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Visie op visuele poëzie
door G. Borgers
In 1971 stelde onze toenmalige voorzitter bij de opening van de ledenvergadering
vast, dat er twee tegenstellingen binnen de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde bestaan, die geen van beide een eenheid van tegendelen opleveren.
Hij doelde op de spanning tussen het traditionele karakter van de Maatschappij en
haar hedendaagse mogelijkheden én op die tussen de binnen één vereniging
samengebrachte ‘omzichtige’ wetenschappers en ‘onstuimige’ schrijvers. Gomperts
kwam toen met het cement van de ironie aandragen, waarmee het verdeelde huis
hecht uiteen gehouden kon worden, zoals hij verklaarde.
Ook ik heb vandaag als voorzittend metselaar zo'n zak cement bij me, maar van
een geheel ander merk, dat mogelijk in staat is het verdeelde huis - zij het minder
hecht en voor een beperkte duur - tot een eengezinswoning te restaureren.
Mijn bouwstof, het onderwerp waarover ik u enkele dingen wilde zeggen, is de
concrete poëzie en haar uitlopers: de visuele en de auditieve dichtkunst. De concrete
poëzie, die nu juist twintig jaar onder die naam bestaat, is een nieuwe ontwikkeling
in de letterkunde en lijkt me als zodanig van belang voor de schrijvers onder onze
leden, ook al is hier maar één concreet dichter bij voor zover ik weet en dat nog pas
sedert het ‘jaar van de ironie’. Maar deze poëzie, die bij uitstek op het hanteren van
het taalmateriaal en de moderne communicatiemiddelen en -methoden is gericht,
stelt eveneens interessante problemen aan de taalkundigen, de
literatuurwetenschappers, de comparatisten en de kunst- en kultuurhistorici. Als we
aan mogen nemen dat de filosofen en psychologen zich voor àlle menselijke uitingen
interesseren, komen we zo een heel eind.
De poëzie als taalkunstwerk heeft zich natuurlijk altijd al bediend van het
taalmateriaal, het schriftbeeld en de klank. Maar juist in dit woordje ‘bediend’ zit het
verschil met de concrete poëzie. De semantische betekenis van het woord of de
zin stond steeds in de dichtkunst centraal en deze betekenis werd overgedragen
door letter- en leestekens of door klanken als hulpmiddelen. Hulpmiddelen die er
soms - dat geldt vooral voor de klank - nog toe bij konden dragen het gedicht te
versterken, zodat bijvoorbeeld over de ‘klankrijkdom’ van de tekst gesproken werd.
Bij een ander met waardering genoemd kenmerk van poëzie, namelijk de ‘beel-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

4
dende kracht’ ervan, werd gedacht aan de beelden die de betekenissen van de
gebruikte woorden opriepen en niet aan de geschreven of gedrukte letter- of
woordbeelden. De essentiële verschuiving in de concrete poëzie bestaat hierin, dat
het schriftbeeld en de taalklank niet langer ondergeschikt geacht worden aan de
betekenis en gevoelswaarde der woorden, maar dat de woordbetekenis, de
woordvorm en de woordklank als volkomen gelijkwaardige en elkaar ook in gelijke
mate beïnvloedende elementen bij het maken van een gedicht worden gehanteerd.
Het meest opvallende voor de traditioneel ingestelde lezer of toehoorder is dan ook
het uiterlijk of de klank van deze concrete teksten, waarbij de gebruikelijke ‘inhoud’
van het gedicht voor zijn gevoel in het niet zinkt. Doorgaans blijkt dit laatste echter
slechts schijnbaar het geval te zijn, tengevolge van de ongewone accentverschuiving
naar het direct waarneembare. Maar niet altijd is dit gezichts- of klankbedrog. C. de
Deugd constateerde onlangs in het eerste deel van een artikel over Sonische poëzie
dat bepaalde klankgedichten, zoals Tellby toech tarra... van Lucebert en Oote van
Jan Hanlo door het ontbreken van het rationele element ‘zich op de uiterste rand
1
van het poëtische vlak bewegen’. Indien we ervan uitgaan dat onder poëzie een
taalkunstwerk wordt verstaan, vallen deze gedichten zelfs óver die rand, want klanken
zijn geen taal, evenmin als bakstenen een huis zijn, al behoren menselijke klanken
wel tot het taalmateriaal. De Deugd rekent deze teksten echter toch, op grond van
categorieën die voor de esthetica en de literaire ideeëngeschiedenis gelden, nog
net tot de poëzie, en wel een poëzie waarin het mimèsis-principe ten opzichte van
natuurgeluiden tot zijn uiterste consequentie is gevoerd. Maar hij voegt eraan toe
dat het esthetisch gehalte van dit soort gedichten relatief laag ligt en dat ze tot niet
veel meer in staat zijn dan het suggereren van slechts enkele, alleen in zeer
algemene termen als vreugde en verdriet te omschrijven, stemmingen.
Hierbij zijn twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats lijkt het me
onaannemelijk dat er in deze gevallen van mimèsis ten opzichte van natuurgeluiden
sprake is: hier worden geen natuurgeluiden voorgesteld, dit zìjn - menselijke natuurgeluiden (nog afgezien van het feit dat Lucebert zijn afschuw voor het
verfoeilijke vak handelsrekenen, met zijn getel en zijn termen als ‘tarra’, in Tellby
toech tarra... ‘verklankt’ schijnt te hebben). In de tweede plaats - en dit is voor het
vervolg van mijn verhaal veel belangrijker - legt De Deugd bij zijn poging deze
klankgedichten binnen de gangbare grenzen van de poëzie te houden, geen enkel
verband met de muziek, die haar eigen esthetica heeft. Indien men constateert, dat
hieraan
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ontleende technieken als ‘omkering’, ‘herhaling’, ‘doorwerking’ en dergelijke in Tellby
en Oote toegepast zijn, stijgen hun esthetische papieren aanzienlijk. Wat is er op
tegen om deze gedichten als een mengvorm van taalkunst en muziek te zien? En
visuele gedichten een mengvorm van taalkunst en beeldende kunst te noemen?
Het is een algemeen verschijnsel in de moderne kunsten die experimenteren en
grenzen aftasten, dat er mengvormen optreden, die in bepaalde gevallen zich tot
nieuwe kunstvormen met eigen technieken en esthetische kenmerken kunnen
ontwikkelen. Een klassiek voorbeeld hiervan is de filmkunst, maar er zijn ook tal
van minder opvallende voorbeelden, waartoe ook zeker de concrete poëzie behoort.
Wat zijn nu de kenmerken van het gebruik van taalmateriaal als volwaardige
bouwstof, die een min of meer algemene geldigheid hebben voor het gehele, zo
sterk gedifferentieerde terrein van de concrete poëzie? In de eerste plaats de
objectiviteit. Concrete gedichten geven weinig informatie over de persoonlijke
ervaringen van de dichter, maar vooral over de mogelijkheden van het zicht- en
hoorbare taalmateriaal. Onder de vele namen die men in de loop der jaren aan deze
poëzie heeft gegeven, komt dan ook de term ‘objectieve poëzie’ voor, die bijvoorbeeld
voor een tentoonstelling in 1963 te Antwerpen gebruikt werd. Het ‘ik’ is uit deze
gedichten verdwenen. In dit opzicht sluiten zij zich aan - zij het met een ander
uitgangspunt - bij punt 11 uit Marinetti's Technisch manifest van de futuristische
literatuur uit 1912, waarin gedecreteerd wordt ‘Men moet het ‘ik’ in de literatuur
vernietigen.’ Meer overeenkomst in uitgangspunt is te vinden in de woorden van
Van Ostaijen uit 1925: ‘Niet de dichter is gewichtig, wel het gedicht. Het Ik blijft het
hoogste goed, doch niet het Ik van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht.’
Eugen Gomringer gaat zelfs zover over het concrete gedicht te noteren: ‘sie nennt
die ‘allzu menschlichen’, sozialen und erotischen probleme nicht, wenn diese
probleme nicht weitgehend im leben gelöst werden können, gehören sie vielleicht
in die fachliteratur.’ Het zou echter voorbarig zijn hieruit te concluderen dat deze
poëzie slechts steriele esthetische bouwsels zou opleveren. Immers een groot deel
van de concrete gedichten, vooral van de Brazilianen, maar ook van talrijke
Europeanen, zoals het bekende ‘sau aus usa’ van Hansjörg Mayer, valt onder wat
men geëngageerde poëzie pleegt te noemen. Typerend is echter weer, dat de
concrete dichter er de voorkeur aan geeft niet van ‘geëngageerde’, maar van
‘engagerende’ poëzie te spreken. Zoals dikwijls bij vernieuwingspogingen in de
kunst, is er zelfs
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hier en daar een zeer hoog gespannen verwachting geweest omtrent de uitwerking
van de concrete poëzie op de maatschappij, een verwachting die inmiddels na
twintig jaar praktijk wel wat is geluwd. Een van de redeneringen hierbij is, dat de
traditionele geëngageerde poëzie de consumptiemaatschappij te lijf wil gaan, maar
daarbij de voorgevormdheid van de taal die zij gebruikt, onaangetast laat. Alleen
de kritische reflexie op de verhouding tussen taal en werkelijkheid, die inherent is
aan de concrete poëzie, kan de door de gangbare taal bewerkte manipulaties
doorbreken.
Een tweede kenmerk van de nieuwe dichtkunst is de reductie, die tevens een
vereenvoudiging en concentratie betekent. Ik laat weer even Gomringer aan het
woord: ‘unsere sprachen befinden sich auf dem weg der formalen vereinfachung.
es bilden sich reduzierte, knappe formen. oft geht der inhalt eines satzes in einen
einwort-begriff über, oft werden längere ausführungen in form kleiner
buchstabengruppen dargestellt. es zeigt sich auch die tendenz, viele sprachen durch
einige wenige, allgemeingültige zu ersetzen.’ Niet alleen het aantal woorden wordt
beperkt, maar ook wordt de syntaxis vervangen door de rangschikking der woorden,
letters of tekens binnen het gedichtbeeld. Men leest niet meer noodzakelijk van links
naar rechts en van boven naar beneden, maar het zijn, in de zin van Marinetti,
‘woorden in vrijheid’ geworden. Het lezen van het gedicht heeft plaats gemaakt voor
het bekijken van het gedicht, of zoals Max Bense het uitdrukt: ‘nicht das nacheinander
der wörter im bewusstsein [...] sondern ihr miteinander in der wahrnemung’ wordt
beoogd. Natuurlijk dient de rangschikking van de taaltekens niet uitsluitend ter
vervanging van de syntaxis, aangezien alleen bij gebruik van betekenisdragende
woorden van een te vervangen syntaxis sprake kan zijn. De rangschikking, dus het
opbouwen van het tekenbeeld, heeft in de concrete poëzie nog vele andere functies.
Laat ik met één voorbeeld hiervan volstaan: een tekst van Ernst Jandl geeft een
vierkant van o's te zien dat door een rechthoekige driehoek van e's doorkruist wordt.
Overal waar de o's met de e's zouden samenvallen zijn ze door het teken o-umlaut
(ö) vervangen. Hier is een linguisitisch verschijnsel, buiten de taaltheorie om, direct
aanschouwelijk gemaakt.
De achtergrond van de reductie en concentratie in de concrete poëzie is de
behoefte een vernieuwde taal te creëren, die aan de huidige leefsituatie is aangepast
en die niet in de eerste plaats de lezer-kijker onderhoudt, maar hem fascineert.
Hiermee komt men in de buurt van de reclameteksten,
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hetgeen de woorden van Van Ostaijen uit 1926 in de herinnering roept: ‘Beste
reclamechef! indien u nog eens lacht om moderne lyriek, bedenk dan dat een dichter
niet dommer is dan een reclamechef. Gewoonlik is hij werkelik iets op de reclamechef
vooruit, juist in het zien van de reële samenhang der dingen. De dichter heeft het
oog van een businessman. Hij is een zakeman die geen zaken doet.’
De poging tot het creëren van een vernieuwde taal kan binnen het semantische
vlak blijven: door reductie en concentratie wordt de taal vanuit haar materialen als
het ware opengebroken om opnieuw met onconventionele betekenis geladen te
kunnen worden. Maar men kan ook verder gaan - immers grensoverschrijdingen
worden niet geschuwd, integendeel - en van de semantiek naar de semiotiek
overstappen door andere dan taaltekens te gebruiken. Deze semiotische gedichten
kunnen zijn samengesteld uit tot nu toe onbestaande letters, maar ook uit figuren,
afbeeldingen, objecten, ja zelfs gebaren, en markeren de overgang van concrete
naar visuele poëzie.
Een laatste gemeenschappelijk kenmerk waar ik even bij stil wil staan is het
internationale karakter van de concrete poëzie. In het algemeen is de literatuur van
alle kunsten, tengevolge van de gebezigde taal, maar niet op grond van haar intentie,
het meest nationaal gebonden en is een adequate overdracht naar andere
taalgebieden, ondanks voortreffelijke vertalingen, nooit helemaal mogelijk. Ook in
dit opzicht vormt de concrete poëzie een uitzondering - zij benadert immers de
muziek en de beeldende kunst, waarvoor geen taalgrenzen bestaan. In sterke mate
gold dit reeds van het begin af voor de sonische of auditieve poëzie en, naarmate
de ontwikkeling van concrete naar semiotische en visuele poëzie zich voltrekt
hanteert ook deze dichtkunst steeds meer een mondiale tekentaal. Maar zelfs voor
de concrete poëzie die uit betekenisdragende zinnen of woorden is opgebouwd
vallen de taalbarrières grotendeels weg: men hoeft doorgaans maar een paar
woorden of karakters in het woordenboek op te zoeken om alle dimensies van het
aangeboden tekstbeeld te kunnen waarnemen. Ik geef toe dat dit enigszins westers
gedacht is, want niet iedereen zal in staat zijn een Japanse dictionaire te raadplegen,
hoewel juist in dat land de concrete poëzie sterk vertegenwoordigd is.
Als ik nu ter afsluiting een globaal overzicht van de ontwikkeling en verspreiding
der besproken poëzievormen geef, zal hieruit duidelijk blijken dat het internationale
karakter van deze dichtkunst niet tot de theoretische mogelijkheden behoort, maar
van het begin af een realiteit geweest is.
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De verbindende schakel tussen het futurisme en de audio-visuele dichtkunst werd
door een late leerling van Marinetti, de Milanees Carlo Belloli gelegd, wiens na de
oorlog gepubliceerde werk een duidelijke aankondiging was van wat later als concrete
poëzie bekend zou worden, waaraan hij trouwens tot heden toe zijn bijdrage is
blijven leveren.
1953 kunnen we beschouwen als het jaar waarin de concrete poëzie is ontstaan,
die vrijwel gelijktijdig in drie ver uiteenliggende centra tot stand kwam. In Zweden
publiceerde de in Brazilië geboren Öyvind Fahlström een manifest voor concrete
poëzie, dat hij inleidde met een citaat uit Marinetti's Technisch manifest van de
futuristische literatuur: ‘Remplacer le psychologie de l'homme... par l'obsession
lyrique de la matière.’ Naar aanleiding van de toen nieuwe kritische structuuranalyse
merkt hij op dat men pöezie ook als structuur kan scheppen en wel als concrete
structuur, uitgaande van de taal als concrete materie. Hij formuleert enkele
basistechnieken voor de concrete poëzie en wijst - wat ook daarna de Zweedse
klankdichters uit de Stockholmse studio Fylkingen zijn blijven doen - op de magische
mogelijkheden der taalmiddelen. Door zijn vergelijking van de door hem voorgestane
poëtische werkwijze met die in de concrete muziek van Pierre Schaeffer, komt hij
er toe van concrete poëzie te spreken.
Het tweede centrum lag aanvankelijk in Zwitserland, waar de uit Bolivië geboortige
Eugen Gomringer met Marcel Wyss en Diter Rot het tijdschrift Spirale oprichtte en
ook de Spiral-press, die zijn eerste bundel Konstellationen in dat jaar uitgaf. Tot
1956 is Gomringer de secretaris geweest van Max Bill, een Bauhausleerling die
rector van de Hochschule für Gestaltung in Ulm was geworden. Bill was een
voorvechter van de concrete kunst, zoals die door Theo van Doesburg in zijn manifest
uit 1930 werd voorgestaan en bracht Gomringer ertoe op dezelfde grondslagen tot
concrete poëzie te komen. Gomringer noemde zijn teksten ‘Konstellationen’, een
term, ontleend aan Stéphane Mallarmé, waarover hij later schreef: ‘unter konstellation
verstehe ich die gruppierung von wenigen worten, so dass ihre gegenseitige
beziehung nicht vorwiegend durch syntaktische mittel entsteht, sondern durch ihre
materielle, konkrete anwesenheit im selben raum. dadurch entstehen statt der einen
beziehung meist deren mehrere in verschiedenen richtungen, was dem leser erlaubt
in der vom dichter (durch die wahl der worte) bestimmten struktur verschiedene
sinndeutungen anzunehmen und auszuprobieren. die haltung des lesers der
konstellation ist die des mitspielenden, die des dichters, die des spielgebenden.’

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

9
In Brazilië ten slotte lag het derde centrum, waar een drietal studenten uit São Paulo,
de gebroeders Augusto en Heraldo de Campos en Decio Pignatari, de zogenaamde
Noigandres-groep stichtten en een tijdschrift van die naam uitgaven. Ook zij zagen,
in de lijn van Van Doesburg, het concrete gedicht als een ‘voorwerp voor geestelijk
gebruik’, dat niet anders meedeelt dan zijn eigen structuur en geen voorstelling is
van een daarbuiten gelegen object en nog minder van subjectieve gevoelens. Wat
zij hun ‘ideogrammen’ noemden, vertoont een grote overeenkomst met Gomringers
Konstellationen. Pignatari, die later hoogleraar in de informatietheorie werd, kwam
al gauw in contact met Gomringer, doordat hij naar Ulm reisde om de colleges van
Bill over concrete kunst te volgen. In 1958 publiceerde de Noigandresgroep in haar
tijdschrift een Plan pilote pour la poésie concrète, waaruit onder meer duidelijk wordt
van welke ontwikkelingslijn zij zich de voortzetters voelden, doordat zij hierin als
hun voorlopers opsomden: Mallarmé (Un coup de dés, 1897), Ezra Pound, James
Joyce, Edward Cummings, Guillaume Apollinaire (Caligrammes, 1918), futuristen
en dadaïsten en de Brazilianen Oswald de Andrade en Joao Cabral de Melo Neto.
Voor de klankpoëzie vermeldden zij Von Webern, Boulez, Stockhausen en de
concrete en electronische muziek in het algemeen.
Buiten en ten dele ook vanuit de genoemde centra - vooral Ulm en São Paulo breidde het experimenteren met taaltekens en tekentaal zich verder uit. Nog vóór
1960 sloeg de concrete poëzie over naar Japan door het contact dat Haroldo de
Campos had gelegd met Kitasono Katue, de oprichter en redacteur van het tijdschrift
Vou, dat in zijn novembernummer van 1957 het eerste Japanse concrete gedicht
publiceerde. In die tijd ontstonden bovendien in het Duitse taalgebied nieuwe, zeer
actieve en uitstralende kernen, die zich zowel theoretisch als praktisch met de
nieuwe dichtkunst bezig hielden. In de eerste plaats kwam in Stuttgart een groepering
tot stand rondom Max Bense, die in 1950 hoogleraar aan de Technische Hochschule
was geworden en wiens tekst-theorieën internationale bekendheid kregen. Verder
behoorden tot de Stuttgarter Gruppe Helmut Heissenbüttel, Reinhard Döhl en de
typografen Klaus Burckhardt en Hansjörg Mayer. Laatstgenoemde, de
meester-drukker van de concrete poëzie, stichtte een eigen uitgeverij, de Edition
Hansjörg Mayer, waaraan in het najaar van 1968 het Haags Gemeentemuseum
een hele tentoonstelling heeft gewijd. Zowel voor de ambachtelijk-typografische als
voor de wetenschappelijke benadering van het taalkunstwerk heeft de Stutt-
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garter Gruppe steeds grote belangstelling getoond en het was ook in Stuttgart dat
de eerste uitgebreide tentoonstelling van concrete poëzie in 1959 georganiseerd
werd.
Daarnaast ontstond de Darmstadter Kreis, die van 1957 tot 1959 het tijdschrift
Material uitgaf, met figuren als Daniel Spoerri, Claus Bremer, de later naar IJsland
vertrokken Diter Rot en de Amerikaan Emmet Williams, die na zijn terugkeer in New
York de eerste bloemlezing van concrete poëzie in 1967 samenstelde, welke bundel
door Hansjörg Mayer verzorgd werd. In Wenen vormde zich een derde kring, die
niet alleen door publikaties, maar in de jaren 1958 en 1959 ook met een literair
cabaret de concrete poëzie presenteerde. Ongeveer gelijktijdig met de Wiener
Gruppe begon de nieuwe ontwikkeling zich in Tsjechoslowakije te manifesteren,
waarbij de humor een grotere rol kreeg toebedeeld dan elders het geval was. In het
tweede decennium neemt de verspreiding en de verdere ontwikkeling van de nieuwe
dichtkunst nog sterker toe. Frankrijk, Engeland, Italië, Portugal, Spanje, Denemarken,
Polen, Joegoslavië, Mexico, Argentinië, een tweede generatie in Brazilië, Uruguay,
de Verenigde Staten en Canada (ik sta niet in voor de volledigheid!) sluiten zich aan
en ook in het Nederlands taalgebied verschijnen de eerste concrete gedichten.
In Frankrijk hebben het poëtische lettrisme en ook de Cobra-beweging als
wegbereiders gefungeerd. In 1962 gaf Julien Benda Les Carnets de l'Octéor uit en
later Ailleurs, Approches en Rhobo, in welke tijdschriften vooral het reeds besproken
sémiotisme aan bod kwam. In 1963 onderging het tijdschrift Les Lettres onder leiding
van Pierre Garnier een metamorfose tot ‘revue du spatialisme’. Het is merkwaardig
om te zien hoe sedert de tijd van het Franse, vrij zakelijke, cubisme tegenover het
Duitse, ten dele zeer idealistische, expressionisme de rollen nu zijn omgedraaid:
de concrete poëzie in de Duitse centra steekt thans nuchter af tegen de universele
idealen van het met dactylo- en typografische middelen werkende spatialisme, dat
zijn derde manifest, geschreven door de Japanner Niikuni en de Fransman Garnier,
afsluit met de uitspraken: ‘L'activité du poète rejoint celle du savant et de l'astronaute
dans la découverte d'une esthétique linguistique et d'un langage commun à toute
l'humanité. Ce faisant le poète prend part à la genèse d'une humanité qui vient de
crever son enveloppe terrestre’. Voor de ontwikkeling van de auditieve poëzie in
Frankrijk is Henri Chopin een belangrijke figuur geweest met de door hem opgerichte
tijdschriften Cinquième Saison en Ou.
Het zou te ver voeren de ontwikkeling land voor land te volgen. Dik-
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wijls is hierbij sprake van een internationaal contact dat de vonk doet overspringen.
Zo deelt Dom Silvester Houédard, een der Engelse visuele en fonetische dichters
mee, dat hij met zijn Schotse vriend Edwin Morgan door correspondentie met de
Portugees De Castro, die in 1962 een brief in de Times Litterary Supplement
gepubliceerd had, tot het schrijven van concrete poëzie is gekomen.
Ik wil een uitzondering maken voor het Nederlandse taalgebied en dit overzicht
besluiten met enkele gegevens over de concrete, audtieve en visuele poëzie in
Nederland en Vlaanderen.
Om te beginnen kan deze dichtkunst wijzen op een aantal wegbereiders van
internationale betekenis. Dat zijn in de eerste plaats de reeds ter sprake gebrachte
Theo van Doesburg en Paul van Ostaijen, waarvan de eerste meer invloed, de
tweede meer literair talent en een scherper theoretisch oordeel gehad heeft. Verder
kunnen van de meer ambachtelijke kant genoemd: Hendrik Nicolaas Werkman, de
‘drukker van het paradijs’, die zowel met zijn typografische teksten voor de reeks
The next call als met zijn schrijfmachinecomposities pionierswerk heeft verricht,
evenals de grafische ontwerper Piet Zwart, van wie talrijke taalobjecten - zoals dat
later genoemd zou worden - afkomstig zijn. Bovendien zijn er, als meer recente
voorgangers, de experimentele dichters, die echter tegelijkertijd een stimulerende
en een afremmende vaderrol hebben gespeeld. Zij experimenteerden weliswaar
niet zozeer met het taalmateriaal in concrete zin - behalve dan in de besproken
klankgedichten van Lucebert en Hanlo - en bleven met hun proefondervindelijke
gedichten binnen het gebied van de semantiek, al verbraken zij daarin talrijke tradities
met hun associatieve en directe beeldvorming, hun beeldrijm en vooral hun
eigentijdse opvatting van dichten als een wijze van leven. Enerzijds zijn zij met hun
werk echter ongetwijfeld baanbrekers geweest voor verdere experimenten, anderzijds
viel het de ‘zestigers’, zoals de na hen komende jongeren een tijdlang geheten
hebben, bijzonder moeilijk de ook qualitatief zeer intense explosie van de Vijftigers
nabij te komen, laat staan te overstemmen.
Ook met het woord ‘concreet’ ontstonden hier wat moeilijkheden. Een deel der
‘zestigers’, aanvankelijk rondom het tijdschrift Gard Sivik, noemden hun werk
‘concrete gedichten’ en doelden hiermee op een nieuwrealistische en met bestaande
teksten werkende poëzie, zoals ook uit een latere verklaring in het tijdschrift De
Nieuwe Stijl blijkt: ‘niet de fiktie, maar de realiteit dient tot kunst te worden verklaard.’
Zij sloten zich hier-
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bij aan bij het werk van Sybren Polet, die in 1958 zijn Machinale gedichten
publiceerde, welke hij later in een verzamelbundel met de titel Konkrete poëzie heeft
opgenomen.
De concrete poëzie in de eerstgenoemde, internationaal gangbare betekenis,
kwam hier pas goed van start door de reeds in het begin gesignaleerde
tentoonstelling van Objectieve poëzie in het begin van 1963 te Antwerpen, die door
Henri Chopin en Paul de Vree was ingericht. Een der bezoekers, een van de
redacteuren van het tijdschrift Kentering, Frans van der Linde, liet in dit tijdschrift
reeds twee maanden later Chopin aan het woord met een artikel Les mutations
poétiques, waarna in enkele volgende nummers van deze jaargang een uitgebreidere
presentatie van concrete poëzie gegeven werd, met o.m. audio-visuele gedichten
van De Vree en Van der Linde. Nadat laatstgenoemde met zijn mederedacteuren
in conflict kwam, richtte hij in 1966 een eigen tijdschrift Vers-Univers op, in welke
titel het universele ideaal van de Franse spatialisten doorklinkt. Van de medewerkers
noem ik: De Vree, Herman de Vries, lid van de Nul/Zero-groep en de jongeren Hans
Clavin, Herman Damen en Robert Joseph.
Eveneens in 1966 verscheen een geheel aan de concrete poëzie gewijd nummer
van De Vree's eigen tijdschrift De Tafelronde en begon Herman Damen zijn ‘tijdschrift
voor verbaal-plasticisme’ AH uit te geven, waarvan tien nummers verschenen zijn.
Inmiddels was de uit Gard Sivik voortgekomen Nul/Zero-groep uiteen gevallen: de
nieuw-realisten schaarden zich om De Nieuwe Stijl en Herman de Vries liet daarnaast
zijn eigen blad Intégration uitkomen.
Na dit explosieve jaar 1966 verscheen nog een drietal nieuwe tijdschriften voor
visuele poëzie: in 1968 richtten Robert Joseph, Ruud van Aarssen en G.J. de Rook
Bloknoot op, in 1970 volgde Subvers van Hans Clavin en eind 1972 verscheen pzh,
een uitgave van het poëziehuis van Robert Joseph. Volledigheidshalve moet ik u
nog enkele namen noemen en wel die van de Vlamingen Ivo Vroom, Leon van
Essche (beiden oprichters van het tijdschrift Labris) en Mark Insingel en van de
Noordelingen Maarten Mourik, Cor Doesburg, Nahl Nucha, Ton Luiting en Peter
Meijboom, die samen met een aantal reeds eerder genoemde visuele dichters aan
het begin van dit jaar hun werk hebben tentoongesteld in het kunstcentrum De Vaart
te Hilversum.
Geachte medeleden, het spijt me dat ik u bij dit alles niets heb kunnen tonen of
laten beluisteren. Nochtans hoop ik van harte dat de lust tot
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horen en zien u niet vergaan is bij deze inventarisatie van de auditieve en visuele
poëzie en dat ik sommigen onder u enigszins nieuwsgierig heb kunnen maken. Met
deze wens open ik de jaarvergadering van onze Maatschappij.

Eindnoten:
1 In Forum der Letteren 14:1, maart 1973, p.1-29.
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Romans in duodecimo
door Kees Fens
Vestdijks bij mijn weten oudste essay, het uit 1932 daterende Over de dichteres
Emily Dickinson, begint heel fraai aldus: ‘Van de Amerikaanse dichtkunst ziet een
buitenstaander vooral de baard van Walt Whitman. Daarachter doemt het sombere
masker op van Edgar Allan Poe.’ Het besluit niet minder fraai als volgt: ‘Voor mij
ligt haar portret. Een kegelvormig, wazig geplooid kleed, tot de hals gesloten, tegelijk
ijl en ondoordringbaar als een spiritistische materialisatie, draagt het hoofd van een
gemartelde hamadryade. Bes-donkere, schuwverwonderde ogen; volle lippen, die
aan het gehele gezicht iets negroïds geven; wat brede en platte, maar niet grote
neus; pijnlijk gespannen uitdrukking, naast een in zichzelf verloren dromerigheid.
Hoe zou men geloven, dat dit mensengezicht - want dan ineens wordt het weer een
mensengezicht, een geestig wrang glimlachend gezichtje - die geheimen gekend
heeft. Het is een zonderlinge ervaring tot haar portret terug te keren, telkens, tussen
het lezen van haar gedichten door.’
Kan het begin nog werk zijn van een vindingrijk essayist die in twee bekende
fysionomieën tweeërlei soort werk tracht te typeren, in het slot komt een
novelle-schrijver of romancier of een dichter met een onberijmd palet het essay
binnen in een poging de vrouwelijke hoofdfiguur van zijn essay na het innerlijk ook
naar het uiterlijk (en wie zal zeggen hoezeer de visie op het uiterlijk door de kijk op
het innerlijk bepaald is) te portretteren. En wie bij het slot het begin onthouden heeft
en het eerste deel nog voor de geest heeft, weet nu, dat hij een essay gelezen heeft
met drie personages, rond wie een overigens literair-historisch geheel verantwoorde
intrige is gebouwd. Dat het essay ook een bewonderenswaardige analyse van Emily
Dickinsons gedichten bevat, vermeld ik nog even om er niet van verdacht te worden
de essayist Vestdijk in de voorafschaduwing van de novellenschrijver Vestdijk te
willen plaatsen, al lijkt het achteraf moeilijk beeld en schaduw te scheiden. Met Over
de poëzie van Emily Dickinson begon het werk van een prozaschrijver. Laat ik het
voorlopig zo definiëren.
Ongewoon als begin van een essay is de inzet van het openingsstuk van Essays
in duodecimo, Signalement van D.H. Lawrence: ‘Mogen wij Edward Garnett geloven,
dan had Lawrence het vulgaire haar van een Engelse
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werkman. Hoewel de foto's ons hoogstens in de verleiding brengen te spreken van
een vulgaire haardrácht, ben ik geneigd om het signalement van de Engelse schrijver
met de observatie van Garnet te laten beginnen. Hierop volgt de neus, die aan die
van Socrates doet denken; de kaak van Ramsey Mac Donald; de baard van George
Bernard Shaw. Ziehier het signalement, waar een physiognomisch geïnteresseerd
speurhond voorlopig genoegen mee zou kunnen nemen.’ Dat is nog iets anders
dan de simpele romantische baard van Whitman. Om meer redenen kan deze inzet
karakteristiek heten voor Vestdijks wijze van essayeren, althans voor die uit Essays
in duodecimo. Daar is allereerst een ook uit ander werk bekende stijlfiguur, die
meteen in de eerste zinnen zichtbaar wordt. Met het ‘hoewel’ van de tweede zin
wordt de mededeling van de eerste gecorrigeerd of ten dele teruggenomen, waarna
Garnetts opmerking toch als werkhypothese wordt aanvaard. Langs een omweggetje
komen we weer, zij het wat wijzer en onzekerder geworden, op hetzelfde punt.
Vestdijk is de milde meester van de concessieve bijzin, teneinde eigen zin of gebrek
aan eigen zin te kunnen doordrijven. Een tweede kenmerk is de speelse overdaad
aan woorden, die zeker schrijfplezier, maar in elk geval minder formuleringsdrift dan
wel bouwlust vertoont, van een bouwmeester die grillige hoeken en kleine torentjes
niet schuwt. De tweede alinea van hetzelfde essay geeft een prachtig voorbeeld, het lijkt of er een cyclopenoog beschreven wordt: ‘Hier worden de ogen starend,
halsstarrig lonkend, onverbeterlijk, loszinnig - hypnotisch bedelende ogen op
straathoeken, ogen die het moralistisch anathema, waarmee zijn geboorteland een
niet onaanzienlijk deel van zijn oeuvre belastte, achteraf schijnen te rechtvaardigen.
En niet eens gevaarlijke ogen zijn het. Veeleer wekken zij een zeker gefroisseerd
medelijden bij ons op, - het theoretisch medelijden met gevallenen. Het lijdt geen
twijfel: hier staart geen verleider of Don Juan ons aan, geen Priaap of geile bok,
maar het eeuwig vrouwelijke in zijn meest onaanvaardbare en meest aanvaarde
gedaante.’ Dat is niet de beschrijving van ogen, maar een oculair bouwsel, met
daarin vele gangen om Lawrence te ontmoeten.
Die inzet kan ook karakteristiek genoemd worden om de concreetheid ervan, die
ver ligt van de abstractie het essay meestal eigen. Zo concreet is de mededeling,
dat je de bekoring moet weerstaan, het stukje niet met enkele kleine wijzigingen tot
het begin van een roman of novelle om te bouwen, roman over een, fysiek gezien,
collage-achtige man, die met zijn bizar samengestelde lichaam, uiterlijke verschijning
van een gecompliceer-
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de geest, een moeilijk maar boeiend leven heeft. Die veronderstelling is geen gril.
Wat gebeurt er in het essay? Er wordt een interpretatie gegeven van Lawrences
werk. Hoe gebeurt dat? De interpretatie wordt vertaald in ‘lichamelijke’ termen en
er ontwikkelen zich in het essay hele intriges tussen de lichaamsdelen, die samen
een beeld oproepen van de schrijver Lawrence, beeld dat geen enkele aanspraak
maakt op ‘definitiefheid’, want daar is de stijl niet naar, - er wordt nogal wat heen
en weer geschoven met meningen en opvattingen -; het kàn daarop ook geen enkele
aanspraak maken, want daar is de opzet niet naar, want er worden verbindingen
aangegaan - als in een roman of verhaal - maar het gaat daarbij meer om het spel
der verbindingen dan om een gelukkig of ongelukkig einde.
Draagt het stuk bij aan de meningvorming over Lawrence? Ja, maar minder dan
een studie, maar ook weer meer dan een verhaal of roman met Lawrence als
hoofdfiguur. Vestdijk houdt zich aan de feiten, maar werkt met die feiten als een
romancier, dat wil zeggen, hij hanteert ze niet als feiten, maar als mogelijkheden,
die hij zo op elkaar laat inspelen en met elkaar verbindingen laat aangaan, tot ze
een mogelijke werkelijkheid oproepen. Juist als dat in de roman gebeurt. Men kan,
voorlopig, de essays uit Essays in duodecimo als paradoxen betitelen: ze danken
hun ontstaan aan een wrijving tussen werkelijkheid en taal, vorm als men wil.
Enkele van de hier gesignaleerde gegevens moeten nader uitgewerkt worden,
wil ik tot een enigszins benaderende weergave van Vestdijks bundel komen. De
verschuiveningen in de meningen, dat spel van toegeven en terugnemen, hebben
ook in het groot plaats, en van een aantal essays bepalen ze zelfs de structuur;
zoals de ene zin op de andere afdingt of die zelfs grotendeels opheft, zo neemt een
heel fragment een vorig fragment geheel of ten dele terug. Soms gebeurt dat zo
frequent, dat de lezer geïrriteerd raakt, waarbij de schuld niet bij Vestdijk, maar bij
die lezer ligt: hij is met de instelling en de verwachtingen van de essay-lezer aan
het lezen geslagen, terwijl hij eerder zijn benaderingen vanuit een tussenpositie had
moeten beginnen. Dat voortdurend heen en weer schuiven is hieraan te danken,
dat Vestdijk zo veel mogelijkheden ziet dat elke zekerheid verdwijnt. En bij de lezer,
die, buiten roman of verhaal, zo graag stelligheden ziet, elke zekerheid doet
verdwijnen. Wie een aantal essays uit Essays in duodecimo in tekening zou brengen,
zou een merkwaardige grafiek te zien krijgen. Samen te vatten op de schoolse wijze
zijn de essays zeker niet, tenzij het vraagteken als comprimeringsmogelijkheid wordt
toegelaten. Wie het schuifspel in zijn vele mogelijkheden wil zien, leze het essay
Kunst en droom;
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in het klein en in het groot schuiven de onderdelen elkaar weg en zo sterk, dat op
de helft een volkomen kale plek ontstaat: het essay heeft zichzelf opgeheven; met
een kunstgreep die elke romancier zou sieren, weet Vestdijk de dode weer tot leven
te brengen. Het essay, waarin vele paradoxen voorkomen, blijkt zelf een grote
paradox, die overigens in dit geval met meer stelligheid eindigt, dan vaak het geval
is. Want dat zal duidelijk zijn, een dikke streep is zelden het einde van de essays;
veelal wordt een laatste mogelijkheid aangedragen, die dan een mogelijke
werkelijkheid vertegenwoordigt, en het aantal essays, dat in een voorzichtig
‘misschien’ eindigt, of de lezer in een slotalinea nog veel te vermoeden en te broeden
geeft, is niet gering. Als een roman is het essay af en niet af. De essaywereld is
volbouwd, maar er is nog ruimte genoeg om aan een verbeeldingrijke lezer de
kansen tot fantaseren over ‘hoe het verder ging’ te geven.
Opvallend is, dat veel essays beginnen met de vaststelling van een feit, het
opzetten van een stelling, die een zekere communis opinio vertegenwoordigt. Het
collectief krijgt van de schrijver het eerste woord. Maar binnen enkele alinea's is het
feit opgesplitst in een aantal mogelijkheden; het ondergaat een reeks
individualiseringsprocessen, waarbij de schrijver zich, naar het lijkt, opsplitst in een
aantal individuen, zich steeds meer van het collectief verwijderend en de lezer in
die verwijdering betrekkend, want zo individualiserend gaat hij niet te werk of de
lezer wordt in de ‘wij’-vorm in het proces betrokken. Je zou kunnen zeggen, dat de
verschillende individuen dialogen met elkaar aangaan, en schrijver en lezer zijn
beiden gesprekspartner. Niet meer dan als een vermoeden wil ik hier de mogelijkheid
opperen, dat Vestdijks Essays in duodecimo, door een deskundige onderzocht, wel
eens een typische muzikale structuur zouden kunnen vertonen: uitgangspunt een
grondtoon, waarvan men zich al spelend op verschillende instrumenten steeds meer
verwijdert, maar die men ook blijft omspelen. In elk geval: het feit dat uitgangspunt
is, wordt niet direct aangevallen; het wordt, steeds op andere wijze, tot een
misverstand gemaakt, en bij nieuwe veronderstellingen gebeurt dat opnieuw.
Misverstand rondom gearriveerden is de titel van het twaalfde essay; hij zou boven
meer essays kunnen staan, zoals het begin in de weergave van de stelligheid van
de communis opinio evenzeer relevant is: ‘Als een der meest weerzinwekkende
verschijnselen in de wereld der maatschappelijke mutaties geldt de man die zijn
vroegere vrienden niet meer kennen wil.’ En dan volgt een voorbeeld met een
redenering, waarin het schuifspel heel vernuftig wordt toegepast en dat zo uit een
in de ‘ik’-vorm geschreven roman van Vestdijk
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gelicht zou kunnen zijn. En aan het einde van de redenering is de aanklager
beschuldigde geworden. Waarbij er nog uit twee beschuldigingen gekozen kan
worden.
Het essay Philosofie der metafoor begint Vestdijk aldus: ‘De wereld van
vergelijkingen, gelijkenissen, beelden, symbolen, allegorieën en mythen heeft voor
ons het vaag verontrustende van gebruiksvoorwerpen uit sprookjes, die ieder
ogenblik van een demonisch eigen leven blijk kunnen geven om ons, hun meesters,
te overrompelen.’ Wie zo schrijft, denkt zeer concreet en met grote verbeelding.
Zowel het concrete als verbeeldingrijke denken kan voor het merendeel van de
Essays in duodecimo typerend genoemd worden. Er worden niet zozeer
gedachtenconstructies als wel gedachtenwerelden gemaakt, waarin abstracta als
meningen, zienswijzen, visies, opvattingen de personages zijn, gematerialiseerde
geestesproducten, die gezien zijn en beleefd worden in hun rollenspel. Vestdijk vult
de reageerbuis en het gaat er van leven krioelen. Een gedetailleerde analyse van
de essays zou zeker aan het licht brengen, hoe zeer de ontwikkeling van de
gedachten - die zich soms lijken voort te bewegen op de wijze van de springprocessie
van Echternach - plaats heeft als een ontwikkeling van een intrige, met alle
onverwachtheden van dien, zonder rechtlijnigheid, want een detective is deze denker
niet. Wat geschreven wordt, lijkt gezien. Ik geloof dat met die hartstocht tot het
bouwen van gedachtenwerelden ook Vestdijks onvermoeibare lust tot ordenen en
sorteren samenhangt: zijn hang tot indelen is niet te temmen, zie de essays De
kunstenaar en de moraal en vooral Typen van critici. Hoe meer individualiseringen
en individuen, hoe meer vreugd, hoe bevolkter ook de gedachtenwereld wordt, hoe
vollediger ze gaat lijken en sluitender, althans als verbeeldingswereld. Dat de poëzie
van Verwey, die naar Vestdijks opvatting een volledige wereld wilde zijn, voor deze
soort eerder ideaal materiaal moest zijn, laat zich begrijpen. De schepper van zoveel
fauna's is ook, hoe kan het anders, een fervent botaniseerder. Van de
verbeeldingsvolle wijze van werken geeft het essay Philosofie der conversatie enkele
superieure voorbeelden, met name waar Plato's Symposion ter sprake komt. Achter
de denkfantasie daarom laat zich de kiemcel van een Griekse roman raden, zoals
zich achter het essay Drukkende idealen een Mozesroman laat vermoeden. Op het
gevaar af bij deze essays zonder stelligheden te stellig te worden: aan veel van de
in de bundel opgenomen stukken zou men om hun stijl, hun structuur, hun
voorstellingswereld, de manier waarop de feiten erin gehanteerd worden, de uitkomst
die juist vaak de afwezigheid van
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een uitkomst is, de betiteling ‘romans in duodecimo’ willen geven. Hoezeer de
romancier de essayist voor de voeten loopt en hem het in feite onmogelijke willen
laten doen, bewijst Het probleem der portretwaarde, waarin de essayist een voor
de kunsthistorici niet bestaand probleem tracht op te lossen, als verbeeldingrijk
schrijver musea aflopend voor levend materiaal of tot leven te brengen materiaal.
Het zelfde geldt voor Historische contigentie, dat begint met de nu wellicht veel
zeggende zin ‘In het algemeen houdt de historicus zich t e veel met feiten bezig, te
weinig met mogelijkheden’. Hetgeen ook moeilijk de taak van de historicus genoemd
kan worden. De historicus die vanuit het hem toegedichte gebrek zou willen
repliceren, zou kunnen antwoorden: ‘In het bijzonder houdt de essayist Vestdijk zich
te veel met mogelijkheden bezig, te weinig met feiten.’ Hij zou dan wel de eigenheid
van de essays over het hoofd zien, waarmee zijn verwijt weinig grond krijgt; dat zou
ons op een belangrijk aspect van deze essays kunnen attenderen: ze zijn
onweerlegbaar, juist omdat ze steeds de zaak verleggen, tenzij men de auteur van
deze paradoxale essays grijpt op het slotessay van de bundel Het wezen van de
paradox, zoals Drion dat heeft gedaan. Want dan snijdt men in de kern van deze
verbeeldingswereld-in-de-schijn-van-een-denk-wereld.
Misschien is het, gezien al het voorgaande, niet toevallig dat zoveel stukken uit
Essays in duodecimo zich met de problemen van kunst, kunstenaar en kunstsoorten
bezig houden. Is het te veel gezegd, het merendeel ervan te zien als bezinningen
van de romanschrijver Vestdijk, die zich dan in zijn bezinning niet van zijn
romancier-zijn kon losmaken? De betovering van het verleden en Historische
contingentie hebben alles met de problemen van de schrijver van historische romans
van doen; Het visioen in de beeldende kunst heeft ook betrekking op de verbeelding
van de schrijvers en diens inspiratie, en met de laatste hebben de twee droomessays
alles te maken; geijkte romantypen de verleider, de intrigant, de kunstenaar zelf, ze
komen uitvoerig ter sprake evenals Judas Iskariot, die in Vestdijks visie heel veel
van veel van zijn romanfiguren belichaamt. Een chronologisch onderzoek van
Vestdijks werk zou wellicht zicht openen op een tussenperiode, waarin deze essays
dan temidden van bepaalde romans een plaats zouden moeten krijgen.
De auteur Vestdijk heeft zich binnen de essays in veel figuren opgesplitst: hij lijkt
te veelzijdig voor de smalheid van de betoger; hij kan zich niet met één ‘zichzelf’
identificeren. Meningen zijn geen abstracta, maar concreta, mensen, personages,
als men wil, met vele onvoorzienbare
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mogelijkheden. Het rijke tekort van de essayist Vestdijk heeft hij zelf uitstekend
geformuleerd in het stuk De intrigant: ‘Een nieuwsgierig rechter kan nooit een goed
rechter zijn; hij tracht zich te veel in de beklaagde te verplaatsen, slaagt hier echter
maar ten dele in, en blijft zo weifelen tussen een houding van superieure ironie en
een van hartstochtelijk medeleven, geen van beide geschikt om hem het adaequate
vonnis aan de hand te doen, zodat hij als hij een wijs man is, zich van ieder vonnis
onthoudt.’
De scheiding tussen de romancier Vestdijk en de essayist, althans die van Essays
in duodecimo, lijkt mij een kunstmatige, al zou Vestdijk zelf met zijn
superieursorteertalent ongetwijfeld in staat zijn geweest de scheiding niet alleen
aan te brengen, maar de hele bundel in vele soorten essays op te splitsen, waarvan
de ene meer essay is dan de andere, of minder, of helemaal niet. Relativering werkt
besmettelijk. De Vestdijklezer die niet aangetast wordt, moet wel de immuunheid
van de absolute hebben.
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1

Vestdijks ode aan Apollo
door Martin Hartkamp

Het ‘niet alleen meest lyrische gedicht [...] dat ik ooit geschreven heb, maar ook [...]
2
het beste gedicht’ was volgens Vestdijk zijn Apollinische Ode, uit 1938. Vestdijk
gaf dit oordeel in 1962 - toen zijn poëzie was afgerond, hetgeen de opmerking nog
interessanter maakt - maar ook daarvóór bracht hij het vers al eens ter sprake. In
1943 schreef hij: ‘Dat ik overigens het licht kies, en niet de chaos en het duister,
3
volgt b.v. uit mijn Apollinische Ode.’ Het gedicht is kennelijk ook thematisch van
belang.
4
Deze citaten en het feit dat er aan dit gedicht nooit aandacht is besteed, geven
ons al voldoende reden om wat dieper op de Ode in te gaan. Nog intrigerender
wordt het geheel door Vestdijks eigen toelichting, een dokument dat ik in zijn zojuist
geordende nalatenschap gevonden heb. Het is een drukproef van de tekst die in
5
de bundel Klimmende legenden opgenomen werd, en bijna elke strofe is, zoals
men ziet, bekommentariseerd.

1

2
3
4

5

Uitwerking van een voordracht, gehouden voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
op 17 juni 1972 te Leiden. Het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum,
dat de bandopname van die toespraak uitgetypt heeft, zeg ik daarvoor dank. Erkentelijk ben
ik voorts mevrouw A.C.M. Vestdijk-Van der Hoeven voor haar toestemming tot publikatie van
de drukproef met notities die dit essay begeleidt. Deze drukproef berust in het Nederlands
Letterkundig Museum te 's-Gravenhage.
Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk, Amsterdam 1967, p.99 (radiogesprekken, uitgezonden
tussen 26 oktober 1961 en 26 juni 1962).
S. Vestdijk, Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, ingeleid en van aantekeningen
voorzien door Theun de Vries, 's-Gravenhage 1968, p.96.
Mij is alleen een korte samenvatting van Pierre H. Dubois bekend, die overigens van een
goed inzicht blijk geeft. Ik citeer uit zijn recensie over Klimmende legenden in de NRC van
29.11.1940: ‘Eén van de belangrijkste verzen uit den bundel Klimmende Legenden is het
slotgedicht ‘Apollinische Ode’. Terecht aan het einde van den bundel geplaatst, lijkt het mij
hiervan in zekeren zin de verklaring. De God van Vestdijk, Apollo, blind maar toch ziende,
creëert hij hier als een strijdbare vernietiger van het onmannelijke, als een mannelijk
overwinnaar van het vrouwelijke vooral [...] Vestdijk verbindt zich in den strijd met dezen
blinden god om samen met hem ‘het monster’ op te speuren, de driften die ‘wild ingeschapen
zijn op aarde’, om tenslotte zelf getroffen te worden door den pijl, die hem zuiveren zal van
zijn ‘kindergrillen’. Deze Apollinische Ode lijkt mij een onmisbare sleutel tot den geheelen
bundel.’
Het enige dat niet op deze drukproef en wel in die bundel voorkomt, is aan het slot van de
Ode de datering: Najaar 1938, een datering die in de latere, definitieve versie van Apollinische
Ode werd bekort tot: 1938. Regel 3 van strofe 21 - die in de hierbijgevoegde tekst als volgt
luidt: ‘Moord kon worden afgezonden’ - luidt in de definitieve versie: ‘Moord kan worden
afgezonden’. Die definitieve versie vindt men in S. Vestdijk, Verzamelde gedichten, verzorgd
en geannoteerd door Martin Hartkamp, Amsterdam-'s-Gravenhage 1971 [1972], deel I,
p.359-362.
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Blijkt hier opnieuw uit dat de Ode Vestdijk na aan 't hart lag? Voorzover ik weet,
heeft hij zich nooit zo duidelijk uitgesproken over zijn bedoelingen als hier, maar dat
verklaart nog niet waaròm hij dat hier deed. De bundel Klimmende legenden werd
gepubliceerd in 1940. Vestdijk maakte de notities op z'n vroegst dus pas zo'n
anderhalf à twee jaar na voltooiing van de Ode. Zag hij toen pas wat hij had
geschreven? Ging hij na of alles klopte, met het oog bijvoorbeeld op korrekties? Of
greep hij nòg later op de Ode terug, toen hij zich in een ander kader met hetzelfde
thema bezighield, toen hij De toekomst der religie schreef bijvoorbeeld?
Hoe dan ook, wij mogen blij zijn dat wij de notities hebben, want Apollinische Ode
is misschien wel Vestdijks moeilijkste gedicht. Het is vanuit zichzelf niet (nauwelijks)
te begrijpen; men moet de ideeën kennen die erachter liggen. Maar juist bij het
opsporen van die ideeën - religieuze (hier met name mythologische), filosofische
en psychologische ideeën, die voortdurend terugverwijzen naar het werk van Vestdijk
zelf - bewijzen de notities in de marge goede diensten. Een volledig afgeronde uitleg
van het vers geven zij niet, maar als wij eenmaal weten in welk kader wij de Ode
moeten lezen, vinden wij de weg ook zelf wel. Laten wij ons dus eerst bezighouden
met de denk-(gevoels)wereld waaruit Vestdijks Apollinische Ode voortkomt, en ons
pas daarna verdiepen in de Ode zelf: strofe voor strofe, woord voor woord, tenminste
voor zover dat dan nog nodig is.
Apollo was voor de Grieken licht- en zonnegod. De bijnaam die hij in die laatste
kwaliteit had (Foibos, is: de stralende) maakt duidelijk dat hij ook als zonnegod
vooral een lichtgod was. Apollo was dus god van het licht in twee
verschijningsvormen: licht als zonlicht en ‘puur’ licht, licht zonder zon, dat zich als
‘daglicht’ aan ons voordoet. Dag- en zonlicht zijn op één punt duidelijk met elkaar
in strijd. Daglicht is kalm, rustgevend, ongericht, dus op zichzelf betrokken: ‘koel’.
Zonlicht kan daarentegen fel zijn, oppressief, verblindend, wreed. Een zonnestraal
doorklieft de ruimte als een pijl en is even trefzeker. Niet toevallig was Apollo ook
de god van pijl en boog, maar als zodanig stond hij dichter bij de zon dan bij het
onbewogen daglicht.
6
Dit dualistische karakter van het licht bepaalt voor een belangrijk deel

6

Een dualisme dat wij, kurieus genoeg, precies zo aantreffen in de natuurkunde, waar licht
immers zowel een deeltjes- als een golfkarakter heeft. Deeltjes staan op zichzelf (zij het
binnen een grotere eenheid) terwijl golven zich ononderbroken voortbewegen van het ene
naar het andere veld.
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de inhoud van het begrip ‘Apollinisch’, en daarmee de inhoud van Vestdijks
Apollinische Ode. De hierboven opgemerkte tegenstrijdigheid wordt daar - via talloze
variaties op de formulering ‘blind uw oogen, ziend uw oogen’ - telkens weer
gekoppeld aan Apollo, en wij moeten deze tegenstrijdigheid dan ook steeds in
gedachten houden als wij de term ‘Apollinisch’ nu gaan invullen vanuit de
eigenschappen van het licht an sich. Het ongesplitste licht, één in zijn tegendelen,
zoals ook Apollo één gedaante had. Wat zijn de meest in 't oog springende
kenmerken van licht? Licht komt van ver, licht is onstoffelijk, en - haast een platitude
- licht verdrijft de duisternis, schept orde in de chaos.
Over het eerste kenmerk - verte, afstand - lezen wij het volgende in een essay
7
van Vestdijk (H. Marsman als Apollinische persoonlijkheid ): ‘steeds is de Apollinische
mensch te herkennen aan [de eigenschap] distantie, het afstand nemen, in letterlijke
en figuurlijke beteekenis.’ Apollo bewaart afstand, ‘en wil alleen maar vereerd worden
als ‘voorbeeld’, niet ter identificatie, zoals dat in den Dionysosdienst geschiedt.’ De
Apollinische persoonlijkheid is eenzaam. Treedt hij in kontakt met anderen, dan
alleen als opvoeder- in een ‘leeraar-leerling-verhouding’ - nooit als gelijkwaardige.
Hij kenmerkt zich door ‘een fundamenteel gemis aan drang tot vereenzelviging, tot
het grenzenloos in elkaar opgaan, dat het Dionysisch-orgiastische aspect van alle
erotiek uitmaakt.’
De oerbron van het licht - de zon - is ver van ons verwijderd, en Apollo was, anders
dan Dionysos, dan ook Been hartstochtelijke god. Zijn priesteressen, de Delphische
Pythia's, dienden rein te zijn. Wannéér Apollo al beminde, dan zijn evenbeeld. In
de ander beminde hij zichzèlf - zijn eigen schoonheid (Hyakinthos) of zijn eigen
kuisheid (Dafne) - en de liefde van Apollo eindigt dan ook altijd in tragiek. De zon
ziet wel, maar kan niet aanraken, blijft - ook al zou hij anders willen - onlichamelijk
rein.
Dat laatste is hetzelfde als onstoffelijk. Licht is zonder begin of eind, eeuwig en
onbegrensd, steeds aan zichzelf gelijk. Zodra Apollo wordt geboren, is hij die hij is.
Als hij zich voor het eerst vertoont, rijzen de goden van hun zetels. Op zijn vierde
levensdag doodt hij de draak van Delphi.

7

Dit essay - dat in 1940 werd geschreven en dus uit dezelfde tijd stamt als de Apollinische
Ode - werd opgenomen in S. Vestdijk, De Poolsche ruiter, Bussum 1946, p.152-174. De
citaten in deze alinea vindt men in de genoemde uitgave op resp. p.154, 168, 167 en 166.
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Hij is eeuwig jong, symboliseert het onveranderlijke zijn - de zon, die niet op
8
voortplanting gericht is, niet in de materie afdaalt en dus onkorrupt is. Door geen
stoffelijke bijmenging verduisterd, is de zon verheven boven de materie, waarin niets
ooit is: alles alleen maar wordt, verandert, ondergaat.
De zon brengt - onkorrupt dus onpartijdig - alles aan het licht. Hij verschaft inzicht
(kennis, macht) en overzicht. De zon onthult, creëert, de vormen: individualiseert.
In 't licht krijgt alles zijn ware gedaante, en het ‘Ken uzelf’ was dan ook een formule
van Apollo. Een gebod dat alleen hij negeren kon, want voor de god ‘met zijn alziende
9
stralen’, zoals hij door Vestdijk elders wordt genoemd, bleef niets verborgen. Ook
de toekomst niet: via zijn Pythia's deed hij voorspellingen, keek hij vooruit. De
‘Apollinische mensch,’ aldus Vestdijk, ‘is op de toekomst gericht, niet op het
10
verleden.’
Niet op het verleden, want voordat er licht was, was de aarde woest, demonisch,
ordeloos. Een draak (of slang) teisterde Delphi en zocht na gedane arbeid weer de
aardspleet op waarboven - zittend op haar drievoet - de Pythia haar orakels gaf,
toen nog in dienst van Gaia, dat is Moeder Aarde, dat is de materie. Aan dit
schrikbewind komt pas een eind wanneer Apollo ingrijpt. De materie wordt gewogen
en te zwaar bevonden. Apollo verdelgt het monster, neemt het heiligdom van Delphi
over, en legt zo zijn goddelijke orde, rede (Logos) aan de wereld op. De chaos is althans voor het moment - bezworen. Duisternis heeft plaats gemaakt voor licht. De
mens is van zijn wrede, onderaardse soeverein bevrijd. Apollo is dan ook verlosser,
zuiveraar, de god van de katharsis.
Al deze eigenschappen, zoals ze hier zijn benaderd vanuit drie aspekten herkomst, aard en werking - van het licht, al deze eigenschappen samen stempelen
Apollo tot god van de geest. Hij heerst over de hogere aktiviteiten: kunst en
wetenschap. Als opvoeder is hij de god van de kultuur, als schepper, kunstenaar,
11
de god van het sublieme, van de ‘sublimatie’. Dat men Vestdijks Ode inderdaad
in deze zin moet lezen, blijkt zeer duidelijk uit de opmerkingen die hij in de marge
heeft gemaakt. Herhaaldelijk spreekt hij daar over katharsis, kunst en sublimering.
Het gedicht - trouw

8
9
10
11
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J.J. Bachofen, Das Mutterrecht, Basel 1948 , p.211, 603.
Marsyas in Verzamelde gedichten II, p.92.
De Poolsche ruiter, p.152.
Zoals Norman O. Brown hem noemt in Life against death. The psychoanalitical meaning of
4

history, London 1970 , p.157.
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Apollinische ode
Droombeeld in uw donk're nis
Met wat scheem'ring langs uw slapen,
Staat uw arm nog naar het wapen
Dat sinds lang verzonken is?
Blind uw oogen, koel uw borst.
Laat geen vrouw de tepels vreezen
Waar slechts winden aan genezen
Van hun wezenloozen dorst...
'k Weet nog hoe ik mij vermat
Onder 't voorhoofd u te troosten,
Angstig dat ook 't vlammend oosten
In die blindheid was vervat.
Maar die mikken wil mag nooit
Mikpunt zijn, en blind of ziende
Is hij die 't gezicht verdiende
Steeds met oogschalen getooid.
Ingekeerd en starensmoe:
Een'ge weldaad in den chaos,
Van Illyrië tot Paphos
Wendt gij 't oog naar binnen toe.
Blind dus toch? O ijdelheid...
Blind was ik van u geschrokken.
Maar gij hebt mij voorgetrokken:
Kind dat al zijn uren wijdt
Aan 't besturen van zijn hand,
Aan den waanzin van uw rede,
Will'ge Amor, diep besneden,
En gewekt tot krijgstrawant.
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'k Zie mij hoe wij pril vereend
Samen naar het monster speuren
Achter vale modderdeuren
Waar de moeder zich toe leent.
Ik uw hand en gij mijn vuist!
En uw lach, gebroken zilver,
Nadat wij de laatste schilfer
Van haar schubben stukgegruisd,
Nadat gij mij had geleerd
Hoe nog de allerkleinste pijlen
't Hart vermogen te ontgeilen
Dat een kinderhart verteert,
't Hart dat helden in zich zuigt
Of 't opnieuw hen wilde baren:
Menigeen wordt kind bij 't paren,
Schoon 't zijn manbaarheid betuigt!
Goed dat 'k uw verachting vond
Branden voor die liev'lingszonen
En hun kronk'lend samenwonen,
Slanggelijk in vrouwenmond:
Tuchtloos hol, door u vernauwd
Tot een vaargeul voor 't orakel,
Tandenrij getemd tot schakel
Tusschen slijk en zonnegoud,
Tuimelende blauwe tong,
Van voortijdschen lust aan 't lallen, 'k Wist, er moest een zweepslag vallen
Die haar tot uw spreuken dwong!...
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'k Heb u, in uw blik gehuld, Ziend uw oogen! - vaak verloochend,
Driftig en onachtzaam pogend
In den glans van uw geduld.
Maar de driften mogen wild
Ingeschapen zijn op aarde,
Waar eens 't zonnig oog op staarde
Is geen pijlworp aan verspild.
Ook voor mij, voor míj die pijl,
Staande in mijn borst aan 't trillen, En een vloed van kindergrillen
Druppelt langs mij onderwijl!
Tegenspoed is beste spoed.
Als vanouds weer met mij jagend,
Geen verloren jaar aanklagend,
Zult gij scheem'ren over 't bloed!
Hoort, de schuwe nachtwind glijdt
Om te leeren ademhalen,
En de herfst is vele malen
In zijn vezels rondgeleid
Tot uw boog, o wondertaal;
Brons heeft in uw hand geblonken,
Klaar voor 't rechtgeaarde ronken,
Preev'lend met zijn kil metaal,
Dat uit hoofde van den geest Lokkenpracht in 't hoofd gewonden! Moord kon worden afgezonden
Die den moordenaar geneest!
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Ga, voltooi uw winterwerk, Blind uw oogen, ziend uw oogen, In uw marmer ingezogen,
Door uw lichtkracht aangesterkt,
En breekt ook uw romp tot gruis,
't Hart is 't edelst zoo verbrijzeld,
Immer zult gij, streng beijzeld,
Mikken in het vaderhuis.
Ziend uw oogen - zoo mag 't zijn.
Man van vreugden, mijn behoeder,
'k Geef voor u de diepste moeder
Die mij grondeloos wil zijn.
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aan de mythe, waar het zijn bestaan aan dankt - beschrijft meer het proces zèlf dan
de richting of het doel van dat proces.
Sublimeren is het omzetten van ‘primitieve’ driften in hogere (artistieke, kulturele)
uitingen. De geest maakt van lichamelijke energie gebruik om zich boven het lichaam
(de materie) te verheffen. Want het lichaam is de driftsfeer, en de driften leiden - in
de ogen van de Apollinische persoonlijkheid - tot overgave, onmacht,
onvolwassenheid, afhankelijkheid. In Vestdijks Ode is de driftsfeer dan ook allereerst
gekoppeld aan de moeder, en vervolgens aan de vrouw an sich, die van de man,
via de seksualiteit, opnieuw een kind maakt en hem terugdringt op zijn lichaam, dat
wil zeggen de vergankelijkheid, de dood. ‘Zou zij begrijpen,’ aldus Vestdijks
hoofdpersoon in de roman De verminkte Apollo, ‘dat zij elkaar niet meer konden
kussen? De schaduw lag te zwaar op hen. Liefde stonden de Machten toe - hoe
zouden zij het ook kunnen verhinderen? - maar geen liefkozingen, die zwak maakten
en aan de liefde iets van de dood, iets van schaduw en schuld, zouden kunnen
12
mededelen. Wie kuste in de schaduw moest weten wat hij deed.’
De vrouw is het verlengstuk van de moeder en de moeder is de antipode van de
geest. Haar koesteringen zijn erop gericht het kind zozeer aan zich te binden dat
het nooit een eigen leven zal gaan leiden, nooit iets anders zal verlangen dan deze
verstikkende geborgenheid. ‘Was je een vrouw, dappere Delphiër, je zou de beste
moeder zijn op aarde. Dan zou je ook de Dionysische schaterlach leren, wanneer
13
een moeder haar kind baart en verzorgt; die lach heeft iets vernielzieks in zich...’
Wie geen afstand weet te nemen (of te houden) van de moeder, gaat aan haar ten
onder. Zoals Pentheus, die als eerbetoon aan Dionysos door zijn moeder wordt
verscheurd. Of Oidipous, ronddolend in de diepste duisternis nadat hij met zijn
moeder heeft geslapen. Men ontgaat dit lot slechts door zich aan de driften te
ontworstelen, waarbij men Apollo aan zijn zijde vindt. De moedermoordenaar Orestes
wordt dankzij Apollo vrijgesproken, en wij kunnen het gedicht van Vestdijk dan ook
lezen als een lofzang op de moedermoord.
De tegenstelling Apollinisch-Dionysisch, zoals die hierboven meer dan eens ter
sprake kwam, werd voor het eerst geformuleerd door Nietzsche in zijn Die Geburt
der Tragödie. Zowel de Dionysische als de Apollinische
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S. Vestdijk, De verminkte Apollo, Rotterdam-'s-Gravenhage 1952, p.307.
De verminkte Apollo, p.313.
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persoonlijkheid tracht, aldus Nietzsche, aan het lijden te ontkomen, maar het eerste
type streeft dat na via de ‘roes’, terwijl het tweede type uitwijkt in de ‘droom’. De
roes ontindividualiseert, verlost via het opgaan in het worden, in de eeuwige
beweging die zich niet stoort aan individuen, maar die tevens de essentie van het
leven uitmaakt, kontinue schepping is. De droom verlost via de individuatie: door
de stoffelijke verschijning te stileren, te vereeuwigen (en typisch Apollinisch, aldus
Nietzsche, is dan ook de beeldhouwkunst). Het zijn zegeviert over het vergaan, zij
het ook slechts in schijn: de schone schijn (‘ganz Schein und Lust am Scheine’) van
14
de fantasie - het ‘droombeeld’ van een hoger, duurzamer bestaan.
Droombeeld betekent hier dus ideaalbeeld, en bij Vestdijk wordt dat ideaalbeeld
ook in letterlijke, uiterlijke, zin een beeld. Maar in de Ode, althans in de eerste strofen
van de Ode, is dat beeld niet imponerend - het is een heel ander beeld dan in
Vestdijks roman over Apollo wordt beschreven: ‘Hij keek in de ogen van Apollo. De
edelstenen ontbraken nog. Hij huiverde. Dit gelaat versmolt niet in een half dromerige,
half schichtig spottende vergevingsgezindheid, zoals de oude Apollo's, die in Delphi
in de gewelven rustten; het was streng en edel, en de glimlach om de volle lippen
was die van een schuldeloze, maar ook van een die alle schuld doorzag en ervan
reinigde volgens eeuwige regels. In de schaduw glansde het marmer, alsof het
reeds gezalfd was. Het was zo vreemd en hoog, teder gevormd en toch
ongenaakbaar, dat hij bij zichzelf moest fluisteren: ‘Dit is Apollo,’ en wel had willen
15
weglopen, de handen voor het gezicht.’
Het ‘droombeeld’ van de Ode geeft geen aanleiding tot dit soort pathos. Er gaat
nauwelijks iets van uit, het is verre van stralend. Dit Apollobeeld verspreidt slechts
een zwak schijnsel, niet meer dan ‘wat scheem'ring’, en de ‘nis’ - is: de omgeving
van het beeld - blijft dan ook donker. Deze god bezit vermoedelijk niet meer de
kracht ‘het wapen’ te hanteren (pijl en boog), waar hij vroeger in uitblonk. Hij lijkt
blind, niet meer in staat om wie ook geestelijk te laven, en zijn ‘borst’, zijn ‘tepels’,
worden dan ook nog slechts door de onbezielde wind beroerd. Geen vrouw hoeft
16
bang te zijn dat deze god haar zal beroven van haar man of van haar kind.
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Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, herausgegeben von Karl Schlechta, München
2
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1960 , deel I, p.7-134, deel II, p.1111 en deel III, p.497. Nietszches visie op Apollo als
verzinnebeelding van de droom komt men bij Vestdijk niet alleen in deze Ode tegen, maar
bijvoorbeeld ook in het kwatrijn Apollo en Marsyas, waar Apollo ‘kunstenaar, grootmeester
van den droom’ genoemd wordt (zie Verzamelde gedichten I, p.406).
De verminkte Apollo, p.181.
De tweede strofe - met zijn dansend ritme, de indringende w-alliteratie
(waar-winden-wezenloozen) en het suggestieve rijm (vreezen-genezen-wezenloozen) - vormt
een goede illustratie van lyriek in de betekenis van musische (klank)poëzie.
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De dichter ziet, zoals hij in de derde strofe meedeelt, het aldus verminkte beeld niet
voor het eerst. Ook vroeger heeft hij al eens aangenomen dat Apollo's blindheid
lijfelijk, althans mede lijfelijk was. Hij vreesde dat óók ‘'t vlammend oosten | In die
blindheid was vervat’, dus dat Apollo zich niet slechts vrijwillig van de buitenwereld
afsloot, maar dat hij ook echt de zon (die in het oosten opkomt) niet kon zien, anders
gezegd: dat hij de zon niet wàs. De dichter heeft het beeld vanwege deze blindheid
(‘onder 't voorhoofd’) getroost.
In regel twee van strofe zes wordt deze vroegere (eerste) konfrontatie van de
dichter met het beeld gerekapituleerd: ‘Blind was ik van u geschrokken’. Maar de
dichter schrok, zoals in het vervolg van het gedicht (in regel drie van strofe zes tot
en met strofe veertien) duidelijk wordt gemaakt, ten onrechte. Apollo wàs niet blind,
hij léék alleen maar blind, hij hield zich blind - en nu de ‘ik’ wéér oog in oog staat
met het beeld, herinnert hij zich ook dat langzaam. Wat hij toen ontdekte, vat hij nu
weer, in de vierde strofe, samen.
Deze god lijkt blind, krachteloos, niet in staat tot mikken, maar deze (schijnbare)
blindheid is nu juist de vóórwaarde tot mikken: hij ‘die mikken wil mag nooit | Mikpunt
zijn.’ Deze gedachte komen wij, eenvoudiger geformuleerd, ook tegen in de eerste
zang van Vestdijks epische gedicht Mnemosyne in de bergen: ‘Apollo, zonnegod,
17
kon slechts het doelwit raken | Indien hij zich ook koelheid eigen wist te maken.’
De god die zich tot taak gesteld had om de hartstochten, de driften, te verdelgen,
kon dat vanzelfsprekend niet onstuimig, niet hartstochtelijk doen. Dan zou hij ook
zèlf mikpunt worden, van een pijl misschien die terug zou keren als een boemerang.
Apollo blijft dus ver van zijn objekt, heeft er niets mee gemeen, verdelgt
mechanisch. Simpelweg door er te zijn, verdrijft het licht de duisternis. Als zonlicht
(brandend, ‘ziende’) doet het dat aktief, als daglicht (ingetogen, ‘blind’) passief, maar
in beide verschijningsvormen is het licht (c.q. de zon waar het vandaan komt)
onlichamelijk rein. En ‘blind of ziende’ is Apollo - die àlles kan zien sinds hij ‘'t
[tweede] gezicht’, dat is de gave van de profetie, ‘verdiende’ door de chaos te
bezweren - dan ook ‘steeds met oogschalen getooid’: steeds blind in de betekenis
van rein.
‘Blind’, met zijn synoniemen, kan dus staan (afwisselend of tegelijker-
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Verzamelde gedichten III, p.67.
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tijd) voor rein, voor inaktief en voor een lijfelijk niet kunnen zien. In strofe vijf dringen
die laatste twee betekenissen zich nog éénmaal aan de dichter op. In het woord
‘starensmoe’ verraadt zich weer de twijfel aan de reinigende kracht van deze god,
de god zoals de ‘ik’ die voor zich ziet in de gedaante van het beeld. Heeft deze god
18
zich toch niet lijfelijk van de wereld afgewend, haar daarmee overleverend aan de
chaos waarvan hij haar eerst bevrijd had?
Deze twijfel kulmineert in ‘Blind dus toch?’, de woorden waarmee strofe zes begint.
Maar dan beseft de dichter, nu definitief, hoe ijdel, leeg, vermetel (zie de eerste
regel van de derde strofe) dit soort vragen en gedachten zijn. De ‘ik’ herinnert zich
weer duidelijk ‘het verleden, waarin de eerste katharsis optrad’ (zoals Vestdijk in
zijn toelichting bij strofe zestien schrijft) en het gedicht vervolgt, in strofe zes, met
de beschrijving van dit zuiverings- (of reinigings)proces.
Het kind, dat alles nog moet leren, wordt door de god zelf ‘gewekt tot krijgstrawant’.
De leerling laat zich voor(t)trekken, zij het aanvankelijk vol onbegrip. Apollo's leer
(zijn ‘rede’) dat men zich dient te bevrijden van de moeder moet hem ook wel
voorkomen als ‘waanzin’. Want het jonge kind - een ‘will'ge Amor’ nog - gebruikt
zijn pijlen niet, zoals Apollo, om bindingen uit te drijven, maar juist om ze te creëren
en in stand te houden, en dat geldt het meest natuurlijk voor de binding met de
moeder. Daarom is Apollo's leer een zware ingreep: 't kind moet ‘diep besneden’
worden voordat het zich ‘pril vereend’ kan voelen met de god van de katharsis.
Maar tenslotte bindt het kind aan de hand van de meester tòch de strijd aan met
het onderaardse monster, ‘waar de moeder zich toe leent’. De draak of slang is dus
de moeder (zie ook Vestdijks duiding bij de achtste en de elfde strofe), en Apollo,
19
die zèlf nog een kind was toen hij de draak doodde , leert zijn volgeling hoe ook
een kind (‘Hoe nog de allerkleinte pijlen’) de opdringerige moeder, die de hartstocht
van het kind tracht aan

