
De Rotterdamse leenbank. Rotterdam 1956.
Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven. Utrecht 1957.
Joachim Oudaan. Heraut der verdraagzaamheid. Utrecht 1958.
Het krediet in de Babylonische oudheid. Rotterdam 1959.
De banken en het consumentencrediet in Volkscredietwezen 1960.
Van godenoog tot sceptersteen in Nieuwe Rotterdamse Courant van 10 september
1960.
Rotterdams hoger onderwijs in Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 februari
1961.
Rotterdamse chirurgen in vroeger eeuwen in Nieuwe Rotterdamse Courant, 18
november 1961.
Ministers aan de Maas. De stadspensionarissen. Rotterdam-'s-Gravenhage 1962.
De slotheren van Capelle 1275-1798 in Nieuwe Rotterdamse Courant, 4 augustus
1962.
Bisschoppen en bankiers. Rotterdam-'s-Gravenhage 1962.
Hugo de Groot, Pensionaris van Rotterdam in Nieuwe Rotterdamse Courant van
8 juni 1963.
Krediet in Kanaän in Nieuwe Rotterdamse Courant, 26 oktober 1963.
Nogeens de leenbank in Volkskredietwezen 1963.
Erasmus' Opera omnia in Nieuwe Rotterdamse Courant, 8 februari 1964.
Het Rotterdamse wijnkopersgilde in Nieuwe Rotterdamse Courant, 19 september
1964.
Een Hollands landstadje op de drempel van het Sticht in Nieuwe Rotterdamse
Courant van 18 oktober 1966.
Sibrandus Sixtius 1567-1631 in Ut de Smidte, juni 1967.
Hollands zeeleeuw op de Theems in Nieuwe Rotterdamse Courant, 17 juni 1967.
Graaf Henric van Vianden, bisschop van Utrecht 1249-1267 in Spiegel Historiael,
mei 1968.
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Johannes Jacobus Poortman
Rotterdam 26 april 1896 - 's-Gravenhage 21 december 1970
Johannes Jacobus Poortman werd op 26 april 1896 te Rotterdam geboren als enige
zoon uit het tweede huwelijk van J.J. Poortman, firmant van J.J. Poortman & Co in
granen, met Adriana P. Hoorweg. (Uit het eerste huwelijk waren drie kinderen
geboren, een zoon en twee dochters). Poortman's Vader was welgesteld, hetgeen,
zoals zal blijken, voor de jonge Poortman van welhaast beslissend belang is geweest.
Deze leed namelijk aan een longaandoening en in verband daarmede verhuisde
het gezin naar Scheveningen, waar het mogelijk was voor de zoon om in de tuin
een ligkuur te doen, wat in die tijd een gebruikelijke behandeling was. Deze kuur
duurde van 1907 tot 1911 en heeft op zijn verdere leven een stempel gedrukt.
Sportbeoefening en wat daarmee aan gezellig verkeer gepaard gaat, was voor hem
uitgesloten, vooral ook omdat hij ook gedurende zijn verdere leven geplaagd werd
door ziekte en een zwakke gezondheid. Van 1911 tot 1917 bezocht hij het
Maerlant-Lyceum en deed daar in 1917 eindexamen gymnasium alpha. Doordat hij
ouder was dan de andere leerlingen ontstond tussen hem en de rector, dr. (later
prof. dr.) Casimir een meer persoonlijke band, welke later leed onder Poortman's
toenemende belangstelling voor de theosophie. In 1915 trad hij toe tot de
Theosofische Vereniging (Adyar) en in 1924 tot de Vrij Katholieke Kerk.
Daar Poortman's Vader inzag dat het voor deze zoon met zijn zwakke gezondheid
moeilijk zou zijn een beroep uit te oefenen, zette hij een kapitaal op hem vast, dat
hem in staat zou stellen zich zijn verdere leven aan de wijsbegeerte te wijden zonder
een ambt te vervullen om in zijn onderhoud te voorzien, een opzet die dank zij het
oordeelkundig beleid van de jonge Poortman en zijn zuinig beheer volkomen slaagde.
Na zijn eindexamen studeerde Poortman wijsbegeerte onder leiding van Casimir
van 1917 tot 1918, en daarna te Groningen filosofie en psychologie onder Heymans.
Reeds in 1919 legde hij candidaatsexamen af in de theoretische wijsbegeerte. Van
1920-21 was hij voorzitter van de Groningsche Vereniging voor Wijsbegeerte. Reeds
in 1920 begon hij zijn bibliografisch kaartsysteem. Van 1926-28 schreef hij het werk
Tweeërlei Subjectiviteit. Van 1928-1930 volgde hij colleges te Hamburg, te Parijs
(aan de Sorbonne en het Institut Catholique) en te Weenen. Door allerlei
omstandigheden liet zijn doctoraal examen echter op zich wachten. Heymans' op-
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volger, L. Polak, was een man van zo geheel andere opvattingen dan Poortman dat
het hem moeilijk viel te Groningen af te studeren, te meer daar hij altijd erg tegen
examens opzag. Nadat hij al verscheidene publicaties op zijn naam had staan
(waaronder Tweeërlei Subjectiviteit (1929), besloot hij te Amsterdam
doctoraal-examen af te leggen bij Tj. de Boer, hetgeen echter door het aftreden van
deze hoogleraar onmogelijk werd. Tenslotte legde hij in 1949 met goed gevolg
doctoraal-examen af bij H.J. Pos. Zijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam
met Pos als promotor volgde op 30 november 1954 op een proefschrift getiteld:
Ochêma. Geschiedenis en zin van het Hylisch Pluralisme (Het z.g. Dualistisch
Materialisme).
Gedurende het academisch jaar 1935-36 verbleef hij als Research Fellow in
Philosophy aan de universiteit van Harvard. Van 1932 tot '38 was hij bestuurslid
(van 1934-38 penningmeester) van de Studievereniging voor Parapsychologie,
waarvan hij in 1920 een der oprichters was geweest. Van 1935 tot 1941 was hij
mede-redacteur van Theosophia, het orgaan van de Nederlandse Afdeling van de
Theosofische Vereniging (Adyar) en van 1938 tot 1959 bibliothecaris van de
Bibliotheek van de Nederlandse Afdeling van deze vereniging te Amsterdam, welke
hij tot een der beste bibliotheken op dit gebied maakte en waarvan hij een
voortreffelijke catalogus samenstelde. In 1941 huwde hij mej. drs. A.W.D. Smelt,
lerares Nederlands te Den Haag. Van 1944 tot 1950 was hij redacteur van de
wijsgerige rubriek van de Winkler Prins Encyclopedie, 6e druk. Hij was lid van de
Parapsychology Foundation te New York en werd verkozen tot Charter Member
van de Parapsychological Association te Charlotesville, Virginia. Hij was lid van het
Genootschap voor Wetenschappelijke Philosophie en van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden.
In 1942 richtte hij met prof. dr. F. Sassen de Nederlandse Wijsgerige Verzameling
op (thans onderdeel van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam).
Poortman was geen gemakkelijk spreker en legde moeilijk menselijke contacten,
hetgeen ten dele aan zijn jeugd moet worden toegeschreven. Hij was daarentegen
een zeer gemakkelijk schrijver, zoals ook blijkt uit zijn omvangrijk en veelzijdig
oeuvre. Wanneer hij schreef had hij het gehele artikel reeds in het hoofd en schreef
het op zonder iets te wijzigen. Daarna bracht hij alleen nog redactionele wijzigingen
aan.
Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam, dat hij, hoewel niet door de noodzaak
tot levensonderhoud gedwongen, en ondanks een zwakke gezondheid, veel heeft
tot stand gebracht op verschillende terreinen. Hij ver-
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enigde op merkwaardige wijze een zeer practische en een idealistische
levenshouding, hetgeen ook zal blijken bij de bespreking van zijn werken. Deze
kunnen worden onderscheiden in zijn wijsgerig en bibliografisch werk enerzijds en
zijn studies op het gebied van de parapsychologie en theosofie en over Krishnamurti
anderzijds.
Hoewel hij een scherp onderscheid maakte tussen de wijsbegeerte als onderdeel
van de wetenschap en een wereldbeschouwing als de theosofie, zo ontkomt men
toch niet aan de indruk dat bij al zijn werk de theosofie een centrale plaats innam
en dat deze eigenlijk de bron was waaraan al zijn werk, ook het wijsgerige, hoe
wetenschappelijk benaderd, gefundeerd en behandeld ook, feitelijk ontsproot. Het
is dan ook niet mogelijk bij al zijn werk een scherpe grenslijn te trekken.
Wanneer we nu overgaan tot de bespreking van zijn werk, dan wil ik allereerst zijn
bibliografisch werk behandelen. Hiervan heeft hij een monumentaal en blijvend
getuigenis nagelaten in zijn Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, waarvoor
hij van 1941 tot 1944 uitgebreide biografische en bibliografische onderzoekingen
deed. Het werd in 1958 gevolgd door Supplement I van de hand van Poortman zelf.
Het derde deel werd verzorgd door dr. N.A. Klever en verscheen in 1968 onder de
titel Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, deel III. Dit repertorium
is een onmisbaar hulpmiddel gebleken voor allen die zich met de studie van de
wijsbegeerte bezighouden. De opzet getuigt van dezelfde heldere zin voor
systematiek die ook blijkt uit zijn Catalogus van de Bibliotheek der Theosofische
Vereniging (Ned. Afd.). Zijn zin voor documentatie blijkt tevens uit de reeds vermelde
Nederlandse Wijsgerige Verzameling, welke beoogt documentatiemateriaal te
verzamelen over de Nederlandse beoefenaars van de wijsbegeerte. Dit werk wordt
eveneens voortgezet door dr. Klever.
De wijsgerige opvattingen van Poortman zijn het best gekenmerkt door zijn eigen
uitspraken, waarin hij zijn wijsbegeerte kenschetst als een westerse Vedānta, en
als een realisme binnen een idealisme en ook wel als een hylisch pluralisme binnen
een noïsch monisme, in welke wijsbegeerte de Grondparadox een centrale positie
inneemt. Wij zullen trachten deze punten nader toe te lichten.
Zijn eerste grote werk Tweeërlei Subjectiviteit. Ontwerp ener ‘Centrale Philosophie’,
dat uitgaat van, doch tevens stelling neemt tegen het psychisch monisme van zijn
leermeester Heymans, bevat eigenlijk reeds alle grond-
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trekken van zijn wijsbegeerte, hoezeer die ook in talloze latere artikelen en werken
nader is uitgewerkt en aangevuld. Uitgaande van Kant's stelling dat de algemene
begrippen als ruimte, tijd en causaliteit door het kennende subject aan de natuur
worden opgelegd, m.a.w. dat het a priori oordelen zijn volgens welke het subject de
zinsindrukken interpreteert, wijst Poortman erop dat dit kennistheoretisch subject
wel niet identiek kan zijn met ons sterfelijk en feilbaar ik, daar dit zou leiden tot
solipsisme en tot de vraag of objectieve kennis wel mogelijk is. Anderzijds is het
duidelijk dat dit kennistheoretisch subject niet is een abstractie, maar in nauw verband
staat met ons zelf en dat wij in zekere zin dit ook zijn. Zodoende komt hij tot de
invoering van de onderscheiding tussen ‘suprasubject’ en ‘infrasubject’, en dus tot
het begrip ‘tweeërlei subjectiviteit’, dat hij tot titel van zijn werk koos. Het suprasubject
is dus ‘het subject dat door Kant aangenomen wordt om zekere gedeelten van ons
weten in hun noodzakelijke algemeenheid en exactheid te verklaren, het tweede
[d.w.z. het infrasubject, A.P.] zijn wij, die bij voorbaat het ‘slechts subjectieve’ van
onze persoonlijke meeningen moeten toegeven’, zoals Poortman het zelf in dit werk
omschrijft (p.5-6). Vervolgens stelt Poortman, uitgaande van de tegenstelling
eenheid/veelheid, dat er slechts één suprasubject is en vele infrasubjecten.
In het daarop volgende gnoseologische gedeelte, waar het gaat om de geldigheid
van onze kennis (de ‘quaestio juris’ der kennistheorie), stelt hij dat wij allen als
infrasubjecten deel hebben aan het éne suprasubject, en dat de geldigheid van
onze kennis daarop berust. De waarheid is dus transcendent ten opzichte van het
infrasubject.
In het noölogische gedeelte sluit Poortman aan op de reeds door anderen
betoogde stelling dat men er niet in slaagt het ‘ik’ of het subject principieel tot object
te maken, hetgeen hij met een gedachte-experiment toelicht op p.142.
‘Wij bezitten kennis van het ik, in zóóver is het object; in zoover het echter object
is, is het het ik niet meer’ (p.145). Deze contradictie vormt een fundamentele paradox,
de ‘grondparadox’ welke volgens Poortman het grondbeginsel der philosophie is.
Dit ontsnappen aan de poging het ‘ik’ te objectiveren, wijst op het absolute karakter,
het losgemaakt zijn (absolvo) van het ‘ik’, zodat dus in het zuivere ‘ik’ of suprasubject
het Absolute wordt aangetroffen. En dit zuivere ‘ik’ vervult de kennistheoretische
functies van het suprasubject, en is de grondslag van de objectieve feiten en de
wetten die het denken erover beheersen. De Grondparadox
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bestaat dus hierin dat het onmogelijk is het subject te objectiveren, terwijl het subject
juist onze hoogste zekerheid vormt. En toch kan men in dit geval niet voldoen aan
de eis dat men het te kennen object moet kunnen objectiveren. Deze identiteit van
het wetende en het gewetene bevat dus een eeuwige paradoxie, welke Poortman
beschouwt als een centraal beginsel, en deze grondparadox verschijnt dan ook bij
tal van andere problemen, zoals de transcendentie en immanentie Gods, de
oorzaakloze oorzaak, het eeuwig Nu, enz.
Tegenover het Absolute, het éne Suprasubject staat de veelheid, d.w.z. de
gewone, feitelijke werkelijkheid, die tevens de individuele infrasubjecten omvat.
Doch deze gehele werkelijkheid in veelheid is afhankelijk van het ene suprasubject,
waarvan zij de voorstelling of bewustzijnsinhoud vormt. In die zin kan men spreken
van ‘idealisme’. In zoverre deze ‘werkelijkheid in veelheid’ bestaat los van het
infrasubject dat er zelf deel van uitmaakt, kan men spreken van ‘realisme’. Er is dus
sprake van een realisme binnen een idealisme. Het is tevens duidelijk dat het
solipsisme zodoende vermeden wordt.
In tegenstelling tot het psychisch monisme van Heymans, stelt Poortman tegenover
het éne suprasubject (het noïsche), een hylisch pluralisme dat de gehele
verschijningswereld omvat, d.w.z. zowel het psychische als het physische. In deze
veelheid onderscheidt hij een fijnstoffelijk en een grofstoffelijk element, en voor deze
gemeenschappelijke substantie gebruikt hij de term het hylische (Gr. υλη = ‘stof’).
Omdat hij meer dan één graad van dichtheid van de stof aanneemt spreekt hij van
hylisch pluralisme bij een noïsch monisme. De mens heeft aan beide deel en hierin
ligt de mogelijkheid tot objectieve kennis, daar het suprasubject de natuurwetten
en de algemene denkwetten in het hylische heeft gelegd, en de mens als
deelhebbende aan het suprasubject ook a priori kennis heeft van deze algemene
wetten, doch anderzijds kan hij als deel van het andere, of hylische, ook in relatie
staan tot de feitelijke, hylische, wereld en daarvan kennis krijgen en er invloed op
uitoefenen. De verhouding tussen het physische en het psychische berust volgens
Poortman dan ook niet op enigerlei parallellisme, maar op interactie, wisselwerking,
d.w.z. een hylisch causalisme.
Inzake determinisme en indeterminisme huldigt Poortman de opvatting dat de
mens wilsvrijheid bezit inzoverre hij deel heeft aan het suprasubject, maar als
infrasubject bepaald is. Daar hij echter als empirisch subject slechts ten dele kent,
lijkt het hem of hij een vrije keuze kan doen.
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Doch de ware vrijheid komt slechts aan God als het ene Suprasubject toe. Zie het
opstel Indeterminisme of determinisme in De Grondparadox (1961).
Dit hylisch pluralisme heeft Poortman later uitvoerig uitgewerkt in Ochêma:
Geschiedenis van het Hylisch Pluralisme (Het z.g. Dualistisch Materialisme). Dit
dualistisch materialisme sluit aan bij de gedachte der Neo-Platonici dat de ziel een
voertuig (Gr. οξημα) bezit, samengesteld uit fijnere stof. Neemt men nu aan dat er
meer onderverdelingen van de stof bestaan, dan kan men van pluralisme spreken
en wel van hylisch pluralisme. Dit behoeft niet in te houden dat er daarboven niet
nog een ‘immaterieel zijnde’ bestaat. Poortman onderscheidt hier zes verschillende
metaphysische standpunten:
alpha: het monistisch materialisme: de gehele werkelijkheid bestaat uit gewone
stof.
bêta: dualistisch materialisme: er bestaat een tweede soort stoffelijkheid, b.v. van
de ziel.
gamma: alleen God is met stoffelijk, daarnaast bestaat alleen stoffelijkheid, grover
en ijler.
delta: God en de ziel zijn onstoffelijk. De voertuigen zijn stoffelijk, grover of ijler.
epsilon: het anthropologisch dualisme, verbonden met de naam van Descartes:
God en de ziel zijn immaterieel. Daarnaast bestaat alleen de ons bekende grove
stof.
zêta: de tegenhanger van het alpha standpunt: het zijnde is volledig immaterieel:
stof en lichaam zijn slechts verschijning. Berkeley's opvatting en het psychisch
monisme van Heymans.
Het hylisch pluralisme omvat dan de standpunten bêta, gamma en delta.
In het historisch gedeelte behandelt Poortman nu die denkers en scholen welke
het hylisch pluralisme aanhingen. In de eerste twee delen bespreekt hij het
voorkomen ervan bij de oude cultuurvolken in Egypte, Assyrië-Babylonië en Perzië
en bij de Germanen en Kelten (dl. I) en in India en China (dl. II). Het was zijn
bedoeling in de delen III, IV en V de Grieks-Romeinse cultuurkring, Israël, het
Christendom, de Islam en de nieuwe tijd te behandelen. Deze zijn niet meer door
Poortman geschreven, daar hij er de voorkeur aan gaf eerst in deel VI de zin van
het hylisch pluralisme te behandelen. In deel VIA biedt hij niettemin een historisch
aperçu van de niet behandelde perioden.
Zoals reeds gezegd, moet Poortmans standpunt gezien worden als een hylisch
pluralisme binnen een idealistisch monisme, daar de grondparadox
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inhoudt dat de gehele verschijnselenwereld slechts relatief bestaat tegenover het
Suprasubject. Terecht heeft hij daarom zijn opvatting gekenschetst als een Westers
Vedantisme, daar ook in de Advaita, d.w.z. het niet-dualisme van Shankara's Vedānta
het eeuwige, onveranderlijke Zelf het enige reële beginsel is, waartegenover de
ervaringswereld met zijn categorieën van tijd, ruimte en oorzaak slechts een relatief
bestaan heeft. Het Zelf is de diepste werkelijkheid en het is het zelf van alles wat
bestaat. Onze ervaring is slechts mogelijk door het universele Zelf in ons.
Dat Poortmans opvattingen nauw aansluiten bij die van de moderne theosofie
behoeft nauwelijks betoog. Immers ook deze leert dat er slechts één werkelijk
Bestaande is: de universele tman of Geest, waartegenover een wereld van Māya
bestaat, die als fijn- en grofstoffelijk wordt opgevat, al moet worden erkend dat de
theosofie zich voornamelijk heeft beziggehouden met de behandeling van deze
pluralistisch opgevatte stofwereld. Ook hier vinden wij dus een fundamenteel
idealisme bij een hylisch pluralisme.
Dat het hylisch pluralisme een belangrijk steunpunt vindt in de parapsychologie, en
ook omgekeerd de parapsychologische verschijnselen in het hylisch pluralisme hun
beste verklaringshypothese vinden, heeft Poortman uiteen gezet in het opstel
Wisselwerking of Parallelisme in Variaties op één en meer Themata (1947) en in
Ochêma VI, par.264, 268, seq.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat met Poortman een belangrijk en
oorspronkelijk wijsgeer van ons is heengegaan, die zijn gehele leven heeft gewijd
aan de fundamentele problemen der metaphysica en kennisleer, aan een der hoogste
opgaven van de menselijke geest: de wijsgerige bespiegeling over fundamentele
levensvragen als immanentie en transcendentie, determinisme of indeterminisme,
leven en dood, de verhouding van God en schepping, en van ziel en lichaam. Een
wijsgeer tevens die streefde naar een objectieve metaphysica en de mogelijkheid
ervan aanwezig achtte.
A.A. PRINS
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Willem van Ravesteyn
Rotterdam 15 oktober 1876 - Rotterdam 10 juni 1970
Op 10 juni 1970 overleed in zijn vierennegentigste jaar Willem van Ravesteyn, doctor
in de nederlandse letteren, mede-stichter van het marxistische orgaan De Tribune
(1907) en van de SDP (1909), die later de CPH is geworden (1918), lid van de Tweede
Kamer van 1918 tot 1925 en van de gemeenteraad van Rotterdam van 1919 tot
1927, auteur van een aantal historische publikaties en zeer produktief medewerker
aan tal van dag-, week- en maandbladen. Hij is naar eigen woorden, bestemd voor
het Rotterdams Jaarboekje, als een gewoon Rotterdammer eer- en prijsloos
heengegaan, maar behoorde in velerlei opzicht niet tot de doorsnee-burgers van
zijn vaderstad die hij levenslang is trouw gebleven. In een Zelfportret, geschreven
in 1963 toen hij bijna zevenentachtig jaar oud was, heeft hij materiaal willen
neerleggen voor wie eens een schets van zijn leven zou willen geven (het Jaarboek
1
der Maatschappij noemt hij daarbij in de eerste plaats). Schrijver dezes heeft Van
Ravesteyn slechts een hoogst enkele keer ontmoet en behoort tot een generatie
die veertig jaar na de zijne komt, maar beschouwt het samenstellen van dit
levensbericht als een daad van eenvoudige historische rechtvaardigheid. Wat ik
aan indrukken omtrent zijn persoon en werk van velen die met hem in meer of minder
nauwe aanraking geweest zijn, heb opgedaan in de loop der jaren, is in het volgende
mede verwerkt.
Willem van Ravesteyn is op 15 oktober 1876 te Rotterdam geboren als oudste
zoon van een gelijknamige vader en van Janna Dorothea van Nievelt. De vader
was sigarenfabrikant en behoorde tot een geslacht waarvan de oorsprong in de
2
Maasstad teruggaat tot het jaar 1588. Waren de Van Ravesteyns oorspronkelijk
kousenververs, in de achttiende eeuw steeg een voorvader van Willem tot de positie
van schepen van Batavia en diens zoon werd bewindhebber van de West Indische
Compagnie. Willems betovergrootvader stichtte in 1789 de groothandel in koloniale
waren die ook door zijn grootvader nog gedreven werd. De familie behoorde dus

1

2

Dr. E.M. Janssen Perio te Rotterdam stelde mij het manuscript van het Zelfportret ter
raadpleging beschikbaar en gaf mij ook inzage van de door hem geschreven necrologie voor
het Rotterdams Jaarboekje 1971. Voor zijn hulpvaardigheid in deze zeg ik hem hierbij grote
dank.
Nederland's Patriciaat 1925, p.416 vlg.
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tot de welgestelde burgerij beneden de regentenstand, tot die handelsbourgeoisie,
waarvan Van Ravesteyn aan de hand van de Physiologie van Rotterdam, een
geschrift uit 1844, eens een beeld gegeven heeft in zijn boekje Rotterdamsche
3
cultuur vóór honderd jaar. Maar in de generatie van zijn vader was het geslacht
sociaal gezakt, althans wat deze tak betreft. Van zijn vader zegt Van Ravesteyn
weinig of geen geestelijke invloed ondergaan te hebben, van moederszijde meent
hij de geestelijke trekken te hebben geërfd, die voor hem kenmerkend waren. Carel
van Nievelt, de oudste broer van zijn moeder, een vergeten litterator, is door de
neef in een studie in het Rotterdams Jaarboekje herdacht.
In het ouderlijk huis (vanaf het derde jaar in Kralingen) was een jongere broer,
Theodoor, die later in het bedrijf van de vader kwam, maar waren geen zusters.
Willem bezocht na de lagere school overeenkomstig het advies van oom Carel de
HBS en miste dus de bij zijn aanleg passende gymnasiale opleiding. Nadat hij zich
de ontbrekende kennis in een stoomcursus voor gymnasium-bèta had eigen gemaakt,
kon hij in 1895 aan de Leidse universiteit als student in de letteren worden
ingeschreven. Van Ravesteyn verklaart een volstrekt gelukkige jeugd genoten te
hebben, zonder enige conflicten die zijn latere politieke levenskeuze zouden kunnen
verklaren. Hij genoot van vakanties met het gezin in binnen- en buitenland en bezat
een bijzonder sentiment voor het buitenleven en de natuur. Aanvankelijk waren er
zelfs studieplannen voor Wageningen mede in verband met zijn botaniseer-liefde
die hij met zijn schoolvriend Theo Weevers, de latere plantenfysioloog, uitvierde,
maar ten slotte braken de litteraire impulsen toch krachtig door. Door zelfstudie
bekwaamde hij zich voor het staatsexamen gymnasium-alpha, dat hij in 1896 aflegde.
Als spoorstudent naar Leiden kwam hij in aanraking met J.A.N. Knuttel uit Delft en
met Reindert Jacobsen, die zijn meest intieme vriend zou worden, ook uit Rotterdam.
Aldra vond in het Leidse milieu als het ware geruisloos de overgang tot de nieuwe
religie, het socialisme, plaats. Te Rotterdam had Van Ravesteyn de catechisatie
bezocht van de Remonstrantse gemeente waartoe de familie behoorde, en in het
dispuut Literis sacrum besprak hij te Leiden in 1896 een maatschappij-kritisch werk
van de Franse protestantse theoloog Wagner, Jeunesse geheten. Als abonnee van
P.L. Tak's weekblad De Kroniek vanaf de eerste jaargang, dan ook van het door F.
van der Goes uitge-

3
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geven marxistisch maandschrift De Nieuwe Tijd en van De Jonge Gids van Herman
Heijermans betoonde hij zich een duidelijke adept van de generatie van 1890, voor
wie een nieuwe wereld van schoonheid en rechtvaardigheid open leek te liggen.
Vandaar tot het lidmaatschap van de SDAP was nog slechts een geringe stap, die
de jonge Willem deed toen hij in 1898 de trap van de Rotterdamse arbeiderswoning
van W.P.G. Helsdingen beklom, een der twaalf apostelen van de partij. De partij
schonk hem nieuwe vrienden als de bloembollenkweker W.H. de Graaff, met wie
hij in 1899 het congres te Leeuwarden bezocht, waar hij de coryfeeën Herman
Gorter en Henriëtte Roland Holst waarschijnlijk voor het eerst zag: ‘ik zie ze nog
voor me, als jong student in het jaar 1899 bij het Congres der toen nog volkomen
4
broederlijk gestemde partij samen dansende op een feestavond.’
Met de studie ging het te Leiden minder voorspoedig dan men bij zijn begaafdheid
en opnemingsvermogen zou verwachten. Tweemaal werd hij afgewezen voor het
kandidaatsexamen bij de hoogleraren Verdam en Blok. Vermoedelijk niet ten
onrechte brengt Van Ravesteyn ter verklaring van zijn gebleken nervositeit
psychische factoren samenhangende met een late puberteit in het geding. Een
element van onevenwichtigheid in zijn geestelijke structuur dat hier tot acute
moeilijkheden had geleid zou zich ook later manifesteren in een zekere linksheid in
het maatschappelijk verkeer, in de omgang met vrouwen en met arbeiders, waarmee
de Rotterdamse burgerzoon in zo nauwe aanraking zou komen. Van Ravesteyn
spreekt zelf van zijn intellectuele hoogmoed die zijn methode was om
aanpassingsproblemen te overwinnen. ‘In mijn fort intérieur ben ik een aristocraat,’
schreef hij in 1906 in een brief aan zijn studievriend en partijgenoot C.H. Ketner. En
in zijn boek Partij remise gaf Jef Last eenmaal de volgende typering van de toen
door communisten als renegaat beschouwde Willem van Ravesteyn: ‘de door en
door aristocraat wiens voornaamste drijfveer tot de revolutie minachting voor de
5
bourgeoisie was.’
Voor zijn verdere studie ging Van Ravesteyn in 1899 over naar de universiteit
van Amsterdam. In de hoofdstad schoot hij niet werkelijk wortel, al werd hij lid van
het toen befaamde Socialistisch Leesgezelschap waarin onder anderen W.A. Bonger
de toon aangaf. Zijn voornaamste kennismaking was die met zijn mede-kandidaat
in de letteren, David Wijnkoop, die hij op het college van J. te Winkel ontmoette.
Het werd een