18
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De Griekse wereld strekte zich uit van Illyrië (aan de Adriatische kust) tot Paphos (op het
huidige Cyprus). Illyrië gold als een koud, barbaars gebied, terwijl Paphos juist het voornaamste
heiligdom van Afrodite, de godin der liefde, was. De regel ‘Van Illyrië tot Paphos’ geeft dus
zowel letterlijk (geografisch) als figuurlijk (psychologisch) de limieten van de ‘chaos’ aan. Ik
dank dit inzicht aan dr. J.P. Guépin.
Er zijn in de Griekse mythologie verschillende versies van Apollo's strijd met de draak. ‘De
Homerische Hymne op Apollo (aldus Julius Schmidhauser in Mnemosyne, Die Taten der
Mütter und Väter für das Kind Mensch, Heidelberg 1954, p.269) spreekt van een drakin
(Drakaina). Gewoonlijk heeft men het over de strijd met de draak Python, maar moderne
onderzoekers houden het, met de Homerische Hymne, eerder op een strijd met de drakin
Delphine (of Delphune). De naam Delphine is in dit verband van groot belang omdat hij naar
de baarmoeder verwijst.’ Een opmerking van Vestdijk in zijn essay over Marsman (De Poolsche
ruiter, p.155), waar hij het heeft over ‘de draak Python - door sommige moderne mythografen
met de moederfiguur in verband gebracht’, maakt het aannemelijk dat Vestdijk, ook al in zijn
Ode, van een soortgelijke opvatting is uitgegaan.
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te wakkeren, onschadelijk kan maken (‘'t Hart vermogen te ontgeilen | Dat een
kinderhart verteert’).
Dat zowel ‘kind’ als ‘moeder’ ruimer kunnen worden uitgelegd, blijkt uit de elfde
en de twaalfde strofe, waar de seksuele binding als verlengstuk van de
moederbinding wordt beschouwd. De man wordt bij het paren even machteloos als
het kind dat aan de moeder hangt, en roept dus in gelijke mate de verachting van
Apollo op. De ‘liev'lingszonen’ - willoos werktuig van de vrouw - spreken gelijk haar
‘tuimelende blauwe tong’ (veertiende strofe, regel een) háár taal: een primitieve
drifttaal die het midden houdt tussen gelal en 't sissen van een slang, waarmee
opnieuw het monster opgeroepen wordt, dat in de mythen immers soms als draak
en soms als slang verschijnt. Nadat de tuchteloze vrouw - déze verschijningsvorm
van 't ‘monster’ - aldus Vestdijks toelichting bij strofe veertien, die tevens betrekking
heeft op strofe dertien - ‘met geweld bedwongen is tot Pythia = gedresseerde
materie’, is het reinigingsproces voltooid.
De reiniging zoals die in het middendeel van deze Ode wordt beschreven, is
inderdaad een proces, een moeizame ontwikkeling die zich voltrekt in fasen, op
verschillende niveau's - aktief geformuleerd: een strijd die wordt gevoerd op meerdere
fronten. Het is niet voldoende om de moeder te ‘vermoorden’, men dient tevens af
te rekenen met haar plaatsvervangsters, en ook dat is niet genoeg. Wie de objekten
van de driften uitroeit, heeft daarmee de driften zèlf nog niet beteugeld. Dat bereikt
men slechts langs geestelijke weg, via het zogenaamde ‘sublimeren’. En wanneer
men daarin slaagt, aan alle voorwaarden voldaan heeft, loopt men steeds het risiko
weer terug te vallen in de chaos. Een katharsis is nooit anders dan voorlopig, en in
Vestdijks Ode wordt dat overduidelijk gedemonstreerd.
In strofe vijftien zegt de ‘ik’ dat hij Apollo dikwijls heeft verloochend, maar de twijfel
aan zijn werkzaamheid is nu verdwenen. Het Apollobeeld, dat eerst zo krachteloos
leek, wordt alsnog een stralend beeld, een symbool van de scheppende en
zuiverende geest: het beetje scheem'ring langs Apollo's slapen uit de eerste strofe
wordt tenslotte ‘Lokkenpracht in 't hoofd gewonden!’ (strofe eenentwintig, regel een
en twee).
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De dichter hoopt, hoezeer hij ook ten prooi viel aan de driften (strofe zestien), dat
de god, het ‘zonnig oog’, zich wéér over hem zal ontfermen, hem opnieuw zal
reinigen, nu door een pijl, een geestelijke pijl op hém te richten. Want de dichter
weet inmiddels dat het ‘monster’ niet slechts buiten ons gezocht moet worden, dat
wij het ook in onszèlf moeten bestrijden, een moord moeten plegen die de
moordenaar geneest (zie strofe eenentwintig, regel drie en vier).
Het heeft de ‘ik’ veel tijd gekost (‘de herfst is vele malen | In zijn vezels rondgeleid’:
slot negentiende strofe) om dit inzicht te verwerven, maar dat is niet erg: tegenspoed
loutert (eerste regel strofe achttien: ‘Tegenspoed is beste spoed’). Misschien is het
nu mogelijk een blijvende overwinning te behalen. Vele herfsten zijn voorbijgegaan
en op het herfsttij van het leven volgt de winter, maar het is nog herfst en in de herfst
begint de jachttijd. Dus ook op zichzelf is dit een zeer goed ogenblik om de god aan
te roepen, om weer samen met hem te gaan jagen, zich te spiegelen aan Apollo's
‘wondertaal’ (strofe twintig, regel een), een taal die verre superieur is aan de taal
waarvan de dichter zelf gebruik moet maken, àls hij deze al tot zijn beschikking
heeft.
Het bovenstaande wordt als volgt door Vestdijk toegelicht (bij strofe twintig):
‘Wondertaal: Pythia (= materie) niet eens meer noodig voor middelen van kunst.’
Kunst kwam, zoals wij eerder zagen, voort uit sublimatie: het proces waarbij
lichamelijke energie (materie) wordt getransformeerd in hogere, geestelijke uitingen.
Apollo leverde het mythologische model voor dit proces door de materie te
bedwingen, te ‘dresseren’ (‘Pythia = gedresseerde materie’, tekent Vestdijk aan bij
strofe veertien), door dus de materie aan zichzelf, Apollo (dat is: aan de geest, het
licht), dienstbaar te maken. De aldus ontstane ‘band tusschen stof en god’ komt,
volgens Vestdijks toelichting bij strofe dertien, psychologisch overeen met een
gesublimeerd-zijn van de driften. Het lichaam (de materie) schikt zich naar de geest
(Apollo), en de dichter weet dankzij Apollo's voorbeeld nu hoe hij zijn eigen chaos
vorm moet geven, hoe hij moet creëren.
Maar bij dat creëren blijft hij steeds afhankelijk van het lichaam dat hij moet
bedwingen: hij (zijn geest) maakt immers van lichamelijke energie (driftenergie)
gebruik om zich boven dat lichaam uit te werken - om te vormen, te creëren. Kunst,
het hogere, is dus gebonden aan het lagere, het lichaam: een paradoxale situatie
die steeds de bedreiging inhoudt dat men zich voor kortere of langere tijd niet meer
boven het lichaam kan verheffen, dat men weer ten prooi valt aan de driften, zoals
ook de ‘ik’ van Vest-
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dijks Ode, naar hij in de vijftiende en zestiende strofe vertelt, is overkomen. Het ligt
daarom voor de hand dat deze ‘ik’ het liefst de taal zou willen spreken van Apollo,
dat de ‘ik’ zou willen zijn zoals Apollo is, dus puur onstoffelijk, uitsluitend geest,
geest die geen lichaam nodig heeft om te creëren, geen materie nodig heeft ‘voor
middelen van kunst’.
De ‘wondertaal’ van strofe twintig wordt in strofe tweeëntwintig ‘winterwerk’. De
20
winter - met zijn koele licht en ‘reine kleuren’ - is een streng en zuiverend jaargetij.
De jacht die in de herfst begint, wordt in de winter voortgezet. Van de materie blijft
niet veel meer over: de materielóósheid (dat is ook de dood, de blijvende triomf over
de driften ofwel het herboren worden in de geest) komt naderbij. In die
materieloosheid past ook het Apollobeeld niet meer. De dichter heeft het, zoals hij
in de voorlaatste strofe meedeelt, niet meer nodig. Een verminkt, zelfs een verbrijzeld,
beeld kan aan de goddelijke lichtkracht niets meer afdoen. Altijd zal Apollo 21
schepper, vader - werkzaam blijven: ‘Mikken in [vanuit] het vaderhuis.’
De laatste strofe vat dit alles nog eens samen en behoeft dus nauwelijks meer te
worden toegelicht. Alleen nog dit: de dichter plaatst Apollo, als de ‘Man van
vreugden’, niet toevallig tegenover Christus, die immers bekend staat als de Man
van Smarten. ‘Inderdaad was,’ aldus Vestdijk in zijn vaker geciteerde essay over
Marsman, ‘de belangrijkste gave van de antieke wereld aan het Christendom [...]
de zuivering van schuld en zonde op een redelijke en menschwaardige wijze. [...]
Daarentegen verlegde het Christendom de zonde in het hart, ja tot in het merg van
den mensch, en maakte daardoor iedere katharsis tot iets volmaakt negatiefs, tot
een afbetalen van schuld, die in beginsel niet af te betalen is. Tegenover een
dergelijke noodlottige conceptie moest Apollo wel hoofdschuddend terzijdetreden.
Maar hij wachtte zijn kans af, en nu na tweeduizend jaar ziet men zijn boog weer
22
schemeren.’

20
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22

S. Vestdijk, Rondgang door het jaar in Verzamelde gedichten II, p.75.
Apollo kan men zien als vader in de zin van schepper, maar Apollo is ook zoon: zoon van
zijn vader (Zeus). Apollo is de eerste zoon die niet (zoals Zeus Kronos en Kronos Ouranos)
zijn vader onttroont. Integendeel, Apollo's eerste woorden luidden, volgens de Homerische
Hymne op Apollo (Schmidhauser, op. cit., p.260): ‘Beminnen zal ik de lier en de
strakgespannen boog, en aan de mens verkondigen het woord van Zeus dat wet is.’ Zo gezien
betekent het woord ‘vaderhuis’ hier dat de zoon, zoals Apollo deed, de vader dient te volgen,
niet de moeder: een interpretatie waar de laatste strofe nauw bij aansluit.
De Poolsche ruiter, p.172-173.
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Vestdijk doelde met die laatste stelling onder andere op de poëzie van Marsman,
maar Apollo's boog schemert ook in zijn eigen werk: ‘Dat ik overigens het licht kies,
en niet de chaos en het duister, volgt b.v. uit mijn Apollinische Ode.’ Inderdaad:
bijvoorbeeld, want zoals wij zagen, houdt het thema Vestdijk ook op andere plaatsen
bezig, en dan hebben wij ons nog beperkt tot voorbeelden waarin Apollo ons
onloochenbaar, dus àls Apollo, tegemoet trad. Bij een ruimere uitleg van het thema
zou het aantal illustraties naar believen kunnen worden uitgebreid. Een zeer
aanzienlijk deel van Vestdijks werk staat in het teken van Apollo en het Apollinische.
De tegenkant-het Dionysische, de Nietzscheaanse ‘roes’-is echter minstens zo
nadrukkelijk aanwezig. Wéér ontmoeten wij de moeder (of een, al dan niet symbolisch
uitgewerkte, plaatsvervangster van de moeder), maar de (meestal) mannelijke
hoofdpersonen willen zich nu niet van haar bevrijden, trachten veeleer één met haar
te worden, ‘grondeloos’ in haar op te gaan. De ‘moeder’ trekt hen onweerstaanbaar,
en vaak ook noodlottig, aan. Dit Dionysische aspekt van Vestdijks werk heb ik elders
23
uitvoeriger behandeld en ik kan hier dus volstaan met één kenmerkend voorbeeld:
een citaat uit het begin van Sint Sebastiaan (1939), het eerste deel van Vestdijks
Anton Wachtercyclus, die bestaat uit acht romans:
‘Hij werd gespeend zooals alle andere kinderen, op den gewonen tijd. [...] Was
hij door de geboorte, dat schrikkelijke tumult, dien meest alledaagschen vorm van
kindermoord, aan de wereld gegéven, het spenen - een verfijnder moord - nam hem
twee werelden weer af, en de laatste band met het moordvrije, vóorwereldlijke leven
was doorgesneden. Van buiten merkte niemand wat aan hem [...]; in werkelijkheid,
diep onder de oppervlakte, tastte het protest om wat hem ontstolen was stil en
geduldig naar uitdrukking [...] In zijn donkere, voor een kind tamelijk zwaarbeleede
oogen sluimerde het eigenwijze verlangen naar een narcotisch welzijn, een passieve
hunkering, die hoogstens fel kon worden in droomen. [...Een] gewoon kind, en
tegelijkertijd op de grens van het ongewone, een kind dat nog altijd een stille veete
uit te vechten had, iets goed te maken had, iets te herstellen.’
Alles wat hier staat is anti-Apollinisch (zelfs de titel van het boek al, want Apollo
vuurde pijlen àf, waar Sint Sebastiaan met pijlen werd doorboord). In dit citaat geen
neigingen tot moedermoord, maar juist een hang naar zelfmoord in de moeder, het
willen herstellen van een vroegere situ-
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Martin Hartkamp, Identificatie en isolement in Maatstaf 19, aug.-sept. 1971 (In memoriam S.
Vestdijk 1898-1971), p.216-250.
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atie (het ‘moordvrije’, prenatale eenzijn met de moeder). Anton Wachter streeft niet
naar de Apollinische volwassenheid, hij streeft (ook als hij ouder wordt) naar
achteren. Hij is niet aktief, niet mannelijk, geen ‘individu’. Hij snakt naar een
‘narcotisch welzijn’, naar de roes van Dionysos, die ontindividualiseert, de mens
veroordeelt tot de driften, overlevert aan de chaos. Zelfs de inhoud van het begrip
‘droom’ wordt omgedraaid, geperverteerd. Want in de droom verwerkelijkt zich hier
niet het Apollinische verlangen naar creëren, ordenen, vormen, maar juist dat
narcotisch, dat verdovend welzijn.
In het werk van Vestdijk treffen wij dus Dionysos èn Apollo, beide tegenpolen,
aan. Deze polariteit (door Vestdijk ook vaak aangeduid als ‘liefde’, dat is overgave,
versus ‘macht’) is zelfs zó dominerend dat zij ons in staat stelt Vestdijks werk ruwweg
te periodiseren, wat bij een omvangrijk en veelzijdig oeuvre als het zijne niet
onwelkom is. Dat oeuvre dan kan in drie periodes worden ingedeeld, waarvan de
eerste overwegend Dionysisch en de laatste overwegend Apollinisch is. De
middenperiode geeft een konfrontatie van de beide uitersten te zien.
Voor ik dit schema toelicht, leg ik er de nadruk op dat ik met opzet ‘overwegend’
Dionysisch c.q. ‘overwegend’ Apollinisch schreef. Ten eerste valt in elke periode
ook werk aan te wijzen dat atypisch is voor deze periode, en ten tweede treffen wij
‘het’ Apollinische en ‘het’ Dionysische haast nooit in onvermengde vorm aan. Zelfs
Vestdijks Apollinische Ode is niet zuiver Apollinisch. De ‘wedergeboorte’ waarvan
Vestdijk in zijn toelichting bij strofe eenentwintig spreekt, is namelijk geen Apollinisch
maar een Dionysisch fenomeen. Apollo is, als afspiegeling van de eeuwigheid,
steeds aan zichzelf gelijk - hij is puur statisch. Dionysos echter is de aartsveranderaar
- het leven dat zich dwars door de vergankelijke vormen, door de sterfelijke
individuen, heen steeds weer vernieuwt. De wijngod Dionysos, telkens in een andere
vermomming, is dan ook ongrijpbaar: nadat hij als kind door de Titanen was
verscheurd, gekookt en opgegeten, kwam hij achteloos weer tevoorschijn, werd hij
inderdaad opnieuw geboren. Dionysos is de pure dynamiek.
De eerste periode in het werk van Vestdijk, durend tot omstreeks 1940, is dus
overwegend Dionysisch. Verzen en novellen cirkelen rond de jeugd - is: het verleden
- en hetzelfde geldt voor enkele romans (waarbij ik niet zozeer aan Vestdijks jeugd
denk als wel aan de jeugd: de jeugd als periode waar de hoofdpersoon zich haast
dwangmatig op fixeert, zoals ook het geval is in bijvoorbeeld Rumeiland). De andere
romans spelen zich
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af in duistere, troebele, ‘onderaardse’ regionen (zoals De nadagen van Pilatus en
Het vijfde zegel). Vestdijks essays zijn heteronoom: zij komen voort uit een
gerichtheid op, via een opgaan in, het werk van anderen. Vestdijks stijl maakt een
geïnspireerde (vaak gepassioneerde) maar ook ongeremde (teugelloze) indruk.
Grote sensitiviteit en weinig afstand zijn kenmerkend voor de eerste periode.
Lijnrecht daartegenover staat de láátste periode, die in 1956 met Het glinsterend
pantser aanvangt. Koelheid en afstandelijkheid voeren, zowel inhoudelijk als naar
de vorm, de boventoon. De roes van Dionysos is vervangen door de hang naar
individuatie, door de hang naar macht. Dit ideaal krijgt voor de hoofdpersoon van
de roman Het glinsterend pantser, en de twee vervolgen op dat boek, vorm in de
heerser Victor Slingeland. Een andere romanfiguur van Vestdijk, de voyeur Le Roy,
probeert zich in De ziener op te werken tot creator, schepper, van de liefde. Eckhart
streeft in Het proces van meester Eckhart, Vestdijks laatste boek, nog onverbloemder
naar een eenwording met God, dus naar een opgaan in de vader. De romans uit
deze laatste periode zijn gesitueerd in hogere regionen (ook vaak letterlijk, n.l. in
de bergen). Vestdijk schrijft na 1956 geen gedichten meer (behalve dan, in 1958,
de gedichtencyclus De geboorte van Apollo!). De ontvankelijkheid - de heftige, dus
ook kortstondige, vervoering - die ten grondslag ligt aan de lyriek, heeft plaats
gemaakt voor kalme kontinuïteit, voor het verlangen nog alleen maar uit te stralen,
zoals ook Apollo - die de god van de epiek was, niet van de lyriek - geeft (licht geeft)
zonder op te nemen: onbewogen en ver weg.
In Vestdijks middenperiode vindt de konfrontatie plaats tussen de machten van
het licht en die der duisternis. Soms zegeviert het licht (bijvoorbeeld in De kellner
en de levenden), maar meestal is het omgekeerd; en de romans uit deze periode
zijn dan ook de meest gekwelde, de meest tragische die Vestdijk heeft geschreven.
Vestdijks hoofdpersonen zoeken of verdedigen hun individualiteit (en zijn in die zin
Apollinisch) - zij proberen het verleden te bedwingen, dus niet te herstellen - maar
tenslotte gaan zij toch - lijfelijk of emotioneel - te gronde: òf aan dat verleden (zoals
in De koperen tuin Nol Rieske, die er niet in slaagt om het verleden - Trix Cuperus
- in te passen in het heden) òf aan andere verschijningsvormen van de duisternis
(zoals in De schandalen de geheimzinnige organisatie die de schilder Wegener ten
val brengt). Pogingen om beide uitersten met elkaar te verzoenen of een weg
daartussendoor, een gulden middenweg, te vinden, lopen meestal uit op niets. De
strijd moet tot het bittere eind worden ge-
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streden. Ook het essayistisch werk van Vestdijk - dat nu sterk levensbeschouwelijk
en persoonlijk is (Het eeuwige telaat, De toekomst der religie en Essays in duodecimo
bijvoorbeeld) - en zijn poëzie staan in het teken van deze problematiek.
Het licht, het Apollinische, dat in de laatste periode zegeviert, botst in de
middenperiode dus op het chaotische, het Dionysische, dat in de éérste periode
domineert. De schakel nu tussen de eerste en de middenperiode wordt gevormd
door de Apollinische Ode. Dit gedicht - geschreven in 1938, dus nog in de eerste
periode (Sint Sebastiaan stamt uit 1939!) - was Vestdijks eerste Apollinische kreatie.
Nu wij weten hoe dit thema hem zou blijven boeien, hoeven wij ons niet meer te
verbazen over zijn preokkupatie met juist dit gedicht. Wij kunnen veilig stellen dat
de Ode, deze doelbewuste aanslag op de moeder, een dramatisch keerpunt is
geweest in Vestdijks werk.
Juni 1972, februari 1974
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Een zogenaamde splitsing
Door Margaretha H. Schenkeveld
Kiezen doet verliezen en zowel van keuze als van verlies moet ik om te beginnen
rekenschap afleggen. Ik heb voor de Vestdijk-te-drieën van deze middag één thema
uitgekozen uit één roman, Het glinsterend pantser (1956). Het lijkt willekeurig:
waarom voor het Vestdijk-symposion juist deze roman, en niet bijvoorbeeld zijn
eerste, zijn laatste, zijn beste, zijn meest door hemzelf gewaardeerde? En waarom
uitgerekend een boek waarover een zo voortreffelijk artikel bestaat als dat van Fens
in het Vestdijknummer van Raster uit 1968?
Het glinsterend pantser heb ik uitgekozen, omdat het, voorzover ik zien kan, de
eerste van een reeks romans is uit Vestdijks laatste periode waarin hij een thema
aan de orde stelt dat hij tot dan voor zijn essays bewaard had: zo ruim mogelijk
geformuleerd, het thema van het schrijverschap, dat in Het glinsterend pantser
toegespitst is op de vraag: in hoeverre is de kunstenaar, in het bijzonder de auteur,
als creator te beschouwen? In volgende romans keert dit thema telkens terug, ik
noem U als voorbeelden de vervolgen op Het glinsterend pantser: Open boek en
De arme Heinrich en verder De ziener en De onmogelijke moord. Het verlies dat
deze keuze tot gevolg heeft, is dat van de behandeling van elke andere roman, van
het verband tussen Het glinsterend pantser en ander werk, en - wat erger is -dat
van de reductie van een romanwerkelijkheid tot de abstractie van één thema.
Daarvan ben ik mij ten volle bewust. Ik hoop het enigszins te vergoeden door U
nogmaals te herinneren aan het artikel van Fens, die, aan de levendigheid van Het
glinsterend pantser ten volle recht doende, op veel meer aspecten van het boek
gewezen heeft. De door hem behandelde motieven zijn alle van het grootste belang
voor de waardebepaling van Het glinsterend pantser als psychologische roman van
een auteur die zijn diepgaand psychologisch inzicht verbindt met fundamentele
inzichten in het menselijk bestaan. Ik vat de punten van zijn betoog kort samen:
1. De hoofdfiguur kan geen uitsluitstel geven over de verschijnselen van de
werkelijkheid wegens de pluriformiteit waarin zij zich voordoen.
2. Menselijke verschijningen zijn zozeer aan voortdurende veranderingen
onderhevig dat zekerheid omtrent hun identiteit niet te verkrijgen is.
3. Deze onzekerheid culmineert in de laatste verschijning van Victor Slin-
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geland aan de hoofdpersoon, de schrijver S. In de ‘onthutsende finale’ blijkt ook
V.S. meerduidig te zijn.
4. Dientengevolge verliest ook S. zijn eigen identiteit, nu hij zich niet langer richten
kan naar het enige dwingende perspectief dat hij in zijn leven gekend heeft, dat van
de jeugdvriend. Hij verliest zo het beeld dat hij zich geschapen had, aan de
werkelijkheid.
5. Het laatste redmiddel voor S. is van zijn belevenissen verslag uit te brengen op enigszins luchthartige toon, omdat alles in de werkelijkheid twee kanten heeft.
Door zijn memoires te presenteren in de vorm van een symfonie - aldus Fens plaatst S. zich tenslotte als schrijver op maximaal muzikale wijze boven Victor
Slingeland, de dirigent, die niet componeren kon.
Ik kan mij vrijwel geheel verenigen met Fens' analyse en acht mij ontslagen van de
plicht zijn voorbeelden van verwisselbaarheden en spiegelingen waarvan Het
glinsterend pantser wemelt, aan te vullen. Ik wil aanknopen bij zijn laatste punt: S.
als schrijver tegenover Victor als dirigent, ten einde dat nader uit te werken in verband
met de centrale vraag van het boek: is de auteur schepper of herschepper? Om
misverstand te voorkomen: deze vraagstelling leidt in deze roman geen zelfstandig
bestaan, maar is ingebed in het verhaal van de gebeurtenissen. Het glinsterend
pantser is - als de beste roman van Vestdijk - een symbolisch verhaal. Het heeft
zijn volle waarde als psychologische roman, maar symboliseert tegelijkertijd een
andere zaak, die in zijn ingewikkeldheid alleen maar in de vorm van een verhaal
over menselijk gedrag ontwaard en benaderd kan worden.
Het thema van het schrijverschap is vanaf het begin van het verhaal gegeven. S.
deelt al spoedig mee dat hij schrijver is - niet zo jong meer - vastgelopen in een
liefdesrelatie, omdat hij zijn geliefde opgeofferd heeft aan een romangestalte waarop
hij verliefd geworden was. Hij verblijft tijdelijk in D. ten gevolge van een
regeringsopdracht op demografisch gebied en weet dat hem daarin geheel de vrije
kunstenaarshand gelaten wordt.
De problemen van het schrijverschap zijn in de eerste plaats psychologische
problemen. S. spreekt erover in zijn confidenties aan Alice van Voorde na de
bekentenis van zijn Pygmalion-complex. Ik citeer: ‘Ik begreep opeens wat het
betekent om schrijver te zijn. Men leeft voortdurend naast zichzelf; neen, het is
erger, men leeft - hoe moet ik mij uitdrukken - men leeft als het ware dwars door
zichzelf heen, zoals dat standbeeld hier
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in de tuin met één been over zijn gewonde vriend heenstapt en zich niet meer van
hem kan losmaken. Nàast elkaar: dan kun je jezelf observeren, je staat naast jezelf,
je kijkt opzij: hé, daar staat die vent weer, laten we hem met de pen beschrijven,
hoe hij staat, hoe hij doet, hoe hij loopt, hoe hij eet. Maar in werkelijkheid staat daar
een vent, niet naast je, want hij heeft zijn hoofd op de plaats van je buik, als een
kankergezwel, en als je wilt gaan schrijven, dan zitten je vingers in zijn hart te woelen;
en dat is je eigen hart, want die hele splitsing in twee personen, is natuurlijk maar
1
zogenaamd...’
Een tweede ervaring van het schrijverschap is, dat de schrijver in het gewone
leven de mensen opoffert over wie hij schrijft en dus de door hem gecreëerde
werkelijkheid verkiest boven de ‘gewone’ werkelijkheid. De derde ervaring is dat de
schrijver schepper is: hij zou zijn echte geliefde na zijn verliefdheid op een
romanfiguur altijd verweten hebben dat hij haar niet geschapen had, legt hij aan
2
Alice uit. En later overweegt hij dat onder zijn pen de meest onwaarschijnlijke paren
3
werkelijkheid zijn geworden, ‘onomstotelijke werkelijkheid’. Hij schrijft zijn personages
4
hun gedrag voor: ‘zonder mij zouden ze hun arm niet eens kunnen bewegen.’ En
er zijn heel wat bewegende armen op belangrijke momenten in Het glinsterend
pantser.
5
De schrijver, tenslotte, is vertrouwd met de afwijkingen tussen schijn en realiteit.
Krachtens zijn persoonlijkheid behaalt hij de overwinning op het ‘al te natuurlijke’
en schept hij kunst, die het epitheton ‘belangeloos’ - het epitheton van Kant - verdient
6
als hoogste lof, ‘overdaad in vrijheid’.
Deze kant van het schrijverschap - de emotionele beleving ervan, zou men kunnen
zeggen - kan men samenvatten als de triomf van de creativiteit. Maar S. zou S. niet
zijn als hij ook de andere kant niet zag, de kant van de beperkingen. Over dit facet
van het schrijverschap spreekt S. minder expliciet, hij geeft het mèt zijn verslag. De
kortste formulering ervan is ‘nu ja’, een wending die vele malen voorkomt. Er zijn
beperkingen die specifiek zijn voor S. als schrijver - bijvoorbeeld op pagina 10: ‘het
was ingewikkeld om te beschrijven’ - maar grotendeels vallen zij samen met

1
2
3
4
5
6

7

Het glinsterend pantser, Amsterdam 1970 , p.33.
o.c., p.34.
o.c., p.55.
o.c., p.55.
o.c., p.166.
o.c., p.231.
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de algemeen-menselijke beperktheid. Zo vraagt S. zich af wat zijn portretten waard
7
8
zijn, want de mens veroudert dagelijks, ‘een gezicht is een beweging in de tijd.’
De verschijningsvormen van de werkelijkheid bieden geen zekerheid: de schrijver
moet in zijn beschrijvingen ervan zoveel mogelijk openlaten, hij kan niet beslissen.
Dit is een aspect van het fundamentele inzicht van S. in de verwisselbaarheid van
dingen en mensen. Wat de mensen betreft, slechts ten dele hebben zij hun lot in
eigen hand.
In de reeks van problemen die in Het glinsterend pantser rondom het
schrijverschap gesteld worden is er nog een vraag: wat is de waarde van de
gecreëerde werkelijkheid tegenover de gewone werkelijkheid? Zeer opmerkelijk is
dat in deze roman geen keuze gedaan wordt - dat komt pas later, met name in De
ziener -, maar dat het probleem wel aan de lezer wordt voorgelegd. Die dient zich
te realiseren dat hij als lezer van een roman verneemt dat een schrijver naar D.
gegaan is om zijn levensmoeilijkheden te ontvluchten en als schrijver vertelt over
zijn leven, wat een roman oplevert, terwijl de schrijver intussen demografie bedrijft.
In verschillende passages van Het glinsterend pantser klinkt de echo van dit
probleem, bijvoorbeeld wanneer de ‘ik’ schrijft na een minder vleiende
veronderstelling over een van zijn verhaalpersonen: ‘Pardon, ik heb het niet gezegd,
9
ik heb het alleen maar neergeschreven.’
Met deze drie aspecten van het schrijverschap: de triomf van de creatieve macht,
de beperktheid van de mogelijkheden, de verhouding tot de werkelijkheid, is het
probleem van Het glinsterend pantser op dit niveau gesteld. De ontwikkeling van
de verhaalsituatie leidt tenslotte tot de conclusie dat er bij nader inzien geen afdoende
reden is om de kunstenaar - in dit geval vooral de woordkunstenaar - als een
schepper in de ware zin des woords te beschouwen en dat hij er genoegen mee
moet nemen herschepper te zijn. Aan dat inzicht probeert S. - alweer in de
gesprekken met Allice - te ontkomen door het kunstenaarschap van de dirigent te
stellen beneden dat van de auteur: de dirigent herschept wat de componist
geschapen heeft, de schrijver schept autonoom. Maar het is wishful thinking van S.
en reeds tegenover Alice moet hij zijn uitspraken herzien. Maar niet alleen daarin,
ook op andere punten van het verhaal blijkt dat dit inzicht onvermijdelijk is. Enerzijds:
weliswaar is de dirigent afhankelijk van de ‘schepping’ van een componist, maar hij
kan eigen arrangementen maken

7
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o.c., p.62.
o.c., p.15.
o.c., p.156.
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en interpretaties geven. Anderzijds: het hele verhaal van Het glinsterend pantser is
er het bewijs van dat de auteur in geen andere positie verkeert dan de dirigent: ook
hij herschept. Waarover vertelt S. anders dan over de ‘werkelijkheid’ van zijn
ervaringen, een werkelijkheid die hij kleurt en interpreteert? Het leven is hem te slim
af, hij bereikt niet wat hij wilde en als schrijver is hij afhankelijk van wat er met hem
gebeurt. Herschept hij op zijn beurt niet ‘het grote kunstwerk’ van de schepping?
Hebben de auteur en de dirigent dus gelijke kansen, ook voor Victor Slingeland
en S. geldt dat: Victor beschikt over de ‘razernij van het woord’ als hij geniaal scheldt:
de reflectie over de belangeloosheid van de kunst is vastgeknoopt aan dat
10
fenomeen. En andersom: S. beschikt over de gave om met woorden de muziek
te beschrijven als gebeurtenissen. En bovenal: Het glinsterend pantser is een
woordkunstwerk in sonatevorm!
Deze constateringen dwingen de lezer ertoe om het motief van de vervangbaarheid
nog eenmaal in het geding te brengen en zich af te vragen: wat is de functie van
Victor Slingelandt ten opzichte van S. op het niveau van het thema schrijverschap?
Zijn antwoord moet luiden: ‘die hele splitsing, in twee personen, is natuurlijk maar
11
zogenaamd.’ Dat impliceert twee dingen. Via de figuur van Victor Slingeland als
dirigent komt S. erachter dat de schrijver in wezen niet schepper, maar herschepper
is. In de tweede plaats: om de complexiteit van het schrijverschap te verbeelden is
er een splitsing in twee personen noodzakelijk. Aan de figuur van Victor Slingeland
kunnen een aantal aspecten van het kunstenaarschap geëxpliciteerd worden, die
impliciet aanwezig zijn in de schrijver S. Symbolisch daarvoor is het opvallende feit
dat Victor Slingeland telkenmale met zijn volledige naam genoemd wordt en de
hoofdpersoon het hele verhaal door S. blijft, ondanks de herhaalde verzekering dat
Victor hem trouwhartig bij zijn voornaam noemde.
Welke aspecten van het kunstenaarschap worden nu aan Victor Slingeland
geëxpliciteerd? Ik som op: de herscheppende kant, de eenzaamheid (het afstoten
van mensen), de macht (dirigeren), het zich verhullen en openbaren tegelijk, de
profetische kant, de diabolische kant.
Ik behoef dit na het voorafgaande niet meer toe te lichten. Ter illustratie kan ik
volstaan met één intrigerend voorbeeld: S. zwijgt in het middengedeelte van de
roman, de episode van zijn jeugd - na de anticipatie van het eerste deel ‘de melodie
tegelijk met de begeleiding of met een tus-
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o.c., p.231.
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senliggende stem’ (precies wat Victor Slingeland aan het spinet trachtte tot stand
12
te brengen) - over zijn eigen vader. Des te meer spreekt hij over de vader van
Victor. Hij ziet hem als diens enige ware tegenstander en terwijl Victor geen woord
van kritiek op zijn vader over zijn lippen krijgt, stort S. de fiolen van zijn toorn over
hem uit. Maar met Victor moet hij tenslotte tot de conclusie komen dat Victor alles
aan zijn vader te danken heeft: die heeft hem tot de beroemde dirigent gemaakt,
eerst door hem muzieklessen te verbieden, vervolgens door te maken dat Victor
naar Amsterdam trekt en daar het conservatorium bezoekt (‘en,’ voegt de lezer
eraan toe: ‘Victors vader heeft zijn zoon naar het houtstadje gestuurd, ten gevolge
waarvan S. een jeugdvriend gevonden heeft’). Deze vader heeft geen enkele
sympathieke trek; rondom hem staan woorden als ‘calvinistisch’, ‘bruut’,
‘raadsbesluiten’, woorden uit het arsenaal waaruit Simon Vestdijk zijn termen put
om de christelijke God - vooral die van het Oude Testament van het calvinisme - te
karakteriseren, onder andere wanneer hij het in De toekomst der religie heeft over
de verbeelding van de strijd tussen vader en zoon. Het komt mij voor dat de vader
van Victor Slingeland staat voor dé schepper, van wie alle scheppende kunstenaars
tenslotte afhankelijk zijn. Vandaar dat niet alleen Victor Slingeland zijn vader haat,
maar S. dat mèt hem doet, de enige keer dat de explicitering aan de kant van S.
ligt.
Fens heeft in zijn betoog de slotscène van Het glinsterend pantser verdedigd
tegenover critici die de Verantwoording van III, 10 niet in overeenstemming achtten
met de rest van het verhaal. Hij verklaart de totale verslagenheid van S. uit het besef
van eigen identiteitsverlies en hij ziet in de slotscène iets van de verhevenheid van
Tabor. Ik val hem daarin graag bij: er zijn veel passages waarin Victor iets van
Christus heeft gekregen. Ter aanvulling, in het licht van het thema, wil ik aan Fens'
woorden nog iets toevoegen.
In de ‘onthutsende finale’ wordt Victor Slingeland óók beschreven in de termen
van een spiritische materialisatie: ‘Nu was het geglinster weer verdwenen, het was
een flits geweest, een efflorescentie van licht, zo goed als een zinsbegoocheling’,
staat er op pagina 232. Dit sluit aan bij de terloopse mededeling over Victor als
13
dirigent: ‘Deze man had geen ziel, in de gewone betekenis van het woord.’
Zo is dan de slotscène het symbool van wat op de verschillende niveaus
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van Het glinsterend pantser de meest wezenlijke uitspraak van S. bleek te zijn:
‘...want die hele splitsing, in twee personen, is natuurlijk maar zogenaamd.’ Dit
verbeeld te hebben is de triomf van een aan handen en voeten gebonden creativiteit.
Amsterdam, juni 1972
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Levensberichten
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Nanno Gerhard Addens
Bellingwolde 15 oktober 1892 - Groningen 14 augustus 1971
Wanneer wij de kwartierstaat van Nanno Gerhard Addens nagaan, door hem zelf
gemaakt, dan zien we, dat al zijn voorouders, die daarop, vierenzestig in getal,
voorkomen, in Oost-Groningen zijn geboren en gestorven. In de rechte mannelijke
lijn hebben ze zelfs allen in Bellingwolde gewoond. Verder valt op, dat de landbouw
onder de beroepen van zijn voorouders verreweg overheerst.
Van een telg uit een dergelijk honkvast geslacht kunnen we geen zwerflust of een
avontuurlijk leven verwachten. Nanno Addens heeft dan ook zijn gehele leven,
behalve de laatste jaren, te Bellingwolde gewoond. Geen wonder is het evenmin,
dat Groningen en de landbouw zijn maatschappelijk leven hebben bepaald.
‘En de wetenschap?’ zal men misschien vragen.
Zo juist heb ik gewezen op de agrarische beroepen van zijn voorouders. We
treffen echter onder hen ook een predikant aan, ds. Jacobus Borgesius, ook al in
Bellingwolde geboren en getogen. Maar dat was zijn betovergrootvader en dus wel
wat ver weg om op terug te gaan. En zeker heeft hij van hem geen theologische
aanleg geërfd, want de godsdienst heeft geen grote rol gespeeld in zijn leven,
evenmin als de romantiek, hoewel onder het nageslacht van een van zijn
Westerwoldse voorouders Louis Couperus voorkomt. Romans las Addens namelijk
niet. Hoe het werkelijk was en geweest was, interesseerde hem genoeg. Ook liet
zijn werkzaam leven hem daarvoor weinig tijd.
Nanno Gerhard Addens werd op 15 oktober 1892 te Bellingwolde geboren. Hij
was het enige kind van de landbouwer Harm Addens en Harmke Boelmans.
Zijn opleiding verschilde niet van die van zovele andere jongens uit de Groninger
boerenstand. Hij ging naar de lagere en de daarop aansluitende ‘Fransche school’
te Bellingwolde en bezocht vervolgens twee jaren de HBS te Winschoten en één jaar
de RHBS te Veendam, om tenslotte zijn vakopleiding te volgen aan de
rijkslandbouwwinterschool te Groningen, waar hij in 1911 zijn einddiploma haalde.
Men kan zich afvragen, waarom hij, met zijn wetenschappelijke aanleg, in plaats
van naar de boerderij van zijn ouders terug te keren, geen studie aan een universiteit
of hogeschool heeft gekozen. Daartoe was hij zeker
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in staat. Verschillende factoren kunnen bij het bepalen van zijn keuze een rol hebben
gespeeld.
In de eerste plaats was zijn gezondheid op dat moment niet optimaal, zodat zijn
geneesheer een leven in de buitenlucht voor hem beter achtte - later zou hij zich
volkomen herstellen en zijn hele leven een goede gezondheid genieten.
In de tweede plaats kon zijn vader, die toen reeds ziekelijk was, hem zeer goed
op de boerderij gebruiken.
En in de derde plaats zal hij, met zijn sterk gevoel voor traditie, het vanzelfsprekend
hebben gevonden, dat hij, als enige zoon, het bedrijf van zijn vader, dat al honderd
jaar in familiebezit was, zou voortzetten. Dat dit een opoffering voor hem geweest
is, is niet waarschijnlijk. Zijn drang naar verdere ontwikkeling bevredigde hij vooreerst
door gedurende enige winters de cursorische voordrachten vanwege de Vereniging
voor Hoger Landbouwonderwijs te Groningen te volgen.
Na de dood van zijn vader in 1918 nam Addens het ouderlijk bedrijf voor eigen
rekening in exploitatie. Zes jaar later, in 1924, trad hij in het huwelijk met Hilje Aafiena
Jager, evenals hij zelf uit een agrarisch Gronings geslacht. Eén zoon werd uit dit
huwelijk geboren.
Dat Addens met hart en ziel boer geweest is, kan men niet zeggen. Wel zorgde
hij ervoor dat zijn bedrijf goed liep - met zijn grote zin voor orde en netheid zou hij
ook niet anders gekund hebben -, maar hij verdiepte zich liever in zijn studeerkamer
in de problemen van de landbouwkunde en in de geschiedenis van de landbouw
dan dat hij eigenhandig meewerkte op het land. Toen hem in 1945 bewust werd dat
de landbouw voor een nieuw tijdperk stond, terwijl bovendien duidelijk was dat zijn
enige zoon een universitaire opleiding verkoos en hem dus niet zou opvolgen op
de boerderij, verpachtte hij deze. Wèl bleef hij in Bellingwolde wonen tot op hoge
leeftijd. Op den duur werd hem het veelvuldig reizen naar het wetenschappelijke
centrum Groningen te bezwaarlijk. In 1965 verhuisde hij naar deze stad, waar hij
op 14 augustus 1971 overleed.
Zoals gezegd, bracht Addens op zijn boerderij zijn tijd liever door in de
studeerkamer dan op het land. Dat wil weer niet zeggen, dat hij een kamergeleerde
was. Het maatschappelijk leven had zijn volle aandacht en gaarne nam hij daaraan
met woord en daad deel. Zijn organisatietalent en zijn deskundigheid trokken spoedig
de aandacht en weldra werd hij gevraagd voor allerlei functies, vaak op een
leidinggevende of invloedrijke plaats, als voorzitter of secretaris. Het zou te ver
voeren om in het kader
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van dit levensbericht van de Maatschappij een volledig overzicht te geven van de
tientallen maatschappelijke functies die Addens heeft bekleed. Er is daarom volstaan
met een keuze.
Zijn eerste bestuursfunctie was het voorzitterschap van de rederijkersbond Oldambt
en Westerwolde in de jaren 1917-1920. Een ‘Hollander’ zal misschien niet
verwachten, dat de rederijkerij het eerst een beroep op hem zou doen. Maar
begrijpelijk wordt het, wanneer men weet, dat op het platteland van Groningen de
rederijkerskamers, vroeger nog meer dan nu, de ontmoetingscentra op het gebied
van cultuur en ontspanning zijn van de gegoede boerenstand. Dat de keuze op
Addens viel, zal overigens meer het gevolg zijn geweest van zijn geschiktheid om
leiding te geven en van zijn kennis, dan van zijn bedrevenheid in toneelspel of in
andere schone kunsten.
Begrijpelijk zonder meer is, dat hij in 1918 bestuurslid werd en in 1921-1923
voorzitter was van de Vereniging van Oud-leerlingen der Rijksland-bouwwinterschool
te Groningen. In deze kring zal men zijn bovengenoemde kwaliteiten goed gekend
hebben. In een vergadering van deze vereniging hield hij in 1921 zijn eerste lezing,
althans de eerste die gepubliceerd is, over Het dienstbaar maken van de gegevens
der private boekhouding betreffende het landbouwbedrijf aan het algemeen belang.
De publikatie vond plaats in het Tijdschrift van de Algemene Bond van Verenigingen
van Oud-leerlingen van Inrichtingen voor Landbouwonderwijs. Tevoren, in 1919,
had hij reeds in dit tijdschrift een artikel geschreven Kennis is macht. In hetzelfde
jaar was hij secretaris geworden van de Commissie van redactie van dit tijdschrift.
Uit deze artikelen blijken reeds zijn grote belezenheid - drieëntwintig
literatuuropgaven op het terrein van de ‘landwirtschaft’ in het tweede artikel - en zijn
vermogen om de resultaten ervan op heldere wijze te gebruiken voor zijn eigen
betoog. Maar ook reeds geeft hij blijk van kennis van de economie in het algemeen
(Van Gijn, Vissering) als grondslag voor de landbouwkunde en van de geschiedenis
van de landbouw (landbouwcrisis 1877-1895 als leerzaam voorbeeld).
Snel volgen nu ook verschillende andere bestuursposten.
In de eerste plaats moet gewezen worden op de Groninger Maatschappij van
Landbouw. Van 1921 tot 1962 heeft hij deze vereniging gediend als lid van het
hoofdbestuur, het dagelijks bestuur of als adviserend lid. Het Groninger
Landbouwblad wordt nu het voornaamste orgaan waarin hij gaat publiceren.
Een ogenblik zag het er naar uit, dat zijn leven een andere wending zou
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nemen. Hem werd namelijk als landbouwexpert door de Vrijheidsbond een
kandidatuur aangeboden voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Addens
bleek evenwel op dat moment nog te jong te zijn en zo werd dr. Bierema de
kandidaat. Hij behield wel zijn politieke belangstelling, maar toch is hij nimmer lid
van de gemeenteraad of de provinciale staten geworden.
Toen men in 1929 bij de Groninger Maatschappij van Landbouw in verband met
het naderende jubileum van het honderdjarig bestaan in 1937, ging denken aan
een gedenkboek, lag het voor de hand, dat men het eerst dacht aan Addens als
auteur. Deze aanvaardde de uitnodiging en het spreekt vanzelf, dat hij op tijd klaar
kwam, want Addens was een volhardend en betrouwbaar man: hij zette door wat
hij begonnen was en voerde uit wat hij beloofd had.
Tot dan had hij zich, althans in zijn publikaties, in hoofdzaak bezig gehouden met
de vraagstukken van de huidige landbouw. In dit gedenkboek van zeshonderd
bladzijden toonde hij zich voor het eerst een belangrijk landbouwhistoricus. In
methodische opzet, grondigheid van bronnenstudie en verantwoording daarvan in
kritische zin deed hij in niets onder voor, ja zelfs overtrof hij menig historicus van
professie. Terecht ontving hij dan ook de koninklijke onderscheiding van ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. In 1966 werd hij bevorderd tot Officier. Zijn boek over
de geschiedenis van de Maatschappij zou hij in 1950 nog aanvullen met een studie
over haar beroemde Vraagpunten, die een beeld geven van hetgeen de boerenstand
van 1852 tot 1941 bezighield.
Als historicus was hij nu ‘erkend’. Functies in verenigingen en commissies op het
terrein van de geschiedenis volgden: hij werd lid van de Provinciale Groningse
Archeologische Commissie (1937-1965), lid van de Commissie [...] voor de
geschiedenis van de landbouw (1937-1939), lid en voorzitter van de Groninger
Heerdencommissie (1938-1964), lid van het bestuur, later voorzitter van de
Studiekring voor de geschiedenis van de landbouw (1939-1957), enz. Door de
Studiekring werd hij in 1958 tot erelid benoemd.
Een ander blijk van waardering en erkenning, waarmee hij zeer ingenomen was,
was zijn benoeming in 1947 tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Zelden miste hij een vergadering van de Noordelijke afdeling.
Als een bijzondere onderscheiding mogen we ook wel zien zijn benoeming in
1945 tot lid van het Tribunaal voor het arrondissement Gronin-
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gen. Het was een bewijs van het aanzien dat hij genoot ook buiten de kring van de
landbouwgemeenschap. Nu werd een beroep gedaan op zijn gevoel voor
rechtvaardigheid en onpartijdigheid in het algemeen, maar toch ook op zijn juridisch
inzicht.
Vóór de oorlog, in 1939/'40, was hij reeds Provinciaal Regeringscommissaris
geweest voor de oorlogsvluchtelingen in de provincie Groningen. Eveneens dus
een vertrouwenspost buiten het gebied van de landbouw. Afwijkend van zijn gewone
levenspatroon lijkt ook, dat hij tijdens de oorlog betrokken is geweest bij het plan
tot oprichting van Elseviers Weekblad.
Zijn juridische kennis was het weer, die hem geschikt maakte voor het
voorzitterschap van een commissie uit de Groninger Maatschappij van Landbouw
in zake de wetgeving betreffende landeigendom en pacht (1948-1957).
Na de verpachting van zijn boerderij in 1945 heeft hij zijn tijd geheel en al kunnen
geven aan studie en verenigingsleven.
Voor de studie van de landbouwkunde achtte hij een instituut in verbinding met
de universiteit in Groningen van groot belang. Daar zouden een vakbibliotheek
kunnen worden gevormd, onderzoekingen worden verricht en gegevens verzameld.
Zo werd hij in 1949 een van de oprichters van het Nederlands Agronomisch Historisch
Instituut te Groningen. Hoe dierbaar dit instituut hem ook was, het heeft hem niet
belet ook de vestiging van een centrum voor agrarische geschiedenis te Wageningen
te bevorderen.
In 1949 aanvaardde hij het secretariaat van het waterschap Westerwolde. Het
was geen volledige dagtaak, zodat hij daarnaast zijn vele bestuursposten kon blijven
vervullen.
Voor ons is zijn voornaamste verdienste als secretaris zijn initiatief en zijn
succesvolle strijd voor de aankoop door het waterschap, in 1955, van de oude burcht
te Wedde. Deze bleef aldus behouden en werd, na restauratie, bestemd tot
bestuurszetel van het waterschap. Aan hem is ook te danken, dat er een
geschiedenis van het Huis te Wedde tot stand kwam, geschreven door J.G.N.
Renaud en mejuffrouw E. van Dijk.
Als secretaris van het waterschap ging Addens zich verdiepen in de geschiedenis
van een belangrijk onderdeel daarvan, hetgeen in 1963 zijn boekje over het Tien
Karspelen Zijlvest opleverde.
Zoals hij als secretaris van Westerwolde zich inspande voor het totstandkomen
van een geschiedenis van het Huis te Wedde, zo heeft hij als
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voorzitter van de Heerdencommissie en het Centraal Bureau zijn best gedaan voor
de uitgave van de Historische Atlas van de provincie Groningen van de hand van
de heer B.W. Siemens. Zijn gezag was een waarborg voor de kwaliteit en opende
de beurzen van de subsidiërende instanties.
Vele blijken van waardering had hij reeds ontvangen, maar het grote moment in
zijn wetenschappelijk leven kwam op 13 november 1967, toen hem door de Senaat
der Landbouwhogeschool te Wageningen het doctoraat in de landbouwkunde honoris
causa werd verleend. Bij de uitreiking van de doctorsbul op 9 maart 1968 zijn zijn
verdiensten uitvoerig in het licht gesteld. Ik moge hier volstaan met te wijzen op het
artikel van de directeur van het Agronomisch Historisch Instituut te Groningen, dr.
L.S. Meihuizen, in het Groninger Landbouwblad van 15 maart 1968.
Vatten wij tenslotte zijn leven samen, dan worden wij getroffen door zijn
maatschappelijke belangstelling en zijn studiezin. Daarnaast door de geweldige
werkkracht en het organisatietalent die het hem mogelijk maakten deze
eigenschappen productief te maken in verenigingsleven en geschriften. Dat hij tot
belangrijke posten werd geroepen en werk leverde van hoge kwaliteit, dankte hij
niet alleen aan zijn goed verstand, maar ook aan zijn betrouwbaarheid, stiptheid en
doorzettingsvermogen. Verder bezat hij tact om met mensen om te gaan en een
grote overtuigingskracht om zijn ideeën door te zetten.
Hij was een bekwaam historicus. Hij fantaseerde niet, maar vormde zijn conclusies
alleen uit betrouwbare bronnen, die hij ook als zodanig wist te herkennen. De
gegevens die hij vond, wist hij methodisch te verwerken tot een goedsluitend betoog.
Zijn stijl was eenvoudig en duidelijk, zijn woordkeus weloverwogen. Wat hij afleverde,
was tot in de puntjes verzorgd.
Wanneer we naar het begin van dit artikel teruggaan, kunnen we constateren,
dat Addens meer dan de gemiddelde Groninger naar buiten trad en gemakkelijker
de pen voerde, maar in deze uitingen was hij een typische Groninger, een voorbeeld
van de bekende Groninger degelijkheid. Al zingt het Grunneger volkslaid van deze
degelijkheid, niet iedere Groninger is er altijd even gelukkig mee. Maar in de
woordenboeken van de Nederlandse taal staan achter het woord ‘degelijk’ alleen
gunstige verklaringen vermeld. En daarop willen we het houden.
W.J. FORMSMA
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Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publicaties
Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837-1937. Groningen 1937.
De ‘vraagpunten’ der Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1941.
Wageningen 1950 (Agronomisch-Historische Bijdragen 3).
Fonds ten behoeve van den Landbouw in de provincie Groningen 1878-1953.
Groningen 1954.
De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen. Historisch
overzicht naar aanleiding van haar vijftig jarig bestaan. Groningen 1960.
Het Tien Karspelen Zijlvest tot zijn reglementering. Bijdragen tot de kennis van
de provincie Groningen en omgelegen streken. Groningen 1963.
De Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw 1939-1964. Wageningen
1965.

Artikelen
Kennis is macht in Tijdschrift van de Algemene Bond van Verenigingen van
Oud-leerlingen van Inrichtingen van Landbouwonderwijs 1, nr.6, 1919.
Het dienstbaar maken van de gegevens der private boekhouding betreffende het
landbouwbedrijf aan het algemeen belang in Tijdschrift van de Algemene Bond van
Verenigingen van Oudleerlingen van Inrichtingen van Landbouwonderwijs 2, nr.10,
1921.
Over de bewegingen in het peil der lonen in Groninger Landbouwblad 2, nr.35,
1921.
De betekenis van de landbouw voor de samenleving in Groninger Landbouwblad
3, nr.32-34, 1922.
Het dienstbaar maken van gegevens uit particuliere boekhoudingen aan het
algemeen belang in Mededelingen en Berichten der Geldersch-Overijsselsche
Maatschappij van Landbouw over 1922.
Over de wisseling in de arbeidsbehoefte van de landbouw in Groninger
Landbouwblad 4, nr.24-25, 1923.
Het Landschap Westerwolde in Groninger Landbouwblad 4, nr.42, 1923.
J. Sijpkens, Bijdrage tot de geschiedenis van de waterstaatstoestanden van
Westerwolde (1924) in Groninger Landbouwblad 5, nr.30, 1924 (Boekbespreking).
Wisselwerkingen in de cultuur op lichte gronden in Groninger Landbouwblad 7,
nr.17, 1925.
Bedrijfsinrichting: Weidebouw en rundveeteelt in Groninger Landbouwblad 8,
nr.42, 1927.
Een nieuwe Suikerconventie? in Groninger Landbouwblad 8, 48, 1927.
Arbeid en loon in de landbouw in Groninger Landbouwblad 9, nr.3, 4, 7, 10, 13,
16, 19, 23, 26, 30, 34, 38, 42, 45, 47, 1927-1928. (Ook als overdruk gebundeld in
1928).
Kan de suikerbietenteelt in ons land [...] lonend blijven [...]? in Verslag van het
tachtigste Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 1928.
Beschouwingen over de rentabiliteit der suikerbietenteelt in
Economisch-Statistische Berichten 13, nr.673, 1928.
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Iets over rationele suikerbietenteelt in Tijdschrift der Algemene Technische
Vereniging van Beetwortelsuikerfabrikanten en Raffinadeurs, 1928-1929, nr.5.
De landbouwcrisis als element der algemene economische depressie in Gronings
landbouwblad 12, nr.49 en 52; 13, nr.3, 9, 11, 1931-1932.
Johann Heinrich von Thünen, 1783-24 juni 1933 in Groninger Landbouwblad 14,
nr.43, 1933.
Jan Berends Westerdijk †. 14 januari 1860-7 februari 1934 in Groninger
Landbouwblad
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15, nr.25, 1934; in Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw
1933-1934 en in Groningsche Volksalmanak 1936.
De oprichting van het ‘Genootschap ter bevordering der Nijverheid’ 28 maart 1837
in Groninger Landbouwblad 18, nr.30, 1937.
Dr. E.W. Hofstee, Het Oldambt. Een sociografie. Diss. G.U. Amsterdam 1936-1937
in Groninger Landbouwblad 18, nr.50, 1937 (Boekbespreking).
Iets over de Groninger maatschappij van Landbouw in Groningen.
Propaganda-uitgave voor de provincie Groningen, onder redactie van Anno Teenstra,
1938.
De Groninger landbouw in de tegenwoordige omstandigheden in Groninger Dag
1940.
De ‘Afdeling’ Leens 1841-11 januari-1941 in Groninger Landbouwblad 22, nr.19,
1941.
Prof. dr. G. Minderhoud, Landbouw-coöperatie in Nederland in Groninger
Landbouwblad 22, nr.23, 1941 (Boekbespreking).
Dr. C.C.J.W. Hijszeler, Boerenvoortvaring in de oude Landschap. Diss. R.U.
Groningen 1939-'40 in Landbouwkundig Tijdschrift 53, nr.650, 1941
(Boekbespreking).
Vereeniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens. Gedenkboek
1841-1941 in Landbouwkundig Tijdschrift 53, nr.650, 1941 (Boekbespreking).
De betekenis van de provincie Groningen als agrarisch gewest in Groningen en
Drenthe in den Opgang, 1943.
Dr. J.G. Oortwijn Botjes in het landbouwverenigingsleven in Mededelingen van
de Nederlandsche Algemeene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en
Aardappelpootgoed 2, nr.8, 1946.
Prof. dr. Z.W. Sneller e.a., Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw
1795-1940 (1943) in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde
1946.
R.P. Dojes † in Groninger Landbouwblad 25, nr.17, 1947.
Redevoeringen H.D. Louwes 1930-1941, verzameld en ingeleid door N.G. Addens,
1947.
Dr. J.G. Oortwijn Botjes, 1878-24 augustus 1948 in Groninger Landbouwblad 26,
nr.33, 1948.
Hervorming van de Groningse landbouw in Met het Volk voor het Land, 1948.
Cultuurhistorische bijdragen uit de kringen van de Groninger landbouw in Groninger
Landbouwblad 27, nr.22 en 23, 1949.
E.H. Ebels, 1889-20 juni 1949 in Groninger Landbouwblad 27, nr.24, 1949.
Dr. J.M.G. van der Poel, Heren en Boeren. Diss. R.U. Groningen 1949-'50 in
Agronomisch Historische Bijdragen 2, 1949 en in Groninger Landbouwblad 28, nr.5,
1950.
Dr. S.E.B. Bierema †. 12 november 1884-14 februari 1950 in Groninger
Landbouwblad 28, nr.8, 1950.
Een eeuw drainage in Groningen in Groningsche Volksalmanak 1952.
Jurjen Roelofs Ezn. †. 19 december 1875-9 oktober 1952 in Groninger
Landbouwblad 30, nr.41, 1952.
De Maatschappij van Landbouw in de provincie Groningen 1853-1878 in
Jubileumuitgave van de Landbouwcourant voor de Veenkoloniën, 1954.
Oost-Friesland en Groningen in Groninger Landbouwblad 34, nr.28, 1956.
N.H. Mulder veertig jaar werkzaam bij de Algemene Gewestelijke
Landbouworganisatie in Groningen in Groninger Landbouwblad 34, nr.31, 1956.
G.E. Schuiringa † in Groninger Landbouwblad 36, nr.16, 1958.
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Prof. dr. G. Minderhoud l.i., 1889-26 januari 1959 in Groninger Landbouwblad 37,
nr.4, 1959.
H.D. Louwes †. 15 augustus 1893-8 october 1960 in Groninger Landbouwblad
38, nr.41, 1960.
In memoriam H.D. Louwes in Groningse Volksalmanak 1961.
De Algemene Koninklijke Landbouwvereeniging 1856-1863 in Ceres en Clio,
zeven variaties op het thema landbouwgeschiedenis. Agronomisch-Historische
Bijdragen 6, 1964.
De Groninger Heerdencommissie 1938-1963 in Groninger Landbouwblad 42,
nr.4, 1964.
In memoriam dr. J.G. Oortwijn Botjes in Groninger Landbouwblad 42, nr.36. 1964.
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Albert Pierre Adolphe Aloyse Besnard
's-Gravenhage 22 juni 1887 - Bloemendaal 1 oktober 1966
Albert Besnard moet in zijn jeugd een felle, hartstochtelijke, onbesuisde en
ongemakkelijke knaap zijn geweest, een nozem avant la lettre (maar zij heetten
toen ‘apaches’), wanneer men althans hemzelf mag geloven in een bijdrage voor
een reeks artikelen van autobiografische aard, Schrijvers over hun debuut,
verschenen in Het Vaderland op 12 oktober 1957. Hij zegt daar: ‘Wanneer ik met
de jegens mij zelf gepaste welwillendheid mijn eerste contacten met de samenleving
beschouw, moet ik wel vaststellen dat zij op een misverstand berustten. Ik was er
toentertijd op uit een held te worden en dan nog wel op korte termijn. Het scheen
mij belachelijk mij te verdiepen in de problemen van de algebra en andere
wetenswaardigheden. Daarentegen werd ik 'n figuur bij het Haagse bendewezen,
dat zich in het duingebied bij de watertoren ontwikkelde. Het was vrij onschuldig;
wij vergrepen ons vooral aan het humeur der koddebeiers, die niet beseften wat
een ‘Apache’ toekwam. Zij leerden ons althans, dat men toen in Nederland op helden
niet bijzonder gesteld was. Men had er geen emplooi voor. Voor de Boerenoorlog,
een gerede kans tot heroïsche ontwikkeling in die dagen, was ik juist iets te laat
geboren en ook mijn eerlijk bedoelde poging om het onrecht, dat de Rooineks Oom
Paul hadden aangedaan nog achteraf te gaan wreken, mislukte deerlijk. De boerderij,
waarop ik tot veehouder zou worden opgeleid, was in de Kethel gelegen en daar
deze polder voortijdig onderliep, was het voor goed gedaan met mijn Transvaalse
carrière. Zeeheld kon ik ook al niet meer warden, aangezien de admiraals niet meer
voor de mast wilden gedijen. Het enige wat er toen voor mij nog opzat, was te gaan
vechten in Atjeh, waar, zoals de zanger van die dag zong, nog altijd ‘edele zielen
vielen met 't rood-wit-blauw in hun verstijfde hand’. Daartoe trad ik bij de infanterie
in dienst in de hoop in Kampen officier te worden. Van het Nederlandse leger in die
tijd wil ik geen kwaad zeggen, maar een school voor heldhaftigheid was het bepaald
niet. Dit bekoelde mijn geestdrift. Een overmaat van vrijmoedigheid en een nogal
recaltitrante houding deden mij bij ‘het regiment’ belanden met het vooruitzicht
jarenlang ‘troupier’ te blijven.’
Een felle, hartstochtelijke, vechtlustige knaap dus, die veel kattekwaad bedreef
en, naar verteld wordt, de schrik van de buurt was. Dat was hij
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uiteraard nog niet, toen hij op 22 juni 1887 als oudste van vijf kinderen, drie zonen
en twee dochters, geboren werd op de Kneuterdijk nummer 7 te 's-Gravenhage, uit
het huwelijk van Albert Auguste Eugène Besnard met Maria Jacobine Victoria Tack.
Het was het tweede huwelijk van deze voor de gegoede stand werkende kleermaker,
die geen gemakkelijk man geweest moet zijn en met zijn kinderen nogal eens
conflicten had. Dientengevolge verliet zijn oudste zoon Pierre, uit het eerste huwelijk,
al jong het ouderlijk huis om carrière te maken in Parijs.
Albert leerde als kind van vier jaar de even oude J.C. Bloem kennen, een
speelkameraadje met wie hem later niet alleen de poëzie maar ook een hechte
vriendschap zou verbinden. Op zesjarige leeftijd ging hij naar de katholieke lagere
school aan het Westeinde in Den Haag. Na het doorlopen daarvan werd hij in 1899
naar een pensionaat gestuurd, de kostschool St. Louis in Roermond, waar hij niet
lang bleef, vermoedelijk omdat hij toen al een eigenzinnigheid in denken en doen
demonstreerde die op dit soort instituten niet steeds met een welwillende blik werd
bekeken, al stond, naar hij vertelt, zijn godsdienstleraar, dr. Mannes, toe dat hij met
hem over het godsbestaan discussiëerde. Discussiëren is altijd een van Besnards
liefste bezigheden gebleven en waarschijnlijk vergiste hij zich niet, toen hij zich
herinnerde, ‘lang voor’ hij naar de HBS ging, de vreugde van het denken te hebben
ontdekt, waarschijnlijk voortkomend, meende hij, uit een oproerige twijfel.
Die HBS-tijd, op de drie-jarige HBS aan de Achter Raamstraat in Den Haag, werd
geen succes. Hij bleef er in 1900 en 1901, behaalde het diploma niet, ongetwijfeld
minder door gebrek aan intelligentie dan door gebrek aan werklust en discipline.
Zijn ‘wilde jaren’ begonnen toen. Zij werden door een kortstondig verblijf op de
ambachtschool niet tot bedaren gebracht en, zoals wel vaker voorkwam in die jaren,
werd een toevlucht gezocht in het beroep van militair. Als zestienjarige kwam Albert
Besnard als beroepsmilitair bij de troep. Hij bleef er van 1903 tot 1911, eerst bij het
instructiebataljon te Kampen, later als sergeant bij het vierde regiment infanterie,
voornamelijk te Leiden en Gouda. Dat hij ook in militaire dienst een lastige knaap
was, blijkt, behalve uit de kostelijke verhalen die hij daarover vertelde (bijvoorbeeld
dat hij eens werd gestraft omdat hij een hoger geplaatste niet groette - met opzet
-, maar in hoger beroep de krijgsraad tot wanhoop bracht en gelijk wist te krijgen
door met omslachtige en zeer diepgaande berekeningen van hoeken, graden,
snelheden en dergelijke aan te tonen dat hij buiten de tot reglementair
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groeten verplichte afstand was gebleven), uit het feit dat hij een tijd doorbracht bij
het zogenaamde strafbataljon in Gouda.
Deze episode was niet onbelangrijk in zijn ontwikkeling en ik kan niet beter doen
dan hem hierover zelf weer aan het woord te laten: ‘In de moeilijkste jaren van mijn
militaire leven ontmoette ik te Gouda bij het zogenaamde strafbataljon een jonge
korporaal, P.J.M. Standaard, die pas van het Instructiebataljon was aangekomen.
Toen hij de eerste avond, verbijsterd door zijn nieuwe omgeving, op zijn krib zat te
mediteren, trachtte ik als oude rot, hem wat op te beuren en dit was het begin van
een lange vriendschap en van een wonderlijke periode.
‘Hij bleek te componeren. Dit doet hij nu nog, ofschoon men van hem terecht of
ten onrechte - dit kan ik helaas niet beoordelen - weinig notitie neemt. Maar wij
geloofden toen in elkander en meer was er niet nodig om getweeën de Bohème te
gaan beleven, waarbij de kazerne de rol van mansarde ging vervullen. Wij deden
het met hartstochtelijke overtuiging, zonder aanstellerij. Dit zou de troep niet hebben
geduld. Maar wij behingen de binnenkant van onze kastjes met artistieke
voorstellingen, dweepten met deerntjes, die wij daartoe met ons idealisme en onze
fantasie tevoren zo uitdosten, dat zij voor ons Carmen of Mignon konden verbeelden
en hielden urenlange gesprekken, liefst in Haagse nachtkroegen, met onmogelijke
lieden, die wij voor bohemiens aanzagen. In de kazerne hield men ons voor vreemde
vogels, maar men hielp ons de appèls te ontduiken en onopgemerkt te laat binnen
te komen, als wij door enig wild of drankzuchtig avontuur werden opgehouden.
‘In die dagen kreeg ik het gevoel van de eenzaamheid in de kosmos, deze bizarre,
soms vijandige uitgroei van een almachtige gedachte, die ik niet kon bevatten. Ik
trachtte gedurende de oefeningen en de marsen de dingen, die ik zag, met hun
wezen en hun driften, in woorden vast te leggen en te begrijpen. Langzamerhand
ging ik beseffen, dat ik wat te zeggen had en dat ik een wijsheid ervoer, die in een
dichterlijke vorm kon worden geuit.
‘Bij gebrek aan publiek begonnen wij nu om strijd te dichten en te componeren.
Het voorlezen en voorspelen, dat dikwijls in obscure kroegen gebeurde, ging gepaard,
zo niet met een gepast dan toch bij de omstandigheden aangepast drankmisbruik.
‘En dit had nog lang zo kunnen voortgaan ware het niet, dat mijn moeder zich ten
onverwachtst in mijn zaken mengde. Zij had er de lucht van gekregen, dat ik verzen
maakte. Het moet haar, die thuis, alleen, met
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Goethe en Schiller en enkele mindere auteurs, die in haar jeugd in zwang waren,
dweepte, een voldoening zijn geweest te constateren, dat het zwarte schaap van
haar gezin een neiging voor de poëzie aan de dag legde. Zij vertelde het bij de
familie Brunt aan de dichter Jan Greshoff, die belangstelling toonde. Het geval
baarde in de familie enig opzien. Mijn vader was echter wantrouwend en kon het
denkbeeld, dat ik voor galg en rad opgroeide, niet zo maar voetstoots van zich
afzetten. Hij vond bovendien een dichter, die beweerde dat hij het beste verzen
schreef, als hij op zijn buik lag, geen kerel, waarop men kon bouwen. Alevel ik kwam
bij Jan Greshoff op zicht en van dat ogenblik af was ik ‘arrivé’. Ik werd, in het eerst
waarschijnlijk meer als curiositeit geïntroduceerd in de kleine vriendenkring van
letterkundigen en kunstenaars, die vrij geregeld bijeenkwamen in de thans verdwenen
Bodega op de hoek van de Papestraat en de Hoogstraat.’
Het is de kennismaking met Greshoff geweest die een keer aan zijn leven gaf.
Door diens toedoen publiceerde hij gedichten in verschillende tijdschriften, de eerste
in De Tijdspiegel. Maar het zou toch nog meer dan tien jaren duren, eer Besnard,
alweer door Greshoff, aan zijn journalistieke carrière begon. Eerst ging hij na zijn
militaire loopbaan nog naar Nederlands-Indië in 1911 naar Deli als planter, van
daaruit in 1912 als planter naar Bojolali op Java, vervolgens in 1913 opnieuw in
Deli. In oktober van dat jaar keerde hij naar Europa terug, waar hij tot aan de
mobilisatie als freelance journalist aan de Nieuwe Courant en de Haagse Post
meewerkte. Van 1914 tot 1918 was hij gemobiliseerd, aanvankelijk als sergeant bij
het 4e regiment infanterie in Leiden, later bij het vierentwintigste reserve-regiment
te Laren, toenmalige woonplaats van Greshoff, en verder achtereenvolgens in
Aagtekerke, Schoondijke, Sluis, Koudekerke, Bergenop-Zoom, Vlissingen en tenslotte
op het bureau van de Landmacht in Den Haag.
In die jaren ontstonden, vooral in de reeds genoemde Bodega, vriendschappen
met letterkundigen en kunstenaars, die levenslang zouden duren. In de herinneringen
die Besnard in 1959 ophaalde aan zijn toen juist overleden vriend uit die dagen, de
1
typograaf, letterontwerper en boekkunstenaar Jan van Krimpen, vertelt hij dat hij
wel sonnetten schreef, maar in die volmaakt zorgeloze tijd andere dingen aan het
hoofd en aan het hart had die hem dringender bezighielden en dat hij zich niet het
hoofd hoefde te breken over het publiceren van zijn gedichten, omdat de vrien-

1

Het Klokhuis, januari 1959.
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den er wel voor zorgden dat zij in tijdschriften werden geplaatst, met name Jan
Greshoff en Jan van Krimpen. Blijkbaar werd daarbij ook De Nieuwe Gids bedacht,
want Besnard meldt dat Willem Kloos aan Greshoff na ontvangst van gedichten van
Besnard ongeveer meedeelde dat het absurd was dat een sergeant van de infanterie
zich met poëzie inliet.
Dat hij in de vriendenkring van de Bodega, waarbij zich ook de schilder Willem
Paerels had gevoegd en Jan van Nijlen, die in augustus 1914 met vele andere
Belgen naar Nederland was getrokken en al met Greshoff bevriend was (zijn bundel
Naar 't Geluk, 1911, verscheen in de eerste periode van de Zilverdistel, toen geleid
door Greshoff, Bloem en Van Eyck), als een vreemde vogel werd beschouwd, vertelt
hij zelf in zijn herinneringen aan Van Krimpen die van deze mening persoonlijk
nauwelijks een geheim maakte: ‘Hij deed mij gevoelen wat de anderen mij openlijk
en opgewekt mededeelden, dat ik in dit literaire gezelschap de analphabeet was.’
Die term komt men ook tegen in de bladzijden vol vriendschap die Jan Greshoff aan
Besnard wijdt in zijn Afscheid van Europa (1969). Besnard had toen vrijwel niets
gelezen, merkt hij op, en zeker niets van hetgeen het opkomend geslacht voortbracht.
‘Later heeft hij zich ernstig in politieke en economische vraagstukken verdiept, doch
voor de schone letteren bleef tot heden zijn belangstelling beperkt. Wij noemden
2
hem altijd vriendschappelijk, onze uitnemende analfabeet.’
Het is uiteraard onmogelijk voor iemand die zoveel later met Besnard kennismaakte
(wij ontmoetten elkaar voor het eerst in 1950) zich een mening te vormen over een
intellectueel soortelijk gewicht van dertig of veertig jaar vroeger. Maar ik meen op
grond van een veelvuldig en intens-vriendschappelijk verkeer in de laatste zestien
jaar van zijn leven toch wel te mogen zeggen dat men er verstandig aan doet een
dergelijke kwalificatie in sterke mate te relativeren. De kring waarin hij na 1908 kwam
te verkeren dweepte met literatuur, leefde in en door de poëzie en kende nauwelijks
een andere dan een esthetische werkelijkheid; men mag veronderstellen dat daar
zelfs een vrij sterke koketterie in school. Voor Besnard was het ontluikend
dichterschap en de erkenning daarvan een soort sociale rehabilitatie na een ordeloze
op mislukking uitgelopen jeugd. Maar zijn temperament was anders dan van zijn
nieuwe vrienden en het lijkt mij bijna vanzelfsprekend dat zijn koketterie erin bestond,
te midden van deze ietwat ‘sophisticated’ literatuur-aanbidding, de vitale ‘barbaar’
te zijn, althans daarvoor door te gaan. Zelfs in latere jaren afficheerde hij nog bij
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voorkeur een onbekendheid met de literatuur, die slechts ten dele met de feiten in
overeenstemming was.
Zijn verdere ontwikkeling dwong hem tot het lezen van veelal andere zaken, zoals
Greshoff terecht aanstipt, dan strikt literaire en het is wel zeker dat hij de Nederlandse
literaire productie van ongeveer 1920 tot 1950 niet gevolgd heeft, met uitzondering
wellicht van een aantal dichters. Daar staat tegenover dat zijn inzicht in en begrip
van literatuur die intuitieve doelbewustheid en zekerheid bezaten die fundamenteel
zijn en van groter waarde dan geïnformeerdheid van feitelijke aard.
Ik signaleerde hierboven reeds een uitspraak van Besnard, dat hij lang vóór de
HBS de ‘vreugde van het denken’ ontdekte. En als er iets was wat hem intellectueel
kenmerkte - en is blijven kenmerken - dan was het die persoonlijke denkkracht, een
felle tot het uiterste gaande dialektiek, waartoe hij ook binnen zichzelf in staat was,
een vorm van lichamelijk denken, denken als passie, bijna als sexuele drift. Ik citeer
nogmaals uit zijn autobiografisch artikel: ‘Toen gaf het denken mij een genoegen,
zo hevig, dat het de intensiteit van een lichamelijke sensatie nabijkwam.’ In die
bladzijden geeft hij terloops ook enkele aanduidingen omtrent zijn lectuur (Multatuli,
de la Rochefoucault, Lamarck, Darwin, Nietzsche, Baudelaire) en tevens blijkt dat
hij de woensdagavond-colleges van Bolland volgde, zodat het met dat analfabetisme
wel losloopt, zelfs wanneer men het alleen op de literatuur wil betrekken.
Overigens herinner ik mij uitvoerige gesprekken in de tijd waarin de generatie van
de vijftigers op de voorgrond begon te treden over hun poëzie, waarvan hij niet
alleen met nieuwsgierigheid kennisnam, maar die hij bovendien wist te waarderen,
ondanks het feit dat zijn eigen poëzie (sonnetten, alexandrijnen, rijm en alliteratie)
daar op het eerste gezicht de volstrekte ontkenning van scheen. Het werk van
Lucebert bijvoorbeeld herkende hij onmiddellijk als authentiek en belangrijk.
Ik keer nog even naar de periode omstreeks het einde van de eerste wereldoorlog
terug. Jan van Krimpen had in 1917 de uitgave verzorgd van Besnards eerste,
onvindbaar geworden, bundeltje Sonnetten, gedrukt in vijfenzeventig exemplaren.
Of dat voor hem zelf veel betekende, lijkt de vraag, aangezien hij zich pas veel later
rekenschap zegt te hebben gegeven van de toewijding waarmee Jan van Krimpen
het boekje heeft ververzorgd. Er is trouwens nog een ander verhaal dat op een
betrekkelijke achteloosheid wijst, die daarom nog geen onverschilligheid behoeft te
zijn.
Men vindt het in Greshoffs Afscheid van Europa, die daar vertelt: ‘Bij de
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demobilisatie in 1919 stond hij (Besnard) voor de moeilijkheid dat hij niet over een
draagbaar burgerpak beschikte en evenmin over de middelen er zich een aan te
schaffen. Ik drong er toen bij hem op aan de gedichten uit te geven welke wij, in
onze kleine gemeente, oprecht bewonderden om hun sterk persoonlijke nadruk.
Besnard was daartoe wel geneigd. Doch de technische bezwaren leken talrijk. Waar
bevonden zich die kostelijke teksten? Hier en daar ontdekten wij een en ander. Er
moest echter méér zijn. De meeste sonnetten vonden wij eindelijk onderin een
vuilgoedzak, waar zij al sedert maanden verborgen lagen. Jan van Krimpen heeft
dit alles uitgestreken, ontcijferd, keurig overgeschreven en tenslotte gedrukt. Dit
was het eerste boek, allang onvindbaar en onbetaalbaar als het ooit opduikt, van
de bibliofielenreeks die wij kort daarna met de bioscoopnaam ‘Palladium’ doopten.
Zo werd onze vriend weer, netjes en fris, aan de burgerlijke samenleving
3
teruggeschonken.’
Besnard merkte in zijn Herinneringen aan Jan van Krimpen op dat hij deze
‘legende’ ontkennen noch bevestigen kan: hij herinnert het zich niet meer. Maar hij
betrekt die ‘legende’ op zijn eerste bundel Sonnetten. Het lijkt waarschijnlijk dat
Greshoff zich heeft vergist, want de Palladium-reeks opende inderdaad met een
bundel van Albert Besnard, maar dat was in 1917 met Sonnetten, derhalve vóór
1919. De eerstvolgende bundel De Bloei verscheen eveneens in de Palladium-reeks,
maar in 1923 en men mag aannemen dat Besnard niet zó lang op zijn burgerkleding
heeft gewacht.
In feite lopen hier een paar zaken door elkaar: het verhaal van Greshoff klopt wel
(althans het wordt door Beshard niet tegengesproken), maar hij vergist zich in het
jaartal. Niet in 1919, maar eerder werd Besnard gedemobiliseerd, want in 1918 al
werkte hij als ambtenaar op het Crisisbureau voor Vlees en Vetten in Den Haag, en
in 1919 werd hij redacteur van De Telegraaf, waaraan Greshoff al sinds 1 januari
1916 als redacteur kunst verbonden was. Greshoff zelf was er echter op dat tijdstip
niet, hij was in november 1918 op een uitnodiging van de Franse regering aan de
krant naar Frankrijk gegaan om het offensief van de gealliëerden mee te maken.
Besnard bleef slechts korte tijd bij De Telegraaf. Toen Greshoff op 1 januari 1920
benoemd werd tot hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemsche Courant nam hij
hem met zich mee als eerste redacteur.
Ik moet in dit verband nogmaals Greshoffs Afscheid van Europa aanhalen omdat
hij over Besnard en de journalistiek enkele treffende opmerkingen maakt: ‘Besnard,
als gezegd, was na een avontuurlijk leven vrijwel
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zonder overgang of voorbereiding in de journalistiek terechtgekomen. Hij voelde er
zich onmiddellijk op zijn plaats en op zijn gemak. Ik geloof graag dat er veel voordeel
kan schuilen in een wetenschappelijke opleiding van dagbladschrijvers, zoals die
in het buitenland en ook ten onzent met mate verkrijgbaar is. Maar het is ermee als
met de schilderkunst: men kan jaren ijverig studeren op de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten en een kruk blijven omdat men niet voor de schilderkunst
geboren is. Terwijl een echte schilder bijna spontaan zich een techniek eigen maakt.
Ik heb voortreffelijke mensen met doktorsgraden en meestertitels in de journalistiek
zien mislukken en anderen, die er achteloos binnentraden, het er ver zien brengen.
Albert Besnard, scherpzinnig en met een onfeilbaar aanpassingsvermogen, deed
vrijwel van de eerste dag dat hij aan de krant kwam het werk dat hem was
4
toevertrouwd goed.’
Op 4 augustus 1920 trouwde Albert Besnard in Den Haag met Petronella
Josephina Limbach. Uit dit huwelijk kwamen drie kinderen voort, twee zoons en een
dochter. Greshoff nam op 1 april 1923 ontslag als hoofdredacteur van de krant,
Albert Besnard volgde hem als leider van de redactie en hoofdartikelenschrijver op.
Hij bleef tot 1930 aan de krant verbonden. Maar nadat Greshoff in juni 1927 de stad
had verlaten voor Brussel, begon hij ook zelf naar een andere werkkring om te zien.
Hij vond die in 1929 en vertrok het volgend jaar naar Medan om daar vanaf mei
1930 het hoofdredacteurschap van De Sumatra Post op zich te nemen.
Voor de literatuur was de Arnhemse periode niet helemaal onvruchtbaar, al schreef
Besnard niet veel meer. Zijn tweede bundel De Bloei en enkele andere Gedichten
verscheen in 1923. Het gedicht De Stad I en II, dat hierin is opgenomen, werd in
1925 bekroond met de Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam. In datzelfde jaar
verscheen een verzameling van al zijn tot dusver gebundelde gedichten onder de
titel Opstand en wroeging bij Boosten en Stols in Maastricht met een Voorrede door
J.C. Bloem. Het boekje is opgedragen ‘Aan mijn goeden vriend J. Greshoff, die voor
deze verzen het eerst belangstelling toonde en, met zijn litteraire genegenheid, mij
altijd ter zijde bleef staan.’
In zijn Indische jaren heeft Albert Besnard niet de tijd gehad zich met literatuur
bezig te houden. Wat hij schreef was bestemd voor zijn krant. Voor de literatuur
scheen hij verloren en de enige publikatie die er van hem uit die jaren bekend is, is
een in 1938 onder pseudoniem verschenen brochure De grond van Deli ‘gekleurd
verhaal van Dr. Anseb’ - doorzichtig

4

J. Greshoff, Afscheid van Europa, 's-Gravenhage 1969, p.186.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

66
anagram van zijn naam - waarin hij ter gelegenheid van het vijfenzeventig-jarig feest
van het land van Deli in poëtiserende bewoordingen de oude verhalen over de
bewoners van het land en de geleidelijke ontginning van de aarde met zijn
‘genegenheid’ kleurde, zoals hij het noemt.
Die genegenheid is een realiteit geweest. In zijn Oost-Indische Spiegel noteert
Rob Nieuwenhuys: ‘Albert Besnard was iemand die als mens midden in het leven
leek te staan. Hij kende de Indische samenleving door en door en was in staat daar
helder over te schrijven, met begrip en inzicht.’ Hij heeft van die kennis en van dat
begrip en inzicht juist in latere jaren veelvuldig blijk gegeven.
Toen de Japanners Nederlands-Indië bezetten, werden Besnard en de leden van
zijn gezin geïnterneerd. Hij kwam in de kampen Belawan, Belawan Estate en Si
Renggo-Renggo terecht. En pas dáár in de periode tussen 1942 en 1945 hervond
hij de poëzie.
In de beide eerste kampen schreef hij een groot aantal gedichten die, in enkele
exemplaren gecopiëerd, de bezettingstijd overleefden en waarvan een deel veel
later zou worden gepubliceerd.
In augustus 1945 werd hij bevrijd en keerde in oktober tot de journalistiek in Medan
terug, toen hij het Medan-Bulletin oprichtte en daarvan tot december 1946
hoofdredacteur bleef. In januari 1947 repatrieerde hij voorgoed om, zestig jaar oud,
redacteur Indonesië te worden bij het Algemeen Handelsblad te Amsterdam. In die
hoedanigheid maakte hij nog enkele reizen naar Indonesië, in 1948 en in 1955, de
laatste keer tevens om een maand in Nieuw-Guinea te verblijven.
Hij schreef in het Algemeen Handelsblad tot na zijn zeventigste jaar over Indonesië,
Nieuw-Guinea en de politiek, die daardoor in deze jaren zo sterk bepaald werd,
talrijke artikelen die zeer de aandacht trokken en van hen die het best konden
oordelen bewondering oogstten wegens zijn grote deskundigheid. Hij schreef
overigens niet alleen als Indonesië-specialist, maar tevens als marine-medewerker
en ook op dit gebied had hij naam. In 1952 kwam die naam zelfs in het wereldnieuws,
toen hij het destijds beruchte rapport-Fechteler, door Le Monde gepubliceerd, als
een vervalsing wist te ontmaskeren.
Zijn onvrede met het tenslotte door het Algemeen Handelsblad t.a.v. de
Indonesische politiek gevoerde beleid deed hem besluiten zijn medewerking te
staken. Maar zijn belangstelling verminderde niet en hij voelde zich ten nauwste bij
de gang van zaken betrokken.
Toen op 15 augustus 1962 in New-York de overeenkomst werd geslo-
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ten, waarbij het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea aan een nieuw internationaal
lichaam werd overgedragen (de UNTEA) met de clausule dat deze het bestuur na
enkele maanden op haar beurt weer aan Indonesië zou overdoen, schreef Besnard
mij in een brief waaraan hij vóór die datum begonnen was: ‘Vandaag schrijf ik het
slot van deze brief. Het accoord is getekend. Soekarno heeft ons niets bespaard.
We staan voor de wereld te kijk in onze volle laaghartigheid. Wij hebben de eer niet
gered, de moraal tegenover de kleine man niet gehandhaafd. Het is woorden
verspillen als men er over uitweidt. Het is volstrekt geweest. Vandaag kan ik geen
verzen schrijven. Ik heb het geprobeerd, maar de oude man (in mij) die nu gestorven
is laat mij geen rust. Ik heb dit einde aan zien komen. Maar nu ik voor het feit sta,
is het toch nog te erg. Ook heb ik reeds lang overwogen wat mij te doen staat. Er
zijn lieden in mijn leven geweest, die mij hebben verbitterd. Dan kwam er een dag
waarop het mij te veel werd. En ik sprak een oordeel uit. Ik schrapte hen uit mijn
bewustzijn. Ik negeerde hen, zover dit mogelijk was, zonder een (altijd onwaardig)
opzien te baren. Ik dacht noch sprak meer over hen en altijd bleek dat ik hen niet
nodig had, noch hun vriendschap, noch hun vijandschap. - Ook ditmaal heb ik een
oordeel gestreken. Ik zal mijn land niet meer eren. Ik zal het met rust laten, als het
erop aan komt het eer te bewijzen met dat eenvoudige nationale ritueel dat mij zo
dierbaar was. Ik zal de nationale dagen en de nationale gelegenheden mijden, want
ik wil geen aanstoot geven en mijn ‘gedwongen’ deelneming aan eerbewijzen zal
nietszeggend conventioneel en hypocriet zijn. Ik verloochen mijn land niet. Evenmin
zou ik mijn zoon ooit verloochenen. Als het ooit in moeilijkheden komt, zal ik het
trouw zijn. Maar nu ga ik het uit de weg. Na een heel leven lang overal waar het
kon en moest voor het land te hebben gestreden, heb ik nu een totale nederlaag
geleden. Dit geeft mij het recht het verder uit de weg te gaan, waar het aanstoot
geeft. De nederlaag had ik ten volle mede willen dragen, aan de eerloosheid heb
ik mij onttrokken en blijf ik mij onttrekken.’
Hier spreekt de hevige teleurstelling van een man die eerlijk en met een volledige
inzet van zichzelf zijn houding bepaalde en verdedigde.
Ik leerde hem, zoals gezegd, kennen in 1950, toen ik als literair adviseur verbonden
was aan de uitgeverij Meulenhoff. Ik wist dat Besnard tot de oorspronkelijke
vriendenkring behoorde van een aantal dichters met wie ikzelf, in veel latere jaren
dan hij, in vriendschappelijke relatie was komen te staan, speciaal Jan Greshoff en
Jan van Nijlen. Ik wist ook dat hij sinds
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1925 geen poëzie meer had gepubliceerd en dus al vijfentwintig jaar ‘zweeg’. Uit
onze eerste gesprekken bleek mij dat hij in Japanse kampen weer tot het schrijven
van gedichten was gekomen. Ik vroeg hem ernaar en hij bleek gevoelig voor de
suggestie een bundel uit die gedichten samen te stellen.
Na enige tijd overhandigde hij mij een manuscript dat ik las en dat diepe indruk
op mij maakte. Ik stelde Meulenhoff voor de bundel uit te geven en - ik mag wel
zeggen tot mijn verrassing: beslissingen over uitgaven vielen vaker ongunstig dan
gunstig uit - werd het boek zonder veel bezwaren geaccepteerd. Het verscheen in
het voorjaar van 1952 onder de titel Doem en dorst en werd het volgend jaar
bekroond met de Jan Campertprijs-1952.
Rob Nieuwenhuys heeft terecht opgemerkt dat Albert Besnard voor de poëzie
waarschijnlijk de bespiegeling reserveerde die hij als het ‘wezenlijkste’ van zichzelf
beschouwde. Dat is zó waar dat men weliswaar onder de in Indië geschreven
gedichten uit Doem en dorst een aantal verzen aantreft die naar Indië verwijzen,
met name Java, met de onderverdeling Boroboedoer en Mendoet, maar zij vormen
slechts enkele bladzijden uit deze vrij omvangrijke bundel en de constatering van
Nieuwenhuys is pertinent, dat ‘de Indische natuur niet om haar zelfs wil (wordt)
waargenomen... ze dient slechts als bron van inspiratie voor de dichterlijke
bespiegeling die zich soms verwijdt tot een kosmische ervaring.’ En verder: ‘In het
algemeen kunnen we zeggen dat in Besnards poëzie Indië nauwelijks zichbaar is,
terwijl hij door zijn werk aan het Algemeen Handelsblad als redacteur Indonesië
elke dag met het land geconfronteerd werd en hierbij sterk emotioneel betrokken
werd.’ Hoé emotioneel liet ik in bovenaangehaald brieffragment zien.
Na Doem en dorst verscheen nog het dichtwerk Drama (1959), als resultaat van
een door het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen verleende
opdracht. Drama, dat ik met een voorwoord mocht inleiden, is een episch gedicht,
à contretemps, zoals trouwens alle poëzie van Besnard. Want men kan het welhaast
niet anders dan een anachronistisch verschijnsel noemen een gedicht te publiceren
dat, als de poëzie van Bilderdijk, geheel in alexandrijnen is geschreven, een vorm
die trouwens ook in Doem en dorst werd toegepast.
Die keuze, hoezeer ook tegen de tijd in, was een bewuste keuze. In een brief aan
mij van 24 maart 1959 verklaarde de schrijver zich daaromtrent nader: ‘Mijn hoofd
staat nu te veel naar redetwisten. Een uitstekend on-
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derwerp daarvoor vormen mijn opvattingen over het nut der klassieke rijmen en
rhythmen. Ik geloof dat de alexandrijnen een steun zijn, voor de dichter, die hij nooit
zal kunnen missen, zo hij tot een werk wil komen in den trant, die ik mij heb gekozen.
Het rhythme is althans voor mij onontbeerlijk. Misschien volgt deze mening uit het
feit dat ik jarenlang achter de trom heb aangelopen en daarvan de magische invloed
even grondig heb ondergaan, als de Papoea, die er de ganse nacht in een kring op
kan dansen, beter gezegd dansend op kan doorlopen. De trom verandert de mens,
zij versterkt de ziel magisch met de kracht van de anderen. Nog altijd fascineert mij
een marcherende troep, als de tamboers roffelen meer dan als de muziek speelt,
en ik geef mij zonder schaamte over aan het intense [woord onleesbaar] genot om
mee te lopen. De muziek is altijd nog enigszins cerebraal en gekunsteld, de trom
is zuiver extatisch (...) Omdat het rhythme een extatische functie heeft is het
dwingend, men kan geen platheid neerschrijven en moet op de hoogte blijven van
het gesublimeerde rhythme, dat o.a. in de Alexandrijnen is vastgelegd.’
Drama is het eerste paneel van een drieluik, waarin Besnard trachtte een
levensbeschrijving onder woorden te brengen die zich gevormd had - dat is wel
duidelijk uit zijn levensverhaal - in de controverse tussen bandeloosheid en tucht,
tussen de hang naar orde en de lust om ontbonden te zijn, tussen wet en passie.
De titels van zijn vorige bundels wijzen eveneens op die spanning: opstand en
wroeging, doem en dorst, het zijn, in dit perspectief, polaire, of tenminste
polariserende begrippen.
Besnard, schreef ik in mijn inleiding bij Drama, heeft déze gespletenheid altijd
ondergaan en beleefd: zich te moeten en te willen onderwerpen aan een dwingende
fatale orde, waarbuiten geen heelal denkbaar is, maar dat het individu in de
ongeremde uitleving van zijn animale instincten belemmert; én: in opstand te moeten
en te willen komen vanuit een al even dwingend en fataal biologisch en wijsgerig
verzetsinstinct tégen de wet en tegen de orde. Het is de oude verdeeldheid, niét
van de geest tegen het vlees, maar van de rede tegen wat de rede te buiten en te
boven gaat.
Op grond van mededelingen van de dichter kon ik, zonder op het verdere ontstaan
van de overige panelen van het drieluik vooruit te lopen, het perspectief van het
vervolg schetsen als de dramatische poging om - na in de historie van het Joodse
volk een der treffendste manifestaties te hebben gezien van de botsing tussen wet
en passie: een ‘drama’ - via het offer een verzoening tot stand te brengen in het
christendom. Poging, wel te verstaan, ondernomen door de mensheid, - niet door
Besnard. Integen-
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deel: het is zijn interpretatie van de historie, en in zijn interpretatie is die historische
poging tot mislukken gedoemd, en dus wederom dramatisch, omdat zij stuiten moest
en moet op een van in de oorsprong gegeven onoplosbaarheid.
Een schets noem ik deze samenvatting, want het drieluik is helaas onvoltooid
gebleven. Wel is, maar niet in een definitieve vorm, een groot gedeelte van het
vervolg geschreven. Een opdracht van het Willem Kloos-Fonds gaf Besnard de
aansporing om na Drama, dat niet zoveel aandacht kreeg, met zijn onderneming
voort te gaan. Regelmatig stuurde hij mij de resultaten, verzen in soms verschillende
varianten en ik weet dat althans het tweede deel werd voltooid. Van het derde
bestaan, voor zover ik heb kunnen nagaan, slechts een aantal aantekeningen.
Maar het lijdt geen twijfel dat de literaire nalatenschap van Albert Besnard, zij het
met een niet geringe hoeveelheid vermoedelijk moeilijk oplosbare problemen, de
aandacht van een ernstig literair onderzoek verdient en wenselijk maakt. En ik ben
er zeker van dat zich onder de nagelaten papieren een aantal bewonderenswaardige
gedichten bevindt dat publikatie ten volle waard is.
De brieven uit de laatste jaren werpen voortdurend licht op zijn dichterlijke
werkzaamheid: 6 september 1963 naar aanleiding van het tweede deel van Drama:
‘Ik heb nu het eind in zicht, althans ik weet dat ik bij vel 70 ongeveer zal stoppen.
Het zal dus in December wel klaar zijn. Voor het zover is hoop ik jelui nog eens te
ontmoeten. Het wordt tijd. Mijn kluizenaarschap is nu bijna volkomen maar het werk
houdt mij ten volle bezig. Soms ben ik een twijfelaar. Soms een geestdriftige werker.
Ik weet niet of het deugt, maar ik weet dat ik het moet doen.’
27 januari 1964: ‘Maar al-met-al was het een verduiveld zware maand. Ik kom nu
weer tot rust, mede door het strenge diëet, dat ik mijzelve heb opgelegd en door
sterk geprolongeerde nachtrusten. Het vlot nu ook beter met mijn werk en ik hoop
je tegen het eind van de week weer wat toe te zenden.’
23 maart 1964: ‘Hierbij stuur ik je een twaalftal blaadjes met verzen. Ik doe dit
omdat ik de eenzaamheid waarin ik werk een ogenblik wil verbreken en eens met
je wil praten over deze poëzie.’
Er is van dat praten, ook in deze brief die heel kort is, niet veel meer gekomen.
De vereenzaming en de toenemende hinder van een angina pectoris, waaraan hij
tenslotte na een langdurig ziekbed is overleden, wierpen hem meer en meer op
zichzelf en op zijn vrouw terug. Maar hij werd in
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die periode ongetwijfeld steeds sterker de dichter die hij in wezen was. Zijn poëzie
is in deze laatste jaren meer dan iets anders een voorwerp van zijn zorgen geweest
en ik herinner mij de angstige aandrang waarmee hij mij herhaaldelijk bezwoer hem
toch vooral tegen zichzelf in bescherming te nemen wanneer ik zou merken dat hij
zijn zelfkritiek verloor. Dat is niet nodig geweest: weinig mensen zijn zo lucide als
Albert Besnard het tot het einde bleef.
Hij was steeds een dichter voor weinigen, wie elke geneigdheid tot populariteit
en gemeenzaamheid verre was. Zo was ook zijn persoonlijkheid, maar zonder de
geringste hooghartigheid. Integendeel, wanneer eenmaal een basis van
verstandhouding was gevonden - en dat kon bij hem op allerlei manieren - dan was
niemand spontaner, openhartiger, ongedwongener, hartelijker en warmer dan hij.
De vriendschap met hem was geen woord, het was een gevoel en een realiteit, een
verrijkende ervaring die aan het leven zin en gloed gaf.
Zijn dynamisme, zijn levensbeaming die aangewakkerd en niet verminderd werd
door zijn overtuiging dat de menselijke situatie tragisch en de menselijke
geschiedenis dramatisch is, waren altijd stimulerende elementen in de omgang.
Albert Besnard was iemand van wie men kon houden en van wie men hield, zijn
familie, zijn vrienden, tot de kinderen van zijn vrienden.
Als dichter neemt hij tussen de dichters van de generatie van 1910, A. Roland
Holst, P.N. van Eyck, J. Greshoff, Jan van Nijlen, H.W.J.M. Keuls, Victor E. van
Vriesland, een volkomen eigen plaats in. De betekenis van die plaats is nog niet
omschreven en dat behoort niet tot de taken aan dit levensbericht gesteld. De
kwalificatie ‘grandioos’ door Hendrik de Vries in een uitvoerige bespreking van Doem
en Dorst gebruikt, lijkt mij niettemin voldoende exact om te mogen verwachten dat
de toekomst het dichterschap van Albert Besnard eenmaal recht zal doen.
PIERRE H. DUBOIS

Voornaamste geschriften
Voor uitvoeriger bibliografische bijzonderheden wordt verwezen naar de documentatie
van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag,
waar zich ook een aantal stukken, brieven en biografische documenten bevinden,
evenals krantenknipsels, overdrukken etc.

Afzonderlijk verschenen werken
Sonnetten. J. van Krimpen, 's-Gravenhage, 1917.
De bloei en enkele andere gedichten. Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande,
Arnhem, 1923.
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Opstand en wroeging. Boosten & Stols, Maastricht, 1925.
De grond van Deli. Varekamp & Co, Medan, 1938.
Doem en dorst. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1952.
Drama. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1959.

Artikelen
Verstoorde persoonlijkheid in Balans van Beleid, Van Gorcum, Assen, 1961,
p.103-119.
Artikelen-reeksen in het Algemeen Handelsblad over Indonesië, o.m. 1955 (juni
e.v.), 1956 (mei e.v.), 1957 (januari e.v.), 1960 (augustus e.v.; over Nieuw-Guinea).
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Clara Helena van den Boogaard-Klaver (Clare Lennart)
Hattem 21 juli 1899 - Utrecht 30 december 1972
Clara Helena Klaver werd op 21 juli 1899 te Hattem geboren als oudste kind van
de kunstschilder Luite Klaver en Gerarda Jacoba Doyer, die hij op de
schildersacademie te Amsterdam had ontmoet. Haar ouders kwamen uit zeer
verschillende milieus. Luite was de zoon van H.J. Klaver en E.L. Barendsen, die in
Hattem een grote kruidenierszaak en een timmermanswerkplaats hadden. Zij
behoorden tot de gezeten burgerij; niet tot de notabelen - zou hun kleindochter later
over hen schrijven. Daatje of Da, zoals Claartjes moeder in de familie werd genoemd,
was een telg uit een Zwols geslacht, dat tot de zeer gegoede middenstand behoorde
en ook veel academici heeft voortgebracht. Haar vader had in Deventer een
groothandel in Engelse wollen herenstoffen. Als haar ouders (D.A. Doyer en H.C.
Yntema) nog hadden geleefd, zouden ze in de late jaren negentig stellig het huwelijk
met de enkele jaren jongere man hebben belet, omdat hij zijn bescheiden carrière
bij de posterijen had opgegeven om zich, op aanraden van zijn oudere Hattemse
collega Jan Voerman, geheel aan de toentertijd slechts voor enkelen lucratieve
schilderkunst te kunnen gaan wijden.
In Hattem, waar het paar het eerste huwelijksjaar doorbracht, werd het familieleven
geheel beheerst door Claartjes grootmoeder, die ‘strenge eisen stelde aan karakter,
houding, manieren en gedrag’ - een integere vrouw, die niet meer maar ook niet
minder wilde schijnen dan zij was. Zij had op opzienbarende wijze met de kerk
gebroken, kwam zelden buiten, maar wist precies wat er voorviel in het stadje, waar
men - zeer kerks - haar niettemin in hoge mate respecteerde. In het grote huis heeft
Claartje als kind vaak gelogeerd en er zich volkomen thuis gevoeld, meer dan bij
de veel deftiger familie in Deventer.
In 1900 verhuisde het jonge gezin naar de Ekelenburg bij Oldebroek, een
buitenplaats met acht hectare grond, waar Luite Klaver een kwekerij begon. Hij
hoopte zich, zodra deze in voldoende mate letterlijk vruchten afwierp, vrijwel geheel
aan zijn schilderen te kunnen wijden. Maar hij was geen man die met geld kon
omgaan, geen zakenman ook. Toen Claartje tien was, ging de kwekerij failliet. Aan
dit experiment dankte zij echter unieke vroege jeugdjaren. De Ekelenburg was voor
een dromerig aange-
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legd kind een paradijs, waar zij met haar twee jaar jongere zusje Evelien een soort
sprookjesleven leidde naast hun bestaan van gewone schoolkinderen. De vader
leerde hun alles over planten en las hun ook wel voor, maar leidde voor het overige
een geheel eigen leven. Hij behandelde zijn kinderen goed, maar haalde hen nooit
eens aan. Hij was ‘schuw en weinig mededeelzaam; zijn belangstelling ging meer
naar de natuur uit dan naar de mens.’ Met hun moeder hadden zij een veel inniger
band. Zij was een merkwaardige vrouw: een verdienstelijke schilderes - heel muzikaal
(zij zong mooi en speelde voortreffelijk piano) - zeer geïnteresseerd in de literatuur
van haar tijd, maar ook maatschappelijk geëngageerd: zij ijverde namelijk fel voor
het vrouwenkiesrecht. Dank zij haar ‘onstuimige levensdrift en strijdvaardigheid’
ging háár belangstelling in de eerste plaats uit naar de mens. Zij voedde de kinderen
(de zusjes kregen in Oldebroek nog een broertje, Dick) heel vrij op, maar vol wijsheid
en liefde. Zij was niet sterk, had als jong meisje al eens gekuurd in Davos en werd,
zoals de meeste Doyers, prematuur grijs. In haar huwelijk gaf zij het schilderen op;
slechts zelden hanteerde zij nog de tekenstift, maar zij musiceerde veel.
Als kind was Claartje, vooral op school, stug van verlegenheid, zeer gereserveerd,
danig lastig en uiterst kritisch. De moeder wist haar echter altijd goed op te vangen
en haar in haar overgevoeligheid voor excessen te bewaren. De catastrofe van de
kwekerij betekende voor moeder en kinderen een omwenteling in hun bestaan. Zij
moesten in Epe in een veel kleiner huis gaan wonen, waar grote zuinigheid betracht
diende te worden. De moeder ging op de fiets thee rondbrengen en verdiende ook
wat met het begeleiden van koren. De meisjes, die het met hun boerse
schoolkameraden in Oldebroek zo goed hadden kunnen vinden, werden door de
jeugd in Epe getreiterd, omdat ze anders gekleed gingen, geen geld hadden en
omdat hun vader zo'n buitenissig beroep uitoefende, in het atelier achterin de tuin
van hun bescheiden dorpshuis. In die tijd polste de moeder de kinderen in verband
met de echtscheiding, die zij overwoog, maar zij verzetten zich er heftig tegen en
konden zich een leven zonder vader niet voorstellen.
Luite Klaver deed heus wel moeite om uit de impasse te geraken. Hij schilderde
veel in die tijd. Maar Daatje bezweek allengs aan de te grote zorgen. Zij kreeg een
bloedspuwing en moest gaan rusten. Het werd voor haar verzorging wenselijk
geacht, dat zij ging wonen bij haar oudere, ongetrouwde zuster Saar in Deventer.
Claartje, die tot haar dertiende jaar op de dorpsschool en de zogenaamde Franse
school te Epe had gezeten, was
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toen al enige tijd bij deze tante in huis; in Deventer moest zij namelijk klaargestoomd
worden voor het toelatingsexamen van de Rijkskweekschool voor meisjes te
Apeldoorn.
Rijp en groen las zij in die vroege puberteitjaren. Na Eline Vere te hebben
verslonden, zei zij tegen haar moeder: ‘Ik geloof dat ik nu alles van het leven
begrijpen kan.’ De Deventer cursus viel haar niet zwaar, zij leerde vlot en genoot
van de kameraadschap der andere meisjes.
Luite Klaver verhuisde met zijn kinderen Evelien en Dick naar een huis helemaal
buiten, niet ver van Tongeren, dat jaren had leeggestaan en door een grote
verwilderde tuin was omgeven. Blijkbaar (zo veronderstelde zijn tweede dochter
later) kon hij zich dit huis veroorloven, omdat hij veel schilderijen op tentoonstellingen
had verkocht. De vorige bewoner had er een boomkwekerij gehad.
In het vroege voorjaar van 1914 slaagde Claartje voor het vergelijkend examen,
als een van de twee en twintig meisjes voor wie er plaats was in Apeldoorn; ruim
honderdvijfentwintig candidaten werden afgewezen. Zij was eigenlijk niet eens erg
blij met dit succes, want zij zag vreselijk op tegen wat zij als eenzame ballingschap
beschouwde. Veel liever was zij in Tongeren gaan wonen, waar haar zieke moeder
inmiddels ook haar intrek had genomen en verzorgd werd door een huishoudster
en een dienstbode. Maar zij moest haar onderwijzeresse-opleiding nu toch beginnen.
Het was een mooie kans: alles werd door het rijk betaald, niet alleen het schoolgeld,
maar ook kost en inwoning en boeken. In april 1914 toog zij naar Apeldoorn. Met
de andere leerlingen kon zij vrij goed opschieten, de leerstof stond haar niet tegen,
maar het regime verfoeide zij. Daartegen rebelleerde zij herhaaldelijk. Het
vervelendste van alles was het met andere meisjes verplicht inwonen bij een
onaangename mevrouw, die geen huiselijke en zeker geen moederlijke sfeer wist
te scheppen. In augustus, toen Claar met vakantie thuis was, brak de wereldoorlog
uit. In het najaar ging haar zuster zich voorbereiden op hetzelfde toelatingsexamen,
dat Claar had afgelegd. Zij woonde bij een andere tante en ging in Zwolle naar
school. Zij correspondeerde veel met haar ouders, zuster en broer. Met geen woord
werd er in die brieven ooit gerept van de verergerende toestand der moeder. ‘Het
was alsof praten of schrijven daarover de catastrofe naderbij zou halen,’ herinnerde
Evelien zich later. In de zomer van 1915 vertrok Daatje Klaver weer naar Deventer
en vestigde zich in gezelschap van haar zoontje in een pension, even buiten de
stad. De vader, alleen gebleven, stelde zich nu tot taak zijn kinderen elke week een
brief te
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schrijven. Uit die bewaard gebleven brieven bleek dat hij toch veel zorg en liefde
voor hen had. Tevens nam hij zich voor hard te gaan werken, nu hij ‘geen afleiding’
meer had. Alleen-thuis kon hij het echter niet lang uithouden; hij logeerde veel bij
familieleden en bezocht ook zijn vrouw en kinderen geregeld.
In de herfst van 1915 bleek de longpatiente ook nog suikerziekte en een
nieraandoening te hebben. Begin december kregen Claar en Evelien een telegram:
hun overkomst was gewenst, omdat moeders toestand heel ernstig was geworden.
Zij stierf op 5 december.
In 1916 kwam Evelien ook op de Apeldoornse kweekschool. Helaas mochten de
zusters niet bij dezelfde mevrouw wonen, maar ze hielden toch zoveel mogelijk
contact. Nog in de oorlog hertrouwde Luite Klaver met een ver familielid, ‘tante
Bertha’. De kinderen vonden het verschrikkelijk. Claar bood zelfs aan om haar studie
(in het laatste jaar!) op te geven en de huishouding voor hem te gaan doen. Het
baatte niet, hij zette het huwelijk door. De verhouding der drie kinderen met hun
stiefmoeder is echter heel geleidelijk verbeterd.
Vergeleken bij het verlies van haar moeder, dat haar diep geschokt had, vond
Claar het vele dat haar op school en in haar kosthuis tegenstond opeens minder
belangrijk en onoverkomelijk. Ze ging rustig haar eigen gang, rebelleerde niet meer,
zondigde wèl tegen de voorschriften, maar zó discreet, dat ze er geen moeilijkheden
door kreeg. Zij slaagde voor de acte in het vredesjaar 1918. De tijd van haast altijd
opgesloten zitten was voorbij. Nu kon ze de wereld intrekken en het echte grote
leven leren kennen.
Zij werkte achtereenvolgens als onderwijzeres in De Wijk (Drente), Olst en Utrecht.
Mooie zelfbedachte verhalen vertelde zij aan haar leerlingen. Er hadden altijd
verhalen in haar hoofd geleefd, maar ze schreef ze nooit op en was zich van haar
talent dus nauwelijks bewust.
In Utrecht, waar zij een kamer had gehuurd in een groot oud huis aan de
Wittevrouwensingel (met uitzicht op het Lucas Bolwerk, waar nu de schouwburg
staat), leerde zij omstreeks 1926 haar toekomstige man kennen, de militaire kok
Wim van den Boogaard, die elf jaar ouder was dan zij. Hij leefde in onmin met zijn
Rooms-Katholieke vrouw, die niet scheiden wilde. Claar kwam, wegens haar
verhouding met deze getrouwde man, in conflict met het gemeentebestuur. Ten
gevolge daarvan nam zij in 1927 vrijwillig ontslag. Het leek haar wel doenlijk een
groot huis te huren, mensen op kamers te nemen, voor hen te koken en onder de
bedrijven door wat extra's te verdienen met haar pen. Want inmiddels was
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zij serieus begonnen te schrijven; niet zozeer uit roeping of obsederende behoefte,
maar simpelweg voor de bijverdienste. Het genoegen, dat zij er bij vlagen aan
beleefde, was prettige bijzaak.
Zij woonde achtereenvolgens aan de Nicolaasweg, de Rembrandtkade en de
Steenweg, maar het viel haar niet mee haar literaire activiteit met het drijven van
een pension te combineren.
Een eerste verhaal, Liefde en logica, werd door Frans Coenen in Groot Nederland
geplaatst. Dat was dus het begin. Al spoedig zond zij verhalen naar diverse
tijdschriften en bladen. Haar eigenlijke romandebuut maakte zij met Avontuur in
1935. Het eerder geschreven boek Mallemolen verscheen pas in 1936, tegelijk met
het bekroonde meisjesboek De wijde wereld, dat tot ‘jeugdboek van de maand’ werd
uitgeroepen. Sindsdien verschenen er, behalve in de oorlogsjaren, geregeld boeken
van haar hand, die haar bekendheid en geliefdheid bij het ontwikkelde lezerspubliek
gestaag deden toenemen.
Tijdens de mobilisatie woonde zij in Rotterdam, om dicht bij haar naar Delft
overgeplaatste vriend te kunnen zijn. Zij maakte het bombardement mee en vluchtte
naar Utrecht. Na een half jaar bij haar zuster te hebben gewoond, vestigde zij zich
in het bovenhuis Zuilenstraat 10bis, waar zij in haar onderhoud voorzag door twee
kamers aan studerende meisjes te verhuren, boeken te schrijven en journalistiek
werk te doen. Haar vader had inmiddels veel gezworven. Na Tongeren woonde hij
in een heel oud bovenhuis (het huis van Daendels) te Hattem; daarna op de Olde
Spyker, op het landgoed Molencate; vervolgens in Noordwijkerhout, waar hij zich
aan de fotografie wijdde. In Soestduinen was hij werkzaam in een fabriek en vond
daar een methode van kleurenfotografie uit, die echter nèt niet rendabel genoeg
bleek te zijn. Tijdens de oorlog woonde hij een poos bij zijn dochter Claar in Utrecht,
bij zijn zoon Dick in Delden en tenslotte weer in Utrecht bij zijn dochter Evelien.
In 1947 is Claar, nadat mevrouw Van den Boogaard was overleden, met Wim
getrouwd. Hij werkte toen als militaire kok in de Kromhoutkazerne en werd omstreeks
1953 gepensioneerd. Nu had Claar opeens veel meer tijd voor haar werk, omdat
haar man haar kon gaan verzorgen. Haar journalistieke arbeid (‘stukjes’,
beschouwingen of kritieken) breidde zich steeds meer uit. Haar jaren van grootste
literaire activiteit zijn die tussen 1945 en 1960 geweest. Toen gaf zij ook de meeste
lezingen over haar werk. 1949 was een extra fleurig jaar voor haar, toen haar novelle
De twee negerpopjes als bekroond Boekenweekgeschenk uitkwam. Zoals zoveel
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van haar werk is ook dit boekje aan jeugdherinneringen ontleend. Zij had destijds
zo gretig en ongeduldig naar het volwassen worden verlangd, maar toen zij het
eenmaal wàs en de moeilijkheden ook háár uiteraard niet bespaard bleven, vluchtte
zij, al schrijvend, bij voorkeur terug in het verloren paradijs van haar jeugdjaren, die
onuitputtelijke bron van rijke motieven waarvan de uitwerking haar tot een van onze
meest geliefde schrijfsters maakte.
Zij vertaalde ook veel; onder andere werk van Pearl Buck, Truman Capote, Colette,
Dickens, Maurois, Beverly Nichols en Dorothy Sayers. Vaak gaf men haar een
speciale opdracht, bijvoorbeeld te schrijven over collegae (Op schrijversvoeten door
Nederland), over haar stad en provincie, en dergelijke.
Zij was een tijdlang bestuurslid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
en medewerkster van Elseviers Weekblad (later ook van het Literair Supplement),
Het Parool, Het Boek van Nu en Het Utrechts Nieuwsblad. In dit laatste blad had
zij jarenlang een vaste rubriek in het woensdagnummer, eens in de veertien dagen.
Met veel kunstenaars, ook beeldende, heeft zij contact gehad. In de Utrechtse
afdeling der Soroptimisten volgde zij Ina Bodier-Bakker als schrijfster op, toen deze
seniorlid werd.
In 1960 stierf haar man. Het wegvallen van haar sympathieke, waardevolle
levenskameraad was voor haar in elk opzicht een ramp. Een half jaar later overleed
haar negentigjarige vader, die tot het laatst actief was geweest.
Nog ruim twaalf jaar wist Claar zich als vereenzaamd mens en door te veel
huiselijke beslommeringen soms ernstig gedwarsboomd auteur te handhaven. In
1963 kwam er van haar weer een roman uit (Twintig ramen aan de straat). Daarop
volgden nog vele andere publicaties, meest kinderboeken, en als laatste boek het
eerste deel van haar familieherinneringen, Weleer (1971). Aan het verenigingsleven
in Utrecht nam zij weinig deel meer, maar sinds 1966 trok zij met veel genoegen
geregeld naar de bijeenkomsten van de Literaire Kring in Zeist, waar zij veel nieuwe
vrienden maakte en zelf, evenals haar zuster, wel eens een lezing gaf.
Claar ging in de laatste jaren van haar leven steeds minder vaak en langdurig
naar het zomerhuisje, dat zij en haar man destijds in het bos bij de Maarnse Hoogten
hadden gekocht. Over bijna het hele front was het leven voor haar steeds
bezwaarlijker geworden. Zij was van nature geen echte huisvrouw en kon het
huishouden dan ook slecht met haar werk combi-
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neren. Haar kieskeurige katten eisten ook heel wat verzorging. Met de jaren wat
zwaar geworden, vond zij de hoge griezelig steile trappen van haar bovenhuis danig
vermoeiend. Het geraas in de drukke Zuilenstraat werd steeds groter. Met haar
buren had zij het, wat gerucht betrof, ook al niet zo bijster goed getroffen. In de heel
late avond kwam zij vaak pas aan haar eigen werk toe. Zij sprak wel over verhuizen,
maar zag er toch te veel tegen op om het plan door te zetten. Toen meldden de
autoriteiten haar dat de eeuwenoude kerk aan de Nieuwe Gracht, waarvan een
zijgevel aan haar achterhuis grensde, grondig gerestaureerd diende te worden. Zij
zou dan voor jaren haar kleine daktuin hebben moeten opofferen, hetgeen haar
onmogelijk was. Toen de verhuizing eenmaal boven haar hoofd hing, ontbrak haar
de innerlijke rust, nodig voor literair werk van ietwat langere adem. Zij ging enkele
haar aangeboden huurhuizen bekijken - onder andere één op de Oudegracht -,
speelde ook met de gedachte in Hattem te gaan wonen, besloot tenslotte tot een
benedensuite plus zolderkamer aan de Nieuwe Gracht en hoorde toen dat de
restauratie van het historische pand achter het hare voorlopig niet doorging. Zij had
trouwens van diverse autoriteiten over deze plannen al lange tijd de meest
tegenstrijdige berichten ontvangen.
Op 17 november 1972 werd zij op de stoep van een Utrechtse vriendin plotseling
heel onwel. De man van de vriendin, de huisarts dr. Dom, liet haar onmiddellijk naar
het Diaconessenhuis vervoeren, waar zij aankwam, feitelijk klinisch al dood, maar
door hartmassage weer bij bewustzijn gebracht. Het bleek dat zij een ernstig infarct
had. Het viel haar heel moeilijk te berusten in het moeten verblijven tussen de vier
muren van een kleine ziekenkamer. Maar over de dood als haar bedreigende
mogelijkheid sprak zij filosofisch: ‘Ach, ik heb eigenlijk ook al lang genoeg geleefd.’
Het speet haar wel dat zij de tentoonstelling van haar vaders schilderijen in het
Hattemse museum op 2 december niet kon openen, zoals zij had toegezegd. Haar
opstandigheid tegen het cellulair bestaan luwde wat, toen zij eindelijk eens even
mocht opstaan en korte tijd, gesteund door een verpleegster, over de gang mocht
wandelen. Schijnbaar herstelde zij zich op gunstige wijze, maar insiders wisten dat
haar hart er heel slecht aan toe was en dat het ergste toch elk ogenblik zou kunnen
gebeuren.
Het einde kwam in de late avond van 30 december, nadat zij 's middags en 's
avonds nog bezoek ontvangen had. Zij had een beetje kou gevat, voelde soms even
een pijnlijke benauwdheid, maar dacht toen zelf niet aan levensgevaar.
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Zij werd op 3 januari op Den en Rust te Bilthoven bij haar man begraven. Theun de
Vries sprak in de aula over de betekenis van haar werk. Haar broer herdacht haar
bij de groeve als mens. Er heerste grote verslagenheid onder haar familieleden en
vrienden om het verlies van deze talentvolle vrouw, die zo'n wonderlijke combinatie
van kracht en gevoeligheid was geweest.
HANS EDINGA

Voornaamste geschriften
Avontuur. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1935.
De wijde wereld. Een verhaal voor oudere meisjes. Rotterdam, De Erven de
Weduwe J. van Nelle, 1935.
De blauwe horizon. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1936.
Mallemolen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1936.
Tooverlantaarn. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1937.
Huisjes van kaarten. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1938.
Maanlicht. Een sprookje voor groote menschen. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon,
1939.
Ter herinnering aan Rotterdam. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1946.
Kasteel te huur. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1948.
Twee negerpopjes. Amsterdam, Vereniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels, 1949 (geschenk boekenweek zonder vermelding auteur).
Rouska. Leiden, Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, 1949 (Mixed pickles 2).
De blauwe horizon. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1950 (herdruk van het eerste
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Prinsesje Mimosa. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon, 1951.
Serenade uit de verte. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1951.
Liefde en logica. Novellen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1952.
Stad met rode huizen. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1954.
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Kathinka uit de Kattesnorstraat. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957.
De ogen van Roosje. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957.
Iboe. Poesenversjes. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1961.
Rinus Spoormuis. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, z.j.
Scheepjes van papier. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols/J.P. Barth, 1962.
Utrecht. Stad en provincie. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1962.
Kinderverhalen. Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1965.
Martijn en Martientje. Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1965.
Twintig ramen aan de straat. Een vertelling. 's-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar,
1965.
Pluk een roos. Amsterdam-Antwerpen, Kosmos, z.j.
Het vrouwtje Tamarinde. Haarlem, Uitg. Mij. Holland, 1970.
Weleer. 's-Gravenhage-Rotterdam, Uitg. Mij. Nijgh & Van Ditmar, 1971.
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Colin Graham Botha
Knysna (Kaapprovinsie) 15 Augustus 1883 - Johannesburg 1
Februarie 1973
In 1969, vier jaar voor sy dood, het Colin Graham Botha sy lewensherinneringe op
band vasgelê en daarin vertel hoe sy voorouers in 1766 na Suid-Afrika gekom het.
Die stamvader se naam, vertel hy, was Boudier, later Boodjee, wat Boode geword
het en in die 19de eeu Botha. Hierdie band word in die Kaapse Argief bewaar en
daarin word baie besonderhede vertel oor die kleurryke loopbaan van Colin Graham
Botha.
Gebore in die pastorie van die Nederduits Gereformeerde Kerk van die
skilderagtige dorpie Knysna aan die see, het hy nie lank daar bly woon nie, want
sy vader en moeder, Ds. Michiel Christaan Botha en Elizabeth Mary Young, het die
pastorie in 1884, enkele maande na sy geboorte, verlaat en na Kaapstad verhuis,
waar sy vader predikant van die kerk St. Stephen geword het. Ds. Botha was goed
voorbereid vir sy taak en het aan die Universiteite van Utrecht en Edinburg gestudeer.
Colin was die jongste uit 'n gesin van sewe kinders: drie dogters en vier seuns.
Sy liefde vir boeke en lees, sy ondernemingsgees, sy verlange om die feite van die
verlede vas te lê en te ondersoek, het in die huis van sy ouers 'n vrugbare
voedingsbodem gekry. Sy skoolloopbaan het hy aan die Normal College School in
Kaapstad voltooi. 'n Universitêre loopbaan kon sy vader, as predikant met 'n groot
gesin, hom nie skenk nie, maar in 1901 het C. Graham Botha die
Staatsdienseksamen afgelê en amptenaar geword in die kantoor van die Siviele
Kommissaris, destyds bekend as die Departement van Regsgeleerdheid, vandag
as die Departement van Justisie. In 1904 het hy die Civil Service Law Examination
afgelê en in 1905 die Cape Law Sertificate verwerf. Die Cape Law Sertificate was
'n wetsertifikaat van die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop.
Graham Botha se ambisie was om later magistraat te word, maar nadat hy 'n paar
maande as magistraatsklerk op Seymour, 'n dorp in die distrik Stockenström, en 'n
paar weke op Britstown gewerk het, is sy loopbaan in 1906 in 'n ander rigting gestuur,
toe hy aangestel is in die kantoor van die Weesheer in Kaapstad. Die Weesheer
was 'n amptenaar belas met die geregtelike beheer van boedels ten behoewe van
onmondige persone.
'n Besoek aan die argivaris H.C. Vos Leibbrandt, 'n vriend van sy vader, het sy
belangstelling in die oudste Nederlandse dokumente uit die
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dae van die V.O.C. gaande gemaak. Sy werk in die kantoor van die Weesheer het
hom in aanraking gebring met nog ander dokumente uit daardie tyd wat gelê en stof
opgaar het in 'n ou gebou in Buitenkantstraat. Aangesien die Weesheer af en toe
'n dokument onder hierdie ou stukke moes raadpleeg, en sulke dokumente uiters
moeilik was om te vind, het Graham Botha aangebied om lyste op te stel van
beskikbare dokumente. Hierdie werk het hy ná kantoorure en op Saterdagmiddae
gedoen.
Nadat Leibbrandt in 1908 as argivaris met pensioen afgetree het, is sy pos nie
dadelik gevul nie en het 'n paar junior amptenare, onder wie ook Graham Botha, ná
kantoorure gewerk aan die sortering en beskrywing van dokumente. Ná jare van
harde werk het hy 'n deeglike verslag opgestel wat die aandag van die
Argiefkommissie, wat deur die Departement van Binnelandse Sake beheer is, op
hom gevestig het. Die Departement het Botha van die Departement van Justisie
‘geleen’ om ondersoek te te gaan instel na die dokumente wat in die
magistraatskantore van Stellenbosch, Worcester, Grahamstad en elders bewaar
gebly het.
Terwyl hy besig was om verslae op te stel oor die vordering van hierdie werk, het
die geluk hom te beurt geval om as lid van die regiment, bekend as die Dukes (Duke
of Edinburgh's Own Rifles) die kroning van George V by te woon. Terwyl hy in
Engeland was, het hy 'n halfjaar verlof aangevra en dit het hom in staat gestel om
in 1911 op eie koste biblioteke en argiewe in Groot-Brittanje, Nederland en Duitsland
te besoek. Ook is hy versoek om aan die Royal Commission on Public Records
verslag te doen oor die Kaapse dokumente.
Na sy terugkeer in Suid-Afrika het hy 'n rapport ingelewer oor sy werk in Europa
en in April 1912 het die regering hom aangestel as eerste argivaris van die Unie
van Suid-Afrika. In sy lewensherinneringe sê hy dat van nou af ‘Muller, Feith en
Fruin’ sy vade mecum geword het. In die beginjare moes hy al die werk vinger-alleen
doen. Hy was diep oortuig dat die versorging van sy dokumente een van die
belangrikste take van 'n volk is, dat die beskawingspeil van 'n volk gemeet kan word
aan die sorg wat aan die behoud van dokumente bestee word. Hy wou die regering
oortuig dat daar 'n afsonderlike gebou moes wees vir die bewaring van dokumente.
Baie min mense het iets geweet van argiefwese of van die belangrikheid en waarde
van dokumente vir die geskiedskrywing. George McCall Theal en H.C. Vos Leibbrandt
had reeds baie gedoen om hierdie leemte aan te vul, maar Graham Botha het gevoel
dat hy deur artikels in allerhande tydskrifte te plaas, 'n breër publiek sou kan bereik.
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So het Graham Botha ‘in diens van die Argiewe’ begin skryf, soms onder sy eie
naam, dikwels ook onder 'n skuilnaam. Op 5 Desember 1912 het hy sy eerste bydrae
gelewer aan die Oudtshoorn Courant, oor Die wonings van ons voorouers en op 28
Desember van dieselfde jaar 'n artikel in Engels vir die South African Medical Record.
Een van sy enigste bydraes in Nederlands het in De Goede Hoop van 1 Julie 1913
verskyn onder die opskrif Onze voorouders. So goed as al sy ander geskrifte wat
in die loop van die jare die lig gesien het, is in Engels gestel, maar steeds was die
doel van sy skrywe om veral die oudste Nederlandse bronne so ruim moontlik bekend
te stel.
Sy loopbaan as argivaris het dus hand aan hand gegaan met sy skrywersloopbaan.
In die daaropvolgende jare het hy bydraes gelewer aan wetenskaplike tydskrifte
soos die South African Law Journal, The Genealogist en The South African Medical
Record, aan publikasies soos The South African Quarterly, The Nonggai en die
Lady's Pictorial, sowel as aan dagblaaie soos die Cape Times en die Cape Argus.
In De Kerkbode het in 1917 ook 'n Nederlandse bydrae De Hugenoten van Zuid-Afrika
verskyn en dieselfde jaar het sy eerste boekie van 48 bladsye die lig gesien: Place
names in the Cape district - their origin and history. Die drukkoste is gedra deur die
South African National Society for the Preservation of Places of Historical Interest.
Die jaar 1919 was 'n belangrike jaar in Graham Botha se lewe, toe hy hoofargivaris
van die Unie van Suid-Afrika geword het. Dit het alle bronneversamelings, ook in
die ander provinsies, onder sy beheer geplaas. Dit is ook die jaar waarin 'n begin
gemaak is met die publikasie van bronne. Tewens het een van Graham Botha se
belangrikste publikasies in dié jaar verskyn, naamlik sy The French refugees at the
Cape.
Om hom nog deegliker vir sy taak te bekwaam, het hy in April 1920 'n jaar oorsee
gegaan, hierdie keer in opdrag van die regering en op regeringskoste. Die volgende
jaar het 'n lywige verslag die lig gesien oor sy besoek aan argiewe in Europa, die
V.S.A. en Kanada. Op versoek van die regering het hy ook sir Reginald Blanckenberg
as sekretaris vergesel na die eerste sitting van die Volkebond in 1920. In die V.S.A.
het hy besondere aandag gegee aan die argiewe in New York, Portland (Oregon),
Seattle en Ottawa; en in Europa het hy argiewe in Nederland, België, Switserland,
Italië en Duitsland besoek.
Die konsep van ons eerste Argiefwet, no. 9 van 1922, was 'n uitvloeisel van hierdie
bevindinge en is deur Graham Botha opgestel. 'n Argiefkommissie, bestaande uit
tien lede en bygewoon deur die hoofargivaris, is as
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beherende liggaam in die lewe geroep. Die Argiefkommissie moes die belange van
die argiewe behartig en die aandag van die regering vestig op noodsaaklike
verbeteringe. So is in Bloemfontein de eerste brandvrye argiefgebou opgerig en is
in Kaapstad die Universiteitsgebou in Koningin Victoriastraat aangekoop en brandvry
gemaak om die oudste dokumente van Suid-Afrika 'n veilige bewaarplek te gee. Dit
was in 1934.
Met onvermoeide ywer het Graham Botha voortgegaan met die selfopgelegde
taak om die argiewe in ruimer kring bekend te stel. In die beginjare het maar min
navorsers die argief besoek en het Graham Botha in lesings en artikels die argief
as 't ware na sy hoorders en lesers gebring. So was ook sy navorsingswerk in diens
van die groei en bloei van die argief. Reëls is opgestel vir die gebruik van die argiewe
deur studente en ander navorsers. Reeds in 1923 het sy Reëls en regulasies vir
die gebruik van die argiewe deur die publiek in die Unie van Suid-Afrika verskyn en
drie jaar later het hy regulasies in verband met die vernietiging van efemere materiaal
opgestel. Daar moes ook gesorg word vir die veilige oorplasing van dokumente van
die een argiefbewaarplaas na die ander. Onder sy toesig en leiding het in die
dertigerjare 'n argiefbindery begin werk en in 1933 is die argivale filmdiens in die
lewe geroep. Verder het 'n publikasie wat vir navorsers in die hele land van groot
belang is, in 1928 verskyn, naamlik Die openbare argiewe van Suid-Afrika 1652-1910.
As skrywer het Graham Botha sy hoogtepunt bereik gedurende die jare 1926 tot
en met 1929. In 1926 het twee publikasies wat telkens herdruk is, die lig gesien,
naamlik Social life in the Cape Colony in the 18th Century en Place names in the
Cape Province. In 1962 het die firma C. Struik in oorleg met die skrywer sy
belangrikste geskrifte uitgesoek en in drie mooi dele uitgegee as Collected Works.
Deel I bevat historiese bydraes van algemene belang onder die titel Cape history
and Social life; dele II en III onderskeidelik Cape law, medicine and place names en
Archives and records of the Cape.
In sy strewe om steeds op die hoogte van buitelandse vooruitgang en ontwikkeling
te bly, het Graham Botha in 1938 weer 'n uitgebreide reis na die buiteland
onderneem, eers na Europa en ook, met behulp van 'n Carnegie-toelae, na die
Verenigde State en Kanada.
Erkenning vir sy onvermoeide arbeid het nie uitgebly nie. In 1926 het die
Universiteit van Suid-Afrika aan hom 'n M.A.-graad honoris causa toegeken en in
1943 het hy 'n eredoctoraat (LL.D.) van die Universiteit van Kaapstad ontvang. Die
Universiteit van Witwatersrand het hom in 1952 op dieselfde wyse vereer.
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Nadat Dr. Botha op een-en-sestigjarige leeftyd as hoofargivaris afgetree het en
afskeid geneem het van sy personeel wat in die Kaapse Argief alleen al tot 21
persone aangegroei het, kon hy hom aan ander lewenstake wy. As bevelvoerende
offisier van die Duke of Edinburgh's Own Rifles het hy 'n rol gespeel in die
verdedigingstelsel van sy land, veral omdat hy in die oorlogsjare van 1939 tot 1945
hoof van die werwingsafdeling in die Kasteel aan die Kaap was.
Verder het hy Eerste Grootmeester van die Vrymesselaars in Suid-Afrika geword,
nadat hulle van die organisasie in Nederland afgestig het. Daarbenewens het hy 'n
belangrike rol gespeel in die Orde van St. Jan in Jerusalem en in die Orde van St.
Lazarus van Jerusalem.
Ook in die verenigingslewe het Graham Botha 'n leidende rol gespeel. So was hy
twintig jaar lank voorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die Behoud van
Historiese Gedenkwaardighede en later ook van die Historiese
Monumente-Vereniging. Ook was hy lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging ter
Bevordering van die Wetenskap, waarvan hy in 1937 president geword het. As
lewenslange president van die Heraldiese Genootskap van Suider-Afrika, as lid van
die Kuratorium van die Michaelis-Kunsmuseum, as lid van die Komitee vir
Oorlogsdokumentasie in Suider-Afrika en as lid van die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns het hy belangrike bydraes gelewer tot die ontwikkeling van
die wetenskap in ons land.
Ook in die buiteland - in Brittanje, Nederland en die V.S.A. - was hy lid van historiese
en wetenskaplike genootskappe. Onder hulle was die Royal Historical Society van
Londen, die Huguenot Society van Londen, die Genealogical Society van Londen,
die Historisch Genootschap van Utrecht, die Vereniging van Archivarissen van
Nederland, die Society of American Archivists en die Society of Antiquaries in
Brittanje.
As mens was dr. Botha altyd genaakbaar, altyd bereid om hulp te verleen aan
die gewone student en aan die vakman wat sy advies ingeroep het. Gedurende sy
laaste lewensjare het toenemende blindheid hom gekwel, 'n beproewing wat hy
moedig gedra het. Op 20 November 1972 het hy in die Civil Service Club afskeid
geneem van sy talryke vriende in Kaapstad om by sy oudste dogter in Johannesburg
te gaan woon. Daar in die Noorde is hy oorlede, maar in Kaapstad, sy werklike
tuiste, is hy deur 'n groot skaar van vriende en verteenwoordigers van die liggame
wat hy gedien het, op indrukwekkende wyse ter ruste gelê.
Hoewel Graham Botha as hoofargivaris die argiewe van die hele land

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

86
beheer het, was die veilige bewaring, die bekendstelling en gebruik van die oudste
dokumente van die land, waaronder die V.O.C.-dokumente, sy eerste en vernaamste
lewensdoel. Die liefde vir hierdie dokumente, die eerbied vir die verlede, die kennis
wat hy daarvan in sy lewe bereik het, het hy meegedeel aan almal wat met hom in
aanraking gekom het.
A.J. BÖESEKEN
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Die wonings van ons voor-ouders in Oudtshoorn Courant, 5 Des. 1912.
The medical profession at the Cape during the eighteenth century in S.A. Medical
Record 10 (24), 28 Des. 1912, p.540.
Onze voorouders in De Goede Hoop, 1 Julie 1913.
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in Cape Times, 23 Julie 1916.
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Court of the Cape of Good Hope in S.A. Law Journal 33, Nov. 1916.
Famous shipwrecks in Table Bay in Cape Argus, 23 Des. 1916.
1