4
5

De wording van het communisme in Nederland 1907-1925, Amsterdam 1948, p.16.
Jef Last, Partij remise, Amsterdam 1933, p.246.
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bondgenootschap dat welhaast dertig jaar in stand bleef en voor beider verdere
levensgang grote betekenis had. Wijnkoop, meer agitator dan geleerde,
vertegenwoordigt in de loopbaan van Van Ravesteyn vooral de schakel met de
realiteit van de concrete arbeidersbeweging. Van Ravesteyn die zich toch wel het
best op de studeerkamer thuis voelde, zocht niettemin de vriendschap van wie reeds
toen het proletarisch socialisme in de kolommen van Propria Cures uitdroeg op een
andere wijze dan de toekomstige hoogleraren Bolkestein of Posthumus. Wijnkoop
zag in Van Ravesteyn kennelijk iets anders dan in zijn Amsterdamse studiegenoten:
was het de intransigentie van de Rotterdammer die de rabbijnenzoon met zijn neiging
tot fanatisme aantrok? Reeds in 1900 gingen beiden naar Parijs ter bijwoning van
het internationaal socialistisch congres. Hun eerste bezoek gold de in tijdelijke
ballingschap hier wonende W.H. Vliegen, de latere topman van de Nederlandse
revisionisten, toen nog zonder voorbehoud als medestander beschouwd door de
toekomstige kopstukken van het radicale marxisme.
Met de studie van Willem ging het vlotter dan met die van zijn Amsterdamse
vriend, die spoedig geheel in de beweging opging. In 1901 deed hij zijn
doctoraal-examen, om zich vervolgens op het schrijven van een historisch proefschrift
te gaan voorbereiden. Aanvankelijk dacht Van Ravesteyn aan de historie der
Wederdopers te Amsterdam en oefende hij zich op het archief in het lezen der
zestiende-eeuwse vonnissen; maar de hoogleraar G.W. Kernkamp, opvolger van
H.C. Rogge, deed hem het definitieve onderwerp aan de hand: de economische en
sociale ontwikkeling van Amsterdam in de zestiende en het begin der zeventiende
eeuw. In 1902 keerde de doctorandus naar Rotterdam terug voor de verdere arbeid.
In de zomer van dit jaar vergezelde hij zijn vriend Jacobsen op een studiereis naar
België en Frankrijk; toen ontstond de hechte vriendschap tussen beiden die tot
Jacobsens dood voortduurde.
Reeds eerder hadden zij samen Tolstoj's Opstanding vertaald als feuilleton voor
Troelstra's dagblad Het Volk. Jacobsen volgde Van Ravesteyn bij alle vriendschap
overigens niet in de actieve deelneming aan het politieke leven en onthield zich na
zijn dissertatie ook van publicistische activiteit. Hij beperkte zich tot de vervulling
van zijn leraarschap aan het Erasmiaans gymnasium (sinds 1905). Lag hun affiniteit
in een zekere aristocratisch getinte allure van geletterden?
Een tijdlang vervulde ook Van Ravesteyn een leraarsfunctie, aan de HBS te Arnhem
(in de cursus 1903-04), maar anders dan Jacobsen bleek hij
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voor dit beroep weinig geschikt te zijn. De publicistische loopbaan was voor hem
dus aangewezen. Reeds in 1903 verscheen zijn eerste bijdrage aan De Kroniek en
weldra ving ook zijn medewerking aan De Nieuwe Tijd aan. Hij besprak de juist
verschenen delen van de Geschiedenis der Fransche Revolutie van de Franse
socialist Jean Jaurès, die geen orthodox marxist was, maar voor wiens werk Van
Ravesteyn grote bewondering koesterde. Spoedig verscheen er ook een Nederlandse
vertaling van de hand van Van Ravesteyn (zijn Rotterdamse partijgenoot W.L. Brusse
had daarvoor de weg gewezen naar de Amsterdamse uitgever S.L. van Looy).
In januari 1906 vond te Utrecht, waarheen Kernkamp intussen was gegaan, de
promotie plaats, waarbij de jonge doctor het judicium met lof ontving - wel de enige
onderscheiding die hem in zijn lange leven gewerd. Intussen was in Van Ravesteyns
leven ook de vrouw verschenen. Reeds eerder had hij het plan gehad een Kralings
volksmeisje tot levensgezellin op te voeden (!) en had hij daartoe contact gehad
met Troelstra's vrouw en met het echtpaar Van der Goes te Hilversum, waar het
kind een tijdlang verbleef. Later groeide de relatie met de tuindersdochter Johanna
Wismeier, in wier ouderlijk huis hij een kamer bewoonde. Met haar zou hij in 1910
een huwelijk aangaan dat hij op den duur heeft betreurd en zelfs als een keten
beschouwde. Het sluiten van deze verbintenis verklaarde hij later uit wat hij noemde
zijn Catilinarisme, het reeds gesignaleerde complex van intellectuele hoogmoed en
neerzien op de toonaangevende burgerlijke kringen van zijn vaderstad.
Het deelnemen aan de eigenlijke arbeidersbeweging begon bij hem pas na zijn
promotie, anders dan bij zijn Amsterdamse vriend, die in deze jaren reeds
federatie-voorzitter en lid van het partijbestuur werd. In de aprilmaand van 1903
schreef Wijnkoop hem na afloop van de stakingen: ‘Ik ben blijde den grooten strijd
werkdadig medegestreden te hebben, maar jij, hoe en waar stond jij in die
6
Aprilweek?’ Pas in 1906 kwam Van Ravesteyn als medewerker en vervolgens
redacteur van Voorwaarts, het orgaan van de federatie Zuid-Hollands Zuiderkwartier,
meer naar voren in het partijleven. In dit jaar was hij ook afgevaardigde naar het
SDAP-congres te Utrecht, waar hij H. Roland Holst persoonlijk nader leerde kennen.
Toen de golven van de partijstrijd met name in Amsterdam-III reeds hoog gingen,
was hiervan in Rotterdam vooreerst nog weinig te bespeuren. Voor het radicale
marxisme bestond hier althans in arbeiderskring nog

6
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nauwelijks een voedingsbodem. Wel schaarde Van Ravesteyn zich in de rijen der
‘dienstweigeraars’, toen hij evenals zijn medestanders rond De Nieuwe Tijd een
benoeming in de commissie tot herziening van het partijprogram afwees. En het
was vooral Wijnkoops invloed die hem in 1907 bewoog deel te nemen aan de
oprichting van het weekblad De Tribune, nadat een deel der marxisten zich bereid
had getoond tot een soort tijdelijke verzoening met de revisionistische partijleiding.
Maar de arbeiderssupporters van De Tribune waren in de Maasstad nog jaren later
aan de vingers van een hand te tellen, zegt Van Ravesteyn.
Was de aristocraat Van Ravesteyn ook de geschikte persoon om tot de arbeiders
van het ruige Rotterdam te spreken? Hoezeer als schrijver bekwaam, hij bezat de
gave van het woord van nature niet en hij zou zich op dit gebied pas in de loop der
jaren ontwikkelen. Naar het getuigenis van zijn vriend Knuttel is hij zelfs het sterkste
voorbeeld van iemand die zich de kunst van het spreken in het openbaar door
inspanning met succes eigen maakte. Maar stootte zijn hoogmoed de
doorsnee-arbeider niet af? In De Nieuwe Tijd had Van Ravesteyn bij de bespreking
van een boekje van Vliegen (Het kapitalisme in Nederland) deze verweten er op los
geflodderd te hebben ‘daar zijn lezers, immers proletariërs, helaas toch zoo nauw
7
niet keken.’ Deze opmerking aan het adres van een van de meest begaafde
autodidact-arbeidersleiders was volkomen misplaatst, zoals Van Ravesteyn later
erkende. Behoeft het betoog dat de reformist Schaper deze passage gaarne
aangreep om op een congres de marxisten te diskwalificeren?
Ook te Rotterdam verscherpten zich de tegenstellingen tussen Van Ravesteyn
en de plaatselijke partijleider H. Spiekman en het was een incident in het
Verkooplokaal in 1908 (het verbod van colportage met De Tribune bij een spreekbeurt
van Troelstra) dat de onmiddellijke aanleiding vormde tot het uitbarsten van de crisis
in de partij. Zoals bekend werden de drie Tribuneredacteuren Wijnkoop, Van
Ravesteyn en J.C. Ceton in 1909 op het Deventer congres als leden der SDAP
geroyeerd, waarop de stichting van een nieuwe sociaal-democratische partij, de
SDP, volgde. Tot de schare van ongeveer vijfhonderd man die toetraden, behoorde
ook de eigenlijke spil van De Nieuwe Tijd-groep: Herman Gorter, diep vereerd door
Van Ravesteyn en allen die hem als propagandist van het socialisme hebben
meegemaakt. De Rotterdamse afdeling van de SDP telde bij de oprichting vijfenzestig
leden. Van Ravesteyn ontplooide zich in deze jaren als schrij-
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ver over vraagstukken van internationale politiek in de kolommen van Tribune en
De Nieuwe Tijd. Zijn journalistieke gaven hadden hem ook reeds bekendheid
verschaft in Duitse partijkringen, hij werkte mee aan het theoretisch orgaan Neue
Zeit en aan de Leipziger Volkszeitung, waar hij Vliegen's plaats als correspondent
had ingenomen. Een ogenblik had het er zelfs naar uitgezien alsof Van Ravesteyn
dezelfde weg op zou gaan als zijn mede-marxist Anton Pannekoek, die in dienst
van de Duitse partijschool was getreden, maar het aanbod om redacteur van de
Leipziger te worden heeft hij ten slotte niet aanvaard. De kleine nieuwe partij
beschikte over voldoende relaties om zich internationaal gelding te verschaffen,
ondanks het parool ‘Drukt ze dood’, dat Troelstra voor intern gebruik had uitgegeven.
Met Wijnkoop bezocht Van Ravesteyn in 1910 het internationaal congres te
Kopenhagen en samen met Gorter bezochten zij in 1912 dat te Bazel, waar het door
de Tribunisten scherp onderkende oorlogsgevaar aan de orde was.
Materieel bevond Van Ravesteyn zich in 1910, het jaar van zijn huwelijk, zonder
vaste inkomsten van betekenis, overigens in een weinig florissante situatie. Hij was
de mede-leider van een mini-partijtje dat nog jaren tegen de stroom moest oproeien.
Wonende in een arbeidershuisje had hij in deze tijd behalve met Jacobsen contact
met de dichter J.H. Leopold en met partijvrienden als Ir. S.J. Rutgers, die toen in
gemeentedienst was, maar weldra naar Indië ging. Ook met H. Roland Holst, die in
1909 in de SDAP was gebleven, stond hij in relatie. Zij bezorgde hem in 1912 de
kans tot vertaling van een roman voor de Wereldbibliotheek, het begin van een
aanzienlijke activiteit ook op dit terrein.
De augustusmaand van 1914 betekende voor Van Ravesteyn een ernstige ramp
ook in het persoonlijk leven: de eersteling van het echtpaar, een dochtertje, kwam
bij de geboorte om. Het was een gebeuren dat in zijn leven diepe invloed had, daar
hier een lang gekoesterde wens verijdeld werd door menselijk falen. Dit verhinderde
niet dat hij nog in het najaar in zeer korte tijd de vertaling gereed maakte van
Brailsford's The war of steel and gold, een boek waaraan hij tweeëndertig jaar later
nog een beschouwing wijdde in het weekblad De Vrije Katheder. Zijn journalistieke
produktie uit de eerste oorlogsjaren werd in 1916 onder de titel Wereldoorlog
gebundeld uitgegeven. Dit werk, dat hij zelf als een tweede dissertatie beschouwde,
deed volgens Jan Romein zeker niet onder voor een dergelijk boek van zijn promotor
8
G.W. Kernkamp over de Europese oorlog.
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De SDP doorbrak gaandeweg ook het isolement waarin zij zich aanvankelijk bevonden
had, door samenwerking eerst in de strijd tegen de duurte en daarna tegen de oorlog
en zijn gevolgen met de in het NAS georganiseerde syndicalisten, die sinds 1903
door een diepe kloof van de ‘modernen’ waren gescheiden.
Te Rotterdam trad Van Ravesteyn op één podium met syndicalistische
woordvoerders als S. van den Berg en E. Bouwman op. De Tribune kon sinds 1916
als dagblad verschijnen onder redactie ook van H. Roland Holst, die inmiddels met
haar aanhang tot de SDP was toegetreden. Van Ravesteyn werd ook in de redactie
van De Nieuwe Tijd opgenomen en ging daar het secretariaat vervullen.
De ontwikkelingen in de Europese arbeidersbeweging tijdens de oorlog werden
door de Tribunisten op de voet gevolgd. Zij voelden zich in het bijzonder verbonden
met de Russische bolsjewiki, wier leider Lenin in Zwitserland in ballingschap woonde.
De gebeurtenissen van 1917 in het tsarenrijk leken een revolutionair getij voor heel
Europa aan te kondigen en werkten ook hier te lande door. Terwijl de nauwe politieke
samenwerking met Gorter die tot extreem-linkse standpunten verviel, verbroken
raakte, stond de dichteres, wier aan Holland gewijde verzen uit 1900 Van Ravesteyn
9
met zoveel nadruk aanhaalt in zijn Wording van het communisme in Nederland en
die reeds sinds 1905 door het gebeuren in Rusland gegrepen was, in deze tijd zeer
dicht naast Wijnkoop en Van Ravesteyn. Vooral op laatstgenoemde heeft zij in vele
perioden van zijn leven grote invloed uitgeoefend. Van haar waardering voor Van
Ravesteyns publicistisch en later parlementair werk heeft H. Roland Holst harerzijds
eveneens getuigd zonder de zwakke zijden van zijn persoon te verdoezelen:
‘Ongelukkig voor zijn partij, slaagde Van Ravesteyn er niet in, in artikelen en
10
redevoeringen den toon aan te slaan, die in de massa's weerklank vond.’
De intellectuele hoogmoed wordt hier geconstateerd door een aristocrate, die wèl
het juiste woord ook voor de massa wist te vinden. Van Ravesteyn bleef voor zijn
engere geestverwanten uit arbeiderskring een moeilijk man, de spreker en schrijver
van de ‘lange zinnen’. De enige figuur van proletarische komaf die in de hogere
regionen van de SDP een rol speelde, Louis de Visser, ook van Rotterdamse origine,
had het op hem bepaald niet begrepen, en omgekeerd was dit evenmin het geval.
Zijn

9
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De wording van het communisme in Nederland, p. 14 vlg.
H. Roland Holst-Van der Schalk, Kapitaal en arbeid in Nederland, Rotterdam 1932, dele 2,
p.256.
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gedrag tegenover vrouwen toonde soms ‘een gebrek aan houding dat wisselde
11
tussen schutterigheid en onhebbelijkheid.’ Volgens A.J. Koejemans, ook
Rotterdammer, kende hij nauwelijks de namen van de gewone leden van zijn
12
partijafdeling. Hier staat tegenover dat hij bekwame krachten wist aan te trekken,
zoals de Leidse studenten D.J. Struik, de wiskundige, en J.M. Romein, de historicus,
die een grote bewondering voor hem gehad heeft. Een tijdlang assisteerde Romein
hem bij zijn parlementaire werkzaamheden, die na de verkiezingen van 1918 een
aanvang hadden genomen. De SDP zag toen haar beide voormannen in de Tweede
Kamer gekozen.
Over de parlementaire redevoeringen van Van Ravesteyn schreef zijn partijgenoot
B. Coltof, een zeer deskundig ambtenaar van het departement van koloniën, in de
meest lovende bewoordingen, die door Van Ravesteyn zelf uitvoerig worden
13
geciteerd. Speelde een zekere trots op een verworvenheid die hij van nature niet
bezat, hier mede een rol? Ook de parlementaire historicus Oud releveert zijn grote
kennis en begaafdheid, zij het onder toevoeging van een opmerking over zijn
14
marxistische eenzijdigheid. In 1919 deed Van Ravesteyn ook zijn intrede in de
gemeenteraad van Rotterdam, als eenling naast 19 leden der SDAP, die in de
novemberdagen van 1918 ter plaatse hevig door de revolutie-koorts waren bevangen.
Numeriek lag de CPH, zoals de SDP nu heette, in de Maasstad ver achter ten opzichte
van Amsterdam. Het oude triumviraat van De Tribune bleef tot 1925 de partijzaken
besturen en onderhield ook de verbindingen met de te Moskou in 1919 gestichte
Derde Internationale. Op het vierde congres der Komintern in november 1922 was
het Van Ravesteyn die de Nederlandse partij vertegenwoordigde en bovendien als
inleider optrad over een belangrijk thema van internationale politiek, de Oosterse
kwestie. Het was het congres waar Lenin een van zijn laatste redevoeringen hield,
voordat zijn ziekte hem geheel uitschakelde. Van Ravesteyn beschouwt zijn eigen
optreden op het concilie van de nieuwe wereldreligie als het culminatiepunt van zijn
politieke loopbaan, hoewel hij zijn doorwrochte referaat door tijdsgebrek niet geheel
van het podium in de Kremlinzaal heeft kunnen voordragen.
In de CPH manifesteerde zich in deze jaren een groeiende oppositie voor-
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A. Romein-Verschoor, Omzien in verwondering, Amsterdam 1970, deel I, p.143.
A.J. Koejemans, David Wijnkoop, Amsterdam 1967, p.213.
De wording van het communisme in Nederland, p.185, 202, 218.
P.J. Oud, Het jongste verleden, Assen 1968 (tweede druk), deel I, p.55.
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al van de zijde van syndicalisten die tot haar gelederen waren toegetreden.
Woordvoerders ervan waren onder anderen J. de Kadt en H. Sneevliet, terwijl ook
H. Roland Holst er haar steun aan gaf. De organen van de Komintern stijfden de
oppositie ten dele en in 1925 kwam het tot een complete crisis in de partij. Van
Ravesteyns positie was hierbij speciaal in het geding, daar de opposanten een
arbeidersvertegenwoordiger in zijn plaats in de Tweede Kamer wensten. Het
triumviraat trok in deze kwestie één lijn en Wijnkoop betoonde zich solidair met zijn
vriend van 1899. Gevolg was hun gezamenlijk aftreden, waarna zij door Jan Romein
in een fraai afscheidsartikel in De Tribune werden uitgeluid. Bolwerk van de
Wijnkoopgezinde krachten was vooral de afdeling Rotterdam, die dan ook een
belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van de afzonderlijke partij die tot 1930
bestond, echter aldra zonder Willem van Ravesteyn. Deze trad in 1927 uit de redactie
van het orgaan van deze groep en trok zich daarmee uit de communistische
beweging terug, al ging zijn correspondentie met Wijnkoop nog tot 1930 door.
De crisis in zijn politieke loopbaan, kort na het hoogtepunt, samenvallend met de
crisis van zijn huwelijk bovendien, confronteerde Van Ravesteyn opnieuw met de
vraag van de materiële grondslag van zijn bestaan. In 1927 aanvaardde hij een
functie als conservator aan de bibliotheek van de gemeente Rotterdam (tot 1941).
Daarmee werd de lijn weer opgevat die sinds de promotie van 1906 eigenlijk was
losgelaten en hervatte de vijftigjarige zijn historische en litteraire studiën zonder
directe politieke verbintenis. De gelegenheid hiertoe bezat hij in zijn nieuwe functie
en in zijn langjarig otium in hoge mate. De uitwerping uit de gelederen van de
beweging betekende overigens zeker in den beginne geen breuk met de oude
zienswijzen. Integendeel, men zou kunnen zeggen dat hij van zijn marxistische
wortels nooit losgekomen is en dat hij zich in zijn later werk voortdurend rekenschap
is blijven geven van zijn verleden, vanaf zijn aan Herman Gorter gewijd boek van
1928 tot aan het bittere einde. Renegaat is hij dus slechts in zeer beperkte zin.
Wijnkoop, die in 1930 capituleerde voor de oude partij, gaf zijn vriend daarvan
15
omstandig rekenschap in een brief van mei van dat jaar en nog in 1969 verklaarde
Van Ravesteyn hem, voor wie de politieke agitatie ‘een zielsbehoefte’ was, niets te
16
verwijten.
Toen de gevaren van fascisme en oorlog in het begin van de jaren der-
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A.J. Koejemans, o.c., p.233 vlg.
Haagse Post, 22 maart 1969.
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tig steeds dreigender werden, kon de Rotterdammer zich ook aan het sentiment
voor de actieve politiek niet onttrekken. Het was met name onder invloed van zijn
oude medestandster H. Roland Holst dat hij in 1934 aansluiting zocht bij de SDAP,
het voormalige tehuis (de dichteres zelf deed deze stap overigens niet). Als
medewerker aan De Socialistische Gids vond Van Ravesteyn weer aanraking met
figuren uit de vroegere Nieuwe Tijdgroep als Bonger en ook J.W. Albarda. Toen in
1936 de Spaanse burgeroorlog uitbrak en hier te lande het Comité van
Waakzaamheid tegen het nationaal-socialisme optrad, betoonde hij zich alert in
woord en geschrift. Zelfs schijnt er sprake geweest te zijn van een Kamerkandidatuur
in 1937. Hoe weinig hij van het marxisme in ruime zin afstand genomen had blijkt
17
uit zijn bijdrage aan de bundel voor S. de Wolff (1938), waaruit wel valt op te maken
dat hij het geenszins met sommigen op de mesthoop der geschiedenis wilde
deponeren. Nog in zijn Wording fulmineert hij tien jaar later tegen Troelstra, die in
1909 in de SDAP het militante marxisme de ruggegraat had gebroken en daarmee
haar uiteindelijke oplossing in een groepering die men ‘onmogelijk meer socialistisch
18
kan noemen’ had voorbereid. Van de Partij van de Arbeid is hij dan ook geen lid
geweest.
Intussen was Van Ravesteyn geschiedschrijver van het socialisme geworden,
met name in de drie vervolgdelen van Quacks grote werk, die onder de titel Het
socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog verschenen. Vele ervaringen
en zeer veel lectuur van de schrijver hebben hier hun neerslag gevonden. Niet alleen
marxistische autoriteiten als Rosa Luxemburg, Pannekoek of Georg Lukacs, maar
ook niet-marxisten als vooral Max Weber en Troeltsch worden er vaak breedvoerig
geciteerd. Ook voor dit zeer persoonlijke boek geldt wel wat Jan Romein mij eens
zei: ‘Wat Van Ravesteyn zegt is altijd de moeite waard.’ In zijn voordracht
Eeuwigheidswaarden heeft Romein de werkwijze van Van Ravesteyn nader
19
geanalyseerd aan de hand van dien artikel over de Spaanse tragedie. Essayistische
pennevruchten als deze verschenen in de jaren dertig in De Stem en het Critisch
Bulletin; na 1945 vooral in het Rotterdams Jaarboekje.
Schrijver dezes ontmoette Van Ravesteyn nogal eens op het gemeentearchief
van Rotterdam in het oorlogsjaar 1944 en herinnert zich met name het koele inzicht
dat hij op Dolle Dinsdag te midden van algemene op-
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De stand van het Marxisme in Strijdenskracht door Wetensmacht, Amsterdam 1938, p.27
vlg.
De wording van het communisme in Nederland, p.98.
Jan Romein, In opdracht van de tijd, Amsterdam 1946, p.288 vlg.
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winding toonde. De geallieerden zullen hier later uit het oosten komen, zei hij
onverstoorbaar. Wel brieste hij na de lectuur van het hoofdartikel der NRC, waarin
mr. Huyts een volte-face maakte.
Huldigingen zijn, zoals gezegd, de man die uit minachting voor de bourgeoisie
revolutionair was geworden, niet ten deel gevallen. Ongetwijfeld waren er te
Rotterdam bepaalde kringen waar zijn betekenis ook door jongeren werd begrepen,
zo in het historisch genootschap De Maze en de Rotterdamse Studieclub. Ter
gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag schetste J.G. van Dillen hem als
nestor der Nederlandse historici in het Tijdschrift voor Geschiedenis. Het artikel is
van te meer belang door het oordeel dat deze deskundige geeft over Van Ravesteyn's
20
dissertatie van 1906.
Toch heeft Van Ravesteyn zijn laatste levensjaren als een gedesillusioneerde
gesleten, vrienden en tijdgenoten overlevend, vervreemdend van de wereld om hem
heen, vervuld van groeiend pessimisme over de toekomst, gesteund alleen door
zijn tweede levensgezellin. In de figuur van De Gaulle, die de grootheid van Frankrijk
vertegenwoordigde, vond de vroegere marxist, die als bewonderaar van Jaurès zijn
wetenschappelijke loopbaan was begonnen, de laatste grootse conceptie. Zelf heeft
hij de eerste regels opgesteld waarmee zijn necrologie in het Rotterdams Jaarboekje
moest aanvangen (in de aanhef van dit levensbericht is er iets aan ontleend). Aan
het slot moge een ander citaat van Van Ravesteyn volgen, waarin hij eigen plaats
mede bepaald heeft: ‘...ik weet wel - men mag van de middelmaat niet veel kwaads
zeggen, wil men zichzelve niet hoonen, ja wonden: zij is het zuurdeeg, dat een natie
doortrekt; zonder haar zouden de ‘grooten’ geen bodem vinden en niet kunnen
wortelen in hun eigen volk; behooren wij allen er ook niet toe? Maar, de middelmaat
moge dan de goede, vruchtbare teelaarde zijn, zonder welke in een natie niets
duurzaam kan groeien en bloeien... haar tuin beoordeelen wij toch naar de zeldzame
21
bloemen of de hooge eiken die er groeien.’
Tot die zeldzame bloemen moge de schepper van poëzie van boven de boomgrens
en tot die hoge eiken de dichteres van De vrouw in het woud behoord hebben, onze
Rotterdamse historicus, die tal van jaren in hun gevolg opgetrokken is, heeft zich
boven de middelmaat zozeer onderscheiden door eigen signatuur, dat zijn werk
steeds de aandacht zal blijven
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Tijdschrift voor Geschiedenis 1962, p.68 vlg.
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trekken van wie de geschiedenis van Nederland in de eerste decenniën der twintigste
eeuw zal beschouwen.
A.P. MELLINK

Voornaamste geschriften
Boeken:
Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam
gedurende de zestiende en het eerste kwart der zeventiende eeuw. Amsterdam
1906 (diss. Utrecht).
Wereldoorlog. Zutphen 1916.
Herman Gorter, de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven. Rotterdam
1928.
Het socialisme aan den vooravond van den wereldoorlog. Amsterdam 1933, 1939,
1960 (drie delen; derde deel onder de titel Het socialisme aan de vooravond van
de wereldoorlog 1914-1918).
Rotterdamsche cultuur vóór honderd jaar. Leiden 1942.
De wording van het communisme in Nederland 1907-1925. Amsterdam 1948.
Satyre als medicijn; Jonathan Swift. Arnhem 1951.
Verloren horizon; zes studies over geschiedenis en politiek. Amsterdam 1963.

Brochures:
Pseudo-socialisme en echt-revisionisme. Rotterdam 1907.
De stand der sociaaldemocratie in verschillende landen. Rotterdam 1910.
De antithese en de arbeiders. Baarn 1913.
De oorlog en de Internationale. Baarn 1915.
Het communisme in den gemeenteraad. Rotterdam 1919.
Klassenstrijd; pro. Baarn 1920 (Contra door E.J. Beumer).
Het Djambi-schandaal. Amsterdam 1921.
Vrijheid of discipline. Amsterdam 1921.
Jean Jaurès. Amsterdam 1936.
Geen reactie en geen utopie... maar democratie. Proeve van een
radicaal-democratisch program. Rotterdam 1945.

Bijdragen aan periodieken:
De Kroniek 1903-1907, De Nieuwe Tijd 1903-1921, Neue Zeit 1903-1913, De
Beweging 1906, De Tribune 1907-1925, De Communistische Gids 1922-1925, De
Groene Amsterdammer 1925-1931, Vragen des Tijds 1926-1927, Nieuwe
Rotterdammer Courant 1929-1934, Het Volk 1932-1937, De Socialistische Gids
1933-1937, De Stem 1934-1940, Critisch Bulletin 1931-1940, De Gulden Winckel
1934, Groot Nederland 1935, Leven en Werken 1936-1937, Aryan Path 1937,
Tijdschrift voor Geschiedenis 1937, Elseviers Weekblad 1946-1949, Rotterdams
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Jaarboekje 1946-1959, De Vrije Katheder 1946, De Nieuwe Stem 1946, Levende
Talen 1955, Cartons voor Letterkunde 1960, Socialisme en Democratie 1967.