'n Bibliografie kan gevind word aan die einde van die derde deel van die keur van sy werk
wat in 1962 deur die firma C. Struik uitgegee is.
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Steenbras in Cape Times, 21 Aug. 1917.
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Early Cape Laws - rigid enactments of Dutch East India Company in Cape Times,
3 Des. 1917.
In the days of Father Tulbagh in Cape Argus, Xmas No., 1917.
Travelling in the early days of the Cape in Annual of Mountain Club of S.A., 1917.
Place names in the Cape district - their origin and history. Printed for the S.A.
National Society for the Preservation of places of historical interest, Kaapstad, 1917.
Sir John Andries Truter, LL.D. 1763-1845, Chief Justice of the Cape of Good Hope
in S.A. Law Journal 35, Mei 1918.
Pages from the past - old time customs, etc. in S.A. Railways and Harbours
Magazine, Des. 1918.
A brief guide to the various classes of documents in the Cape Archives for the
period 1652-1806. Gedruk deur Cape Times, Kaapstad 1918.
Early Cape Land tenure in S.A. Law Journal 36, Mei-Aug. 1919, pp. 149-160,
225-233.
The grain and wool stores at Mossel and Plettenberg Bay respectively, 1786 in
George and Knysna Herald, 4 Junie 1919.
The origin of Government departments at the Cape in The Service, Julie 1919.
The material available for early South African history in The South African
Quarterly, Des. 1919.
Castle Cup (F.E. Fowle) in The Castle, Cape Town, 1919.
The French refugees at the Cape. Uitgegee deur Cape Times Ltd, 1919.
Historical Research in South Africa, with special reference to the Cape Archives
in S.A. Journal of Science 15(3), Okt.-Des. 1919, pp.177-185.
In the days of slavery in Cape Argus, 18 Nov. 1922.
A wedding in bygone days in Cape Argus, 9 Des. 1922.
The early development of South Africa in S.A. Journal of Science 19, Des. 1922,
pp. 13-16.
Early history of the Cape Province as illustrated by Dutch Place names in S.A.
Journal of Science 19, Des. 1922, pp. 431-438.
The peninsula and Hottentots Holland bartered for £9.12.9d. in Cape Argus, 20
Jan. 1923.
Prices in the eighteenth century in S.A. Journal of Science 20, 1923, pp. 552-554.
Early settles in the Oudtsboorn district in Oudtshoorn Courant, 21 Des. 1923.
Early influence of the English Law upon the Roman Dutch Law in South Africa in
S.A. Law Journal 40, 1923, pp.396-406.
The dispersion of the Stock farmer in the Cape Colony in the eighteenth century
in S.A. Journal of Science 20, 1923, pp. 574-580.
Where undertakers hold exhibitions (A South African in the States) in Cape Argus,
29 Maart 1924.
When a South African goes to the States in Cape Argus, 12 April 1924.
What a South African learns in America in Cape Argus, 26 April 1924.
Iets oor Ou Kaapstad in Die Boervrou, Junie 1924.
Louis Michel Thibault 1750-1815 in Architect Builder and Engineer, Junie 1924.
Ou gewoontes in die Kaap in Die Huisgenoot, 27 Junie 1924.
Instructions for the Surgeons on the Dutch East Indiamen in the seventeenth
century in S.A. Medical Record 22(20), 1924, pp.479-480.
Vicissitudes of Old Supreme Court Building, in Cape Argus, 4 Okt. 1924.
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Early legal practitioners of the Cape Colony in S.A. Law Journal (41), 1924,
pp.255-262.
Note on early veld burning in the Cape Colony in S.A. Journal of Science (21),
1924, pp.351-352.
Early Civil Service Commissions in The Public Servants Magazine, Des. 1924.
The Public Archives - their value to scientific research in S.A. Journal of Science
(21), 1924, pp.120-130.
Pomp and Ceremony at the Cape; early sumptuary Laws in Cape Argus, Xmas
Number, 1919.
Civil Service hours of long ago in The Service, Jan. 1920.
The preservation of our National Monuments in S.A. Journal of Science 18, 1-2
Des. 1920.
The League of Nations at Geneva in S.A. Railways and Harbours Magazine, Maart
1921.
A tombstone of two centuries ago in Cape Times, 11 Junie 1921.
Records of the early history of South Africa. Society for promoting Christian
Knowledge, London 1921.
The French refugees at the Cape, 2de druk, Kaapstad 1921.
Report of a visit to the various archives in Europa, Unites States of America and
Canada. Government Printers, Pretoria 1921.
Verslag van 'n besoek aan verskeie argiewe in Europa, die Verenigde State van
Amerika en Kanada. Staatsdrukker, Pretoria 1921.
The flat-roofed house in old Cape Town in Architect, Builder and Engineer, Nov.
1921.
Early inferior courts of justice at the Cape in S.A. Law Journal 38, Nov. 1921,
pp.406-423.
The preservation of our National Monuments in S.A. Journal of Science 18, Des.
1921, pp.195-196.
Early agricultural societies at the Cape of Good Hope in Province Agricultural
Society, Maart 1922.
Jonkheer Gerard Beelaerts van Blokland (1772-1843) Attorney-General at the
Cape 1803-1806 in S.A. Law Journal 39 II, 1922, pp.147-153.
Historical review of the Lodge ‘De Goede Hoop’. Deur Citadel Press, Kaapstad
1922.
Home life in the early days at the Cape in Our Home, 1 Julie 1922.
Archival problems in South Africa in S.A. Journal of Science 18 (3-4), 1922.
Place names in the Cape district - their origin and history. Printed for the S.A.
Society for the preservation of places of historical interest, Kaapstad 1922.
Exiled princes at the Cape - Robben Island a convict settlement - the story of
Sheikh Joseph in Cape Argus, 23 Sept. 1922.
Early forms of punishment in Cape Argus, 14 Okt. 1922.
Gewoontes van ons voorouers in Die Boervrou, Jan. 1925.
Michell's Pass in Cape Times, 20 Febr. 1925.
Tourists of other days in Cape Times, 17 April 1925.
Along the Peninsula Roads in Cape Times, 21 Aug. 1925.
Severe Punishments; early Criminal records of the Cape in Cape Argus 29 Aug.
1925.
Some wayside history in Cape Times, 11 Sept. 1925.
Social Customs in South Africa during the 18th Century in S.A. Journal of Science
(22), 1925, pp.540-551.
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The distribution of South African fauna in relation to place names in S.A. Journal
of Science (22), 1925, pp. 537-539.
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Archives of the Cape of Good Hope in Official Yearbook of S.A. 7, 1925, pp.5-6.
The history of early discovery and exploration in South Africa 1652-1795 in Official
Yearbook of S.A. 7, 1925, pp.11-20.
Roads a century ago; a 1824 report in Cape Times, 2 April 1926.
An eighteenth century romance of the Cape in Cape Times, 3 April 1926.
Cape Town's early industries, ninety years ago, in Cape Times, 10 April 1926.
Ostentation and extravagance barred in Cape Times, 17 April 1926.
Callings and business of Cape Town in Cape Times, 24 April 1926.
The construction of Sir Lowry's Pass in Cape Times, 7 Mei 1926.
Early streets of Cape Town in Cape Times, 8 Mei 1926.
Press gleanings in other days in Cape Times, 15 Mei 1926.
A central road board at work in 1844 in Cape Times, 28 Mei 1926.
Early Place names of the Cape in Cape Times, 29 Mei 1926.
A central road board: eighty years ago: a boom in bridge building in Cape Times,
4 Junie 1926.
‘Outspans’ in Cape Times, 11 Junie 1926.
Salvage at the Cape in the early days in Cape Times, 12 Junie 1926.
Market places of the Cape in Cape Times, 26 Junie 1926.
Roads and Trekpaths in Cape Times, 2 Julie 1926.
Ons Monumente in Die Huisgenoot, 9 Julie 1926.
A Central Road Board: Activities in 1847 in Cape Times, 23 Julie 1926.
Capital Punishment at the Cape in Cape Times, 31 Julie 1926.
Brethern of the Coast (From the story of Guillaume Chenut) in Cape Times 4 Aug.
1926.
S.A. Coastal place names in Cape Times, 7 Aug. 1926.
Roads in 1848: opening of Michell's Pass and birth of Ceres in Cape Times, 13
Aug. 1926.
The Canals of Cape Town - early street history in Cape Times, 4 Sept. 1926.
Some Road History in Cape Times, 3 Sept. 1926.
Under the ‘Jolly Roger’. Pirates in Table Bay Cape Times, 4 Sept. 1926.
A holiday on wheels in Cape Times, 8 Okt. 1926.
Legislation of other days in Cape Times, 23 Okt. 1926.
A naval action in Table Bay in Cape Times, 6 Nov. 1926.
Some Early expeditions. Blazing the Trail in Cape Times 12 Nov. 1926.
Early Road-making in Cape Times, 10 Des. 1928.
Social Life in the Cape. Uitgegee deur Juta & Co., Kaapstad 1926.
Place Names in the Cape Province. Uitgegee deur Juta & Co., Kaapstad 1926.
Some early industries in Cape Times, 8 Jan. 1927.
Ascent of Table Mountain in 1665 in Cape Times, 29 Jan. 1927.
A great heritage: Groote Schuur in S.A. Woman's Magazine, Maart 1927.
The Heerengracht, 1927.
Early Postal system in S.A. in Cape Times, 19 Maart 1927.
Van Riebeeck's Day in Cape Times, 6 April 1927.
The Father of the mother city in Cape Argus, 6 April 1927.
Romance of early place names in Cape Times, 15 April 1927.
Incidents in Cape History in Cape Times, 14 Mei 1927.
The Voortrekkers in Cape Argus, 4 Junie 1927.
Early racing at the Cape in Cape Times, 25 Junie 1927.
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Links with St. Helena in Cape Times, 2 Julie 1927.
Survivors of an early wreck in Cape Times, 13 Aug. 1927.
Housing S.A. Archives: the new building at Bloemfontein in Cape Times, 10 Aug.
1927.
Echoes of the past: an army surgeon's experiences in S.A. Cape Times, 27 Aug.
1927.
The Lutheran Church in Cape Times, 10 Sept. 1927.
The early history of Worcester in Cape Times, 20 Sept. 1927.
A Europeans Life among the Kaffirs in the seventeenth century in Cape Times,
24 Sept. 1927.
Stellenbosch: glimpses into its early history in Cape Times, 18 Okt. 1927.
Swellendam: a glance at its early history in Cape Times, 20 Okt. 1927.
A European's life among the Kaffirs in the seventeenth century in Cape Times,
26 Okt. 1927.
The wreck of the Stavenisse in Cape Times, 29 Okt. 1927.
Cape Town in the old days in Cape Times, 22 Nov. 1927.
Some early landmarks of the Cape in S.A. Railways and Harbour Magazine, Des.
1927.
The adventures of John Benbow in Cape Times, 17 Des. 1927.
How Graaff-Reinet got its name in Cape Times, 20 Des. 1927.
Christmas and New Year of other days in Cape Times supplement, 24 Des. 1927.
A pirate who visited South Africa in Cape Times Supplement, 24 Des. 1927.
Who are the six greatest men in S.A. History? in The Outspan, 30 Des. 1927.
Early postal service in Cape Times, 30 Des. 1927.
Archives and records in Official yearbook of S.A. 8, 1925-1927 (Uitgegee in 1927).
Out of de Mist (Uitenhage) in Cape Times, 5 jan. 1928.
Do opportunities recur? in The Outspan, 10 Febr. 1928.
276 years ago to-day in Cape Times, 6 April 1928.
Beginnings of Tulbagh in Cape Times, 7 April 1928.
Early history of St. Helena in Cape Times, 30 Junie 1928.
Agriculture at the Cape in Cape Times, 7 Julie 1928.
Early business methods in Cape Times, 28 Julie 1928.
The birth of Somerset-West in Cape Times, 16 Aug. 1928.
YoHoHo and a bottle of rum in Cape Times, 18 Aug. 1928.
Dassen Island in the early days in Cape Times, 22 Aug. 1928.
History of Robben Island in Cape Times, 1 Sept. 1928.
An old cry - South Africa's first hard roads in Cape Times, 21st Sept. 1928.
The Public Archives of South Africa 1652-1910. Gedruk deur Cape Times,
Kaapstad, 1928.
Records of the Cape of Good Hope 1806-1814 in Official Yearbook of S.A. 9,
1926-1927 (Uitgegee in 1928).
In the days of Van Riebeeck in Cape Argus, 6 April 1929.
Van Riebeeck's Day - landmarks of the 17th century in Cape Times, 6 April 1929.
South Africa's first hotels - an interesting historical survey in The catering Trade's
Journal, Junie 1929.
The rise of the tearoom-Cafe, a revolution in urban social customs in The catering
Trade's Journal, Junie 1929.
How Cape Town became known as the tavern of the seas in The Outspan, 12
Julie 1929.
French Hoek Pass - ‘we want good roads’ - a century-old cry in Cape Times, 4
Okt. 1929.
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Du Toit's Kloof Pass. Early Road-making schemes which failed in Cape Times,
15 Nov. 1929.
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Bygone busses - road transportation services in pre-railway days in Cape Times,
29 Nov. 1929.
How Australia got a start - ‘First merino's from the Cape’ in Cape Times, 29 Nov.
1929.
The Huguenots in South Africa in Proceeding of the Huguenot Society of London
13(6), 1929.
Pirates at the Cape of Good Hope - How the burghers captured Captain Tew in
Cape Times, 14 Des. 1929.
Christmas in Cape Town 100 years ago in Cape Times, 17 Des. 1929.
In the days of windjammers and shellbacks. A voyage to the Cape in 1798 in The
Outspan, 20 Des. 1928.
Public Archives and the Records of the Cape of Good Hope in Official Yearbook
of S.A. 10, 1929.
Early Road communications in Official yearbook of South Africa II, 1930,
pp.747-748.
History of place names. When silkworms breed in Spin-street in Cape Times, 1
Febr. 1930.
The founding of Cape Town in Cape Times, 8 April 1930.
Geskiedenis van die drukpers maatskappy Van der Sandt de Villiers & kie in Ons
Land, 8 April 1930.
The maker of Dover's powder; an interesting glimps of early S.A. History in The
Outspan, 30 Mei 1930.
Place names of South Africa's Coast in Cape Times, 7 Junie 1930.
Union's six oldest towns - perpetuating names of governors in Cape Times, 26
Junie 1930.
The old Order changes in The Headlight, Junie 1930.
The century of Sir Lowry's Pass. When waggons were unloaded and goods carried
by slaves in Cape Times, 4 Julie 1930.
How the Roeland Street Goal came to be built in Cape Times, 13 Aug. 1930.
Early road laws - parking problems 120 years ago in Cape Times, 5 Sept. 1930.
The early days of Robben Island - rabbit farm and convict settlement in Cape
Times, 10 Des. 1930.
When pirates chased their victims into Table Bay in Cape Argus, 20 Des. 1930.
A brief historical note on ‘Hemel and Aarde’ in S.A. Journal of Science 27, 1930,
p.576.
An 18th century Ms. on agricultural improvement at the Cape in S.A. Journal of
Science 27, 1930, pp. 673-575.
Zeekoe Vlei. History of a popular resort, in Cape Times, 10 Jan. 1931.
Road and Rail transport. Wynberg bus competition of ninety years ago in Cape
Times, 22 Jan. 1931.
The Central Road Board 1843-1858. History which is repeating itself to-day in
Cape Times, 23 Jan. 1931.
Eighteenth century farming at the Cape. A treasure from the Union Archives in
Cape Times, 7 Maart 1931.
Adderley street sign. Relic of old Cape Town in museum in Cape Times, 31 Maart
1931.
The valley of the Huguenots in British South Africa Annual, Des. 1931.
Early coaching days. Road transportation services of a century ago in Cape Times,
26 Febr. 1932.
Treasure hunting in the old days in The Outspan, 29 April 1932.
What do you do when you get the ‘Blues’ in The Outspan, 16 Sept. 1932.
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Advertising over 100 years in Cape Times, 21 Okt. 1932.
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How to make people dislike you in The Outspan, 25 Nov. 1932.
Then and now in the Mother city - Life in old Cape Town in Cape Times Annual,
1932.
The Historic Peninsula in British S.A. Annual, Des. 1932.
The Cape Supreme Court in S.A. Law Journal 49, 1932, pp.453-461.
Brethern of the coast - the story of an encounter with a pirate in South African
waters in the Outspan, 14 Julie 1933.
Jewish pioneers in South Africa. Merchants and traders who helped to open up
the country in Cape Times, 21 Sept. 1933.
In the days of slavery at the Cape in British S.A. Annual, Des. 1933.
Early history of mining in South Africa in Official Yearbook of S.A. 15, 1934,
pp.28-30.
Early road administration at the Cape in Official yearbook of S.A. 14, 1933,
pp.11-14.
The smelly old days: when the ‘Cape Doctor’ was a boon in Cape Times, 16 Junie
1934.
Another early reformer of Cape affairs in The Outspan, 13 Julie 1934.
An exiled prince at the Cape in The Outspan, 17 Aug. 1934.
The first South African to be made a knight in The Outspan, 28 Sept. 1934.
Early juvenile affairs in South Africa in The Careers Guide, Aug. 1934.
Past and future of Robben Island in Cape Times, 7 Nov. 1934.
South Africa's oldest Export Industry - the history of wine farming at the Cape in
Cape Times Annual, Des. 1934.
Early Road making in South Africa in The South Africa Annual, Des. 1934.
The development of printing and newspaper publication in the Union in Official
Year Book of S.A. 16, 1934, pp.32-33.
The old windmill - Groote Schuur in S.A. Miller and Grain Trader, Feb. 1935.
A voyage to Europe in 1751 in The Outspan, 3 Mei 1935.
Our Archives in Public Service, Mei-Des. 1935.
Windjammers and Shellbacks at the Cape in British South Africa Annual, Des.
1935.
An eighteenth century Law Library in S.A. Law Journal, 52. 1935, pp.169-180.
The fascination of old maps in Cape Times, 18 Jan. 1936.
1796-1936. Groote Schuur Mill in S.A. Baker and Miller, March 1936.
Quaint early customs at the Cape in Cape Supplement, April 1936.
Dr. Samuel Bailey, the Cape's hospital Pioneer in Cape Times, 30 April 1936.
The men who trekked in Escom, Des. 1936.
Old Dutch weights and measures at the Cape in The Outspan, 14 Aug. 1936.
John Macadam (maker of modern roads) died 100 years ago in Cape Times, 4
Des. 1936.
Hectic new years of the old days in The Outspan, 1 Jan. 1937.
To making one blue frock coat - four guineas in The Outspan, 19 Feb. 1937.
The early Highways of South Africa in The Outspan, 21 Mei 1937.
Early road transport in South Africa in The Outspan, 23 Junie 1937.
The science of Archives in South Africa in S.A. Journal of Science 34, 1937,
pp.1-17.
Our South Africa Past and Present - Ons Suid-Afrika voorheen en tans. A graphic
and entertaining story dealing with men and matters concerning South Africa from
its first discovery by the great Portuguese Navigators up to the present day. Uitgegee
deur die United Tobacco Co. Bedruk deur die Cape Times Ltd., Kaapstad, 1938.
The Pioneer in Die Staatsamptenaar, Des. 1938.
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Seereis van Hugenote na die Kaap in Paarl Post, 11 Aug. 1939.
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Die Kaapse Hugenote. Gedruk deur Nasionale Pers, Kaapstad 1939.
The Civil Service Club 1858-1938 in The Club, Kaapstad 1939.
The Castle of Good Hope in The Nongqai, pp.643-647, Junie 1944.
Early defence system in South Africa in The Nongqai, Aug. 1944, pp.899-901.
The Public Prosecutor of early days in The Nongqai, Sept. 1944, pp.1079-1080.
Volunteers of the Nineteenth century in The Nongqai, Okt. 1944, pp.1155-1156.
Medicine in the early days at the Cape in Souvenir brochure of the 37th medical
congress at Cape Town, 1945.
The early French refugees brought honour and prosperity to our country in The
Outspan, 13 April 1945.
A century of gas in Cape Times, 8 Okt. 1945.
They had a ‘rule of the road’ in ox-waggon days in Cape Times Weekend
Magazine, 16 Maart 1946.
The preservation of our historical monuments in The Monitor, 15 Maart 1946.
When Robinson Crusoe visited South Africa in Radio Week, 22 Maart 1946.
Familiewapens in Die Huisgenoot, 12 April 1946.
The Huguenots in Cape Times Week-end Magazine, 13 April 1946.
Royal visitors to the Cape in Cape Times Week-end Magazine, 7 Aug. 1946.
The first public hospital in South Africa in Health and Medicine, Junie 1946.
Mauritius and the Cape in Cape Times, 31 Aug. 1946.
Old Cape buildings in Cape Times Week-end Magazine, 7 Sept. 1946.
‘The Cape doctor’ in Cape Times, 26 Okt. 1946.
From sail to steam in Cape Times Week-end Magazine, Children's Supplement,
23 Nov. 1946.
The birth of printing in South Africa in Cape Times, 7 Sept. 1946.
Christmas and New Year in old Cape Town in Cape Times Week-end Magazine,
21 Des. 1946.
Old Cape Town. Where was the passer? in Cape Times, 18 Jan. 1947.
First breakwater and docks in Cape Town in Cape Times, 18 Jan. 1947.
Genealogical records of the Province of the Cape of Good Hope in Genealogist's
Magazine 10 (4), Des. 1947.
Taking a new look at the Union. Exploration - Settlement - Transport in The Voter,
Aug. 1949.
Some monumental inscriptions at the Cape of Good Hope in Genealogists
Magazine, 10 (13), Maart 1950.
The Cape Hospital Board 1913-1949 with a survey of hospital developments in
the Cape Peninsula from early times. Gedruk deur Blackshaw & Sons, Kaapstad,
1950 (In beperkte oplaag, nie in die handel nie).
Further Monumental inscriptions at the Cape of Good Hope in Genealogist'
Magazine 11 (1), Maart 1951.
The Castle of the Cape in Silver Leaves, 1952, pp.35-39.
The First Home Guard in Silver Leaves, 1950, pp.116-117.
300 Years: Van Riebeeck Festival. Gedruk deur Cilliers de Wet, Johannesburg,
1950.
Die ou Kaapse Parlement in Suid-Afrika, Okt. 1954.
The History of the Castle at the Cape of Good Hope in Lantern 7 (3), Maart 1958,
pp.214-217.
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The Somerset Hospital celebrates its hundredth birthday. Gedruk deur Nasionale
Handelsdrukkery, Elsiesrivier, 1959 (in beperkte oplaag, nie vir die handel nie).
The Old Supreme Court Building, Cape Town in Lantern 11 (3), Maart 1962,
pp.32-38.
Van April 1918 tot Maart 1920 het maandelikse artikels verskyn in Motoring oor
die geskiedenis van paaie, berge, passe, stede en dorpe. In 1962 het die Firma C.
Struik Graham Botha se belangrikste geskrifte in drie dele uitgegee onder die titel
Collected Works (Part I: Cape History and Social Life; Part II: Cape Law, Medicine
and Place Names en Part III: Archives and Records of the Cape).
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Cornelis Frans Adolf van Dam
Amsterdam 6 maart 1899 - Utrecht 25 januari 1972
Cornelis Frans Adolf van Dam werd op 6 maart 1899 te Amsterdam geboren. Na
de lagere school bezocht hij de vierde HBS met driejarige cursus te Amsterdam, een
inrichting, waarvan de directeur, dr. R.A. Kollewijn, door zijn uitmuntend onderwijs
in het Nederlands een grote invloed op zijn vorming heeft uitgeoefend. Bestemd
voor de handel, werd Van Dam in 1915 naar de Openbare Handelsschool aan het
Raamplein gezonden, waar hij voor het eerst kennis maakte met het Spaans. Hij
kreeg daar les van dr. A.A. Fokker, die hem de liefde voor de Spaanse taal bijbracht
en voor wie hij in 1917 op diens boek Flores Españolas een gids met kommentaar
schreef, in het zelfde jaar ook bij Versluys te Amsterdam uitgegeven. Ook in 1917
behaalde hij het einddiploma van de Handelsschool, waarna hij anderhalf jaar
werkzaam was op een groot scheepvaartkantoor in Amsterdam. Intussen bereidde
hij zich voor het Staatsexamen voor, dat hij in 1919 met goed gevolg aflegde. Daarna
liet hij zich aan de Rijksuniversiteit te Utrecht inschrijven om er Nederlandse Letteren
te studeren. De hoogleraren De Vooys (Nederlands) en Schrijnen (Indogermanistiek)
hebben het meest tot zijn vorming als filoloog bijgedragen. Bij prof. Zwaardemaker
volgde hij de colleges in de Experimentele Fonetiek en bij prof. J.J.A.A. Frantzen
Gotisch, terwijl prof. J.F. Niermeyer Aardrijkskunde doceerde. Zijn vriend prof.
Vogelsang, hoogleraar in de Kunstgeschiedenis, wekte bij hem de liefde voor de
kunst. Prof. Salverda de Grave, aan wie hij in die tijd vroeg, hoe hij het best als
hispanist zou kunnen worden opgeleid, verwees hem naar prof. K. Sneyders de
Vogel te Groningen, die hem welwillend tegemoet trad en hem bij zijn examens en
zijn promotie zeer gesteund heeft. Salverda de Grave adviseerde hem tevens zo
spoedig mogelijk naar Madrid te trekken. Zo begaf hij zich tijdens zijn studiejaren
in Utrecht voor kortere of langere tijd naar Madrid, waar hij van 1922 af in de school
van Ramón Menéndez Pidal als hispanist werd gevormd. De literatuurhistoricus
Américo Castro, de foneticus Tomás Navarro Tomás en voor de nieuwere Spaanse
Letterkunde Enrique Diez-Canedo, waren zijn leermeesters. Terecht noemde Van
Dam zich dan ook met trots leerling van het Centro de Estudios Históricos. Ook de
kunsthistorische colleges van Elías Tormo volgde hij met levendige belangstelling.
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Op 6 april 1923 hield hij in Madrid een lezing in El Ateneo over Las relaciones
literarias entre España y Holanda, in 1923 uitgegeven te Amsterdam, waarin Van
Dam vooral de invloed van de Spaanse letterkunde van de Gouden Eeuw op onze
Nederlandse letteren van de zeventiende en achttiende eeuw bestudeerde, toen
wij onder Philips II door de Tachtigjarige oorlog in nauw contact stonden met Spanje
en zijn cultuur. Een oorlog scheidt niet altijd twee culturen, integendeel vormt deze
dikwijls een nauwe band. Zo werd de Don Quijote meerdere malen in het Nederlands
vertaald, terwijl Langendijk een nu nog wel eens gespeeld toneelstuk schreef: Don
Quichot op de Bruiloft van Camacho, een episode uit het beberoemde werk. Willem
de Zwijger las in zijn eeuw met veel genoegen de Amadis de Gaula, één van de
modellen voor de Don Quijote. Jacob Cats vertaalde La Gitanilla, één van de Novelas
Ejemplares en gaf het de titel van Het Spaens Heydinnetje, gepubliceerd in 1637.
Lope de Vega werd vele malen in vertaling opgevoerd. Bredero werd door het
realistisch toneel van Lope de Vega en door de schelmenroman Guzman de
Alfarache van Mateo Alemán geinspireerd in zijn Spaenschen Brabander. Ook
stukken van Calderón werden in het Nederlands opgevoerd, vooral zijn La Vida es
Sueño. De gracioso, die niet in de smaak viel van ons volk, werd echter weggewerkt.
Pas in 1871 verscheen een geautoriseerde vertaling van A.S. Kok van dit toneelstuk
van Calderón, hetwelk echter zonder veel succes te Amsterdam werd opgevoerd,
hoofdzakelijk wegens het onbegrip van de rol van de gracioso.
In 1924 deed Van Dam doctoraal examen in de Letteren in Utrecht, hoofdvak
Nederlands met de bijvakken Vulgair-Latijn en Spaans (waarvoor hij volledige
onderwijsbevoegdheid kreeg, daar hij practisch aan alle eisen van het MO-examen
Spaans had voldaan). Intussen was hij reeds enige jaren werkzaam geweest bij het
middelbaar onderwijs te Amsterdam en te Bussum, zowel voor Spaans als voor
Nederlands, een combinatie die hem op den duur bezwaarlijk werd, zodat hij tegen
het einde van de cursus 1926-'27 het besluit nam het Nederlands er ten behoeve
van het Spaans aan te geven en ontslag te nemen als leraar om zich geheel aan
de wetenschappelijke beoefening van het Spaans te wijden; overigens een groot
verlies voor al diegenen, die hij als goed leraar de Nederlandse taalen letterkunde
wist bij te brengen, zoals vele oud-leerlingen mij verzekerden. Door bemiddeling
van de toenmalige gezant van Spanje, de graaf de Pradère, werd hij door de Spaanse
regering onder koning Alfons XIII aangewezen als Bijzonder Hoogleraar vanwege
de Fondation au Profit de la
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Création d'une Chaire Spéciale de la Philologie et de la Littérature Espagnoles à
l'Université d'Utrecht, de eerste leerstoel voor de Spaanse Taal- en Letterkunde in
Nederland en aanvaardde hij, nog niet gepromoveerd, op 1 december 1927 zijn
taak met het uitspreken van een rede, getiteld Enige Beschouwingen over Cervantes
en zijn Quijote. In september 1928 promoveerde hij aan de Groningse Universiteit
bij prof. dr. K. Sneyders de Vogel op een proefschrift, getiteld: El Castigo sin
Venganza, tragedia de Frey Lope Félix de Vega Carpio, edición conforme al
manuscrito autógrafo de la Ticknor Library de Boston, publicada con las variantes
1
de los impresos, un estudio preliminar de la obra, notas al texto y tres facsímiles,
door Menéndez Pidal, de grootmeester van de Spaanse filologie zelf genoemd: ‘la
edición mas digna de una comedia de Lope de Vega.’
Zijn onderwijs in Utrecht verheugde zich in een steeds toenemende belangstelling.
Het aantal van hen, die zijn colleges volgden, was voortdurend stijgende. Vele
bezitters van het diploma MO-Spaans hebben bij hem hun opleiding genoten.
Verschillende brachten het daarna tot een candidaats- en doctoraalexamen en velen
promoveerden bij hem te Utrecht. Aan het einde van zijn loopbaan in 1969 had hij
tachtig studenten, die het candidaats- of doctoraalexamen voorbereidden. Drie van
zijn oud-leerlingen werden tot hoogleraar in het Spaans aan Nederlandse
Universiteiten benoemd; de derde is nu hoogleraar aan de dertiende Parijse
Universiteit.
Van zijn lexicografische arbeid, die hem in brede kringen van Spaansstuderenden
aan Nederlandse Universiteiten wel de grootste bekendheid heeft verschaft, erkende
Van Dam gaarne dat het werk van prof. Gallas voor het Franse Woordenboek hem
steeds als ideaal voor ogen heeft gestaan. Gallas kon echter op het werk van
voorgangers voortbouwen, Van Dam moest van de grond af beginnen en had noch
in, noch buiten Nederland voorbeelden waarop hij kon steunen. Zijn taak was dubbel
zwaar, aangezien hij aan zijn woordenboek de eis stelde dat ieder artikel behoorlijk
verantwoord diende te zijn. Het bracht hem als van zelf in aanraking met andere
Nederlandse lexicografen als dr. Endepols in Maastricht, met wie hij jarenlang
samenwerkte. Later werkte hij ook mede aan het grote Woordenboek der
Nederlandsche taal te Leiden. Bovenal echter met de Real Academia Española de
la Lengua te Madrid, voor wier Diccionario de la Lengua Española hij in de loop der
tijden honderden arti-

1

Naderhand opnieuw uitgegeven in 1968 te Madrid door de Ediciones Anaya en door toedoen
van de Universiteit te Salamanca.
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kelen verbeterde (ook de etymologieën), ze redigeerde en aanvulde; een hem zeer
dierbare taak, waarvoor de Koninklijke Spaanse Academie zich erkentelijk betoonde
door hem in 1931, op voorstel van haar toenmalige voorzitter, Ramón Menéndez
Pidal, en de ‘secretario perpétuo’, Emilio Cotarelo y Mori, tot corresponderend lid
voor Nederland te benoemen. In die hoedanigheid vertegenwoordigde hij de Real
Academia Española bij het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam in
1932 en ook ter gelegenheid van het zelfde eeuwfeest van de Utrechtse Universiteit
in 1936. In de zomer van 1940 had de toenmalige secretaris van deze Spaanse
instelling, Julio Casares y Sánchez, in een artikel dat onder andere is verschenen
in La Nación te Buenos Aires, uitvoerig geschreven over Van Dam's medewerking
aan de publicaties van ‘la docta casa’.
Zijn Spaans-Nederlands en Nederlands-Spaans Woordenboek beleefde vier
drukken in de loop der jaren. In 1968 verscheen de laatste druk.
Belangrijk voor het Spaans onderwijs was ook de publicatie van zijn Spaanse
spraakkunst bij W.J. Thieme te Zutfen in 1953, welke een verbeterde en meer
uitgebreide uitgave beleefde in 1958 en in 1967.
In 1941 verscheen het eerste deel en in 1942 en 1943 de volgende delen van
zijn monumentale, zeer vakkundige Nederlandse vertaling van de Don Quichot van
Cervantes, vertaald in samenwerking met de dichter en schrijver J.W.F. Werumeus
Buning; de beste vertaling, die er ooit in Nederland van het Spaanse meesterwerk
is verschenen. In 1967 werd het werk nog eens uitgegeven in een fraaie editie met
de platen van Gustave Doré, waarvan ook een pocket-uitgave uit is gekomen.
Even waardevol was Van Dam's culturele arbeid buiten zijn eigenlijke Universitaire
werkkring. In het najaar van 1927 nam hij het initiatief tot de oprichting van het
Genootschap Spanje - Spaans-Amerika, gevestigd te Amsterdam, dat, onder de
voortreffelijke leiding van de voorzitter mr. dr. W. Dijckmeester, hem in de
hoedanigheid van secretaris alle gelegenheid bood zijn organisatorische talenten
tot ontplooing te brengen. Hiermede kon Van Dam bereiken dat in Nederland de
aandacht werd gevestigd op de culturele betekenis van de Spaans-sprekende
wereld. Het Genootschaphield en houdt nog altijd in de eerste plaats een centrum
in stand, waar geregeld, om van de Nederlandse sprekers maar te zwijgen, Spaanse
en Spaans-Amerikaanse sprekers het woord voerden en voeren. Van de
buitenlanders, die hier (of ook wel voor een combinatie van andere Spaanse
verenigingen in alle grote steden van Nederland, door het Genootschap
georganiseerd)
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spraken: prof. dr. Rafael Altamira van de Universidad Central te Madrid en rechter
aan het Permanente Hof van Internationale Justitie in den Haag; prof. dr. Werner
Beinhauer van de Universiteit te Keulen; prof. dr. Rodolfo Grossmann, directeur van
het Iberoamerikanisches Institut te Hamburg; prof. dr. O. Lehmann, hoogleraar te
Berlijn en groot kenner van Oud-Mexico; prof. dr. Hugo Obermaier van de
Universidad Central te Madrid; prof. dr. Lucien-Paul Thomas van de Université Libre
te Brussel; prof. dr. Aurelio Viñas van het Institut des Hautes Études Hispaniques
te Parijs; José F. Montesinos van het Centro de Estudios Históricos te Madrid en
nog vele andere vooraanstaande Hispanisten.
Maar ‘Spanje - Spaans-Amerika’ zorgde niet alleen voor een tribune, vanwaar
steeds de aandacht werd gevestigd op ‘las cosas de España’ in Nederland, maar
deze vereniging, evenals de vele zusterverenigingen, vooral na de tweede
wereldoorlog in allerlei Nederlandse steden opgericht, steunde ook iedere uiting
van belangstelling ten onzent. Van de vele bijzondere prestaties, welke hetzij door
het Genootschap alleen, hetzij in samenwerking met andere culturele instellingen
werden uitgevoerd, worden hier de volgende slechts opgesomd: de tentoonstelling
van Spaanse schilderkunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1928 gehouden
ter gelegenheid van het eerste eeuwgetij van Goya's dood; excursies naar Spanje
onder leiding van professor Huib Luns en Van Dam in 1931 en 1932 en een tocht
naar Antwerpen in 1938 om een bezoek te brengen aan de Spaanse afdeling van
het Museum Plantijn; de plechtige Lope de Vega-herdenking in 1935; de
Argentina-herdenking (voor de beroemde danseres) in 1939; de concerten van oude
Spaanse muziek, onder andere een Juan del Encina-concert gegeven door de heer
Henri Geraedts en zijn Música Divina in december 1938 in het Amsterdams
Concertgebouw en voorstellingen van Spaanse culturele films in verschillende
Nederlandse steden.
In september 1940 nam Van Dam het initiatief tot het stichten van de Centrale
Spaanse Bibliotheek, die, in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek gevestigd, zou
moeten voorzien in de behoeften aan Spaanse boeken op allerlei gebied (niet alleen
dat der filologie, maar ook historie, kunstgeschiedenis, geografie, geologie, techniek,
muziek, etc.) van alle belangstellenden in Nederland. Naast het Utrechts
Universiteitsfonds en enkele particulieren, is het weer het Genootschap Spanje Spaans-Amerika dat deze onderneming financieel mogelijk maakte. Tenslotte zij
hier vermeld dat het Genootschap, vaak daartoe op gelukkige wijze in staat gesteld
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door de Junta de Relaciones Culturales van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
te Madrid en door de regeringen van verschillende Zuid- en Midden-Amerikaanse
republieken, telkens Spaanse boekwerken schonk aan alle Universiteitsbibliotheken
in Nederland en ook aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Amsterdam.
Zijn ijveren voor de verspreiding van de Spaanse cultuur in ons land werd door
de Spaanse republikeinse regering van toen (sedert de stichting van de republiek
in 1931 onder president Azaña) erkend in 1932 door het toekennen van de Orde
van Isabel la Católica.
Voor het culturele leven in Nederland in het algemeen interesseerde hij zich steeds
in hoge mate. Daarvan getuigt onder andere dat hij enkele jaren voorzitter was van
de Nederlandse Toneelunie, een lichaam dat onder zijn leiding en die van wijlen dr.
Wibaut en prof. Prinsen en enkele anderen streefde naar het bevorderen van de
belangstelling voor het serieuze toneel, vooral onder de Nederlandse jeugd. Tevens
steunden genoemde heren het toneel niet alleen moreel, maar ook financieel.
Debatavonden in de Stadsschouwburg in Amsterdam en in de Koninklijke
Schouwburg in den Haag trokken algemeen zeer de aandacht. Van Dam trad dan
na de voorstelling voor het voetlicht om met het publiek over de waarde van het zo
juist gespeelde stuk te discussiëren.
Maar in de latere jaren beperkte hij zich tot alles wat Spanje en de
Spaans-sprekende landen betrof. Om de belangstelling voor de Spaanse taal- en
letterkunde in brede kringen te blijven stimuleren, trad hij dikwijls als docent voor
Volksuniversiteiten in Nederland op, vooral te Amsterdam.
Zijn voor een filoloog enigszins ongewone vooropleiding verklaarde waarschijnlijk
zijn levendige belangstelling voor alles wat het economische leven betrof. In 1932
nam hij tesamen met mr. W.J. van Balen het initiatief tot het oprichten van het
Nederlands-Zuidamerikaans Instituut, gevestigd in den Haag, dat, aanvankelijk
onder leiding van dr. E. Heldring, de toenmalige President van de Nederlandse
Handel-Maatschappij, daarna onder voorzitterschap van Zijne Excellentie Minister
jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek, zich ten doel stelde de economische en culturele
betrekkingen met de Spaans-sprekende wereld in Amerika te versterken. Aan de
voorbereiding van de Handelsmissie, die in 1938 onder leiding van jhr. van
Karnebeek, enkele van de belangrijkste Zuid-Amerikaanse republieken bezocht,
nam hij naar de mate van zijn krachten ijverig deel. Als lid van het bestuur van
genoemd Instituut ondernam hij in het voorjaar van 1938 een
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studiereis naar Brussel, Parijs en Hamburg om het werk van La Maison de l'Amérique
Latine in Brussel, dat van de gelijknamige instelling te Parijs, dat van het
Iberoamerikanisches Institut te Hamburg te bestuderen, ook mede voor het in zijn
hoofd alreeds rijpende plan om op den duur een soortgelijk Instituut op universitaire
basis en dan te gelegener tijd in Nederland op te richten, hetgeen verwerkelijkt werd,
toen in 1951, dus pas na de tweede wereldoorlog, door Van Dam's ijveren het
Spaans Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht werd opgericht, met naast zich de
Stichting Het Spaans Instituut met een fonds dat bijeengebracht werd door de
vertegenwoordigers van het gehele economische leven in Nederland, onder
voorzitterschap van de Prins der Nederlanden, aan wie Van Dam in dat zelfde jaar
colleges in de Spaanse taal- en letterkunde begon te geven. Ook leven van de
hofhouding studeerden samen met de Prins ijverig Spaans. Deze colleges zette hij
voort tot kort voor zijn overlijden, dat wil zeggen tot eind 1971. Inmiddels was hij,
ook in 1951, tot gewoon hoogleraar in de Spaanse Taal- en Letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht benoemd. In 1951 huwde hij met mevrouw Maria Johanna
Valstar-Slebe, die als waardige gastvrouw luister bijzette aan het bestaan van de
Stichting. In 1955 viel hem de bijzondere gunst ten deel uitgenodigd te worden door
de Academies van alle Spaans-Amerikaanse republieken en door de besturen van
de Universiteiten van Mexico af tot Argentinië toe en zelfs door het
Portugees-sprekende Brazilië om een vijf maanden durend bezoek te brengen aan
die landen en lezingen te houden aan al die Universiteiten. Hij bracht een aanzienlijke
hoeveelheid boeken van zijn reis mee ter aanvulling van de Spaanse collectie van
het Instituut.
Niet alleen de Rijksuniversiteit te Utrecht, maar ook het fonds van de Stichting
stelde Van Dam in staat om een grote Spaanse boekerij bijeen te brengen, zodat
deze verzameling de beste is, niet alleen in Nederland, maar ook zelfs in de Benelux.
Vele beoefenaren van het Spaans uit België en uit het Duitse Rijnland komen
geregeld naar Utrecht om deze bibliotheek te raadplegen.
In januari 1955 werd bij besluit van de jaarvergadering van de Stichting onder
leiding van de Prins der Nederlanden, het Spaans Instituut uitgebreid met de
Portugese en Braziliaanse studierichtingen. Al sedert 1951 verzocht Van Dam
schrijver van dit levensbericht de colleges Portugees, die deze van 1948-1951 als
privaat-docent in het gebouw van de Utrechtse Universiteit had gegeven, te komen
houden in het Spaans Instituut aan de Drift. In 1956 werd schrijver dezes op initiatief
van Van Dam door de Fa-
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culteit der Letteren van de Utrechtse Universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar
in de Portugese Taal- en de Portugese en Braziliaanse Letterkunde, vanwege het
Utrechtse Universiteitsfonds, dat ambtshalve ook in de Stichting van het sedert
januari 1955 geheten Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Instituut
vertegenwoordigd was. In juni 1957 werd ondergetekende bovendien, naast zijn
bijzonder hoogleraarschap, tot lector aan de Universiteit benoemd.
Het zij opgemerkt dat hij van 1951 af onafgebroken tot Van Dam's afscheid op 1
september 1969, dus achttien jaar lang zeer vruchtbaar, eerst als medewerker en
daarna als proximus collega heeft medegewerkt, zeer tot wederzijds genoegen.
Van Dam eiste veel van zijn studenten, maar ook van zich zelf en van zijn
medewerkers en collega, overigens met een gezond begrip van ieder's kunnen. De
aard van Van Dam en Houwens Post was dusdanig verschillend dat er onmogelijk
conflicten konden ontstaan. Die waren er dan ook niet. Veel bewondering en
waardering heeft schrijver dezes altijd opgebracht voor zijn enorme werkkracht.
Geregeld stond Van Dam om vijf uur 's ochtends op om, voordat hij om acht uur
naar het Instituut ging, al veel werk te hebben verzet voor de dagelijkse taak aan
zijn Spaans Woordenboek, dat zich allengs tot volumineuze boekdelen uitbreidde
in elke nieuwe druk. Uit elke Spaanse krant of boek werden met het potlood in de
hand aantekeningen gemaakt voor ‘het’ woordenboek.
Zijn leven werd beheerst door het streven kennis te verbreiden omtrent en
belangstelling te wekken voor de Spaans-sprekende wereld in een zo breed mogelijke
schare van ons volk om tot een grotere waardering te geraken voor de culturele
waarden van die volken. Verder om wegen te zoeken om anderen, vooral jonge
mensen, mede door de kennis van het Spaans, in staat te stellen een werkkring te
vinden, waarin zij als ernstige Nederlandse burgers een betere plaats in de
maatschappij konden verwerven dan zonder kennis van het Spaans mogelijk zou
zijn beweest.
En als derde doel: het Spaans een volwaardige plaats te bezorgen in ons
middelbaar onderwijs. Dit laatste is ten dele gelukt. Vele middelbare scholen hebben
als keuzevak facultatieve cursussen voor Spaans in hun curriculum opgenomen.
Van Dam steunde ook, altijd financieel, persoonlijk door behoorlijke schenkingen,
landen als Spanje en die van Zuid-Amerika, wanneer natuurrampen die gebieden
teisterden. Hij zond dan ook de vele staatshoofden van die landen, in het prachtigste
Spaans gesteld, schriftelijke blijken van zijn medeleven.
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In 1966, ter gelegenheid van het derde lustrum van het Spaans, Portugees en
Ibero-Amerikaans Instituut werd hem een Homenaje al Instituto de Estudios
Hispánicos, Portugueses e Ibero-Americanos aangeboden. Vele geleerden van
naam hadden met hun wetenschappelijke artikelen bijgedragen.
In 1967 werd hij als de man, die veertig jaar lang onafgebroken Spaans aan de
Universiteit had gedoceerd, door een comité, bestaande uit universitaire autoriteiten,
medewerkers en collega's gehuldigd en uit handen van de president-curator der
Universiteit, mr. C. Th. E. graaf Lynden van Sandenburg, werd hem de Orde van
de Nederlandse Leeuw, hem verleend door Hare Majesteit de Koningin, op de borst
gespeld.
Bij Van Dam's afscheid van de Universiteit op 29 mei 1969 in de aula van de
Utrechtse Alma Mater, schetste de Prins der Nederlanden de wijze waarop Van
Dam Spaans sprak, volgens getuigenis van vooraanstaande Spanjaarden: ‘Van
Dam spreekt een zo volmaakt Spaans als geen andere Spanjaard het spreekt,
immers deze hebben door hun landstreek beïnvloede regionale afwijkingen in taal
en accent, terwijl Van Dam accentloos het volkomen klassieke Castiliaans beheerst,
dat der grote schrijvers.’
Hij heeft maar kort van zijn emeritaat genoten. Aan dit arbeidzame leven kwam,
na een korte ziekte, op 25 januari 1972 een einde. Hij werd begraven op de
begraafplaats ‘Woudenberg’ op 29 januari. Bij die gelegenheid spraken
achtereenvolgens het oudste lid van de Utrechtse faculteit der Letteren, professor
dr. J. Gonda, daarna als proximus collega de schrijver van dit levensbericht,
vervolgens een oud-leerling, de heer Van Goethem, gevolgd door de Spaanse
Ambassadeur, Zijne Excellentie Angel Sanz-Briz, daarna zijn beste vriend, dr. P.J.
Meertens en tenslotte le pasteur Chappon, predikant van de Waalse Kerk, waarvan
Van Dam een trouwe kerkganger was.
Hij ruste in vrede!
Utrecht, juli 1973
H. HOUWENS POST
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Johannes Gerard van Dillen
Amsterdam 20 september 1883 - Amsterdam 26 december 1969
Johannes Gerard van Dillen werd te Amsterdam geboren als oudste zoon uit het
1
huwelijk van Cornelis van Dillen met Femia Petronella de Voogt. Cornelis was
geboortig van Westzaan uit een dopers gezin. Hij was vroeg wees geworden en
werd opgevoed door zijn oom L.R. van Sandick. Op diens kantoor van rijksontvanger
te Ouder-Amstel ontving Cornelis zijn opleiding voor de belastingdienst. Na een
vijfjarige werkzaamheid te Ouder-Amstel werd hij van 1865 tot 1867 verbonden aan
het kantoor van de rijksontvanger te Leeuwarden. In 1866 legde hij het
surnumerairsexamen af, waarna werkzaamheid te Groningen en Leeuwarden volgde.
Een belangrijk feit in het leven van Cornelis van Dillen werd zijn benoeming op 26
november 1880 tot ontvanger der rijksbelastingen te Mijdrecht. Hoewel hij daar niet
lang zou blijven kreeg zijn verblijf van nog geen twee jaren bijzondere betekenis
door zijn huwelijk met de burgemeestersdochter Femia Petronella de Voogt (13
december 1882), spoedig gevolgd door het vertrek van het jonge echtpaar naar
Amsterdam, waar Cornelis per 1 januari 1883 tot contrôleur der gemeente-financiën
was benoemd. Het gezin is blijven wonen dichtbij de plaats waar het Rijksmuseum
verrees, eerst in de P.C. Hooftstraat, later op de Ruijsdaelkade (destijds no. 27, nu
no. 43). Na Johannes werden nog vier kinderen geboren, twee zoons en twee
dochters. In 1889 volgde de benoeming van C. van Dillen tot gemeente-ontvanger
van Amsterdam, een benoeming, die destijds sterk de aandacht heeft getrokken,
omdat C. van Dillen als no. 2 op de voordracht werd benoemd, terwijl W.H. van
Hoorn, die no. 1 stond - als opvolger van zijn vader, die destijds diens vader was
opgevolgd -, door de Raad gepasseerd werd. De gemeenteraad doorbrak met de
benoeming van de bekwaamste der beide voorgedragenen de regentenmentaliteit,
2
die voordien had geheerst. Vader Van Dillen is reeds in 1905 overleden, een feit
zonder twijfel van betekenis voor zijn oudste zoon, omdat hij mede de zorg kreeg
voor het vrij grote gezin en dat helemaal, toen in 1915 ook zijn moeder overleed.
Johannes Gerard heeft het gymnasium te Amster-

1
2

De schrijver wil graag voor ontvangen inlichtingen aan mevrouw A.J.S. van Dillen-Jens en
mej. dr. I.H. van Eeghen, beiden te Amsterdam, zijn hartelijke dank betuigen.
Vgl. Th. Schweiger, Acht gemeenteontvangers in successie in Ons Amsterdam 19, 1967,
p.309-312.
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dam bezocht en heeft daarna aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd in de
Juridische faculteit: hij heeft zich daar echter niet in de juridische richting begeven,
maar in die van de Staatswetenschap, een doctoraalrichting zoals het oude
Academisch statuut die kende. Uit zijn studententijd heeft hij een aantal medeleden
van het ASC-dispuut BREERO ondermeer de latere classicus Meerwaldt en de medicus
Ruebsaam Sr. levenslang als vrienden behouden. Zijn studie heeft Van Dillen
afgesloten in 1914 met een promotie cum laude onder leiding van prof. Van Embden.
Het onderwerp van het nog altijd bekende en geraadpleegde proefschrift was: Het
economisch karakter der Middeleeuwsche stad. Het hield een kritisch onderzoek
in naar de Stufe der Stadtwirtschaft in de destijds actuele Stufentheorie van Karl
Bücher. In 1917-1918 is Van Dillen verhuisd naar Ruijsdaelkade II, waar hij zijn
verdere leven is blijven wonen. Daar woonde hij samen met zijn zuster Clasina
Adriana (Ine) (†1943), die destijds enige naam had als dichteres: Dirk Coster heeft
enkele van haar verzen opgenomen in zijn bundel Nieuwe geluiden. Kort na zijn
promotie was Van Dillen tot docent benoemd aan de Amsterdamse School voor
Maatschappelijk Werk, een betrekking, die hij jarenlang is blijven waarnemen. Ook
werd hij toegelaten als privaat-docent in de Economische Geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam (1915-1921). Reeds sinds zijn studententijd is Van
Dillen socialist geweest, ook heeft de Russische revolutie sterke indruk op hem
gemaakt: hij heeft er herhaaldelijk over geschreven, maar het ‘Bolsjewistisch
experiment’ is hij blijven afwijzen. In 1919 heeft hij zich zelfs laten verleiden tot een
debat met de communist D.J. Wijnkoop, met als onderwerp Sociaal-democratie en
Bolsjewisme; dat debat is geen succes geweest, hij kon zich nauwelijks verstaanbaar
maken tegenover de gewiekste Wijnkoop ‘met zijn koperen keel’. In de politiek heeft
hij zich dus niet begeven, wel werd hij in 1920 onderdirecteur van het Bureau voor
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën: hij werd er belast met de bronnenpublicatie
over de geschiedenis der Wisselbanken, een onderwerp, dat één van zijn grote
specialiteiten werd en waaraan hij ook tal van grotere en kleinere verhandelingen
heeft gewijd. Verreweg het belangrijkste archiefmateriaal voor deze publicatie was
dat van de Amsterdamse Wisselbank en hij kon dus in Amsterdam blijven wonen:
een werkkamer op het Gemeente-archief werd hem ter beschikking gesteld. Het
heet, dat toen Posthumus zijn leerstoel aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool
te Rotterdam verliet om in de nieuwe faculteit der Handelswetenschappen aan de
Amsterdamse Universiteit zitting te nemen Van Dillens
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naam - hoe kon het anders - voor zijn opvolging in Rotterdam genoemd werd, maar,
volgens het gerucht, werd hij in Rotterdam ‘te rood’ geoordeeld. Hij bleef dus in
Amsterdam werkzaam met zijn bronnenpublicaties, later publiceerde hij twee delen
van de Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van
Amsterdam, maar een academische loopbaan bleef hem ontzegd: door het optreden
van Posthumus ook in de faculteit van Letteren en Wijsbegeerte had Van Dillens
privaat-docentschap zijn betekenis verloren.
In diezelfde jaren moet echter nog op het begin van een belangrijke werkzaamheid
van Van Dillen gewezen worden: de centrale plaats als secretaris van de redactie
in het vernieuwde Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, opgericht
in 1892, dat een vrij populair karakter had en voor onderwijzers bestemd was, die
voor hoofdakte en verder studeerden. Dat tijdschrift voerde na de eerste wereldoorlog
een kwijnend bestaan met enkele honderden abonnés. Enige jonge historici: H.A.
Enno van Gelder, N.B. Tenhaeff en anderen wilden het tijdschrift in een algemeen
wetenschappelijk Tijdschrift voor Geschiedenis omzetten, waarvoor de uitgever
gewonnen werd: zij vormden, met M.G. de Boer, die uit de oude redactie overging,
de nieuwe, waartoe prof. dr. H. Bolkestein toetrad, Van Dillen werd zoals gezegd
secretaris van de redactie, wat hij nagenoeg veertig jaar zou blijven, en hij werd
daarmede de ziel der redactie. Tal van artikelen en talloze boekbesprekingen
verschenen erin van zijn hand. Tegenover op het beleid van de redactie geoefende
kritiek heeft de secretaris der redactie, aan wie een overmaat van zachtzinnigheid
bij het aanvaarden van toegezonden artikelen in de schoenen was geschoven, zich
verdedigd: voor een algemeen oriënterend tijdschrift, als het Tijdschrift voor
Geschiedenis wil zijn, is levensbeschouwelijke of politieke scherpslijperij uit den
boze. In de praktijk blijkt het tijdschrift instemming bij een brede schare van abonnés
gevonden te hebben in tegenstelling tot noodlijdende tijdschriften op aanverwant
terrein, die òf verdwenen zijn òf door fusie met andere het hoofd boven water trachten
te houden.
Het lag voor de hand, dat Van Dillen ook grote belangstelling moest hebben voor
de instelling, die door Posthumus in het leven geroepen was, het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief (1914). Reeds sinds 1916 komt hij in de ledenlijst
voor en spoedig werd hij lid van de raad van advies, later van het bestuur. In het
Economisch-Historisch Jaarboek heeft hij tal van grotere en kleinere
bronnenpublicaties uitgegeven, het
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beneden nog te noemen Oudste Aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam
van de VOC verscheen als een deel der Werken van het NEHA. Toen de directeur
van het NEHA, prof. dr. I.J. Brugmans, een jaar in Amerika verblijf hield (1945/6),
verving Van Dillen hem als directeur en als dank ontving hij het erelidmaatschap
van het bestuur.
In 1933 werd Van Dillen slachtoffer van de economische aanpassingspolitiek van
de regering: zijn ambt van onderdirecteur van het bureau der RGP viel ten offer aan
de bezuiniging, hij werd op wachtgeld gesteld en al werd hij in 1934 opnieuw
privaatdocent nu te Utrecht, een bevredigende academische loopbaan kon men dat
toch niet noemen. Het zou tot 1943 duren, voor hem een lectoraat te Utrecht ten
deel viel, in 1948 ten langen leste in een hoogleraarschap omgezet. Het moet voor
buitenlandse collega's onbegrijpelijk geweest zijn, dat dit ambt Van Dillen al niet
vijfentwintig jaar eerder ten deel was gevallen: hij genoot er een grote faam, en in
het bijzonder ten aanzien van de geschiedenis der Wisselbanken gold hij als één
der grote specialisten, getuige zijn redacteurschap van de in 1934 verschenen
internationale bundel History of the principal Public Banks. Zijn oratie in 1949 verdient
vermelding. De titel luidt Omstandigheden en psychische factoren in de economische
geschiedenis van Nederland. Die rede is het uitgangspunt geworden van hernieuwd
onderzoek en herwaardering van de economische geschiedenis van Nederland in
de achttiende en negentiende eeuw, periode vóór de moderne industrialisatie van
Nederland, waarbij aansluit de vraag, op welk tijdstip het begin van deze ‘industriële
revolutie’, (om een oude,) of ‘take off’ (om een nieuwe term uit de groeitheorie van
Rostow te gebruiken) geplaatst dient te worden. Van Dillen heeft ook voor
comparatieve beschouwingen belangstelling gehad: de Franse en de Russische
revolutie, de economische lotswisselingen van Engeland en Nederland. Hij verdiepte
zich in de wezenskenmerken van het mercantilisme. Maar Van Dillen is zijn hele
leven Amsterdammer gebleven, zijn late professoraat heeft hem ook niet meer naar
Utrecht kunnen lokken. Aan de Ruijsdaelkade, vanuit die grote studeerkamer die
uitkeek op het Rijksmuseum, heeft hij zich bij voortduring in het economisch verleden
van Amsterdam, voornamelijk sinds het einde der zestiende eeuw, verdiept. Tot de
vruchten van zijn onderzoek behoren belangrijke bronnenpublicaties; die van het
kohier der Capitale impositie van Amsterdam in 1585, van Het oudste
aandeelhouders-register van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie,
met zeer belangrijke toelichting op die oudste aandeelhouders, die ook inzicht geeft
in de Zuidnederlandse deelneming in het ka-
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pitaal der VOC. Daarnaast heeft hij tal van samenvattende overzichten en detailstudies
geschreven, die op Amsterdam betrekking hebben, en die daardoor automatisch
van grote betekenis zijn voor de economische geschiedenis van de Republiek,
waarvan Amsterdam het onbetwistbaar economisch centrum is geweest.
Toch heeft deze late volwaardige benoeming aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
nog een belangrijke betekenis in het persoonlijk leven van Van Dillen gekregen. Hij
bleef, schreven wij, in Amsterdam wonen, maar het was wenselijk dat hij toch ook
voor enkele dagen in de week in de Domstad een pied-à-terre bezat. Hij vond dat
in een pension, waar hij Adriana Johanna Stephanie Jens, verpleegster te Utrecht,
leerde kennen die daar ook een kamer had. Hij huwde haar op 30 maart 1948 en
men moet zeggen, dat dit echtpaar, waarvan man en vrouw in leeftijd ver
uiteenliepen, een gelukkig huwelijk gekend heeft, zeker gedurende twintig jaren.
Beiden hielden van reizen en zij hebben dat ook in de vacanties telkens opnieuw
gedaan. Maar in zijn leven moeten wij bij Van Dillen daarnaast toch altijd op de
centrale plaats van zijn studeerkamer blijven wijzen. Door zijn late benoeming volgde
ook reeds in 1953 het emeritaat, maar Van Dillen bleef gestaag doorwerken. In 1964
verscheen een grote bundel Mensen en achtergronden van studies van Van Dillen,
die hem ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag werd aangeboden. Onder
die vele studies is er één, Ondergang van de Amsterdamse Wisselbank 1782-1820,
die in 1962 geschreven was en die hier voor het eerst in druk verscheen. De grote
bibliografie, door de samenstellers aan de bundel toegevoegd, maakt het mogelijk
hier naar de lijst van geschriften en publicaties, daar gedrukt, te verwijzen. Ook toen
nam Van Dillen onder de economische historici van Nederland een zeer belangrijke
plaats in, volstrekt niet alleen, omdat hij de laatste der grote voortrekkers was en
als zodanig de nestor geworden, maar vooral omdat hij nog midden in het
wetenschappelijk bedrijf stond. Jarenlang was hij voorzitter van het Amsterdams
Historisch Gezelschap en van wat nu de Studievereniging voor Sociaal-economische
Geschiedenis heet.
Maar in het woord van geleide van prof. mr. A.M. de Jong bij Mensen en
achtergronden wordt gezinspeeld op het grote werk, waaraan Van Dillen destijds
nog bezig was. Hij wilde dit boek, dat de sociaal-economische geschiedenis van
Nederland tijdens de Republiek (ca. 1585-1795) zou behandelen, nog voltooien. Hij
heeft er jaren ingespannen aan gewerkt. Helaas bleek het manuscript veel te groot
geworden om het in die vorm te kunnen doen verschijnen. Het moest worden
ingekort, een verdrietige, on-
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dankbare taak, waarvoor ten slotte zijn lichamelijke en geestelijke krachten te kort
schoten. Hij heeft het in juli 1967 ‘ter bezorging’ aan dr. W.M. Zappey overgedragen.
Toen hij op 2e kerstdag 1969 na een droevige periode van drie jaren ziekte overleed,
een periode waarin zijn vrouw hem op voorbeeldige wijze heeft verpleegd, was het
manuscript nagenoeg afgedrukt maar nog niet verschenen. In 1970 is het boek
onder de titel Van rijkdom en regenten. Handboek tot de economische en sociale
geschiedenis van Nederland tijdens de Republiek in het licht gegeven. De hoofdtitel,
waarschijnlijk uit commerciële overwegingen gesuggereerd door de uitgever, zou
stellig weinig enthousiasme bij Van Dillen hebben ontmoet. Immers allerminst alleen
van rijkdom en regenten gewaagt het boek, maar evenzeer van armoede en van
nijveren op allerlei gebied, die niet dan bij uitzondering tot het regentendom
behoorden. De laatste maanden zijn enkele kritieken verschenen, die niet onverdeeld
gunstig of zelfs ongunstig genoemd moeten worden. Afgezien van een mogelijke
andere beoordeling kan men daarbij opmerken, dat het boek in deze vorm natuurlijk
een ander boek is dan het door van Dillen samengestelde manuscript. Aan de
andere kant mag men dr. Zappey ook niet verantwoordelijk stellen voor de vorm,
waarin hij noodgedwongen een door een ander geschreven manuscript heeft
gebracht, waarbij hij toch zoveel mogelijk de tekst intact wilde en moest laten. Dat
neemt intussen niet weg, dat in het boek een schat van wetenswaardigs is
vastgelegd, zoals men die van de beste kenner van het economisch verleden van
het behandelde tijdvak mocht verwachten.
Zo blijven wij Johannes Gerard van Dillen als een zeer bekwaam en ijverig
geleerde gedenken, een man, die aan zijn grote kennis een grote mate van
bescheidenheid paarde en die schrijver dezes als een belangstellende oudere vriend
heeft leren waarderen.
Aan het bovenstaande dient toegevoegd, dat in 1974 door de zorg van dr. S. Hart
en dr. W.M. Zappey de laatste publicatie van Van Dillen is verschenen, namelijk de
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam,
derde deel 1633-1672, waarmede tevens deze publicatie is afgesloten.
T.S. JANSMA
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Jean-Marie Gantois
Waten 21 juli 1904 - Holke 28 mei 1968
Ongetwijfeld is Jean-Marie Gantois de sterkste persoonlijkheid geweest die de
Vlaamse Beweging in Noord-Frankrijk sinds prof. dr. Camille Looten (1855-1941)
heeft opgeleverd. Hij werd te Waten (Frans: Watten) in het arrondissement Duinkerke
op 21 juli 1904 geboren als oudste van de vijf kinderen van Albert-Félix Gantois
(1877-1931), een geneesheer die van Belle (Bailleul) afkomstig was, en van Marthe
Courtois (1875-1968) uit Blaring(h)em. Twee kinderen stierven jong. De tweede
zoon Michel volgde zijn vader als geneesheer te Waten op en Géneviève, de jongste
dochter in het gezin, trad in het klooster en verblijft in Paray-le-Monial.
Er bestond te Waten een Ecole du Sacré Coeur van de Broeders Maristen, waar
Jean-Marie Gantois zijn lager onderwijs genoten heeft. Natuurlijk in het Frans,
aangezien het Nederlands, nochtans de moedertaal van de autochtone bevolking
in de Franse Nederlanden (zoals het meer en meer de gewoonte wordt dit deel van
Frankrijk te noemen) door een decreet van de Conseil Académique du Nord op 27
januari 1853 verboden werd. Toen Frankrijk in 1880 de schoolplicht invoerde en in
1882 minister Jules Ferry het programma van het lager onderwijs voorschreef,
bevestigde dit stilzwijgend het dertig jaar vroeger getroffen besluit. Het voorzag
geen lesuren voor het Nederlands en verbood terzelfder tijd dat iets zou onderwezen
worden dat niet uitdrukkelijk op het programma vermeld stond.
Vooral de kinderen uit de lagere volksklasse, die thuis alleen Nederlands in zijn
dialectische streekvorm gehoord en gesproken hadden, waren de slachtoffers van
die taaldwang, te meer daar het de onderwijzers in het lager en de leraars in het
middelbaar onderwijs evenmin toegelaten was van het Nederlands te vertrekken
om hun leerlingen een degelijke kennis van het Frans bij te brengen. Zelfs werd het
spreken van de moedertaal gedurende de speeltijden bestraft met kleine geldboeten
of het schrijven van strafregels.
Voor Jean-Marie Gantois sloot dat systeem geen nadeel in, omdat hij van huis
uit Frans sprekend was. In een burgerlijk milieu werd het voor onbehoorlijk gehouden
de taal van de kleine lieden te gebruiken, tenzij in gesprekken met het
dienstpersoneel. Zo had Gantois toch enige Nederlandse woorden en uitdrukkingen
opgevangen van de meisjes die zijn
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moeder in de huishouding hielpen of op de wekelijkse markt in Waten, waar de
landbouwbevolking uit de streek naartoe kwam. Maar op dat ogenblik deelde hij
nog, onbewust van enige verkeerdheid in zijn houding, de gevoelens die in zijn
omgeving ten overstaan van de volkstaal gemeengoed waren.
Dat hij een knappe leerling zal geweest zijn, blijkt al uit het feit dat hij twaalf jaar
oud in 1916 voldoende voorbereid was om zijn Grieks-Latijnse humaniora aan te
vatten in de vijfde klasse (dus een jaar hoger dan normaal) aan het Institution
Sainte-Marie in Ariën-aan-de-Leie (Aire sur la Lys), het college waar Georges
Bernanos enkele jaren vroeger zijn secundaire studies voltooid had. Reeds het
volgende jaar maakten de oorlogsomstandigheden dat de school ter beschikking
van het Franse leger gesteld, door de leerlingen en leraars moest ontruimd worden.
Nadat hij enige tijd thuis zijn studies op zijn eentje voortgezet had, kreeg Gantois
de gelegenheid om aan het Institution Saint-Jacques in Hazebroek (Haesebrouck)
verder te studeren. In april 1918, toen de stad door het Duitse lenteoffensief bij de
Kemmelberg bedreigd werd, week het college uit naar Lagrune-sur-Mer, een kleine
Normandische stad in het departement Calvados, tot het in mei 1919 naar Hazebroek
terug kon keren. Tijdens deze oorlogsjaren werd Gantois zich langzamerhand van
zijn Vlaamszijn bewust. Twee elementen speelden daarbij een beslissende rol: de
onrechtvaardige, zelfs hatelijke vervolging waarvan zijn Nederlands sprekende
makkers het slachtoffer waren en de invloed van een beminde leraar, E.H. Jules
Andouche (1887-1948), die Vlaamsgezind was, voor zijn overtuiging uitkwam en
zijn rijke bibliotheek voor zijn leerlingen open stelde.
Nadat hij in 1921 zijn baccalaureaat behaald had, studeerde Gantois een jaar
wijsbegeerte aan de Ecole Jeanne d'Arc in Rijsel (Lille), waarna hij in 1922 binnen
trad in het klein seminarie van Annappes, om zich op het priesterschap voor te
bereiden. Datzelfde jaar publiceerde hij als achttienjarige een eerste bijdrage in Le
Beffroi de Flandre (1919-1928), een cultureel tweemaandelijks tijdschrift dat in
Duinkerken door de journalist Gaspard Vandenbussche werd uitgegeven. Gantois
ondertekende het met een van de vele schuilnamen - ten minste een tiental! - die
hij voortaan gebruiken zal, om zich zelf niet voortdurend op de voorgrond te dringen
en ook om onaangename moeilijkheden met het gerecht of zijn geestelijke overheid
te voorkomen. Datzelfde jaar werd hij lid van de Cercle flamand, een Vlaamse
studiekring, die in het klein seminarie opgericht werd door
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de priester-leraar en oudstrijder uit de eerste wereldoorlog Antoine Lescroart (1897).
De leden van de kring trachtten met behulp van de vaak verouderde boeken die zij
in Frans-Vlaanderen verzameld hadden weer hun moedertaal machtig te worden
en meteen de geschiedenis en problemen van hun volk te leren kennen. Door
moeizame inspanning en volhardende wilskracht zou Gantois er na jaren in slagen
perfect tweetalig te worden, zodat hij zich even vlot in het Frans en Nederlands kon
uitdrukken.
In 1923 verliet hij het klein seminarie te Annappes om naar het Séminaire
Académique in Rijsel over te gaan. Zeven jaar lang zal hij er zich op de studie van
de theologie, geschiedenis, klassieke en Germaanse talen toeleggen. Hij sloot er
vriendschap met een van zijn hoogleraren, Camille Looten, die aan de Sorbonne
met een studie over Vondel promoveerde, voorzitter was van het Comité flamand
de France en eerlang ook erevoorzitter van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk
(VVF) zou worden. Nauwelijks te Rijsel aangekomen stichtte Gantois er een nieuwe
Cercle flamand, die hij de Michiel De Swaenkring heette.
Om zijn vrienden bij hun studie van het Nederlands enige voorlichting te
verschaffen schreef hij een Spraekkunst der Fransch-Vlamingen, die hij later met
een ironische glimlach afwees. Onder invloed van Guido Gezelle en de Westvlaamse
particularisten uit het einde van de negentiende eeuw, leefde hij toen nog in de
mening dat er een Westvlaamse taalvorm bestond die zich naast de algemene
Nederlandse culturtaal moest handhaven. In deze periode werkte Gantois onder
verscheidene schuilnamen geregeld mede aan de tijdschriften van de
Vlaamsgezinden in Frankrijk, het reeds vermelde Le Beffroi de Flandre, Le Mercure
de Flandre (1922-31) en De Vlaemsche Stemme in Vrankryk (1923-26), een initiatief
van Lescroart, dat praktisch alle publicisten verenigde die zich nog van de streektaal
konden bedienen.
In de grote vakantie van 1924 vergaderden de leden van de Cercles flamands in
de Trappistenabdij op de Katsberg en besloten tot de oprichting van een
overkoepelende organisatie, de Union des Cercles flamands. Spoedig sloten naast
de jonge geestelijken ook belangstellende leken aan, waarop de naam van de
vereniging veranderd werd in Ligue des Flamands de France of Vlaamsch Verbond
van Frankrijk. Tot voorzitter werd Justin Blanckaert en tot algemeen secretaris
Jean-Marie Gantois verkozen. Laatstgenoemde werd de breed onderlegde
theoreticus en nooit vermoeide of moedeloze drijfkracht van het verbond, tot het in
september 1944 in pijnlijke omstandigheden opgeheven werd.
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In 1925 werd Gantois vertegenwoordiger van het Algemeen Nederlandsch Verbond
in Frans-Vlaanderen en weldra schreef hij voor de Nederlandse en Vlaamse pers
talrijke stevig gedocumenteerde artikels over zijn land en volk. Tussenin vond hij
nog tijd om een der trouwste belangstellenden te worden voor de cursus Nederlands,
die van 1926 af aan de Facultés catholiques te Rijsel door E.H. René Despicht
(1870-1960) gedoceerd werd. Twee jaar later publiceerde Gantois in boekvorm, nu
onder het pseudoniem Edmond Bruggeman een studie over Les Mystiques flamands,
met een inleiding van mgr. G.J. Waffelaert, bisschop van Brugge en samen met
E.H. Marcel Janssen (1903-1963) een brochure Fransch-Vlaanderen (1928) bestemd
voor Belgische en Nederlandse lezers.
Na een overzicht van de geschiedenis van zijn geboorteland en de toen heersende
toestanden in Frans-Vlaanderen, stelde hij de mogelijkheid dat de ethnische
minderheden in Frankrijk, door een bundeling van hun krachten, er misschien toe
konden komen een beperkte vorm van cultureel zelfbestuur af te dwingen. Nog
enige jaren zal hij in die richting een uitweg blijven zoeken voor de Frans-Vlaamse
problematiek, tot hij even voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog tot het
inzicht zal komen dat alleen een hereniging van de oude Zeventien Provinciën een
afdoende oplossing kon bieden.
Het Vlaamsch Verbond van Frankrijk ontplooide bijna twee decennia lang een
activiteit die steeds breder volkslagen bereikte. Het gaf twee tijdschriften uit: Le Lion
de Flandre (1929-1944), een studieblad voor de intellectuelen bestemd, en De
Torrewachter (1929-1944), uitsluitend in het Nederlands geredigeerd, voor de
gewone lezers. Ieder jaar organiseerde het een congres dat stijgende bijval genoot
en een literaire prijsvraag, die ettelijke mededingers verenigde. Schriftelijke
Nederlandse cursussen kenden enig succes en er ontstond ook een Frans-Vlaamse
afdeling van het Belgisch-Vlaamse Davidsfonds, een cultuurorganisatie met
boekenclub, die in Frans-Vlaanderen een dertigtal leden telde.
De man die achter de schermen dikwijls het meest ondankbare werk verricht had
was de secretaris-generaal. Hij vervulde zijn militaire dienstplicht in 1927-1928 in
Metz en werd op 19 augustus 1931 tot priester gewijd. Daarop volgde zijn benoeming
tot kapelaan in een Rijselse werkliedenparochie, waar hij in een tijd van
werkeloosheid en internationale politieke spanningen van dichtbij de noden van de
arbeiders leerde kennen. Later nam hij hetzelfde ambt waar in Ronk (Roncq) en
Robeke (Roubaix), het grote textielcentrum in Noord-Frankrijk, tot hij van begin 1942
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af op eigen verzoek van parochiaal werk ontslagen werd.
Toen Frankrijk in september 1939 aan Duitsland, na zijn inval in Polen, de oorlog
verklaarde, besloot het Vlaamsch Verbond van Frankrijk zijn activiteit stop te zetten.
Maar begin 1941 kwam het op die beslissing terug, omdat het erop leek dat de vrede
nog lang op zich zou laten wachten en ook, omdat Gantois vreesde dat een periode
van volledige rust de reeds bereikte resultaten in gevaar zou brengen. De tijdschriften
verschenen opnieuw en Gantois, ditmaal onder de schuilnaam H. van Byleveld
schreef zijn ophefmakende studie Nederland in Frankrijk (1941). Daarin verdedigde
hij de thesis dat de grenzen van de Franse Nederlanden niet op de taalgrens liggen,
maar wel op de Zomme (Somme) en Zerre (Serre). Dat zijn de rivieren tot waar de
Frankische en Saksische nederzettingen in de vijfde en zesde eeuw van onze
tijdrekening talrijk genoeg waren, om het land waarvan zij de zuidwestelijke grens
uitmaken een Germaans volksgebied te mogen heten.
De taal was voor hem niet langer de beslissende factor voor het bepalen van de
volksidentiteit, wel de afkomst, de geschiedenis en de keuze van een bewuste
minderheid ten overstaan van de toekomst. Een taal kon verloren gaan, zij kon ook
weer aangeleerd en van hogerhand ingevoerd worden, zoals dat trouwens met het
Frans in Frans-Vlaanderen was gebeurd. Van dat ogenblik af zag hij de geschiedenis
niet meer als een statisch gegeven over bestaande toestanden en voorbije
werkelijkheden, maar als de schepping van een elite, die de gebeurtenissen naar
een bepaald doel oriënteert. In die zin moet de brief gelezen worden welke hij in
1940 aan de Duitse overheid schreef, om te bepleiten dat Nederland in Frankrijk
als een geheel en als een afzonderlijke entiteit in het Frankrijk van Pétain erkend
zou worden.
Hoewel verschillende leden van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk het niet met
hem eens waren, beleefde de organisatie tijdens de oorlog een opmerkelijke bloei.
De tijdschriften verhoogden hun oplage, congressen en cursussen hadden meer
bijval en in 1942 voegde Gantois twee nieuwe initiatieven aan de reeds bestaande
toe. Er kwam in Rijsel een Institut flamand de France, een soort volkshogeschool
met bibliotheek en vergaderzalen, waar ook tentoonstellingen plaats grepen en
ongeveer terzelfder tijd werd een jeugdorganisatie de Zuid-Vlaamse Jeugd opgericht.
Van 1943 af beschikte zij over een eigen tweetalig orgaan Jeunes de Flandre/De
Jonge Zuid-Vlaming. Tussenin had Gantois, met de nooit begevende werkkracht
die hem eigen was, nog de tijd gevonden voor een
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merkwaardig autobiografisch geschrift Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond (1942),
dat als geen ander de achtergronden van zijn leven en denken onthult.
Een paar weken na de bevrijding in september 1944 ontketende een deel van de
Noord-Franse pers een bitsige campagne tegen het Vlaamsch Verbond van Frankrijk,
dat van verraad beschuldigd werd. Een vijftigtal stafleden van de vereniging, met
de secretaris-generaal aan het hoofd werden aangehouden en kwamen, na een
voorarrest van meer dan twee jaar, van 9 tot 28 december 1946 voor de krijgsraad
in Rijsel. Na een schitterende verdediging van Gantois, veroordeelde de rechtbank
enkele beschuldigden tot lichte straffen en sprak de overigen vrij. Gantois zelf kreeg
vijf jaar gevangenis, wat, rekening houdend met de sfeer waardoor de rechtsbedeling
in die dagen beïnvloed werd, zeer gunstig uitviel en veeleer als een principiële
afkeuring dan als een straf kon beschouwd worden. Toch werd het Vlaamsch
Verbond van Frankrijk verboden en zijn bezit aangeslagen.
In oktober 1948 mocht Gantois de gevangenis verlaten, maar tegelijkertijd kreeg
hij een verplichte verblijfplaats buiten de Franse Nederlanden opgelegd. Hij vestigde
zich in een klooster te Brachay (Haute Marne) in Bourgondië, een der oude Franse
provinciën, waar een vriend woonde waarover hij vroeger al, toen onder de deknaam
Lucien Baekeman de monografie Johannès Thomasset, historien et poète de la
Bourgogne (1935) geschreven had. Onverschillig op het verder verloop der
gebeurtenissen toezien kon Gantois niet. Weldra begon hij opnieuw te publiceren.
In de brochures Veut on vraiment faire l'Europe? (1949), ondertekend Henri Dumesnil
en Les Pays de résistance au Jacobinisme, ondertekend Joris-Max Gheerlandt,
kwam hij op voor een Verenigd Europa van de volkeren, niet van de bestaande
staten, waaraan hij hun bekrompen nationalisme verweet. In 1953 viel hij onder de
toepassing van een algemene amnestiemaatregel, waarbij kleine straffen als de
zijne uitgewist werden en kon hij naar Rijsel terugkeren. Zijn bisschop benoemde
hem daar tot hulppriester aan de Paroisse Saint-Michel, gelast met de bijzondere
opdracht voor de geestelijke begeleiding van de studenten aan de Rijselse universiteit
in te staan.
Intussen was Gantois weer in betrekking getreden met zijn vroegere vrienden en
ook met het Komitee voor Frans-Vlaanderen in Waregem, dat sinds 1948 een breed
opgezette actie voerde om het Nederlands bewustzijn in de Franse Nederlanden
uit te breiden en zijn culturele ver-
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bondenheid met Nederland en Vlaanderen in België te versterken. Zo werd hij
medewerker en weldra hoofdredacteur van het Frans-Vlaamse kwartaalblad Notre
Flandre/Vlaamse Heerd (1952), dat van 1960 tot einde 1968 onder de licht gewijzigde
titel Notre Flandre/Zuidvlaams Heem zou blijven verschijnen. In dezelfde periode
publiceerde hij nog Ons Nederland boven de Zomme (1956) en een groot aantal
artikels in verschillende bladen.
Een belangrijke gebeurtenis leek wel in september 1958 de oprichting van De
Vlaamse Vrienden in Frankrijk, met de bedoeling dat die organisatie de bedrijvigheid
van het vroegere Vlaamsch Verbond van Frankrijk weer op zou nemen. Dat is er
evenwel, vooral wegens de veranderde tijdsomstandigheden niet van gekomen.
Maar in 1971 heeft een groep jongeren de taak van De Vlaamse Vrienden in Frankrijk
overgenomen en in amper twee jaar, onder de naam Michiel De Swaenkring een
organisatie uitgebouwd, die reeds bij de driehonderd leden telt en stelselmatig een
veel omvattend programma uitwerkt.
Gantois heeft het als een grote eer beschouwd dat hij in 1962 tot lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkozen werd, omdat hij er een
erkenning in zag van zijn verdiensten bij de verdediging van het Nederlands in een
zwaar bedreigd deel van ons taalgebied. Naar aanleiding van zijn zestigste
verjaardag werd hij op 13 september 1964, door een uitgelezen schaar vrienden
en bewonderaars gehuldigd in het grafelijk slot van Male bij Brugge en drie jaar later
werd hem het eerste exemplaar aangeboden van de lijvige verzamelbundel De
zuidelijkste Nederlanden (1967). Dat laattijdige feestgeschenk bevat een keus uit
zijn voornaamste studies en verhandelingen.
In de vroege morgen van 28 mei 1968, daags na de begrafenis in Waten van zijn
hoog bejaarde moeder, is Jean-Marie Gantois tragisch aan zijn einde gekomen. Op
een wandeling langs de A, moet hij op het grondgebied van de gemeente Holke
(Holque), door een hartaanval getroffen, in de rivier gegleden zijn. Zijn ontzield
lichaam werd er enkele uren later half in half uit het water gevonden. Op 31 mei
werd hij op het kerkhof van zijn geboorteplaats begraven. Vriendenhanden legden
op zijn graf een bloemenkrans versierd met het oranje-blanje-bleu van de
Prinsenvlag, symbool van het ideaal waarvoor hij bijna een halve eeuw lang koppig
en zonder eigen voordeel te zoeken geleden en gestreden had.
ANDRÉ DEMEDTS
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Voornaamste geschriften
Nederland in Frankrijk. De zuidergrens der Nederlanden. Antwerpen 1941 (onder
het pseudoniem van H. van Byleveld).
Hoe ik mijn volk en mijn taal terugvond. Brugge 1942 (Zuid-Vlaamse reeks I).
Jean Marie Gantois. De zuidelijkste Nederlanden. Verzamelde opstellen naar
aanleiding van zijn zestigste verjaardag. Wilrijk, 1967.
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Theodorus Johannes Haarhoff
Paarl 30 april 1892 - Kaapstad 30 augustus 1971
Professor T.J. Haarhoff, professor emeritus in die klassieke tale aan die Universiteit
van die Witwatersrand in Johannesburg, is op 30 augustus 1971 in Kaapstad oorlede.
Professor Haarhoff het 'n lang en kleurvolle loopbaan as akademikus en skrywer
gehad. Hy is op 30 april 1892 in Paarl, Kaap-provinsie, gebore en het sy opleiding
in Kaapstad ontvang. Hy was altyd geheg aan die milder, meer liberale Kaapse
gees en het die Transvaal eintlik as sy ‘tweede vaderland’ beskou.
Haarhoff het as hoërskool-leerling en as student uitgeblink en het verskeie pryse
en medaljes ontvang. As wenner van die Rhodes- en Porterstipendia is hy na
Worcester-Kollege in Oxford waar hy met beroemde klassici soos Percy Gardner
en Gilbert Murray kennis gemaak het. Hy het ook vir korter of langer tydperke in
Berlyn, Londen en Amsterdam gestudeer. Aan die Gemeentelijke Universiteit het
hy met 'n proefskrif oor Vergil in the experience of South Africa gepromoveer.
Prof. Haarhoff was sy hele lewe lank besonder aktief op kulturele en algemeen
opvoedkundige gebied in Suid-Afrika en kan in sekere sin as die ‘vader’ van klassieke
studies in Suid-Afrika beskou word. Hy was dosent in die klassieke aan verskeie
Suid-Afrikaanse universiteite en het na sy aftrede in 1958 nog gereeld by verskillende
universiteite as waarnemende dosent in Latyn en Grieks opgetree, o.a. ook in
Rhodesië.
In die Angel-Saksiese wêreld was hy bekend en aktief. In 1935 was hy ruilprofessor
aan die Cardiff-Universiteit en sy reeks lesings in Oxford oor Afrikaans: its origin
and development het wye belangstelling gewek, alhoewel sekere Afrikaanse
geleerdes met hom oor die benaderingswyse van sy propaganda ten behoewe van
Afrikaans verskil het.
Professor Haarhoff was ere-doktor van die Universiteite van Kaapstad en Natal,
'n Fellow of the Royal Society of Arts and Science en van die Royal Society of
Antiquaries en op een tydstip 'n vise-president van die Vergilius-vereniging in
Engeland. Sy bydraes oor Griekse en Romeinse opvoeding en verwante sake in
die Oxford Classical Dictionary is deeglike studies wat steeds erkenning geniet.
Professor Haarhoff het heelwat gepubliseer op 'n verskeidenheid van gebiede:
poësie, reissketse, vertalings, akademiese voordragte, klassieke
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en opvoedkundige studies. Een van die deurlopende temas in sy geskrifte is die
waarde van die verdraagsame, liberale gees wat ons van die Romeins-Griekse
beskawing geërf het. Hy het graag 'n parallel getrek tussen die groei van die
Afrikaanse taal uit die 17e eeuse Nederlands en die ontwikkeling van Latyn tot die
Romaanse tale. Hy het 'n vorm van ‘holisme’ voorgestaan - ‘the synthetic tendency
in the universe,... the principle which makes for the origin and progress of wholes
in the universe’, soos genl. J.C. Smuts dit in sy bekende boek Holism and evolution
(1926) stel.
Haarhoff het sy belangrikste bydrae op die gebied van die vertaling gelewer. Hy
het aangetoon dat Afrikaans as taal hom goed leen tot die weergawe van die
oorspronklike prosodie van 'n hele reeks Griekse en Latynse digters en dramaturge.
Vir Die Antieke Drama (1946) het hy die S.A. Akademie se prys vir vertaalde werk
ontvang.
Sy vertalings het dikwels 'n sonore, effens argaïese sfeer en 'n ritmiese swier
waartoe Afrikaans as taal hom goed leen. Haarhoff het o.a. beweer dat die besitlike
voornaamwoord ‘se’ in Afrikaans een van die bewyse was van dié taal se geskiktheid
vir die klassieke daktiliese heksameter.
Haarhoff het intens belang gestel in die groei van die Afrikaanse verskuns en hy
het graag met wie ook al oor die ‘vormloosheid’ van sekere moderne skeppinge
geredeneer. Alhoewel heelwat van die werk wat uit die Dertiger-vernuwing in die
Afrikaanse poësie vir hom vreemd voorgekom het, het hy nietemin veel waardering
vir die groter gesofistikeerdheid, die meer omvattende tematiek en die ‘Europese’
verwysingstegnieke in die jonger verskuns gehad.
Die poësie van Uys Krige het op die mees direkte wyse tot hom gespreek en in
samewerking met sy kollega, professor C.M. van den Heever, is Krige se eerste
digbundel Kentering (1935) persklaar gemaak en uitgegee. Haarhoff het ook die
besonder geesdriftige inleiding tot die bundel geskryf.
'n Groot deel van die poësie wat Haarhoff geskryf het, is vertalings, verwerkings
of vrye na-digtinge van die klassieke digkuns. Sy ‘oorspronklike’ verse het soms 'n
retoriese dreun, afgewissel met 'n speelse, byna kinderlike sangerigheid. Hy het
vroeg reeds 'n eie aksent tot die digkuns van sy mede-Twintigers toegevoeg met
sy verse oor die mitologie en figure uit die klassieke oudheid.
Hy het 'n groot aantal artikels oor opvoedkundige sake geskryf. Die opkoms van
die wetenskap en die tegnologie het hy gesien as 'n bedreiging vir die humanistiese
studies en hy het dikwels gewaarsku dat dié feit ten
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grondslag lê van 'n vervlakking van ware opvoedkundige standaarde. Die term
‘geleerde barbarisme’ kom meermale in sy geskrifte voor en die waarde van 'n
Grieks-Romeinse basis in die opvoeding word steeds beklemtoon.
Haarhoff was 'n groot voorstander van dubbelmedium-onderwys en hy het telkens
gewaarsku teen die verbrokkelende resultaat, soos hy dit gesien het, van
moedertaalonderwys wat kinders van die twee taalgroepe in Suid-Afrika geskei hou.
Hy het by meer as een geleentheid vir Alexander, Augustus, Vergilius en Seneca
as getuies geroep om die waarde van kulturele samewerking te beklemtoon.
Hy het pront-uit gepraat van 'n vorm van ‘apartheid’ tussen Afrikaanssprekende
en Engelssprekende Suid-Afrikaners en dit as 'n ‘onreg teenoor ons kinders’
bestempel. In menige briewe aan koerantredakteurs het hy steeds sy geloof bely
dat ‘the other language and culture should be regarded as an enrichment, not as a
threat.’
Haarhoff het nie geskroom om as akademikus aan omstrede politieke polemieke
mee te doen nie. Sy ‘liberale’ opvatting oor die stemreg en die parlementêre
verteenwoordiging van die nie-blanke rasse in Suid-Afrika het hy met groot geesdrif
en oortuiging gepropageer. Soms het hy die bespreking van 'n roman (soos Abel
Coetzee se Waarheen, Vader) gebruik om op die ‘tragedie’ van apartheid te wys
en om vir 'n groter verdraagsaamheid vir mense van gemengde bloed te pleit.
Maar oorheersend en oorkoepelend oor alles wat Haarhoff geskryf het, staan sy
geloof in die waarde van die antieke beskawings. Hiermee hang saam die konstante
wyse waarmee hy geskiedkundige parallelle trek. So vergelyk hy bv. die Griekse
onafhanklikheid van 1821 met die Grieke se vryheidstryd teen Spartaanse
verdrukking in die 5de eeu v.C.
In Tria Corda bring Haarhoff hulde aan sy drie liefdes: ‘die vaderland waarin hy
wortel geskiet het, die Europese stede waarin hy sy gees ontwikkel het, en (nie
minder lewend nie) daardie antieke wêreld wat nog altyd liefde vir sy skoonheid kan
uitlok.’
Vir Nederland het Haarhoff 'n groot liefde en bewondering gehad. Toe 'n groep
Afrikaanse skrywers onder leiding van D.B. Bosman, N.P. van Wyk Louw en W.E.G.
Louw in 1940 'n bloemlesing ten behoeve van Nederlandse vakgenote in hul ‘uur
van beproewing’ saamgestel het, was Haarhoff een van die bydraers. Sy gedig By
1
die ontvangs van 'n brief uit Holland ná die inval lui soos volg:

1

Tussen die engtes, Kaapstad 1940, p.129.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

123
Dis rooi in bollevelde en goud en skyn van blou Ai, vriend, toe het die lewe bly gevloei.
Waar is die hande wat gehelp het, waar's hul nou?
Waar is die hart se lag, die lentebloei?
Rooi bloed-gedrenkte velde; staal-blou; en goud - van waar?
Ai, vriend, die donker het jou gees gevang.
Waar is die drome wat ons hier gedroom het, waar
die toekoms waar ons harte na verlang?
Jou brief - Ek dink: nou het die valgordyn
Ons onverbiddelik geskei, geskei.
Maar God sal die verdelging 'n perk stel en termyn,
En goud sal kom uit wat jy ginds moes ly.

Sy studente en kollegas het groot waardering gehad vir sy innemende en minsame
karakter. Sy hele optrede - dikwels ook in omstrede sake - was gerig op die positiewe
en die saambindende en hy het met voorbeelde uit die Romeinse geskiedenis
aangetoon watter middelpuntsoekende kragte daar in etiese en estetiese beginsels
opgesluit lê. 'n Ware aristokraat van die gees het ons ontval.
ERNST VAN HEERDEN

Voornaamste geschriften
Schools of Gaul: a study of pagan and Christian education in the last century of the
Western empire. London, Oxford University Press, 1920.
Primi Gradus. Kaapstad, Maskew Miller, 1923.
Die klassieke in Suid-Afrika. Pretoria, Van Schaik, 1931.
Tria Corda. Gedigte. Pretoria, De Bussy, 1931.
Vergil in the experience of South Africa. Oxford, Blackwell, 1931.
The holistic attitude in education. Johannesburg, University of Witwatersrand
Press, 1932.
Die liefde van Catullus. Bloemfontein, Nasionale Pers, 1933.
The achievement of Afrikaans. Johannesburg, CNA, 1934 (met C.M. van den
Heever).
On Catullus XLIV.21 in Classical Philology (Chicago) 29(3), Julie 1934, p.255-256.
Die kortverhaal van die Grieke en Romeine. Uit die oorspronkelike versamel en
vertolk. Pretoria, De Bussy, 1935.
Afrikaans: its origin and development; lectures delivered before the University of
Oxford on 19th and 20th Februari, 1936. Oxford, Clarendon Press, 1936.
Briewe aan Reinhardt. Reissketse. Bloemfontein, Nasionale Pers, 1936.
An interpretation of Horace in Forum I (48:2), Febr. 25, 1939.
Life and thought in the Greek and Roman world. London, Methuen, 1940 (met M.
Cary).
Harvest Home. An English rendering of the Afrikaans idyll Somer by C.M. van
den Heever. Johannesburg, Afrikaanse Pers, 1945.
Die antieke drama. 1: Tragedie. Johannesburg, Afrikaanse Pers, 1946.
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Koorsang uit Euripides (Troades) in Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring II,
1946, p.30-31.
The stranger at the gate: aspects of exclusiveness and co-operation in ancient
Greece and Rome, with some references to modern times. Oxford, Blackwell, 1948.
South African poetry in Alex Premiger (ed.), Encyclopaedia of Poetry and Poetics.
Princeton University Press, 1965.
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Anne Hallema
Franekeradeel 8 september 1893 - Breda 23 februari 1973
‘Ik maak mij zorgen, dat ik het niet meer klaar krijg.’ Aldus de historicus Hallema in
de loop van een onzer laatste gesprekken te zijnen huize waarin hij het had over
zijn breed opgezet werk, dat de galeistraf zou behandelen.
Het moest, enkele kleine werkjes daargelaten, zijn vierendertigste boek worden.
Eenzaam, door ziekten gekweld, met moeite van zijn stoel opstaande, maar nog
helder van geest en omringd door studiemateriaal, streefde hij naar het felbegeerde
einddoel met alle volharding, de rechtgeaarde Fries eigen. Herhaaldelijk reeds had
men hem in het Diaconessenhuis van zijn woonstad Breda moeten opnemen, alles
bijeen vele maanden lang; maar wie menen mocht, dat Hallema daar zijn tijd in
ledigheid zou hebben doorgebracht, vergist zich bepaald. Naast zijn bed had hij
een schrijftafel laten plaatsen, waaraan hij regelmatig enkele uren per dag werkte.
Straks, wanneer hij weer terug zou zijn in zijn huis aan de Valkenierslaan nr.274 een huis vol boeken, manuscripten en aantekeningen - straks zou de materie wel
nader worden uitgewerkt!
Anne Hallema werd geboren 8 september 1893 in de gemeente (voormalige
grietenij) Franekeradeel, en wel in het dorp Tzum, ook wel Tjum, door Van der Aa
in zijn Aardrijkskundig Woordenboek ‘ver het grootste’ dier grietenij genoemd, met
de destijds (1848) hoogste toren van heel Friesland. Men vond er in vroegere eeuwen
o.m. een aantal adellijke staten en een nonnenklooster. Anne's vader, Jan Hallema,
bij de Burgerlijke Stand bekend als ‘gardenier’ oftewel warmoezenier, was een man
van uitstekende gaven en bekleedde een reeks bestuursfuncties, onder andere die
van wethouder van Franekeradeel. Uit diens eerste huwelijk met Aafke van Dijk zijn
twee zoons te vermelden, Ruurd en diens jongere broeder, genoemde Anne. Als
weduwnaar hertrouwd met Hester Abma, had de vader uit deze echt nog twee zoons
en een dochter.
Voor het beroep van zijn vader niet voelende, bezocht de jeugdige Anne de
normaalschool in Franeker en werd vervolgens per 1 november 1912 uit zijn
geboorteplaats overgeschreven naar dat voor de historicus zo aantrekkelijk stadje,
waar hij zijn loopbaan als onderwijzer begon. Het zou niet voor heel lange tijd zijn,
want toen Nederland in de dagen van de eerste wereldoorlog mobiliseerde, werd
ook hij vrij spoedig onder de
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wapenen geroepen en aldus aan zijn werkkring onttrokken. Met dat al is het voor
Hallema een zeer belangrijke periode geworden. Op 15 mei 1915 immers trouwt hij
te Franekeradeel met Aukje Miedema, geboren te Wonseradeel 17 mei 1892; een
gelukkig huwelijk, dat een halve eeuw duren mocht, totdat zijn zozeer betreurde
levensgezellin hem op 24 augustus 1965 te Breda ontviel. Zij was hem steeds tot
steun geweest, ook door haar belangstelling in zijn werk. Het echtpaar kreeg twee
dochters, Sipkje en Aafke, tweelingen, geboren te Franeker 21 februari 1916.
Na zijn militaire dienstplicht te hebben vervuld en een nader vakexamen te hebben
afgelegd, werd Hallema per 1 november 1920 tijdelijk opvoedend ambtenaar bij het
Rijks Tucht- en Opvoedingswezen te Leeuwarden. Twee jaren later, wederom op
1 november, na nog korte tijd in de Rijksopvoedingsgestichten te Alkmaar en
Harderwijk gefungeerd te hebben, aanvaardde hij de betrekking van opvoedend
ambtenaar (onderwijzer) aan de Tuchtschool voor jongens, destijds gevestigd te
Ginneken en ingevolge de annexatie van 1942 te Breda. De qualificatie onderwijzer
is in het begin der jaren vijftig veranderd in groepsleider - de werkkring bleef geheel
of nagenoeg dezelfde - en het briefpapier der instelling heeft thans aan het hoofd
Rijksinrichting voor Jongens den Hey-acker. Handhaving van tucht is na de tweede
wereldoorlog hier te lande hoe langer hoe meer uit de mode geraakt en toen een
nieuwe benaming gevonden moest worden is het Hallema geweest, die haar te
berde bracht. Ook op de voorgevel van het gebouw staat thans Den Hey-acker te
lezen, een naam, ter plaatse al eeuwen geleden bekend. Het was bij de bestudering
van oude kaarten betreffende de bossen rond Breda, berustende op het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage en het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, dat Hallema
deze benaming ontmoet had, en zij sprak hem ten deze, behalve uit historische
overweging, ook in ander opzicht aan: ‘Evenals de wilde heide tot vruchtbaar en
productief gebied wordt gemaakt door de aanleg van of ontginning tot een hei-akker’,
aldus schreef hij in De Bredasche Courant van 5 juni 1953, ‘zo wordt nu ook al bijna
een halve eeuw in de tuchtschool, geestelijk gezien, aan de verbetering der
gezindheid van de verpleegden gewerkt. Zij worden er lichamelijk en zedelijk sterker
gemaakt om de voor hen vaak moeilijke strijd in het leven met meer succes dan
voorheen te voeren, om met goede voornemens en zedelijke veerkracht zich te
wapenen tegen verleiding van allerlei aard. Dat is dus de geestelijke en zedelijke
ontginningsarbeid in de tuchtschool op de plaats waar reeds in de 17e eeuw ‘den
hey-acker’ als nieuw ontgon-
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nen gebied, dicht bij de kromming van de boven-Mark, lag.’
Aan deze instelling is Hallema als groepsleider verbonden gebleven tot zijn
pensionering in 1958. Een drietal oud-collegae van hem had de voorkomendheid
mij omtrent zijn ambtsbediening uitvoerig in te lichten. Het is wel een zeer goede
reputatie, die hij hier heeft nagelaten. Hij had hart voor de jongens. Dit wil echter
niet zeggen, dat hij enige zijns inziens onverantwoorde verslapping der bij de
instelling behorende discipline ooit zou hebben goedgekeurd. Vertegenwoordiger
van de oude stijl, verlangde hij orde en hij bezat van nature de gave om die in de
omgang met zijn van huis uit nogal rumoerig volkje ook te handhaven: ‘Hij was een
man van weinig woorden; het werd rustig in de klas zodra hij over zijn bril keek.
Maar’, zo heette het verder, ‘niemand kwam bij hem iets te kort. Wanneer een jongen
te kennen gaf graag iets te willen vragen, werd hij geholpen.’ Menigeen, die op het
hellend vlak was geraakt, zal hem later met dankbaarheid hebben herdacht.
Belangrijke beslissingen inzake het systeem van het tucht- en opvoedingswezen
liepen op de instelling altijd mede over Hallema, en wanneer het naar zijn mening
de verkeerde richting dreigde uit te gaan, wist hij met kracht voor zijn zienswijze op
te komen. Met kracht, ook met vasthoudendheid. De vraag of dit bevorderlijk was
voor een eventuele promotie hield hem bepaald niet bezig. Het was hem genoeg
naar zijn beste weten zijn plicht te doen. Karaktervast, gelovig lidmaat der
Nederlandse Hervormde Kerk, humaan, hulpvaardig zowel binnen als buiten de
instelling waaraan hij verbonden was, werkzaam in de hoogste mate, ging hij door
het leven. Op theologisch gebied had hij enkele examens afgelegd, waaraan hij de
bevoegdheid ontleende tot het geven van godsdienstonderwijs en ook tot preken;
maar dit laatste heeft hij slechts bij uitzondering gedaan, vermoedelijk alleen in de
Tuchtschool bij verhindering van de dominee. Een orator was Hallema, in
tegenstelling tot zijn vader, beslist niet. Wèl zijn van zijn hand religieuze meditaties
verschenen, zowel in de kerkelijke als in de dagbladpers.
Een harde werker! Want naast de vervulling van zijn huiselijke en ambtelijke
plichten waren daar dan ook nog de geschiedvorsing en zijn permanente drang tot
publicatie op dit gebied, zelfs wel tijdens de uren zijner ambtsbediening. Wanneer
zijn klas met schriftelijk werk bezig was, wist Hallema deze kans voor zijn wetenschap
te benutten. Wanneer hij, zoals regelmatig voor kwam, een avond en nacht in het
gebouw der inrichting moest doorbrengen om bereikbaar te zijn voor het geval zich
enige on-
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regelmatigheid zou voordoen, kon hij reglementair te half elf uur gaan slapen; maar
telkens weer werd vastgesteld dat te twee uur in de nacht het licht op zijn kamer
nog steeds brandde...
Reeds in zijn jongensjaren geboeid door historisch-romantische lectuur en
geschiedkundige merkwaardigheden in zijn omgeving, had Hallema - practisch
autodidact - spoedig de weg weten te vinden naar bibliotheken, archieven en
natuurlijk ook musea. Zo is het duidelijk, dat hij na zijn benoeming aan de Tuchtschool
te Ginneken ook een geregeld bezoeker werd van het gemeente-archief te Breda,
waar destijds dr. J.F. Corstens resideerde. In zijn uitvoerige studie Honderd jaar
stadsarchief heeft ons medelid, de tegenwoordige gemeente-archivaris dr. F.A.
Brekelmans, indertijd vastgelegd dat het eerste bezoek van Hallema werd genoteerd
in 1923; eerlang zou hij hier de oudste bezoeker worden. Al spoedig, in de loop van
1925, had hij met een paar anderen gesolliciteerd naar een assistentsplaats op dit
1
archief, echter zonder gunstig resultaat. Het zou voor hem geen beletsel vormen
om een enorme activiteit te ontwikkelen op het gebied der historie van stad en
baronie.
In gemeld jaar 1923 was, daargelaten nog de verspreide artikelen, het eerste
boek van Hallema reeds lang verschenen, te weten zijn inmiddels uitverkocht Koart
oersjuch fen de Fryske skiednis (1918), dat dus aan zijn stamland gewijd werd. Met
de taal, waarin dit overzicht werd geschreven, was hij opperbest vertrouwd; als
tweede in de reeks wist hij al op jeugdige leeftijd de Fryske akte te verwerven,
uitgereikt door de Underwiiskommisje fan it Selskip for Fryske Tael- en
Skriftekennisse. Zijn andere boeken betreffende Friesland zouden echter in het
Nederlands verschijnen. Naast zijn heel wat geraadpleegd Franeker door de eeuwen
heen noem ik hier alvast De Geschiedenis der Martini of Groote Kerk te Franeker
(deel I, tot 1566), dat in 1931 in boekvorm het licht zag als een samenvatting van
eerder door hem gepubliceerde artikelen. Deze arbeid bezorgde hem echter in zover
een teleurstelling, dat het tweede deel nimmer in druk zou verschijnen; ‘de uitgever
zag er,’ zoals de auteur mij eens verklaarde, ‘geen brood in’. Intussen, het eerste
deel is ook al vele jaren uitverkocht en Hallema ging natuurlijk onvervaard verder.
In Morks-Magazijn van december 1942 heeft H.G. Cannegieter, toen de

1

Vergelijk dr. Brekelmans, aan wiens vriendelijkheid ik verschillende gegevens dank, in het
nog nader te noemen Jaarboek van De Oranjeboom 15, 1962, p.53 en volgende. Er is ook
sprake van geweest, dat Hallema de redactie van de Leeuwarder Courant zou gaan leiden,
maar hij bleef voor Breda behouden.
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vijftigste verjaardag van onze historicus in zicht kwam, aan de hand van
mededelingen van Hallema zelf besproken hoe naast de reeds aangestipte
heemkundige gedachte ook de dagelijkse werkzaamheid op de Tuchtschool deze
tot heel wat studie heeft geïnspireerd. De gestichtsgeschiedenis in haar diverse
facetten heeft hem als sociaal denkend mens steeds weer bezig gehouden. Zo heeft
hij baanbrekend werk verricht waar het gold de historie van het gevangeniswezen
en hetgeen daaraan annex was. Nadat in 1928 zijn Haarlemsche gevangenissen
van de pers gekomen was als een der Werken van de vereniging Haerlem, bundelde
hij een achttal jaren later een reeks vroeger van zijn hand verschenen populaire
schetsen onder de titel In en om de gevangenis. Van vroeger dagen in Nederland
en Nederlandsch-Indië. De Amsterdamse hoogleraar prof. dr. H. Brugmans, die het
belang van deze vooral op archivalisch onderzoek berustende artikelen terdege
inzag en Hallema's belangstelling krachtig heeft aangewakkerd, schreef in oktober
1936 in zijn waarderend Voorwoord: ‘Terwijl de heer Hallema zich van den aanvang
af heeft gezet aan de studie van ons gevangeniswezen in ruimen omvang, heeft hij
zich later ook gewijd aan het onderzoek van de daarmede min of meer verwante
philanthropische instellingen van allerlei aard, gods- en gasthuizen, wees-, tuchten spinhuizen.’ De kroon op zijn onderzoekingen naar onze voormalige
gevangenissen zette Hallema in 1958 bij de verschijning van zijn samenvattend
standaardwerk Geschiedenis van het gevangeniswezen, hoofdzakelijk in Nederland.
De figuren, die de door prof. Brugmans vermelde inrichtingen bevolkten, zijn door
Hallema behandeld in zijn uitvoerige studie Gestichtstypen uit den ouden tijd,
oorspronkelijk verschenen als artikelenreeks in het periodiek Het Ziekenhuiswezen.
Wanneer men in de ondertitel onder andere leest: ‘Maatschappelijk hulpbetoon en
krankzinnigenverpleging vastgekoppeld aan het gevangeniswezen in de 17e en
18e eeuw’, dan bereidt ons dit al dadelijk op ernstige misstanden voor. En voor wat
speciaal betreft de historie der weeshuizen heeft hij de vruchten van zijn studie ook
neergelegd in diverse boeken. Na zijn Geschiedenis van het Klaarkampster Weeshuis
te Franeker, 1597-1897 volgde op dit gebied zijn Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis
te Bolsward 1553-25 November-1953, en verder is daar dan vooral zijn Geschiedenis
van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft, een lijvig werk van rond 550
bladzijden (kleine druk), waarin ook gegevens over dergelijke instellingen in heel
ons land. Van zijn belangstelling voor de jeugd - hij schreef o.m. ook in het tijdschrift
Het Kind - getuigt voorts het werkje Kinderspelen voorheen en thans, door A. Hallema
en J.D. van der
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Weide. In zijn Woord vooraf, van februari 1943, repte de oud-hoogleraar prof. dr.
J.H. Gunning Wzn. van de ‘fenomenale belezenheid’ van eerstgenoemde, en verder
heet het hier: ‘Waar hij (Hallema) den tijd vandaan haalt voor zijn uitgebreide studiën
en zijn wonderbaarlijke productiviteit - wonderbaarlijk, want hij kan daaraan slechts
zijn snipperuren wijden; overdag is hij werkzaam als opvoedend ambtenaar en
onderwijzer aan de Tuchtschool te Breda - is een raadsel.’ Wij zijn thans bij machte
om dit raadsel op te lossen. De nacht was zo vriendelijk een extra-dosis snipperuren
te fourneren.
Van de andere terreinen, waarop onze historicus zich bewoog, dient hier nog de
kerkgeschiedenis naar voren te worden gebracht. Ten deze schreef hij, behalve
veel verspreide studiën, boeken betreffende de Hervormde Gemeente te
2
Fijnaart-Heiningen en die te Ginneken. Hij stelde speciaal levendig belang in de
historie van het Protestantisme bezuiden de rivieren en heeft onze kennis hiervan
aanmerkelijk uitgebreid, maar publiceerde tevens een apart verschenen studie over
de Utrechtse kapittels. Voorts valt te wijzen op enkele afzonderlijke uitgaven over
naamkunde (onder andere Franeker bijnamen) en ook over de geschiedenis van
het bedrijfsleven, zoals de beetwortelsuiker-industrie en het bierbrouwen. Deze
laatste, Het bier en zijn brouwers. De geschiedenis van onze oudste volksdrank
(1968), in samenwerking met ir. J.A. Emmens l.i. tot stand gekomen ingevolge
opdracht van het Centraal Brouwerij-Kantoor, werd - naar Hallema mij verklaarde ten slotte tegen zijn zin besnoeid. En dan zijn er zijn populaire biografische werken
over Amalia van Solms, Cornelis Maartenszoon Tromp, Hugo de Groot (herdrukt
1946), Prins Maurits en Koning Willem II. Ook worde hier vermeld zijn Oranjevorsten
in ballingschap. Van Dillenburg en Londen uit voor vrijheid en recht (Oranje-ballingen
1567-1945), vrijwel geheel geschreven en ook reeds door de NV Leiter-Nypels te
Maastricht gezet tijdens de bezettingsjaren. ‘Een waagstuk’ noemde Hallema dit
kort na de bevrijding in zijn voorwoord; ‘de vijand lag nog op de loer’. Inderdaad, de
bruisende liefde voor ons Vorstenhuis komt in dit werk wel zeer duidelijk naar voren!
Begin 1943, aldus F.A. Brunklaus in zijn Ten geleide, ‘bracht de heer Hallema het
actueele, dezen tijd beschrijvende part van zijn boek persoonlijk naar Maastricht.’
In dit verband zij tevens aangestipt dat onze Oranjeklant, die toetreding tot de
Kultuurkamer met beslistheid afwees, als gevolg zijner relaties met de
verzetsbeweging in

2

In samenwerking met L. Merkelbach van Enkhuizen, pr., wijdde hij ook een boek aan de
geschiedenis der burgerlijke gemeente Ginneken en Bavel.
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1945-1946 zitting heeft gehad in de tijdelijke raad der gemeente Breda; maar toen
deze in de zomer van laatstgemeld jaar door een definitieve werd vervangen, trok
hij zich terug uit de politiek, gelijk hij ook het verenigingsleven met zijn vele
vergaderingen zo veel mogelijk uit de weg ging. De wetenschap riep, telkens en
telkens weer!
Ziet hier een en ander over zijn in boekvorm verschenen studiën, nu eens voorzien
van specifieke annotaties uit de gedrukte en ongedrukte bronnen, dan weer in het
algemeen gedocumenteerd door uitgebreide lijsten der geraadpleegde literatuur
(en archivalia). Ik ben er zeker van, dat Hallema zelf niets liever had gedaan dan
zich ook in laatstbedoelde gevallen in finesses te begeven. Hier heeft echter, zoals
bij herhaling met zovele woorden tot uiting kwam, een remmende factor een rol
gespeeld, te weten de financiële opzet der uitgave, waarmede de auteur veelal
reeds bij voorbaat rekening had te houden. In zijn geciteerd artikel gaf H.G.
Cannegieter drie decennia geleden deze uitlating van Hallema zelf weer: ‘de
beperktheid van ons taalgebruik maakte het soms moeilijk volledige publicaties van
bepaalde en zeer gespecialiseerde onderwerpen te kunnen laten afdrukken. Dit
heeft mij wel eens genoopt dergelijke onderwerpen te populariseren en te bewerken
in den vorm van voor het groote publiek leesen genietbare tijdschrift- of
courantenartikelen.’ En zo is er, als concessie aan de belangen der uitgevers, allengs
ook een reeks boeken van zijn hand verschenen, zich in de eerste plaats richtende
tot ‘het niet rechtstreeks vakkundig-historische, dus tot het groote Nederlandsche
publiek’ (voorbericht van zijn Cornelis Maartenszoon Tromp). Een uitgebreide schare
historievrienden heeft er, stellig ook tot Hallema's genoegen, van genoten. Maar
dat onze auteur, zo de kaarten daarvoor gunstig lagen, met graagte de gelegenheid
tot uitvoerige documentatie aangreep, blijkt bijvoorbeeld wel uit zijn Geschiedenis
van het gevangeniswezen, waarvoor de Minister van Justitie een subsidie toestond,
en uit zijn tevens reeds vermelde werk over het Delftse weeshuis, geschreven in
opdracht van het Regentschap, dat de voor de uitgave benodigde middelen in ruime
mate beschikbaar stelde. Men vindt hier talloze nauwgezette verwijzingen naar
gedrukte en archivalische kenbronnen.
Een enkel woord nog over zijn boeken in manuscript. Hallema's hierboven
gesignaleerde vrees, dat hij zijn werk over de galeistraf niet meer

3

Over verzetswerk alhier Hallema in zijn boek Breda vertelt van zijn bevrijding. 28-30 october
1944 (Breda 1947). Hier natuurlijk ook een hoofdstuk met schetsen van vroegere bevrijdingen
der stad, van 1577 af.
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klaar zou krijgen, werd helaas bewaarheid. In oktober 1971 zond hij mij uit het
Diaconessenhuis een uitvoerig schema over de toepassing van deze straf sinds de
grijze oudheid onder andere in de landen van het Middellandse Zee-bekken, maar
later ook wel in de Nederlanden. Tot een vergevorderde uitwerking van deze opzet
is het niet gekomen, maar wij beschikken gelukkig over enkele voorbereidende
4
artikelen van zijn hand. Verder is er een boek over de geschiedenis van de Politie,
door hem geschreven in samenwerking met mr. N. Groeneweg; naar ik bij het
afsluiten van dit levensbericht verneem is de kans zeer groot, dat dit nog in 1973
ter perse gaat. Ten slotte zij vermeld uit Hallema's laatste jaren zijn Geschiedenis
van de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft, aansluitend bij zijn
werk over het weeshuis aldaar. Deze vermogende dame, Maria Duyst van Voorhout,
dochter van een Delftse burgemeester en als weduwe hertrouwd met Frederik
Adriaan baron van Reede, vrijheer van Renswoude en Emmickhuysen, had bij haar
testament van 1749 - kort gezegd - aanmerkelijke fondsen voor studie en
vakopleiding in het leven geroepen ten behoeve van de snuggerste weesjongens
van minstens vijftienjarige leeftijd uit ‘het Stads-Kinderhuis der stad Utrecht, item
het Weeshuis der stad Delft ende het Weeshuis van 's-Gravenhage.’ De verschijning
van dit boek kon mij vooralsnog niet worden gegarandeerd.
Intussen, naast het aanmerkelijk oeuvre dat Hallema in zijn boeken heeft
neergelegd is hier nog het volgende te vermelden. Hij zelf, die het beter dan ieder
ander beoordelen kon, heeft mij eens tussen twee trekken aan zijn sigaar verzekerd,
dat aan zijn elders opgenomen publicaties bepaald meer arbeid ten grondslag heeft
gelegen. Bij de redacties der belangrijkste tijdschriften op allerlei gebied waren zijn
historische artikelen hartelijk welkom, en dan is er nog zoveel meer. Mejuffrouw
H.E. Verwoerd, bibliotheek-assistente van het gemeente-archief te Breda, toonde
mij onder andere een door haar opgestelde - nog slechts voorlopige - lijst, houdende
circa honderd namen van periodieken waarin werk, en dikwijls héél wat werk, van
Hallema te vinden is. Er kan geen sprake van zijn om ten deze uitgebreid in
bijzonderheden te treden. Om een indruk te geven moge hier, na het terloops reeds
vermelde, tenminste nog een aantal dier namen worden opgesomd: Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch

4

Vermeld in zijn Geschiedenis van het gevangeniswezen (1958), p.90, noot 1; over de bagno's
alhier p.218. Nader stip ik nog aan zijn Nieuwe gezichtspunten uit oude stukken betreffende
de toepassing van de galeistraf hier te lande gedurende de zestiende eeuw in Marineblad,
1966.
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Genootschap te Utrecht (tot lid waarvan hij reeds op vrij jeugdige leeftijd werd
benoemd); Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde; Tijdschrift
voor Geschiedenis; Economisch-Historisch Jaarboek; Nederlandsch Archief voor
Kerkgeschiedenis; Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht;
Nederlandsch Archievenblad; Antwerpsch Archievenblad; Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde; Oud-Holland; De Nieuwe Gids; Spiegel Historiael; Historia; Historie
in Woord en Beeld; Stemmen des Tijds; Het Boek; Kamper Almanak; Nieuwe Drentse
Volksalmanak; Brabantia; Jaarboek van de Geschieden Oudheidkundige Kring van
Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, tot de oprichters waarvan Hallema in
1948 behoorde (tevens het eerste jaar bestuurslid en vele jaren lid der redactie van
dat Jaarboek).
Dat de onvermoeibare schrijver in deze rubriek van meer fragmentarische
pennevruchten zijn stamland niet vergat, blijkt al dadelijk uit J.J. Kalma's Repertorium
Frieslands Verleden. Overzicht van Tijdschriftartikelen de Friese Geschiedenis
betreffende (1955), samengesteld in opdracht van het bestuur van het Fries
Genootschap van Geschied-Oudheid- en Taalkunde. Hierin worden ongeveer
negentig publicaties van Hallema vermeld, sinds zijn jonge jaren opgenomen in
Frisia; It Heitelân; Yn ús eigen Tael; It Beaken; De Vrije Fries; Fryslân; Slocht en
Rjocht; Het Fries Landbouwblad, etc; circa veertig hiervan werden in het Fries
geschreven. Behalve lid onzer Maatschappij en ridder in de Orde van Oranje-Nassau
werd hij dan ook onder meer erelid van dat Fries Genootschap en tevens benoemd
tot lid van de Fryske Akademy te Leeuwarden.
Zijn brede belangstelling blijkt verder b.v. nog uit zijn artikelen in: Nederlands
Theologisch Tijdschrift; Nieuw Theologisch Tijdschrift; Tropisch Nederland; De
Indische Gids; De West-Indische Gids; Koloniaal Weekblad; Militair-rechtelijk
Tijdschrift; De Militaire Spectator; Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (het
Genootschap voor Geschiedenis der Genees-Natuur- en Wiskunde te Leiden
vereerde hem het lidmaatschap); Tijdschrift voor Tandheelkunde; Nederlandsch
Juristenblad; Rechtsgeleerd Magazijn; Hartmans Tijdschrift ter beoefening van het
administratief recht, en andere jurische periodieken; Onze Kunst; Tijdschrift der
Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis; Tijdschrift voor de Politie;
De Politiegids; Algemeen Nederlandsch Politie-Weekblad. Houtvesters vonden
historische tractaties geserveerd in het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift,
schoenfabrikanten in Ons Bondsorgaan De Schoen.
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Dit is, gelijk zojuist bleek, nog bij lange na niet alles. In zijn voorlaatste levensjaar
zond Hallema aan enkele relaties onder meer een Lijst van enige uitvoerige artikelen
en bijdragen in periodieken en jaarboeken op historisch-criminologisch gebied, alles
eveneens van zijn hand; zulks - naar hij aan onze toenmalige secretaris De Jong
schreef - ‘niet om te etaleren, doch ze kunnen eens te pas komen.’ Een treffend
staaltje van zijn eerder vermelde hulpvaardigheid, waarvan zo velen hebben
geprofiteerd. Op deze lijst een twintigtal studiën, behalve in enkele reeds genoemde
periodieken gepubliceerd in: Jaarboek Amstelodamum; Amsterdamsch Jaarboek;
Leidsch Jaarboekje; Tijdschrift voor Strafrecht; Verslagen en Mededeelingen van
de Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht (die
Hallema in het begin der jaren vijftig het lidmaatschap waardig keurde; in de delen
X en XII uitvoerige beschouwingen van zijn hand, vooral naar aanleiding van
rechtspraak der Amsterdamse Schepenbank); verder in Themis; Vragen van den
Dag; Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde; en Groot Nederland. In
de beide laatste, respectievelijk jaargang 1926 en 1928, publicatie van en verdere
bijzonderheden in verband met Hallema's spectaculaire vondst op het Leidse
gemeente-archief, te weten die van het oudste ontwerp van Boeventucht, geschreven
door de even veelzijdige als bekende Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590),
onder andere secretaris van Haarlem en agent van de Prins van Oranje. Dit
handschrift, handelend over verbetering van het gevangeniswezen, werd door
Coornhert als gedetineerde onder verdenking van ketterij en rebellie tegen Philips
II ‘begonnen ende voleynt inden Haege opten Voorpoorte opten XXIV en Octobris
LXVII.’ Het ontdekken van dit manuscript moet voor de destijds nog vrij jeugdige
Hallema een hoogtepunt zijn geweest.
Ten slotte dan Hallema's activiteit voor de krant, begonnen in of omstreeks 1916.
Op 17 augustus 1963, toen hij de zeven kruisjes genaderd was, verscheen in De
Bredasche Courant, waarvoor hij toen reeds een kwarteeuw schreef, een redactioneel
artikel onder het opschrift: A. Hallema: Een Vrije Fries. Uit het zeventigjarige leven
van de man, die met H. signeert. Historische artikelen bij duizenden. Wijzende op
zijn veelal gevolgde neiging ‘om uit te gaan van het lokale en de lijnen aan te geven,
die het plaatselijke met het grote geheel van ons volksleven in heden en verleden
verbinden’ merkt de redactie hier op: ‘Dit is steeds een kenmerk van zijn arbeid
gebleven, een kenmerk, dat ook zonder veel moeite is terug te vinden in de bijna
elfhonderd bijdragen, die hij in de rubriek Uit de historie voor De
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Bredasche Courant heeft geschreven.’ Verder heet het hier: ‘In de vrije tijd, die hem
als ambtenaar was toegemeten, trok hij er op uit. Geen reizen waren te ver of te
veel voor hem om in rijks- en gemeente-archieven, in kloosterbibliotheken en musea
de gegevens op te sporen, die hij nodig had voor zijn studie. En niet zelden is het
gebeurd dat de heer Hallema daarbij bijzonderheden ontdekte, die zelfs voor
ingewijden nog onbekend waren.’
Maar ook tal van andere bladen, grotere en kleinere - natuurlijk ook Friese! hebben in de loop der jaren zijn historische schetsen graag opgenomen. Het heeft
er niet weinig toe bijgedragen, dat onze naarstige auteur permanent gewikkeld is
geweest is een stroom van correspondentie. Hij was met zijn uitgebreide kennis,
steunend op een - van zijn vader geërfd - stalen geheugen, een vraagbaak voor
velen. Een zijner vorenbedoelde oud-collegae van Den Hey-acker, die bij hem in
de buurt woonde, verklaarde mij hoe Hallema bijna iedere avond op hetzelfde uur
langs kwam lopen, met rustige gang zijn schreden richtend naar de brievenbus:
‘Men kon er de klok op gelijk zetten.’
In het boven aangehaalde artikel van H.G. Cannegieter, verschenen twee decennia
vóór het zojuist geciteerde uit De Bredasche Courant, heette het reeds dat van de
hand van Hallema meer dan drieëntwintighonderd historische bijdragen in bladen
en periodieken het licht zagen. Het lag in de bedoeling om hem ter gelegenheid van
zijn tachtigste verjaardag te verrassen door aanbieding van een bibliografie, met
de samenstelling waarvan de Gemeentelijke Archiefdienst te Breda zich heeft belast.
Deze hulde is hem helaas niet bewezen kunnen worden, maar het inmiddels angstig
aanzwellende karwei wordt voortgezet. Een nog slechts voorlopige raming van de
bibliotheek-assistente wijst ten dage dat ik dit schrijf, naast de serie boeken, reeds
op circa achthonderd artikelen in periodieken, circa elfhonderd in De Bredasche
Courant en circa dertienhonderdzeventig in andere bladen; waarmede de zaak dus
stellig nog niet bekeken is. In het vooruitzicht op deze bibliografie, waarvan men,
zo onverhoopt publicatie van het geheel onmogelijk mocht blijken, dan toch het
voornaamste in het licht beoogt te geven, volsta ik thans met het hier gebodene.

5

Gaarne heb ik diverse daarvan geciteerd, onder andere in mijn Dirk van Assendelft, schout
van Breda, en de zijnen. Hoewel in die artikelen uiteraard geen omstandige documentatie
mogelijk was, bleek bij ingesteld onderzoek telkens weer van contact met de bronnen.
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En dit alles feilloos werk van onze auteur? Geen sterveling, die het gelooft. De mens
is nog steeds geen machine; trouwens, ook een machine hapert wel eens. Van
Hallema's tekortkomingen was niemand stelliger overtuigd dan hij zelf. In 1954
schreef hij bijvoorbeeld in Folium: ‘Bij een voortgezet archivalisch onderzoek betrapt
men zich er zelf altijd weer op, dat, ondanks vroeger aangewende pogingen om
zoveel mogelijk volledig te zijn, er steeds stof voor ‘nalezingen’ overblijft en dat zelfs
6
de meest minutieus opgezette historische bijdrage immer opnieuw onvolledig blijkt.’
En ja, natuurlijk is ook de gestaag voortglijdende pen van onze nijvere autodidact
wel eens uitgegleden. Het doet niet af aan onze bewondering voor zijn zó omvangrijk
oeuvre, soms baanbrekend en telkens weer over de meest uiteenlopende
onderwerpen nieuws brengend, dat met graagte vernomen werd. ‘Ons vak’, aldus
getuigde nog niet lang geleden ons Groninger medelid, de historicus dr. H.P.H.
Jansen, ‘heeft veel te danken aan onderzoekers, die daarin niet van jongsaf zijn
7
opgeleid.’ Door figuren als Hallema wordt het ruimschoots bewaarheid.
Bij alle bindingen van wederzijdse sympathie, die hij met talrijke Brabanders van
elke geestelijke instelling onderhield, is Hallema duidelijk de man van het Noorden
gebleven. Zijn herkomst verloochende zich, ook na een halve eeuw domicilie in het
Zuiden, geen ogenblik. Het contact met Friezen en het stamland was en bleef
levendig. In zijn gezin, midden in de Baronie van Breda, sprak men Fries. Van het
Fries gezelschap, dat een tiental jaren te Breda bestaan heeft, en waar uiteraard
niet anders gesproken werd, was Hallema korte tijd de ‘skrieuwer’ of secretaris. Zo
bleek ook de door zijn relaties ontvangen kennisgeving van zijn overlijden allereerst
in het Fries gesteld te zijn; waarnaast de Nederlandse versie. De advertentie in de
Leeuwarder Courant bezigde slechts de streektaal.
In zijn wezen dus vóór alles een Fries. Maar dan toch een Fries, die het in het
Brabantse land wel bijzonder goed gedaan heeft.
F.A. HOLLEMAN

6
7

Folium Librorum Vitae Deditum 4, 1954, p.119.
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1972, p.432.
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Klaas Hanzen Heeroma
Hoorn op Terschelling 13 september 1909 - Groningen 21 november
1972
Klaas Hanzen Heeroma werd op 13 september 1909 te Hoorn op Terschelling
geboren als zoon van Hendrik Cornelis Heeroma en Rensje Aldina de Vries. Zijn
vader was er hoofd van de christelijke school, maar werd het jaar daarop leraar aan
de christelijke kweekschool te Zwolle. Daar heeft zijn zoon het gymnasium bezocht,
waarna hij in 1928 in Leiden in de Nederlandse taal- en letterkunde is gaan studeren.
Zijn keus was op Leiden gevallen om Verwey, wiens werk hij als gymnasiast had
leren kennen en bewonderen. Naast deze leermeester trof hij er Kern, Van Wijk,
Huizinga en Jan de Vries aan. Zijn plan bij Verwey te promoveren op Bilderdijk heeft
hij moeten laten schieten toen het onderwerp te omvangrijk bleek. Hij is toen onder
Kern gaan werken aan een proefschrift over Hollandse dialektstudies. De linguist
Van Wijk, die met Verwey de grootste invloed op hem heeft gehad, deed hem het
onderwerp aan de hand. In 1935 promoveerde hij erop bij Kloeke, die Kern na diens
dood was opgevolgd. In later jaren heeft hij nadrukkelijk gezegd dat hij zich nooit
als leerling van Kloeke heeft beschouwd, maar dat zijn eigenlijke leermeester Verwey
is geweest, Wat deze voor hem heeft betekend heeft hij in zijn rede bij Verwey's
eeuwgetijde in 1965 en daarna nog enkele malen duidelijk gemaakt.
Nog vóór zijn promotie was zijn naam al naar voren gekomen als schrijver van
de handleiding voor de spelling-Marchant, Niet zóó, maar zó (1934), waarvan achter
elkaar negentien drukken verschenen. Van het honorarium kon hij een jaar lang
leven. Maar bovendien had hij toen al enige naam gemaakt als dichter en essayist.
Als jong student had hij zich aangesloten bij de protestantse letterkundige beweging,
waarin hij al spoedig op de voorgrond kwam te staan, vooral als criticus. In 1932
werd hij in de redactie van Opwaartsche Wegen opgenomen. In 1936 behoorde hij
tot de oprichters van De Werkplaats. Aan de renaissance van de protestantse
letterkunde omstreeks 1930 heeft hij con amore meegewerkt. Het enthousiasme
dat zo kenmerkend voor hem was, ook toen al, verlokte hem tot het schrijven van
een breed opgezette maar te hoog gespannen inleiding voor zijn bloemlezing Het
derde réveil (1934), waarin hij na het réveil van Da Costa en dat van Kuyper de
literaire opleving in zijn eigen dichterkring als een derde vernieuwingsproces in het
protestantse
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culturele leven wilde zien. Zijn pleidooi voor dit standpunt vond nauwelijks weerklank.
Zozeer deze overigens intelligente literaire studie werd aangevochten, zozeer
werd zijn proefschrift, dat het jaar daarop verscheen, algemeen aanvaard als een
wetenschappelijk proefstuk dat rijke beloften inhield. Het vestigde met één slag zijn
naam als dialectoloog en bezorgde hem een studiebeurs die hem in staat stelde de
dialectcentrales van Marburg, Gent en Leuven te bezoeken, er zijn inzichten te
verdiepen en zijn kennis te verruimen. In Leiden teruggekeerd trouwde hij op 14
augustus 1936 met Magdalena Johanna Soetekouw. Hij had in deze medestudente
een geestverwant ontdekt in zijn christen-socialistische levensopvatting en was in
1933 met haar verloofd. Uit hun huwelijk zijn zes kinderen geboren, waarvan één
zoontje maar enkele jaren heeft geleefd. In de zomer van 1936 had hij een
leraarsbetrekking gekregen aan het Rijnlands lyceum te Wassenaar, niet lang
tevoren opgericht door een aantal Leidse hoogleraren. Ook aan de Christelijke HBS
te Leiden is hij nog korte tijd werkzaam geweest. In november 1936 werd hij
medewerker aan het Woordenboek der Nederlandsche taal, waarvan hij met ingang
van 1 oktober 1942 zelfstandig redacteur werd, maar pas in 1948 in vaste dienst.
Hoewel hij van het begin af volkomen berekend bleek voor zijn taak aan het WNT
bevredigde dit werk hem maar ten dele. Het gepast gevoel van eigenwaarde dat
hem al vroeg eigen was botste wel eens met de bedilzucht van oudere redacteuren,
in wie hij wel zijn gelijken, maar moeilijk zijn meerderen kon zien. Bovendien was
hij met hart en ziel docent, hij had een klankbord nodig en de lessen die hij gedurende
enkele jaren (1946-1948) aan de Haagse school voor taal- en letterkunde gaf,
kwamen daaraan maar ten dele tegemoet. In de jaren na de oorlog, toen al sinds
lang elk artikel dat hij schreef van zijn opmerkelijke vakkennis getuigde en hij onder
de jongere vakgenoten door zijn brede eruditie en de oorspronkelijkheid van zijn
ideeën al een vooraanstaande plaats innam, voelde hij zich dermate gefrustreerd
door de gedachte dat hij de vleugels niet wijder uit kon slaan, dat hij nog wel eens
met de gedachte heeft gespeeld theologie te gaan studeren om een
levensbestemming in de kerk te vinden. Toen de Universiteit van Indonesië hem
uitnodigde voor een professoraat in de Nederlandse taal- en letterkunde (met het
accent op de taalkunde) nam hij dat aanbod dan ook aan. Vol enthousiasme trok
hij een half jaar vóór zijn veertigste verjaardag met zijn jonge gezin naar Djakarta.
Teleurgesteld keerde hij in 1952 terug; de soevereiniteitsoverdracht liet voor
hooglera-
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ren van Nederlandse nationaliteit geen plaats meer. Niettemin had hij er in de korte
tijd die hem gegeven was nog vele uiteenlopende activiteiten weten te ontplooien
en er zelfs een promotie geleid.
Het werk aan het Woordenboek kon hij weer opnemen - hij had verlof, geen
ontslag genomen -; nieuwe mogelijkheden schenen zich voorlopig niet te zullen
voordoen. Spoediger dan hij verwacht had, bleek dat echter toch het geval. Er waren
toen hij terugkwam vergevorderde plannen voor de oprichting van een leerstoel
voor de Nedersaksische taal- en letterkunde aan de universiteit van Groningen en
nog binnen het jaar ontving hij zijn benoeming tot hoogleraar, wat ook de oprichting
van het Nedersaksisch instituut inhield. Voortaan zou zijn leven zich in Groningen
afspelen. In Harendermolen vonden de Heeroma's een woning die wat ligging en
ruimte betreft aan al hun wensen voldeed.
Ook dit tweede professoraat heeft hem maar zeer ten dele gegeven wat hij er
zich van had voorgesteld. Een al spoedig uitgebroken conflict verhinderde hem zijn
nieuwe leerstoel zo uit te bouwen als hem aanvankelijk was voorgespiegeld. Des
te groter voldoening gaf hem daarentegen het directoraat van het Instituut, waar dr.
Jan Naarding zijn naaste medewerker werd. Met hem en later ook met anderen
redigeerde hij de nieuwe reeks van de Driemaandelijkse Bladen en organiseerde
hij aan weerszijden van de grens ontmoetingsdagen. ‘Vosbergen’ werd een begrip;
met de universiteiten van Göttingen, Munster en Hamburg werden hechte
verbindingen aangeknoopt en zo werd het Nedersaksisch instituut al spoedig het
middelpunt van een wijdvertakte activiteit waarvan Heeroma de drijvende kracht
was, bezield en anderen bezielend. Op wetenschappelijk gebied culmineerde deze
activiteit in de Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden, die in
1959 begon te verschijnen en waarvan bij zijn dood drie afleveringen met tezamen
dertig kaarten waren verschenen, met een uitvoerig commentaar. Men moet deze
atlas vooral ook zien als, zoals hij het zelf heeft geformuleerd, een model voor de
Europese dialectgeografie. Zo ergens dan komt hierin op indrukwekkende wijze de
brede visie tot uiting die zo kenmerkend voor hem was. Geen ander Nederlands
dialectoloog heeft onze dialecten in een zo wijd verband gezien als hij. ‘Het is mijn
overtuiging,’ schreef hij aan het slot van het artikel waarin hij zijn atlas introduceerde,
‘dat de Nederlandse dialectologie nog een gewichtige rol heeft te vervullen in de
germanistiek. De dialecten langs de Noordzeekust, van Frans-Vlaanderen tot
Oostfriesland, zijn de belangrijkste kenbron van het continentale Ingweoons, de
meer binnenwaarts
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gelegen dialecten bergen de sleutels van het Frankische probleem (dat niet alleen
voor de germanistiek, maar ook voor de romanistiek van het grootste belang is). De
Nederlandse dialectologen moeten beseffen dat zij een bijdrage hebben te leveren
1
tot de Europese taalwetenschap.’ Een eerste voorwaarde voor een Europese atlas
was een Europees nummersysteem, dat hij dan ook in zijn atlas heeft toegepast.
In Taalgeografie in de toekomst (1956) en Vers un atlas linguistique européen (1956)
heeft hij het thema nader behandeld. Het lag dan ook voor de hand dat Weijnen
hem als mederedacteur aanzocht voor zijn Atlas Linguarum Europae.
Met zijn dissertatie begon Heeroma's dialectologische activiteit, waarop in heel
zijn werk een sterke nadruk is gevallen. Na de grondige terugblik van Weijnen op
dit aspect van zijn wetenschappelijk werk kan ik daarover korter zijn dan anders het
geval zou zijn geweest, en mij bepalen tot enkele van de belangrijke onderwerpen
waarop zijn rusteloze belangstelling zich heeft gericht. Een indeling van zijn
dialectologische studies rond enkele thema's is onmogelijk, aangezien vrijwel alle
aspecten van de dialectologie telkens opnieuw nu eens in het ene, dan in het andere
verband dikwijls in een en hetzelfde artikel ter sprake werden gebracht. Met zijn
grote belezenheid en zijn fenomenale geheugen zat ook het meest gecompliceerde
artikel al in zijn hoofd voordat hij het met zijn vlotte pen ging opschrijven. Sommige
maken de indruk causerieën te zijn, gesprekken met zijn lezers à l'improviste
teboekgesteld zonder dat dit hun wetenschappelijk karakter ook maar enige afbreuk
doet.
Maar om op de dialectologie terug te komen, als dialectoloog is Heeroma van het
begin af expansioloog geweest en hij is het altijd gebleven. Hij mag zich dan niet
als leerling van Kloeke beschouwd hebben, hij deelde met zijn promotor diens
expansiologische dialectbeschouwing, al sloegen ze spoedig verschillende wegen
in. In de breed opgezette studie over De Nederlandse benamingen van de uier
(1936) ontwikkelde hij zijn theorie over een middeleeuwse Vlaamse expansie. Er is
nauwelijks een gebied in ons land te noemen waarvan hij de taalgeschiedenis niet
in zijn onderzoekingen heeft betrokken en waarin hij geen aanleiding vond de een
of andere expansiologische theorie te ontwikkelen. Gaandeweg werd hij vertrouwder
met de oudste geschiedenis van het Nederlands en zo werd hij al vroeg geboeid
door de theorie van het ingwaeoons, waarmee hij in Marburg in nader contact was
gekomen. In een lange reeks van artikelen heeft hij er zich tot het laatst van zijn
leven mee beziggehouden (onder andere

1

Leuvense Bijdragen 45, 1955, p.51.
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in Ingwaeoons, 1939; Oudengelse invloeden in het Nederlands, 1953;
Fränkisch-Ingwäonisch und Luxemburgisch, 1957; De ontwikkeling van het
langvocalensysteem in Frankisch en Ingweoons, 1958; Ingwäonisch in
niederländischer Sicht, 1964; Wat is ingwaeoons? 1965; Zur Raumgeschichte des
Ingwäonischen, 1972). Men kan zich indenken dat een in wezen ‘romantische’ geest
als Heeroma was zich aangetrokken gevoelde door een van de meest omstreden
onderwerpen uit onze taalgeschiedenis, waarop de fantasie vrij spel had.
Een belangrijke plaats neemt de expansiologie ook in zijn studies over het
oostnederlands en het Fries in. Met het oostnederlands heeft hij zich sinds het eind
van de jaren veertig beziggehouden, en daarmee met problemen als de ‘frankisering’
van de oostnederlandse dialecten en vooral met de Westfaalse expansie, waarover
hij nog al aangevochten is (Overijselse taallandschappen, 1947; De taalgeschiedenis
van het oosten, 1950; Oostnederlandse taalproblemen, 1951; De westfaalse
expansie, 1953; Het West-Overijselse taallandschap, 1955; Oostnederlands, 1957;
De Oostnederlandse langevocalensystemen, 1961; De geografische indeling der
Oostnederlandse volkstaal, 1963; Stratigrafie van de Oostnederlandse volkstaal,
1963; De westfaalse expansie in Nederland, 1969). Pas vrij laat heeft hij zich op
Friese problemen toegelegd (Friese dialectologie, 1959; Bestek der frisistiek, 1960;
De herkomst van het Fries, 1961; De ontfriesing van Groningen, 1961; Fonologie
van het Fries, 1961; Die Grenze des Friesischen, 1962), al was hij al voor hij zijn
dissertatie schreef ermee in contact gekomen (De herkomst van het Midslands,
1935) en had hij er ook nadien zich mee moeten bezighouden (Een Fries substraat
in Noord-Holland? 1942).
De tientallen studies die Heeroma op het gebied van de taalgeografie heeft
geschreven hebben vrijwel stuk voor stuk aanleiding gegeven tot discussies. Door
de stelligheid waarmee hij ze uitte wekten zijn uitspraken onwillekeurig verweer,
waarbij zijn opponenten te gemakkelijker spel hadden omdat hij zich bij voorkeur
op terreinen bewoog waar het schaarse feitenmateriaal alleen door hypothesen kon
worden gesteund. Dat hij zich van het riskante van zijn bedrijf terdege bewust was
zou men kunnen opmaken uit de vele synthetische artikelen die hij heeft geschreven
(bijvoorbeeld Hauptbewegungen im niederländischen Sprachraum, 1939; Hauptlinien
der ostniederländischen Sprachgeschichte, 1957; De westfaalse expansie in
Nederland, 1969), als wilde hij voor zichzelf en zijn lezers vaststellen tot welke
resultaten zijn studies en die van anderen geleid hadden.
Weinigen onder zijn tijdgenoten hebben als hij op zo'n boeiende wijze ertoe
bijgedragen de historische taalwetenschap te verbreden en te ver-
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verdiepen, met name door de verbinding van taalhistorie en taalgeografie. Maar
van wezenlijker waarde is de constatering dat we vooral aan hem een dieper inzicht
danken in de oudste geschiedenis van onze taal.
Hoewel zijn taalwetenschappelijke en taalgeografische artikelen in zijn werk de
overhand hadden heeft Heeroma zich herhaaldelijk ook beziggehouden met
taalkundige problemen van meer algemene aard, zoals in de rede Taalnatuur en
taalcultuur (1949), waarmee hij zijn professoraat in Djakarta aanvaardde, verder
onder andere in Gevoelswoorden (1947); Het onvoltooide teken (1948); De erfenis
van het Latijn (1956); Het onvervulde woord (1964); Taalgebruik, taalgedrag,
taalbestaan (1964); De volwaardigheid van het Nederlands (1964) en Der
sprachhistorische Apparat der Nederlandistik (1968). Een deel ervan is met enkele
andere, niet eerder verschenen essays, opgenomen in de bundel Der Mensch in
seiner Sprache (1963), die op verzoek van een Duitse uitgever tot stand was
gekomen en waarvan men zou wensen dat er ook een Nederlandse uitgave bestond.
De verschijning van dit boek was voor de NCRV aanleiding hem uit te nodigen tot
het houden van een serie lezingen voor de Theologische etherleergang van deze
omroepvereniging onder de titel Schets van een taaltheologie. Ze vormen de kern
van de bundel die hij Nader tot een taaltheologie (1967) noemde en die verder een
aantal voordrachten en artikelen bevat die in ditzelfde kader passen. In het inleidende
woord verwijst hij naar zijn voordracht Het onvoltooide teken, waarin zijn latere
taaltheologische beschouwingen al in kiem terug zijn te vinden. Noch de
taalwetenschap, noch de theologie heeft tot dusver goed raad geweten met dit boek,
waarvan het uitgangspunt is dat God zich in de taal aan de mensen heeft
geopenbaard en in de taal met hen een verbond heeft gesloten. ‘Een volledige
uitbouw van een taaltheologie is de cultuur- en kerkhistorische taak van de theologen
van onze tijd,’ schrijft Heeroma. De theologen hebben er nauwelijks en dan nog
meest in kryptische bewoordingen op gereageerd.
Als diachronisch lexicograaf kwam Heeroma natuurlijk herhaaldelijk met
toponymische kwesties in aanraking. Zijn oudste opzettelijke toponymische bijdrage
was de magistrale lezing die hij in 1958 op het onomastisch congres in München
hield over Friesische Grenzgewässer, waarin hij over de waternamen sloot en zwet
handelde en die hij in een artikel Tussen land en water (1959) heeft uitgewerkt.
De verschijning van het Nederlands repertorium van familienamen leidde zijn
aandacht naar de betekenis van de anthroponymie voor de dialectologie en de
taalgeschiedenis in 't algemeen. Van het ogenblik af dat hij inzag
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dat het materiaal van dit repertorium kartografisch kon worden bewerkt en het
contemporaine kaartbeeld inzicht kon geven in het verleden was zijn aanvankelijk
scepticisme overwonnen en werd hij een toegewijd medewerker van de reeks.
Samen met zijn medewerker R.A. Ebeling schreef hij de inleidingen voor de delen
Overijsel (1968) en Gelderland (1971); ook had hij toegezegd dit voor het deel
Noord-Brabant te doen. In een aantal artikelen heeft hij de uitkomsten van zijn
anthroponymische onderzoekingen neergelegd (Familienamen in Drente, 1964; Die
friesische Familiennamen auf -a, 1965; Familienamengeographie im Osten der
Niederlande, 1968; Die Drenter Herkunftnamen, 1970; Oostnederlandse
herkomstnamen in Utrecht, 1970; Familienamen in Overijsel, 1972-1973; Over
heterochtone familienamen in Friesland, 1972-1973; Mensen en namen in
Genemuiden volgens de volkstelling van 1795, 1969). Bij deze studies sluit zich het
in het jaar van zijn dood verschenen Perspectief der doopboeken (1972) aan, waarin
hij op grond van het door H.T.J. Miedema bewerkte materiaal van een historische
voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden de betekenis
daarvan voor de historische dialectologie heeft aangetoond. Was hij in leven
gebleven, hij zou op deze eerste proeve stellig andere hebben laten volgen. Er is
geen haast bij, schreef hij aan het slot, het archiefmateriaal loopt niet weg. Maar
wie zal nu dit werk en zovele andere onderzoekingen waarmee hij is begonnen
voortzetten?
Als literair-historicus heeft Heeroma gedebuteerd met een artikel over Kloos en
de poëtiek (1928) in Stemmen des Tijds, waarin hij ook, in hetzelfde jaar, zijn eerste
gedichten geplaatst zag. Enkele jaren later kwam hij in de redactie van Opwaartsche
Wegen, waarin hij geregeld kritieken schreef, niet zelden in de vorm van een artikel.
Toen hij van dit tijdschrift naar De Werkplaats overging en vervolgens weer naar
Opwaartsche Wegen terugkeerde zette hij zijn medewerking daarin voort. Ze trok
vooral in zijn eigen protestants-christelijke kring de aandacht, door de vlotte en
tegelijk welverzorgde stijl en de eruditie die eruit sprak. Zijn bloemlezing Het derde
réveil (1934) kwam al eerder ter sprake. Een zijns inziens krenkende bespreking
van een van zijn mederedacteuren van Opwaartsche Wegen was de oorzaak dat
hij zich met twee anderen uit de redactie terugtrok. In De Werkplaats, dat maar twee
jaar bestond (1936-1937) verzorgde hij onder andere de poëziekroniek. In 1940
kwam hij in de redactie van Opwaartse Wegen terug, maar dit tijdschrift moest toen
al spoedig zijn uitgave staken. Als vervolg op Het derde réveil gaf hij vijf jaar later
een tweede bloemlezing uit het werk der jong-protestantse dichters, Reünie
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(1939) uit, met een originele en geestige inleiding. Samen met G. Kamphuis
redigeerde hij de bloemlezing ‘vaderlandse verzen’ Pro patria (1941). Hij nam de
opdracht van onze Maatschappij, voor de Bibliotheek der Nederlandse letteren een
bloemlezing samen te stellen uit de Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw
(1940), van W.A.P. Smit over toen deze in 1939 werd gemobiliseerd. In 1950
verscheen er een tweede deel van, eveneens van Heeroma. In later jaren heeft hij
geen letterkundige bloemlezingen meer uitgegeven. Dat hij tijdens en ook na de
oorlog geen redacteur meer was van een belletristische periodiek maakte dat hij
niet meer over eigentijdse literatuur behoefde te schrijven, maar onderwerpen kon
uitzoeken die hem werkelijk interesseerden. De literair-historische studies die hij
tussen zijn taalkundige door schreef staan dan ook op een veel hoger peil (Het
probleem Beets, 1947; Camphuysen, 1950; Sluiters Buitenleven, 1959).
Een zo bewust levend man als Heeroma moest zich vroeg of laat wel rekenschap
geven van de relatie tussen de wetenschapsman en de dichter. Al in 1961 had hij
zich in een onuitgegeven lezing, later in vertaling opgenomen in Der Mensch in
seiner Sprache, daarover uitgelaten in de uitspraak dat het inventieve denken, de
goede inval, het begin moet zijn van elk wetenschappelijk onderzoek (Literatur und
Wissenschaft). Enkele jaren later sprak hij er duidelijker en uitvoeriger over in zijn
sublieme herdenkingsrede bij het eeuwgetijde van zijn leermeester Verwey, in 1965,
aan het slot waarvan hij getuigde wat deze voor hem had betekend. ‘Het meest
wezenlijke wat Verwey voor mij gedaan heeft doordat hij mij geplaatst heeft in het
mythische verband van zijn ‘beweging’, is dat hij mij de moed heeft gegeven in de
wereld van de wetenschap als dichter mijzelf te blijven. Zijn voorbeeld heeft mij de
overtuiging gegeven dat ik door als dichter mijzelf te blijven de wetenschap niet te
kort doe, maar er integendeel iets aan toevoeg, een nieuw kenmiddel, een nieuw
soort kennis.’ Al spoedig zou hij zich hierop moeten beroepen ter verdediging van
zijn standpunt in een kritiek tijdstip in zijn wetenschappelijk leven.
Daarin was namelijk sinds omstreeks 1960 een keer gekomen in deze zin dat hij
door min of meer toevallige omstandigheden zich sindsdien in hoofdzaak met de
middelnederlandse letterkunde heeft beziggehouden, waarvoor hij voordien
nauwelijks enige belangstelling aan de dag had gelegd. Dat begon met de uitgave
van een middelnederlandse tekst. De toezending door een Duitse collega van nieuw
ontdekte fragmenten van een middelnederlands gedicht, dat hij al spoedig als de
tweede Rose kon identificeren, bracht hem ertoe deze met de al eerder bekende
fragmenten uit
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te geven met een brede en gedegen inleiding (De tweede Rose, 1958), een
overtuigend bewijs dat hij op dit niet eerder betreden terrein zich al spoedig volkomen
thuis gevoelde. Daarop volgde de uitgave van Florigout, fragmenten van een
14de-eeuws ridderverhaal (1962), het resultaat van een al even toevallige vondst
van eenenveertig fragmentjes van een tot dan onbekende ridderroman. Even toevallig
was de aanleiding die hem ertoe bracht als voorzitter van onze in 1966 jubilerende
Maatschappij een nieuwe uitgave te bezorgen van het beroemde
Gruuthuse-handschrift. Hij schreef het boek, bijna zeshonderd bladzijden groot
formaat, in nog geen vijf maanden en wees in de zeer uitvoerige inleiding de Brugse
regent Jan Moritoen aan als de enige dichter - op één gedicht na - van de bijna
honderdvijftig liederen, waaronder een aantal die tot de meest bekende en beste
uit heel onze middelnederlandse letterkunde behoren. Deze uitgave, waarvan hij
zich veel had voorgesteld, heeft hem integendeel een grote teleurstelling en veel
verdriet bezorgd. Zo min immers men dertig jaar tevoren aan zijn derde réveil had
geloofd, zo min geloofde men nu aan zijn grootse conceptie van Jan Moritoen en
zijn vriendenkring in het Brugge van het eind van de 14de eeuw. Met een zekere
verbetenheid heeft hij zijn standpunt verdedigd en daarbij een factor ingeschakeld
waarop tot dusver geen andere filoloog een beroep had gedaan, die van het
versgehoor of ‘de evocatie der verbeelding’. In detail heeft hij beschreven hoe hij
eerst de dichter van de tweede Rose, vervolgens ook die van het
Gruuthuse-handschrift had ontdekt door het versgehoor, waarop Verwey hem had
gewezen. ‘Wie aan mijn boek recht wil doen,’ schreef hij, ‘moet het in de eerste
plaats zien als het werk van een leerling van Verwey.’
De kritiek op zijn Gruuthuse-handschrift heeft hem natuurlijk wel teleurgesteld,
maar bepaald gegriefd heeft hem het gebrek aan collegialiteit binnen het vakconvent,
dat hij meende te bespeuren. ‘Maanden lang heb ik niets kunnen doen en toen ik
eindelijk weer aan het schrijven raakte was het mij psychisch onmogelijk verder te
gaan waar ik op het fatale ogenblik was blijven steken.’ Dit schrijft hij in het al eerder
genoemde Perspectief der doopboeken, maar het sloeg vooral op het
Gruuthuse-handschrift, waarop kort na de verschijning een tweede deel had moeten
volgen, dat nooit gevolgd is en waarschijnlijk ook wel nooit zal volgen.
Wel heeft hij zich in zijn laatste levensjaren intens met het handschrift
beziggehouden en er een aantal studies over geschreven, die in tijdschriften zijn
verschenen (Het lied van Aloeette, 1968; Wi willen van den kerels zinghen, 1968;
Het Gruuthuse-handschrift en zijn teksten, 1969; Het Gruuthuse-
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handschrift en de Spiegel der sonden, 1969; Raden naar een bedoeling: Jan
Moritoens eerste allegorie, 1969) en vervolgens opgenomen in de aan zijn vrouw
(‘die met mij aan de voeten van Albert Verwey zat’) opgedragen bundel Spelend
met de spelgenoten (1969), met enkele andere, niet eerder gepubliceerde studies
(Jan van Hulst geeft antwoord; Die blomkin van Brucghe; De nawerking van Jan
Moritoen). Bovendien vindt men er vier andere artikelen over onze middelnederlandse
letterkunde in en daaronder een eerder verschenen over Willem die Reinaerde
makede (1968), dat preludeert op de bundel De andere Reinaert (1970), met vier
studies, respectievelijk over de eerste, de tweede en de derde Reinaert en de
localisering van de tweede. Als tijdschriftartikel is daarop nog Reineke Fuchs, ‘Der
Sinn des Gesangs’ (1972) gevolgd. De volstrekt nieuwe en verrassende visie op
de Reinaert-dichters die hier tot uiting komt berust opnieuw op invallen. In de brief
aan zijn dochter Wine Klazes, aan wie hij het boek opdroeg, schrijft hij er met een
ontroerende openhartigheid over: ‘Ik wil eerlijk voor mijn invallen uitkomen, ik wil er
eerlijk voor kúnnen uitkomen tenminste. Als ik het in het presentatiespel van mijn
teksten niet altijd heb gedaan, heb ik het in elk geval in deze brief willen doen, omdat
ik op dit punt geen enkel misverstand wil laten bestaan. Ik leef van inval tot inval,
met tussen mijn invallen door wat vlijtige methodische controle. Wetenschap is een
samenspel van inval en methode en dat mag, dat móet ook ronduit gezegd kunnen
worden. Zo heb ik als wetenschapsman leren leven en zo wil ik ook blijven leven.
Ik kan niet geloven dat mijn vakgenoten mij daarvoor ‘dood’ zouden willen hebben
en daarom alleen mijn boek als ‘onwetenschappelijk’ veroordelen.’ (De laatste zin
doelt op zijn interpretatie van de dichter van de Reinaert als een geestelijke,
misschien uit Dordrecht, die zich door het schrijven van zijn gedicht zou hebben
gewroken op mededichters die hem monddood hadden willen maken). Men zal in
onze letterkundige geschiedenis tevergeefs zoeken naar een ander filoloog die zich
zo openhartig heeft blootgegeven.
Eerst na zijn dood verscheen nog een aantal bijdragen over middelnederlandse
ridderromans, in het Heeroma-nummer van het Tijdschrift voor Nederl. taal- en
letterkunde (1973) drie artikelen over Moriaen, namelijk Moriaen; Reinaert en
Moriaen; Karaktertekening en compositie in de Moriaen. Verder: De duitse en de
nederlandse Elegast; Karaktertekening en compositie in de Elegast en ‘Die gene
die Lancelote maecte’. Als afzonderlijke uitgave verscheen verder Maerlants Torec
als ‘sleutelroman’ (1973). Zij die zich met onze middelnederlandse letterkunde
bezighouden zijn met deze nieuwe
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bijdragen voorlopig nog niet klaar. Maar hoe men er over denkt, eraan voorbijgaan
kan men niet en wie in de toekomst zich verdiept in die werken waarin hij zich heeft
verdiept zal in elk geval met zijn opvattingen ernstig rekening moeten houden.
Zoals de meeste dichters is ook Heeroma al vroeg begonnen te dichten; zijn
oudste verzen zijn in Stemmen des Tijds van 1928 opgenomen. Hij was toen achttien
jaar. Als pseudoniem koos hij de naam van een van zijn voorouders, Muus Jacobse,
een vissersman van het eiland Marken. Zijn eerste bundel verscheen in 1933 bij
A.A.M. Stols in Maastricht, in de sierlijke uitvoering die al het werk van deze uitgever
kenmerkte. Hij noemde de plaquette Programma en programmatisch is deze
verzameling zeker inzoverre men de thema's in latere bundels steeds ziet terugkeren:
de bijbelse figuren die in enkele strofen zichzelf karakteriseren. De poëzie der jonge
protestanten stond in de jaren twintig onder invloed van Rilke, wat ook in dit werk
duidelijk zichtbaar is. ‘Meer een dichterlijk aangelegd mens dan een dichter,’ zo
karakteriseerde Jan Campert hem op grond van deze eerste bundel, niet zonder
miskenning van de kwaliteiten die toch ook al uit dit jeugdwerk spraken en die in
zijn latere verzen nog duidelijker tot hun recht kwamen. Achtereenvolgens werden
ze gebundeld in De doortocht (1936); Tussen de bedrijven (1938) en Het bescheiden
deel (1941). ‘Ik ben de dichter niet die overblijft Wanneer de jaren leren
onderscheiden,’ zo heeft hij zich getypeerd in het gedicht dat het laatstgenoemde
bundeltje opende. Dat zal wel waar zijn; zijn gedichten vertonen veel zwakke plekken,
niet zelden ontbreekt elke bezieling en zelfkritiek was niet zijn sterkste kant. Maar
anderzijds is er menigmaal een ontroerende klank in, een meeslepende
verbeeldingskracht en een diepe bewogenheid. Dat geldt niet in de laatste plaats
voor een deel van de verzetspoëzie die hij in de oorlogsjaren schreef, in de bundeltjes
Margrieten (1943). De wiekslag van den vrede (1944) en Et sub aqua (1944). In
diezelfde tijd gaf hij enkele eveneens clandestiene plaquettes uit onder eigen naam
en verscheidene schuilnamen (De drie kooien, 1942; Het grafboek, 1942; Sonnetten,
1944; Ic sie des meyen schijn..., 1945). De verzetsliederen zijn, voorzover ze niet
een uitsluitend actueel belang hadden, in het bevrijdingsjaar herdrukt in Vuur en
wind (1945), dat onze Maatschappij bekroond heeft met de Lucie B. en C.W. van
der Hoogt-prijs en waaraan bovendien de Regeringsprijs is toegekend voor de beste
verzetspoëzie. In het laatste oorlogsjaar had hij in de reeks In signo piscium, in het
kader van het verzet verschenen, ook werk van andere dichters uitgegeven.
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Na de oorlog verschenen nog de bundeltjes Het kind (1946), herdrukt in Het kind
en andere gedichten (1949); De drie kooien (1946); Het andere leven (1946); Bijbelse
gedichten (1946) en 3 balladen (1946) en na een lange pauze Het huisgezin (1959)
en Bijbelse gezangen (1962).
Er is ontegenzeggelijk een nauwe samenhang tussen Heeroma's dichterschap
en zijn geloof. Met de openhartigheid die zo kenmerkend voor hem was heeft hij in
de brief aan zijn uitgever en vriend Bert Bakker achter de bundel Nader tot een
taaltheologie (1967) gesproken over zijn standpunt tegenover de kerk en de
theologie. Kleinzoon van een van kerk en geloof vervreemd vrijmetselaar en diens
doopsgezinde vrouw, zoon van een antimilitaristische schoolmeester, die niet ten
onrechte voor ‘rood’ doorging, was hij wat het godsdienstig-kerkelijke betreft zeer
vrij opgevoed. Als jongen hadden vrijzinnige dominees hem meer geboeid dan
rechtzinnige. Voor de doopsgezinden voelde hij een stille sympathie die hij nooit
verloren heeft. De visser Muus Jacobse, voorvader van zijn moeder, was
doopsgezind. Geboren op de grens tussen kerk en secte - de constatering is van
hemzelf - heeft hij bewust gekozen voor de kerk, maar met de volstrekt
ondogmatische vrijheid waarmee hij in het ouderlijk gezin was opgegroeid. De
strakke gebondenheid van het calvinisme heeft hem nooit gelegen. Ad den Besten
heeft erop gewezen dat zijn voorkeur voor de refreinvorm en de ballade, die hij
onder andere heeft toegepast in de beide uitvoerige gedichten Het offer des Heren
(1934) en De drie kooien (1936) terug te leiden is op het doperse element dat in
2
zijn structuur altijd een dominerende factor is geweest. Maar toen hij ze toepaste
in een aantal liederen, bestemd voor het Liedboek voor de kerken, bleek tot zijn niet
geringe teleurstelling deze versvorm niet aan de bedoeling der kerkelijke
keurmeesters te beantwoorden, zodat de meeste geschrapt werden.
Zijn medewerking, eerst aan de nieuwe berijming van de Psalmen (1968), en
vervolgens aan dit Liedboek voor de kerken (1973), waarvan hij de verschijning niet
meer heeft beleefd, zijn een aanwijzing ervan hoe hij zijn dichterschap opvatte: als
een dienende functie. Hij heeft dat nooit zo waar kunnen maken als toen hij in de
oorlogsjaren zijn verzetspoëzie schreef. De samenwerking met de kleine groep
dichters die sinds 1953 in opdracht van de kerken hun taak volbrachten heeft hem
een diepe voldoening geschonken, waarvan hij in Das Landvolk (in Der Mensch in
seiner Sprache, 1963) getuigd heeft. In dezelfde jaren heeft hij voor het Neder-

2

Wending, jan. 1973, p.619.
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lands Bijbelgenootschap meegewerkt o.a. aan de vertaling van het boek Marcus in
hedendaags Nederlands.
Hiermee is op geen stukken na opgesomd wat Heeroma alleen of in allerlei
commissies tot stand heeft gebracht. Vooral na zijn terugkomst uit Djakarta heeft
hij een grote activiteit aan de dag gelegd op bestuurlijk en commissoriaal gebied.
Onze Maatschappij had zijn talent daarvoor al eerder ontdekt. In 1937 lid geworden,
was hij al in 1939 tot lid van de commissies voor taal- en letterkunde, voor schone
letteren en voor het jaarboek benoemd; van de eerste is hij behoudens de
voorgeschreven rustjaren tot kort vóór zijn dood lid gebleven. In 1957 werd hij
voorzitter van de Noordelijke tak, in 1959 als zodanig vertegenvoordiger in het
algemeen bestuur. Van 1965 tot 1967 was hij onze voorzitter en als zodanig
aangewezen om bij het tweede eeuwfeest in 1966 de feestrede te houden. In 1963
werd hij lid van de afdeling Letterkunde van de Akademie van Wetenschappen,
waarvan hij tijdens zijn verblijf in Djakarta al correspondent was geweest. In 1969
werd hij buitenlands erelid van de Kon. Vlaamse Academie. In 1964 werd hij lid van
de Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der Nederlandsche taal en
als gedelegeerd lid tevens voorzitter van de redactie. Toen zijn gezondheid hem
een half jaar voor zijn dood dwong voor deze commissie, die inmiddels was
opgenomen in de Stichting Instituut voor Nederlandse lexicologie, te bedanken
ontving hij als eerste wegens zijn uitnemende verdiensten voor het WNT de Matthias
de Vries-penning. Van zijn vele andere lidmaatschappen noem ik alleen nog dat
van de Commissie voor de uitvoering van het Duits-Nederlands cultureel verdrag,
van de eerbewijzen de toekenning van de Joost-van-den-Vondel-Preis (1969) en
van de Ubbo-Emmius-medaille (1972). Bij zijn zestigste verjaardag hebben vrienden,
leerlingen en vakgenoten hem een bundel opstellen aangeboden die ze Zijn akker
is de taal (1970) noemden. Het woord ter inleiding spreekt van een voorlopige
huldiging; wie dacht toen aan de mogelijkheid dat ons voor een definitievere huldiging
geen tijd zou worden vergund.
Heeroma was een persoonlijkheid. Hij was het niet zozeer door zijn optreden van nature was hij eigenlijk schuchter - als wel door het gezag van zijn woord. Een
aantal van zijn studies zijn magistraal te noemen. Hij heeft mij soms aan Van
Ginneken doen denken, met wie hij, hoezeer ze in allerlei opzichten verschilden,
les défauts de ses qualités gemeen had. Wie niet wist hoe met hem om te gaan,
liep wel eens gevaar ook met hem in een conflict te geraken. Onder zijn vakgenoten
nam hij omnium con-
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sensu een zeer vooraanstaande plaats in, die hem al vroeg als professorabel deed
gelden. Niettemin zijn hem alleen leerstoelen ten deel gevallen die hem in een
isolement plaatsten en weinig gelegenheid lieten zijn gaven als docent ten volle te
ontplooien. Hij heeft zich bij ogenblikken wel eens gegriefd gevoeld door de
miskenning die hij daarin meende te zien en waarvoor het al eerder genoemde
docentschap aan de Haagse School voor taal- en letterkunde en na zijn terugkomst
uit Djakarta dat aan de Vrije leergangen te Amsterdam (1955-1964), hoezeer hij ze
waardeerde, toch een onvoldoende compensatie waren. Of het alleen miskenning
was wat hem de toegang tot andere universiteiten ontzegd heeft is nog de vraag.
Zijn leven lang heeft hij ons problemen voorgelegd waarbij het ons dikwijls moeilijk
viel zijn zienswijze te delen. Zowel op het terrein der taalkunde als op dat der
middelnederlandse literatuur laat hij ons werk na dat nog lang discutabel zal blijven,
maar waarvan althans een deel stellig diepe sporen zal nalaten.
In Klaas Hanzen Heeroma verliest de Nederlandse filologie der twintigste eeuw
3
een van haar boeiendste representanten.
P.J. MEERTENS

3

De bibliografie van zijn werk is in bewerking bij het Nedersaksisch instituut te Groningen.
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Jan Hendrik Jongkees
Bussum 3 december 1913 - Utrecht 4 maart 1967
Jan Hendrik Jongkees werd in 1913 te Bussum geboren, hij heeft daar ook een
groot deel van zijn leven gewoond. Reeds jong kreeg hij belangstelling voor de
antieke numismatiek, een belangstelling, die veel verder ging dan een liefhebberij
alleen. Toen hij dan ook in Utrecht klassieke talen ging studeren, was deze studie
vooral gericht op de archaeologie. Reeds in 1932 publiceerde hij zijn eerste artikel,
andere volgden, en toen hij in 1941 promoveerde op het proefschrift The Kimonian
Dekadrachms had hij drie en dertig artikelen en recensies op zijn naam staan. Uit
de onderwerpen daarvan blijkt, dat zijn aandacht de gehele klassieke oudheid gold
en dat naast de Archaeologie van het Middellandse-Zeegebied ook de vaderlandse
archaeologie zijn aandacht had gekregen. Hij nam actief deel aan de opgravingen
op het Domplein te Utrecht in 1935, die onder leiding stonden van de Utrechtse
hoogleraren C.W. Vollgraff en G. van Hoorn, met wie hij in 1940 en 1943
samenwerkte in proefgravingen in resp. De Meern en Utrecht (Nederlandse Bank).
Van 1941-1945 was hij assistent van Prof. dr. G. van Hoorn in het Archaeologisch
Instituut te Utrecht; in 1945 werd hij benoemd tot privaatdocent om aan de Universiteit
van Utrecht onderwijs te geven in de antieke numismatiek. Van 1945-1946 was hij
verbonden aan het Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Stenen
te 's-Gravenhage; van 1946-1947 was hij tijdelijk werkzaam in het Nederlands
Historisch Instituut te Rome. Hierna keerde hij naar Utrecht terug, waar hij, samen
met Van Hoorn, de tentoonstelling Romeins Nederland voorbereidde, die in 1948
in het Centraal Museum werd gehouden ter gelegenheid van het 1900-jarig bestaan
van Utrecht. In 1951 volgde hij Van Hoorn op als buitengewoon hoogleraar in de
klassieke archaeologie, in 1956 werd dit in een gewoon hoogleraarschap veranderd.
Aan het onderwijs in de klassieke archaeologie zowel als in de vroeg-Christelijke
archaeologie alsmede aan het beheer van het Archaeologisch Instituut wijdde hij
zich ten volle. Daarnaast richtte hij zich ook op de Provinciaal Romeinse
archaeologie, op een kleine opgraving in Utrecht in 1952 volgde een opgraving in
De Meern in 1957. In dat jaar verkreeg hij voor zijn Instituut de bevoegdheid tot
opgraven van Romeinse oudheden in de provincie Utrecht. Van groot belang was
voor hem, dat het
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Instituut in 1960 een eigen gebouw verkreeg nadat de ruimte binnen het
Kunsthistorisch Instituut te klein was geworden. Hier kon hij werken, zoals hij dat
begeerde, het Instituut was zijn tweede thuis; onder zijn leiding groeide het. Zijn
grote veelzijdigheid blijkt uit de aankopen voor de bibliotheek, uit de aanwinsten
voor de archaeologische verzameling, uit de verscheidenheid van
scriptie-onderwerpen, door zijn studenten behandeld. Het blijkt ook uit de
verscheidenheid van publicaties in de door hem opgezette reeks Archaeologica
Traiectina, uitgegeven door het Archaeologisch Instituut. Zo is het in de herinnering
aan hem steeds weer deze brede belangstelling, die naar voren komt, een
belangstelling, die inspirerend werkte op zijn staf en studenten. Zij kenden hem als
een uitstekend directeur, die rustig, met een vast doel voor ogen, de werkzaamheden
van het Instituut wist te coördineren, die vooruit kon zien en plannen kon maken
voor de toekomst. Die daarbij toch ook aan ieder de vrijheid van wetenschappelijk
werken naar eigen aanleg en inzicht liet, en haast onmerkbaar daaraan leiding gaf.
Door zijn grote gevoel voor humor en zijn menselijke belangstelling voor iedereen
wist hij een sfeer te scheppen, waarin het aangenaam werken was. Voor wie hem
niet kende, kon hij zeer gesloten zijn en moeilijk te begrijpen; om zijn grote integriteit
was hij algemeen geacht. Hij was een onvermoeide werker, een man met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, die doorging tot hij niet meer kon. Uit die volle
werkzaamheid, waarin hij nog zoveel plannen had, werd hij plotseling weggerukt.
1
Na een zeer korte ziekte overleed hij, nog onverwacht, op 4 maart 1967.
C. ISINGS

1

Zie voor de lijst van publicaties van zijn hand: BABesch. 42, 1967, p.4-9.
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Gerhardus Knuttel Wzn
's-Gravenhage 26 maart 1889 - 's-Gravenhage 6 mei 1968
Dr. Gerhardus Knuttel Wzn, kunsthistoricus, oud-directeur van het Haags
Gemeentemuseum, kunstpaedagoog, publicist en kunstcriticus, en lid van deze
vereniging is een van de stimulerende persoonlijkheden uit het Nederlandse
kunstleven geweest in de periode voor de tweede wereldoorlog, tijdens de bezetting
en in de jaren na de oorlog tot aan zijn dood in 1968.
Gerhardus Knuttel Wzn, is op 26 maart 1889 in Den Haag geboren; aldaar heeft
hij zijn gymnasiumopleiding genoten, en heeft hij, van 1909 tot 1913, de lessen
gevolgd aan de schildersklasse van de Haagse Academie. Door het onderwijs, en
door de voortdurende confrontatie met de schilderkunst van het verleden, zag hij
zich voor de vraag gesteld, of hij met schilderen door zou moeten gaan of dat hij
zijn liefde voor de kunst van heden en verleden gestalte zou geven in het werk van
de kunstbeschouwer, de historicus der beeldende kunsten. Knuttels bespiegelende
aard - die later haar uiting zou vinden in zijn publicaties en zijn werk als leider van
het Haags Gemeente museum en als kunstpedagoog - heeft toen al de leiding
genomen boven zijn actieve artistieke aanleg: in 1914 trad hij in dienst bij het
Rotterdamse Museum Boymans, waar hij gedurende een jaar de post van assistent
heeft vervuld. Gedurende deze werkzaamheden heeft Knuttel beseft, dat zijn
opleiding voor dit beroep - dat nu zijn roeping bleek te zijn - te kort schoot. Aangezien
in deze jaren nog geen kunsthistorische opleiding aan de Nederlandse Universiteiten
bestond ging hij in Berlijn en in Heidelberg kunstgeschiedenis studeren, en wel in
de jaren 1915 tot 1917. Het is deze studie, die hem vertrouwd heeft gemaakt met
de streng wetenschappelijke benadering van het kunstwerk, en in hem het streven
heeft doen opkomen, een objectieve manier van behandeling en waardering te
beoefenen, die evenwel geen afbreuk mocht doen aan de menselijke contacten,
die tussen kunstwerk en beschouwer bestaan. De kunstgeschiedenis, zoals die
tijdens Knuttels studiejaren in Duitsland werd beoefend, was immers in eerste
instantie een tak der humaniora, de menswetenschappen.
Knuttels' studie heeft, in 1917, haar bekroning gevonden in zijn, aan de faculteit
der letteren te Heidelberg verdedigde proefschrift Das Gemälde des Seelenfischfangs
des A. Pzn. van der Venne, waarop hij cum laude het doctoraat in de letteren
verwierf. Het mag kenmerkend voor Knuttels' we-
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tenschappelijke benadering zijn, dat hij zich in zijn proefschrift aangetrokken voelde
tot een onderwerp, waarin beeldende kunst en vaderlandse geschiedenis een even
grote rol speelden. In Knuttels' kunstbeschouwing is de kunstenaar steeds een soms haast visionair - vertolker van de roerselen van eigen tijd geweest, die soms
in zijn kijk op zijn omgeving een glimp van het komende wist op te vangen. Historie
en schilderkunst gaan reeds in Knuttels' proefschrift hand in hand, en de interpretatie
van zijn onderwerp getuigt reeds in deze jaren van een duidelijk besef voor het feit,
wat een kunstwerk in eigen tijd, en voor de tijdgenoten, heeft kunnen betekenen.
Knuttel heeft in zijn proefschrift een latere ontwikkeling van de kunstgeschiedenis
voorspeld, en met recht de nadruk gelegd op de verwevenheid van de kunstenaar
- ook in diens iconografische aanpak - met zijn tijd.
Na de voltooiing van zijn studies is Knuttel naar Nederland teruggekeerd. In 1919
begon hij zijn werkzaamheden aan het Haags Gemeentemuseum, eerst als assistent,
later als conservator en hoofdconservator, steeds onder de leiding van dr. H.E. van
Gelder, de directeur van de Dienst van Schone Kunsten der gemeente
's-Gravenhage, die hij in 1941 op die post zou opvolgen. Knuttel's leven is met het
Haags Gemeentemuseum nauw verbonden gebleven, en hij heeft de collectie in
menig opzicht een eigen gezicht weten te geven. Hij heeft er een aantal exposities
georganiseerd, die nog steeds als voorbeeldige ensembles (met catalogi) in het
geheugen staan gegrifd van ouderen. Het haast klassieke voorbeeld is de
Maris-tentoonstelling van 1935-'36. Hij is het voornamelijk geweest, die de nadruk
heeft gelegd op de eigentijdse kunst: hij heeft de aankopen van levende Nederlandse
en buitenlandse schilders gestimuleerd, zodat in de dertiger jaren het Haags
museum, toen het Berlage's nieuwe gebouw betrok, niet alleen op de Haagse historie
en de prachtige verzameling van kunstnijverheid was georienteerd, maar ook een
collectie kon laten zien, die een beeld gaf van de kunst van eigen tijd - althans van
het onderdeel der kunst, dat toen het tijdsbewustzijn van de generatie vertolkte,
waartoe ook Knuttel behoorde; het expressionisme en de daarmee verwante
stromingen voerden de boventoon. Het is zijn verdienste geweest, de activiteit van
het museum niet slechts op de Haagse kring van kunstenaars, met zijn rijke verleden
en zijn aantrekkelijke eigentijdse aspecten, te richten, maar op Nederland als een
geheel, en bovendien op het buitenland: met name de franse kunst van het begin
van deze eeuw is door zijn inspanningen het museum binnengekomen, om zo een
kern van een collectie te
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vormen, die in latere jaren steeds meer werken om zich heen deed groeperen. Het
is bovendien opmerkelijk, dat de kwaliteit van de eerste werken, toen op Knuttel's
instigatie aangekocht, meteen de toon aangaf voor het gehalte van de uitgroeiende
collectie: zij werkten als een stemvork voor het gehele ensemble. En misschien zal
het feit, dat Knuttel in dezelfde jaren - 1926 tot 1938 - als privaatdocent voor moderne
kunst aan de Rijksuniversiteit te Utrecht zich ook in theorie, en tevens in contact
met een jonge generatie, met moderne kunst heeft bezig gehouden, zijn practische
activiteit hebben verrijkt en aangevuld.
In 1941 is Knuttel directeur van het museum geworden, waarin hij sinds 1919 had
gewerkt, en wel als opvolger van zijn vroegere chef, dr. H.E. van Gelder. Het was
geen gunstig ogenblik voor de aanvaarding van deze functie: Knuttel heeft dan ook
spoedig moeten beseffen, dat hij voor de keuze stond, om óf met de bezetter te
collaboreren, óf zijn visie op kunst en maatschappij trouw te blijven. Voor Knuttel
bestond dit alternatief niet eens; toen de bezetter hem een tentoonstelling van
‘eeuwig levende tekens’ - een nauwlijks verhulde vorm van Germaanse
kultuurpropaganda - wilde opdringen, verzette hij zich met energie en karakter tegen
dit plan, en wist ook soortgelijke initiatieven met succes tegen te werken. De fiere
en karaktervolle houding, die hij in dit verband had getoond, kostte hem spoedig
zijn functie: hij werd als gijzelaar gevangen gezet, en verbleef twee jaren in
Michielsgestel.
In de periode van zijn gijzelaarschap is zijn roeping als kunstpaedagoog pas ten
volle ontdekt en ontplooid: voor zijn kampgenoten heeft hij tal van lezingen en
cursussen over kunstgeschiedenis gegeven, soms zonder enig beeldmateriaal,
maar uit zijn geheugen de beelden van de meesterwerken oproepend, om die dan
in zijn sterk beeldende taal op zijn toehoorders over te dragen. Hij wist zijn
kampgenoten toen de liefde en het begrip voor de beeldende kunst bij te brengen,
in een wereld, waarin een ieder met de problemen van eigen existentie en van de
toekomst van het land tobde - en vele van zijn toenmalige toehoorders weten zich
thans nog het enthousiasme en de ruime kennis van zijn materie te herinneren, die
hij op zijn gehoor overdroeg. Daarbij viel vooral zijn veelzijdigheid op: Knuttel
behoorde tot het soort kunsthistorici, die zijn liefde voor de beeldende kunst en voor
zijn vak ervoor behoedde, in een nauw omschreven specialisme te vervallen. Voor
hem gold bij uitstek als motto voor zijn werk: ars una.
Na de bevrijding heeft Knuttel het directeurschap van het Haags Ge-
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meentemuseum weer opgenomen, en hij heeft in die tijd tal van boeiende
tentoonstellingen georganiseerd. Tevens heeft hij de opstelling van zijn museum
grondig gereorganiseerd, zodat verschillende afdelingen van de collectie duidelijk
van elkaar gescheiden werden, maar door hun plaats in het geheel weer een
overzichtelijk ensemble vormden. Toen Knuttel in 1948 afscheid van het museum
nam en met pensioen ging, om zich thans geheel aan zijn publicistisch werk te
wijden, heeft hij een ander museum achter gelaten dan dat, waarin hij in 1919 zijn
loopbaan begon, en waarover hij sinds 1941 het directoraat voerde: een museum,
dat op de eigen tijd was gericht, en dat de werken van kunstenaars der vorige
generaties vooral liet zien, om duidelijk te maken, hoe het heden is gegroeid. In een
interview uit 1959, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, heeft hij zelf
gesteld: ‘Ik heb geprobeerd, de schilderkunst in groot verband te zien, en daarbij
een ontwikkeling aan te geven zowel bij de afzonderlijke kunstenaar als bij de kunst
in zijn geheel.’ Dit stramien heeft zowel zijn werkzaamheden als museumbeheerder
beheerst, als ook zijn werk als publicist, als docent en als kunstpedagoog. Daarbij
heeft zijn grote kennis van de europese musea en collecties, en zijn bijzonder scherp
visueel geheugen hem steeds geholpen, een ruim overzicht over het geheel der
kunst in het oog te houden.
Knuttel's wetenschappelijke arbeid - zijn publicistische werkzaamheden - stond
in het teken van dit ruimere overzicht. Nadat hij in zijn proefschrift een speciaal
onderwerp op veelzijdige - namelijk kunsthistorische en historische - wijze had
belicht, en zich in de vroege jaren van zijn museumloopbaan vooral had toegelegd
op het samenstellen van catalogi (die nog steeds voorbeelden zijn van nauwkeurig,
degelijk werk) is hij pas in 1938 tot publicatie van een groot overzicht gekomen: De
Nederlandse schilderkunst van Van Eyck tot Van Gogh (Amsterdam, 1938). In dit
boek, dat bij zijn verschijnen reeds een standaardwerk bleek te zijn, heeft Knuttel hierin enigszins onder de invloed van Huizinga - getracht de veelvuldige
verschijnselen der Nederlandse schilderkunst te herleiden tot zekere grondpatronen,
tot een historische factor, die Huizinga ‘Neerlands geestesmerk’ had genoemd.
Maar hij is in dit werk geenszins van een a priori vastgestelde these uitgegaan.
Integendeel, het boek bevat talrijke analyses van kunstwerken, en opmerkingen
over de geaardheid van vele kunstenaars, die dan ten slotte, als steentjes in een
mozaïk, tot een groot patroon samenvallen. Het boek, dat ook een Zweedse vertaling
heeft gekend, is geschreven in een levendige, beeldende taal; Knuttel is een van
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de eersten in ons land geweest, die getracht heeft de tovercirkel te doorbreken, die
kunsthistorische geschriften alleen voor vakgenoten toegankelijk deed zijn. Zijn
levendige verteltrant doet echter niets af aan de nauwkeurigheid van zijn onderzoek,
of aan de geldigheid van zijn conclusies - het ging hem er alleen om, met het door
hem bewerkte materiaal een grotere kring van belangstellenden te bereiken. Dat is
hem gelukt, omdat hij elk vakjargon wist te vermijden en slechts woorden hanteerde,
die voor zijn publiek begrijpelijk waren en toch de trant van zijn betoog niet
vertekenden.
Deze kwaliteiten zijn terug te vinden in de drie deeltjes, die Knuttel in 1939 en
1941 in de Paletserie publiceerde: Hubert en Jan van Eyck, Hercules Seghers en
Willem van Konijnenburg. Wat bij deze monografiën vooral opvalt, is de wijdte van
Knuttel's belangstelling. Allereerst de grondlegger der Nederlandse schilderkunst
in de vijftiende eeuw, dan de grillige meester der zeventiende-eeuwse etskunst,
tenslotte de twintigste-eeuwse voorvechter van een strakke, stilerende
monumentaliteit. Knuttel is erin geslaagd, deze kunstenaars recht te doen wedervaren
en wel door zijn methodiek van de ‘Einfühlung’, d.w.z. door zich zoveel mogelijk met
de kunstenaar en zijn bedoelingen te identificeren.
Zo is zijn kunsthistorische beschouwing dan ook inderdaad meer
kunstenaarsgeschiedenis dan stijlgeschiedenis. De titel van zijn in 1947 verschenen
boek doet dit feit duidelijk blijken: Fakkeldragers van de Nederlandse Schilderkunst.
Van Eyck, Bruegel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Van Gogh (Antwerpen 1947).
In het reeds geciteerde interview heeft hij ook aan deze strekking van zijn werk
enkele woorden gewijd: ‘De taak, die ik mijzelf in deze boeken stel, is het
verduidelijken van de grote persoonlijkheid. Het gaat mij in de eerste plaats om de
grote figuren en de grote gedachten die de ontwikkeling van de schilderkunst
bepalen.’ Stellig, deze visie op de kunst van verleden en heden is aan een generatie
gebonden - maar Knuttel heeft deze benadering op overtuigende en meeslepende
wijze vertolkt. Zijn studie Tot het hart der mensheid, het Nederlandse in de beeldende
kunst (Amsterdam, 1948) toont nogmaals hoe hij de nadruk legde op de grote
gedachten, die door de schilderkunst gestalte hebben gekregen. Want de
schilderkunst heeft altijd Knuttel's duidelijke voorkeur genoten - misschien omdat
hij als schilder was begonnen, misschien ook omdat hij, als Nederlander, zich het
meest aangetrokken voelde tot deze vorm van beeldende kunst. Zijn monografie
over Charles Eyck (Amsterdam, 1949) bevestigt deze kenmerken nog eens: het
boek handelt over een
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schilder en houdt zich bezig met een figuur, die Knuttel binnen het hem zo dierbare
gebied van het expressionisme als een der groten beschouwt.
Maar zijn publicistisch oeuvre bleef in dit opzicht niet beperkt: in 1951 schreef hij
een studie: De letter als kunstwerk, Beschouwing en Confrontaties met gelijktijdige
kunstuitingen van de Romeinse tijd tot heden (Amsterdam 1951). In dit werk komt
zijn historisch bewustzijn tot een synthese met zijn visuele gevoeligheid: hij toont
aan, hoe in een letter de stilistische kenmerken aanwezig zijn, die voor de artistieke
vormgeving van een tijdperk karakteristiek mogen heten. Ook in een kunsthistorische
beschouwing, die het haast zonder namen kan stellen, heeft Knuttel de ‘grote
gedachten’ kunnen ontdekken, maar zijn voorkeur bleef uitgaan naar de grote
figuren, zoals zijn beide laatste boeken bewijzen: Rembrandt. De meester en zijn
werk (Amsterdam 1956) en Adriaan Brouwer (Den Haag 1962). Zijn Rembrandt-boek,
gepubliceerd in het Rembrandtjaar, is een der eerste werken over de meester, dat
afstand neemt van tal van romantische legenden, en de kunstenaar en zijn werk
plaatst in een sfeer van menselijke verbondenheid met zijn tijd. Zeker hier wordt
een zeer persoonlijke visie op Rembrandt gegeven, maar zij wordt door tal van
feiten - betreffende het artistieke klimaat waaruit zijn kunst is voortgekomen, over
de verhouding van tekenkunst, etswerk en schilderijen, etc. - zo boeiend gestaafd,
dat het boek een belangrijke schakel vormt in de Rembrandt-literatuur der
na-oorlogse jaren.
Zijn laatste werk, handelend over Adriaan Brouwer, is geschreven als een
eerbewijs aan een tot nu toe onderschatte en miskende meester. Het moge typerend
zijn voor Knuttel, die steeds de neiging had om voor de miskenden in de bres te
springen, dat hij in dit boek al de facetten van zijn schrijverschap en kennerschap
samenvatte: een heldere analyse van Brouwers werken, een zorgvuldige
verantwoording van zijn toeschrijvingen, gaat samen met de evocatie van de
persoonlijkheid van een kunstenaar, die te lang als een ‘Kleinmeister’ te boek stond,
en die Knuttel in de reeks van grote meesters der schilderkunst heeft geplaatst.
Deze onafhankelijke, persoonlijke en soms eigengereide visie op de kunst van
verleden en heden heeft Knuttel ook tot een bijzonder bekwaam kunstkritikus
gemaakt. Geregeld heeft hij beschouwingen geschreven in de NRC, in Het Vaderland
en in de Kroniek voor Kunst en Kultuur, die steeds informatief waren en tevens
Knuttel's persoonlijke kijk op het onderwerp duidelijk tot uitdrukking brachten. Zijn
kwaliteiten op dit gebied brachten dan ook mee, dat hij in 1950 tot de mede-op-
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richters behoorde van de Association Internationale des Critiques d'Art; hij was
jarenlang voorzitter van de Nederlandse sectie en heeft in deze hoedanigheid het
tweede internationale congres van deze vereniging, in 1951 in Nederland,
gepresideerd. Na zijn aftreden was hij ere-voorzitter der Nederlandse sectie.
Zijn werkzaamheden als kunstcriticus heeft Knuttel veel voldoening geschonken:
want hier kon hij - evenals in zijn boeken - zijn beginsel van ‘Einfühlung’ waar maken:
een identificatie, die nooit eenzijdig was, maar die zowel naar de kunstenaar uitging
als naar het publiek. Zo heeft Knuttel, tot aan zijn dood op 6 mei 1968, de rol kunnen
vervullen, die hij voor zich zag toen hij zijn studie in de schilderkunst opgaf: die van
een bemiddelaar tussen de kunst van alle tijden en het eigentijdse publiek. In zijn
loopbaan in het museum, in zijn boeken en in zijn kritieken is Knuttel deze taak
steeds trouw gebleven, en hij is in zijn fervente consequentie een voorbeeld voor
velen die thans nog van hem kunnen leren.
H.L. JAFFÉ
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Victor Emanuel Korn
's Gravenhage 1 juli 1892 - 's Gravenhage 25 juni 1969
Victor Emanuel Korn, geboren in Den Haag als zoon van Adrianus Korn en Catharina
Wilhelmina Hendrika Witmer, en aldaar op hoge leeftijd gestorven, heeft het
belangrijkste, althans een héél belangrijk deel van zijn leven, ver van de stad van
zijn geboorte en dood doorgebracht: in het voormalige Nederlandsch-Indië. Hij en
zijn jongere broer Bernard Korn hebben ‘gediend’ (dit was vanouds de term) als
bestuursambtenaren in dit vroegere koloniale rijk, thans het gebied der souvereine
Republiek Indonesië.
Victor Emanuel, die volgens eigen zeggen zijn voornamen te danken zou hebben
aan zijn vaders belangstelling voor Italië en de ‘Risorgimento’ onder het huis Savoye,
liet zich als achttienjarige inschrijven aan de Leidse universiteit voor de toen driejarige
studie, waarvan de voltooiing toegang gaf tot de Indische bestuursdienst.
In september 1913 is hij in actieve dienst getreden; in de Indische
Regeringsalmanak van weleer wordt zijn naam in 1914 voor het eerst vermeld. Zo
begon Korn zijn ambtenaarsloopbaan in het hartje van het grote eiland Celebes,
geplaatst als administratief ambtenaar (de laagste rang in de bestuurshiërarchie)
in de afdeling Parē-Parē. Maar weldra, in 1914, wordt hij - een rangetje hoger
geklommen - overgeplaatst naar Zuid-Celebes, het gebied waarvan de stad Makassar
1
het centrum is. Daar blijft hij heel kort; al in 1915 vindt men hem terug in de almanak
als controleur van de onderafdeling Batjan: een kleine groep eilanden, die tesamen
een inheems sultanaatje vormden. Het behoorde dus tot wat in staatsrechtelijke
termen het indirect bestuurde gebied heette. Deze kleine eilandengroep is ten
zuidwesten van het grote eiland Halmaheira te zoeken. Het is daar, dat de jonge
bestuursambtenaar de stof vond voor zijn eerste kleine publicatie: Het damarbedrijf
in het sultanaat van Batjan, te vinden in het toenmalige Tijdschrift voor het
Binnenlandsch Bestuur, jaargang 1917.
Dat intussen ook tijdens zijn korte verblijf in Zuid-Celebes zijn belangstelling voor
de daar wonende twee volksgroepen of ‘landaarden’ - zij spreken afzonderlijke,
hoewel verwante talen, Boeginees en Makassaars,

1

Celebes heet thans officieel Sulawēsi; de historisch zo oude naam Makassar is in 1971
vervangen door Ujung Pandang.
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- gewekt was, liet hij door een verhandeling, in 1952, dus jaren later gepubliceerd,
blijken. Wij bedoelen zijn opstel Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving,
afgedrukt in deel 108 van de Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde. Het is een kritische en zeer zakelijke bespreking van het boek van
(wijlen) dr. H. Th. Chabot, in 1950 in Leiden als proefschrift verdedigd, en getiteld
Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. ‘Voor mij persoonlijk,’ zo schreef
Korn, ‘had het boekje de aantrekkelijkheid te handelen over een rechtskring, waarin
2
ik veertig jaar geleden mijn eerste leerjaar als bestuursambtenaar doorbracht.’ Korn
had gaarne gezien, dat Chabot een beschrijving had gegeven van het
Makassaars-Boeginese adatrecht, het levende volksrecht, waartoe dr. Chabot voor
de wereldoorlog opdracht had gekregen. Het werd evenwel, vooral ook omdat zoveel
voor de oorlog verzameld materiaal verloren ging, een structuurbeschrijving, een
sociografie. ‘Persoonlijk betreur ik die koerswijziging,’ aldus Korn. Intussen gaat hij
diep op de vraagstukken van die samenleving in. Niet het staatsrecht, de financiën
of de economie, maar het levende volksrecht der Indonesiêrs - wier recht grotendeels
ongeschreven, dat is ongecodificeerd was (en feitelijk nòg is) - interesseerde Korn
en wel zijn leven lang.
In 1918 is hij op Bali, waar hij korte tijd optreedt als controleur, besturend
ambtenaar van Tabanan, een deel van de toenmalige afdeling Zuid-Bali; een jaar
later is zijn standplaats Dēn Pasar, het centrum van Zuid-Bali, standplaats van de
afdelingsbestuurder (assistent-resident) en hoofdplaats van het voormalige
vorstendom Badoeng (Badung). Toen hij in Zuid-Bali kwam, was het nog maar iets
meer dan een dozijn jaren geleden, dat de Zuidbalische vorstendommen onder
3
rechtstreeks Nederlands gezag waren gebracht. Veel viel te leren en waar te nemen
in een gebied, dat nog zo weinig invloed van buiten in zich had opgenomen. De
onderafdelingen in het nieuwe bestel droegen de namen der oude vorstendommen;
zoons of kleinzoons of andere verwanten van de vroegere vorsten waren de hoogste
inheemse functionarissen, onder de titel negarabestuurder, maar stonden onder de
voogdij der Europese bestuursambtenaren; continuiteit en discontinuiteit.
Het is hier, dat Korn zijn jarenlange arbeid begon, die zou leiden tot wat verreweg
zijn voornaamste werk zou worden: zijn boek Het adat-

2
3

Zie aldaar, p.19.
Met Karangasem en Gianjar lag het anders dan bijvoorbeeld voor Tabanan of Badoeng, maar
deze ‘locale’ koloniale geschiedenis zij hier ter zijde gelaten.
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recht van Bali. Het mooie, destijds nog niet door de toeristerij geteisterde land
inspireerde hem tot het verzamelen van al die gegevens over het volk, zijn religie,
zijn recht en zijn zeden, die hij met mogelijkheid bijeen kon krijgen. Gelukkig had
hij daarbij de steun van zijn chefs en van zijn collega's, maar, wat van veel meer
belang is, van vele Baliërs zelf. Na acht jaren onafgebroken dienst komt hij met
ziekteverlof naar Nederland. Dat ziekteverlof wordt studieverlof. Hij volbrengt de
doctoraalstudie; op 18 november 1924 verleent de Leidse Universiteit hem de
doctorstitel. Proefschrift: Het adatrecht van Bali. Promotor was zijn hoogvereerde
leermeester Van Vollenhoven. In 1926 is hij weer op Bali terug; zijn studiën van Bali
en het Balische leven gaan onverpoosd door en hebben zodanige aandacht en
waardering, dat hem bij besluit van de toenmalige minister van Koloniën de opdracht
toevalt, een nieuwe bewerking te bezorgen van zijn oorspronkelijk proefschrift, aan
de hand van de tijdens zijn bestuursperiode op Bali verzamelde gegevens. Een
dergelijke opdracht aan een bestuursambtenaar in actieve dienst was een hoge
uitzondering. Intussen was hij een jaar lang, tot assistent-resident bevorderd, in
Zuid-Oost Borneo geweest, om in maart 1929, nu als afdelingsbestuurder van geheel
Zuid-Bali, weer terug te zijn.
Maar in Nederland bezorgt hij de tweede, sterk ‘vermeerderde’ uitgave van zijn
oorspronkelijk proefschrift: Het Adatrecht van Bali, tweede druk (670 bladzijden
tekst). De schrijver heeft zich beijverd, alles wat tot 1930 over Bali geschreven of
bekend was, te verwerken: van vroeg-zeventiende eeuwse berichten en verhalen
tot en met hetgeen onderzoekers als Van der Tuuk, Liefrinck, Stutterheim en Van
Stein Callenfels reeds bijeengebracht hadden. Het is slechts voor een klein deel
eigen werk, zo schrift hij in zijn voorbericht: ‘Voorzover de gegevens niet ontleend
zijn aan de literatuur - die ik poogde, zo volledig mogelijk samen te vatten - zijn ze
van Baliërs afkomstig. Alle berichtgevers te noemen is ondoenlijk.’ Is dit verreweg
het hoofdwerk, dat Korn tot stand bracht, in de vaktijdschriften van die tijd (de
‘Bijdragen’, het Koloniaal Tijdschrift, de Koloniale Studiën) vindt men nog een vrij
groot aantal artikelen van zijn hand over diverse Balische onderwerpen. Het eerste
4
dateert reeds uit 1917 en handelt over belastingproblemen op Bali en Lombok.
Zeer bekend in vakkringen is zijn monografie over het oud-Balische dorp Tnganan
Pagringsingan; als boek verschenen in 1933 (op Bali zelf uitgegeven). Korn heeft
op bijkans onnavolgbare wijze zijn ambtelijke plichten met onderzoek
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weten te combineren. Als bestuursambtenaar maakte hij intussen, zoals ons reeds
bleek, geregeld promotie. Als in 1933 het zo juist genoemde kleine boek verschijnt,
is Korn weer terug in actieve dienst, maar nu in Noordelijk Sumatra, in het toenmalige
sultanaat Asahan. Bali heeft hij niet teruggezien; hij dient verder in Midden-Sumatra,
in het land Minangkabau, om in september 1936 de hoge post: resident van
Tapanoeli (Tapanuli) te bereiken. Beide gebieden: Minangkabau en Tapanuli zijn,
adatrechtelijk gezien, even belangwekkend. Al was het alleen maar uit het oogpunt
van huwelijksrecht, verwantschapsrecht en erfrecht. Het volk van Minangkabau
volgt, ondanks eeuwen Islamitische kultuur een matrilineaal stelsel; het Tapanulische
buurland, land der Bataks, volgt een strikt patrilineaal systeem - strikter nog dan het
patrilineale Bali, waarmee Korn zo goed bekend was. Maar in 1939, als op 23 maart
zijn opvolger als gewestelijk bestuurder is benoemd, heeft Korn zijn koloniale
bestuursloopbaan afgesloten. Hij gaat terug naar Nederland, na meer dan een
kwarteeuw het oude koloniale rijk te hebben gediend; gepensioneerd, geridderd.
De rest van zijn leven woont hij in zijn vaderstad.
Het is moeilijk, nu, nadat, al weer een kwarteeuw geleden, het koloniale bewind zijn
einde vond, de betekenis aan te geven van een bestuursambtenaar als Korn, die
te midden van het dagelijks bestuursbedrijf, zoveel energie en ‘vrije tijd’ wist te
besteden aan het rechtsleven der volken, die hij diende te ‘besturen’. En wat zeggen
die rangen van de oude bestuurshiërarchie de lezer anno 1973? Het verrichte
wetenschappelijke werk blijft niettemin van belang. Korn, deze hoog geklommen
bestuursambtenaar, was ook, na Ter Haar, de belangrijkste leerling van de grote
5
Leidse jurist mr. C. van Vollenhoven, al zijn er naast hem nog anderen te noemen.
Het is niet verwonderlijk, dat Korn in hetzelfde jaar (1939) benoemd werd aan de
Leidse Universiteit, eerst als buitengewoon, sinds 1945 als gewoon hoogleraar in
het adatrecht van Nederlandsch Indië, dan wel (zoals het spoedig geworden is)
Indonesië. Voor buitenstaanders is de betekenis van dit uitgebreide studie-gebied
niet zo duidelijk. Anno 1973 vindt men aan Indonesische universiteiten verscheidene
leerstoelen weer aan dit recht gewijd.
Korn, in zijn lange voorspoedige loopbaan als bestuursambtenaar, heeft zijn
belangstelling voor dit veelvormige volksrecht steeds opnieuw kunnen voeden,
omdat hij gediend heeft in gebieden, waar ‘inheemse recht-
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spraak’ bestond en hij inheemse rechtbanken ‘leidde’. Hierbij een kleine toelichting:
Misschien is de situatie voor de tweede wereldoorlog het bondigst samengevat door
professor Lemaire, wiens boek: Het recht in Indonesië, in 1952 verschenen, tot nog
toe het laatst-verschenen algemeen overzicht is van de rechtsontwikkeling (tot dat
jaar) in het grote land. Het vooroorlogse rechtswezen was pluralistisch. ‘Het
pluralisme bestond in de grond der zaak uit verscheidene rechtspraakssferen nevens
één.’ Dat wil zeggen, dat ‘op hetzelfde geografische gebied meerdere
6
rechtspraakorganisaties tegelijk werkzaam waren.’ Er waren dan de
goevernementsrechters, bij de wet ingesteld. Zoals de landraden in geheel Java en
Madoera en op enkele centra in de ‘buitengewesten’. Er was andere rechtspraak
(hoewel meestal door dezelfde juristen volvoerd) voor ‘Europeanen en met hen
gelijkgestelden’ dan voor de Indonesische bevolking. Voor de eerste categorie èn
voor de Chinese bevolkingsgroep gold het burgerlijk wetboek (afgezien van enkele
speciale regelingen) zo vaak zij gedaagden waren. Er was bovendien nog
Mohammedaanse godsdienstige rechtspraak - ook nù, anno 1973 - hoofdzakelijk
op Java en Madoera.
Maar er was ook een groot aantal gewesten, waar (om een staatsrechtelijke term
te gebruiken) de bevolking was ‘gelaten in het genot van haar eigen rechtspleging’.
Door de wet niet ingestelde, maar wel erkende rechtspraak. En hiermede worden
bedoeld al die rechtbanken (in Atjeh, in Zuid-Sumatra, op Bali en Lombok en waar
niet al) samengesteld uit hoofden en notabelen, die, gewoonlijk onder leiding van
een bestuursambtenaar de geschillen en delicten der inheemse bevolking hadden
te berechten. Al de complicaties van de oude toestand worden in Lemaire's
7
genoemde boek kortelijk aangeduid.
Kortom, in zijn gehele bestuurstijd heeft Korn te maken gehad met het volksrecht.
Hoewel hij voorgoed te boek staat als de man van het Balische adatrecht, vindt men
onder zijn kleinere geschriften, verspreid over vele tijdschriften, onder meer een
verhandeling over De oorsprong van het Djambische Rijk, het rijkssieraad Si
Goendjai, en de ééndagsvorst’ (1950); Bantoegewoonterecht (1951); Batakse
offerande (1951); De Thesawalamai (betreft Ceylon; 1955) en min of meer
polemische geschriften zoals: Adatgrondenrecht en domeinfictie (1946) of De grond
van de Papoea en de Staten-Generaal (brochure; 1956).
Toch was tijdens zijn hoogleraarschap het vak waarvoor hij was aan-

6
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Zie aldaar p.299 en volgende.
Zie aldaar Hoofdstuk XXVIII.3: Geschiedenis.
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gewezen, in het academische kader op de achtergrond geraakt. Indonesië was een
zelfstandige republiek geworden; de koloniale era in de Nederlandse geschiedenis
- weldra bleek: in de gehele Europese geschiedenis - was voorbij. Toen hij zijn
inaugurele rede hield (19 januari 1940) was de Tweede wereldoorlog reeds
uitgebroken. De Leidse Universiteit kreeg, reeds vóór het einde van hetzelfde jaar
grote moeilijkheden met de Duitse bezetter; de universiteit werd lange tijd gesloten;
de verbindingen met Indonesië stagneerden. Na 1945, na 1949 nog meer, werden
de wetenschappelijke contacten sporadisch - een situatie waarin pas na 1965 een
positieve wending is gekomen. Maar tot 1958 - het jaar waarin Korn besloot, af te
treden - was het stil rondom zijn leerstoel. De jaarlijks aankomende groepen
studenten voor de indologische vakken die in Van Vollenhoven's grote dagen en
nog voor 1940 de oude collegezalen en zaaltjes bevolkten, waren verdwenen;
weinige werkelijk belangstellenden in dat voor westerse juristen zo ‘exotisch’ lijkende
vak bleven over.
Toen (overigens met vrij lange vertraging) zijn oud-promovendus Johannes
Keuning in zijn plaats benoemd werd, kreeg deze een gewijzigde leeropdracht, die
hem de vrijheid gaf, zijn aandacht te richten op Afrika. Reeds in 1965 stierf Keuning
en Korn's laatste publicatie was een In memoriam, aan Keuning gewijd. Korn overleed
25 juni 1969 in Den Haag.
De lijst van geschriften vermeldt niet een aantal belangrijke boekdelen, die onder
Korn's leiding en toezicht tot stand kwamen, zonder dat zijn naam vermeld werd.
Wij bedoelen de adatrechtbundels. Vele jaren lang had de verzameling en publikatie
van deze ‘bouwstoffen’ voor de beschrijving van het levende recht onder Van
Vollenhoven's leiding gestaan; een uniek werk. Wij menen, dat het nimmer is gedaan
voor enig ander deel van de Derde Wereld. Korn heeft gezorgd, dat dit werk werd
voortgezet, nauwkeurig zo als zijn leermeester het placht te doen. Zo verschenen
nog na de tweede wereldoorlog de bundels XLIII, (Gajo-, Alas- en Bataklanden, 1949)
XLIV (Borneo, 1952) en tenslotte XLV (Nieuw-Guinea, 1955) uitgegeven onder de
auspiciën van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde. Van dit
vermaarde instituut was hij jarenlang bestuurslid; in 1950-'52 voorzitter van dit
bestuur. In die functie heeft hij in 1951 de viering van het honderdjarig bestaan van
het Instituut geleid.
Van Korn's werk zijn twee studiën in het Engels vertaald. In de Engelse
vertaalbundel: Bali, studies in life, thought and ritual (serie: Selected Studies on
Indonesia) vindt men in enigszins verkorte vorm zijn dorpsmonografie Tnganan
Pagringsingan terug, en zijn opstel: Balische priesterwijding, dat
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van 1918 dateert (The consecration of a priest; The village Republic of Tenganan
pagringsingan). Voorts verscheen van hem slechts één alleen in het Engels
gepubliceerd stuk: Past and future of Indonesian Adatlaw (in The future of customary
law in Africa, 1956).
Korn heeft als hoogleraar geworsteld met wat de vaderen noemden ‘de ongunst
der tijden’. Dat waren de oorlogsjaren, waarin hij zijn academisch werk begon; dat
waren de crisisjaren, waarin de Republiek Indonesië ontstond; dat waren de schaarse
wetenschappelijke contacten met het Indonesië van de jaren vijftig. Zij, die zoals
hij, in wetenschappelijke dienst aan de volken van Indonesië een levenstaak hadden
gezien, begrijpen wat dit voor hem betekende. Wij vinden er de weerslag van zijn
verhandeling: Oosterse visie op Westers bewind, waarin hij trachtte tot een
evenwichtig oordeel te komen over het koloniale systeem. Het is overigens een tijd
geweest, waarin men ginds meer geneigd was om stenen weg te werpen, dan om
stenen te verzamelen. Dan, eerst tegen het einde van zijn leven is daarin verandering
gekomen: in het nieuwe rechtsstelsel dat Indonesië wil opbouwen zal het eigen
recht, het adatrecht, grondslag zijn.
Korn heeft gewerkt, zolang hij daartoe de kracht had, en (om met wijlen Snouck
Hurgronje te spreken) van niemand wordt meer verlangd, dan hij vermag.
Utrecht, mei 1973
J. PRINS
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Petrus Balthasar Albertus (Pieter) van der Meer de Walcheren
Utrecht 10 september 1880 - Breda 16 december 1970
Wie het levensverhaal wil schrijven van een auteur die zelf in een zesdelig dagboek
en in een aantal autobiografisch getinte romans de loop van zijn leven heeft
opgetekend, wie zich daarbij door twee biografen weet voorafgegaan, hij krijgt het
moedeloze gevoel met een kruikje water naar de zee te dragen. Als het leven van
zijn auteur bovendien bijna een eeuw heeft volgemaakt, en van hem kan worden
gezegd wat Homerus in de derde versregel van zijn vredesepos van Odysseus zei:
‘Veler mensen steden hij zag en verkende hun landaard,’ dan verkeert die
moedeloosheid bijna in machteloosheid. Daarbij was Pieter van der Meer de
Walcheren, - want zijn leven mogen wij hier pogen te schetsen - een teken van
tegenspraak èn van harmonie; hij was huisvader èn monnik; socialist èn erudiet uit
de school van Diepenbrock; decennia lang een vurig strijder op de barricaden van
de katholieke emancipatie èn in velerlei twisten vredestichter. Zijn levensdevies
luidde: Alles is Liefde.
Jhr. Petrus Balthasar Albertus van der Meer de Walcheren werd op 10 september
1880 in Utrecht geboren als zoon van de gelijkgenaamde jhr. Petrus Balthasar
Albertus van der Meer de Walcheren en Maria Gijsberta de Jong, in 1854 in Arnhem
geboren. Zijn vader, die in 1849 in Zutphen het levenslicht zag, was toen als koopman
bij de wijnhandel Laatsman en Co. in dienst. In 1876 was hij getrouwd. Zijn moeder
was een Française, Elisabeth Johanna Oswaldina Maria d'Aumerie. Pieter van der
Meers vader overleed in 1915; zijn moeder was zes jaar daarvoor heengegaan.
Behalve hun zoon Pieter werden uit het huwelijk van Pieter van der Meer Sr en
Maria de Jong nog drie dochters geboren: Maria, die met de schilder Dirk Nijland
trouwde, Bennie, die de levensgezellin werd van de befaamde Duitse beeldhouwer
Georg Kolbe, terwijl Els, buiten het artistieke leven met een electro-technisch
ingenieur, Henk Hidde Nijland in het huwelijk trad.
Enkele jaren na de geboorte van Pieter verhuisde de familie naar Den Haag, waar
Pieter door zijn moeder, die belangstelling had voor spiritisme en theosofie, op een
vooruitstrevende Fröbelschool werd gedaan. In 1891 naar Maastricht verhuisd,
kreeg hij zijn eerste schilderlessen op het atelier van Alfons Olterdissen. In Maastricht
ook kwam hij in aanra-
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king met de romaanse kunst en architectuur die hem zijn leven lang om haar zinvolle
eenvoud dierbaar zouden blijven. Vanaf 1894 op het gymnasium aan de
Weteringschans in Amsterdam, deed hij in 1896 met succes staatsexamen; hij zat
toen pas in de vijfde klas maar de schoolse tred viel hem te traag. Daarna ging hij
aan de Universiteit van Amsterdam klassieke talen studeren. Op 2 november 1900
slaagde hij voor zijn kandidaats-examen, in niet geringe mate bij zijn studie
gestimuleerd door de inspirerende componist en classicus Alphons Diepenbrock,
die met Elisabeth de Jong van Beek en Donk, een nicht van de Van der Meer de
Walcherens, gehuwd was.
In deze jaren had Pieter van der Meer vele relaties aangeknoopt in het
socialistische kamp, met Frank van der Goes, Frederik van Eeden, Domela
Nieuwenhuis, Herman Heijermans; hij streefde ‘het reine leven’ na, was vegetariër
en geheelonthouder en stichtte met David Wijnkoop in Amsterdam zelfs een
marxistische studentenvereniging.
Na zijn kandidaats-examen trok Van der Meer, niet van plan zich verder voor een
burgerlijk leraarsbestaan te bekwamen, naar het centrum van de socialistische
beweging, naar Brussel, waar hij aan de Université Nouvelle onder andere colleges
maatschappijleer volgde. Van deze veelbewogen levensperiode heeft hij in zijn
roman Jong leven (1903) verslag uitgebracht.
Hij reisde in deze jaren naar München en Bayreuth en ontmoette in februari 1901
in Brugge Christine Verbrugghe, met wie hij op 18 juni van het volgende jaar in
Brussel in het huwelijk trad. Christine Wilhelmina Françoise Josephine Verbrugghe
was op 10 augustus 1876 te Vlissingen geboren als dochter van Theobald
Verbrugghe en Maria Wilhelmina Josephina, marquise de Villeneuve.
In het jaar dat aan zijn huwelijk voorafging, vertoefde Van der Meer onder de
havenarbeiders in Rotterdam, beschreven in Job, de bootwerker, een omvangrijk
boek dat echter om zijn realistische milieuschildering door de uitgever werd
geweigerd.
Pieter en Christine gingen in St.-Agathe-Berchem wonen; in 1903 verhuisden ze
naar Vorst waar in datzelfde jaar hun zoon Pieterke geboren werd.
Er had zich intussen in de levensbeschouwing van Van der Meer een ingrijpende
verbreding voltrokken. Niet alleen vroeg hij zich nog altijd af hoe de mens als sociaal
wezen een zinvolle plaats in de samenleving kon innemen; maar blijkens zijn romans
van die jaren, Het geheim (1906) en
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vooral De jacht naar geluk (1907), waren de grote vragen rondom God, dood en
eeuwigheid hem gaan bezighouden; alleen een antwoord daarop zou een oplossing
van de maatschappelijke problematiek dichterbij kunnen brengen. Hij bezocht de
trappisten in hun klooster in Achel, las de vurige geschriften van Leon Bloy, wiens
absolutisme hem hevig boeide. Door deze Franse auteur, die ook de jonge Heinrich
Böll aanvankelijk zo fascineerde, kwam Van der Meer in aanraking met de kring
rond de wijsgeer Jacques Maritain, wiens Art et Scholastique door de katholieke
jongeren een tiental jaren later bijna als een brevier zou worden gehanteerd. In
1911 ging Pieter over naar het katholicisme: hij werd op 24 februari 1911 in de kerk
van St.-Medard in Parijs gedoopt.
In 1912 werd hun dochter jkvr. Anne-Marie Veronique Martine geboren, drie jaar
later, in 1915 hun zoontje jhr. Jean-François, dat zij al in 1917 aan God moesten
teruggeven.
Gedurende de eerste wereldoorlog verbleven de Van der Meers in Parijs, waar
Pieter voor het katholieke dagblad De Maasbode als oorlogscorrespondent werkzaam
was. In 1918 keerden zij terug naar Nederland, waar zij zich korte tijd in Oosterhout,
daarna in Helmond vestigden.
Op voorstel van de invloedrijke en zeer begaafde Maria Viola werd Pieter hier in
1921 benoemd als redacteur Kunst en Letteren van het weekblad De Nieuwe Eeuw.
In deze functie hield hij een opzienbarende beeldenstorm onder de devote prullaria
die voor kerkelijke kunst waren en werden aangezien. Hij wees daarbij op de
uitspraak van Alberdingk Thijm dat kunst er niet was om lessen uit te delen, maar
om op bewogen, artistieke wijze uiting te geven aan het katholieke levensgevoel.
Dat hierbij de intentie door Van der Meer wel eens hoger werd gewaardeerd dan
de realisatie, bewees zijn hartstocht.
In 1924 verliet hij de redactie van De Nieuwe Eeuw; het professorale toezicht dat
vanuit Nijmegen dreigde, lustte hij niet. Hij nam de leiding op zich van het tijdschrift
Opgang, dat bij Van Munster in Amsterdam verscheen. Daarin was zijn activiteit
veel minder polemisch dan instructief. Hij beschreef in grote, fraai geïllustreerde
artikelen de hoogtepunten van de christelijke cultuur en hun betekenis voor de
gemeenschap der gelovigen. Een aantal, vooral Noordnederlandse katholieke
jongeren, kopschuw geworden door het religieuze voluntarisme van dr. H. Moller
en diens ‘tijdschrift voor Schoonheid’, Roeping, herkenden in Van der Meer hun
eigen aandrift. Voor hen werd hij, zoals een hunner schreef, de mens ‘die het
zuiverste voorbeeld is der harts-beschaving welke het christen-
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dom aan het Westen heeft geschonken.’ Zij zochten hem op in zijn huis aan het
Daniel Willinkplein in Amsterdam en gingen lezen wat hij in Frankrijk had leren
kennen. Toen in 1925 in Utrecht door Jan Engelman het tijdschrift De Gemeenschap
werd gesticht, was in de Verantwoording, in de poging de overgeërfde traditie met
de nieuwe vormentaal te verzoenen, duidelijk de inspiratie van Van der Meer te
onderkennen.
In 1929 werd Pieter van der Meer de Walcheren benoemd tot directeur général
de la maison Desclée de Brouwer in Parijs, de internationaal georiënteerde uitgeverij,
een taak die hij tot aan de oorlog in 1939 met veel ambitie en groot succes vervulde.
In 1933 overleed zijn oudste zoon Pieterke, die in Oosterhout bij de Benedictijnen
was ingetreden. Hun dochter was daar intussen als Benedictines geprofest. Pieter
en zijn vrouw besloten hun huwelijk met pauselijke goedkeuring te beëindigen: hij
wilde in de Sint-Paulusabdij de plaats van zijn gestorven zoon innemen, Christine
ging naar de Benedictinessen in de Franse abdij van Solesmes. Zij aardde echter
niet in het monastieke leven en voegde zich, zestien maanden later, weer bij haar
man, die zijn werk in Parijs weer opnam.
Kort na het uitbreken van de oorlog woonden de Van der Meers in Bilthoven,
vanaf 1942 in een prachtig tegenover het Mastbos gelegen landhuis in Breda. Onder
de oorlog had Van der Meer aandeel in het ondergronds verzet, na de bevrijding
werd zijn huis een toevluchtsoord en trefpunt voor mensen van allerlei leeftijd,
opleiding, volksaard en stand. Zijn zeventigste verjaardag in 1950, in het Bredase
stadhuis gevierd, werd een internationaal gekleurde manifestatie van bewonderende
vriendschap.
Op tweede kerstdag van 1953 overleed zijn vrouw Christine. Op 6 januari 1954
keerde Pieter terug naar de St.-Paulusabdij in Oosterhout waar hij in 1956 tot priester
werd gewijd. Vanaf 1961 verminderde zijn gezichtsvermogen zodanig dat lezen
hem nog nauwelijks mogelijk was. Zijn dochter Anne-Marie en zijn vriend en biograaf
Jan de Ridder lazen hem brieven en boeken voor. Maar de ogen van zijn geest
waren helder gebleven: hij speelde met de gedachte een roman te schrijven die de
parabel van de goede moordenaar tot onderwerp zou hebben. Het is bij een plan
gebleven.
Toen hij in september 1970 negentig jaar werd, getuigden een aantal van zijn
vrienden in een Vriendenboek voor Pieter van der Meer de Walcheren (1970) van
hun onverminderde amicaliteit. Nauwelijks drie maanden later overleed hij, geplaagd
door een niet meer helende armbreuk, in het St.-
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Ignatiusziekenhuis te Breda. Over zijn laatste ogenblik schreef de Vlaamse
priester-dichter Anton van Wildenrode in een Brief aan Pieter:
gij ziet op de weg terug
tot het ogenblik dat gij alleen waart.
een vrouw wacht op u in de verte,
de liefde die levenslang wààr was.
gij komt niet alleen bij de poort.