Vertalingen:
Jean Jaurès, Geschiedenis der Fransche Revolutie. Amsterdam 1905-1906. (4 dln;
een tweede druk verscheen te Leiden in 1930-1931).
Gabriel Deville, Het Directoire. Amsterdam 1907-1908 (2 dln.).
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Karl Kautsky, Vaderlandsliefde en sociaal-democratie. Rotterdam 1907 (brochure).
Herm. Wendel, Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Rotterdam 1907
(brochure.)
George Meredith, Rhoda Fleming. Amsterdam 1913.
H.N. Brailsford, De oorlog van staal en goud. Zutphen 1914.
Honoré de Balzac, Een duistere zaak. Rotterdam 1915.
Honoré de Balzac, De Chouans of Bretagne in 1799. Rotterdam 1915.
E. Th. A. Hoffmann, Het majoraat en andere geschiedenissen. Rotterdam 1916
(met R. Jacobsen).
Nathaniel Hawthorne, De scharlaken letter. Rotterdam 1916 (hiervan verschenen
ettelijke herdrukken).
Honoré de Balzac, Het huwelijk van Modeste Mignon. Rotterdam 1918 (met D.
Nennstiehl).
Honoré de Balzac, Der deernen praal en val. Rotterdam 1920 (2 dln.).
De Gobineau, De abdij van Typhaines. Blaricum 1926.
Patrick McGill, Kinderen der ellende. Amsterdam 1926.
H.N. Brailsford, Hoe lang nog? Zutphen 1929.
A. Borghi, Mussolini in zijn hemd. Amsterdam 1933.
H.N. Brailsford, Bezit of vrede? Zutphen 1935.
James Aldridge, De diplomaat. Amsterdam 1952 (met H.K. van Ravesteyn).
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Thomas Hugo le Roux
Worcester (Kaapkolonie) 18 maart 1883 - Pretoria 27 november
1970
Op 27 November 1970 is prof. dr. T.H. le Roux in Pretoria oorlede, 87 jaar oud. Van
1910 tot 1948 was hy hoogleraar, eers aan die Transvaalse Universiteitskollege en
later aan die Universiteit van Pretoria, wat in 1930 daaruit ontwikkel het.
Hy is op 18 Maart 1883 in die distrik Worcester gebore, in die destydse
Kaapkolonie. In Stellenbosch het hy die graad B.A. behaal en van 1904 tot 1910
aan die Ryksuniversiteit te Leiden gestudeer, waar hij gepromoveer het tot doctor
in de Nederlandse Letteren met 'n proefskrif Beschrijvende Klankleer van het
Afrikaans.
Van Maart 1910 af het hy die professoraat beklee in Dutch and Modern Languages,
wat Duits en Frans ingesluit het. In 1920 word dit die departement Nederlands en
Afrikaans, en in 1928 word Germaanse Filologie by die benaming van die
departement gevoeg. Van 1936 af was dit die departement Afrikaanse, Nederlandse
en Germaanse Taalkunde.
Aan die einde van die eerste Semester 1948 het prof. le Roux afgetree, na 'n
dienstyd van agtendertig jaar. Gedurende sy lang verbintenis met die Universiteit
het hy groot status verwerf en 'n betekenisvolle bydrae op sy vakgebied gelewer.
Aan 'n groot aantal studente het hy 'n grondige wetenskaplike vorming gegee.
Sedert 1913 het hy 'n noue verbintenis gehad met die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns, waarvan hy jare lank raadslid was, en ook voorsitter. Baie
jare het hy ook gedien in die Akademie se belangrike taalkommissie, waar hy 'n
belangrike aandeel gehad het in die reëling van die spelling van Afrikaans.
Met die Bybelvertaling in Afrikaans het hy opgetree as taaladviseur. Hy was lank
voorsitter van die Kommissie vir Taaladvies van die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie
en van die redaksie van die Herzog-Annale.
Sy belangrikste boeke waarvan sommige ook buite Suid-Afrika goed bekend is,
is: Afrikaanse fonetiek (1928), Middelnederlandse grammatika (1938), Afrikaanse
taalstudies (1939), Uitspraakwoordeboek van Afrikaans (1945) en Dagboek van
Louis Trigardt (1964).
Hy was lid van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden en van die
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis.
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In 1938 is hy deur die Alexander von Humboldt-Stiftung in staat gestel om Europa
weereens te besoek en 'n jaar in Berlyn deur te bring, met studieverlof. In 1959 is
die graad D. Litt. et Phil.(h.c.) deur die Universiteit van Suid-Afrika aan hom toegeken;
in 1961 is hy vereer met die erelidmaatskap van die S.A. Akademie, en in 1963 het
hy van die Universiteit van Pretoria 'n ere-doktoraat ontvang.
Tot op die end was hy besonder aktief. Die laaste jare het hy nog Portugees
aangeleer en ook weer besondere aandag gegee aan Oud-Yslands. Enkele artikels
was gereed en ander in voorbereiding vir publikasie.
Hy het 'n hoë leeftyd bereik, maar was nooit werklik oud nie.
24 Junie 1971
S.A. LOUW

Voornaamste geschriften
Beschrijvende klankleer van het Afrikaans. Leiden 1910 (diss. Leiden).
Heeft het Afrikaans een grammatika? in Die Brandwag, 1 Sept. 1912.
Gevaar van vreemde invloed vir Afrikaans? in Die Brandwag, 1 Jun. 1913.
Is Afrikaans een dialek? in Die Brandwag, 1 Okt. 1913.
*
Josef in Dotan. Pretoria, J.H. de Bussy, 1922 (met J.J. Groeneweg).
*
Jefta. Pretoria, J.H. de Bussy, 1922 (met J.J. Groeneweg).
*
Adam in ballingschap. Pretoria, J.H. de Bussy, 1923 (met J.J. Groeneweg).
*
Gijsbrecht van Amstel. Pretoria, J.H. de Bussy, 1925 (met J.J. Groeneweg en
M.S.B. Kritzinger).
*
Lucifer. Pretoria, J.H. de Bussy, 1926 (met J.J. Groeneweg).
*
Gebroeders. Pretoria, J.H. de Bussy, 1926 (met J.J. Groeneweg en M.S.B.
Kritzinger).
Afrikaanse fonetiek. Kaapstad en Johannesburg, Juta & Ko. Bpk., 1928 (met P.
de V. Pienaar).
Die uitspraak van die artikel 'n in Ons Tydskrif, Aug. 1933.
Weer die uitspraak van die artikel 'n in Ons Tydskrif, Okt. 1933.
Punktuasie in Ons Tydskrif, Apr. 1934.
Doktrinêre grammatika in Ons Tydskrif, Jun. 1934.
Enige foutiewe en minder gewenste taalwendinge en -vorme in Ons Tydskrif,
Nov.-Dec. 1934.
*
De Leeuwendalers. Pretoria, J.H. de Bussy, 1934.
*
*
*
*
*
*
*

Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
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Middelnederlandse grammatika. Pretoria, J.L. van Schaik Bpk., 1935 (met J.J.
Le Roux; derde druk 1951).
Die hoofklem by die woord Standaard in Ons Tydskrif, Aug. 1936.
Taaloudhede in Ons Tydskrif, Des. 1936.
Afkorting van woorde in Afrikaans in Ons Tydskrif, Mrt.1937.
Taalafwyking het dikwels psigologiese faktor in Die Transvaler, 2 Okt. 1937.
Uit die poësie van die Nederlandse Goue Eeu. Met inleiding en aantekeninge
deur G. Dekker, met medewerking van T.H. le Roux. Pretoria, J.H. de Bussy;
Kaapstad, H.A.U.M., 1937.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

150

Afrikaanse taalstudies. Pretoria, J.L. van Schaik Bpk., 1937 (met J.J. Groeneweg
en M.S.B. Kritzinger; tweede vermeerderde druk 1940; derde vermeerderde druk
1943; negende druk 1962).
*
Het Pascha. Pretoria, J.H. de Bussy, 1937.
Die verdwyning van Frans in Suid-Afrika in Die Transvaler, 15 Sept. 1939.
Esmoreit. Pretoria, J.L. van Schaik, 1941. Van Stamverwante Bodem (tweede
druk 1962).
Werkwoorde op -we naas -f in Afrikaans in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (Nuwe
Reeks), 20 Jun. 1941.
Hulle en hul in Die Brandwag, 7 Apr. 1944.
Spraakmakende gemeente in Die Brandwag, 12 Mei 1944.
D. en T. in Afrikaans in Die Brandwag, 23 Jun. 1944.
Klank en skrif in Die Brandwag, 4 Aug. 1944.
Letteruitspraak in Die Brandwag, 1 Sept. 1944.
Standaard-uitspraak in Die Brandwag, 1 Des. 1944.
Skrywer en sy taal in Afrikaanse Skrywer 9, 1944, p.50-53.
Eenheid en verskeidenheid in Die Brandwag, 5 Jan. 1945.
Vier geleerdes en vier vriende in Die Huisgenoot, 14 Des. 1945.
Uitspraakwoordeboek van Afrikaans. Pretoria, J.L. van Schaik, 1945 (met P. de
V. Pienaar).
Uitspraak van Afrikaans in Die Huisgenoot, 25 Okt. 1946.
Anglisismes: wat ons houding daarteenover behoort te wees in Die Huisgenoot,
31 Jan. en 7 Feb. 1947.
Taalvraagstukke: steurende herhalinge en oortollige woorde in Die Huisgenoot,
18 Apr. 1947.
Weglating van eerste gedeelte 'n van in Die Huisgenoot, 25 Jul. 1947.
Teenwoordige deelwoord in Afrikaans: slotuitgang by werkwoordelike vorm
gewoonlik verboë in Die Huisgenoot, 1 Aug. 1947.
Korrekte uitspraak van Afrikaans in Skoolblad, Feb. 1948.
In Memoriam: Professor Johannes J. Smith (1883-1949) in Tydskrif vir Wetenskap
en Kuns, Okt. 1949.
Buig of bars, altyd op die end: werkwoord op die verkeerde plek in Die Huisgenoot,
10 Febr. 1950.
Bespreking: Twee Afrikaanse tale in Die Huisgenoot, 20 Okt. 1950.
Bespreking: P.J.v.Z. van Hattingh, Uitspraak van Afrikaans in Die Huisgenoot, 25
Aug. 1950.
Sonde of sonne met die uitspraak? in Die Huisgenoot, 20 oktober 1950.
Die geskiedenis van die Afrikaanse spelling in Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner
III (1950).
Die beskaafde uitspraak van Afrikaans en die beskaafde Afrikaanse skryftaal in
Huldeboek Antoon van der Plaetse, Tielt 1951, p.139-149.
Voltooide deelwoorde sonder ge- by werkwoorde op -eer in Die Brandwag, 9, 16
en 23 Mei 1952.
Die voltooide deelwoord sonder ge- by werkwoorde op -eer. Pretoria, J.L. van
Schaik, 1952.
Toeligting by die artikel van Boekenoogen in Hertzog-Annale, Jul. 1953.
Interessante brief van 64 jaar gelede in Hertzog-Annale, Des. 1954.

*

Vondeldrama met vereenvoudigde Nederlandse spelling, voorsien van 'n inleiding en
aantekeninge in Afrikaans.
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Sy wens vervul: Engelenburg-huis, setel van de Akademie in Taal, Jun. 1954.
Vvftig jaar Afrikaans in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (Nuwe Reeks), Okt. 1955.
Taalpraatjies in Yskor Nuus. Maandeliks, Jan.-Des. 1956.
Gedagtes oor ons taal. 1956 (in pamfletvorm).
Taaloudhede in Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal, Febr. 1957.
Die waarde van 'n Atlas van die Afrikaanse taal in Tydskrif vir Wetenskap en Kuns,
Okt. 1959.
Die wonder van die Afrikaans in Hertzog-Annale, Des. 1959.
Ons behoefte aan universitêr-opgeleide vertalers in Tydskrif vir Wetenskap en
Kuns, Okt. 1960.
Die tweede druk van Preller se ‘Piet Retief’ in Standpunte 33, Febr. 1961.
Die onbepaalde voornaamwoord 'n mens naas mens in Afrikaans in Standpunte
34, Apr. 1961.
Die taal van Louis Trigardt se Dagboek is in wese Afrikaans in Standpunte 35,
Jun. 1961.
Uit ons geestelike erfnis in Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Akademie, 1961.
Bouers aan ons taal in Hertzog-Annale, 1962.
Dagboek van Louis Trigardt, uitgegee met inleiding, aantekeninge en glossarium.
Pretoria, J.L. van Schaik, 1964.
Die Afrikaans van Gustav Preller in Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Sept. 1966.
'n Kenmerkende ooreenkoms tussen Afrikaans en die Nederlandse Volkstaal, 'n
afwijking van die Nederlandse Algemeen-Beskaaf in Tydskrif vir Geesteswetenskappe
1967.
Raakpunte tussen Afrikaans en die Nederlandse volkstaal in Tydskrif vir
Geesteswetenskappe 1968.
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Pieter Cornelis Schoonees
Uniondale 23 Desember 1891 - Strand 31 Oktober 1970
‘Ons wil vorentoe beur! Ons wil Suid-Afrika, ‘hoog opstooten midden van de vaart
der volken’.’
So het dr. Schoonees in 1922 geskryf in sy Amsterdamse proefskrif Prosa van die
1
Tweede Afrikaanse Beweging. As uitspraak teken dit hom in sy kulturele idealisme
en plaas dit hom midde in sy tyd, 'n tyd van sterk, doelgerigte figure, 'n tyd ook
waarin baie leidende Afrikaners hul geestelik vir hul taak voorberei het in die ou
stamland Nederland. Suid-Afrika het in dié tydperk politiek in die stryd en branding
gestaan, Afrikaans is naas Engels as amptelike taal erken en aan die gebruikers is
die taak gestel om die deugdelikheid daarvan as kultuurmedium te bewys. Dit moes
die draer word van wetenskap en letterkunde, in 'n spanningsveld met Nederlands
aan die een en Engels aan die ander kant - 'n situasie wat iemand met die geestelike
toerusting van dr. Schoonees geprikkel het tot hoogste inspanning. Sowel die
literatuur as die taal het hom besig gehou - veral die literêre kritiek en die
leksikografie.
Pieter Cornelis Schoonees is in die Karoodorpie Uniondale gebore op 23
Desember 1891 en hier het hy ook sy seunsjare deurgebring in die onrustige tyd in
en om die Anglo-Boereoorlog. Liefde vir die literatuur is reeds hier by hom
aangewakker deur die inspirerende lesse van die Skot mnr. J. Pattison, hoof van
die Uniondale Public School. Gedurende 1909-10 was hy student op Stellenbosch,
o.a. onder D.F. Malherbe, later gevierd as skrywer, en W.J. Viljoen, 'n sterk
voorstander van Nederlands, van wie, saam met Hubertus Elffers, in 1908 'n Beknopt
Nederlands woordeboek voor Zuid-Afrika in die Kollewijnse spelling verskyn het.
Van die digter Jan Celliers het hy toe die raad gekry om ‘al [sy] energie [te] gee aan
2
goeie prosa, wat net so nodig is als gedig[te].’
Weens swak gesondheid moes hy egter sy studies en sy vroeë ideaal om predikant
te word, laat vaar. In die provinsie Natal is hy vervolgens tot 1919 aan verskillende
onderwysinrigtings werksaam. Hier het hy in die huwelik getree met mej. Elizabeth
Crawford en het hy deur private studie die grade B.A. en M.A. behaal. Na aflloop van
die Eerste Wêreldoorlog het

1
2

Ibid., p.26.
Verskeidenhede, p.57.
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hy sy akademiese opleiding aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
afgesluit, waar hy in 1922 onder prof. J. Prinsen gepromoveer het op die hierbo
genoemde proefskrif.
Die proefskrif het beroering en polemiek veroorsaak. Hy het hom daarin met
geesdrif en strydvaardigheid ingewerp by die strewe na kulturele wasdom waarvan
hy die aankondiging verneem het in die prestasies van die ‘Afrikaanse Renaissance’
na die Tweede Vryheidsoorlog, maar ook en veral het hy die swakhede in die werke
van eietydse en gevierde skrywers genadeloos blootgelê en die toepassing van
internasionaal aanvaarde norme by die beoordeling van letterkundige produkte
3
bepleit. Hierdie werk en die voortsetting daarvan het aan hom 'n leidende aandeel
besorg in die prosakritiek van sy tyd.
Na sy terugkeer uit Amsterdam was hy 'n halfjaar waarnemende hoogleraar in
Nederlands-Afrikaans aan die Universiteit van die Witwatersrand en daarna was hy
'n paar jaar verbonde aan die Opleidingskollege, Pietermaritzburg. In 1926 het hy
hom egter as skoolhoof op Vryheid gevestig en hier werksaam gebly tot 1946, toe
die pos van hoofredakteur van Die Afrikaanse woordeboek hom aangebied is. In
Natal het hy 'n baanbrekende rol gespeel in die stryd om moedertaalonderwys, en
as stigterslid, meermale voorsitter, van die Saamwerk-Unie van Natalse
Kultuurvereniginge, om die erkenning van die taal en kultuurregte van die Afrikaner.
Beskouinge en gedagtes, voordragte, ens. oor opvoeding, letterkunde en ander
sake waarmee hy hom in hierdie tyd besig gehou het, is vervat in die didaktiese
bundels Kleingoed (1929), Dink vir jouself (1940) en Verskeidenhede (1948).
Van outobiografiese aard is die novelle Jannie (1926), wat oor sy jeugtydperk
handel, en Groenfontein se mense (1953), onder die skuilnaam Jan Kloppers, wat
sy werk op Vryheid tot tema het. Jannie het ontstaan gedeeltelik na aanleiding van
die kritiek in sy proefskrif, naamlik as antwoord op die teregwysing dat dit beter is
om te demonstreer as te kritiseer.
Verder het hy hom besig gehou met die voorsiening van studie-, leer-, en
4
leesboeke, bv. Inleiding tot die studie van letterkunde (1925/1942 ) in samewerking
4
met J.R.L. van Bruggen, en Die nuwe taal- en stylgids (1943/1950 ) in samewerking
met J.J. le Roux.
Naas hierdie omvangryke bedrywighede het sy belangstelling ook reeds vroeg
in die rigting van die leksikografie gegaan. Teen 1925 het hy lid ge-

3
4
4

Bv. herdrukke 1926, 1939; Tien jaar prosa, 1950.
Saam met M.S.B. Kritzinger, H.A. Steyn en U.J. Cronjé; tiende druk 1970.
Saam met M.S.B. Kritzinger, H.A. Steyn en U.J. Cronjé; tiende druk 1970.
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word van die redaksie van die tweetalige Groot woordeboek. Op versoek van prof.
J.J. Smith, wat in 1926 belas is met die opstel van die eentalige Afrikaanse
woordeboek, verstrek hy sy sienswyse in verband met opsetvraagstukke, begin self
materiaal in Natal te versamel en wek in dié verband die aktiewe belangstelling van
lede van die Saamwerk-Unie. Hy was dus nie sonder voorbereiding of toerusting
toe hy in 1946, na die aftrede van prof. Smith, deur die Raad van Beheer oor Die
Afrikaanse woordeboek versoek is om die voortsetting van hierdie taak op sy skouers
te neem nie.
Hierdie opdrag het hom geplaas voor 'n grootse uitdaging. Dit was werk van breë
wetenskaplike en kulturele belang wat gespreek het tot sy idealistiese gees, maar
hierdie aspekte is in 'n groot mate oorheers deur praktiese vraagstukke wat
voortgespruit het uit ongeduld van die kant van regering en publiek, wat sigbare
resultate wou sien, 'n tydsbeperking van vyf jaar vir die voltooiing van die
Woordeboek, meningsverskil oor die keuse van hoofredakteur, en so meer. In feite
het die toestand by die Woordeboek daarop neergekom dat daar 'n uitgebreide
basiese versameling woorde en uitdrukkings aanwesig was, opgeteken op ongeveer
230,000 kaarte, terwyl 'n stuk of twaalf letters geheel of gedeeltelik in eerste
bewerking gedoen was deur die assistente van prof. Smith.
Dr. Schoonees het hom met deurtastende ywer op sy nuwe taak gewerp. Die hele
werk is in opset en uitvoering in oënskou geneem. Die vasgestelde tydperk van vyf
jaar ter voltooiing daarvan het hy gebruik om die organisasie op dreef te bring en
om die eerste deel te voltooi - 'n deel wat nie alleen die omvang van die taak getoon
het nie, maar ook die weg gebaan het vir die inrigting van die onderneming op 'n
vaste grondslag.
In die loop van vyftien jaar is onder dr. Schoonees as hoofredakteur vier dele van
5
die Woordeboek gepubliseer, is die redaksie uitgebrei van drie tot tien, is die
werkmetodes verbeter, die apparaat uitgebrei en gemoderniseer en het die
Woordeboekkantoor ongemerk 'n instelling geword aan die Universiteit van
Stellenbosch.
Na buite is kontak gemaak met woordeboekkantore, o.a. met die redaksie van
die Woordenboek der Nederlandsche Taal en die Oxford English Dictionary, terwyl
plaaslik deur oproepe in die pers, populêre artikels, toesprake en radiopraatjies in
alle kringe belangstelling gewek en medewerkers gewerf is. By sy aftrede in Junie
1962 het die aantal kaartjies in die woordversameling reeds die miljoenkerf genader.

4
5

Saam met M.S.B. Kritzinger, H.A. Steyn en U.J. Cronjé; tiende druk 1970.
1951: A-C; 1955: D-F; 1957: G; 1961: H-I.
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Hy het die werk gesien as volksaak: ‘Die Afrikaanse Woordeboek is 'n groot
volksonderneming wat deur die verenigde werkkrag van die hele nasie
6
langsamerhand tot stand kom.’ Sy beskouinge oor die leksikografie en allerlei
aangeleenthede in verband met die werk is vervat in die bundel Rondom die
Woordeboek (1958).
Na sy aftrede het hy en mev. Schoonees na die Strand verhuis, waar hy op 31
Oktober 1970 oorlede is. Hier het hy die Verklarende Handwoordeboek van die
7
Afrikaanse taal voltooi en ook die kleiner Skoolwoordeboek van die Afrikaanse
8
Taal en daarby ook nog steeds aandag gegee aan die herdrukke van die tweetalige
Groot woordeboek. Tot aan die einde het woordeboekwerk sy gees besig en vaardig
gehou.
Dr. Schoonees het in 'n vol en doelgerigte lewe deel gehad (soms omstrede) aan
die stryd en prestasies van sy tyd. Hy het gepleit vir hoër en suiwerder norme, beter
skeppingswerk, beter taalgebruik. Dat sy arbeid en strewe openbare waardering
gevind het, blyk onder andere uit sy lidmaatskap van belangrike liggame, soos die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, De Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en vroeër ook van die Raad van die Universiteit van Suid-Afrika en van
die Universiteit van Natal. In 1962 het hy van die Akademie 'n erepenning ontvang
en in 1964 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van Natal.
F.J. SNIJMAN

Voornaamste geschriften
Prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging. Pretoria, Kaapstad 1922 (derde
omgewerkte en vermeerderde druk 1939).
Afrikaanse prosabundel. Pretoria, Kaapstad 1922.
Inleiding tot die studie van letterkunde. Kaapstad, Pretoria 1925 (met J.R.L. van
Bruggen; vierde hersiene druk 1942).
Mooi Annie ['n vertaling]. Kaapstad 1925 (tiende druk 1945).
Jannie. Kaapstad. Bloemfontein, Johannesburg 1926 (vierde druk 1959).
Groot woordeboek. Pretoria 1926 (met M.S.B. Kritzinger, H.A. Steyn en U.J.
Cronjé; tiende druk 1970).
Juta se Afrikaanse leesboeke. Kaapstad, Johannesburg 1926 (met J.J. Jordaan
en C.L. Leipoldt; in 1955 vervang deur Juta se Fonteinreeks).
Kleingoed. Pietermaritzburg 1929.
Beatrys ['n vertaling]. Pretoria 1939.