Pieter van der Meer de Walcherens faam berust, naast waardering voor zijn zuivere
verslag van zijn verblijf in het Karthuizerklooster van La Valsainte, Het witte Paradijs
(1929), vooral op zijn levensverhaal, dat uit een zestal delen bestaat: Mijn dagboek
(1913), Mensen en God I (1940), Mensen en God II (1946), Dagboek 4 (1963),
Dagboek 5 (1963) en Dagboek 6 (1965); naar de conceptie en de stijl sluit de bundel
Maak alles nieuw (1969) zich bij de laatste dagboekdelen aan.
Vooral de drie eerstgenoemde dagboeken hebben een enorme populariteit
verworven en een uitgebreide lezerskring gevonden. Naar stijl en opzet
onderscheiden ze zich in positieve zin van de latere delen. Ze vertonen duidelijk
het karakter van de zogenaamde ‘dagboekroman’; zonder achteraf geredigeerde
memoires te zijn, verraden ze toch een compositie ‘achteraf’. Er is bovendien een
sterke neiging naar dramatische voordracht in aan te wijzen; dat blijkt uit de
ik-vertelsituatie in Mijn dagboek, die in Mensen en God I en II vervangen is door de
personele situatie. Om een breuk in het totale werk te voorkomen is later, halverwege
Mensen en God II, de ik-vorm weer opgenomen. Van die dramatische enscenering
zijn ook veelvuldig voorkomende stijlfiguren als de antithese, de hyperbool, de
retorische vraag en de repetitio evenzovele bewijzen, alsmede Van der Meers
neiging zielestemmingen als natuurwaarnemingen weer te geven.
In de latere dagboeken overweegt de korte notitie; de vormgeving vertoont daar
veel minder continuïteit en compositorische eenheid. Deze latere geschriften uit de
jaren zestig werden, naar Van der Meers eigen getuigenis ook meer bedoeld ‘als
levensboeken en geen literatuur’.
Merkwaardig is tenslotte de wijziging van Benedictijnse naar Franciscaanse
spiritualiteit die zich in het denken van Pieter van der Meer de Walcheren voltrok:
nog minder dan tevoren was hij uiteindelijk bedacht op traditie en hiërarchie en meer
nog wilde hij zich inzetten voor de verwerkelijking van de evangelische naasteliefde.
JAN CARTENS
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Voornaamste geschriften
Voor uitvoeriger bio- en bibliografische gegevens raadplege men Gerard Knuvelder,
Pieter van der Meer de Walcheren. Leven en werken. Utrecht-Brussel, 1950, 2e
druk.
Jan de Ridder, Pieter van der Meer de Walcheren. Utrecht-Brugge 1970 (=
Ontmoetingen nr. 86). In deze monografie vindt men een uitvoerige bibliografie,
waaraan alleen de Leuvense licentiaatsverhandeling van F. Planchon, Pieter van
der Meer de Walcheren, jeugdwerk en bekering (1954) ontbreekt.
De Ridder heeft zijn bibliografie uitgebreid in Vriendenboek voor Pieter van der
Meer de Walcheren. Brugge-Utrecht 1970, p. 85-87.
Nadien verschenen nog van Pieter van der Meer de Walcheren: La vérité vous
rendra libres. Paris 1971.
Alles is liefde. Brugge 1972, 5e druk.
Maak alles nieuw. Brugge 1972, 3e druk.
Over de auteur voorts:
Jan de Ridder, Pieter van der Meer de Walcheren, de oudste Nederlandse schrijver
(in Elsevier, 22 augustus 1970, p.69).
Jan de Ridder, Pieter van der Meer de Walcheren 1880-1970 (in: Ons Erfdeel,
14, 1970-1971(2), p.131-133).
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Maurits de Meyer
Elverzele 2 maart 1895 - Wilrijk 24 november 1970
Maurits de Meyer was van herkomst een Waaslander. Op 2 maart 1895 werd hij te
Elverzele (aan de Durme) geboren, een klein landbouwdorp in een zandige kleistreek,
met fabrieken van olie en cichorei, een linnenblekerij, een brouwerij, een
klompenmakerij en een steenbakkerij. Aldus het Geschied- en aardrijkskundig
woordenboek der Belgische gemeenten van F. de Seyn, dat de toestand van kort
na de tweede wereldoorlog weergeeft.
Elverzele, dat reeds in 1123 genoemd wordt, is maar een eenvoudig dorp.
‘Elverzeleneer, Babbeleer, Pottafeer’ verluidt een zwierig volksrijm, waarin men
‘pot-à-faire’ (zo heet, naar zijn roep, de rondtrekkende ketellapper) in ruimere zin
mag opvatten als ‘iemand die vuil en ongewassen’ is. Zo staat het in het Waasch
sagenboek van F. van Es, dat Maurits de Meyer als Waaslander zeer dierbaar was.
Vlakbij Elverzele ligt het stedelijk aandoende Hamme, dat in Maurits de Meyer's
jeugd zo'n dertienduizend inwoners telde, die voor een groot deel hun bestaan
vonden in de nijverheid. Er werd van alles vervaardigd: zowel tapijten en katoenen
linten als touw in de fameuze ‘zeeldraaierijen’. In zo'n afwisselende landstreek, die
overoude landbouw-tradities (te Elverzele offert men nog ‘kiekens’ en konijnen aan
de kerkdeur!) verenigt met een beginnende urbanisatie van recente datum, is Maurits
de Meyer opgegroeid en werd de kiem gelegd voor zijn volkskundig werk. Hij is
aangevangen, met hart en ziel, in zijn naaste omgeving, waarom hij steeds bredere
kringen trok, aldus een wereldwijd inzicht verwervend.
Maurits de Meyer had geen gemakkelijke jeugd. Van de vijf kinderen uit het gezin
De Meyer zijn er drie zeer jong gestorven. Maurits bleef over met zijn zuster,
mejuffrouw Maria de Meyer, die nog steeds te Hamme woont en ook op zijn
overlijdensbericht vermeld staat. De vader (die sigarenmaker was) en de moeder
zijn overleden, toen hij nog maar een paar jaar oud was. Bij familieleden te Hamme
vond hij een tehuis. Daar bezocht hij de lagere school, waarna hij te Dendermonde,
de historische stad waar het Ros Beyaard rondgaat, zijn humaniora deed.
Ondertussen was de eerste wereldoorlog uitgebroken en zijn universitaire studie
werd daardoor vertraagd. Al vroeg ging zijn hart uit naar klassieke filologie en
geschiedenis, en zijn cijferlijst was van dien aard dat voortgaan aan de akademie
voor de hand lag. Toch was hij geen kamer-
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geleerde: hij had sociale belangstelling en zo was hij in zijn geboortestreek een der
leiders van de studentengilde. Vanwege deze gilde had hij te Hamme (‘klassiek
Vlaams mizeriedorp’) kosteloos onderwijs voor volwassenen georganiseerd
(zesenvijftig procent van de bevolking kon er destijds niet lezen of schrijven). Ook
was hij de initiatiefnemer tot de studentenvergadering te Hamme (tijdens het
paasverlof van 1916), waarop Lodewijk Dosfel sprak over de Gentse universiteit,
door toedoen van de Duitse bezetter vernederlandst, en een vurig beroep deed op
de aanwezigen om deze eerste geheel Vlaamse universiteit met raad en daad te
steunen. Maurits de Meyer liet zich inschrijven in Gent (vanaf de opening in 1916),
studeerde er met lust en liefde in een kring van toegewijde vrienden en behaalde
er alras het kandidaatsexamen. Maar in 1918 was het met dit Vlaams hoger onderwijs
afgelopen: de Belgische overheid kwam vannieuws in het zadel en het studeren
aan de Gentse universiteit in de jaren 1916-1918 werd als landverraad gebrandmerkt,
hetgeen de zogeheten ‘aktivisten’ duur te staan kwam. Ook Maurits de Meyer werd
uitgesloten van verdere studie: zelfs voor de Centrale Commissie mocht hij geen
examen meer doen en zo bleef zijn akademische loopbaan halverwege steken. In
de nekrologie van Ons Heem wordt verondersteld, dat dit de voorbeeldige en steeds
bezige volkskundige die Maurits de Meyer, bij al zijn beslommeringen als direkteur
van de Standaard-Boekhandel, zijn leven lang geweest is, de akademische leerstoel
1
heeft gekost, die hij ten volle verdiende. Hoe zo iets doorwerkt blijkt onder andere
uit het feit, dat een kollega-volkskundige de hele zaak ook thans nog versluiert in
een nietszeggend: ‘Hij studeerde klassieke filologie en geschiedenis, zonder daarin
evenwel een akademische graad te halen, wat aan verschillende omstandigheden
2
is toe te schrijven,’ waarop dr. Jan Brans de ware toedracht meende te moeten
melden: ‘De grondslag van de Europese faam van De Meyer als volkskundige werd
aan de vernederlandste oorlogsuniversiteit te Gent gelegd. Er is geen reden om dit
3
te verzwijgen.’
Zijn werk als volkskundige dateert reeds uit de Gentse periode, met als eerste
begin Waarom de bonden elkaar onder de staart rieken, waarin hij een afgeronde
fabel van Phaedrus met tot zinloosheid toe versleten Vlaamse volksmondnotities
vergelijkt. Het verscheen in het Gentse studententijdschrift Aula (1917) en is ook
opgenomen in Volkskunde, Verzamelde op-

1
2
3

Ons Heem 25, 1971.
Dagblad De Standaard, 4 dec. 1970.
Dagblad De Standaard, 17 dec. 1970.
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stellen van Maurits de Meyer, uitgegeven naar aanleiding van zijn zeventigste
verjaardag (1966), welke bundel door de gehuldigde zelf werd samengesteld. Aldus
4
prof. dr. K.C. Peeters, in zijn levensbericht voor Volkskunde, waaraan ook overigens
voor deze levensbeschrijving vrijwat ontleend werd. Al in zijn middelbare schooltijd
had Maurits de Meyer in eigen kontrei volksverhalen en volkstaalelementen bij de
mensen zelf opgetekend, die hij in Aula publiceerde. Tevens schreef hij een
herdenkingsartikel over Jaak van de Velde (1817-1898), als folklorist te Hamme
werkzaam. Daarbovenuit had hij al vroeg aandacht voor meer algemene zaken en
sprak hij zijn gedachten uit over het stichten van verenigingen, waarin de folkloristen
interregionaal en internationaal kennis konden nemen van elkaars problemen.
Het werk van Maurits de Meyer vond al spoedig officiële waardering. Zo verwierf
hij een fakulteitsprijs (in het akademiejaar 1917-18) voor zijn studie Verfransching
van het kinderspel in Vlaanderen, die men (in een versie van 1923) terugvindt in
zijn bovengenoemde Verzamelde opstellen, verrijkt met gegevens over Latijn en
Engels in Vlaamse kindermond, geen citaten maar ‘verklankingen’, die soms aandoen
als een magische ‘poésie pure’. Ook zijn eerste studie in Volkskunde (1921),
handelend over De persoonsnamen in het levend volksgebruik (d.w.z. de bijnamen),
gaat uit van ervaringen die hij in Hamme opdeed. Het was hem opgevallen, dat de
meeste mensen in dit ‘ellendedorp’ de namen van hun buren en dorpsgenoten niet
kenden: zij noemden elkaar bij de ‘lapnaam’. Zijn voornaamste terrein van onderzoek
was de Mandenmakersstraat, ‘geen gemeene achterbuurt, de straat maakt deel uit
van een gewone volkswijk gelegen in het centrum van de gemeente.’ Scherp neemt
hij waar, goed onderscheidend, programmatisch klinkt het slot van zijn studie: ‘De
historische documenten bieden een hoogst belangrijk materiaal. Het volksgebruik
is een levende borrelende bron.’ Zo paart Maurits de Meyer van meet af aan
historische speurzin en een grote belezenheid met het onmisbare ‘veldwerk’, dat
levend materiaal aandraagt en mede daardoor tot een verdiept inzicht kan leiden.
Ook deze studie vindt men in zijn Verzamelde opstellen, die de problematiek van
de volkskunde zo veelzijdig belichten.
Aan Volkskunde heeft Maurits de Meyer jaar in jaar uit zijn beste krachten gewijd.
Als medewerker, als redakteur en ook als uitgever, daar hij als ‘bestuurder’ van de
Standaard-Boekhandel de uitgave van het tijdschrift verzorgde - een werk van liefde
dat niet alleen tijd maar ook veel

4

Volkskunde 71, 1970(4).
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geld kostte. In alle intensiteit gebeurde dit pas vrij laat en wel sinds 1938, toen Victor
de Meyere overleed en het tijdschrift aan een hoognodige vernieuwing toe was. Zijn
artikelen in Volkskunde munten uit door degelijkheid en een sobere, heldere taal.
Zijn besprekingen van de internationale volksverhalenstudie zijn ook nu nog
lezenswaardig. Telkens weer leggen zij getuigenis af van zijn veelsoortige kennis
(hij had in zijn royale huis aan de Elsdonklaan te Wilrijk een welvoorziene
studeerkamer!) en zijn verstandige, om niet te zeggen nuchtere kijk. Zo maakte hij
in het tijdschrift Fabula kritische opmerkingen over een belangrijk werk van Leopold
Schmidt, de Weense hoogleraar in de volkskunde, wiens extreme voorliefde voor
de literatuur boven de volksoverlevering hij op goede gronden bestrijdt en die hij
voorhoudt, dat men onderscheiden moet tussen motieven en uit meerdere motieven
5
samengestelde verhalen.
Artikelen, hoe degelijk ook, worden veelal snel vergeten en zijn, gepubliceerd als
zij werden in allerlei tijdschriften, moeilijk te achterhalen. Al vroeg gaf Maurits de
Meyer het resultaat van zijn onderzoek in boekvorm. Het begon reeds in 1920 met
de bundeling van volksverstelsels die door Guido Gezelle werden opgetekend. In
1921 kwam hij, in de welbekende FFC-reeks te Helsinki, met een catalogus van de
Vlaamse volkssprookjes. In 1968 verscheen er een tweede uitgave van dit werk,
verdubbeld in omvang en met zorgvuldige verantwoording van de verhaalmotieven.
Doch Maurits de Meyer verzamelde en katalogiseerde niet alleen, hij gaf ook
essayistische studies ten beste, waarvan het afzonderlijk uitgegeven Vlaamsche
Sprookjesthema's in het licht der Romaansche en Germaansche kultuurstromingen
(1942) door de Koninklijke Vlaamse Akademie voor taal- en letterkunde met goud
werd bekroond. Een eervolle vermelding verdient al evenzeer zijn popularisatiewerk
Het Vlaamse sprookjesboek (tekstillustraties en bandontwerp van Lutgard de Meyer),
dat in 1951 voor het eerst verscheen, bij zijn leven reeds zes drukken beleefde en
door Georg Hermanowski als Flämische Märchen in het Duits werd vertaald
(Hamburg 1967). Zonder eigenzinnigheid c.q. kreatief ingrijpen is dit verzamelwerk
een getrouwe weergave (in de taal ietwat hertoetst) van wat Maurits de Meyer bij
diverse ‘zanters’ aan waardevol volksgoed had aangetroffen, met een nauwgezette
bronnenopgave en een ‘typenregister’ volgens de internationale katalogus van
Aarne-Thompson, waardoor het boek ook de onderzoeker ten dienste kan staan.
Blijkens Een interview met de bekendste

5
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vlaamse sprookjesspecialist van Hervé Daras, was Wit Karlientje en zwart Karlientje,
door De Meyer ontleend aan de Westvlaamse bundel van Witteryck, hem het liefst,
ook al betwijfelt hij zo nu en dan de authenticiteit van Witterycks sprookjesweergaven.
En met dankbaarheid vermeldde hij: ‘Mijn vrouw helpt me steeds bij het tikken van
mijn teksten op de schrijfmachine’ - anders was al dit werk naast een volbezet
beroepsleven (sinds 1934 was hij direkteur van de Standaardaard-Boekhandel) niet
mogelijk geweest.
Naast de sprookjes had de volksprent zijn aandacht. Vrucht van jarenlang
verzamelen en studeren was zijn standaardwerk De Volks- en Kinderprenten in de
Nederlanden (1962), een schitterende uitgave van meer dan 600 bladzijden, met
een overvloed van illustraties (ook voor bibliofielen een ware verrukking), waarvoor
hij te Palermo de Pitré-prijs verwierf. Een tweede deel, waarvan voor zijn dood alleen
de Italiaanse vertaling verscheen (Stampe populare dei Paesi Bassi, Milano 1970)
zal postuum verschijnen onder de titel Volksprenten in de Nederlanden. Religieuze
en profane volksprenten, speelkaarten, ganzenborden, Driekoningenbriefjes en
Nieuwjaarswensen. Eveneens postuum verscheen zijn studie Een Limburgs atelier
van devotieprentjes uit de zestiende eeuw, in Neerlands Volksleven 21, aan zijn
nagedachtenis gewijd, hetgeen nog niet vermeld staat in de stipte en uitvoerige
7
bibliografie van dra. Hilda van Assche. Voor een breder publiek schreef hij
Volkskunst en volksprent in het door schrijver dezes geredigeerde driedelige
Volkskunst der Lage Landen (deel 2, 1965), zo helder en doeltreffend als hij dat tot
op zijn vijfenzeventigste jaar te doen placht.
Hoezeer hij een werkzaam aandeel had in de Nederlandse Volkskundeatlas,
waarin Noord en Zuid samenwerkten, kan men nalezen bij prof. dr. K.C. Peeters
bovengenoemd, waarvoor hij vele bijdragen zelf redigeerde, maar dat toch in
‘teamwork’ moest geschieden. En daarvoor was hij, individualist bij uitstek, niet in
de wieg gelegd, waardoor sommige afleveringen nogal eens wat onvolkomenheden
aankleefden. ‘En ook het toepassen van de directe methode lag hem eigenlijk niet,’
aldus prof. dr. K.C. Peeters. Buiten de gegevens in zijn studietijd in zijn
geboortestreek verzameld, bestaat er slechts één (voortreffelijke) uitzondering; het
vele dat hij bijeenbracht over ‘opstellen der graanschoven na de oogst’ met daarbij
aansluitend de namen voor ‘rogge’ en ‘koren’, de namen ‘sikkel, zichte, zeis, pik’
en ‘het koren mandelen’ als volksgebruik. Mede door zijn veeleisend
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Jaarboek van de heemkundige kring ‘Bos en Beverveld’, Oedelem.
Volkskunde 7(4), 1970, p.309-333.
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beroepswerk opereerde hij veelal vanuit zijn welvoorziene studeerkamer, met zijn
rijke boekerij en zijn mappen vol met ‘leesvruchten’. Ook zijn Vlaams sprookjesboek
is gebaseerd op het werk van anderen, niet op eigen onderzoek te velde. Toen hij,
bij zijn pensionering, de handen vrijkreeg, was hij te oud om nog zelf de boer op te
gaan.
Niettemin was hij, volgens de communis opinio der vakgenoten, in Vlaanderen
verreweg de primus inter pares. De Verzamelde opstellen, uitgegeven bij zijn
zeventigste verjaardag vanwege een representatief comité, laten hem zien als een
konsciëntieus verzamelaar, die niet verdrinkt in de veelheid van stof, maar ordent
en nadenkt. Soms echter trekt hij de lijn, volgens ons, niet ver genoeg door. Zo
betoogt hij, dat de volksoverlevering nauwelijks door schriftelijke sprookjeskodifikaties
als die van de Grimms of door de volksprent zijn beïnvloed (zie onder andere zijn
Literaire overlevering en mondelinge overlevering in het sprookje in de Verzamelde
opstellen). Het ligt er maar aan, wat men als mondelinge overlevering beschouwt.
Onderzoek in schoolklassen wijst uit, dat alle kinderen meer dan één sprookje vaak
op hartveroverende wijze kunnen navertellen. En dan zijn die sprookjes in een tijd
van lezen en schrijven, aan boeken als die van de Grimms, Moeder de Gans en
Andersen ontleend. Maar dan toch wel zo intens, dat ook de reklame en de televisie
gretig van deze rake verhalen gebruik maken en anonieme spotversies bijvoorbeeld
van De Wolf en de zeven geitjes (in Amsterdamse ‘gabbertaal’) volop de ronde
doen. Zo gezien heeft ook de moderne stad zijn ‘folklore’ en doet men er verkeerd
aan om met een welbekend volkskundige als wijlen Jan de Vries de huidige
kerstviering (met zijn kwistig versierde denneboom, een nieuwigheid sinds de
romantiek) als een ‘modeverschijnsel dat voorbijgaat’ onder de tafel te schuiven.
Op 24 november 1970 is Lodewijk Maurits de Meyer overleden. Zijn uitvaart werd
een manifestatie van grote dankbaarheid, waarvan men de acta kan nalezen in het
bovenvermelde nummer van Volkskunde. Ook van Nederlandse zijde huldigde men
de overledene: hij zag de Nederlandse volkskultuur (vooral blijkens zijn werk over
de volksprent) als een onlosmakelijk geheel en het had hem een grote voldoening
8
gegeven, dat hij reeds in 1934 tot lid van de Maatschappij werd verkozen.
25 januari 1973
TJAARD W.R. DE HAAN

8

Voor een overzicht van het werk van De Meyer zie de in noot 8 vermelde aflevering van
Volkskunde.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

181

Florentijn Jan van der Mueren
Hoogstraten 2 november 1890 - Leuven 23 december 1966
Op 23 december 1966 overleed te Leuven prof. dr. Floris Van der Mueren. De
Vlaamse muziekwetenschap verloor in hem haar deken en promotor. Van der Mueren
was de eerste hoogleraar in Vlaanderen die muziekwetenschap in het Nederlands
doceerde en de eerste Vlaming die zich in zijn geschriften over muziek hoofdzakelijk
van zijn moedertaal bediende. De Belgische musicologie kende weliswaar voor hem
tal van eminente vertegenwoordigers zoals Fétis, Gevaert, Van der Straeten,
Closson, Van den Borren en anderen, maar zij waren ofwel van huize uit franstalig
ofwel Vlamingen die zich in het Frans uitdrukten.
Florentijn Jan Van der Mueren werd geboren te Hoogstraten, in de Antwerpse
Noorderkempen, op 2 november 1890. Zijn vader was er muziekleraar aan het Klein
Seminarie. Een Klein Seminarie gaf in de eerste plaats toegang tot een Groot
Seminarie, waar men voor priester studeerde, of tot de universiteit zodat men er
uitsluitend de klassieke humaniora onderwees. Het was vanzelfsprekend dat de
jonge Floris aldaar zijn studies zou aanvangen. Hij stelde echter te weinig belang
in Latijn, Grieks en wiskunde en te veel in muziek, literatuur en toneel om met succes
zijn cyclus af te sluiten. Hij bracht het niet verder dan de derde Latijnse en liet zich
inschrijven te Mechelen aan het Lemmensinstituut of het Interdiocesaan Instituut
voor Kerkmuziek. Van der Mueren werd leerling van de componisten Arthur
Meulemans en Jules Van Nuffel en de Nederlandse woordkunstenaar Albert Vogel,
die toevallig rond die tijd les gaf aan het Lemmensinstituut. In 1911 werd hij laureaat
en onmiddellijk daarna aangesteld tot organist aan de Sint-Jozefskerk te Leuven.
Na enkele tijd voelde hij de behoefte om zich verder te bekwamen in de compositie.
Van 1915 tot 1918 volgde hij privé-lessen bij Paul Gilson die toen als componist en
pedagoog zeer in aanzien stond. Het moet zijn dat Van der Mueren noch in het
orgel noch in het componeren volledige bevrediging vond zodat hij besloot zich op
de muziekgeschiedenis te gaan toeleggen. Ondertussen was hij bedrijvig als
voordrachtkunstenaar en kwam hij in contact met vlaamsgezinde kringen te Leuven.
In 1921 werd hij benoemd tot leraar muziekgeschiedenis aan de Hogeschool voor
Vrouwen te Antwerpen en in oktober van hetzelfde jaar begon hij kunstgeschiedenis
te studeren aan de universiteit te Leuven. Nog vooraleer hij zijn stu-
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dies voltooid had - hij promoveerde tot doctor in 1931 - werd hem in 1923 de leerstoel
muziekwetenschap aangeboden aan de universiteit te Gent. Deze unieke kans viel
hem te beurt als gevolg van de vernederlandsing van de Gentse universiteit waardoor
plots een groot tekort aan professoren ontstond, Aanvankelijk docent werd hij in
1936 hoogleraar en in 1941 gewoon hoogleraar. Hij interesseerde zich eveneens
voor de politiek. In 1932 werd hij als kopman van een onafhankelijke Vlaamse lijst
tot gemeenteraadslid te Leuven verkozen. Van 1938 tot 1945 was hij schepen van
Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten. Na de oorlog werd hij uiteraard van zijn
ambt ontheven maar vrij vlug in eer hersteld. Niettemin verzaakte hij voortaan de
politiek waarvoor hij alles bij elkaar genomen toch niet de geschikte figuur was. In
1939 werd hij als lid en in 1950 als bestuurder gekozen van de Koninklijke Vlaamse
Academie van België, klasse der Schone Kunsten. Vanaf 1953 was hij ondervoorzitter
van de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap en voorzitter van de Antwerpse
Vereniging voor Muziekgeschiedenis. Hij was tevens redacteur van het Belgisch
Tijdschrift voor Muziekwetenschap. In 1960 werd Prof. Van der Muelen tot het
emeritaat toegelaten.
Van der Mueren was geen musicoloog in de strikte betekenis van het woord.
Nadat hij achtereenvolgens organist en componist was geweest verliet hij de
praktische muziek om zich uitsluitend aan de muziekwetenschap te wijden. In zijn
universitaire opleiding kwam de musicologie niet ter sprake. Het programma van
de kunstgeschiedenis was in zijn tijd nog zeer beperkt en omvatte niet eens het vak
muziekgeschiedenis. Een musicologische discipline kon hij alvast niet aan de
universiteit verwerven en Vlaamse musicologische verhandelingen bestonden
omzeggens niet. Van der Mueren had dus geen onmiddellijke voorbeelden waarnaar
hij zich richten kon en was voor zijn muziekwetenschappelijke vorming totaal op
zichzelf aangewezen. Het is waarschijnlijk één van de redenen waarom hij zich zo
zelden met feitelijk vorsingswerk heeft beziggehouden. Tot deze taak was hij
eenvoudig niet opgeleid. De belangrijkste reden was evenwel dat dit aspect van de
musicologie hem niet lag. Slechts éénmaal in zijn loopbaan, met name in Het orgel
in de Nederlanden, heeft hij archiefwerk verricht en dan nog uit noodzaak om de
doctorstitel te behalen. Overigens vindt men in genoemde monografie vele
beschouwingen die buiten het eigenlijk kader van het kritisch bronnenonderzoek
vallen. Van der Mueren was niet de man om nieuw feitenmateriaal te verzamelen.
Zijn speculatieve geest zocht vooral naar nieuwe inzichten. Daarvoor beriep hij zich
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doorgaans op algemeen gekende feiten. Soms verwaarloosde hij zijn gegevens te
verifiëren en citeerde hij een foutieve datum. Het was een detail voor hem. Ook
volledigheid van informatie streefde hij niet na. Een feit dat hem niet ‘inspireerde’
liet hem onverschillig. Hij achtte het niet nodig alle elementen te kennen en aan te
voeren om een synthese te kunnen opstellen.
Men heeft de auteur wel eens het verwijt gemaakt dat hij zijn gedachten
onvoldoende klaar ordende. De verdeling van de stof over de verschillende
hoofdstukken blijkt inderdaad dikwijls willekeurig te zijn. Van der Mueren valt hierdoor
regelmatig in herhalingen. Hij vermengde in zijn betoog graag heterogene
bestanddelen. Hij schreef geen afzonderlijke studies over muziekgeschiedenis,
muziekesthetica, muzieksociologie of muziekpedagogie doch in elk werk vindt men
dienaangaande zijn opvattingen. Muziek was voor hem totaal en ondeelbaar. Hij
was zeer bekommerd om de doeltreffendheid van zijn tekst. Voor de uitdrukking
van zijn ideeën gebruikte hij een beeld- en kleurrijke taal en een stijl waarin de
objectieve mededeling soms moet wijken voor de subjectieve betoogtrant. Hij
geloofde niet alleen in de kracht van de overtuiging maar ook in de kracht van
diegene die ze overdraagt. Het zijn kenmerken van zijn geest en karakter die men,
om het met zijn eigen woord te zeggen, als ‘constanten’ mag beschouwen. Van der
Mueren was zich van zijn wetenschappelijke ‘tekortkomingen’ volkomen bewust.
Ze hinderden hem nochtans niet. Hij hield ze voor ‘vrijheden’ die hem toelieten
directer tot zijn publiek te spreken. Hij overschreed de grenzen van de musicologie
omdat hij elk probleem benaderde met de inzet van zijn ganse persoonlijkheid. De
gezaghebbende professor bleef ook in zijn geschriften de welbespraakte redenaar,
de enthousiaste musicus en de overtuigde Vlaming. Hij was zeer sociaalvoelend
en zag het als plicht zich eveneens in te zetten voor de culturele verheffing van zijn
volk en het welslagen van de Vlaamse Beweging. Hij wenste zowel de wetenschap
als de cultuurgemeenschap waarin hij leefde te dienen. De vraag of hij altijd goed
gekozen heeft kan alleen in het licht van de achterstand die Vlaanderen in zijn tijd
op elk gebied kende beantwoord worden.
Ook naar de inhoud van zijn werk kan men van constanten spreken. Een aantal
thema's heeft hij meermaals hernomen en herwerkt. Afgezien van noodzakelijke
herhalingen dient erkend dat hij deze idées fixes steeds wist te verjongen en aan
te zuiveren.
Veel aandacht besteedde hij aan de Vlaamse muziek van de negentiende
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en de twintigste eeuw. In 1931 publiceerde hij zijn Vlaamsche muziek en componisten
in de negentiende en twintigste eeuw. Precies dertig jaar later, in 1961, heeft hij
deze eerste synthese herzien en aangevuld in Perspectief van de Vlaamse muziek
sedert Benoit. Daarin onderscheidde hij de generaties rond Benoit, Gilson,
Meulemans en de generatie nà Meulemans. Belangrijke figuren heeft hij uitvoeriger
belicht in monografieën zoals Benoit, man van zijn volk (1935), Peter Benoit in het
huidig perspectief (1968) of in bijdragen voor tijdschriften (Edgar Tinel, Gilson,
Meulemans e.a.). Een uitgebreide studie over Gilson heeft hij onvoltooid moeten
laten.
Zijn leven lang verdedigde Van der Meuren de muziek van eigen bodem. Het
irriteerde hem dat ze naar zijn mening te weinig naar waarde werd geschat. Daarom
liet hij zijn historisch en stilistisch overzicht vergezeld gaan van zijn persoonlijk
waardeoordeel. De auteur was niet blind voor wat hij noemde de tijdsgebonden
kenmerken van Vlaamse muziek uit het verleden en kon begrip opbrengen voor de
heersende scepsis tegenover het pathos en de holle retoriek waaraan ze soms lijdt.
Hij gaf toe dat de Vlamingen nooit toonaangevend waren en niet kunnen bogen op
vernieuwers als Wagner en Debussy, maar wees er terecht op dat muziek niet
vooruitstrevend moet zijn om mooi te zijn. Vanuit dit standpunt weerhield hij menige
Vlaamse bladzijde die kwalitatief met buitenlandse maatstaven mocht gemeten
worden. Dat hij in de loop van zijn carrière, onder invloed van de gewijzigde muzikale
smaak, zijn waardeschaal durfde herzien kan men afleiden uit een onderlinge
vergelijking van zijn vele uitspraken over Benoit. Hij liet echter niet na zijn
landgenoten tot meer geloof in eigen muzikale waarden aan te sporen.
De studie van de Vlaamse muziek deed bij hem de vraag rijzen naar de nationale
elementen in de muziek in het algemeen. Wat laat bijvoorbeeld toe de muziek van
Benoit Vlaams te noemen? Vindt men dezelfde kenmerken ook bij andere Vlaamse
componisten uit andere tijden? Hierop trachtte Van der Mueren een antwoord te
vinden in zijn studies Over het wetenschappelijk onderzoek van het nationale karakter
der muziek (1947) en Over constanten in de muziekgeschiedenis (1953). Het gebruik
van het eigen liedgoed en de verwerking van de eigen onderwerpen beschouwde
schrijver niet als de belangrijkste uitingen van het nationale in de muziek. Hij zag
het probleem dus niet beperkt tot de periode van de nationale scholen, al wordt het
daar met meer nadruk gesteld. Om de immanente nationale elementen in de muziek
van een etnische groep op te sporen moet men zich vooral steunen op kenmerken
van de structuur, de samenklank en de
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kleur - het ‘zetbeeld’ zoals hij zegde - die uiteraard algemener en vager zijn.
Samenvattend meende hij het nationale in de muziek te mogen omschrijven als de
constante wijze waarop een volk reageert op de wisselende tijdsgeest. Tot dezelfde
orde van gedachten behoort zijn onderzoek naar de periodische stijl. De auteur
zocht naar normen die gelden voor alle muziekwerken uit een zelfde periode. Deze
criteria mogen door individuele, nationale of sociale factoren genuanceerd worden
maar niet in hun essentie aangetast. De periodische stijl is de samenvatting van het
onderzoek naar techniek en uitdrukking, of naar vorm en inhoud. Het duidelijk besef
van de periodische stijl leidt als vanzelf tot de parallelvergelijking. Zodra ook in de
andere kunsten de periodische stijl omlijnd is kan men overgaan tot het vergelijken
van de muziek met de ‘zusterkunsten’. Deze vergelijking mag enkel geschieden
binnen een zelfde tijdperk, dus parallel. Van der Mueren zag in deze stelling de
mogelijkheid om de muziek definitief in de algemene kunstgeschiedenis in te lijven
en een middel om het misverstand uit de weg te ruimen als zou de muziek in haar
evolutie achterna komen tegenover de andere kunsten. Hij stelde derhalve voor af
te zien van de eigen periodisering die in de muziekgeschiedenis gebruikelijk is en
te spreken van Romaanse en Gothische muziek in plaats van Ars Antiqua en Ars
Nova. De auteur hechtte veel belang aan de parallelvergelijking omdat ze naar zijn
mening het juister historisch begrijpen van alle kunsten helpt bevorderen. Zo zag
hij in de parallelvergelijking het middel bij uitstek om het prangend probleem van
de uitvoering en benadering van oude muziek op te lossen. Op de problematiek van
periodische stijl en parallelvergelijking is Van der Mueren het diepst ingegaan. Zijn
uiteenzettingen daarover, die over zijn ganse loopbaan verspreid liggen maar zich
kristalliseren in zijn verhandeling Is parallelvergelijkende muziekgeschiedenis
mogelijk? (1958), behoren ongetwijfeld tot het origineelste en beste van geheel zijn
oeuvre.
Als groot bewonderaar van de romantische muziek - zijn verering voor Beethoven
en Wagner waren spreekwoordelijk - was Van der Mueren van nature uit minder
ingesteld op moderne muziek. Hij ging dit gebied niet uit de weg maar kon niet
verbergen dat het hem esthetisch minder voldoening schonk. De geleidelijke afbraak
van de traditioneel gevestigde waarden zoals thema, harmonie en vorm, vervulde
hem met wantrouwen. Hij volgde deze evolutie ‘schroomvallig en zelfs met beperkte
geestdrift.’ Zijn eigen principe getrouw, al het nieuwe met open oor en geest tegemoet
treden, bleef hij zich echter inspannen om de avant-garde te begrij-
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pen. Het is typisch voor zijn zoekende geest dat zijn laatste bijdrage, in 1968
posthuum uitgegeven, als titel draagt Hoe sta ik tegenover de aktuele richting van
de muziek?
Met de bedoeling een ruimer publiek te betrekken in het genieten van klassieke
muziek schreef hij enkele initiatiewerken. In zijn allereerste boek, Beschouwingen
over de muzikaliteit (1921), beëindigd nog voor hij zijn universitaire studies aanvatte,
verdedigde hij de muziek als de ‘subtielste’ van alle kunsten en gaf hij de voorkeur
aan de instrumentale muziek boven de vocale. Alhoewel de jonge musicoloog zich
nog ongenuanceerd uitdrukte en zich in zijn overzicht van de muziekgeschiedenis
herhaaldelijk vergiste - zijn Beschouwingen zouden de moderne kritiek niet meer
doorstaan - moet men zijn eersteling als een belangrijk moment in de ontwikkeling
van de Vlaamse musicologie aanzien. In een latere publikatie over Muziek (1946)
verwoordde hij zijn soms bevreemdende visie over de inwijding van de leek in de
meesterwerken van de toonkunst. Het begrijpen van muziek maakte hij niet
afhankelijk van voorafgaande theoretische scholing. Anekdotische en analytische
introducties beschouwde hij eerder als ballast. Hij oordeelde dat ver doorgedreven
ontledingen slechts in enkele gevallen nuttig konden zijn. Steeds opnieuw
onbevangen luisteren tot de ontroering spontaan doorbreekt was zijn voornaamste
stelregel. Men kan hier moeilijk staande houden dat de musicoloog voor eigen kapel
predikte! Van der Mueren had ook over bepaalde facetten van de
muziekgeschiedenis afwijkende opvattingen. Hij hield nog sterk aan het evolutief
karakter van de muziek uit het verleden. Pas vanaf de renaissance beschouwde hij
de muziek als volwaardig. In de middeleeuwen vond hij een tekort aan gevoel voor
sonore samenklank en een tekort aan individuele expressie. Daarenboven was hij
zeer sceptisch wat de juiste weergave van deze muziek betreft, omwille van het
groot tijdsverschil en het onvolledige partituurbeeld. Heeft de uitvoering van oude
muziek wetenschappelijke waarde? vroeg hij zich af. Voor het woord ‘invloed’ was
hij bijzonder allergisch. Hij kwam op voor de ‘scheppende daad’ van de kunstenaar
die noch door traditie, noch door contacten allerhande kan verklaard worden maar
uitsluitend door ‘individueel-persoonlijke geaardheid’ en ‘tijdspersoonlijke taal’. Men
leze hierover zijn studie Persoonlijkheid van individu en tijd in de
muziekgeschiedschrijving (1952).
Het is minder bekend dat Van der Mueren ook de geschiedenis van het meubel
doceerde. Het was één van zijn studieobjecten toen hij te Leuven studeerde en
bracht het van toepassing in zijn thesis over het orgel in de
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Nederlanden. Later schreef hij over het meubel nog enkele kleinere brochures.
Onder de schuilnaam W. Esders gaf hij zelfs een handleiding over voordrachtkunst
uit Onder de ‘sprekende’ titel Wat iedereen over voordrachtkunst weten moet (1930).
Van der Mueren was immers een goed spreker. Hij had, zoals reeds gemeld,
lessen gevolgd bij Vogel. Hij sprak een Nederlands dat men in zijn tijd in Vlaanderen
niet gewoon was te horen. Zijn taalvaardigheid bracht hem wel eens in de verleiding
ingewikkelde zinnen op te bouwen waarin hij als spreker het nodige reliëf kon
brengen maar waarin hij als schrijver soms verstrikt geraakte. Hij vond trouwens
van zichzelf dat hij gemakkelijker sprak dan stelde. Zijn woordkeus was bijzonder
persoonlijk en particularistisch. Hij gebruikte graag woorden die in onbruik waren
maar door hem weer een frisse betekenis kregen. Hij schaamde zich niet nieuwe
woorden te maken of vreemde woorden in een doorschijnend Nederlands gewaad
te steken. Hij sprak van verbizonderen voor karakteriseren, van Latijnen in de zin
van romaanse volkeren, timbers voor timbres, fugen, themen, impressionismus enz.
Als titels voor zijn werken koos hij bij voorkeur ganze zinnen, soms in vragende
vorm, of slagzinnen zoals Benoit, man van zijn volk. Uit dit alles, ook uit de enkele
liederen die hij componeerde, komt zijn sterke affiniteit voor het geestelijk klimaat
van de romantiek tot uiting.
Van der Mueren was een veelzijdig en actief man. Aan elk onderwerp dat hem
boeide wijdde hij een boek, een bijdrage of een bespreking. Zijn volledige bibliografie
omvat meer dan vierhonderd nummers. Het aantal voordrachten en lezingen die hij
over gans Vlaanderen hield is onoverzichtelijk. Geen muzikale gebeurtenis van
enige betekenis of Van der Mueren trad op als feestredenaar. Zijn colleges aan de
Gentse universiteit werden bezocht door studenten van alle faculteiten. Hij vormde
leerlingen die uitgroeiden tot belangrijke musicologen zoals August Corbet, Jan L.
Broeckx, Piet Nuten, Piet Deses en Jeannine Douillez. Tot zijn laatste discipelen
behoren de jongeren Bernard Huys en Kamiel Cooremans.
Door zijn aangename pen en meeslepend woord heeft Van der Mueren Vlaanderen
voor de muziek gesensibiliseerd. In zijn streven om het muziekleven van zijn volk
op een hoger niveau te tillen mag hij vergeleken worden met de door hem zozeer
bewonderde Peter Benoit. Indien voor de waarde van zijn wetenschappelijk werk
soms restricties kunnen gemaakt worden is dit alleen toe te schrijven aan zijn grote
verantwoorde-
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lijkheidszin en aan het pionierswerk dat hij op elk gebied moest doen. Hij deed het
1
overigens met enorme toewijding en liefde.
KAMIEL COOREMANS

1

Voor een overzicht van het werk van Van der Mueren raadplege men Miscellanea musicologica
Floris van der Mueren, Gent 1950.
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Leonce Reypens
Mortsel 26 februari 1884 - Sint Mara-Oudenhove 30 juli 1972
Op het St. Franciscus-instituut te Sint Maria-Oudenhove (Oostvlaanderen), in de
landelijke luisterrijke omgeving van de heerlijke vlaamse Ardennen, waar hij sinds
een tiental jaren een zomermaand doorbracht als plaatsvervanger van de
aalmoezenier der Zusters, is P. Reypens de hemelse heerlijkheid ingegaan. 's
Avonds te voren had hij zich als naar gewoonte stil, zonder enig teken van ziekte,
teruggetrokken. Op de zondagmorgen van 30 juli 1972, toen hij voor het opdragen
van de H. Mis niet aanwezig was, trof men hem in zijn bed vredig ontslapen aan.
Zo beëindigde hij op achtentachtigjarige leeftijd in vrede en stilte, zoals hij het
gewenst kon hebben, een lang en met vruchten gezegend leven, dat wij dankbaar
willen gedenken en naar verdienste en waarde trachten te onderkennen.
Leonce Reypens werd op 26 februari 1884 te Mortsel (bij Antwerpen) geboren
uit het huwelijk van Petrus Franciscus Reypens (†1914) en Victoria De Schutter
(†1916) als de jongste van vijf kinderen. Van zijn familie erfde hij een geest van adel
en voornaamheid, iets aristokratisch, stil en sterk. Met zorg bewaarde hij het
schetsboek van zijn moeder: daarin mogen wij de kiemgrond van zijn kunstaanleg
ontdekken. In familietrouw hechtte hij aan alles wat aan de familie herinnerde, zoals
hij uit een zelfde gevoeligheid kon meeleven met het familiegebeuren van zijn
vrienden. Zijn twee zusters, Maria (†1949) en Laura (†1964), die kloosterlingen in
de congregatie van de H. Harten (Hoegaarde) werden, waren begaafd en
begenadigd, wat later tot innig contact leidde. Terwijl zijn oudste broer Jules in de
wereld bleef en vrij jong stierf (1933), werd zijn broer Firmin jezuïet, maar overleed
na enkele jaren opleiding (†1904). Hoe hecht de familieband was, bleek uit Leonce's
De liedren van Moeder, (1923), gedicht in eigen smart, maar heel bepaaldelijk om
zijn rouwende zusters te troosten, zoals hij zelf piëteitvol bekende.
Het tekent wel de tijdssfeer, dat Leonce, die zo door en door Vlaamsvoelend en
-strijdend was, hoofdzakelijk in een Franse huiskring opgroeide en binnen de familie
meestal in 't Frans correspondeerde. Zo klinkt de verklaring uit het Woord vooraf
geschakeerd: ‘En de moeder voor wie deze Elegieën ontloken, is ùw moeder zoowel
als de mijne; het is, in haar duizend zielige schakeeringen, de christelijke Vlaamsche
moeder, die de groote kostbaarheid is van dit land.’ Trouwens deze sfeeromstandig-
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heid (én zijn verdere opvoeding, die nog bijna volledig in 't frans gebeurde) verklaart
de paradoks, hoe Reypens het frans in sierlijkheid naar eigen taalsoepelheid
hanteerde, terwijl hij het nederlands wel beheerste maar eigenmachtig, als 't ware
volgens logische taaldwang of kunstenaarsdrang kneedde, ja soms martelde.
Na zijn lager onderwijs op de gemeenteschool te Mortsel kwam de jonge Reypens
op het jezuïeteninternaat te Turnhout, wat in die tijd een vast begrip was. De oude
humaniora doorliep hij als primus perpetuus. Aan dit laatste herinnerde hij nooit,
maar des te guller en geestdriftiger jubelde hij over de collegefanfare, waarvan hij
reeds vroeg lid was. Aan die muziekopleiding, in het algemene kader van de
ontwikkeling van zijn kunstgevoel, is het gedeeltelijk te danken, dat hij een sterke
aanvoeling van ritme en dynamiek bezat, zoals die bizonder zijn poëzie en proza
beweegt en zoals hij die tot in zijn laatste levensjaren nog kon uitzinderen en
uitroffelen. Trouwens het ritme hief zijn sterke levenswil tot opgetogen blijde
stemming.
In 1902, na zijn rhetorica werd Leonce jezuïet en begon hij zijn lange ignatiaanse
vorming. Eerst in het tweejarig noviciaat te Aarlen (aangezien er destijds slechts
één Belgische provincie bestond); daarna tijdens de twee jaar junioraat te Drongen,
met verdiepte humanistische en literaire vorming. Daar volgde hij onder andere de
cursus in de nederlandse letteren van de nog jonge P. van Mierlo jr., die onder
stuwing van P. Stracke nieuwe perspectieven opende en met wie hij later op dat
terrein zou samenwerken. Aan zijn filosofische studies te Oudenbosch (Nederland),
1906-09, bewaarde hij goede herinneringen. De cursus van fysica en sterrekunde
leerde hem de zin voor de ruimte en leverde hem een schat van beelden, die hij
later in les of preek zou gebruiken. Daar zette P. Jonckbloet hem tot dichten aan.
P. Alberdingk Thijm hielp hem bij het publiceren van zijn eerste verzen in De
Katholiek (1906). Naast Gezelle leerde hij daar ook de Tachtigers kennen en dit
werd een belangrijk element voor zijn taal- en dicht- aanvoelen en -bewerken.
Na zijn filosofie was P. Reypens twee jaar leraar van de vijfde latijnse op het
OLV-College te Antwerpen. Hij kende er onder andere Paul van Ostayen, wiens
begaafdheid en aanleg hij wel onderkende, maar met wie hij toch geen nauwer
contact kreeg. Dank zij zijn medewerking aan de Bode van het H. Hart, het religieuze,
literair en intellectueel uitstekende tijdschrift, waarin hij onder het pseudoniem
Theophilus de merkwaardige reeks Christusuren begon, trok de jonge pater de
aandacht van de redac-
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teur P. Hardeman, de fijne kenner onzer oude geestelijke literatuur, de kundig
oordelende stilist, de ontdekker en aanmoediger van zovele jonge talenten. Deze
drong bij P. Provinciaal erop aan, Reypens verder te laten studeren in de germaanse
filologie, zoals Stracke en Van Mierlo waren voorgegaan. Zo kon Reypens in
1911-1914 te Leuven studeren. Dat verscherpte zijn verstandelijke aanleg en schonk
hem wetenschappelijke methodiek en degelijke technische vorming, die zijn later
werk zouden kenmerken. De jonge germanist vond er de levende inspiratie voor
zijn wetenschappelijke levenswerk bij de steeds gewaardeerde prof. Scharpé, die
hem naar de oude nederlandse mystiek richtte. Prof. Bang wijdde hem in de
indogermaanse grammatica in en leerde hem de taalverschijnselen als feiten
erkennen, waar zijn eer filosofische geest logische wetmatigheid vermoedde. Prof.
Lecoutere bracht hem het inzicht, dat de oude teksten slechts door hun wijde
historische contekst kunnen begrepen worden. Ondanks de harde studie vond
Reypens in de maanden augustus-september 1913 de tijd om samen met Stracke,
Van Mierlo en Van Nieuwenhuyze een reis naar Oostenrijk en Hongarije te
ondernemen in afspraak met W. De Vreese, op zoek naar middelnederlandse
handschriften en wiegedrukken. Indien de positieve resultaten van deze speurtocht
betrekkelijk schraal uitvielen, vierde Reypens' geest van avontuur naast werklust
hoogtij, zoals uit zijn latere verhalen bleek.
De studiejaren aan de Leuvense Alma Mater beëindigde hij met zijn
doctoraatsthesis: Het derde boek van Ruysbroeck's Brulocht critisch uitgegeven.
Dit werk is weliswaar als geheel nooit uitgegeven, maar toch werden de meeste
hoofdstukken daaruit bij tijd en wijle, vanaf 1914 (de eerste schermutseling met
O'Sheridan) gepubliceerd. Het daarin verzameld materiaal en de daarbij verworven
informatie en methodiek vormen de grondslag van zijn latere wetenschappelijke
loopbaan.
Na zijn filologische vorming ving P. Reypens zijn theologische studies aan, die
hij wegens de oorlogsomstandigheden te Brussel en te Leuven in de studiehuizen
der orde doormaakte. Deze vorming werd sterk beïnvloed door de leer en de figuur
van P. Paul Claeys, wiens menselijke openheid voor het dogma hij steeds
bewonderde. Die jaren waren voor de bewust geworden Vlaming die hij was
belangrijk wegens de spanning op Vlaams gebied, zowel in het bezette land als
binnen de orde, onder andere omdat hij door zijn persoonlijk prestige en
onkreukbaarheid als vanzelf een actieve leiderspositie kreeg in de sfeer van de
Academie van de Vlaamse Theologanten, waarvan hij ook voorzitter werd.
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Op 20 mei 1917 werd Reypens door kardinaal Mercier priester gewijd. Het
gelegenheidsvers Gij Zijt Koning, op de keerzijde van Quinten Matsys' Christus,
verwoordt een verborgen kracht, die de impuls van heel zijn verder leven zou zijn.
Het getuigt van de rijpheid zijner persoonlijkheid, van de innerlijke draagkracht van
zijn karakter en meteen van de voldragenheid van zijn dichterlijke zeggingskracht.
Zijn religieuze vorming werd afgesloten met zijn derde proefjaar te Marneffe. In
die tijd liep hij door oorlogsomstandigheden een zware typhus op. Dank zij ingrijpende
verzorging kon de ziekte overwonnen worden. Op 2 februari 1920 werd hij tot de
plechtige geloften toegelaten.
Terwijl de oversten hem voor verdere theologische studie naar Rome wilden
sturen, stelde Reypens voor, zich speciaal in de ascese en mystiek te mogen
bekwamen. Aangezien deze specialisatie nog nergens op 't programma stond, mocht
hij te Leuven blijven, om zich twee jaar lang persoonlijk op dit vak toe te leggen.
Daarbij stond hij in nauw contact met P. Joseph Maréchal, de eminente schrijver
zowel van Le point de départ de la métaphysique als van Études sur la psychologie
des mystiques. Dit wederzijds contact herkent men trouwens in beider werk.
Na het biënnium zou Reypens te Leuven blijven wonen als scriptor: dit houdt in
persoonlijk wetenschappelijk vorserswerk, schrijversactiviteit en rechtstreeks
apostolaat. Van hieruit zou hij vanuit de volheid van zijn gevormde en bewust
geworden persoonlijkheid zijn vruchtbare levensactiviteit in vele richtingen en in
brede lagen, uiteraard steeds sterk apostolisch georiënteerd, kunnen ontplooien.
Zijn apostolaat was trouwens aanvankelijk verbazend veelvuldig: sociale initiatieven,
ethische bekommernissen, geestelijk dienstwerk langs retraites, recollecties,
conferenties, preken enzovoorts. Al bezat hij geen gunstig redenaarsorgaan, zo
ontroerde en bewoog hij niettemin door zijn bezieling, de vlucht en de scherpte van
zijn gedachten en de rijkdom van zijn taal. Deze laatste uitte zich uiteraard vooral
door zijn literair werk. Er is zijn aanleg voor kunst en dicht, die een grondelement
van zijn persoonlijkheid uitmaakt. Zijn eerste verzen verschenen in De Katholiek
(vanaf 1906), De Bode, Jong Dietschland, Dietsche Warande en Belfort. Het jaar
van de grote doorbraak naar buiten was 1921, toen Reypens vroegere, gedeeltelijk
reeds uitgegeven werk bundelde: Gewijde Bloei, Berchmans-sonnetten (naar
aanleiding van het Jan Berchmans-jaar) en de Christusuren, terwijl in 1923 De
Liedren van Moeder verschenen. De dichtersdrang heeft onafgebroken doorgewerkt.
Een nieuwe klimaks vermoedt men in de jaren 1937-1945. In die periode groei-
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den zijn Zee-sonnetten tot zeven Triptieken uit (onuitgegeven). In parallel met zijn
Christusuren rijpte eveneens een bundel Maria-uren, die in kleine kring doordrong,
maar niet gepubliceerd werd. Zelfs tot in zijn laatste jaren verfijnde hij de versvorm
ervan of schreef hij nieuwe gedichten. Dit dichterschap is voor Reypens een uiting
van zijn mens-zijn: aanvoeling van God en van de schepping door een veelzijdige
persoonlijkheid in de individueel geknede taalvorm, ervaring van het leven in
schoonheid en bewondering. Ook wanneer het wetenschappelijk werk de overhand
zou krijgen, bleef bij hem de drang naar schoonheidsbeleving en verwoording in
beeld en ritme. Trouwens talloos zijn de gelegenheidsgedichten, die hij voor vrienden
1
en kennissen schreef en die weleens pareltjes werden. Deze drang uitte zich
trouwens ook in kritisch literair werk: we noemen maar zijn gewaardeerde studies
over Gezelle, Vondel en Tagore.
Terwijl Reypens aldus door zijn literair en apostolisch werk een ongemeen breed
gehoor had, zette hij in de stilte van zijn studeerkamer het onverdroten
wetenschapswerk als gevormd filoloog voort in de lijn van zijn doctoraatsthesis.
Terwijl nog vlak vóór de oorlog een eerste schermutseling met O'Sheridan plaats
had, verscheen in 1921: Uit den voorarbeid tot eene critische uitgave van
Ruusbroec's ‘Brulocht’ (een kerngedachte van zijn leven), en Nieuwe
onoorspronkelijkheid bij Hendrik Mande. Zijn ‘Corte enighe sprake’ een vertaling
(schakel in de her-beoordeling van Mande).
In 1923 betitelde hij de eerste zijner Ruusbroecbijdragen: Belangrijke ontdekking
in Handschrift A. Deze te weinig bekende studie is inderdaad belangrijk, want de
auteur ontraadselde met een ‘codicologische’ nauwkeurigheid de samenstelling van
handschrift A en zijn lotgevallen, waardoor hij ons de sleutel ter hand stelde voor
de problematiek der tekstoverlevering van Ruusbroec. En nog in datzelfde jaar
kwam de ontdekking van Een verdoken parel der mystiek, de ‘Seven Manieren van
heileger Minnen’, die hem de parallel tussen een passus uit het leven van de
Gelukzalige Beatrijs van Nazareth in Henriquez' Quinque virgines en de reeds lang
gekende maar nog niet naar waarde geschatte Seven manieren van Minnen uit de
Limburgsche Sermoenen liet inzien. Daaruit trok hij het als vanzelfsprekend besluit,
dat de anoniem verspreide dietse tekst het werk van Beatrijs was. Deze vaststelling
bracht in Reypens' leven een blijvende activiteit teweeg, die haar hoogtepunt bereikte
in de uitgave van de Vita Beatricis. De autobiografie van de Z. Beatrijs van Tienen,
O. Cist., 1200-1268 (1964).

1

Vgl. A. Keersmaekers, Een dichter voor God en Vlaanderen: Pater Leonce Reypens SJ in Dr.
L. Reypens SJ; persoon en gedachte, p.15-24.
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Niet minder intens was de vreugde om de ontdekking van het oude Ruusbroec-portret
in 1924, zoals later van het Erepaneel van Groenendaal's beroemdheden (= het
Praeconiale), niet louter omwille van het verwerven van een historisch document,
maar veeleer wegens de vervulling van een intense innerlijke behoefte van de
kunstenaar in hem, die het geestelijk gekoesterd beeld van een historische figuur
geconcretiseerd wil zien in stoffelijke verschijningsvormen. Is het niet typisch, dat
hij een synthetische schets van Ruusbroec's wezen betitelde als ‘De geestelijke
physionomie van Ruusbroec’ (1923)? Dit verklaart Reypens' uitgesproken zorg voor
alles wat Ruusbroec's ikonografie aanging, die hem blijvend bezig hield, zodat hij
zich in de allerlaatste jaren zelfs verstoutte de vraag te stellen: ‘Jan Spieghel de
schilder van het oudste Ruusbroecportret?’ (1969). De kunstenaarsdrang om de
ene werkelijke menselijkheid tegelijk naar geestelijke en stoffelijke dimensie te vatten
inspireerde hem eveneens tot het schrijven van De volmaakte mens naar Ruusbroec
(1968). En wat van Ruusbroec's beeld geldt, kunnen we eveneens terugvinden in
zijn ikonografisch speuren omtrent Beatrijs of Lutgart.
Wat een triomf was het voor Reypens, toen hij Jordaens als de geniale schrijver
van De osculo oris ontdekte en meteen zijn figuur op het Praeconiale kon aanwijzen?
Hoe krachtig Reypens zich in die jaren voor de literaire studie van ons nederlands
verleden ook inzette, toch lag daarbij en daarachter nog een diepere bekommernis,
die men strikt theologisch kan heten, namelijk de kern van de mens in zijn drang
naar God bloot te leggen. Dat zou een blijvend zoeken worden, maar leidde reeds
zeer vroeg tot een gedurfde synthese in de artikelenreeks uit Revue d'Ascétique et
de Mystique, 1922-4: Le sommet de la contemplation mystique. Daarin verdedigde
hij de stelling dat de hoogste mystieke genade in de schouwing van Gods wezen
lag. De historische verwezenlijking ervan toonde hij aan in enkele toppunten van
onze nederlandse mystiek. In 1935 vulde hij deze diagnostiek aan met Het toppunt
der beschouwing naar Jan van Leeuwen. Deze theologische problematiek heeft
hem nooit losgelaten. In steeds nieuwe benadering heeft hij ze uitgediept in zijn
uitgebreide bijdrage in Dictionnaire de spiritualité onder het trefwoord Âme (1937)
(hoe godsontvankelijk is de ziel?) en Dieu (1957) (hoe diep kan God geschouwd
worden door de ziel?), zoals hij dat aspect ook speciaal in Maria belichtte: Rosa
mystica, Marie et la mystique (1949).
Zoals Reypens' apostolische, letterkundige en wetenschappelijke activiteit in de
Vlaamse kringen en binnen Nederland's grenzen erkenning en
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eerbied wekte, zo vonden de in 1922-1924 verschenen theologische studies die
van een grote theologische scherpte, kunde en durf getuigden, een enorme
weerklank buiten onze grenzen, zodat hij met één slag zowel zelf wereldfaam verwierf
als de aandacht van de theologen alom voor de Nederlandse mystiek gaande
maakte. In die jaren lijkt het wel een activiteitsroes, die de vrees kon wekken dat ze
in veelheid en verscheidenheid zou versijpelen, met steeds nieuwe initiatieven, die
ontstonden in het opbruisende leven, hetzij van zijn orde, hetzij van zijn volk, tussen
de twee wereldoorlogen.
Rond 1925, toen het plan van P. Stracke om een centrum voor de studie der
geschiedenis van de Nederlandse spiritualiteit geleidelijk vaste vormen kreeg, werd
P. Reypens als vanzelfsprekend daarbij betrokken. Zo behoort hij met Stracke, Van
Mierlo en Poukens tot de stichters van het Ruusbroecgenootschap, dat tot doel
heeft de studie der vroomheid in de Nederlanden te behartigen en dat zich uiteindelijk
te Antwerpen vestigde, eerst op het OLV-college, en van 1937 af in de Prinsstraat
17. Om zich hieraan te wijden, vestigde P. Reypens zich in 1925 te Antwerpen, dat
met de kathedraal der Lieve Vrouwe en zijn Scheldestroom tot zijn dood zijn stad
zou worden. Ononderbroken, in noeste trouw en gestage, nooit aflatende
arbeidzaamheid, soms met zware offers, steeds met volle toewijding, heeft hij binnen
het vereerde Genootschap, dat hij met Stracke met hand en tand verdedigde, zijn
beste krachten uitgebuit, en wel in een richting, die een lijn door zijn leven trok.
Al was zijn activiteit allereerst op het Ruusbroecgenootschap en het doel ervan
afgestemd, het is vanzelfsprekend, dat Reypens' persoonlijkheid en naam ook
daarbuiten bleven uitstralen. Zo kwam hij te Antwerpen al gauw in contact met de
in 1925 ontstane kristelijk geïnspireerde kunstenaarsgroepering De Pelgrim, die
een synthese van kunst en kristendom beoogde. Daar ontdekte hij figuren als Flor
van Reeth, Eugeen Yoors, Herman Deckers, die zijn onmisbare vrienden en
2
vereerders voor het leven werden. Bij zijn her en der gepreekte retraites ontmoette
hij in het H. Graf te Turnhout Jeanne van de Putte, wier talent hij dra doorzag. Haar
geschriften heeft hij na haar al te vroege dood piëteitvol, met ontroerde inleidingen,
3
druk na druk uitgegeven. In Antwerpen zelf heeft hij,

2
3

Vgl. Dirk Vansina, Pater Reypens en ‘De Pelgrim’ in Dr. L. Reypens SJ; persoon en gedachte,
p.25-30.
Vgl. B. Spaapen SJ, Er heeft een Vlaamsche meidoorn gebloeid in Streven 1941, p.170-176.
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die zo nauw verbonden was met de groei van de Vlaamsche-Meisjesbeweging en
4
de herwaardering van het vrouwelijk humanisme, enthoesiast meegewerkt aan de
onlangs gestichte Katholieke Vlaamsche Hogeschool voor Vrouwen. Van 1927 tot
1944 was hij er professor van godsdienst; tweemaal, in 1934-35 en 1941-44
fungeerde hij er als rector. De oud-leerlingen vergeten nooit de lessen, die hij, ter
vervanging van de zieke prof. Juul Persyn, aan de Nederlandse mystiek en Hadewijch
besteedde. Bij een S. Thomas-viering gaf hij zijn voordracht Kunst en mystiek, die
meermalen gedrukt werd en één zijner kernmotieven ontwikkelde. Daar ook begon
zijn contact met Reninca, wier eerste bundel Wassend getij (1945) hij inleidde.
Vanuit Antwerpen gaf hij zijn cursus van spiritualiteit (ascese en mystiek) en zijn
Quaestiones speciales de re mystica aan de theologische faculteiten zijner orde te
Maastricht (1936-'37) en te Leuven (1936-'57; zelfs een jaar in 't frans). Als neerslag
hiervan verscheen zijn Beknopte tbeologie der christelijke volmaaktheid als
Christusbeleving, waarin de Christusbeleving als kernpunt der christelijke
volmaaktheid wordt gesteld. In 1938 was hij instructor van het derde jaar te Drongen.
Uit zijn conferenties aldaar ontstond zijn innig doorvoeld en rijp doordacht werk De
ziel onzer actie, waarin het wezen der ignatiaanse vroomheid wordt uitgediept - in
1941 uitgegeven naar aanleiding van het herdenkingsjaar der jezuïetenorde
(1540-1940) -, zoals hij ook in 1956 zou schrijven: Keurdienst in het koningsvendel,
bij het vierde eeuwfeest van Ignatius' dood.
Deze enkele krachtlijnen van Reypens' arbeid, met daarnaast zijn apostolaatswerk
ver of dichtbij, verhinderden hem evenwel niet, zijn hoofdaandacht voor
wetenschappelijke arbeid voor te behouden, en wel in het kader van het
Ruusbroecgenootschap. Te Antwerpen werd ijverig gewerkt, of liever: gezwoegd,
om de bibliotheek te vormen als basis voor wetenschappelijke arbeid en als
bewaarkamer van de schatten uit ons Nederlands verleden, waar ‘de oude boekjes’
(vóór 1800) opgestapeld werden en de ‘santjes’ met zo veel zorg en kunde
gerangschikt werden. De instandhouding van het orgaan van het Genootschap,
Ons Geestelijk Erf (gesticht 1927), alsook van de dubbele reeks Studiën en
Tekstuitgaven en Bloemen van OGE, vergde grote inspanning, waarbij de Congressen
van OGE, in Noord en Zuid gehouden, niet vergeten mogen worden. In die sfeer
woekerde Reypens met zijn tijd en zijn talent van wetenschappelijk

4

Vgl. Maria Vanden Heuvel-Brughmans, Pater Reypens en de Katholieke Vlaamse
Meisjesbeweging in Dr. L. Reypens SJ; persoon en gedachte, p.8-14.
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vorser. In 1925 en 1926 ging hij samen met Van Mierlo verder in op de pas als werk
van Beatrijs van Nazareth ontdekte Seven manieren van minnen, waarbij hij ook
later de studie (literair of ikonografisch) van ander vrouwen-figuren uit Beatrijs' kring
en tijd liet aansluiten. Het jaar 1927 bracht de openbaring van Gheraert Appelmans'
Glose op het Vaderons, waarvan de tekst en de leer hem verrukte, al zou hij blijvend
gekweld zijn, omdat hij het leven van deze merkwaardige mysticus niet nader kon
vastleggen. In 1928 wees hij op ‘Nog een vergeten mystieke grootheid’, de
[anonieme] schrijfster der Evangelische Peerle, wier werken en leer hij in het ruime
perspectief van de ontwikkelingsgang onzer vroomheid belichtte. In meerdere
artikelen stelde Reypens een ander mystiek leider en zijn onuitgegeven werk, Pelgrim
Pullen, 1550-1608, voor het eerst in 't licht, om later (1944 en 1968) op de auteur
terug te komen en steeds naar ophelderingen omtrent zijn leven te zoeken. In de
omgeving van Pullen ontdekte hij nog ‘De Markante mystiek in het Gentsche
begijnhof, Claesinne van Nieuwlant’ (± 1550-1611), wier verrassend Ghespreec
met clusin hij meteen uitgaf. Sinds lang speurde Reypens naar het gelaat en de leer
van de Vlaamse heilige Sinte Lutgart, zoals blijkt uit zijn studies in 1945-'47
5
(ikonografie, kultus, leer). Het kan verrassen dat wij zo weinig geschreven studies
over de grote figuur van Hadewijch, waarover hij in conferenties en lessen niet
uitgejubeld geraakte, van zijn hand bezitten. Er is wel de met gloed en zin gemaakte
vertaling van Hadewijch's Acht en twintigste Brief, onder de niet mis te duiden titel
Op de grootzee der Godheid; er is ook de blijde aankondiging van ‘Een nieuw
Hadewijch-handschrift’, dat ongetwijfeld voor de tekstoverlevering vruchtbaar zal
blijken. De verklaring van deze zeldzaamheid, die hem ongetwijfeld veel gekost
heeft, ligt zelfs niet in zijn door ander werk inbeslaggenomen aandacht, maar in het
feit, dat hij uit kiesheid het onderwerp aan de noeste arbeid en de grondige kennis
van zijn confrater Van Mierlo overliet.
Met dit alles (om maar van veel ander als 't ware onderhands werk niet te spreken)
dat iemand reeds een ereplaats als historicus onzer letterkunde en
vroomheidsgeschiedenis zou verzekerd hebben, is evenwel het voornaamste van
Reypens' werk en verdienste nog niet vernoemd, want zijn hoofdaandacht was sinds
zijn doctoraatsthesis blijvend op de figuur van Ruusbroec gericht. Naast zijn
spreekbeurten over Ruusbroec zijn er zijn bloemlezingen uit het werk van Ruusbroec,
vanaf 1926 tot 1949, vier

5

Vgl. het P. Reypens-nummer van Sinte Lutgart, Schutsvrouwe van Vlaanderen, maart 1964.
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reeksen, met meerdere herdrukken, die, met de verspreiding van het
Ruusbroec-portretje, de grootmeester in brede kringen moesten bekend maken.
Nog in 1926 verscheen zijn te weinig bekende monografie Ruusbroec, in de kunstige
reeks Eigen Schoon, waarin hij een alzijdig beeld van de meester in zijn innerlijkheid
en verschijning trachtte uit te tekenen. De zin op p.17: ‘Als wij het dan nader zullen
beseft hebben, hoe in de Godvormig geworden en toch zoo mild Brabantsch gebleven
persoonlijkheid van Ruusbroec het Nederlandsche volk een geestelijk toppunt heeft
bereikt, zal het ons een behoefte zijn, door de eeuwen heen naar de beeltenis te
zoeken die ons de uiterlijke verschijning van zoo goddelijk een zielsrijkdom, gepaard
aan zoo innemend een goedertierenheid, mocht bewaard hebben,’ synthetiseert
niet alleen dit boek, maar ook heel Reypens' wetenschappelijke arbeid omtrent
Ruusbroec. - Het is wel spijtig, dat hij deze (reeds rijpe) synthese niet op het einde
van zijn leven, na al zijn verder zoeken en vinden, heeft herschreven.
Het Ruusbroec-jubeljaar 1931 (vijfhonderd vijftig jaar na Ruusbroec's dood) bracht
een nieuwe reeks Ruusbroec-studies. Reypens had het leeuwenaandeel in het
steeds onmisbare materiaalwerk: Jan van Ruusbroec. Leven, Werken, terwijl hij
meewerkte aan het voor een ruimer publiek bestemd boek: Ruusbroec de
Wonderbare (1932). In dat jaar startte de grote Ruusbroec-uitgave in vier delen
(1932-'34), waarvan Reypens het eerste en het derde deel voor zijn rekening nam.
Al kan de uitgave onder bepaalde oogpunten verbeterd of aangevuld worden, men
zal ze als een wetenschappelijk monument blijven waarderen. Men zal niet gauw
vergeten, dat de degelijkheid van Reypens' kritische prestatie ver buiten onze
grenzen erkend werd, zodat R. Klibansky, belast met de uitgave der Opera latina
magistri Eckardi, zijn medewerking voor deze uitgave vroeg: ‘Ihre Arbeit an der
meisterhaften Edition der Werke des Jan van Ruusbroec, die ich oft und mit grossem
Gewinn benutzt habe, hat Ihnen eine einzigartige Kenntnis der mystischen Tradition
6
des XIV. Jahrhunderts gegeben, sodass Ihre Hilfe von grösstem Wert sein würde.’
Even ijverig en bedrijvig was Reypens bij de tweede druk van Ruusbroec's Werken
(1944-'48). Daarin kon hij de inmiddels aan Godfried Wevel teruggeschonken XII
dogheden vervangen door De overblijvende werken, namelijk Ruusbroec's brieven
en de aan Ruusbroec ‘toegeschreven’ werken. Zo beschikt eenieder over een
verantwoorde uitgave van al Ruusbroec's werken.
Sinds 1931 heeft Reypens bovendien afzonderlijke studies aan Ruus-

6

Brief van 25 oktober 1936.
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broec's leer gewijd, om haar eigenheid en diepte vast te leggen en ze tegenover
andere mystici (met name Joannes van het Kruis) af te bakenen. Deze studies
moeten in het geheel van Ruusbroec's visie ingebouwd worden, zodat zij als zovele
benaderingen ons tot de ware rijkdom van zijn gedachtenwereld en eigen
geesteservaring inleiden. We kunnen het alleen maar spijtig vinden, dat bijvoorbeeld
in de begonnen reeks Ruusbroecstudiën slechts twee (zo belovende) nummers
verschenen.
Zowel het herdenkingsjaar 1943 (stichting van Groenendaal 1343) als 1950 (Bij
het zesde eeuwfeest der Hoogduitse vertaling van Ruusbroec's Brulocht)
stimuleerden Reypens tot nieuw onderzoek. Dit laatste dwong tot kritisch onderzoek
7
naar de verspreiding van Ruusbroec in Duitsland.
Met dit alles is onze kennis van Ruusbroec grondig veranderd en verrijkt. Steunend
op het werk van zijn voorgangers of tijdgenoten heeft Reypens op substantiële wijze
nieuwe inzichten omtrent de brabantse meester gebracht en wegen voor verder
8
onderzoek geopend.
Naast deze Ruusbroec-studie was er sinds enkele jaren een ander diets werk,
dat Reypens' aandacht boeide. Eerst leek het of het hem van Ruusbroec afleidde
en het maar ‘Nog een onbekende mystieke grootheid in onze veertiendeeeuwse
mystieke letteren’ (1963) betrof. Slechts geleidelijk aan kon hij zich (laten) overtuigen,
dat het hem in de onmiddellijke nabijheid van Ruusbroec voerde, doordat de auteur
ervan geïdentificeerd moest worden met ‘De Groenendaler Mag. Willem Jordaens
van Heerzele’ die men wel als vertaler van Ruusbroec kende maar die zich nu
aandiende als geniaal schepper van eigen diets proza. Dit eigen meesterstuk,
waarvan de theologische en de literaire waarde nog tot het bewustzijn van velen
moet doordringen, heeft hij nog - als laatste groot werk - kunnen publiceren: De oris
osculo of de mystieke mondkus (1967). Dit ‘eerherstel’ van Jordaens, dat Reypens
trouwens reeds in 1950 inleidde door op de vraag ‘Vertaalde Geert Groote
Ruusbroec's VII Trappen?’ deze vertaling aan Jordaens toe te schrijven, en doorzette
met hem als geniaal schrijver naast de Brabantse grootmeester te plaatsen, zal
naar onze overtuiging veel vragen rond Ruusbroec en Groenendaal oplossen (en
oproepen) en ons tot kritisch historisch inzicht in ons verleden dwingen.
Reypens' wetenschappelijke arbeid betrof binnen het kader van het
Ruusbroecgenootschap de grote figuren van onze nederlandse letter-

7
8

Vergelijk K. Ruh en W. Eichler.
Vgl. E. Hendrikx OSA, L. Reypens; kenner van onze mystieken in Dr. L. Reypens SJ; persoon
en gedachte, p.31-36.
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kunde en vroomheid. Toch mag men niet vergeten dat deze aandacht georiënteerd
was door zijn sterk theologische vraagstelling omtrent het theologische kernprobleem
der godsschouwing, die, zoals we reeds zeiden, elders tot formele behandeling
leidde. Bovendien neme men in acht, hoe Reypens' leven, dat door dit
wetenschappelijk kader geleidelijk begrensd kan schijnen, nog een brede, vaak
ongeziene, onderstroom van ruim contact, verspreide activiteit en wijde belangstelling
bezat.
Dit rijke leven, dat wij aldus doorkruist en naar zijn grote lijnen getekend hebben,
is door spanning en stilte gedragen. Er is verborgen eenheid in dit leven, omdat het
beheerst wordt door een persoonlijkheid, die stil maar tegelijk sterk was, en ook
getekend door verzwegen offer, dat schuil ging onder steeds opborrelende dynamiek,
guitige menselijkheid en onbreekbaar optimisme. Zijn wezen en werk waren maar
mogelijk door de vele talenten, die God hem schonk, die hij krachtig vormde en
gebruikte, maar tegelijk onderling wel in tegenspraak waren: zijn kunstenaarschap
en zijn wetenschapsdrang. Door beide gaven heeft hij zijn volk gediend, en in deze
dienstbaarheid was hij blij en nederig-fier, al kende hij zijn tekorten. Zo ook wij voor
tekorten niet blind zijn, is het omdat wij zijn talenten nog tot grotere vruchtbaarheid
hadden willen zien uitbloeien.
De tegenstrijdigheden die wij in Reypens' persoon en werk menen te moeten
vaststellen, worden blijkbaar verzoend in zijn diepste drang naar schoonheid, die
hij in de schepping en in de mens ontdekte en die hem naar de Oerschoonheid van
God voerde, zodat hij als 't ware in een sfeer van bewondering leefde en werkte. In
het zoeken van de schoonheid-Schoonheid is hij zich zelf trouw gebleven. Zijn
theologische studie speurde naar de diepste mogelijkheid van de mens, om Gods
Schoonheid te schouwen. Zijn historische studie liet hem ontdekken, hoe mensen
uit zijn volk tot hoogste genade van godsschouwing waren uitverkoren. Zijn
apostolische ijver bewoog hem, om de mens, die hij ontmoette, door woord, schrift
en leiding open te zetten voor ontvankelijkheid van Gods schoonheid. Zijn
persoonlijke inzet, gesterkt door een inzichtelijk geloof in God, Christus en Kerk en
gestaald in Ignatiaanse degelijkheid en ridderlijkheid, was stil gedreven door de
drang naar God, de Grondzee van Oerschoonheid, die hij lief had en benaderde:
‘Oerschoonheid, die getrokken hebt mijn leven langs de straallijnen van Uw licht;
die mij betoverd hebt van toen mijn oogen opengingen voor de heerlijkheden der
9
aarde... Laat me ontmoeten, U, dien ik bemind heb.’