6
7
8

Jaarboek Universiteit van Stellenbosch 1962, p.55.
In samenwerking met C.J. Swanepoel, S.J. du Toit en C.M. Booysen; 1965.
In samewerking met C.J. Swanepoel; 1970.
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Dink vir jouself. Pretoria 1940.
Siegfried ['n vertaling]. Kaapstad, Johannesburg 1942.
Die nuwe taal- en stylgids. Kaapstad en Port Elizabeth 1943 (met J.J. le Roux;
vierde druk 1950).
Verskeidenhede. Johannesburg 1948.
Tien jaar prosa. Johannesburg 1950.
Groenfontein se mense. Kaapstad, Pretoria 1953 (ps. Jan Kloppers).
Juta se Fonteinreeks. Kaapstad, Johannesburg 1955 (met J. Heyl, Nico Uys,
e.a.).
Rondom die Woordeboek. Kaapstad, Bloemfontein, Johannesburg 1958.
Verklarend Handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Klerksdorp, Johannesburg,
Pretoria 1965 (met C.J. Swanepoel, S.J. du Toit en C.M. Booysen).
Skoolwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Johannesburg 1970 (met C.J.
Swanepoel). 'n Aantal Nederlandse bloemlesings en werke met aantekeninge:
Bloemlesing uit die Gedigte van P.A. de Genestet (Pretoria 1934); Nederlandse
verhalen (Kaapstad, Bloemfontein, Johannesburg; derde druk 1949); Erik (Kaapstad,
Bloemfontein, Port Elizabeth 1950); Scheepsjongens van Bontekoe ('s-Gravenhage
1950); Uit de Nederlandse verhaalkunst (Pretoria; tweede druk 1956).
Bydraes tot versamelwerke, soos die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner en
Gedenkboek C.M. van den Heever.
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Hendrik Vangassen
Mariakerke (Oostende) 19 december 1896 - Ninove 20 maart 1968
Het is dag voor dag juist vier jaar geleden dat Hendrik Vangassen op
eenenzeventigjarige leeftijd overleed te Ninove, waar hij zich een kleine halve eeuw
vroeger was gaan vestigen en waarvan de magistraat hem voor zijn uitzonderlijke
diensten aan de stad bewezen op 14 februari 1960 de titel van ereburger had
verleend, hem tevens de erepenning van de stad toekennend.
De naam Vangassen is nauw verbonden aan die van professor E. Blancquaert
en aan de Reeks Nederlandse Dialektatlassen. Toen Blancquaert zijn eerste
dialektatlas, nl. die van Klein-Brabant, zijn geboortestreek, had afgewerkt en hem
in 1925 had zien verschijnen, besefte hij duidelijk dat hij een andere weg moest
inslaan wilde hij zijn doel - de bewerking van het gehele Nederlandse taalgebied bereiken. Hij zag in dat hij een beroep moest doen op medewerkers en dat hij, zelfs
met een vrij aanzienlijke medewerking, toch de dichtheid van de opnemingen moest
verkleinen, wat hij dan ook gedaan heeft.
Blancquaert was niet alleen een organisator met oorspronkelijke gedachten, hij
was ook een gezaghebbend leider, die met fluwelen handschoenen doch met een
stalen vastberadenheid en een nooit versagend enthousiasme op zijn doel afging.
Hij geloofde in wat hij deed en was overtuigd van de noodzakelijkheid ervan. De
eerste atlas was pas verschenen of hij begon de nodige voorbereidingen te treffen
om de tweede - die van Zuid-Oost-Vlaanderen - aan te pakken. Hij woonde toen te
Melle bij Gent in het huis dat mijn ouders vroeger hadden betrokken (er was na de
eerste wereldoorlog in het Gentse grote woningnood) en ik was bij de Blancquaerts
blijven inwonen. Hij leidde mijn eerste stappen in het gebied van de dialektgeografie
en ik hielp hem waar ik kon door het aanwerven van betrouwbare proefpersonen.
Voor de streek van Zottegem had ik mijn studiekameraad en vriend Paul Lievens
aangesproken, een geboren Zottegemnaar, die in 1925 te Gent was gepromoveerd
op een taalkundig proefschrift over de Volkstaal en geleerdentaal in de zestiende
eeuw. Het is door Paul Lievens dat Blancquaert kennis maakte met Hendrik
Vangassen. Hoe Paul Lievens (die te Gent had gestudeerd) Hendrik Vangassen
(die te Brussel was gepromoveerd) had leren kennen, herinner ik mij niet meer,
maar die kennismaking is voor Blancquaert en de Reeks Nederlandse Dia-
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lektatlassen heilzaam geweest. Blancquaert had het werkelijk niet beter kunnen
treffen. H. Vangassen had op 23 juli 1927 zijn doctorstitel behaald aan de Vrije
Universiteit te Brussel met een proefschrift over De dialecten van Ninove en
omstreken, met 83 kaarten (onuitgegeven, 238 bladzijden). Hij had dus door het
inzamelen van materiaal voor zijn proefschrift een zekere ervaring in het mondeling
dialektonderzoek ter plaatse. Hij was bovendien ook gepromoveerd voor professor
Willem Duflou, voor wie Blancquaert acht jaar vroeger zijn doctorsdissertatie over
Het Opdorps dialekt met sukses had verdedigd.
Alvorens u echter in het kort de wetenschappelijke loopbaan van Hendrik Vangassen
te schetsen, wil ik u toch eerst verhalen hoe die Westvlaming van de Kanaalkust
tot aan de grens tussen Oost-Vlaanderen en Brabant verzeild geraakte en een
doctorstitel te Brussel verwierf.
Een paar jaar na zijn geboorte vestigden zijn ouders zich te Adinkerke, bij De
Panne, aan de Franse grens. Daar bezocht hij de lagere school en leerde er het
plaatselijk dialekt, dat hem, naar zijn eigen getuigenis, eigen bleef, hoewel hij al
zeven jaar later met zijn ouders naar Komen aan de Leie trok. De Vangassens
wisselden zo dikwijls van woonst en steeds in grensplaatsen omdat vader Vangassen
een douaneambtenaar was.
Komen was toen, in 1905, veel Franser dan nu en de jonge Vangassen genoot
er dan ook een volledig Frans onderwijs. In 1909-1910 was hij leerling van de
Vlaamse Rijksmiddelbare School te Veurne en van 1910 tot 1914 van de Vlaamse
Rijksmiddelbare School te Menen. Zijn ouders woonden toen in een andere grensstad
aan de Leie: Wervik. Hij ging in de oorlog echter terug naar Komen, waar hij zich
tot het examen van onderwijzer voorbereidde. In september 1917 hervatten de
Britten het offensief bij Ieper en het front kwam in beweging. De Duitsers verplichtten
de burgers het frontgebied te verlaten en de Vangassens brachten het laatste
oorlogsjaar eerst te Tiegem (bij de Schelde, op een boogscheut van Ingooigem, het
dorp van Hugo Verriest en Stijn Streuvels) en daarna te Hekelgem bij Aalst door.
Maar al dat oorlogsgeweld belette toch die Vlaamse jongen met Franse opleiding
niet twee dagen vóór de wapenstilstand, op 9 november 1918, voor de centrale
examencommissie te Seraing s/Meuse (Luik) het Franse diploma van onderwijzer
te verwerven. Hij was haast tweeëntwintig jaar oud. In 1919 waren in de stad Ninove
twee plaatsen van onderwijzer te begeven. H. Vangassen dong mee, werd de eerste
geklasseerd en op 1 mei
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1919 trad hij in dienst. Kort daarop kwam hij zich met zijn ouders te Ninove vestigen
en hij heeft die stad nooit meer verlaten. Op 7 februari 1925 huwde hij er Yvonne
Muylaert, onderwijzeres.
Hendrik Vangassen was een zeer rustig en bescheiden man, wiens aanwezigheid
men in een vergadering ternauwernood opmerkte. Maar hij had een grote wilskracht
en een onlesbare dorst naar wetenschap. Daarom wilde hij eerst verder studeren.
Het zou Germaanse Filologie zijn. Wie in die tijd echter (en nog tot voor korte tijd)
die richting wilde uitgaan, moest een diploma van oudere humaniora kunnen
overleggen. Hendrik Vangassen had nooit Latijn of Grieks gestudeerd. Dan maar
aan het werk, op zijn eentje. In oktober 1923 behaalde hij voor de Centrale
Examencommissie te Brussel het diploma der oude humaniora en een jaar later
legde hij voor een andere centrale examencommissie (die van letteren en
wijsbegeerte) het eerste examen voor de Germaanse Filologie af. Het jaar daarop
- hij was pas enkele maanden gehuwd - was hij kandidaat in de letteren en
wijsbegeerte, Sectie Germaanse Filologie. Ook het eerste doctoraatsexamen legde
hij voor de centrale examencommissie af. Hij was er zich goed van bewust dat om
een degelijk proefschrift te schrijven en wegwijs te worden in de vergelijkende en
de historische grammatica, leiding nodig was. Hij vroeg dan ook bij het stadsbestuur
van Ninove voor het academiejaar 1926-1927 een verlof aan zonder wedde en liet
zich inschrijven aan de Vrije Universiteit te Brussel, die hij zeer gemakkelijk per tram
kon bereiken. Op 23 juli 1927 promoveerde hij tot doctor in de letteren en
wijsbegeerte.
Daarop hervatte hij heel gewoon zijn taak van onderwijzer te Ninove en het is pas
twee jaar later dat hij tot leraar Germaanse talen werd benoemd aan het Koninklijk
Atheneum te Vorst (Brussel). Ook zijn Atheneum is hij trouw gebleven. In 1957 werd
hij op pensioen gesteld.
U ziet dat het hem niet aan wilskracht en volharding heeft ontbroken. Dat was de
man die Blancquaert helpen zou zijn doel te bereiken. Men kon voorzien dat zij best
met elkaar zouden opschieten.
Vangassen bezat niet alleen een zekere ervaring in het optekenen van dialekten,
hij had ook voor een vrij groot aantal plaatsen uit het Ninoofse betrouwbare
zegslieden, wat zeer kostbaar is.
Ook hij ging onmiddellijk aan de slag. Hij tekende in 45 gemeenten van oostelijk
Zuid-Oost-Vlaanderen dezelfde vragenlijst op, die Blancquaert voor Klein-Brabant
had gebezigd. Daarna gingen zij samen die opnemingen controleren. Blancquaert
getuigt in de inleiding van de atlas van Zuid-
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Oost-Vlaanderen: ‘...en ik ging, met hem samen zijn opnemingen ter plaatse, en bij
dezelfde zegslieden telkens opnieuw controleren. Na korten tijd ging dat trouwens
zeer vlug. Vangassen hoorde en teekende op zooals ikzelf’ (p.v). Om de lezer
daarover te laten oordelen hebben zij van één plaats, Heldergem, twee
parallel-teksten gepubliceerd. Zij hadden die plaats samen opgenomen, maar elk
van hen noteerde voor zichzelf en tegelijk wat de zegslieden uitspraken. Die
opnemingen werden ongewijzigd afgedrukt. Blancquaert concludeert: ‘De lezer zal
kunnen constateeren dat de verschillen bijna nooit belangrijker zijn dan een nuance
in duur of openingsgraad. Er moet bij deze dubbele opneming tenslotte ook werden
opgemerkt dat de zegslieden nu eens door mij, dan eens door Vangassen verzocht
werden een woord of een zin te herhalen en dat het wel eens kan gebeurd zijn dat
de eene opnemer deze, de andere gene ‘lezing’ heeft opgeteekend, hoezeer wij er
ook naar gestreefd hebben om zulks te vermijden’ (p.v).
Ik wil er nog op wijzen dat in deze atlas ook de taalgrens wordt aangegeven en
dat dit in de drie andere dialektatlassen waarin taalgrensgebieden voorkomen
insgelijks gebeurde: Vlaams-Brabant (H. Vangassen), Limburg (A. Stevens), Fransen West-Vlaanderen (W. Pée), zodat men in de Reeks Nederlandse Dialektatlassen
een betrouwbare taalgrens kan vinden van aan het Kanaal bij Duinkerke tot aan de
Duitse grens, de Voerstreek inbegrepen.
Die samenwerking verliep schitterend en de Atlas van Zuid-Oost-Vlaanderen
verscheen vijf jaar na de eerste, in 1930. In dat tempo zou er nooit een einde komen
aan dat onderzoek. Dus: het werk verdelen en naar andere medewerkers uitzien.
Blancquaert, die toen in Merelbeke bij Gent woonde en te Gent doceerde, zou het
noordelijk deel van Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen bewerken; Vangassen,
die bij de westelijke grens van Brabant huisde en gedurende het schooljaar dagelijks
te Vorst les gaf, zou Vlaams-Brabant voor zijn rekening nemen.
De Atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen kwam in 1935
van de pers, die van Vlaams-Brabant pas in 1938.
Het zou echter onrechtvaardig zijn Vangassen hiervoor de steen te werpen. De
atlas van Blancquaert telt 142 opnemingen, die van Vangassen 189. Vangassen
had bovendien meer dan 70 km taalgrens te onderzoeken. Ook beschikte Vangassen
als leraar MO die dagelijks een zestigtal kilometer per tram moet afleggen over veel
minder vrije tijd dan een professor.
Wie zelf dialekten voor een atlas heeft opgenomen weet uit ervaring
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hoe vermoeiend en afmattend dergelijke onderzoekingen zijn en kan niet anders
dan Vangassen bewonderen voor zijn taai doorzettingsvermogen. Men mag ook
niet uit het oog verliezen dat een bandopnemer toen onbekend was en dat vele
plaatsen moeilijk bereikbaar waren per tram of per bus. Blancquaert en ikzelf fietsten
in den beginne. Hoe Vangassen het gedaan heeft, weet ik niet.
Met zijn atlas van Vlaams-Brabant had Vangassen ruim zijn deel gedaan en kon
zich nu vrijelijk aan andere taalkundige vraagstukken wijden.
Professor Frans van Coetsem, een geboren Geraardsbergenaar, die toen in
Leuven doceerde, thans professor is aan de Cornell University in Ithaca, zei ter
gelegenheid van de verschijning van het tweede deel van Vangassens Geschiedenis
van Ninove op 14 februari 1960 te Ninove: ‘Het kenmerkende van deze eerste twee
omvangrijke publikaties en van het onuitgegeven proefschrift is in het geheel van
Dr. Vangassens wetenschappelijke productie, niet zozeer dat ze taalgeografisch
van aard zijn, maar dat ze modern materiaal verzamelen en beschrijven en minder
verklarend zijn. Die eerste periode in zijn taalkundig werk, die helemaal vóór de
oorlog ligt en klaarblijkelijk met de Dialectatlas van Vlaamsch-Brabant wordt
afgesloten, draagt dan ook meer het karakter van een voorstadium tot zijn naoorlogse
1
wetenschappelijke bedrijvigheid.’
En over die naoorlogse bedrijvigheid zegt Vangassen zelf in de inleiding van zijn
Bouwstoffen tot de historische taalgeografie van het Nederlands; Hertogdom Brabant:
‘Het doel van dit werk is een eerste bijdrage te leveren tot een breed opgevatte
verzameling excerpten uit al de steden van het Nederlands taalgebied. Het
beschikken over een dergelijk algemeen en aanzienlijk materiaal zou ons in de
mogelijkheid stellen in het licht van de reeds bestaande dialectatlassen, van de
regionale en locale historische en dialectologische werken en grammatica's, de
reeds getrokken besluiten te toetsen en een verdere stap te zetten tot een
nauwkeuriger historisch-geografisch beeld van de Nederlandse dialecten van aan
2
de taalgrens in het zuiden tot in het oosten, het Duits taalgebied.’
En Vangassen is in die richting blijven voortwerken, al zijn vrije tijd bestedend
aan wetenschappelijk onderzoek.

1
2

Het taalkundig werk van dr. H. Vangassen in Land van Aalst 12, 1960, p.182-183.
Deel 3 van Bouwstoffen en studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands
uitgegeven door het Belgisch Inter-Universitair Centrum voor Neerlandistiek, z.p. 1954, p.5.
(Deze twee citaten werden door mij reeds aangehaald in mijn In memoriam Hendrik Vangassen
in Taal en Tongval 20, 1968, p.1-5).
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Bij KB van 18 april 1938 werd hij briefwisselend, en bij KB van 29 juli 1955 werkend
lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Hij was - zoals
uit zijn bibliografie blijkt - een geregeld medewerker aan de Handelingen van deze
Commissie, waar hij niets dan vrienden telde.
In 1949 verscheen het eerste nummer van Het Land van Aalst, het tijdschrift van
de heemkundige vereniging van dezelfde naam. Vangassen was lid van de redactie
tot 1954, en van 1954 tot 1963 voorzitter. In 1963 werd hij vervangen door de heer
Fritz Courteaux. Uit een brief van de heer Courteaux vernam ik waarom hij dat
voorzitterschap had neergelegd: ‘Toen de Geschiedenis van Ninove beëindigd was,
verloor hij (Vangassen) meteen zijn belangstelling voor het historische en ging zijn
volle werkkracht naar de studie van het oud Nederlands. Graag hadden wij hem
behouden als voorzitter, maar daarvoor was hij te eerlijk: aangezien hij de
heemkunde vaarwel had gezegd, vond hij het niet passend dat hij deze funktie bleef
vervullen, aan een voorzitterschap als eretitel voelde zijn nederige aard geen
behoefte.
En toen werd hij ziek... Wij zullen nooit vergeten met hoeveel weemoed hij ons
de stapel nota's van zijn taalkundige opsporingen toonde, overtuigd dat hij dit werk
niet meer zou kunnen voltooien.’
De heer Courteaux zal hem wel goed hebben gekend: want dat is een treffende
beschrijving van H. Vangassens persoonlijkheid: ernstig, degelijk, onvermoeibaar,
bescheiden en nederig.
In 1956 werd hij verkozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Ik vraag mij nu af waarom wij, Zuidnederlanders, hem niet in 1947 hebben
voorgesteld. Ik vermoed dat wij hem, de noeste maar bescheiden werker, uit het
oog hadden verloren.
Op 20 maart 1960 verkreeg hij van de Koninklijke Vlaamse Academie (klasse der
Letteren) de prijs Anton Bergmann en op 16 september 1964 werd hem door de
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde de Leonard Willemsprijs
toegekend voor zijn gezamenlijk werk over Middelnederlandse filologie.
Dit is het vierde In Memoriam dat ik over Hendrik Vangassen schrijf. Ik heb hem
zowat veertig jaar gekend, maar niet van dichtbij, veeleer door zijn werk. Ik behoud
steeds van hem de indruk van een zachtaardig, eenvoudig en bescheiden man, die
uit liefde voor zijn werk de Vlaamse wetenschap heeft willen dienen. Daarin is hij
dan ook in hoge mate geslaagd.
WILLEM PÉE
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Gaston Marcel Vande Veegaete
Gent 30 mei 1896 - Gent 9 december 1968
Gaston Vande Veegaete was de jongste telg van een rasecht Gents gezin dat vier
kinderen telde, waarvan de oudste ook een zoon was. De Vande Veegaetes
behoorden tot de kleine burgerij (de vader was bediende bij de Socialistische
Maatschappij Vooruit) en woonden toen in die troosteloze en trieste Zalmstraat bij
de Schelde, tussen Ledeberg en St.-Amandsberg. De vader, die vrij jong is gestorven
- omstreeks de vijftig jaar oud - heb ik niet gekend, maar zijn moeder heb ik ettelijke
malen ontmoet, en ik herinner ze mij nu nog zeer goed als een fikse, karaktervolle,
sympatieke vrouw.
Ik ben lange jaren bevriend geweest met Gaston Vande Veegaete, van 1928 af
tot aan zijn dood, maar het is vooral tussen 1928 en 1940 dat wij elkaar het meest
ontmoetten. Wij hadden dezelfde vrienden en troffen elkaar iedere dinsdag in de
Socialistische Studiekring, een vereniging waar wij in 1928 kennis hadden gemaakt.
Gaston Vande Veegaete genoot zijn lager onderwijs in een van de Gentse
gemeentescholen. Hij moet wel een knappe leerling zijn geweest, want zijn ouders
zonden hem toen hij vijftien jaar oud was naar de Lagere Rijksnormaalschool te
Gent om er het onderwijzersdiploma te behalen. Welke leraren hem daar in het
bijzonder vormden weet ik niet, maar hij trof het uitzonderlijk goed met zijn
medeleerlingen. Ik heb er een vrij groot aantal van gekend en verscheidene onder
hen hebben naam gemaakt als literator, zoals de dichter en essayist Achilles
Mussche, de prozaïst en journalist Maurice Roelants, de journalist en dichter Karel
Leroux en de dichter en journalist Raymond Herreman. De eerste behoorde tot onze
Gentse vriendenkring, met de drie laatsten heb ik van 1944 af tot aan hun dood
wekelijks ten minste een avond bij pot en pint doorgebracht. Zij hebben ons dikwijls
over hun lotgevallen in de Normaalschool verteld. Gaston Vande Veegaete had
daar zeer weinig over gesproken. Het is van hen dat ik vernam welk een
haantjevooruit hij daar was geweest en hoe hij met het onschuldigste gezicht van
de wereld door het stellen van de gekste vragen de hele klas op stelten kon zetten
en het er dan nog zonder straf kon afbrengen. Hij moet in 1914, juist voor het
uitbreken van de oorlog, zijn onderwijzersdiploma hebben behaald. In het Liber
Memorialis van de Gentse universiteit, waarin hij zijn eigen curriculum vitae, met
opgave
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van zijn publicaties, heeft geschreven en waaraan ik verder de gegevens over zijn
loopbaan ontleen, maakt hij geen gewag van dat onderwijzersschap. Hij zegt enkel
dat hij ‘secundaire’ studiën volbracht aan de Rijksnormaalschool te Gent, zijn hogere
studiën aan het University College of Londen en aan de Rijksuniversiteit te Gent.
In oktober 1914 vlucht hij, zoals vele jonge lieden van zijn leeftijd, voor de
naderende vijand naar Engeland. Van daar trekt hij naar Schotland, waar hij een
tijdje in een Schots gezin vertoeft. In het Liber Memorialis en ook in een beknopt
curriculum vitae van zijn hand in het tijdschrift Morgen (p.22) kan men lezen: ‘Leraar
M.O. ‘The Academy’, ‘Hamilton Schotland’.’ Wat dat eigenlijk betekent, weet ik niet
precies. Dat Hamilton een middelmatig stadje in de buurt van Glasgow is, leert ons
iedere encyclopedie, maar welk soort van school The Academy juist is, kan ik niet
zeggen. Waarschijnlijk heeft men een beroep gedaan op de achttienjarige jongeling
om een van de leraars te vervangen die naar de oorlog waren gegaan. Hoe lang
hij daar heeft onderwezen vermeldt hij ook niet, maar daar hij zeker (ten laatste
begin 1916) onder de wapens werd geroepen, en hij ons meedeelt dat hij aan het
University College te Londen heeft gestudeerd, kan dat maar enkele maanden zijn
geweest.
Over de voorbije oorlog hebben wij nooit veel gepraat, wel over die welke ons
nog te wachten stond. Ik meen mij te herinneren dat hij mij eens verteld heeft dat
hij brankardier was geweest en dat hij aan zijn knie gekwetst was geworden. Over
de oorlog zelf sprak hij nooit en ik heb ook nooit een lintje in zijn knoopsgat gezien.
In 1919 kon hij (met een korte onderbreking om de Rijnbezetting te gaan versterken)
zijn studies aan de Gentse universiteit aanpakken. Hij liep er onder meer college
bij de professoren Henri Logeman (voor wie hij later zal promoveren), Karel van de
Woestijne, Jozef Vercoullie, Paul Fredericq en Henri Pirenne. Hij behaalde in juli
1922 zijn doctorstitel in de Letteren en Wijsbegeerte, Groep Germaanse Filologie,
met een proefschrift over De invloed van G. Ibsen op G.B. Shaw. Twee jaar later
werd hij bekroond in de Universitaire Wedstrijd met een studie over G.B. Shaw als
dramaturg. Uit zijn proefschrift heeft hij een artikel getrokken met dezelfde titel,
verschenen in het tijdschrift Ontwikkeling 1931. Zijn bekroonde studie over Shaw
is onuitgegeven gebleven.
Op het ogenblik dat Gaston Vande Veegaete afstudeerde, was er een groot tekort
aan leraars in het middelbaar onderwijs. Hij kreeg dan ook onmiddellijk een
aanstelling aan het Atheneum van Sint-Gillis (Brussel)
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en daar lachte de fortuin hem toe, want zoals hij het getroffen had met zijn
medeleerlingen aan de Rijksnormaalschool te Gent, trof hij het nu met zijn collega's
aan het Atheneum: dr. Edgard van de Velde, oud-strijder en zijn medestudent te
Gent, auteur van Vondel en de plastische kunsten; dr. Gaston Mazereel, insgelijks
oud-strijder, die te Brussel had gestudeerd en later socialistisch senator werd, de
auteur van de Klank- en Vormleer van het Brusselsch dialect met zijn plaatselijke
verscheidenheden; dr. Félicien Favresse, de latere hoogleraar in de middeleeuwse
geschiedenis aan de Vrije universiteit te Brussel en Roger Clausse, een classicus,
die later ook het middelbaar onderwijs verliet, directeur-generaal werd van de
Franstalige Radioomroep te Brussel en daarna hoogleraar aan de Vrije Universiteit.
Met de eerste drie besloot hij een huis met vier appartementen in de buurt van
de school te laten bouwen, wat dan ook gebeurde. Het is door Gaston dat ik die
vier collega's heb leren kennen en met een paar bevriend ben geworden. Van de
vier ‘flatgenoten’ zijn er nu drie overleden, zoals ook de drie dichters van 't Fonteintje,
met wie hij op de Normaalschool had gezeten. De vriendschap met de eersten was
zo dat zij zelfs is blijven voortbestaan toen de Vande Veegaetes in 1928 Sint-Gillis
verlieten om naar Gent te gaan wonen, waar Gaston tot leraar Engels en Nederlands
was aangesteld aan de Normaalschool waar hij leerling was geweest; ditmaal niet
meer in de Lagere maar als docent in de Middelbare afdeling. Datzelfde jaar bekwam
ik mijn overplaatsing naar het Koninklijk Atheneum te Gent.
Gust Balthazar, socialistisch volksvertegenwoordiger en directeur van de
socialistische krant Vooruit (de rechter arm van de grote Gentse volkstribuun Eedje
Anseele) had een paar jaren voordien een vereniging van socialistische academici
gesticht, de Socialistische Studiekring. Ook een paar kunstenaars, zoals de schilder
Frits Van den Berghe en de beeldhouwer Jef Cantré, maakten er deel van uit. Die
vereniging had een klein zaaltje ter beschikking in het feestlokaal van de
Coöperatieve maatschappij Vooruit en vergaderde iedere dinsdagavond. Het is daar
dat ik Gaston Vande Veegaete heb leren kennen, een kennismaking die zeer vlug
tot een hechte vriendschap uitgroeide. Hij woonde toen in de Eendrachtstraat, niet
ver van zijn geboortehuis waar zijn moeder met zijn twee ongehuwde zusters, Berthe
en Germaine, nog woonde.
Gaston Vande Veegaete was een zeer innemend man en een bijzonder gezellige
prater. Hij wist zowel de mannen als de vrouwen te behagen door zijn vriendelijkheid,
zijn hoffelijkheid, maar vooral door zijn cau-
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seurstalent. Hij kon met evenveel zwier een licht, goedkoop gesprek houden over
nietigheidjes als een zakelijk, ernstig betoog over pedagogische, ekonomische of
politieke - vooral politieke - vraagstukken. Hij had een sterk ontwikkelde politieke
knobbel en daarbij een zeer gevoelige intuïtie. Hij hield van gezelligheid en
huiselijkheid, van lekker eten en drinken en van een lichte Hollandse sigaar. Hij had
werkelijk ‘vier zessen geslagen’ (de hoofdvogel afgeschoten) zoals men te Gent
zegt, toen hij in 1923 Leentje Bruynseels huwde, die alle hoedanigheden van een
charmante huisvrouw bezat en daarenboven uitstekend kookte. Gaston heeft waarlijk
tot aan de oorlog een benijdenswaardig en onbezonnen leven gekend. In de
Normaalschool had hij geen te zware taak, hij was een leraar met veel gezag, hij
telde vele en goede vrienden zowel te Brussel als te Gent. Te Brussel was hij
bevriend geworden met Julien Kuypers, de kabinetschef van verscheidene
socialistische ministers, de latere sekretaris-generaal van openbaar onderwijs en
nadien gevolmachtigd minister voor de Culturele Betrekkingen met het buitenland.
De Vande Veegaetes waren een paar jaren na onze kennismaking in onze buurt
komen wonen, eerst in de Hofstraat en nadien in de Dierentuinlaan (nu Franklin
Rooseveltlaan). Ik ging iedere dag viermaal voorbij hun huis als ik mij naar de
universiteit begaf, waar ik intussen assistent was geworden. Ik liep haast dagelijks
hun gastvrije woonst binnen, meestal na de noen, omdat ze dan samen bij het raam
in een leunstoel zaten te lezen. En iedere dinsdagavond haalde ik Gaston af om
naar de studiekring te gaan, waar geregeld voordrachten werden gehouden door
gezaghebbende socialistische leiders uit binnen- en buitenland. Gaston was in 1930
sekretaris van de studiekring geworden. Wij besloten onze studiekring uit te breiden
en ook interessante en verdienstelijke niet-academici in onze vereniging op te
nemen. Daardoor konden nieuwe initiatieven worden genomen.
Schilderijententoonstellingen werden in ons lokaal gehouden en een avant-garde
filmclub gesticht, die in de kleine kinemazaal, van het feestlokaal Vooruit vertoningen
inrichtte waar de eerste grote Russische films van Eisenstein werden afgedraaid.
Rik de Man, die al een paar maal in de Studiekring had gesproken, kwam voorgoed
naar België terug. De crisis was groot en hij werkte een plan uit, dat zijn naam draagt.
Hij werd zelfs onder-voorzitter van de B(elgische) S(ocialistische) P(artij). Hij kon
onmiddellijk op de steun van de studiekring rekenen. Verscheidene zondagen trokken
wij: Gaston Vande Veegaete, Edward Anseele en nog een paar vrienden naar
Brussel om
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met de vader van het plan of Max Buset, de partijsekretaris, aan de uitwerking van
zekere punten een handje toe te steken. Ik meen dat het ook Gaston was die het
plan opvatte een klein propagandablad te stichten.
Gaston Vande Veegaete heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de Socialistische
Onderwijzersvakbond, die later, mede onder zijn impuls, een afdeling Middelbaar
en Normaal Onderwijs en een afdeling Hoger Onderwijs telde. Gaston was een
behendig tacticus en een leidende figuur zowel te Gent als te Brussel, in de algemene
vergaderingen met Walen en Brusselaars. Er waren toen zonnige dagen hoewel
de toekomst er niet rooskleurig uitzag.
Als ik het woord hedonist ontmoet, dan denk ik onwillekeurig aan Gaston Vande
Veegaete, want ik geloof niet dat ik ooit iemand anders heb ontmoet die op die
manier de kunst bezat om van het goede van het leven te genieten. Hij was werkelijk
een gelukkig man hoewel hij beweerde geen oude top te zullen scheren. Alle mannen
in zijn familie, zei hij, stierven om en bij de vijftig en hij noemde als bewijs zijn vader
en zijn oudere broer. Gelukkig is dat voorgevoel niet bewaarheid geworden.
Hij had een zeer ontwikkelde kunstzin, zowel wat de muziek als de schilder- en
beeldhouwkunst betreft en een oog voor verhoudingen en kleuren. Daardoor was
zijn interieur ook steeds smaakvol en gezellig.
In 1936 kwam een plaats van inspecteur Germaanse talen vrij. Gaston Vande
Veegaete behoorde ook tot de kandidaten en mocht op de steun van alle socialisten
rekenen. Het was echter de toenmalige prefekt van het Atheneum die het haalde.
Gaston kreeg als troostprijs de Gentse ‘prefektuur’.
In 1940 scheidden onze wegen. Hij bleef op zijn post te Gent, ik vertrok naar
Frankrijk. Toen ik terugkwam, vestigde ik mij te Brussel. Ik heb hem gedurende de
oorlog maar een paar maal ontmoet, maar kreeg haast wekelijks nieuws over hem
en de Gentse vrienden door een gemeenschappelijke vriend. Gaston heeft het
gedurende de oorlog zeker niet gemakkelijk gehad, want onder zijn leraars waren
er ook verscheidene zwarte schapen. Hij heeft zich echter zonder broekscheuren,
met ere, uit de slag getrokken.
Bij de bevrijding werd Achiel Van Acker eerste minister en Camiel Huysmans
minister van onderwijs. Onze vriend Julien Kuypers werd kabinetschef en
sekretaris-generaal. Bij Koninklijk Besluit van 1 november 1944 werd Gaston Vande
Veegaete benoemd tot ‘part-time’ docent in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
en belast met een cursus over Bijzonde-
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re methodiek van het Nederlands en voor de Germaanse talen Engels en Duits,
aanvankelijk een uur per week, en vanaf 1946-47 twee uur.
Op 15 juli 1946 werd hij directeur-generaal voor het Hoger onderwijs, de
Wetenschappen en het Middelbaar Onderwijs. Enkele maanden later vestigde hij
zich te Brussel in de Willem de Zwijgerstraat, op een honderdtal meter van het
departement. Nu kon hij, met Huysmans als minister en Julien Kuypers als
kabinetschef, de plannen inzake hervorming van het middelbaar onderwijs, die hij
al lang koesterde, verwezenlijken. Er werden een aantal commissies ingesteld. Een
van die commissies was de Commissie voor de Programma's en Methodes. Zij was
gesplitst in twaalf subcommissies (één per vak voor elk landsgedeelte). In feite dus
vierentwintig sub-commissies. Als lid van de sub-commissie Nederlands heb ik
Gaston Vande Veegaete als voorzitter aan het werk gezien. Hij deed dat op een
uitstekende wijze: kalm, taktvol, vriendelijk en met een glimlach. Hij bezat de kunst
een vergadering te leiden.
Het was toen een gejaagde, onrustige tijd, net alsof de mensheid vreesde te laat
te komen en de door de oorlog verloren tijd wilde inwinnen. Men vergaderde, men
reisde, men riep commissies in het leven, men sloot culturele akkoorden af enz.
enz. Men krijgt er een idee van als men de lijst ziet van alle commissies en raden
waarvan Gaston Vande Veegaete voorzitter of lid was. Ik ontleen die lijst aan het
Liber Memorialis.
Hij was voorzitter van de Verbeteringsraad voor het hoger onderwijs, van de
Verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs, van de Hervormingscommissie
voor het middelbaar onderwijs, van de Commissie voor de studiebeurzen van het
hoger onderwijs, van het Fonds voor de gebouwen van het Rijksmiddelbaar
onderwijs, van de Gemengde Commissie voor het middelbaar onderwijs, van de
Interdepartementele Commissie voor het Academisch Ziekenhuis Gent, van de
Belgische delegatie voor contactneming tussen de Universitaire instanties van
Engeland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en België, van de Belgische delegatie
voor contactneming tussen de Middelbaar onderwijsinstanties Frankrijk-België en
Nederland-België.
Hij was lid van het bureau en de beheerraad van het NFWO, van het bureau en
de beheerraad van de Universitaire Stichting, van het Fonds voor de gebouwen van
het Rijksonderwijs, van de Koloniale Schoolraad, van de beheerraad van de
Internationale School te Luxemburg, van de Nationale adviserende syndicale raad,
van de Hogere onderwijsraad bij het Ministerie van Koloniën, van de United States
Educational Foundation in
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Belgium, van de beheerraad van de Belgische jeugd in het buitenland.
Ook de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, die na de oorlog
niet meer dan 38 Vlaamse leden telde, wilde haar werkzaamheid uitbreiden en
afdelingen stichten te Groningen, te Nijmegen en in België. Op 27 oktober 1946
werden onder voorzitterschap van Herman Teirlinck in de Universitaire Stichting te
Brussel de plannen tot de oprichting van de Afdeling België nader uitgewerkt en
een Commissie ingesteld die een lijst zou opmaken van persoonlijkheden uit het
Belgische (Vlaamse) culturele leven die naar hun mening in aanmerking kwamen
voor een lidmaatschap. Het waren er zevenendertig, waaronder Gaston Vande
Veegaete.
In 1948-49 werd hij ook tot lid verkozen van de Zuidnederlandse Maatschappij
voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis.
Tien jaar nadat Gaston Vande Veegaete als directeur-generaal het departement
was binnengetreden, liep hij er een diepe ontgoocheling op en verzocht om ontslag.
Van 30 juni 1956 was hij gemachtigd de eretitel van dit ambt te dragen. Enkele
maanden voordien was hij bij Koninklijk Besluit van 1 januari 1956 benoemd tot
‘full-time’ docent voor de Engelse taal aan de Hogere School voor Handels- en
Economische Wetenschappen, verbonden aan de Faculteit der Rechten van de
Rijksuniversiteit te Gent, waar in mei 1955 door het emeritaat van Dr. Adriaan
Hegmans een vacature was ontstaan. Hij was er belast met (a) Engelse taal en
praktische oefeningen (drie uur per week); (b) Lezen van economische documenten,
partim Engels (drie uur per week).
Op 1 juli 1956 werd hij bevorderd tot hoogleraar in dezelfde school en drie jaar
later bij KB van 27 maart 1959 tot gewoon hoogleraar in de faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte en belast met de cursus Bijzondere methodiek van het onderwijs in
de Germaanse talen (twee uur per week). Hij was deken van die faculteit gedurende
de academiejaren 1960-61 en 1961-62.
Op 1 juni 1966 werd hij tot het emeritaat toegelaten.
Vande Veegaete was Ridder in de Leopoldsorde (15-11-1938), Officier in de
Leopoldsorde (3-11-1947), Commandeur in de Kroonorde (15-2-1954), Groot-Officier
in de Leopold II-orde (10-8-1959) en Groot-Officier in de Kroonorde (22-7-1964).
Daarbij komen dan nog de Burgerlijke medaille eerste klas (meer dan 25 jaar dienst)
en het Burgerlijk kruis eerste klas (ruim 35 jaar dienst). Dit zijn de eretekens van
een gewone loopbaan van een Belgisch hoogleraar. Deze opsomming zal wel verre
van volledig
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zijn, want als oud-strijder heeft hij zeker enkele militaire ridderorden en als hoger
ambtenaar een aantal buitenlandse eretekens ontvangen. Veel belang aan al die
onderscheidingen hechtte hij blijkbaar niet, want, zoals gezegd, heb ik nooit een
lintje in zijn knoopsgat gezien.
Toen hij het departement verliet, vestigde hij zich te Merelbeke, bij Gent. Hoewel
ik zelf een jaar later op eigen verzoek naar Gent werd overgeheveld en hem af en
toe in de universiteit ontmoette, voelde ik dat de innige vriendschapsbanden die
ons indertijd verbonden, grotendeels teloor waren gegaan, zoals het trouwens ook
het geval was voor de meesten van zijn Brusselse vrienden.
Gaston Vande Veegaete was werkelijk een veelzijdig begaafd man voor wie een
aantal wegen openstonden. Hij had een vlugge, scherpe, kritische geest, hij was
zeer belezen en beschikte daarbij over een welversneden pen. Men vraagt zich
terecht af: waarom heeft hij dan niet meer geschreven? Ja waarom? Van mij moet
u het antwoord niet verwachten, want ik heb mij de vraag zelf dikwijls gesteld en er
geen verklaring voor gevonden. Was het een zeker scepticisme ten aanzien van
wetenschappelijk onderzoek van welke aard ook of was het de nood om zo weinig
mogelijk het levensgenieten, waarvan hij in zo hoge mate de kunst bezat, te moeten
derven? Wat er ook van zij, met hem is een vriendelijk en hartelijk man, een charmant
en boeiend causeur verdwenen en wie zich eens zijn vriend mocht heten zal hem
niet licht vergeten.
WILLEM PÉE

Voornaamste geschriften
De invloed van Ibsen op Shaw in Ontwikkeling. Twee-maandelijks Tijdschrift, 1931,
p.3-31.
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De betekenis van het moedertaalonderwijs. Brussel 1946 (uitgave Ministerie van
Openbaar Onderwijs).
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Waarom zakken zoveel hoogstudenten in hun examens? in Persoon en
Gemeenschap 13, 1959, p.33-45.
Onderzoek van eventueel te treffen maatregelen. Standpunt van het Hoger
Onderwijs in Het Probleem van de Overgang van Middelbaar naar Hoger Onderwijs,
Gent 1960, p.153-168. (Werken uitgegeven door het Rectoraat van de
Rijksuniversiteit te Gent 5).
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Hendrik Jozef de Vos
Gent 19 maart 1902 - Gent 31 juli 1965
Hendrik Jozef de Vos werd op 19 maart 1902 te Gent geboren. Vader was een
gemeentebediende die na de oorlog 1914-1918 ontslagen werd, slachtoffer van de
activistische ketterjacht.
1
Wat De Vos over de jonge Gezelle zal schrijven is op hemzelf toepasselijk: ‘Maar
de jongen was verstandig, er stak iets in hem, en vader en moeder overlegden en
besloten dat hij zou ‘voortleeren’. Men moet zelf uit eenvoudige volksmenschen
geboren zijn, men moet dagelijks gezien en gevoeld hebben hoe heldhaftig een
leven met al zijn kommer en ontberingen die menschen door zoo'n besluit
aanvaarden. Hoe velen die dromen van heldenmoed in gevechten en uitzonderlijke
daden, zouden hier moeten knielen voor de heroïek in het dagelijksche leven van
simpele luiden!’
Een stadskind is bevoorrecht: er zijn scholen. Na de moderne humaniora kon De
Vos de studiën volgen aan de enige bestaande Rijksmiddelbarenormaalschool,
toevallig te Gent gevestigd, want aan de Universiteit viel niet te denken. De 11e
augustus 1921 behaalde hij de akte van geaggregeerd leraar in de Germaanse
talen, waardoor hij de bevoegdheid verkreeg om in het Nederlands, het Engels en
het Duits te onderwijzen in het lager middelbaar onderwijs. Dit is een driejarige
onderwijscyclus volgend op de lagere school. ‘De Vos was toen een nette, levendige
jongen, met donkere kijkers en weelderige donkere lokken’, weet de acht jaar oudere
Max Lamberty zich te herinneren. Als eindejaarsatheneumstudent had De Vos met
enige studiemakkers een studiekring opgericht die vraagstukken van filosofische,
politieke en sociale aard zou behandelen. Deze belangstelling zal De Vos steeds
trouw blijven. De weg is echter lang voor een jongeman die met eigen middelen de
intellectuele bagage moet verwerven, ondertussen zijn brood verdienend. Als pas
afgestudeerde kwam hij terecht in de Ecole Moyenne de l'Etat te St. Hubert, in het
hartje van de Waalse Ardennen. Hij moest er blijven van september 1921 tot het
einde van het schooljaar 1923. Toen kwam Poperinge aan de beurt, in het uiterste
hoekje van West-Vlaanderen. Daarop volgde zijn legerdienst.
De vruchtbare lerarenjaren vingen aan in september 1924. Vanaf dat

1

Guido Gezelle als Gotisch mens, p.14.
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ogenblik tot in de loop van september 1944 bleef hij leraar te Lokeren, aan de
Rijksmiddelbare school.
Een oud-leerling van een jongere generatie, Lucien Boussé, herdacht De Vos in
de kroniek van de dag van de Belgische radio-omroep, op 7 september 1965. Hij
getuigt van hem: ‘Wanneer een schoolman van zijn opdracht een roeping maakt,
2
laat hij bij zijn leerlingen een onvergetelijke indruk na.’
Ondertussen bouwde De Vos zijn geestelijke persoonlijkheid uit. ‘In de afwisseling
van stille verzonkenheid en ruime activiteit voltrekt zich het geheim van de gever’
schrijft hij in het Woord Vooraf bij Guido Gezelle als Gotisch mensch, als het ware
voor zichzelf. Denken en daadkracht bleven de polen van zijn bestaan, met een
natuurlijke neiging naar het eerste.
Het essay gewijd aan Gezelle verscheen in 1930, de honderdste verjaring van
de geboorte van de grote priester-dichter. Het is een fraai stuk proza, vol van verering
voor de worstelende mens Gezelle, getuigenis afleggend van de rijke, ondertussen
opgedane, cultuur van De Vos.
In hetzelfde jaar wordt De Vos medewerker van het zo pas opgerichte Schakels,
Socialistisch Maandschrift voor Noord- en Zuid-Nederland, waaraan o.a. ook Henk
Brugmans, Garmt Stuiveling en Achilles Mussche medewerken.
De Vos is een typisch vertegenwoordiger van de Vlaamse generatie van de
twintiger jaren. Zijn uit de weeën van de Eerste Wereldoorlog ontstaan
flamingantisme en pacifisme groeiden uit tot een vooral ethisch en cultureel gekleurd
socialisme.
De studiosus in hem haalde het opnieuw op de actie. Hij liet zich inschrijven bij
het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen, dat in de schoot van de
Gentse Rijksuniversiteit werd opgericht. In 1931, overdag werkende, verwierf hij het
licentiaat in de opvoedkundige wetenschappen. In 1935 werd hij tot doctor
gepromoveerd over een proefschrift dat bekroond werd door de Koninklijke Vlaamse
Academie en in 1939 gepubliceerd werd in twee delen onder de titel
Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Het is een historisch-kritisch overzicht van
de methoden bij de studie van de moedertaal in het middelbaar onderwijs sedert
het begin van de negentiende eeuw. Prof. dr. Frank Baur was zijn promotor. De
ontwikkeling van het moedertaalonderwijs ziet De Vos in als ‘zeitbedingt’,

2

Zie ook het opstel Dr. de Vos als leraar te Lokeren van een van de eerste leerlingen van De
Vos, de apotheker H. van de Voorde, dat is opgenomen in de publicatie Rik de Vos, Brochure
aan zijn Nagedachtenis Gewijd, Stichting-Lodewijk de Raet.
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bepaald door politieke gebeurtenissen, algemene cultuurstromingen, taalopvattingen
en taalinzicht, algemene pedagogische en didactische stromingen. De weg van het
moedertaalonderwijs ziet hij aangewezen vooral door de principes en de praktijk
van J.H. van den Bosch. Julien Kuypers schreef terecht dat de Nederlandse
hervormer van de taaldidactiek J.H. van den Bosch ‘een blijvende invloed uitoefende
op zijn [d.i. De Vos’] opvattingen inzake taalgebruik, (gesproken en geschreven,
3
dialect en algemeen beschaafd) spelling, literatuuronderwijs, enz.’
J.H. van den Bosch was voor De Vos ‘tot Meester en Vriend geworden’, Van den
Bosch, die over zichzelf schreef: ‘Ik ben mogelijk wel meer een Zuid- dan
Noord-Nederlands (althans Hollands) tiepe.’ En die aan deze tot De Vos gerichte
woorden toevoegde: ‘En zo laat ik dan ook deze mijn ‘geistliche Habseligkeiten’
4
zonder gewetenswroeging naar 't Zuiden verhuizen. Wees mijn schatbewaarder!’
Bij het samenstellen van zijn In memoriam J.H. van den Bosch heeft De Vos
rijkelijk geput uit de documenten die Van den Bosch hem had ter hand gesteld,
zodat het In memoriam in dat opzicht een rijke aanvulling betekent van zijn doctoraal
proefschrift. Tegelijk blijkt de diepmenselijke verwantschap van beiden. Deze
verwantschap leidt bijna tot een identificatie, die zelfs in beider portret is weer te
vinden. Beiden waren bij uitstek moedertaalleraren, levenwekkers, boetseerders
van jonge geesten en gemoederen. Beiden waren ze religieus, zonder tot een kerk
te behoren. Sociaaldemokraten, maar geen partijmensen: selfmade men!
Het huwelijk van De Vos bleef kinderloos. De Spaanse tragedie bewoog hem
ertoe een Spaanse peuter op te nemen. Abundio Laréa was voor hem meer dan
een zoon. Kon Abundio niet beantwoorden aan zijn verwachtingen, (hij had er zo
graag een romanist van gemaakt) dan bleef het toch een hechte binding, die toeliet
dat een stukje Spanje te Gent wortel schoot.
Na de Spaanse tragedie volgde de nazistische onmenselijkheid. En weer stak de
familie De Vos de hand toe: gedurende gans de oorlog verbleef onder het niets
vermoedend oog van de Gestapo de toenmalige vaderlandsloze huidige
ministerpresident van Rijnland-Westfalen, Heinz Kühn, in de Diksmuidestraat te
Gent, slapend op een kamer bij De Vos' schoonzuster, verblijvend de dag door in
het eigen huis, zonder vaar of vrees, als

3
4

Brochure Stichting-Lodewijk de Raet.
De Vos, In memoriam J.H. van den Bosch, p.11.
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een rustige vanzelfsprekendheid. Van hetzelfde humanisme legde De Vos getuigenis
af, toen hij na de bevrijding betrokken werd bij een van de toenmalig opgerichte
onderzoekscommissies, waarvoor de rijksleerkrachten moesten verschijnen.
Vóór de oorlog had hij in margina van zijn eigen onderricht een Nieuw leer- en
leesboek voor de Duitsche taal samengesteld dat tijdens de Duitse bezetting werd
verboden. Ook onder de oorlog bleef hij geestelijk weerbaar. In 1941 verschenen
zijn Dialogen over opvoedingsproblemen, een politiekwijsgerig geschrift voor illegaal
werkende studiegroepen te Gent en te Lokeren, onder die titel verkleed om de
bezetter te verschalken. De auteur vraagt in zijn inleiding het geheel op te vatten
als ‘ééen lange monoloog’ om een juiste voorstelling te hebben over zijn bedoeling.
De paedagogiek, zo betoogt hij, staat als wetenschap autonoom. Ze is niet louter
een product van tijdsideeën en maatschappelijke toestanden; zij is een fundamentele
functie van het leven.
De ethische instelling van Rik de Vos was stevig gefundeerd, beïnvloed o.a. door
Leonard Nelson (1882-1927) sedert 1919 professor te Göttingen en leider van de
5
psychologische richting in het Neo-Kantianisme.
Onder de oorlog voorziet hij nog de uitgave bij Manteau te Brussel van Amazone
van Carel Vosmaer van een inleiding en toelichtingen, evenals Lob der Vokale und
Sizilischer Brief an den Mann im Monde van Ernst Jünger. Beide tekstuitgaven
waren voor de hogere klassen van het middelbaar onderwijs bestemd. Typerend
voor De Vos is vooral de keuze van Ernst Jünger als eerste nummer in de Deutsche
Reihe van de Museionreeks. Zijn Auf den Marmorklippen (1939) werd onder de
oorlog immers in stilte doorgegeven. Met de bevrijding brak voor De Vos een nieuwe
loopbaan aan. Hij werd onmiddellijk als leraar Duits naar de Rijkslagere- en
-middelbarenormaalschool te Gent overgeplaatst ter vervanging (26 sept.-7 nov.
'44). van een leraar-collaborateur. Bij de aanvang van het schooljaar 1944-1945
was hij trouwens reeds waarnemend als inspecteur over de Germaanse talen voor
het lager middelbaar onderwijs geroepen. Per 1 augustus 1945 werd hij het definitief.
Deze opdracht zal hij tot het einde van het schooljaar 1955-1956 vervullen. Geheel
de tijd speelde hij een aanzienlijke rol in de vernieuwing van het moedertaalonderwijs
in het kader van een hervormd middelbaar onderwijs. Daarvan getuigt o.a. De
koninklijke baan,

5

Leonard Nelson. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. Aus seinen Werken zusammengefügt
und erläutert von Willi Eichler und Martin Hart in Gemeinschaft mit anderen seiner Freunde.
Paris, 1938.
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een schets over de wekkende en cultuurscheppende functie van de moedertaal,
die hij als de kern van de hervorming van het middelbaar onderwijs opvat. De titel
is veelbetekenend. In zijn In memoriam J.H. van den Bosch verhaalt hij hoe van
den Bosch als leraar te Zierikzee in 1891 het hele program wegblies: ‘'t Was nog
maar een begin, maar hij zag zijn weg, de groote ‘weg des Konings’ duidelijk voor
hem’ (p.116). Ook bij Nelson treffen we de term aan ‘Der Königsweg der Ethik’
(p.24). Geestdriftig grijpt De Vos de gelegenheid aan, die hem door zijn functie wordt
geboden, en die hij door zijn gezag verdient, om de leraren te stuwen in de goede
richting, langs de moeizaam goede weg.
De 27e mei 1964 hield hij in de algemene vergadering van de Kultuurraad voor
Vlaanderen, waarvan hij op 9 oktober op verzoek van de Bestendige Deputatie van
de provincie Oost-Vlaanderen lid was geworden, en meteen toetrad tot de Raad
van Beheer, nogmaals een vurig pleidooi houdend voor het moedertaalonderwijs.
Gerijpt door de ervaring, door de buitenlandse contacten, door zijn verruimde
werkkring, al ‘spreekt het bijna vanzelf dat het skepticisme zich met de jaren in mij
heeft ingevreten’ legt hij in een uitgebalanceerd bouwstuk, voor de laatste maal,
getuigenis af van zijn liefde voor taal en volk. In één principe vat hij de opdracht van
het moedertaalonderwijs van alle levende beschaafde volken samen: ‘het principe,
dat de oorspronkelijke synthese, in de taalnatuur van het kind gegeven, organisch,
van binnenuit in aanraking komend met de dingen van de wereld, onder de leiding
van de taaldocent groeit naar een meer geestelijke synthese van taalcultuur.’
Vanaf 1951 begon De Vos tevens met de publicatie van werkboekjes, voor het
lager middelbaar onderwijs, in het geheel drie, en sedert 1954 in samenwerking
met zijn collega, inspecteur Dr. J. Vannes, volgde een Leidraad, eveneens drie
deeltjes, bedoeld voor het hoger middelbaar onderwijs. Het ging niet om nieuwe
leerboeken, wel was het een poging tot concentratie, met als leidend beginsel 't
wekken van het besef dat taal op de eerste plaats klank is met betekenis. Voor het
expressief lezen volgde De Vos in grote trekken het volgens hem onschatbaar,
thans verdwenen Leer- en Taalboek van J.H. van den Bosch. Hij legt er nogmaals
de nadruk op dat het vooral op de persoonlijkheid van de leraar aankomt, terwijl het
opstel langzamerhand de graadmeter moet worden van het succes.
In de volgende drukken van de Werkboekjes werd de leerstof voor woordenschat
en stijlstudie toegevoegd, en verschenen tevens illustraties met de medewerking
van dr. J. Deleu.
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Ondertussen was De Vos een belangrijke personaliteit geworden in het Vlaams
cultuurpedagogisch leven. In de lente 1946 had hij het nog bestaande pedagogisch
tijdschrift voor het openbaar onderwijs, Persoon en Gemeenschap mede over de
doopvont gehouden. In 1948 werd hij de hoofdredacteur. Hij bleef het tot zijn dood,
31 juli 1965.
De 1e juli 1956 werd hij als opvoedkundig adviseur in de Centrale Dienst van het
Ministerie van Nationale Opvoeding opgenomen, titel die met ingang van 1 mei
1958 Directeur van Administratie bij het Bestuur van de Studiediensten werd. De
Vos was als adviseur de nederlandstalige tegenhanger van Marion Coulon, die
gezien het historische franstalige overwicht meer vat kreeg op het algemeen
pedagogisch beleid dan met De Vos het geval was. De Vos zijn verdiensten waren
daarom niet minder. Reeds als inspecteur was hij van meetaf aan (1951 in
Amsterdam, 1953 in België) de bezieler van de vakantiecursussen voor Belgische
instellingshoofden en leraren te Amsterdam en van deze voor Nederlandse rectoren,
directeurs en leraren te Gent en elders in België, samen met prof. dr. P. Minderaa
en inspecteur dr. C.M. Geerars. De Vos offerde er een groot stuk van zijn vakantie
voor op. Tweemaal was hij bovendien voorzitter van de Belgisch-Nederlandse
Spellingcommissie, voorzitter van de Commissie in verband met de gelijkwaardigheid
van de diverse diploma's voor Noord en Zuid (Effectus Civilis) ondervoorzitter van
de Nederlands-Belgische Stichting Werkcomité voor Opvoeding tot Democratie.
Wegens zijn verdiensten ontving hij op 3 januari 1962 het ereteken van Officier in
de Orde Oranje Nassau.
Ook in de schoot van de Belgisch-Duitse culturele betrekkingen was hij bij de
lerarenuitwisseling betrokken. Actief bovendien bij diverse Europese ontmoetingen,
waaraan hij zijn geestverwanten gaarne deelachtig maakte, was hij het tevens, die
voor ruime informatie zorgde door de kosteloze verspreiding op rijkskosten van twee
reeksen persknipsels, zowel in het Nederlands als in het Frans. Voor de Belgische
onderwijsproblemen waren het de Knipsels en de Extraits, voor het buitenland de
Pedagogische Tijdingen uit het Buitenland en L'Actualité Pédagogique à l'Etranger.
Het eerste initiatief ging reeds vroeger ter ziele; het tweede sloot in 1970 met zijn
twaalfde jaargang af.
Met H.J. de Vos ging een minzame en tegelijk hardnekkige, grote werker heen,
trouw aan zijn bescheiden Vlaamse afkomst, trouw aan zijn nationale, sociale en
humane levensconceptie tot de laatste levensdag. Hij hoopte nog langer te leven
om nog veel te kunnen zeggen en doen. Aan
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de kwaal, die hem onverbiddelijk ondermijnde, kon hij geen geloof hechten. Een
paar dagen voor hij stierf, zei hij nog toe naar de opening van de dertiende
vakantiecursus voor Nederlandse rectoren en leraren te komen. De Vos liet niet los,
zijn volk niet, zijn werk niet, het leven niet.
R. MERECY

Voornaamste geschriften
Guido Gezelle als Gotisch mensch. Antwerpen, Lectura, 1930.
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Frans Jan Walravens
Anderlecht 7 augustus 1920 - Ukkel 25 juni 1965
Frans Jan Walravens werd in de Georges Moreaustraat te Anderlecht, een voorstad
van Brussel, geboren op 7 augustus 1920. Zijn ouders waren erg arm en Jan kende
dan ook een miserabele jeugd.
Zijn grootvader, een meester-timmerman, ging in 1885 failliet en overleed in een
krankzinnigenasiel. Hij had drie kinderen, waarvan het jongste, de vader van Jan
Walravens, pas zou huwen nadat zijn beide ouders overleden waren.
Corneille Frans Walravens was een drukker en een brave zondagsschilder die
twaalf jaar academie had gevolgd en dol was op het impressionisme. Hij was 44
jaar toen hij in het huwelijk trad met de 20-jarige Françoise Jeanne Dognie, een
stikster in een confectiezaak voor regenmantels, die soms ook werkte als
huishoudster bij kleine burgers. Nog geen jaar na hun huwelijk werd Jan Walravens
geboren.
Na enkele jaren verhuisden zijn ouders naar de steenweg op Bergen in dezelfde
gemeente, waar zij in nummer 1003 een krantenwinkeltje zouden beginnen. Het
gebouw bestond eigenlijk uit de vroegere paardenstallen van een verdwenen
boerderij van de wijk Veeweyde. In 1934 zouden ze er een verdieping bijbouwen.
Niet alleen was vader Walravens een verwoed landschapsschilder, hij stelde ook
een grote belangstelling in literatuur en las vooral Emile Zola en Tolstoj. De drang
om iets te produceren heeft Jan Walravens dan ook gehaald uit de familiale sfeer.
Later heeft hij geschreven dat het lezen bij hem niet de drang tot schrijven heeft
opgewekt, maar dat deze drang reeds veel eerder bij hem aanwezig was. Toch las
hij reeds heel vroeg de werken van Hendrik Conscience, Alexandre Dumas, Cyriel
Buysse, Louis Couperus, Stendhal en André Dhotel. Het is in deze volgorde dat hij
kennis maakte met deze auteurs.
Als kind verbleef Jan Walravens tijdens de vakantie vaak in Frankrijk, in Parijs en
omgeving, waar een familielid woonde. Hij was zes jaar toen hem plots de passie
voor het vioolspelen te pakken kreeg. Hij zat voortdurend op een ingebeelde viool
te spelen, maar nadat hij een instrument gekregen had en enkele lessen had gevolgd,
was zijn geestdrift geluwd. Tot grote ontgoocheling van zijn vader gaf hij het
vioolspelen op. Onmiddellijk hierop begon hij, misschien wel als compensatie, te
schrijven.
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Zijn eerste, nog stuntelige verhaal, heette Op reis en handelde over een vader, die
met zijn zoon op reis ging. De vader-zoon-relatie zou trouwens een thema worden
dat steeds het oeuvre van Jan Walravens zou beheersen.
Aanvankelijk liep Jan Walravens school in het St.-Jozefinstituut te Anderlecht. Na
een ziekte kwam hij in dezelfde klas terecht als de latere dichter Albert Bontridder
en de latere beeldhouwer Florent Welles. Tot aan het einde van zijn leven zouden
zij vrienden blijven.
Jan Walravens studeerde er heel goed en stond soms met 200 tot 300 punten
voor op de tweede van zijn klas. Toch was hij niet de eerste in opstel, maar werd
op dit gebied voorbijgestreefd door Albert Bontridder, wat hij nooit goed heeft kunnen
verdragen. In deze periode las hij nagenoeg alle romans van Conscience. Iedere
zaterdagavond en zondagmiddag zat hij met zijn ouders in een café in de buurt.
Het grote verschil in leeftijd tussen zijn ouders leidde tot een mislukt huwelijk en om
hieraan te ontsnappen, kenden zij alleen het café.
Als twaalfjarige schreef Walravens een eerste kort toneelstuk. Het speelde in een
krankzinnigenasiel en werd blijkbaar beïnvloed door een bezoek dat Jan als kind
had gebracht aan zijn grootvader.
In 1932 werd er in het gezin Walravens een tweede kindje geboren, maar dit
zoontje is na acht dagen overleden; Jan is enig kind gebleven.
Een jaar later werd Jan Walravens door een ziekte aan de ogen getroffen en was
hij gedurende zes weken blind. Na zijn genezing wilde hij zijn studies niet meer
verder zetten. In de bibliotheek van het Willemsfonds leende hij boeken, zogezegd
voor zijn vader, en las aldus Tolstoj, Buysse, Oeidipus en Zola.
Hij bezocht dan de academie te Anderlecht, waar hij de lessen in
publiciteitstekenen volgde, maar toen hij zeventien was geworden, beslisten zijn
ouders dat hij nu maar moest gaan werken. Hij werd bij een effectenmakelaar
geplaatst, waar hij echter weinig belangstelling voor het werk betoonde. Dit was ook
de periode waarin hij droomde van een katholieke actie zonder echte politieke
betekenis.
Toen de Duitsers in mei 1940 België binnenvielen, koesterde Jan Walravens een
stille haat jegens de bezetters. In juni 1943 werd hij opgevorderd om in Berlijn te
gaan werken. Hij durfde niet onderduiken uit angst dat de Duitsers zijn 67-jarige
vader zouden gijzelen. In Berlijn maakte Jan de eerste bombardementen mee. In
de slecht verlichte schuilkelders van de brandende Duitse hoofdstad trachtte Jan
Walravens L'être et le néant
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van Jean-Paul Sartre te ontcijferen, de auteur die hem het meest zou beïnvloeden.
Ook schreef hij er lange brieven vol theoretische beschouwingen over literatuur
naar zijn vrienden Albert Bontridder en Florent Welles.
Half december 1943 kon hij uit de hel van Berlijn ontsnappen dank zij een vals
ziektebewijs van zijn vader. Gedurende negen maanden bleef hij dan ondergedoken
in het Brusselse. Intussen had hij reeds Jeanne Adams leren kennen, met wie hij
op 11 augustus 1945 in het huwelijk zou treden. Zij zouden kort na elkaar drie
kinderen hebben, een zoon Chris, en twee dochters, Else en An. Hij raakte bevriend
met de componist Pelemans.
Onmiddellijk na de bevrijding, in september 1944, werd Jan Walravens, die nooit
een diploma van lager middelbaar onderwijs had behaald, door zijn vriend Willem
Pelemans op de redactie van het dagblad Het Laatste Nieuws binnengehaald.
De lichamelijke en geestelijke wonden, veroorzaakt door de oorlog, waren nog
niet geheeld of Jan Walravens zette zich reeds in voor een nieuw humanisme.
Intussen maakte hij zijn grote geloofscrisis door. Bovendien overleed op 16 oktober
1944 zijn vader.
Zijn humanisme was gebaseerd op de existentialistische leer van Sartre en Albert
Camus. Walravens werd een hartstochtelijk verdediger van een sterk geëngageerde
literatuur. Herhaaldelijk heeft hij het in zijn nota's over de sociale ellende en het
miserabilisme van de mens. Zijn eigen jeugd zal hier ook wel toe bijgedragen hebben.
Hij verbindt deze humanistische opvattingen met de taak van de progressieve
kunstenaar. Zo schrijft hij in zijn dagboek: ‘Ook de avant-garde is een humanisme.’
De internationale filosofische stroming van het existentialisme heeft zijn kijk op
het leven en de literatuur vergroot. Niet alleen is zijn belangstelling internationaal
gericht, maar tevens is zijn geestelijk dynamisme wars van de benepen braafheid
en het oppervlakkig optimisme dat hij in de Vlaamse literatuur wil bestrijden. Op 24
augustus 1944 schreef hij reeds in zijn dagboek: ‘Ik zou Vlaanderen willen op zijn
kop zetten.’ Maar in juli 1959 zou hij nog steeds vaststellen: ‘Wat zou het mooi zijn
indien wij eindelijk een rebellerende literatuur in Vlaanderen kregen.’
Voortdurend zou Jan Walravens op de bres staan om de nieuwe literatuur te
verdedigen, maar tevens zou hij zijn weerzin uiten voor al wat officieel, dikdoenerig
en huichelachtig was. Zo weigerde hij te spreken op de officiële huldiging van Gaston
Burssens, toen deze de staatsprijs gekregen had en in de bloemetjes werd gezet
door de mensen, die tevoren nooit begrip voor zijn werk hadden getoond.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

184
Na zijn huwelijk in 1945 ging Jan Walravens wonen in de Robert Buyckstraat 7 te
Anderlecht. Op Het Laatste Nieuws kreeg hij spoedig de leiding van de culturele
redactie en stelde hij de wekelijkse pagina ‘Kunst en Letteren’ samen, die hij
hoofdzakelijk met Willem Pelemans gedurende vele jaren volschreef. Later zou hij
ook beroep doen op jonge schrijvers als Hugo Raes en Paul de Wispelaere.
Tijdens de eerste jaren na de oorlog was Louis Paul Boon het enige lichtpunt in
de Vlaamse letteren. Jan Walravens, die ook toezicht uitoefende op het weekblad
De Zweep, plaatste hierin vele verhalen van Boon onder diverse schuilnamen om
aldus deze schrijver in zijn financiële nood te helpen. In 1954 werd hij redacteur en
in 1961 redactiesecretaris van het maandblad De Vlaamse Gids, dat onder zijn
leiding een grote bloei zou kennen en waarin talrijke jongeren debuteerden. Ook
zou hij in dit tijdschrift rubrieken laten schrijven over poëzie door Paul Snoek en
over proza door Paul de Wispelaere.
Heel zijn jeugd heeft Jan Walravens twee plannen gekoesterd: een eigen tijdschrift
beginnen en een toneelgroep oprichten.
In 1949 werd dan het tijdschrift Tijd en Mens opgericht, waarvan Jan Walravens
en Remy C. Van de Kerckhove de stichters waren en waarvan ook Louis Paul Boon,
Hugo Claus, Ben Cami, Albert Bontridder en Marcel Wauters redactieleden werden.
In zijn voorwoord tot het eerste nummer van Tijd en Mens, dat in september 1949
verscheen, schreef Jan Walravens onder meer: ‘Het is er ons in de eerste plaats
om te doen de jeugd aan het woord te laten, die in 1940 twintig jaar was en niet
door professoren maar door de oorlog opgevoed werd.’ En verder ‘In ons verhalend
en essayistisch proza zullen wij streven naar een onvervalste en totale voorstelling
van de mens en van de realiteit die hem omringt.’
Nooit heeft Jan Walravens het prestige van de literatuur los kunnen zien van de
menselijke situatie. Bovendien zag hij de mens steeds geplaatst in zijn tijd. Met een
ongebreideld enthousiasme ging hij aan het werk, schreef ontelbare kritieken in Het
Laatste Nieuws om de nieuwe, experimentele poëzie te helpen doorbreken. Vaak
werd hij hierbij ontgoocheld, maar nooit raakte hij ontmoedigd. Blijkbaar
onvermoeibaar organiseerde hij talrijke bijeenkomsten en lezingen in Vlaanderen
en Nederland. Met even veel geestdrift schreef hij over de abstracte schilderkunst
als over de experimentele poëzie. Maar eigenlijk beheerste hij alle facetten van de
avant-gardekunst. Hij volgde met even veel belangstelling de concrete en
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elektronische muziek, de moderne jazz met een bijzondere voorliefde voor Gerry
Mulligan, het absurde toneel, de film van de nouvelle vague en was een
hartstochtelijk verdediger van de televisie.
In 1950 verhuisde het gezin Walravens naar de Florimond De Pauwstraat 13 te
Anderlecht, waar ook het redactie-secretariaat van Tijd en Mens werd gevestigd.
Dat jaar verscheen zijn eerste boekuitgave in de reeks Tijd en Mens, een monografie
over de Vlaamse schilder Jan Vaerten. Deze werd gevolgd door monografieën over
de schilders Valerius de Saedeleer en Felix De Boeck. Eveneens in de reeks
boekuitgaven van Tijd en Mens verscheen in 1951 zijn eerste literair essay
Phenomenologie van de moderne poëzie. Dat zelfde jaar verscheen ook zijn eerste
roman, Roerloos aan zee, waaraan hij van 1944 tot 1950 had geschreven. Over
deze roman, waarin Walravens voor het eerst in Vlaanderen de existentialistische
ideeën trachtte weer te geven, schreef Herman Teirlinck: ‘Maar dit boek van
Walravens is nieuw - althans nieuw ten overstaan van onze Vlaamse begrensdheid,
en wijders in de betrekkelijke mate van het nieuwe, waartoe een menselijke
boodschap bijdragen kan.’
Zijn tweede jeugddroom zou Jan Walravens in 1951 verwezenlijken. Samen met
Bert Parloor en Staf Knop richtte hij het Brussels Kamertoneel op. Ook met deze
groep zou hij baanbrekend werk in Vlaanderen verrichten. Zij zouden o.m. de eerste
eenakter, Getuigen, van de nog onbekende Hugo Claus creëren, evenals Boy, het
enige toneelspel van Gaston Burssens. Bij deze groep werden ook schilders
betrokken, die toen nog onbekend waren, maar sedertdien grote faam hebben
verworven, zoals Jan Cox, die de decors schilderde, Serge Vandercam en Pierre
Alechinsky. Ook verleenden Fred Engelen, Jo Dua en Lode Verstraeten, die later
naam zouden maken in de Vlaamse toneelwereld, hun medewerking.
Voor de eerste maal bracht deze groep in Vlaanderen werk van Samuel Beckett,
Eugène Ionesco en Arthur Adamov. Vooral te Brussel verrichtte het Kamertoneel
baanbrekend werk, maar het trad ook op in verscheidene steden van Vlaanderen,
evenals in Nederland.
Het Kamertoneel stak definitief van wal op 4, 5 en 6 november 1953 in de kleine
zaal van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Toen werden drie eenakters
gespeeld: Gelijk wij zijn geweest van Arthur Adamov, Getuigen van Hugo Claus en
Met gesloten deuren van Jean-Paul Sartre. Deze laatste eenakter werd door Jan
zelf voor deze gelegenheid vertaald. Dit programma sloeg in als een bom in de
Vlaamse toneelwereld. De traditionele kritiek trok heftig van leer, maar een jong
publiek was
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geestdriftig. Nadien werden ook stukken van Tone Brulin gecreëerd.
Te Antwerpen had men toen nog nooit een stuk van Sartre gespeeld. Walravens
wilde dan per se de Antwerpenaars met het toneel van zijn lievelingsauteur
confronteren. In het Theater op Zolder, waar Tone Brulin directeur was, werd dan
De lichtekooi gespeeld. Het had zulk groot succes, dat men er zes weken lang bleef
spelen.
Maar Walravens wilde zich hier niet beperken tot toneelvoorstellingen. Hij richtte
ook debatavonden in, waar het woord werd gevoerd door Herman Teirlinck, Fred
Engelen, Tone Brulin, dr. Jan Grootaers, Jan de Hartog en Huib van Hellem.
Op zeker ogenblik waren Bert Parloor en Staf Knop beiden geestdriftig om een
stuk van Jan Walravens zelf op te voeren, maar de auteur zelf bleek het niet goed
genoeg te vinden en de creatie vond nooit plaats.
Het bestaan van Het Kamertoneel kostte de drie oprichters heel wat opofferingen.
Toen niemand de leiding wilde overnemen, werd in 1957 besloten de groep te
ontbinden, maar toen reeds bleek dat het bestaan van Het Kamertoneel een mijlpaal
was geweest in de geschiedenis van het Vlaamse toneel.
De doorbraak van de experimentele poëzie in Vlaanderen kwam vooral met de
publikatie van de bloemlezing Waar is de eerste morgen? in 1955 waarin Jan
Walravens de dichters van de groep Tijd en Mens voorstelde. Twee jaar later zou
hij een bloemlezing Vijfde kolom wijden aan de nieuwe strekkingen in het Vlaamse
proza. De titel ontleende hij aan de rubriek, die hij maandelijks schreef in het tijdschrift
De Periscoop. In deze rubriek wijdde Jan Walravens niet alleen aandacht aan de
moderne literatuur, maar schreef hij ook over de schokkende gebeurtenissen, die
zich voordeden in Hongarije, Egypte en Algerije.
De tweede roman van Jan Walravens, Negatief, waaraan hij schreef van 1952
tot 1956, verscheen in 1958 en werd bekroond met de Leo J. Krijnprijs, de prijs die
reeds eerder aan zijn vrienden Louis Paul Boon en Hugo Claus was toegekend.
Niet alleen als essayist en criticus, maar ook als romanschrijver stond Jan
Walravens in de voorste gelederen. Terecht noemde Herman Teirlinck hem een
pegelaar van de tijdsgeest, die stout en roekeloos wrong om uit de oude
beklemmingen vrij te komen. Beïnvloed door het zich uitbreidende existentialisme,
niet terugdeinzend om Nietzscheaanse gevolgen te trekken, vertoonden zijn romans
al de voor- en nadelen van een stellingname op ideologisch gebied. Zo was Roerloos
aan zee een confrontatie met
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de Godsidee of een gevecht met God, existentieel gezien en met de conclusie dat
de mens voor God staat als voor een allesbeheersende macht, zoals tegenover de
oceaan.
Kempadel, het hoofdpersonage van Roerloos aan zee, was nog eerder een
gepersonifieerde gedachte dan een levend personage. Veel overtuigender is dan
ook de roman Negatief, waarin de hoofdpersoon, Pierre Esneux, een zestigjarige
kleptomaan, bezeten blijkt door de krankzinnige manie om alles te vernietigen.
In een interview heeft Jan Walravens toegegeven dat hij invloed had ondergaan
van Dostojefski en André Gide. Typisch Dostojefskiaans in Negatief is de drang van
Esneux tot biechten en tot zelfaanklacht.
Te Kraainem, een gemeente aan de rand van Brussel, liet Jan Walravens een
huis bouwen, waar het gezin zich in 1957 vestigde in de Hortensialaan 25.
Jan Walravens, die altijd een kind van de Brusselse volksbuurten is gebleven en
een liefhebber van de typische drank gueuze-lambik, publiceerde in 1958 de gids
Hier is Brussel, die een onmisbare publikatie is voor wie zijn persoonlijkheid wil
doorgronden. Voor deze studie ontving hij in 1958 de A. Maxprijs. Een erepenning
werd hem nog uitgereikt voor zijn artikel De Gouden Eeuw der grote steden,
verschenen in Het Laatste Nieuws van 2 juli 1958 en handelend over een
tentoonstelling, die datzelfde jaar te Gent werd gehouden. Hij werd ook bevorderd
tot ridder in de Orde van Leopold II.
Intussen was hij ook medewerker geworden aan verscheidene Nederlandse dagen weekbladen. Zo was hij o.m. correspondent voor De Groene Amsterdammer en
medewerker aan Het Nieuwe Boek en Kunst van Nu. Hij was redacteur van de
tijdschriften Kroniek van Kunst en Kultuur en Het Toneel. Ook werkte hij geregeld
mee aan literaire en artistieke uitzendingen van de Vlaamse radio en televisie, o.m.
aan het bekende TV-programma ‘Vergeet niet te lezen’, waarin hij auteurs interviewde
over hun pas verschenen werk. Hij was tevens bestuurslid van de Brusselse afdeling
van het Willemsfonds, leraar aan het Persinstituut te Brussel, lid van verscheidene
commissies en jury's en gaf nog talrijke voordrachten in Vlaanderen en Nederland.
Hij was een zeer goed spreker, die met overtuiging uiteenzettingen over literatuur
en kunst kon houden en zijn geestdrift aan het publiek kon mededelen.
Met Gaston Burssens was hij ook één van de bezielende bestuursleden van de
modernistische kunstkring Celbeton te Dendermonde. Niet alleen
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had hij ontelbare contacten in Vlaanderen en Nederland, maar hij was ook een
graaggeziene figuur in de kringen van franstalige dichters. Hij publiceerde in Le
Journal des Poètes. Hij was ten slotte nog vice-president van de Belgische afdeling
van de Internationale Vereniging van Kunstcritici, zetelde in het inrichtend comité
van de Internationale Poëziebiënnale te Knokke en was bestuurslid van het Vlaamse
PEN-centrum.
Ondanks al deze drukke werkzaamheden nam Jan Walravens thuis ook nog actief
deel aan het familieleven. Hij was er de man niet naar om zich op te sluiten in zijn
werkkamer. Zijn romans schreef hij gewoon in de woonkamer of zelfs aan een hoek
van de keukentafel, met het geroezemoes van de kinderen om hem heen. Soms
liet hij ongevraagd zijn papieren en boeken in de steek om zijn vrouw te helpen bij
het huishouden.
Aan zijn kinderen leerde hij dezelfde levendige belangstelling te hebben voor alle
uitingen van de geest. Hij kon uren met hen praten, maar niet als een wijze oudere
tot onervaren jongeren. Hij wisselde met hen van gedachten als gelijken. De kinderen
hadden ook recht op hun eigen programma's op de televisie, en wanneer het uur
voor hun programma was aangebroken, schakelde hij over, zelfs wanneer op een
andere zender een uitzending bezig was die hem interesseerde.
In zijn woning te Kraainem kwamen in augustus 1960 een twintigtal schrijvers
samen om hem te vieren naar aanleiding van zijn veertigste verjaardag. Onder hen
bevonden zich Gaston Burssens, Hugues C. Pernath, Chris Yperman en de
beeldhouwer Roel D'Haese. Tone Brulin was pas terug uit Zuid-Afrika en draaide
enkele films af die hij ginds had opgenomen en liet platen met Afrikaanse muziek
horen.
In zijn dagboek, waaruit een keuze in 1964 verscheen onder de titel Jan Biorix,
schreef Jan Walravens over deze bijeenkomst: ‘Veertig jaar geworden en veel
vriendelijke vrienden aan huis gehad. Zoals steeds midden de mensen: ellendig
eenzaam geweest. En mij binnenin zo hard gevoeld als een steen in de woestijn.
Ik weet wel wat het is. Voor mij is het alsof ik geen jeugd had. Ik bedoel: alsof
mijn verleden geen waarde, geen bestaan had gehad. Ik ben verschrikkelijk alleen
met wat ik ben. Zonder hinterland. Ik ben veertig jaar, ik wacht op mezelf, dit is op
de teruggave van mijn voorbije jaren.’
In februari 1960 maakte Jan Walravens op uitnodiging van de Unesco voor zijn
krant een reis naar Egypte naar aanleiding van de campagne om het behoud van
de tempels van Aboe-Simbel. Toen hij terug kwam, bleek hij daar hevige koorts te
hebben gehad.
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Twee jaar later zou hij voor de eerste maal ernstig ziek worden. Een geheimzinnige
ziekte, waarover de geneesheren zich niet konden of wilden uitspreken, had hem
neergeveld. Zijn ziekteverlof, dat aanvankelijk voor een paar weken was voorzien,
werd verlengd tot enkele maanden.
Toen hij terugkwam op de redactie van Het Laatste Nieuws was hij niet meer
dezelfde. Van dan af was hij de prooi van de ziekte die hem niet meer zou loslaten.
Alsof hij wist dat hem niet veel tijd meer beschoren was, schreef Jan Walravens
nog druk voort. Van zijn derde roman, die de positieve keerzijde van zijn vorig werk
moest uitbeelden, kon hij echter tot geen hem bevredigende versie meer komen.
Wel schreef hij mooie verhalen als De stenen krekel, dat in 1961 verscheen in de
bloemlezing Dertien Vlamingen, samengesteld door Ivo Michiels. Ook schreef hij
het scenario van een opera voor Willem Pelemans, Het blauw van Pusiano, waarvan
ook de definitieve versie niet is ontstaan, maar de voorlopige tekst in Vandaag II is
verschenen.
Ook bleef hij zo veel mogelijk actief als promotor van de nieuwe literatuur. Zo was
hij nauw betrokken bij de oprichting van de Galgeboekjes, waarvan als eerste deel
zijn Jan Biorix verscheen. De opvallende titel is te danken aan Louis Paul Boon, die
daarover op het omslag in verband met de Tijd en Mensgroep het volgende schreef:
‘Hij was onze chef, onze aanvoerder, onze kapitein van de bende. Wij schreven
zomaar wat. Hugo Claus, Maurice D'Haese en ik. En wij maakten verzen, Bontridder,
Cami en Wauters. Maar Jan wist wat wij ermee bedoelden. Jan gaf het vorm en
inhoud en zin. Als iemand onze literatuur veranderd heeft, dan moet hij daar
verantwoordelijk voor gesteld. Met die flikkerende ogen, met die bewegende handen,
met die ruige snor: Ambiorix. Ik verontschuldig mij, maar ik heb hem soms met
vertederde spot gezegd: Janbiorix.’
Benevens aan het derde deel van zijn romantrilogie werkte Jan Walravens ook
nog aan een volavond toneelspel, dat eveneens onafgewerkt is gebleven. Hij had
trouwens plannen voor verscheidene toneelstukken.
De woorden, die hij over de dood van Vincent Van Gogh voor de Vlaamse televisie
zei, kregen na zijn dood een nieuw reliëf. Hij zei, waarschijnlijk welbewust en
opzettelijk, over Van Gogh: ‘Hij wist dat hij sterven ging, maar hij was heel kalm,
heel rustig.’
Ook Jan Walravens wist dat hij ging sterven en bleef heel rustig toen hij opnieuw
naar het St.-Elisabethziekenhuis te Ukkel diende overgebracht. Zijn moeder en zijn
vrouw waren de enige getuigen van zijn laat-
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ste ogenblikken. Zijn kinderen had hij inderdaad de laatste dag niet meer willen
zien. De dokter had hem gewaarschuwd dat de laatste dag aangebroken was. Hij
aanvaardde rustig zijn lot.
Terwijl zijn moeder zich over hem boog, draaide hij zich op zijn rechterzijde en
scheen zich goed te nestelen. Toen is hij heel zacht de dood ingegleden. Het was
25 juni 1965. Hij was 45 jaar geworden.
WILLEM M. ROGGEMAN
Een volledige bibliografie van Jan Walravens verscheen in het huldeboek
Facetten van Jan Walravens dat door het maandblad De Vlaamse Gids
als nrs.3 en 4 in 1966 werd uitgegeven.
Een monografie van Jan Walravens door Paul de Wispelaere, evenals
het eerste deel van zijn Verzameld werk, waarin zijn creatief proza is
opgenomen, zijn in voorbereiding.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden op 19 juni 1971
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, de heer H.A. Gomperts.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1970-1971.
3. Verslag van de Noordelijke afdeling over het jaar 1970-1971.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1970.
5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1970.
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1970. Met
rapport van de kascommissie.
7. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1970-1971.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1970-1971.
9. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage. Het bestuur stelt voor deze te handhaven
op fl. 25,-.
10. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
11. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
Koud buffet in restaurant Nieuw-Minerva, Vrouwensteeg II.
12. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
13. Uitreiking van de dr. Wijnaendts Francken-prijs.
14. Verkiezing van bestuursleden.
15. Verkiezing van leden in de vaste commissies.
16. Voordracht van de heer dr. J. Tinbergen: Over meten in de
menswetenschappen.
17. Mededelingen van het bestuur.
18. Verkiezing van een voorzitter.
19. Rondvraag.

1. Opening
In zaal XI van het Leidse Academiegebouw, waar deze jaarvergadering werd
gehouden, waren 60 leden aanwezig. De voorzitter opende te 11.30 uur de
vergadering waarna gezamenlijk de in het afgelopen jaar gestorven leden werden
herdacht:
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W. Banning, A. Blonk, A.W. Byvanck, Th. Goossens, S.J. Gudlaugsson, J. Haak,
J.H.T. Hell, R. Herreman, A. de Hoog-Nooy, W.J. de Kock, P.C. Korteweg, M.E.
Kronenberg, W. Leendertz, Th. J.G. Locher, F. Lugt, P. van der Meer de Walcheren,
M. de Meyer, A.M.P. Mollema, A.H. Nijhoff-Wind, J.J. Poortman, Th. H. le Roux,
P.C. Schoonees, E.J.F. Smits, H. Smitskamp, L. Snackers, E.I. Strubbe, F.
Vercammen, J.M. van Walsum-Quispel en J.J. Westendorp Boerma.
Na het uitspreken van zijn rede, die elders in dit jaarboek is afgedrukt, stelde de
voorzitter, op verzoek van enkele leden, allereerst de rondvraag aan de orde. De
heer G. Kamphuis herinnerde zich dat enkele jaren geleden, na aandrang uit de
vergadering, de bibliothecaris toegezegd had een boekje over onze bibliotheek te
laten verschijnen. Hij wilde graag weten hoe het daarmee stond. De bibliothecaris
antwoordde dat er een gids voor de Universiteitsbibliotheek in voorbereiding is en
dat daarin ook aandacht zal worden geschonken aan de bibliotheek van de
Maatschappij. Op een vraag van de voorzitter wanneer we dit boekje tegemoet
kunnen zien, deelde hij, onder voorbehoud, mede dat het over een jaar zal kunnen
verschijnen.
De heer dr. J.N. Bakhuizen van den Brink wilde graag weten hoe het staat met
het werk aan het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. De heer dr. J.L. van
der Gouw kon hem inlichtingen geven. De Rijkscommissie voor de Vaderlandse
Geschiedenis heeft een speciale subcommissie voor dit werk ingesteld. Voorzitter
is dr. I. Schöffer en er is een gesalarieerde redaktiesecretaris. Er wordt dus gewerkt.
Een vraag van de heer dr. D. Wiersma of het niet mogelijk zou zijn de
vergaderingen van een Commissie bij te wonen, was aanleiding tot een gesprek
over status en werkwijze van de commissies, vooral die voor Geschied- en
Oudheidkunde en voor Taal- en Letterkunde. (De Commissie voor Schone Letteren,
aldus de heer G. Borgers, is een ‘gewone’ commissie met gewoon commissiewerk:
jureren, leden voordragen, suggesties doen, enz.). De voorzitter meende dat het
niet zou lukken deze commissies ‘open te breken’ of iets te doen aan het instituut
van de zogenaamde slapende leden (leden die moeten aftreden omdat hun
zittingsperiode is afgelopen, maar die toch lid van de Commissie blijven... tot zij
opnieuw worden gekozen). Men zou dit, ironisch gesproken aldus de voorzitter, ook
subversieve leden kunnen noemen. (Interruptie van de heer dr. J.N. Bakhuizen van
den Brink: ‘ik ben zo'n subversief lid’). Zowel de heer dr. C.A. Zaalberg als de heer
dr. J.L. van der Gouw betoogden dat het onmo-
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gelijk zou zijn ‘buitenstaanders’ toe te laten. Een vergadering van de Commissie
voor Taal- en Letterkunde is tegelijkertijd vergadering van de redaktie van het
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de lezingen die worden
gehouden worden gepubliceerd en ook de vergaderingen van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde zijn echte werkvergaderingen. Er worden, aldus de
heer dr. J.L. van der Gouw, geen echte voordrachten gehouden, maar er wordt
gesproken over onderwerpen waarmee de leden bezig zijn. Om het niveau van de
commissie te handhaven moeten we strenge normen aanleggen; daardoor is de
keuzemogelijkheid klein en moeten we wel aftredende leden als ‘slapende’ leden
accepteren. De heer dr. J.G. Bomhoff vroeg zich af of het bestuur hier niets aan
zou kunnen doen. De voorzitter antwoordde dat hij ook niet zo gelukkig is met de
bestaande toestand, maar de jaarvergadering kiest nu eenmaal de leden van deze
commissies en het bestuur kan daar geen enkele invloed op uitoefenen. Blijven
deze commissies hun huidige standpunten handhaven dan zullen we daar in
onderling overleg over kunnen praten, maar meer ook niet. De heer A.L.I. Sivirsky
kwam met een verzoenend voorstel: laat de commissies werkgroepen instellen; de
commissievergaderingen kunnen dan openbaar en de vergaderingen van de
werkgroepen besloten zijn. Maar het kon geen genade vinden in de ogen van de
commissieleden omdat zij, zoals de heer dr. J.N. Bakhuizen van den Brink opmerkte,
reeds werkgroepen zijn, terwijl ook de voorzitter er niet warm voor kon lopen.
De verslagen, genoemd onder punten 2-8 van de Orde der werkzaamheden,
werden met een enkele wijziging goedgekeurd. De heer dr. B.C. Damsteegt wilde
in het verslag van de bibliothecaris ‘Collectie-De Jong’ veranderen in ‘Collectie-Dirk
de Jong’. De bibliothecaris vond dit niet nodig omdat de collectie voldoende bekend
is, maar de voorzitter steunde toch het voorstel van de heer Damsteegt omdat men
ook aan een andere De Jong zou kunnen denken. Vanzelfsprekend had de
bibliothecaris geen bezwaar tegen deze aanvulling. Op verzoek van de heer dr. J.G.
Bomhoff zal aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde gevraagd worden in hun
jaarverslag voortaan de samenstelling van de commissie te vermelden.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen gedurende het jaar 1970-1971
Op 1 juni 1971 bedroeg het aantal leden 950, onder wie twee ereleden en tien
begunstigers. Hiervan woonden er 704 in Nederland, 124 in België en
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56 in Zuid-Afrika, terwijl de overigen verblijf hielden in andere landen van Europa
of in andere werelddelen.
Door overlijden ontvielen ons dit jaar 29 leden. Voor het lidmaatschap bedankten
20 leden.
De door de jaarvergadering gekozen leden aanvaardden hun benoeming,
uitgezonderd mevr. F. ten Harmsen van der Beek.
Door het bestuur werden in de loop van het jaar tot lid benoemd: mevr. Anna
Wagner en de heren J. Boets, C. Boschma, Patrick Conrad, E. Eylenbosch, J.W.
Groesbeek, B. Kok, C.C. Krijgelmans, L. Peeters, D. Robberechts, J.H. Scheffer,
W. Vaerewyck en L. Veydt. Behalve de heren Conrad, Krijgelmans, Robberechts
en Veydt stemden zij daarmee in.
De door de jaarvergadering-1970 gekozen nieuwe leden in het bestuur en in de
vaste commissies verklaarden zich bereid de opengevallen plaatsen in te nemen.
Het bestuur vergaderde zesmaal onder voorzitterschap van de heer H.A.
Gomperts. De heren dr. A.F. Mellink en J. de Roek, respectievelijk vertegenwoordiger
van de Noordelijke Afdeling en van de Contactcommissie van België, woonden alle
vergaderingen bij, op twee na. Op deze wijze is een bijzonder nuttig en prettig contact
ontstaan. Wij zijn beiden dan ook bijzonder erkentelijk voor hun medewerking. Dat
geldt evenzeer voor onze vertegenwoordiger in Zuid-Afrika, de heer dr. Jan Ploeger,
wie geen moeite te veel is als het om de belangen van de Maatschappij gaat.
De pogingen de Zuidoostelijke Afdeling uit haar slaap te doen ontwaken bleven
helaas nog zonder resultaat. Met betrekking tot een op te richten Zuidwestelijke
Afdeling kan vermeld worden dat de heer M.P. de Bruin (Middelburg) zich bereid
verklaarde zich hiervoor in te spannen.
Over de toestand van de financiën kan met een gerust hart gezegd worden dat
die goed is. Uitdrukkelijk willen wij uiting geven aan onze erkentelijkheid voor het
begrip en de steun die wij ondervinden van de desbetreffende afdeling van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van het College van Curatoren der
Rijksuniversiteit van Leiden.
Artikel 51, lid 4 van de herziene Wet vermeldt: ‘Er bestaat eveneens een commissie
van advies aangaande de financiën der Maatschappij.’ Het verheugde ons de heren
M.D. Frank, Th. H. Lunsingh Scheurleer en mr. G.C. van der Willigen bereid te
vinden deel uit te maken van deze nieuw-ingestelde commissie.
De door het bestuur benoemde jury voor de Prijs voor de Literaire Kritiek,
bestaande uit de heer C.J.E. Dinaux (voorzitter), mevr. dr. M.H. Schen-
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keveld en de heer Ludo Simons, adviseerde de prijs ditmaal toe te kennen aan de
heer P.S. de Wispelaere (zie bijlage I). Het bestuur volgde dit advies gaarne op
zodat in samenwerking met de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek de prijs door onze ondervoorzitter, de heer G. Borgers, op 2 april
in het Muiderslot kon worden uitgereikt.
De Commissie voor de Publicaties is nog steeds bezig de achterstand in de
verschijning van het jaarboek in te lopen. Door een cumulatie van werkzaamheden
en vertrek uit Leiden zag de voorzitter van deze commissie, de heer dr. P.A.M.
Geurts, zich genoodzaakt als voorzitter af te treden. Door het bestuur werd de heer
mr. J.R. de Groot als zijn opvolger aangewezen, terwijl de heer E. Braches tot
secretaris werd benoemd.
Omdat de uitgever van de reeksen Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde
en de Zwolse Drukken en Herdrukken, W.E.J. Tjeenk Willink NV, thans deel uitmaakt
van de Kluwergroep, moest de oorspronkelijke regeling met de eerstgenoemde
uitgever (20 procent korting voor onze leden) herzien worden. Wij zijn dankbaar dat
ook de Kluwergroep onze leden een korting van 20 procent wil toestaan op
bestellingen van delen uit genoemde reeksen. Er is echter één nieuwigheid: de
boeken moeten besteld worden bij en betaald worden aan het secretariaat van de
Maatschappij.
Een steeds terugkerend punt op de agenda der bestuursvergaderingen was het
Wetenschappelijk Bureau. Dat er een grote kans bestaat dat wij in staat gesteld
zullen worden dit bureau op te richten is mede een gevolg van de steun die wij
ondervonden van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, de Academische Raad en de Afdeling Bevordering
Wetenschapsbeoefening van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Wij
zijn allen oprecht dankbaar voor hun medewerking.
De ledenvergaderingen werden dit jaar gehouden op 16 oktober 1970, 11
december 1970, 15 januari 1971, 18 februari 1971, 19 maart 1971 en 27 april 1971.
De eerste vergadering was gewijd aan de vraag, behandeld door de heer dr. I.
Schöffer: ‘Waren de mensen vroeger wezenlijk anders door andere sociale en
sexuele opvoeding en moraal?’ In de tweede vergadering maakte de heer dr. J.A.
Emmens ons deelgenoot van zijn ‘Gedachten over het ontstaan van het genrestuk’,
terwijl de heer dr. S.C. Dik in januari sprak over ‘Beginnen: semantische en
syntactische eigenschappen.’ De reeks ‘normale’ ledenvergaderingen werd
onderbroken door een forum in
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Holiday Inn te Leiden over ‘De methode van geschiedschrijving in dr. L. de Jongs
boek: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.’ Het forum werd
gevormd door de heren dr. I. Schöffer (voorzitter), dr. M.C. Brands, H. van Galen
Last, dr. L. de Jong en dr. A.F. Manning. Daarop volgde een openbare vergadering
waarbij de heren Ivo Michiels en Jacq Firmin Vogelaar met elkaar en de aanwezigen
van gedachten wisselden over ‘De taal van de moderne literatuur en de politieke
verantwoordelijkheid van de auteur.’ De reeks werd ten slotte afgerond met een
lezing van de heer E. Braches over ‘R.N. Roland Holst en de waterlelies.’ De
vergaderingen werden bezocht door achtereenvolgens 40, 45, 60, 175, 125 en 20
leden en gasten.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1970-1971
Tijdens het verslagjaar werden op de maandvergaderingen de volgende voordrachten
gehouden: 11 april 1970: dr. H.P.H. Jansen, ‘Laat middeleeuwse grondslagen der
moderne democratie’; 10 oktober 1970: dr. H.T. Waterbolk, ‘Het vraagstuk van de
herkomst der Friezen opnieuw beschouwd’; 12 november 1970: ‘Jan Wolkers, Over
en uit eigen werk’; 12 december 1970: dr. E.H. Waterbolk, ‘Vigilius van Aytta als
maecenas’; 16 januari 1971: dr. P.J. van Winter, ‘De naam van de tachtigjarige
oorlog’; 13 februari 1971: dr. H.G. Hubbeling, ‘Wetenschap en ethiek’; 13 maart
1971: dr. L. Buning, ‘Het radicale activisme van Gent 1914-1918.’
De vergaderingen vonden alle te Groningen plaats, behalve de
decemberbijeenkomst die te Leeuwarden in de zaal van het Fries Museum werd
gehouden.
Bijzonder grote belangstelling trok de avond met Jan Wolkers, waarvoor zich ruim
duizend leerlingen van hogere klassen van de scholen voor vwo gemeld hadden,
zodat er een beperkte toewijzing moest plaatsvinden. Twee zalen van het
Academiegebouw verwerkten de stroom van hoorders waarvan een deel het vraagen antwoordspel slechts via de TV-verbinding kon volgen.
De overige maandvergaderingen genoten ook een bevredigende mate van
belangstelling van de zijde der leden en in enige gevallen ook van introducés.
Door overlijden ontviel ons het oud-bestuurslid E.J.F. Smits, die steeds een zeer
trouw bezoeker der vergaderingen was.
Als nieuwe leden traden door verkiezing, benoeming of vestiging toe
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de heren W. Blok, C. Boschma, J.P. Guépin, R.H. van den Hoofdakker en K. Iwema.
Het ledental der afdeling bedraagt nu 77.
Als voorzitter werd op de jaarvergadering van 11 april 1970 dr. L.S. Meihuizen
gekozen, die hiermee de plaats innam van dr. E.H. Kossmann.
De samenstelling van het bestuur was dus als volgt: dr. L.S. Meihuizen (voorzitter),
dr. A.F. Mellink (secretaris), dr. L.J. Engels (penningmeester) en J. Romijn (assessor).

4. Verslag aangaande die ‘Maatschappij’ in die Republiek van
Suid-Afrika oor die jaar 1970
Die ledetal van die ‘Maatschappij’ in die Republiek van Suid-Afrika bedra tans
(Desember 1970) 46. Tydens die afgelope jaar is geen nuwe lede gekies nie, maar
die bestuur het prof. dr. B. Kok, rektor van die Universiteit van die Oranje-Vrystaat,
Bloemfontein, as lid benoem. Prof. Kok het die benoeming aanvaar.
Prof. dr. S.P.E. Boshoff, in 1922 as lid gekies, het die begeerte uitgespreek om
te bedank.
Gevoelige verliese is, in die eerste plek vir Suid-Afrika en terselfdertyd deur die
‘Maatschappij’ gely deurdat die volgende lede aan hul naasbestaandes, hul land
en hul volk ontval het: Prof. dr. Willem J. de Kock (benoem in 1964), 'n bekende
Suid-Afrikaanse historikus en redakteur van die Suid-Afrikaanse Biografiese
Woordeboek (S.A.B.W.); prof. dr. Thomas H. le Roux (gekies in 1910), 'n
vooraanstaande taalgeleerde en die oudleermeester van 'n groot aantal studente
in die vak Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van Pretoria; en dr. Pieter C.
Schoonees (gekies in 1949), in lewe hoofredakteur van die Woordeboek Afrikaanse
Taal (W.A.T.). Prof. dr. Wilfried de Pauw het, in verband met sy amptelike
werksaamhede, na België teruggekeer.
Prof. dr. G.S. Nienaber, oud-hoogleraar aan die Natalse Universiteit, is deur die
Universiteit van die Oranje-Vrystaat met 'n ere-doktoraat vereer en tree tans o.m.
as 'n deeltydse lid van die Publikasieraad op.
Wyle dr. P.C. Schoonees is, as hoofredakteur van die W.A.T. deur dr. F.J. Snyman
opgevolg, terwyl dr. I.D. du Plessis as die eerste kanselier van die Universiteit van
Wes-Kaapland benoem is.
Aan prof. dr. M. Bokhorst is die Besondere Erepenning vir Kultuurhistoriese
Prestasie deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns toegeken,
terwyl die Akademie die Markus Viljoen-medalje vir Joernalistiek aan mnr. L.W.
Hiemstra en die Akademieprys vir vertaalde werk
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aan André P. Brink vir die vertaling van Alice deur die Spieël en al sy vertalings tot
dusver toegeken het.
Prof. dr. Ernst van Heerden het wyle prof. dr. N.P. van Wyk Louw as hoof van die
departement Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van die Witwatersrand,
Johannesburg, opgevolg terwyl out-rektor prof. dr. H.B. Thom 'n ere-doktorsgraad
in die Opvoedkunde van die Universiteit van Stellenbosch ontvang het.
Prof. dr. A.N. Pelzer, tans registrateur van die Universiteit van Pretoria, is as
departementshoof (Geskiedenis) deur prof. dr. F.J. du Toit Spies opgevolg.
Voorsitter van die Boekekommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie is prof.
dr. P.J. Nienaber, terwyl prof. Meyer de Villiers en prof. dr. G.S. Nienaber o.m. lede
van die Taalkommissie van reeds genoemde Akademie is.
In die jongste uitgawe van die Jaarboek van die Suid-Afrikaanse Akademie (1970)
kom 'n aantal van bogenoemde besonderhede voor, terwyl in dié publikasie tewens
vermeld is dat M.E.R. (dr. M.E. Rothmann) met die Tienie Holloway-medalje vir
Kleuterlektuur (1970) vereer is. Ten slotte dien vermeld te word dat dr. Stephanus
J. du Toit met die ere-lidmaatskap van die Suid-Afrikaanse Akademie vereer is.
In die uitgawe van die Nuusbrief van die Suid-Afrikaanse Akademie (jg.8, Augustus
1970) kom 'n keurlys van oorspronklike en vertaalde Afrikaanse jeugboeke voor.
'n Terugblik oor 1970 vertoon, met betrekking tot die ‘Maatschappij’ se lede in die
R.S.A. veral kenmerke van gevoelige verliese wat gely is. Andersyds bied die feit
dat 'n aantal lede se verdienstes in die een of ander vorm erkenning gevind het
redes tot dankbaarheid. Die hoop word ten slotte uitgespreek dat die middele gevind
mag word waardeur die ledetal van die ‘Maatschappij’ in die Republiek binne die
eersvolgende jare vergroot mag word.
JAN PLOEGER

5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1970
De belangrijkste verwerving van de verslagperiode vormt die van de Collectie-De
Jong. Deze verzameling van een 800-tal illegale en klandestiene Nederlandse
uitgaven uit de periode 1940-1945 is tot dusverre ongeëvenaard. Het stemt tot grote
dankbaarheid, dat de verzameling voor de Maatschappij kon worden verworven.
In de verslagperiode verwierf de bibliotheek aan gedrukte werken 1936
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aanwinsten. Hiermee zet de in 1969 geconstateerde stijging (1425) ten opzichte
van 1968 (888) zich voort. Het aantal nieuwe werken bedroeg 898 (846). Hiervan
werden 609 (635) door koop en 108 (164) door schenking verworven. Het aantal
verworven antiquarische werken bedroeg 1023 (582). De sterke stijging in aantal
laat zich verklaren door de aankoop van de hierboven genoemde Collectie-De Jong.
In de verslagperiode werd begonnen met de systematische uitbouw van de
verzameling literaire publicaties die niet via de gebruikelijke kanalen kunnen worden
betrokken. Hierbij viel met name het accent op de aanschaf van moderne
‘underground’-periodieken. Een aantal contacten werd gelegd en vooral in België
bleek een grote bereidheid te bestaan in te gaan op het initiatief van de bibliotheek.
Terwijl voor het komende jaar een groter toevloed te melden zal zijn, kan over de
verslagperiode in ieder geval al worden vermeld dat periodieken als Yang en
Tafelronde (hiervan vooral de eerste jaargang) in belangrijke mate zijn aangevuld,
dat een op één nummer na complete reeks Yang-cahiers kon worden aangekocht
en dat in Noord-Nederland bijvoorbeeld een volledige reeks van het tijdschrift
Vers-Univers werd verworven.
Het aantal ontvangen overdrukken bereikte in de verslagperiode een dieptepunt.
Niet meer dan 15 publicaties (tegen 52 in het verlopen jaar) konden worden
opgenomen.
De toeneming van het aantal door abonnement of ruil verkregen tijdschriften
bedroeg 39 (14). De sterke stijging van dit aantal is mede veroorzaakt door een
aantal abonnementen op avant-garde-periodieken.
De in het vorig verslag gemelde verheugende ontwikkeling in het onderhoud van
het bezit vond in deze verslagperiode voortgang.
Het aantal uitleningen van boeken en tijdschriften uit ons bezit bedroeg 5775
(5191). Er dient rekening mee te worden gehouden dat een belangrijk deel van het
bezit van de bibliotheek ter plaatse wordt geraadpleegd.
In de verslagperiode werden 19 handschriften naar elders uitgeleend, waarvan
9 naar het buitenland. Acht belangrijke handschriften werden ter beschikking gesteld
van de tentoonstelling Middelnederlandse handschriften uit Europese en
Amerikaanse bibliotheken in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel. Deze
expositie werd ingericht ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis.
Het aantal handschriften, dat geheel of gedeeltelijk werd verfilmd, bedroeg 69.
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De volgende handschriften werden door de Maatschappij verworven:
Ltk.2059-2061. Brieven van Jacob van Lennep aan Hijman Binger over de uitgave
van Vondels Werken door Van Lennep bij Binger, 1849-1868. Met enige daarmee
samenhangende stukken uit het bezit van de laatste.
Ltk.2062. Zeven bladen van een vijftiende-eeuws gebedenboek, met een vervalste
datering ‘geeindet int iaer m.ccc.lv’.
Ltk.2063. Personalia van J. Verdam. Eén portefeuille.
Ltk.2064. Johannes Canisius, Collacien I-XXIV, in de zgn. Noord-Nederlandse
vertaling. Hs. op papier, in folio, 278 ff. Geschreven door Maria Pijls (in
Maria-Wijngaard te Weert?), omstreeks het midden van de zestiende eeuw.
Ltk.2065. Jan Greshoff, Onsamenhangende en niettemin pessimistische
beschouwingen over het koffyhuis voorheen en thans. Autograaf. Op papier, in
quarto, 14 ff.
In 1970 ontving de bibliotheek schenkingen van de volgende personen en
instellingen:
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; dr. J. van Bakel, Nijmegen; Bestuur voor
Internationale Betrekkingen, Brussel; A.P. de Bont, Deventer; drs. R. Breugelmans,
Leiden; Bureau Curatoren der Rijksuniversiteit, Leiden; E.J. Casparus, Coevorden;
prof. dr. A.E. Cohen, Heemstede; Collegium Neerlandicum Ende Levet Scone,
Leiden; Commissie Uitgaven van Geschriften Consulaat-generaal van België,
Rotterdam; Corvey NV, Amsterdam; dr. E. Crone, Bergen (N.H.); dr. B.H. Erné,
Amersfoort; prof. mr. H. de la Fontaine Verwey, Amsterdam; Gemeente-archief,
's-Gravenhage; Gemeentelijke Archiefdienst, Gorinchem; Genootschap
Amstelodamum, Amsterdam; J.H. de Groot, Arnhem; Koninklijk Museum van het
Leger en van Krijgsgeschiedenis, Brussel; Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden;
dr. A.C. Honders, Groningen; J. van In, Lier; Instituut voor Nederlandse Lexicologie,
Leiden; D. de Jong, Leiden; mevr. J.L. Kern-Esbach, Leiden; dr. G.A. van
Klinkenberg, Rotterdam; Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, Brussel;
Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; Koninklijke Vlaamse Akademie voor Taalen Letterkunde, Gent; Kooyker NV, Leiden; dr. C. Kruyskamp, Leiden; J.L. de
Meester, Freiburg; Meulenhoff & Co. NV, Amsterdam; R.R. Michel, Heemstede;
mevr. G.E. Monsees-van der Veen; Museumverein für das Fürstentum Lüneburg,
Lüneburg; Nederlandse Boekenclub, 's-Gravenhage; NUFFIC, 's-Gravenhage;
Parool-pers, Amsterdam; Raad voor de
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Kunst, 's-Gravenhage; L. Roppe, Hasselt; Th. van Rossum, Beek en Donk;
Rotterdams Leeskabinet, Rotterdam, Sasland-uitgeverij, Groningen; prof. dr. J.
Smits van Waesberghe, Amsterdam; Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika;
prof. dr. J.v.d. Veen, 's-Gravenhage; P. de Vree, Antwerpen; H.J. Witkam, Leiden;
prof. dr. A.C. Zaalberg, Leiden; P.v.d. Zwan, Bijlmermeer; R.v.d. Zijpe, Kassel;
Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Groningen, Leiden, Utrecht; Bibliotheek van
de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam; Bibliotheek van de Katholieke
Universiteit te Nijmegen.

6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1970 van de penningmeester (zie bijlage iv)
Ondergetekenden, mejuffrouw mr. A.J. Versprille en mr. G.C. van der Willigen,
verklaren hierbij de boeken en financiële bescheiden over 1970 van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te hebben gecontroleerd, en na tellingen en
steekproeven tot de overtuiging te zijn gekomen dat de boekhouding accuraat en
met zorg is bijgehouden, zodat zij gaarne voorstellen de penningmeester onder
dankzegging te déchargeren. Leiden, 7 mei 1971.
(w.g.) A.J. Versprille, gecommitteerd bestuurslid; G.C. van der Willigen,
gecommitteerd lid buiten het bestuur.

7. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1970-1971
De commissie vergaderde maandelijks, waarbij de volgende onderwerpen behandeld
werden: 23 september 1970: dr. C. Kruyskamp, ‘Tengnagel redivivus’; 21 oktober
1970: dr. C.F.P. Stutterheim, ‘Brabander-problemen’; 18 november 1970: dr. K.
Heeroma, ‘De derde Reinaert’; 16 december 1970: dr. K. Heeroma, ‘Over de proloog
van de Reinaert’; 20 januari 1971: dr. G.A. van Es, ‘Het aspect als syntactische
functie’; 17 februari 1971: dr. G.A. van Es, ‘Het aspect als syntactische functie’
(vervolg en slot); 24 maart 1971: dr. M.C. van den Toorn, ‘Balansschikking en
disjunctie’; 21 april 1971: dr. J. van Bakel, ‘Generaliseren in het lexicon’; 19 mei
1971: dr. G. Kazemier, ‘Hadewijch en de Minne in haar strofische gedichten.’
De commissie voerde de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, waarvan tijdens het verslagjaar verschenen: aflevering 4 van deel 86
en aflevering 1 en 2 van deel 87.
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8. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1970-1971
De commissie vergaderde viermaal. Op de vergaderingen werden de volgende
voordrachten gehouden:
29 oktober 1970: dr. P.C. Boeren over ‘Chemische en medische handschriften
uit de nalatenschap van Vossius in de Universiteitsbibliotheek’, dr. D.J. Roorda over
‘De kunst van het popularizeren van de geschiedenis’ en dr. G.I. Lieftinck over ‘Twee
nieuwe delen van de Catalogue de manuscrits datés.’
26 november 1970: dr. L. Brummel over ‘De geschiedenis van het Haags Historisch
Gezelschap’, dr. W.R. Juynboll over ‘Een schilderij van Velasquez dat te Londen
zal worden geveild’ en dr. J.L. van der Gouw over ‘Een rekening van de Heren van
Strijen en Putten.’
25 februari 1971: dr. C.C. de Bruin over ‘Een geschrift van Erasmus: Excitatio ad
studium evangelicae lectionis’ en dr. J.J. Woltjer over ‘De houding van Dordrecht
in de opstand van 1572.’
25 maart 1971: dr. J.J. Woltjer over ‘De conflicten tussen de Amsterdamse schout
Willem Bardes en de burgemeester Hendrik Dirksz over vervolging van ketters in
het midden van de zestiende eeuw’, dr. D.J. Roorda, ‘Over de mogelijkheid om
bepaalde historische gegevens per computer te verwerken’ en dr. J.L. van der Gouw
over ‘De zelnering in het land van Strijen en Putten in de veertiende eeuw.’
De commissie was in 1970-1971 als volgt samengesteld: dr. J.L. van der Gouw
(voorzitter), dr. W.C. Braat (secretaris) en dr. L. Brummel, dr. A.E. Cohen, dr. J.A.
van Dorsten, dr. W.R. Juynboll, dr. G.I. Lieftinck, dr. D.J. Roorda en mejuffrouw mr.
A.J. Versprille (leden).

9. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage
Het voorstel van het bestuur de jaarlijkse bijdrage vast te stellen op fl. 25,- werd
zonder discussie aanvaard.

10. Verkiezing nieuwe leden
De heer E. Braches deelde namens de commissie van stemopneming (bestaande
uit de dames dr. N. Bakker, A. Gast en dr. E. Hulshoff Pol en de heren E. Braches
en dr. A. Crena de Iongh) mede dat binnengekomen waren 231 geldige stembiljetten
met een totaal aantal van 5002 uitgebrachte stemmen. Gekozen werden: G.J.D.
Aalders H. Wzn., A. Derolez, D. Fren-
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kel Frank, J. van Haver, Gerben Hellinga, S.A.P.J.H. Iansen, J. Kempen, F.R.J.
Knetsch, G. Komrij, R. Kousbroek, W.A.M. de Moor, H. Paardekooper-van Buuren,
N. de Paepe, N.E.M. Pareau (H.J. Scheltema), H. Pernath, Paul Snoek, H. Speliers,
R. Steensma, P.E.L. Verkuyl, J. Verstegen, P. de Vree en A.M. van der Woude.

11. Toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Bij de bespreking van het rapport van de Commissie voor schone letteren over de
toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (zie bijlage II) maakte de
heer dr. J.G. Bomhoff de opmerking dat de formulering ervan bijzonder gebrekkig
was. Hij wilde een volgende jury op het hart drukken zorgvuldiger te zijn. De voorzitter
was het daar beslist niet mee eens en hij beklemtoonde bovendien dat de
vergadering niet achter elk woord of iedere formulering van het rapport behoefde
te staan, maar dat alleen gevraagd werd om al dan niet met de conclusie van het
rapport in te stemmen. Het advies van de jury en het gelijkluidend advies van het
bestuur werden daarop door de vergadering opgevolgd.

12. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Bij het begin van de middagvergadering heette de voorzitter de heren W. Huyskens
en dr. H.H. Zwager welkom. De heer G. Borgers las het rapport van de jury voor de
Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor, waarna de voorzitter de prijs met een
hartelijke gelukwens aan de heer W. Huyskens overhandigde.
‘En wat zegt-ie nou?’, dacht de heer Huyskens hardop: ‘Dank aan u die mij fictieve
eer en een concreet bedrag gunt. Met de eer weet ik minder goed raad dan met het
geld. Eer of bewondering verdien je misschien na bewezen diensten. Maar wat voor
dienst heb ík bewezen? De literatuur verrijkt? Voor mijn eigen gevoel heb ik op
literair terrein nog zo weinig gedaan. Ik zoek nog naar de weg erheen, ik vraag me
af of ik wel een schrijver van voldoende gehalte kan zijn in een tweeslachtige tijd,
die enerzijds voortdurend de uiterste oorspronkelijkheid van zijn schrijvers eist,
anderzijds grove minachting voor het geschreven woord demonstreert, die enerzijds
oorspronkelijkheid zoekt, anderzijds op onmacht stuit. De commissie die het
juryrapport samenstelde, reikt me gelukkig de hand, nu verlegenheid groter is dan
zekerheid: nadrukkelijk stelt zij vast dat deze literaire prijs er een van aanmoediging
is. In eerste instantie stelt
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die schouderklop me gerust. Er mag nog van alles gebeuren, óók een dodelijke
stilte en geen woord meer op papier, al is dit het laatste wat ik wil, omdat ik me dan
zou afsnijden van een vitale mogelijkheid tot reflectie. Schrijvenderwijs verloopt die
reflectie zeer langzaam en secundair, maar er is de hoop dat daardoor primaire
zaken worden gevat.
‘Deze ‘werkdefinitie’ maakt duidelijk dat ik natuurlijk een klein beetje gek moet
zijn; een taalgek. Maar ook hierin sta ik gelukkig niet alleen. Er zijn nog lezers die
de taalgek herkennen, omdat zij met hem de hardnekkige overtuiging ritualiseren
dat het geschreven en gelezen woord bij machte is - dwars tegen het geraaskal in
- iets over ons bestaan uit te spreken dat hout snijdt, al is dat misschien minder dan
het vooruitgangsgeloof dat Erasmus aangreep, toen hij een stukje bedrukt papier
op straat zag liggen. Wij hebben ons - na de zondvloed van het bedrukt papier - op
een smallere basis, op minima, teruggetrokken, laat me bij wijze van voorbeeld
zeggen: hoe dat voelt, de steel van een slopersbijtel in je hand. Ik kan u verzekeren
dat je, als je zo'n ding een paar uur achtereen - in de andere vuist de moker - hebt
gehanteerd, concrete resultaten bereikt: kramp in je vingers, stof dat je vreet,
blootgelegde muren, afgezaagde balken. Na een week sta je in een eigenhandig
‘gebombardeerd’ huisje aan de sloot van een schipper naast god, die dit ouwe kreng
in 1596 liet bouwen. Je blijkt de droevige bezitter van een geraamte. En alsof het
niet op kan: door bestofte brilleglazen speurend langs het staketsel, op zoek naar
tekens uit die verloren tijd, tekens om uit voor te lezen, zie je het in een van de
balken gekrast: een swastika, een hakenkruis. Dit is dan de loer die de tijd ons
draait: de zestiende eeuw gooit ons terug in een van de meest criminele
gemeenplaatsen van de twintigste. En dit dichtertje, compleet met breekijzer, weet
opnieuw zo'n beetje waarom hij schrijven wil: om te slopen, om het bedrog van
hemzelf en de anderen te ontmaskeren, om de leugens van hen die niet meer weten
dat ze liegen, met de grond gelijk te maken. Stof. Zand. Grond. Alles begint weer
opnieuw?
Ik groet U allen zéér.’

13. Uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs
Nadat de heer dr. J.P. Guépin het rapport van de jury voor de dr. Wijnaendts
Francken-prijs (zie bijlage III) had voorgelezen en de bekroonde geluk gewenst had,
voegde de voorzitter de gelukwensen van het bestuur erbij waarna hij de prijs aan
de heer dr. H.H. Zwager overhandigde.
‘Toen ik,’ aldus de bekroonde, ‘het verrassende bericht ontving dat
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mijn boek Waarover spraken zij? zou worden voorgedragen ter bekroning, had ik
juist een punt gezet achter het manuscript van een werkje over Nederland en de
Verlichting. Daarin was natuurlijk sprake geweest van Frans van Lelyveld. Ik had
de brief van deze ijverige man aan Van Goens geciteerd, waarin hij zich erover
beklaagt dat het zakenleven hem zo weinig tijd laat voor ‘de liefhebberij’. Nu hebben
het vak van lakenfabrikeur in de achttiende eeuw en dat van leraar onder de vigeur
van de mammoetwet niet veel gemeen, behalve juist de omstandigheid dat ze de
beoefenaar weinig tijd laten voor de liefhebberij, of liever dat zij hem hoogstens
vergunnen de letterkunde - in de ruime, oude betekenis van het woord - te beoefenen
als liefhebberij.
Men komt dan (tenminste bij mij is dat zo) eerder tot lezen, tot samenvatten en
populariseren, dan tot het bedrijven van archiefstudie en ik kon er wel inkomen dat
de onvriendelijkste beoordeling van mijn boek over de conversatie - afkomstig van
een befaamde Franstalige comparatist - hoofdzakelijk inhield dat de referent er niet
veel nieuws uit had geleerd. Voor hem was het boek niet geschreven en ik kon, als
liefhebber, nauwelijks hopen hem op zijn eigen vakgebied te hebben verslagen.
Daarom ben ik er zo blij om, dat de jury voor de dr. Wijnaendts Francken-prijs zulke
vriendelijke woorden heeft weten te vinden voor de stijl van mijn boek en vooral
voor de rangschikking van de gegevens. Daar heb ik ook het meest mijn best op
gedaan en de meeste liefhebberij in gehad - zoals achttiende-eeuwse liefhebbers
in het ordenen van hun gravures met peren, vogels en insecten. Dat het bestuur en
de leden van de Maatschappij de jury hierin hebben willen volgen en mij de dr.
Wijnaendts Francken-prijs hebben toegekend, stemt mij tot grote dankbaarheid en
even groot is de vreugde, van die dankbaarheid hier te mogen getuigen.’

14-15. Verkiezing van nieuwe leden in bestuur en commissies
De heer E. Braches maakte daarna bekend dat tot bestuursleden waren gekozen:
mevr. dr. M.H. Schenkeveld en de heer Bert Voeten. Tot leden van de Commissie
voor geschied- en oudheidkunde werden gekozen: de heren dr. P.C. Boeren en dr.
R. Feenstra; tot leden van de Commissie voor taal- en letterkunde: de heren dr.
C.C. de Bruin, dr. K. Heeroma, dr. C. Kruyskamp en dr. F. de Tollenaere en tot leden
van de Commissie voor schone letteren: de heren H.C. ten Berge en A. Kossmann.
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16. Voordracht
De heer dr. J. Tinbergen hield een lezing Over meten in de menswetenschappen.
Naar aanleiding van deze lezing, waarvan de tekst in dit jaarboek werd afgedrukt,
ontwikkelde zich een levendige gedachtenwisseling.

17-19. Mededelingen van het bestuur, verkiezing van een voorzitter
en rondvraag
Bijzondere mededelingen behoefde het bestuur niet te doen. De voorzitter werd
voor een jaar herkozen en omdat de rondvraag reeds bij het begin van de
vergadering (zie 1) aan de orde was gesteld kon de voorzitter de vergadering sluiten
onder dankzegging aan allen die aan het slagen ervan hadden meegewerkt.
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Bijlage I Rapport van de jury voor de prijs voor de literaire kritiek
1971
De jury voor de Prijs der Literaire Kritiek, bestaande uit C.J.E. Dinaux (voorzitter),
mevr. prof. dr. M.H. Schenkeveld en Ludo Simons, heeft eenstemmig besloten het
werk van de criticus Paul de Wispelaere te Damme ter bekroning voor te dragen.
Paul de Wispelaere, geboren te Brugge in 1928, heeft sinds omstreeks 1960 een
literair oeuvre tot stand gebracht dat tegelijkertijd opvalt door zijn veelzijdigheid en,
binnen deze veelzijdigheid, door innerlijke coherentie en door organische samenhang,
waardoor zowel zijn scheppende als zijn critische bedrijvigheid twee niet wezenlijk
onderscheiden polen van een zich in de taal manifesterende persoonlijkheid vormen.
Behalve uit zijn debuut van 1959, Scherzando ma non troppo, bestaat het z.g.
‘creatieve’ werk van Paul de Wispelaere uit de romans Een eiland worden van 1963
en Mijn levende schaduw van 1965. Bewust en voor een deel waarschijnlijk ook
onbewust aansluiting zoekend en vindend bij de grote vernieuwingstendensen in
de Europese literatuur van de jongste decennia, toont De Wispelaere zich in deze
verhalen als een ongemeen knap schepper van een ‘wereld in woorden’, als de
waarachtige belichaming van de definitie die de criticus De Wispelaere in een van
zijn kronieken in Het Vaderland (1 nov. 1969) van het begrip ‘schrijver’ gaf: ‘En met
schrijver bedoel ik dan - het is wel geweten - iemand die op bewuste en kundige
wijze de taal hanteert als zijn instrument. Want het is die taal, met alles wat erdoor
wordt geïmpliceerd, die maakt dat literatuur niet zo maar een directe communicatie
is van schrijver tot lezer, maar een bijzondere, aparte, literaire vorm van
communicatie, die in de hele vormgeving van de tekst zit.’
De criticus De Wispelaere treedt ook chronologisch in dezelfde jaren waarin hij
zich als opmerkelijk romancier manifesteert, met essayistisch en kritisch werk op
de voorgrond, en dit op een veelvoud van terreinen en in een veelvoud van media.
Van 1961 tot 1967 werkte hij als literair chroniqueur mee aan De Vlaamse Gids,
van 1965 tot 1967 aan De Gids, sinds 1965 eveneens aan het dagblad Het
Vaderland. Van 1961 tot 1970 was hij vast recensent bij de Belgische Radio te
Brussel, terwijl hij sinds 1967 met informatieve presentaties meewerkt aan de rubriek
Vergeet niet te lezen van de Vlaamse Televisie. In dezelfde periode was hij
mede-oprichter van het
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tijdschrift Diagram (1963-1964), redacteur van De Tafelronde (van 1957 tot 1962)
en Komma (van 1965 tot 1970), terwijl hij sinds 1969 eveneens redacteur is van het
Nieuw Vlaams Tijdschrift en sinds 1968 medewerker aan het tijdschrift Ons Erfdeel.
De kritische bedrijvigheid die hij in deze diverse periodieken ontplooide, vond zijn
neerslag in vier boeken, te weten de verzamelbundels Het Perzisch tapijt van 1966,
Met kritisch oog van 1967, Facettenoog van 1968 en Paul Tegenpaul van 1970.
Aan deze boeken, die nagenoeg uitsluitend opstellen over romans bevatten, waren
twee kleine studies over de dichters Victor J. Brunclair (1960) en Hendrik Marsman
(1961) voorafgegaan.
Voor iemand die, zoals De Wispelaere, het schrijven beoefent naast het dagwerk
als leraar aan een kweekschool, is dit geen geringe oogst; hij kan dan ook niet
anders dan wijzen op een bezetenheid-van-literatuur die het risico loopt ‘rücksichtslos’
en op het randje af gevaarlijk te zijn. Het pleit voor De Wispelaere dat hij erin
geslaagd is de literatuur zodanig te objectiveren dat hij zowel tegenover de boeken
van andere auteurs als tegenover zijn eigen romans een kritische distantie heeft
bewaard; van deze auto-kritiek is het opstel ‘Mijn levende schaduw’ een
conventionele roman? (in Met kritisch oog) een treffend voorbeeld: ‘In Mijn levende
schaduw heb ik gepoogd de situatie van de problematische verteller in het schrijven
van de roman zelf te integreren. Ik heb dus mijn ‘stevige vat’ en mijn ‘alwetende
ingreep’ op de structuur van deze roman aangewend om binnen deze structuur de
twijfelende ambivalentie van het schrijven zelf uit te drukken.’
Uit dit citaat blijkt duidelijk de preoccupatie met structuurproblemen die het kritisch
werk van De Wispelaere kenmerkt. Optredend na een generatie van critici die, meer
nog in Zuid- dan in Noord-Nederland, de op zichzelf legitieme historisch-biografische
benadering van een auteur in de plaats lieten treden van de kritische evaluatie van
het literaire kunstwerk, heeft De Wispelaere met steeds groeiend gezag de nadruk
gelegd op de autonomie van het literaire woord en het onverwisselbare karakter
van de literaire structuren.
Voor hem ontstaat de kritische beschouwing al schrijvend, als persoonlijke
vormgeving aan de leeservaring van de volledig bij zijn object betrokken criticus. In
zijn bundel Het Perzisch tapijt beschrijft hij dit lees- en schrijfproces kenmerkend
aldus: ‘Lezen is vooreerst in de ‘leessituatie’ geraken [...] en in die situatie reageren
met een ondeelbare eenheid van borend verstand en bloed, van intelligentie, intuïtie,
gevoel en zenuwen,
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met die gehele bio-psychische constellatie, waardoor mijn persoonlijkheid zich
onderscheidt van alle andere en alle andere zich onderscheiden van de mijne. En
de daaropvolgende ‘schrijfsituatie’ [...] doet zeker niet minder alle vezels van de
persoonlijkheid vibreren.’
En op een voorafgaande bladzij vat hij in enkele zinnen kernachtig samen wàt
zich in deze schrijfsituatie voltrekt: ‘voordat de criticus schrijft, bestaat zijn oordeel
slechts potentieel en niet feitelijk, precies zoals vóór het schrijven de roman slechts
potentieel bestaat en dus eigenlijk niet bestaat. Dit houdt in dat er [...] een zekere
vorm van scheppingsproces gaande is.’
Juist door de werkzaamheid van dit onmiskenbaar creatieve ferment in de kritieken
van De Wispelaere èn bovendien geschraagd door een grote belezenheid in de
theoretische literatuurwetenschap en een bewonderenswaardig assimilatievermogen,
behoort De Wispelaere tot diegenen in het Nederlandse taalgebied die de brug
hebben geslagen naar wat in Europa aan vernieuwende inzichten op het gebied
van de literatuurstudie aan bod was gekomen.
Nadrukkelijk en bewust wordt hier het gehele Nederlandse taalgebied bedoeld.
Van in den beginne heeft Paul de Wispelaere, wiens tweede voornaam allicht niet
geheel toevallig Siebe luidt, zich moeiteloos boven elk reëel of fictief Vlaams-Hollands
dualisme c.q. antagonisme geplaatst en in zijn kritische bedrijvigheid Noord en Zuid
gelijkelijk (wat daarom nog niet wil zeggen half om half) hun deel gegeven. Het is
bijgevolg ook geen toeval dat precies hij de eerste Vlaamse laureaat van de Prijs
voor de Literaire Kritiek is, nu deze door een beslissing van de Maatschappij ook
voor Zuidnederlanders is opengesteld. Het kritische werk van De Wispelaere, dat
evenmin toevallig voor een groot deel in Noordnederlandse periodieken of gebundeld
bij Noordnederlandse uitgevers verscheen, is zowel door de kwaliteit van zijn analyse
als door het voortreffelijke Nederlands waarin het gesteld is, een substantiële bijdrage
tot de Nederlandse literatuurkritiek in zijn geheel èn een levend bindteken tussen
beide delen van ons ene taalgebied.
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Bijlage II Rapport van de jury voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1971
De Commissie voor Schone Letteren wil dit jaar nog eens nadrukkelijk vaststellen,
dat deze prijs bedoeld is als ‘prijs van aanmoediging’. Dit maakt de keuzemogelijkheid
voor de commissie beperkt: zij dient de voor bekroning voor te dragen auteur te
zoeken onder dichters of prozaschrijvers van wie het werk opmerkelijk, maar nog
volop in ontwikkeling is. Zonder te kunnen voorspellen in welke richtingen de
Nederlandse literatuur zich zal bewegen, meent de commissie wel díe jonge dichter
of prozaschrijver te moeten signaleren wiens werk een voortgang binnen de evolutie
van de Nederlandse letteren zou kunnen betekenen.
Op grond van deze overwegingen adviseert de Commissie voor Schone Letteren
eenstemmig de Van der Hoogt-prijs 1971 toe te kennen aan de dichter Wim
Huyskens en wel voor zijn bundels Schuine lyriek en De poëtische bijl, die beide in
1969 zijn verschenen. Binnen de drie belangrijkste richtingen die de jongere poëzie
op het ogenblik laat zien, nl. de realistische, de romantische en de structuralistische,
schrijft Huyskens een poëzie die door haar woordgebruik en toon moeilijk zonder
de verworvenheden van de eerstgenoemde richting denkbaar is. Zij is echter tevens
geïnspireerd door karaktertrekken van de laatstgenoemde stroming, vooral in de
bundel Schuine lyriek en in een gedicht als Jorge Luis Borges uit De poëtische bijl,
dat in zijn spel met heden en verleden binnen het tijdsgebeuren van een gedicht
zich aansluit bij de poëzie van de structureel werkende dichters. Bij Huyskens is op
overtuigende wijze sprake van een eigen combinatie der elementen die in de huidige
realistische en structuralistische poëzie het meest levensvatbaar blijken.
De poëzie van Schuine lyriek is onbekommerder dan die van De poëtische bijl.
In de eerste bundel wordt als het ware een spel gespeeld waarop in de tweede de
bezinning en verwerking volgt. Het materiaal van dit spel is een zekere eruditie, die
heel verbeeldingsrijk wordt gehanteerd en via associaties en specifiek taalgebruik
binnen de persoonlijke sfeer komt te liggen. Deze zeer individuele poëzie heeft
echter nergens een directe verwoording van gedachten en gevoelens tot resultaat
en ontkomt aan de smalheid van de ik-lyriek door de combinatie van distantie en
gebondenheid die in dit eruditiespel besloten ligt. Een gedicht als Logos uit
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zijn eerste bundel lijkt voor de werkwijze van Huyskens zeer relevant.
Het is, naar het oordeel van de commissie, een bewijs van Huyskens' kracht als
dichter, dat hij aan het gevaar dat deze wijze van dichten kan meebrengen, is
ontsnapt. Te gemakkelijk kan het spel met historische feiten en personen een
spitsvondigheid worden die slechts even overbluft, maar Huyskens slaagt erin dit
spel een extra dimensie te geven.
Hoewel de gedichten uit Huyskens' tweede bundel naar taal en toon onmiddellijk
herkenbaar zijn en vergelijkbaar met zijn debuut, heeft er in De poëtische bijl een
vereenvoudiging plaats gehad: het gedicht concentreert zich op de problematiek
van het dichten en van de taal. De poëzie wordt hier gebracht binnen de dingen van
de dag en in de confrontatie met het alledaagse gaan juist haar eigenheid en
ongewoonheid blijken. De problematiek door Huyskens ervaren, is niet onbekend
- de poëzie van Kouwenaar is er b.v. eveneens voor een groot deel door bepaald
-, maar de manier waarop Huyskens erin geslaagd is een theoretisch probleem
spelenderwijs in en tot een gedicht te concretiseren en de functionele werking van
zijn humor verdienen, naar het oordeel van de commissie, bewondering.
Al staan niet alle gedichten uit de omvangrijke bundel De poëtische bijl op een
zelfde niveau, het grootste deel ervan is even persoonlijk van toon als intelligent en
humoristisch verwoord en toont vele ontwikkelingsmogelijkheden, hetgeen bevestigd
wordt door Huyskens' recente tijdschriftpublikaties, die de commissie eveneens in
haar beoordeling betrokken heeft. Vooral dit laatste punt heeft de Commissie voor
Schone Letteren gesterkt in haar overtuiging dat van de poëtische produktie uit de
afgelopen twee jaar het werk van Wim Huyskens het meest voor een aanmoediging
met de Van der Hoogt-prijs in aanmerking komt.
Namens de Commissie voor Schone Letteren, (w.g.) Hella S. Haasse, voorzitter;
G. Borgers, secretaris.
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Bijlage III Rapport van de jury voor de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs
De jury voor de Wijnaendts Francken-prijs stelt voor het boek van dr. H.H. Zwager,
Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw (Assen, 1968)
te bekronen. Dit erudiete, geestige en zeer verstandige werk dat voortreffelijk is
geschreven en scherpzinnig is doordacht, geeft een levendig beeld van een moeilijk
grijpbare manier waarop in de achttiende eeuw de cultuur werd in stand gehouden
en veranderd: in conversatie. De jury voelt bewondering voor de inhoud, de stijl en
de techniek van het boek. De schrijver behandelt Franse, Italiaanse, Zwitserse,
Engelse, Duitse en Nederlandse salons. Zijn stijl is licht, zoals bij zijn onderwerp
past. Door korte, scherpe karakteristieken en talloze, even deskundig gekozen als
levendig en concies genoteerde anecdotes, slaagt dr. Zwager erin een stemming,
een toon, een cultuursfeer in woorden over te brengen. Hij beproefde een moeilijke
techniek. Hij betoogt niet, hij vertelt; hij vertelt echter geen aaneengesloten verhaal
dat uit eigen inhoud vorm krijgt maar rangschikt het enorme aantal gegevens dat
hij bijeenbracht en met grote zekerheid interpreteerde, tot een voortgaande en
beweeglijke analyse. De jury meent dat de Maatschappij er goed aan doet op dit
werk de aandacht te vestigen. Het heeft de verdienste in Nederland een genre
cultuurgeschiedenis te vertegenwoordigen dat hier zelden met zoveel succes
beoefend wordt.
(w.g.) J.A. Emmens, voorzitter; W.C. Braat, J.P. Guépin, R.A. d'Hulst en E.H.
Kossmann, leden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1971

215

Bijlage IV Rekening en verantwoording over 1970
A. Algemene rekening
Ontvangsten
Contributies 1970/71

fl. 20.618,44

Contributies voorafgaande jaren

2.520,54

Subsidie Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen

30.000,-

Subsidie Curatoren Rijksuniversiteit
Leiden

16.000,-

Opbrengst verkoop eigen uitgaven

563,99

Rente van effecten

1.955,25

Bankrente

908,01
______
fl. 72.566,23

Uitgaven
I. Kosten van bestuur
fl. 5.900,Honorarium
secretaris-penningmeester
Kosten Bureau
Secretariaat

3.496,05

Kosten Noordelijke
Afdeling

800,-

Kosten Zuid-Oostelijke
Afdeling

-,-

Kosten
bestuursvergaderingen

1.592,42
______

II.

Kosten van
vergaderingen
Kosten jaarvergadering

fl. 3.837,51

Kosten
maandvergaderingen

4.067,20

Reiskosten en honoraria
sprekers

1.650,______

III.

Kosten van vaste
commissies
Voor taal- en letterkunde

fl. 1.007,-

Voor schone letteren

91,40

fl. 11.788,47

fl. 9.554,71
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Voor geschied- en
oudheidkunde

18,10

Voor de bibliotheek

7,80
______

fl. 1.124,30
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IV. Reservering voor

fl. 12.000,-

de
jaarboekrekening
Betaalde
jaarboekrekening

fl. 9.805,76,

Waarvoor
gereserveerd was

12.000,______

2.194,24
______

V.

Kosten van de
bibliotheek
Honorarium
bibliothecaris

fl. 3.750,-

Aangeschafte
boeken

31.178,67

Abonnementen

1.653,19

Kosten Bureau
Bibliotheek

4.147,61
______

VI.

Reserveringen
Prijs voor
Meesterschap

fl. 800,-

Prijs voor Literaire
Kritiek

500,-

Verwervingsfonds
Bibliotheek

2.000,______

VII.

Diverse
uitgaven
Sociale lasten

fl. 303,30

Bankkosten

219,36

Suppletie Van der
Hoogt-prijs

500,-

Voorbereidingskosten
Wetenschappelijk
Bureau

75,-

______

fl. 9.805,76

fl. 40.729,47

fl. 3.300,-

fl. 1.097,66
______

Totaal

fl. 77.400,37
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B. Verwervingsfonds bibliotheek
Banksaldo ‘Vaste Fonds’
op 1 januari 1970

fl. 1.155,26

Saldo reservering op 1
januari 1970

3.787,65

Reservering ten laste van 2.000,de Algemene Rekening
Rente kapitaal minus
incassokosten

1.585,11

Bankrente

40,75
______

Saldo op 1 januari 1971

fl. 8.568,77

C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo op 1 januari
1970

fl. 468,68

Rente kapitaal

1.072,50

Bankrente

13,97

Losbaar: fl. 1.000,4 1/4% Enschede
1952 IV

1.000,-

______
Prijs, toegekend
aan J.F. Vogelaar

fl. 1.500,-

Waarvan ten laste
van de Algemene
Rekening

500,-

______

fl. 2.555,15

fl. 1.000,-

Koop van fl. 1.000,8 3/4% Bank Ned.
Gemeenten 1970

1.004,12

Bankkosten

18,77
______

fl. 2.022,89
______

Saldo op 1 januari
1971

fl. 532,26
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D. Dr. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo op 1 januari 1970

fl. 698,05

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

26,26
______

Bankkosten

fl. 1.196,81
3,55
______

Saldo op 1 januari 1971

fl. 1.193,26
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Voorzieningen kosten van eigen uitgaven der maatschappij
Saldo op 1 januari 1970

fl. 17.941,79

Drukkosten etc. van de
Wet

3.673,60
______

Saldo op 1 januari 1971

fl. 14.268,19

Prijs voor meesterschap
Saldo op 1 januari 1970

fl. 492,33

Reservering ten laste van 800,de Algemene Rekening
______
Saldo op 1 januari 1971

fl. 1,292,33

Prijs voor literaire kritiek
Saldo op 1 januari 1970

fl. 667,79

Reservering ten laste van 500,de Algemene Rekening
______
Saldo op 1 januari 1971

fl. 1.167,79
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Vermogensoverzicht
Effecten
1 jan.'71
fl. 700,- 4 1/4% Nederland fl. 574,1959

1 jan.'70
fl. 553,-

fl. 5.000,- idem

4.100,-

4.050,-

fl. 100,- 3% Ned. Indië
1937 A

91,-

89,-

fl. 1.000,- 3 1/2%
Rotterdam 1937 VI

750,-

740,-

fl. 1.000,- 4 3/4% Bank
Ned. Gem. 1958 I/III

810,-

800,-

fl. 3.000,- 6 1/2% idem
1967 I

2.610,-

2.610,-

fl. 1.000,- 4 1/2% idem
1959 I/III

820,-

810,-

fl. 18.000,- 7% idem 1966 16.380,-

16.380,-

III

fl. 1.000,- 6 3/4% Coöp.
Melkcentrale

850,-

800,-

fl. 1.000,- 6% Bank Ned.
Gem. 1957

910,-

900,-

fl. 4.000,- 8 1/4% ABN
(gekocht in 1970)

4.160,-

-,-

______

______

fl. 32.055,-

fl. 27.732,-

1.261,63

15.438,23

Saldi bij banken
Amro-Bank,
rekening-courant

Amro-Bank, spaarrekening 11.600,88

Vermogen voor
voorzieningen

Voorzieningen
Eigen uitgaven

8.430,87

______

______

fl. 44.917,51

fl. 51.601,10

fl. 14.268,19

fl. 17.941,79

Prijs voor
Meesterschap

1.292,33

492,33

Prijs voor Literaire
Kritiek

1.167,79

667,79
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Verwervingsfonds
bibliotheek

-,-

3.787,65

Te betalen rekening 12.000,jaarboek
______

Vermogen, na het
treffen van
voorzieningen

12.000,28.728,31
______

______

fl. 16.189,20

fl. 16.711,54

Samenhang tussen de hierboven
vermelde vermogens per 1-1-1970/1971
Vermogen op 1 januari 1970
fl. 16.711,54
Koerswinst effecten

311,80

Nagekomen subsidie 1969

4.000,______
fl. 21.023,34

Tekort Algemene Rekening

4.834,14
______

Vermogen op 1 januari 1971

fl. 16.189,20
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
Verwervingsfonds
1 jan.'71
Bibliotheek
fl. 9.600,- 3% Inschrijving fl. 4.224,Grootboek

1 jan.'70

fl. 36.600,- 2 1/2% idem

13.542,-

12.810,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.720,-

1.700,-

fl. 2.000,- 4 3/4%
1.720,Nederlandse Spoorwegen

1.660,-

fl. 1.000,- 6 1/4% Bank
Ned. Gemeenten 1966

880,-

880,-

fl. 1.000,- 5 1/4% idem
1965

830,-

810,-

fl. 1.000,- 6% Unilever
1965

880,-

850,-

Saldo Bank

8.568,77

1.155,26

______

______

fl. 32.364,77

fl. 23.801,26

Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-Fonds
fl. 13.900,- 3% Inschrijving fl. 6.116,Grootboek

fl. 3.936,-

fl. 5.699,-

fl. 100,- 6% Nederland
1967

84,-

83,-

fl. 1.000,- 6 1/4%
Nederland 1967

870,-

860,-

fl. 1.000,- 5 1/4%
Nederland 1964 I

840,-

830,-

fl. 400,- 4 1/4% Nederland 328,1959

316,-

fl. 1.000,- 4 1/4% idem

820,-

810,-

fl. 1.000,- 3 1/2%
Nederland 1947

660,-

680,-

fl. 2.000,- 3% Nederl. Indië 1.860,1937 II

1.820,-

fl. 1.000,- 4 1/4%
Enschede 1952 IV
(losb.1-8-70)

780,-

-,-
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fl. 1.000,- 4 3/4% Bank
810,Ned. Gemeenten 1958 I/III

800,-

fl. 1.000,- 4 1/4% idem
1952 I/III

840,-

820,-

fl. 1.000,- 4 3/4% Nationale 830,Investeringsbank

830,-

fl. 1.000,- 4 1/4%
750,Friesch-Gron. Hyp. Bank Y

730,-

fl. 1.000,- 3% 's-Gravenh. 660,Hyp. Bank GG

660,-

fl. 1.000,- 3% Utrechtsche 670,Hyp. Bank EE

630,-

fl. 1.000,- 3 1/4%
660,Westlandsche Hyp. Bank

640,-

N

fl. 1.000,- 6 1/2%
Nederlandse Gas-Unie

900,-

870,-

fl. 1.000,- 8 3/4% Bank
Ned. Gemeenten 1970
(gekocht 1-8-1970)

1.050,-

-,-

Saldo Bank

532,26

468,68

______

______

fl. 19.280,26

fl. 18.326,68
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Dr. Wijnaendts
Francken-Fonds
fl. 11.500,- 2 1/2%
Inschrijving Grootboek

fl. 4.255,-

fl. 4.025,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.720,-

1.700,-

fl. 1.000,- 6 1/2% Bank
Ned. Gemeenten 1967

870,-

870,-

Saldo Bank

1.193,26

698,05

______

______

fl. 8.038,26

fl. 7.293,05
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Bijlage V Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1971-1972
Algemeen bestuur
Voorzitter: H.A. Gomperts
Ondervoorzitter: dr. B.C. Damsteegt
Secretaris-penningmeester: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
1
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot
Leden: dr. J.A. Emmens, Kees Fens, dr. G.W. Huygens, mevr. dr. M.H.
Schenkeveld, mevr. mr. A. Versprille, Bert Voeten, dr. A.W. Willemsen, dr. G. Borgers
(adviserend lid), dr. A.F. Mellink (vertegenwoordiger van de Noordelijke afdeling),
... (vertegenwoordiger van de Contactcommissie voor België)

Bestuur van de noordelijke afdeling
Voorzitter: dr. L.S. Meihuizen
Secretaris: mevr. dr. J. Kossmann-Putto, Thorbeckelaan 180, Groningen
Penningmeester: dr. L.J. Engels
Assessor: J.P. Romijn

Contactcommissie voor België
Secretaris: ...
Leden: Bert Decorte, dr. A. van Elslander, Karel Jonckheere, dr. J. Weisgerber

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
dr. Jan Ploeger, Crotsstraat 946, Rietfontein, Pretoria

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Leden: dr. J.F. Holleman, dr. G.W. Ovink, P. Korthuys, Jhr. dr. P.J. van Winter

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: dr. W.R. Juynboll
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein II, Oegstgeest
Leden: dr. P.C. Boeren, dr. L. Brummel, dr. J.A. van Dorsten, dr. R. Feenstra, dr.
J.L. van der Gouw, dr. D.J. Roorda, mr. J. Th. de Smidt, mevr. mr. A. Versprille
1

Met toepassing van art.32, lid 4 van de Wet heeft het bestuur E. Braches als plaatsvervangend
bibliothecaris aangewezen.
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Commissie voor schone letteren
Leden: H.C. ten Berge, Kees Fens, A. Kossmann, Huub Oosterhuis, dr. A.S.
Wadman, Paul de Wispelaere
Corresponderende leden: dr. K.A.P. Reijnders (Zuidoostelijke afdeling), Hendrik
de Vries (Noordelijke afdeling)

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. M.C. van den Toorn
Secretaris: dr. G. Kazemier, Kortrijksestraat 43, Scheveningen
Leden: dr. J.J.A. van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr. K. Heeroma, dr. A. Kraak, dr.
C. Kruyskamp, dr. R. Lievens, dr. K. Meeuwesse, dr. F. de Tollenaere, mevr. dr.
S.F. Witstein, dr. C.A. Zaalberg

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Leden: mr. J.R. de Groot, dr. J.J. Woltjer

Commissie voor de publikaties
Voorzitter: mr. J.R. de Groot
Secretaris: E. Braches, Rapenburg 70-74, Leiden
Leden: dr. G. Borgers, Dirk de Jong; corresponderende leden: dr. H. de Buck
(Noordelijke afdeling), Johan van der Woude (Zuidoostelijke afdeling)
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Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor de Publikaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris van de Commissie belast.
Medewerking verleende mejuffrouw G.Th.M. van den Dool.
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de Publikaties luidt:
Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70-74, Leiden (01710-23344).
Typografische verzorging P. Waterland.
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