9

Christusuren.
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Reypens was lid van onze Maatschappij sinds 1928.
De herinnering aan Pater Reypens' persoon en werk stemt ons tot dankbaarheid
voor wat hij uit bewondering heeft tot stand gebracht. Zij bewege ons ook, om zijn
10
geest, ideaal en werk voor God en volk levend in ons te bewaren.
ALB. AMPE SJ

Voornaamste geschriften
Wij kunnen hier een systematische bibliografie achterwege laten omdat de lezer
reeds over voldoende gegevens beschikt door de bibliografieën die zijn gepubliceerd,
namelijk:
J. Andriessen SJ, Bibliografie van het wetenschappelijk werk van prof. dr. L.
Reypens in Dr. L. Reypens-Album, Antwerpen 1964 (Studiën en Tekstuitgaven van
OGE 16).
J. Andriessen SJ, Bibliografie van het werk van prof. dr. L. Reypens in Ons
Geestelijk Erf, 1972, p.247-249.

10

Bij het bespreken van Reypens' werk achten wij het onnodig een volledige bibliografische
verwijzing te plaatsen, omdat de lezer deze gemakkelijk met behulp van onze omschrijvingen
kan terugvinden in de onder Voornaamste Geschriften genoemde bibliografieën.
Onze schets kan geen volledig beeld van Reypens' persoon en werk uittekenen; daarom
veroorloven wij ons te verwijzen, enerzijds naar B. Spaapen SJ, Pater Reypens, vorser van
het vroomheidsleven in de Nederlanden in het Dr. L. Reypens-Album (p.xiii-xx), anderzijds
naar de Huldebijdragen die werden uitgesproken tijdens de academische huldezitting bij
gelegenheid van Reypens' tachtigste verjaardag op 26 februari 1964, verzameld in Dr. L.
Reypens SJ; persoon en gedachte, (p.8-48). De zelfde bundel bevat een Keur uit zijn [niet
strikt wetenschappelijk] werk, waaruit de persoon van Reypens naar voren komt. Vergelijk
nog J. Andriessen SJ, In memoriam prof. dr. Leonce Reypens SJ (1884-1972) in Ons Geestelijk
Erf, 1972, p.241-246.
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Evert Willem Schallenberg
Rotterdam 15 november 1893 - Amersfoort 23 juni 1972
Op 23 juni 1972 overleed op acht en zeventig-jarige leeftijd de emeritushoogleraar
in de muziekgeschiedenis prof. dr. E.W. Schallenberg. De velen, die tussen 1932
en 1964 van de gelegenheid gebruik maakten zijn colleges aan de Leidse universiteit
te volgen, zullen aan zijn persoon en aan zijn opvattingen blijvende herinneringen
bewaren.
De weg, die voerde naar de beoefening van de muziekgeschiedenis, leidde hem
allereerst naar de studie der Nederlandse letteren, en vooral naar de
cultuurgeschiedenis zoals Huizinga die opvatte. Deze omstandigheden zijn voor
Schallenbergs benadering van de muziekwetenschap van groot gewicht geweest.
Geboren te Rotterdam genoot hij het voorrecht de dichter Leopold onder zijn leraren
aan het Erasmiaans gymnasium te mogen tellen. Tijdens zijn Leidse studentenjaren
was het vooral de grote persoonlijkheid van Johan Huizinga die hem fascineerde,
en wiens esthetiserende cultuurbeschouwing - naar het voorbeeld van Jacob
Burckhardt - zijn denken over het muzikale verleden bepaalde. Het was dan ook tot
Huizinga dat Schallenberg zich wendde met het verzoek als promotor te willen
optreden. Toen Huizinga echter hoorde dat het proefschrift zou bestaan uit een
tweetal uitgebreide studies over persoon en werk van Frédéric Chopin, aarzelde
hij; op muzikale vakkennis kon de zeer veelzijdige historicus niet bogen, reden
waarom hij in zijn geschriften dan ook bijna altijd heeft vermeden uitspraken met
betrekking tot muziek te doen. Daar de muziekgeschiedenis evenwel aan de Leidse
universiteit niet werd onderwezen, moest naar een noodoplossing gezocht worden,
welke tenslotte hierin bestond dat Johan Wagenaar en dr. D.F. Scheurleer als
adviseurs de promotor terzijde zouden staan. Teneinde de slavische bronnen te
kunnen bestuderen deed Schallenberg ook een beroep op de bekende Leidse slavist
Van Wijk bij de studie van het Pools.
Het in 1929 verdedigde proefschrift Studiën over Frédéric Chopin houdt zich
voornamelijk bezig met Chopins verhouding tot Polen en tot de Romantiek, waarbij
het de schrijver er in het bijzonder om te doen is de stijlkenmerken van het oeuvre
te verstaan tegen de achtergrond van Poolse en Franse karaktereigenschappen en
van de ten aanzien van de muziek zo significante attitudes van vele Europese
kunstenaars uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Eigenlijk vindt men in
deze studies Schallen-
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bergs cultuurhistorische methode tot een paradigma voor later werk ontwikkeld: niet
een tot in alle bijzonderheden uitgewerkte kritiek op de bestaande Chopin-uitgaven
aangevuld met de nog niet uitgegeven werken (aan een kritische uitgave bestond
toen stellig wèl behoefte), evenmin een poging om langs analytische weg een
adequate beschrijving van Chopins stijlcategorieën te ondernemen, maar een
psychologische en cultuurhistorische doorlichting van het werk van de vereerde
meester. Zijn voorbeelden vond Schallenberg vooral bij sommige Franse
musicografen, met name bij Romain Rolland, wiens Beethoven-studie hij uitermate
bewonderde. Hetgeen achter de noten stond boeide hem bijna nog meer dan hetgeen
erin stond. Zo drukte hij zichzelf min of meer uit in een essay gewijd aan het
Luther-koraal Ein feste Burg, verschenen in de bundel Muziekhistorische
perspectieven (1939), een merendeels altijd nog lezenswaardig boek dat overigens
in zijn titel enige verwantschap verraadt met Huizinga's Cultuurhistorische
verkenningen.
Intussen was Schallenberg in 1932 te Leiden privaatdocent geworden, welke
functie hij aanvaardde met het uitspreken van een openbare les over Bach en
Schweitzer, waarin hij Schweitzers al te retrospectieve Bach-interpretatie aan zijn
kritiek onderwierp. Overigens voelde hij zeer grote verwantschap met Schweitzers
wat poëtiserende benaderingswijze welke - maar dat kon Schallenberg uiteraard
niet voorzien - in het licht van de moderne Bach-wetenschap nauwelijks meer te
handhaven valt. De bezoekers van Schallenbergs colleges - onder wie zich al vóór
de tweede wereldoorlog enkele toegewijden bevonden, die de muziekwetenschap
tot het hoofddoel van hun studie wilden maken - raakten met zijn zienswijze vertrouwd
aan de hand van een reeks onderwerpen, waarvan de keuze de docent evenzeer
typeerde als de soms retorisch getinte voordracht: de geschiedenis van de Passio
Domini, Schütz, Händels oratoria, de jonge Mozart, Beethovens Fidelio, Schuberts
liederen, Chopin, Mendelssohn, Tsjaikofski, Moessorgski, Mahler, Debussy. Toen
hij eindelijk in 1950 de na enig geharrewar ingestelde bijzondere leerstoel voor
muziekgeschiedenis te Leiden ging bezetten, handelde zijn oratie over Debussy's
Pelléas et Mélisande, door de nieuwe hoogleraar ‘een muzikaal evangelie’ genoemd.
Al bleef zijn hart verpand aan de Romantiek, toch trachtte hij, zij het met veel
voorbehoud, ook het modernisme te waarderen, hetgeen resulteerde in
beschouwingen over Strawinsky en Willem Pijper. Over de laatstgenoemde
publiceerde hij in 1954 een essay Spel van emotie en intellect in Varia historica,
verzamelbundel voor prof. Bijvanck. Behalve een aantal mono-
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grafieën over de achttiende en negentiende-eeuwse meesters, deels in het buitenland
verschenen, zag een boekje Uit de geschiedenis van het oratorium het licht (1951).
Voorts voerde hij met prof. dr. Jos Smits van Waesberghe de redactie van Elseviers
Muziekencyclopedie.
Dat hij zoveel tijd en energie besteedde aan zijn muziekhistorische arbeid mag
bewonderenswaardig heten gezien het feit, dat hij gedurende bijna de gehele periode
van zijn universitaire docentschap als leraar Nederlands bij het middelbare onderwijs
te Voorschoten en later te Leiden werkzaam is geweest. De volharding waarmee
Schallenberg voor erkenning van de muziekwetenschap te Leiden streed, heeft
eigenlijk pas haar beloning gevonden na zijn aftreden in 1964, toen de bijzondere
door een buitengewone leerstoel werd vervangen, die allereerst door dr. F.R. Noske
werd bezet. Hoe ongunstig de situatie was, waarin Schallenberg zijn visie op de
muziekgeschiedenis moest verdedigen, kan blijken uit de afwezigheid (tot aan de
laatste jaren van zijn professoraat toe) van de meest vanzelfsprekende hulpmiddelen:
velen zullen zich herinneren hoe de pathetiek van Schütz' Mattheus-passie moest
worden gedemonstreerd door de heer Lüske sr., trombonist in het Residentie Orkest.
De komst van een gehuurde piano in de gewelfkamer van de Leidse Academie,
was daarna al een hele vooruitgang! Redelijke materiële voorzieningen kwamen
echter eerst na Schallenbergs aftreden.
Schallenberg was ervan overtuigd dat het muzikale erfdeel van de westerse
beschaving in wezen het werk is geweest van een beperkt aantal geniale scheppers,
een gedachte die hij ondermeer ontleende aan de negentiende-eeuwse Schotse
filosoof Thomas Carlyle en diens ‘heroe worship’. Mozart had in zijn ogen het hoogste
bereikt binnen de menselijke mogelijkheden, en al ging Schallenbergs sympathie
nog zo sterk uit naar de romantici, hij meende in hun streven naar overschrijding
van het klassieke evenwicht ten gunste van het karakteristieke en expressieve de
dreigende afgrond van de menselijke hybris te bespeuren. Het feit dat hij in
tegenstelling tot veler mening in Chopin een duidelijke anti-romantische, op de
klassieke schoonheid gerichte neiging meende te kunnen aantonen is kenschetsend
voor de tweespalt die zijn muzikale ervaringswereld beheerste: heimwee naar de
klassieke harmonie en een onweerstaanbare drang, deze ten gunste van de
zelfexpressie te doorbreken.
De figuren die deze tweespalt in zijn gevoelswereld belichaamden, waren
Mendelssohn en Chopin: de eerste werd teveel gefixeerd door zijn jeugdbinding
aan de oude Goethe, de laatste werd bedreigd door de pa-
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thologische zál (is melancholie), erfenis van zijn Poolse afstamming. Nog in zijn
afscheidscollege in 1964 trachtte Schallenberg een oplossing te vinden voor de
door hem als een tekort ervaren gespletenheid in Mahler, wiens streven naar het
oneindig verhevene hij niet wist te rijmen met diens voorliefde voor het schokkende
en banale. Zijn probleemstelling was in wezen eerder ethisch dan esthetisch. Dat
hij dit zelf wellicht onvoldoende doorzag, kan worden toegeschreven aan zijn afkeer
van abstract wijsgerige bezinning, een afkeer die hij trouwens met de vereerde
Huizinga gemeen had.
Schallenbergs geschiedbeschouwing moge thans een anachronisme lijken, en
dat in feite ook zijn, zijn overtuiging dat ons cultuurbewustzijn het niet kan stellen
zonder reflexie inzake de betekenis, die de muziek in onze samenleving bezit, blijft
een verdienste. De vaderlijke genegenheid die hij zijn leerlingen bewees, zullen
deze niet vergeten.
J. VAN DER VEEN

Voornaamste geschriften
Studiën over Frédéric Chopin. 's-Gravenhage 1929.
Schweitzer en Bach in De Gids, 1932 (openbare les).
Muziektheoretische perspectieven. Amsterdam-Antwerpen 1939.
J.S. Bach. Amsterdam 1941 (Engelse vertaling in 1946).
F. Chopin. 1947 (Engels).
P.I. Tchaikovsky. 1950 (Engels).
Een muzikaal evangelie. 1950 (oratie).
Uit de geschiedenis van het oratorium. 's-Gravenhage 1951.
Over Willem Pijper in Varia Historica. 1954.
Giacomo Puccini's ‘Suor angelica’ in Gregoriusblad, juni en okt. 1964.
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Stephanus Johannes du Toit
Boshof 18 junie 1891 - Johannesburg 10 julie 1972
Dr. Stephanus Johannes du Toit is ons ontval op 81-jarige leeftyd. Graag wil ek
hulde bring aan iemand wat diep spore getrap het as wetenskaplike op die gebied
van die onderwys, die Afrikaanse-taal en letterkunde.
Dr. Stephanus Johannes du Toit, is op 18 Junie 1891 in die distrik Boshof gebore
en oorlede op 10 Julie 1972 in Johannesburg. Almal het hom geken as 'n geleerde
met 'n verbasend omvangryke algemene kennis, 'n hoogstaande wetenskaplike,
iemand met integriteit in denke en meningsuiting, in besit van 'n fyn sin vir humor
waarmee hy die donker aanslae van die lewe afgeweer het. Oor sy algemene kennis
getuig N. van Blerk, sy kollega op die redaksie van die Woordeboek van die
Afrikaanse Taal: ‘Hy was ons vraagbaak op 'n verskeidenheid van gebiede waarvan
hy 'n besondere kennis dra, en sy kantoordrumpel is uitgetrap deur mederedakteurs
wat kom lig opsteek het oor taalkunde, ander tale (veral Nederlands, Goties, Latyn
en Grieks), spelling, volkskunde, Germaanse en klassieke mitologie, die volkstaal
van die Oranje-Vrystaat, en nog meer.’
Met die Tweede Vryheidsoorlog is hy saam met sy vader op kommando; die
matrikulasieeksamen lê hy an die Grey-Kollege, Bloemfontein, af, en hy behaal die
BA- en MA-graad aan die GUK. In 1923 lê hy die doktoraaleksamen in die Nederlandse
taal en letterkunde in Amsterdam cum laude af; in 1924 promoveer hy op die
proefskrif Suid-Afrikaanse volkspoësie. Hy het eers onderwys gegee: hy was hoof
van die skool op Dealesville; in 1927 word hy inspekteur van onderwys totdat hy in
1945 aangestel is as hoofinspekteur van die Vrystaat. In 1951 tree hy af; tien jaar
lank was hy verbonde aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal; en daarna is
hy medewerker van die Handboek van die Afrikaanse Taal (HAT).
As onderwysman het dr. Du Toit sy stempel afgedruk op die Vrystaatse onderwys;
in talle kommissies het hy gedien. Sy proefskrif is vandag nog die klassieke werk
oor die onderwerp. Die volgende bundels verskyn van sy hand: navertellings uit die
Germaanse mitologie: Kinders van die noorderlig, Mense van die newels, en As die
gode fluister; uit die Griekse mitologie: Kinders van die daeraad, en uit die Odusseia
van Homerus: Feaciese agte. Klassieke gedigte is in Afrikaans vertaal en vertolk in
Uit vreemde boord; oorspronklike gedigte en sonnette is gebundel in Tussen die
dae. Talryk is sy tydskrifartikels oor taalkunde, volkskunde en letterkunde.
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In die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het dr. S.J. du Toit 'n
belangrike rol gespeel; in 1947 word hy tot lid gekies en reeds die jaar daarop word
hy lid van die Taalkommissie. Hier het hy belangrike werk gelewer en hy tree 'n tyd
lank ook op as sekretaris van die Taalkommissie; 'n tyd lank dien hy in die
Akademieraad. Ook in die buiteland is hy erken: in 1952 is hy gekies as lid van die
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden; en in 1970 is hy verkies as
erelid van die SAAWK.
Hy het van die mooiste gedigte uit die wêreldletterkunde in Afrikaans oorgebring.
Hulle is trou, sonder om stroef te wees; die taal is ryk en natuurlik.
In 1922 is hy getroud met mej. Miemie de Wet. Uit die huwelik is twee kinders
gebore. Die dogter, Elizabeth, het 'n groot geleerde geword op die gebied van
sielkundige navorsing en het gestyg tot 'n professorale betrekking in Amerika. Op
41-jarige leeftyd is sy oorlede. Sy het ook 'n bundel kortverhale en twee digbundels
gepubliseer.
P.J. NIENABER

Voornaamste geschriften
Suid-Afrikaanse volkspoësie; bydrae tot die Suid-Afrikaanse volkskunde. Amsterdam,
Swets & Zeitlinger, 1924.
Die springbok: serie Afrikaanse leesboeke. Sub-standard A. Bloemfontein,
Nasionale Pers Bpk., 1938 (nuwe druk 1939).
Die springbok: serie Afrikaanse leesboeke. Sub-standard BI-II. Bloemfontein,
Nasionale Pers Bpk., 1938.
Die springbok: serie Afrikaanse leesboeke. Standard I-VI, Bloemfontein, Nasionale
Pers Bpk., 1938 (III: tweede druk 1938, derde druk 1941; V: tweede druk 1939); VI:
tweede druk 1939).
Kinders van die daeraed: verhale uit die Griekse mitologie. Bloemfontein, Nasionale
Pers Bpk., 1939. (tweede druk 1942).
Afrikaanse poësie vir sekondêre skole. Bloemfontein, Nasionale Pers Bpk, 1940.
(met C.F. de Wet; tweede druk: 1940).
Kinders van die noorderlig: verhale uit die Germaanse mitologie. Bloemfontein,
Nasionale Pers Bpk., 1940.
Uit vreemde boord. Bloemfontein, Nasionale Pers Bpk., 1940.
Land en zee: Nederlandse verhale vir Afrikaanse skole. Bloemfontein, Nasionale
Pers Bpk., 1941.
As gode fluister; of, Die verhaal van die Wolsungs. Bloemfontein, Nasionale Pers
Bpk., 1944.
Tussen die dae. Bloemfontein, Nasionale Pers Bpk., [1947].
Mense van die newels: verhale oor gode en helde. Bloemfontein, Nasionale Pers
Bpk., 1949.
Feaciese nagte. Bloemfontein, Nasionale Boekhandel, 1950.
Gode en helde van Achaje. Kaapstad, Nasionale Boekhandel, 1965 (met Charlotte
F. du Toit).
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Herman Louis Cesar Teirlinck
St.-Jans-Molenbeek 24 februari 1879-Beersel-Lot 4 februari 1967
Het is een gewaagde onderneming in een zo kort bestek een levensbeschrijving
aan te gaan van een zo veelzijdig kunstenaar, die bovendien een zo lang en bewogen
leven heeft gehad. Van in zijn prilste jeugd tot kort voor zijn dood, zowat zeventig
jaar lang dus, heeft hij haast dagelijks de pen gevoerd. Hij was echter niet alleen
een groot Vlaams schrijver, hij was tevens een van de belangrijkste, maar misschien
wel de invloedrijkste kultuurdrager van Vlaanderen. Daar ik herhaaldelijk over
Herman Teirlinck heb gesproken en geschreven, is het bijna onvermijdelijk dat ik
mij zelf soms herhaal. Ik betreur dat ten zeerste, maar ik koester toch de hoop dat
de lezer het mij niet ten kwade zal duiden.
Van al mijn vrienden - levende en dode - is Herman Teirlinck ongetwijfeld diegene
met wie ik de meeste uren heb gesleten en de langste gesprekken heb gevoerd.
Juister zou zijn: ‘aangehoord’, want Teirlinck was een schitterend orator didacticus.
Geen mijnheer J.B. Serjanszoon, maar toch een welbespraakt leermeester, die
trachtte, door zijn zienswijze aan anderen mee te delen, zijn eigen gedachten te
louteren en te ordenen. Ik heb dat pas later beseft, toen ik heel wat betogen in een
van de vele volkscafé's die wij bij onze wandelingen in de Lage Stad te Brussel
aandeden, later in het NVT of in een van zijn romans terugvond.
Herman Teirlinck werd geboren op 24 februari 1879, als vijfde kind, maar als
eerste en enige zoon van de bekende Oostvlaamse taal-, dialekten volkskundige
Isidoor Teirlinck en van Oda Josephina van Nieuwenhove, een Brabantse uit
Merchtem. Zijn vader, die een onderwijzersdiploma had behaald aan de
Rijksnormaalschool te Lier, was leraar wetenschappen geworden aan de Brusselse
stedelijke normaalschool Karel Buls. Zijn moeder, insgelijks onderwijzeres, was zeer
jong nog tot directrice benoemd van een froebelschool te St.-Jans-Molenbeek, in
een grauwe, proletarische wijk. Daar Herman maar een zwakke gezondheid had
en de gezonde buitenlucht best kon gebruiken, bracht hij een groot gedeelte van
zijn jeugd door bij zijn vaderlijke grootouders te Zegelsem, in Zuid-Oost-Vlaanderen,
waar hij het plaatselijk dialekt leerde dat hij bewaard heeft tot op zijn sterfbed, hoewel
ik het vroeger nooit van hem had gehoord.
Van 1886 tot 1890 was hij leerling van de Lagere School Karel Buls te Brussel
en van 1890 tot 1897 van de Grieks-Latijnse humanoria van het
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Brusselse Koninklijk Atheneum. Wie meer over zijn jeugd en zijn grootouders, zowel
moederlijke als vaderlijke, wil weten, verwijs ik naar zijn drie korte schetsen: Uit
onze voorvaderlijke broek geschud, Bij het eeuwgetijde van mijn vaders geboorte,
1851-1951 en Mijn lieve moeder.
Op het Atheneum was een van zijn leraars Nederlands de bekende flamingant
en taalzuiveraar Hyppoliet Meert, die voordien leraar was geweest aan het KA te
Gent en daar Karel van de Woestijne onder zijn leerlingen had geteld. Naar Herman
Teirlinck mij vertelde, sprak hij hem over Van de Woestijnes opstellen en las hij er
hem sommige voor. Hierdoor werd Hermans drang naar poëzie geprikkeld en
verlangde hij de dichter te leren kennen. Toen Herman Teirlinck zich een paar jaar
later aan de Gentse universiteit liet inschrijven, werden zij spoedig boezemvrienden
en zijn dat gebleven tot aan Karels dood, in 1929. Zij behoorden beiden tot de
tweede groep van de Van Nu en Straksers, onder wie Prosper van Langendonck
de grootste invloed op hen uitoefende.
Vader Teirlinck, die een nauwgezet en systematisch pedagoog was en een
waardevol en ijverig taalkundige, deed ook aan belletrie en had, samen met zijn
zwager Reimond Stijns, onder meer een zeer lezenswaarde anti-klerikale roman
geschreven, die in niet-klerikale lezerskringen een vrij grote bekendheid verwierf:
Arm Vlaanderen. Hij droomde voor zijn zoon van een academische titel en wilde
van hem een dokter in de geneeskunde maken. Daarom liet hij hem in 1897 te
Brussel in de Faculteit der Wetenschappen inschrijven. Herman had echter een
ander doel voor ogen: hij wilde schrijver worden, een kunstenaar zijn en geen
wetenschapsmens. Toen het met de wetenschappen te Brussel verkeerd afliep,
ging Herman naar Gent, waar hij Germaanse Filologie zou studeren. Ook dat viel
mis uit. Professor Jozef Vercoullie, die later de collega was van de twee Teirlincks,
vader en zoon, in de Vlaamse Academie, verklaarde mij toen ik nog student was
en Teirlinck slechts uit zijn werk kende, dat hij misschien wel in de afdeling
Germaanse Filologie werd ingeschreven, maar dat hij zich niet kon herinneren hem
ooit op een van zijn colleges te hebben gezien.
Herman Teirlinck heeft mij meer dan eens verteld hoe zeer zijn houding zijn vader
had teleurgesteld en gegriefd, maar hij voegde er steeds aan toe dat hij niet anders
had kunnen handelen. Ik had de indruk dat die jeugdige opstand hem na vijftig jaren
nog steeds vervolgde. In een van de losse notities die ik in zijn nalatenschap vond,
schreef hij: ‘Ik verkeer in die toestand van latente weerspannigheid, en ik heb haar
slechts eenmaal in mijn leven laten losbreken - en ik zal sterven zonder te bekomen
van de schrik-
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kelijke zenuwschok die er de eindeloze weerslag van geweest is en blijft [...]. Mijn
straf is niet te vereenzelvigen met een gevoel van plichtigheid, van schuld, veeleer
met een van minderwaardigheid, van berusting in mijn onmacht.’
Gelukkig zal die teleurstelling bij vader Teirlinck slechts van korte duur zijn
geweest, want reeds in 1902 kende De wonderbare wereld, dat bij Van Dishoeck
verscheen, onmiddellijk een grote bijval. Daarop volgde in 1903 Het stille gesternte
en in 1904 't Bedrijf van den Kwade. In 1902 was hij beambte geworden bij de
Schone Kunsten van het Stadsbestuur te Brussel en in 1903 werd hij
redacteur-medestichter van het tijdschrift Vlaanderen, de voortzetting van Van Nu
en Straks. In 1906 was hij correspondent geworden van het Amsterdamse Algemeen
Handelsblad.
Van 1912 tot 1926 nam hij de direktie waar van de Ateliers Victor De Cunsel, een
meubelfabriek (familiezaak, door achtereenvolgende sterfgevallen ontredderd). In
die hoedanigheid werd hij sekretaris van de vakbond der werkgevers van de
houtindustrie. Daardoor had hij ook een aandeel in verscheidene ekonomische
geschillen en ondernam hij zelfs een reis naar het toenmalige Belgisch Kongo. Dat
belette hem echter niet zich ook verder aan de literatuur te wijden. In die periode
verscheen zijn Johan Doxa (1917), schreef hij, samen met Karel van de Woestijne,
De lemen torens (1917) en zag zijn Nieuwe Uilenspiegel (1922) het licht, alsook
verscheidene van zijn toneelwerken.
Van 1910 tot 1936 was hij leraar in de Nederlandse letterkunde aan de Stedelijke
Jongensnormaalschool te Brussel. Van 1925 tot 1938 doceerde hij hetzelfde vak
aan de Akademie voor Schone Kunsten te Antwerpen en van 1928 tot 1936 aan de
Stedelijke Meisjesnormaalschool te Brussel. Dat hij deze taken zeer ernstig opvatte,
bewijzen de vele aantekeningen en de talrijke afgewerkte lessen, die ik in zijn
nalatenschap vond. In 1926 vestigde hij zich weer in St.-Jans-Molenbeek.
In 1912 werd hij tot lid verkozen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden en in 1919 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde. Van toen af bleven de eerbewijzen niet uit. In 1920 werd hij Vlaams
leraar van de hertog van Brabant; in 1933 privaatraad bij Koning Albert; in 1934
raadsheer voor Kunst en Wetenschap bij Koning Leopold III en in 1951 ereraad voor
Kunst en Wetenschap bij Koning Boudewijn.
In 1925 ontving hij de Staatsprijs voor toneelletterkunde en andermaal in 1928;
in 1950 de Staatsprijs voor zijn gezamenlijk werk en in 1956 de
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pas ingestelde Grote prijs der Nederlandse Letteren (Nederland-België). Het is wel
jammer dat zijn vader in 1934 overleed. Hij, die het zo betreurde dat zijn zoon geen
academische titel wenste te behalen, kon geen getuige meer zijn van de vier
doctoraten honoris causa van zijn zoon: 1938 (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vrije Universiteit Brussel), 1947 (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam), 1954
(Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Luik) en 1959 (Rijks-universiteit
Gent). Een enig feit in de geschiedenis der Vlaamse letteren.
Herman Teirlinck huwde in 1902 Mathilde Lauwers, met wie hij twee dochters
had: Stella en Leentje. Na de dood van zijn vrouw trouwde hij met Johanna
Hoofmans, die hij ook heeft overleefd.
Zoals de meeste jonge schrijvers is hij begonnen met gedichten te schrijven,
Franse en Nederlandse. Gelukkig zag hij daar vlug van af omdat hij voelde dat zijn
letterkundige aanleg elders lag en kort daarop verschenen zijn eerste verhalen:
Landelijke historiën (1901).
Het is uit volksverbondenheid dat Herman Teirlinck het ‘Nederlands’ als
uitdrukkingsmiddel koos, want als men zijn Franse jeugdgedichten met de Vlaamse
vergelijkt, treft het onmiddellijk hoeveel zuiverder van taal de Franse zijn.
Het Nederlands dat hij schreef was eigenlijk geen Algemeen Nederlands, want
daarom was hij te weinig vertrouwd met het Noorden. Het diepst werd hij beroerd
door de taal van Karel van de Woestijne, die slechts een jaar ouder was, maar die
hij steeds beschouwd heeft als een oudere, rijpere broer. Ook die van Prosper van
Langendonck greep hem aan, evenals later vooral die van Stijn Streuvels, want
Gezelle kende hij toen nog niet, schreef hij. Hij had de indruk in een enge wereld
opgesloten te zitten en dat hij, om uit die onverkwikkelijke benauwheid te geraken,
een ‘taal met levendige en diepdringende uitdrukkingsvermogens veroveren moest.’
Daarom deed hij wat Gezelle, Streuvels en Buysse hem hadden voorgedaan: putten
uit de rijkdom van de gewesttaal en zich een eigen taal smeden. Zijn Verzen, De
wonderbare wereld, Het stille gesternte, 't Bedrijf van den Kwade en De doolage
behoren tot deze periode. De vier laatste boeken, in Nederland uitgegeven, vielen
in de smaak van het Hollands publiek en de geestdriftige Willem kloos getuigde:
‘Zowel door zijn taal, - die zonder daarom dialectisch te worden, en ook zonder het
Noord-Nederlands na te apen, zich uit eigen middelen heeft weten te beschaven
en veredelen, en zo is kunnen worden tot een naast het Hollands staande, Belgische
nuance van het Nederlands - alsook door de aard en de behandeling zijner onderwer-
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pen, heeft Teirlinck getoond, dat hij een der leden der jongere generatie is, die aan
1
het schone Zuid-Nederland een eigen literatuur wil geven en 't ook kan!’
In de lente van 1905 ging Teirlinck zich in het landelijke Linkebeek vestigen, waar
hij met het vrij hoge honorarium dat hij van zijn Nederlandse uitgever voor De doolage
had ontvangen, de grond voor een landhuis had gekocht, waarvan de bouw en de
binneninrichting volledig door hemzelf waren ontworpen.
In Linkebeek had hij omgang met een groep schilders en beeldhouwers van
ongeveer zijn leeftijd, allen vurige aanhangers van een luministisch impressionisme.
Aan de grens van Linkebeek en Ukkel, te Ukkel-Kalevoet, woonde een levendige
en invloedrijke geuzebrouwer, François van Haelen, die plezier vond in het verkeer
met jonge kunstenaars en ze wist aan te trekken en te steunen. Teirlinck werd zeer
bevriend met hem en toen hij uitgenodigd werd om in een aantal Nederlandse steden
lezingen te houden, wist hij zijn vriend-brouwer over te halen hem te vergezellen
als chaperonnerende oom.
De omgang met die impressionistische schilders heeft op Herman Teirlinck een
sterke invloed gehad. Hij, die zelf een grote aanleg voor tekenen en schilderen
bezat, ging nu een luministische picturale visie bij zijn literaire
uitdrukkingsmogelijkheden aanpassen. Zijn bundel Zon, opgedragen aan zijn moeder,
is daar het treffendst voorbeeld van.
‘In Zon had Teirlinck het meesterschap in de taal bereikt, dat opnieuw treft in de
precieuze roman Mijnheer J.B. Serjanszoon, orator didacticus. Hierin voelt men
reeds een neiging om zijn taal bij die van het Noorden aan te sluiten. De taal van
Lodewijk van Deyssel had hem zeer getroffen en zal daar niet vreemd aan zijn
geweest. Het zal ook wel de reden zijn waarom de roman werd opgedragen aan
Van Deyssel, die hij zeer hoog schatte [...]. Zo zou men Teirlinck kunnen volgen
over Johan Doxa, De lemen torens, De nieuwe Uilenspiegel, zijn vijf toneelstukken
uit de jaren twintig, Maria Speermalie, Rolande met de Bles, tot aan Zelfportret en
Het gevecht met de engel. De taal van zijn twee laatste werken staat ontegenzeglijk
ver af van die van zijn vroeger oeuvre. Teirlinck heeft in die zestig jaar een grote
2
evolutie doorgemaakt.’

1
2

Willem Kloos, Letterkundige inzichten en vergezichten, Amsterdam, L.J. Veen, z.j., deel 2,
p.97.
Willem Pée, Herman Teirlinck als taalkunstenaar in Antwerpen. Tijdschrift der stad Antwerpen
18:3, 1972, p.116.
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Van alle literaire genres is het ongetwijfeld het toneel dat hem het naast aan het
hart lag. Men mag niet vergeten dat hij reeds in 1897 als medestichter en inrichter
debuteerde van een poppenspel, in de Oude Jan, aan de Anspachlaan te Brussel.
Hij sneed zelf de koppen voor zijn poppen, maar kon voor het spel een beroep doen
op een hele schaar medewerkers, zoals Willem Gijssels, Fernand Toussaint (Van
Boelaere), Léonce du Catillon, Hendrik Coopman Thzn, Albert Roelofs, Médard
Tijtgat en August de Boeck. Toen Herman Teirlinck naar de Gentse universiteit
vertrok, bracht hij het poppenspel over naar het vrijzinnig studentengenootschap 't
Zal Wel Gaan.
Zijn belangstelling voor het toneel is nooit verzwakt en als hij geen toneelstukken
schreef of bewerkte, schreef hij er verhandelingen over. In 1908 bracht hij Diertje
voor het voetlicht. Daarna haalde hij uit het leven van Mijnheer J.B. Serjanszoon
drie toneelspelen: De drie gratiën (1909), Allerzielen (1910) en Petite cousine.
Toen, na de eerste wereldoorlog, zijn vriend Jan Poot de direktie van de Vlaamse
Schouwburg te Brussel in handen nam en er het repertoire wilde vernieuwen, schreef
Teirlinck achtereenvolgens: De vertraagde film (1922), Ik dien (1923), De man
zonder lijf (1925) en Ave (1928). In die tijd voerde hij ook, samen met Johan de
Meester Jr., te Delft De torenbestormer (1923) en te Leiden het A.-Z.-spel (1925)
op. Hij moderniseerde Elckerlyc (1931) en twee middelnederlandse boerten: Drie
dagen here (1936) en De klucht van Plaijerwater (1937). In datzelfde jaar 1937 werd
te Brussel De ekster op de galg opgevoerd, een stuk dat hij eerst in het Frans had
geschreven (La pie sur le gibet) en daarna zelf had vertaald. Hij bewerkte ook voor
toneel en radio Karel van de Woestijnes De boer die sterft. De eerste opvoering
geschiedde in 1930 in Ter Kameren.
Na de tweede wereldoorlog schreef hij twee versies (in 1946 en in 1956) van
Aischulos' Oresteia - Treurspel der Overmaat in twee delen. De eerste kwam in
1947 in de KNS te Antwerpen voor het voetlicht. In 1951 werd zijn bewerking van
het middeleeuwse Esbatement van de appelboom door Mechelse poppenspelers
aldaar opgevoerd. Daarna schreef hij, vlug op elkaar volgend: Taco (1958), Jokaste
tegen God (1961) en De fluitketel (1961). Dat was het laatste toneelstuk van zijn
hand.
Zijn beschouwingen over toneel had hij in 1956 gepubliceerd onder de titel Wijding
voor een derde geboorte. Drie jaar daarop volgde zijn Dramatisch peripatetikon Stellingen en ontmoetingen, dat grotendeels een omwerking is van zijn Wijding en
waarin dezelfde zienswijzen worden uiteenge-
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zet. Hij beschouwde dan ook zijn Peripatetikon als zijn ‘theatraal testament’.
Ik heb Herman Teirlinck pas einde 1944-begin 1945 intiem leren kennen, dat wil
zeggen dat wij zeer spoedig, ondanks het verschil in leeftijd, goede vrienden zijn
geworden en wij zijn dat gebleven tot aan zijn dood. In 1946 ging een van zijn lang
verbeide wensen in vervulling: de oprichting van een Vlaams Nationaal Toneel en
de stichting van een daaraan verbonden Studio, waar voor het eerst volwaardige
akteurs zouden worden gevormd, iets als de Young Vic in Engeland. Wegens zijn
algemeen erkend gezag op toneelgebied had hij de vrije hand in de keuze van zijn
leraars. Zo werd ik dan ook, in 1946, leraar in de Algemene Fonetiek en de Ortofonie
van het Nederlands aan de Studio van het Vlaamse Nationaal Toneel te Antwerpen.
Herman Teirlinck was in 1928 leraar geworden in de techniek van het toneel aan
de Nationale Hogere School voor Bouw- en Sierkunsten te Brussel en had er in
1938 Henry van de Velde als direkteur opgevolgd. Toen hij daar in 1951 werd
gepensioneerd, werd hij benoemd tot kunstadviseur bij de direktie van Schone
Kunsten van het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Zo kwam het dat ik hem
verscheidene malen in de week ontmoette: te Brussel, te Beersel of te Antwerpen.
Wij reisden ook steeds samen naar de vergaderingen van de Spellingkommissie,
hetzij in Vlaanderen, hetzij in Nederland en toen hij in 1948 het voorzitterschap van
de nieuw opgerichte Zuidnederlandse tak van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde aanvaardde, werd ik er als vanzelfsprekend de sekretaris van.
Ik heb hem dikwijls vergezeld bij zijn bezoeken aan schilderkunst- en
beeldhouwwerktentoonstellingen te Brussel en te Antwerpen. Die bezoeken waren
steeds gevolgd door beschouwingen over het werk van de tentoonstellende
kunstenaars, over hun techniek en hun vaardigheid, hun goede eigenschappen en
hun gebreken, waarop hij mij meestal al ter plaatse had gewezen. Hij verheugde
zich over de kwaliteit ervan, maar bekommerde zich over het lot van dat grote aantal
schilders, zoals hij zich later ook zorgen maakte over het te grote aantal
beroepsakteurs voor een zo klein taalgebied.
Wij spraken ook dikwijls over spelling en taal, waarvan hij het onderscheid zeer
goed kende. Voor de vereenvoudiging van de dubbele ee en dubbele oo was hij
dra gewonnen, als hij eenmaal aan de enkele spelling gewoon was geraakt. Van
de noodzaak van vereenvoudiging van de
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bastaardwoorden kon ik hem pas overtuigen toen ik hem erop gewezen had dat hij
reeds vijftig jaren vroeger, in zijn eerste landelijke novellen en romans, dergelijke
vereenvoudigingen had toegepast: sjaleesken (een klein chalet), leeljen, medaljon,
jezemienen of jozemienen, kappelientje, kongregatie, partikulier, koeragie, sakrament,
enz. Hij was zich niet meer bewust dat hij die progressistische vereenvoudiging van
de spelling van de bastaardwoorden zonder vooropgezet doel of systeem had
voorgestaan.
In mijn Verantwoording, verschenen in deel IX, het laatste deel van zijn Verzameld
Werk (p.989-998), heb ik verteld hoe ik ertoe gekomen ben de uitgave ervan, iets
dat feitelijk buiten mijn belangstellingssfeer lag, op mij te nemen.
Toen hij nog directeur was van Ter Kameren, zoals de Nationale Hogere School
voor Bouw- en Sierkunsten in de wandeling wordt genoemd, verzorgde hij daar af
en toe, met een paar vrienden uit onze vrijdagsklub, bibliofiele uitgaven, die in de
school, dank zij het vakkundige talent van Josef Cantré, kostbare prachtwerkjes
werden. Hij had mij daarin betrokken om de punktuatie na te zien en bij gelegenheid
de taal wat te zuiveren. Toen in 1948 een nieuwe uitgave van Johan Doxa, die hij
zelf reeds had nagelezen, het licht zou zien, vroeg hij mij de spelling aan te passen
en de taal eventueel te zuiveren. Ik herinner mij nog zeer goed dat de voorgestelde
wijzigingen erin gering waren en in genen dele de stijl van de auteur aantastten. Wij
waren het zeer snel eens. Ik vermoed dat dit later een van de redenen was waarom
hij mij verzocht de uitgave van zijn Verzameld werk te willen verzorgen. Een andere
reden zal wel mijn bekendheid zijn met zijn jeugdwerk, waar het dialekt een
belangrijke rol speelt en ik vermoed dat de voornaamste reden onze saamhorigheid
en ons wederzijds vertrouwen is geweest.
De uitgave begon met deel IV, dat in 1955 van de pers kwam. Toen deel I aan de
beurt kwam, vroeg de uitgeefster ons wie de levensbeschrijving van de auteur zou
bezorgen. Voor het Verzameld werk van Karel van de Woestijne en dat van August
Vermeylen, die overleden waren toen het Werk verscheen, kon men gebruik maken
van bestaande biografieën, maar deze auteur was springlevend en was helemaal
niet van zins zijn vrienden zo gauw te verlaten. Tierlinck stelde voor dat ik mij ermee
zou belasten. Ik kon hem dat echter nogal ras uit het hoofd praten. Wat wist ik van
de eerste vijfenzestig jaren van zijn leven, behalve wat hij zelf had geschreven of
mij had verteld? Ik was wel vertrouwd met zijn romans en zijn toneel, maar de mens
Teirlinck kende ik toen pas vijftien jaren en ik
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achtte mij niet in staat - niet alleen uit hoofde van mijn literaire ongeschiktheid, maar
ook wegens mijn grote vriendschap - een onpartijdig oordeel te vellen.
Hij ging daar toen niet verder op in, maar zond mij enkele dagen later een lijst
met eenenzestig data, beginnende met zijn geboorte en eindigende met het jaar
1959, met zijn benoeming tot doctor honoris causa van de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit te Gent. In die lijst waren alle belangrijke
gebeurtenissen uit zijn leven naar tijdsorde opgesomd. Ik heb ze als inleiding tot
het eerste deel opgenomen. Gelukkig bleef het niet daarbij en enkele maanden later
ontving ik de tekst van zijn Zelfportret of het Galgemaal, dat bedoeld is als een
psychologische ontleding van de auteur. In hoeverre die getrouw is en met de
werkelijkheid strookt, laat ik over aan het oordeel van de lezer, die hem en zijn werk
hebben gekend. Toch meen ik de aandacht te moeten vestigen op de opdracht die
hij mij heeft gewijd en meer speciaal op de volgende zinnen: ‘Maar ik mag niet
toegeven dat onderhavig ‘zelfportret’ een geromanceerde autobiografie zou zijn.
[...] Dit is dan ook allerminst de beschrijving van een anecdoctisch leven, maar de
ontleding van een authentiek wezen. [...] onder de willekeurig vermomde werkelijkheid
zit de harde, onverbiddellijke waarheid, net voldoende gesluierd om de schaamte
van de biechteling te verschalken. [...] De auteur komt derhalve onbevangen op
voor de echtheid van zijn autokritiek.’ Hij besloot zijn opdracht met de volgende zin:
‘Wees zo vriendelijk rekening te houden met deze voorlichting bij de lezing van een
litterair waagstuk, dat ik u opdraag in vertrouwen.’ Laat ik er ten slotte nog aan
toevoegen dat hij mij in de voorafgaande maanden herhaaldelijk had gesproken
over de talrijke zelfportretten van Rembrandt en van Van Gogh, die hem fascineerden
en die hij als even zovele weergaven van bepaalde gemoedstoestanden
interpreteerde.
Menigeen heeft aan de echtheid van dat zelfportret getwijfeld en het beschouwd
als een soort van mystificatie, geenszins als een autobiografie. Zeker, Herman
Teirlinck was daar ongetwijfeld toe in staat, maar wie het werk aandachtig heeft
gelezen en herlezen en de auteur van nabij heeft gekend, kan door het bijna
onmenselijke van de hoofdfiguur niet op een dwaalspoor worden gebracht. Teirlinck
is niet mijnheer Henri, maar bepaalde gevoelens en gedragingen van mijnheer Henri
heeft Teirlinck voor zich opgeëist. Toen ik hem op de wreedheid van zijn ‘zelfportret’
opmerkzaam maakte en hem zei dat zijn spiegelbeeld maar weinig van de
hoedanigheden vertoonde die hij in werkelijkheid bezat, monkelde hij
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even, zweeg een poosje en sneed dan een geheel ander onderwerp aan.
Herman Teirlinck was zeer belezen en veelzijdig ontwikkeld. Hij had voor alles
belangstelling en assimileerde uiterst vlug. Ik heb hem zeer veel te danken, vooral
op het gebied van het toneel in het algemeen en van het Nationaal toneel in het
bijzonder, maar ook op dat van de beeldhouw- en van de schilderkunst.
Herman Teirlinck was een uitzonderlijk taalvirtuoos, wiens taal gedurende de
zeventig jaren van zijn schrijverschap een diepe evolutie heeft ondergaan. Men
vergelijke maar zijn dorpsnovellen uit het begin van deze eeuw met Het gevecht
met de engel, dat heerlijke hooglied van het machtige Zoniënbos, dat vijftig jaren
later het licht zag.
Teirlinck heeft een bijzonder belangrijke rol gespeeld in het culturele leven van
België, inzonderheid ten voordele van het Nederlands op nationaal gebied. ‘Zijn
perfekte tweetaligheid, zijn aristokratische voorkomendheid en voorbeeldige
verdraagzaamheid vergemakkelijkten de omgang met anderssprekenden en
-denkenden. Zo kon hij bijeenkomsten van Franstalige en Nederlandstalige schrijvers,
zoals die in Ro-klooster, beleggen en tot een succes doen uitgroeien. Of dit nu nog
mogelijk zal zijn, betwijfel ik ten zeerste,’ schreef ik in Het Pennoen en ik ben nog
steeds die mening toegedaan.
Herman Teirlinck was een veelzijdig kunstenaar: essayist en toneelschrijver,
tekenaar en schilder, bandverluchter en -ontwerper, docent en conferencier, acteur,
regisseur en kineast, stichter van literaire tijdschriften, maar vooral een innemend
causeur, die zich zonder de minste gedwongenheid aan zijn gespreksgenoten wist
aan te passen, en een buitengewoon boeiend verteller. Ik heb hem met mensen
van allerlei slag zien omgaan: kinderen en grijsaards, arbeiders en geleerden, boeren
en kunstenaars, klerken en ministers, lage en hoge ambtenaren; steeds was hij
even onderhoudend en natuurlijk. Het meest echter hield hij van de jeugd: van de
kinderen en van de aankomende knapen en meisjes. Bij de eersten was hij de
minzame opa, die vol belangstelling naar hun verhalen kon luisteren en gezellig
met hen praten; bij de laatsten was hij de orator didacticus, die in een beeldrijke,
levende taal zijn opvattingen duidelijk kon uiteenzetten. Zijn Dramatisch peripatetikon,
dat hij op hoge leeftijd neerschreef, is daar een treffend bewijs van.
Laat ik eindigen met de woorden waarmee ik in 1967 mijn Herinneringen aan hem
voor de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen besloot: ‘Herman Teirlinck heeft,
zeer jong nog, eer en roem gekend en de hoogste
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onderscheidingen zijn hem te beurt gevallen. Al die eerbewijzen hebben zijn
bescheidenheid in genen dele aangetast. Hij zal zich wel bewust zijn geweest dat
de naam Teirlinck - Herman en Isidoor - een blazoen was, dat in Vlaanderen en in
het buitenland hoog in ere werd gehouden. Hij werd, naar zijn eigen wens, in alle
eenvoud begraven. Velen zullen aan hem denken met weemoed en dankbaarheid,
want hij was hulpvaardig en goed.
Vlaanderen verliest in hem een groot en veelzijdig kunstenaar, een gezaghebbend
kultureel leider en een edel mens, zijn oud-leerlingen een betrouwbare gids, de
jeugd een vurig verdediger, zijn vrienden de gezelligste en oprechtste der kameraden
- ik de vertrouwdste en innigste aller vrienden.
WILLEM PÉE
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Deze bibliografie bevat enkel de geschriften die werden opgenomen in H. Teirlinck, Verzameld
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Dirk Verèl
's-Gravenhage 27 juni 1892 - Hilversum 14 augustus 1971
Men heeft de veelzijdig getalenteerde letterkundige Dirk Verèl wel een erudiete
alles-kunner en -willer genoemd, en daarin schuilt veel waars. Hoor Hendrik de
Vries: ‘Er is, meen ik, geen enkele der schone kunsten, of het moest al de film zijn,
die hij niet, zij het als het ware in het voorbijgaan, heeft beoefend.’ (Verèl's Groninger
verzetsfilm voorzag in 1947 in die ‘lacune’!) Hoor A. Marja: ‘Men kan moeilijk een
gebied aanwijzen, waarop Verèl zich niet heeft bewogen, en waarop hij geen
lauweren heeft geoogst.’ Hoor hemzelf in een rijmbrief, die ik enkele jaren voor zijn
heengaan van hem ontving: ‘Ik ben als een vakman, die van alles een prak nam.’
Dat de zo rijk begaafde Verèl op het terrein onzer Maatschappij al evenzeer een
singuliere, veelkantige figuur was, spreekt ook wel uit zijn candidaatstelling
door...P.H. Ritter jr en J.B. Charles.
‘Is niet ieder mensch een samensluiting van veel menschen?’ vraagt ‘de Philosoof’
direct al bij de aanvang van Verèl's maskerspel Een mensch (1930), dat geheel
gebouwd is op deze gedachte. En al ligt het zwaartepunt van Verèl's kunst stellig
in het dramatische, eerst de ‘samensluiting’ van zijn vele talenten vormde de gehéle
mens Verèl. Inzonderheid in zijn betekenis als inspirerend mentor van jong talent,
onder zijn leerlingen en in de wijdere kringen, die zich om hem vormden of waarin
hij zich bewoog.
Een mensch - in wezen een zelf-analyse - ‘bedoelt te geven de worsteling van
elk mensch om te komen van de gespleten veelheid tot de eenheid waarin alle
eigenschappen zich harmonisch ontwikkelen. Nà de botsingen tussen zijn Dwaasheid
en zijn Koopmanschap, zijn Wijsheid en zijn Dichterschap, tusschen Vaderliefde en
zijn eigen Wil, komt deze mensch tot het inzicht, dat alleen de ware wijsheid en de
kinderlijke dwaasheid voeren kunnen vàn de eigenliefde en het zèlf-zoeken tòt het
verliezen van zichzelf, en tot het uiteindelijke: Dan zult gij God zien.’ Ook de
1
spelgeschiedenis van Een mensch is typisch Verèl: Hij schreef het spel,
componeerde er de muziek bij; vervaardigde zelf de maskers en voerde bovendien
nog de regie. Lidy van Eijsselsteijn voegde aan haar geestdriftige verslag van de
opvoering geestig toe: ‘'t Ontbrak er slechts aan dat hij zelf

1

Opvoering in Groningen door VCSB (Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond) op 28 april 1930.
Zowel de tekst als de maskers verschenen destijds te Assen in de reeks Eikeldrukken. Zie
de Voornaamste Geschriften.
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nog de critiek schreef ook.’ Hij zoù er - desgevraagd - toe in staat geweest zijn. Zijn
soms scherp-critische instelling richtte zich niet het minst op eigen werk.
Dirk Verèl werd op 27 juni 1892 te 's-Gravenhage geboren in een muziek- en
zang-minnend gezin. Hij had een scherp en vlug verstand, werd opgeleid voor
onderwijzer, behaalde al spoedig ook de acte's tekenen en Engels, studeerde daarna
voor middelbaar Nederlands en wierp zich tegelijkertijd op de studie van tekenen,
schilderen en muziek.
In 1920 huwde Verèl Sophie Damen, collega bij het onderwijs - hij kende haar al
2
van de kweekschoolbanken; Fie werd zijn trouwe levensgezellin voor meer dan
vijftig jaren.
Reeds als jong onderwijzer te Haarlem treffen we Dirk Verèl (blijkens zijn nagelaten
3
papieren) naast zijn dagelijkse werk artistiek actief aan als koordirecteur. Dan is
het ook, dat zijn toneeltalent zich baanbreekt: Op een avondwandeling in de
Haarlemmerhout ziet hij opeens de figuur van Herodes gedramatiseerd voor zich.
In 1921 komt de eerste versie van dit, zijn eerste, spel gereed. Tien jaar later zal
4
zijn Herodes in de Haagsche Kunstkring opgevoerd worden.
Een eerste grote wending in Verèl's carrière vormt zijn benoeming (in 1922) tot
leraar Nederlands (met als bijvakken tekenen en theorie muziek en zang aan de
Kweekschool met den Bijbel te Groningen. Verèl's leraarschap blijkt een verrassing.
Zijn originele, ‘vulcanische’ persoonlijkheid pakte de kwekelingen van stond af aan.
De nieuwere dichtkunst, waar men op deze school tot dan nog lang niet aan toe
was gekomen, wordt opeens levende werkelijkheid. Hij zal er vijfentwintig jaar leraren
en talloze kwekelingen voor hun leven 'n brok (zij het somwijlen een barok brok)
musische vorming meegeven.
Niet tevreden met wat de bestaande leerboeken bieden, schrijft hij zijn eigen
5
6
spraakkunst: Taalbegrip. Taalverschijnselen zullen hem blijven boeien. Het
Nederlands is hem ‘res sacra’. Slecht taalgebruik bestrijdt hij fel.
Ook in Groningen is Verèl's vrije tijd weldra niet minder gevuld dan

2
3
4
5
6

Christelijke Kweekschool te 's-Gravenhage.
Schoten's Christelijk Gemengd Koor. Dit blijkt uit het programma van de uitvoering van
december 1919 in de Julianakerk aldaar.
Op 13 februari 1931 door de toneelvereniging KEAN (Kunst en Anders Niets!), in samenwerking
met de Bond van Nederlandsche Tooneelschrijvers.
Te Groningen bij P. Noordhoff, 1928.
Nog in 1942 publiceerde hij een drietal taalkundige artikelen (mededeling van J. Geel).
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zijn leraarsbestaan. Hij krijgt er contact met De Ploeg en De Regenboog, met welke
hij exposeert; steekt naar eigen getuigenis veel op van Jan Wiegers en George
Martens. Experimenteert zelf met droge naald in celluloid. In het huis der Verèl's 7
aanvankelijk in Eelderwolde, later in de Groninger Herestraat, dan in Haren verzamelt zich een groep jonge kunstbeoefenaars van diverse pluimage. Als ster
van de eerste grootte Hendrik de Vries. Voorts onder meer Geert Kazemier, Ido
Keekstra, Halbo Kool, Reinold Kuipers, Sjoerd Leiker, Martin Leopold, Bert Nuver,
Ab Visser. Een inspirerend milieu, door nestor Herman Poort schertsend ‘de litteraire
8
salon van de heer Verèl’ genoemd. In zijn Herestraat-tijd redigeert Dirk Verèl enige
9
tijd het ‘algemeen litterair maandblad’ Het Venster. Mederedacteuren: Jan H.
Eekhout, Bert Nuver, Mees Valentijn en Hendrik de Vries. Onder de medewerkers
uit die periode van Het Venster vindt men Mien Proost, Garmt Stuiveling, Simon
Vestdijk, Theun de Vries. Godfried Bomans treedt er met Dirk Verèl in het krijt over
de ‘Baudelaire- en Verlaine-achtige berustend-droefgeestige levensopvatting der
10
Venster-dichters.’
In 1936 wordt Het Venster gestaakt. Bij de kortstondige opvolger De litteraire
11
Revue treedt Verèl alleen als mede-redacteur op. Van zijn spaarzame eigen
12
gedichten hebben verzen als Het schaakspel en De nacht duurzame waarde.

7
8

9

10
11
12

Deels als voortzetting van de artistieke avonden op Den Enck aldaar. Zie mijn Educatie in
drukinkt, Assen 1958.
De faam ervan bereikte ook het westen des lands - wat zeldzaam is -, en bracht bijvoorbeeld
P.H. Ritter jr. tot een bezoek aan Groningen om eens een avond aanwezig te zijn in de
‘Literaire Salon’ van Verèl. Uit dit contact ontstond later (suggestie van Ritter) het spel Eèn
dag minister, opgevoerd in Haren bij het veertigjarig regeringsjubileum van Koningin
Wilhelmina.
Dit letterkundige periodiek, in 1931 te Asten (N.Br.) opgericht door Louis de Bourbon, Jan
Gin, Huub van Grinten en Man Arnet, waarover (blijkens mededeling van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum) geen aparte studie bestaat, beoogde ‘Een
maandelijksche bundeling te leveren van verzen en proza, waarbij het eerste en eenige
criterium aanvaardbaarheid is: het literair-goede. Hierbij kan in bepaalde gevallen die ethische
en religieuze aanvaardbaarheid die men van alle menschelijke handelingen eischen mag,
regulatieve kracht hebben. Verdere bijgedachten op sociaal, politiek, of ook religieus-polemisch
gebied: geen.’
Het Venster, oct.-nov. 1935.
Te Vlissingen, bij F. van de Velde jr., 1937.
Respectievelijk opgenomen in Verèl's De eenzame winst (Assen 1931) en Litteraire Revue
1:3, maart 1937. Het laatste gedicht van tevoren al opgenomen in Den koperen Enck, 1936.
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Meer dan de dichtkunst echter houdt de dramatische kunst Dirk Verèl bezig. De
betekenis van zijn toneelschrijverschap ligt niet alleen in wàt Verèl bracht - er is veel
opmerkelijks bij -, maar ook in het feit, dat hij als diep-gelovig mens in destijds van
het toneel afgekeerde reformatorische kringen met overtuiging voor de dramatische
kunst opgekomen is. Èn door zijn geestdrift, èn door wat hij bracht, vooral bij
voordracht van eigen werk, bewerkstelligde hij een doorbraak van ruimer inzicht.
Fel was zijn verzet tegen de culturele taboe van een verstarde traditie, die toneel
zonder onderscheid ‘nog als duivelswerk beschouwde’. Zijn vurig betoog: ‘Het toneel
is ook van ons!’
Verèl's eigen toneelproductie is ook alweer van een opmerkelijke verscheidenheid.
Ik noemde reeds het maskerspel Een mens (opvoering Groningen 1930) en het
bijbels spel Herodes (opvoering Den Haag 1931). In 1933 werd zijn openluchtspel
Vikings in het Stadspark te Groningen gepresenteerd onder regie van Rut Hofman,
13
met medewerking van de GOV. Als nieuw ‘toneelspel naar een bijbels gegeven’
bracht hij Hadassa (opgevoerd in de Stadsschouwburg te Groningen door het
14
Groningsch Studententooneel Gezelschap NOZWZ; heropvoering t.g.v. het
Nederlandse Philologen Congres 1935). Daar tussendoor bracht Verèl (in 1932 nog
onder het pseudoniem D. van Noord) een reeks van blijspelen, deels geschreven
15
voor de studenten van Vera, de Groninger afdeling der SSR, of voor Lodes, de
vereniging van leerlingen der Meisjes-HBS te Groningen. Voor Vera ontwierp hij ook
het schimmenspel Het land van Kokanje. Ook de padvinders klopten niet tevergeefs
bij hem aan. In 1936 bracht de Groninger Toneelvereniging Joost van den Vondel
voorts (in de Stadsschouwburg) zijn De jeugd zoekt werk onder regie van Rut
16
Hofman. Als ‘dialoog met spreekkoor’ publiceerde hij in het laatst der dertiger jaren
17
zijn Naar het licht. Van de Bond van Nederlandse Toneelschrijvers was Dirk Verèl
een actief lid. Bij herhaling trad hij daar op als voordrager van eigen werk. Toen
deze Bond zich onder de bezetting in de Kultuurkamer deed opnemen, bedankte
hij echter onmiddellijk als lid.

13

14
15
16
17

In 1936 in druk verschenen als nummer 196 van de Libellen-reeks (Baarn, Bosch & Keuning);
Rut Hofman: lange tijd een der prominenten van het Groninger schouwburgleven; GOV:
Groninger Orkest Vereniging, thans Noordelijk Philharmonisch Orkest.
NOZWZ: Neemt Ons Zoals We Zijn.
SSR: Societas Studiosorum Reformatorum.
‘Naar het Amerikaans bewerkt.’
Libellen-reeks, 1949.
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Onder Verèl's dramatische werk neemt zijn schimmenspel en declamatorium van
Boutens' Beatrijs een bijzondere plaats in. In Verèl's nagelaten papieren vond ik
daarover de doorslag van een brief, waarin wij onze erudiete alles-kunner en -willer
18
in volle actie getekend vinden:
‘Toen ik in 1922 als leraar Nederlands aan de Kweekschool in Groningen kwam
... was er, mede door de uitsluitend grammaticale exameneisen, een ontstellende
achterstand op letterkundig terrein.
‘Als eerste werken heb ik op mijn programma genomen het toneelspel van Herman
Middendorp Mara (in die Protestantse kringen, waartoe mijn leerlingen behoorden
werd alles wat met toneel te maken had, nog beschouwd als ‘duivelswerk’) en de
Beatrijs van Boutens. Omdat toen juist geen uitgave verkrijgbaar was, was ik wel
genoodzaakt het hele werk op handgeschreven (!!) stencils te zetten, die een voor
een af te drukken en zo alle leerlingen van een ‘boekje’ te voorzien....
‘Ik weet niet meer, wanneer het plan, om daar muziek bij te schrijven ontstond;
ik vermoed in '23 of '24. Ik herinner me wel, dat eerst de schimmen ontstonden. In
een houtzagerij heb ik die allemaal gezaagd uit triplex. Dat was een hele uitrekenarij,
want ook de gestyleerde nonnen bestonden uit veel onderdelen. De armen bewogen
in schouder en elleboog; de voorkant van de rok bewoog om het lopen te suggereren;
de achterkant van de rok bestond uit drie delen die langs elkaar schoven om het
knielen mogelijk te maken; de wijde mouwen bestonden uit vijf stukjes, die bij
bewegen van de arm in plooien neervielen; het paard van de ridder had vier los van
elkaar bewegende benen. Alles 'n heel gepruts.
‘De oorspronkelijke opzet was: een vertoning voor de leerlingen van Kweekschool
en Gymnasium op hun ‘feestavond’. De muziek was eerst ook zeer eenvoudig, uit
te voeren door leerlingen. Dat is ook gebeurd. Wekenlange voorbereiding, want het
hanteren van de poppen vraagt nog al wat. De spelers namen ze mee naar huis,
om daar te kunnen oefenen. De spreekstem kwam van achter het scherm. In de
donkere zaal was dus alleen de verlichte rechthoek te zien, waarlangs de schimmen
schoven, als doorlopende illustratie van de tekst. Voor de wisseling van ‘decor’ was
er een schuifgordijn voor het scherm.
‘Ik had toen, naar ik meen, 10 spelers (leerlingen van pl. m. 17 jaar). Daarbij
natuurlijk ‘de muziek’, en éen voor het gordijn en 'n paar voor licht en donker.

18

Antwoord op een vraag om informatie van de Boutens-experte mevrouw C.C. van Lier-Schmidt
Ernsthausen, Scheveningen.
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‘Na dit alles kwam pas het plan dit geheel ‘blijvend’ te maken. De definitieve partituur
ontstond, en toen stelden enkele leden van het Gronings orkest mij voor, daarvan,
met medewerking van de declamator Bert Nuver (Nu Mr. B. Nuver in Amstelveen)
werk te maken. Er waren drie repetities van ruim twee uur nodig voor de zaak ‘zat’.
Toen kreeg ik van prof. Overdiep een nacht lang de beschikking over zijn
laboratorium, waar ‘glasplaten’ konden worden gesneden. (De band-recorder bestond
helaas nog niet.) We hebben inderdaad daar van het hele werk opnamen gemaakt
op die glasplaten (die helaas een zeer beperkte levensduur hebben; na zo'n zes
keer draaien waren ze versleten).
‘Toen werd het tijd Boutens er in te kennen. Ik ging hem dus in Den Haag
opzoeken, ik kende hem al van vroegere ontmoetingen, en na een uitvoerige
bespreking gaf hij ‘graag’ zijn toestemming. Buiten mijn medeweten is Bert Nuver
er mee naar de Avro gegaan, en tot mijn verrassing kreeg ik het verzoek de muziek
op te sturen, opdat er, met eigen orkest onder leiding van Louis Schmidt, een
uitzending als ‘declamatorium’ van kon plaats vinden. Natuurlijk weer eerst naar
Boutens. Hoewel hij zich maar moeilijk het klankgeheel kon voorstellen, ging hij toch
19
accoord met dit experiment. Dat was, meen ik, in 1928.
‘Ik heb erg van die uitzending genoten, en ze bezorgde mij een heel plezierig
telefoontje van Kor Kuiler, de componist en toenmalig dirigent van het Gronings
Orkest. En de volgende dag een briefje van Boutens, waaruit ik opmaakte, dat hij
heel content was over die uitzending.
‘De zaak is toen opgeborgen, ook al om de moeilijke voorbereiding, tot mijn
leerlingen mij, op de afscheidsavond, die mij in 1947 werd aangeboden, verrasten
met een volledige opvoering.’
Dit incidentele radio-contact met de AVRO zou eerst 'n kleine twintig jaar later (na
de tweede wereldoorlog) gevolgd worden door een duurzaam verband met de NCRV.
Maar eerst zou de oorlog zelve (en Verèl's eigen illegale activiteiten, die ook hem
20
niet aan Nazi-gevangenschap deden ontkomen) in 1947 zijn

19

20

Mr. Bert Nuver meent (desgevraagd): 1932 of daaromtrent. Het mij ter beschikking staande
programmablad met Bert Nuver's toelichting (kennelijk uit de Avrobode afkomstig) vermeldt
jaar, noch dag noch pagina. ‘De uitvoering,’ zo herinnert zich mr. Nuver, ‘had plaats (nog aan
de Oude Enghweg in Hilversum, waar Guus Weitzel zelf opendeed als je aanbelde!) met
Pierre Palla, Boris Lenski, Louis Schmidt e.a. als ensemble. Sneu voor de G.O.V.'ers.’
Kort na de overval op het gemeentehuis van Haren (23 juli 1943). Voornaamste beschuldiging
(oh, Socrates!): ‘Zijn invloed op jonge mensen.’ Bij de bevrijding kwam Verèl te voorschijn
als leider van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) in Haren.
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neerslag vinden in de historische verzetsfilm der GOIW: Verzet. Scenario en regie:
Dirk Verèl. Camera en montage: C.R. Tiddens. Een film, geheel door Groninger
amateurs gespeeld en opgenomen. Première: 6 november 1947 in het Luxor Theater
te Groningen. De gezamenlijke opvoeringen zouden voor de Stichting 1940-1945
een aanzienlijk bedrag opleveren.
In datzelfde jaar 1947 wordt Dirk Verèl door de NCRV aangezocht om als
hoorspelleider op te treden voor deze omroep, die zich tot dan niet op dit terrein
gewaagd had. Een moeilijke beslissing, maar als uitdaging een kolfje naar de hand
voor deze voorvechter van het Protestants Christelijke toneel!
Ten tweeden male zien wij hem nu in orthodox-protestantse kring pionierswerk
verrichten, - als dramaturg en als regisseur. ‘Toneel is roeping’ zegt hij in een
vraaggesprek dat Lidy van Eijsselsteijn voor Trouw met hem voerde bij zijn overgang
van Haren naar Hilversum. En dat wàs het voor hem. Een van zijn grootste
verdiensten is, dat hij voor de toenmalige NCRV-wereld het eigen hoorspel gemáákt
heeft. Als ontspanning, zeker, maar vooral ook als getuigenis van eigen religieuse
en culturele waarden.
Intussen ziet hij in deze overgangstijd nog kans op verzoek van een verwante,
22
jubilerende jeugdorganisatie het toneelspel Djoeke Hilberts te schrijven, een spel
dat door zijn vele opvoeringen in gereformeerde kerken, toonde dat een kentering
in de gevoelens ten aanzien van het toneel bezig is zich hier te voltrekken.
Voor 't overige zal Verèl zich in de kleine tien NCRV-jaren met de volle inzet van
zijn persoon geven aan de opbouw van de nieuwe hoorspel-afdeling. Door er zelf
stukken voor te schrijven als De Kracht van het land bestaat (Vrede van Munster),
Het oude en het nieuwe Orgel, Kerstspel, Hoop (in samenwerking met David
Macdonald), Herodes. Maar vooral door Nederlandse auteurs tot het schrijven van
hoorspelen te inspireren. Hij spaart moeite noch tijd voor besprekingen aleer ze aan
't werk gaan, en bereikt met nieuwe auteurs soms verrassende resultaten. Verèl is
23
van de aanvang af een voorvechter van het Néderlandse hoorspel.
Nederlands... óok naar de inhoud. Piet Beishuizen schreef er destijds

21
22

23

GOIW:

Groninger Oud-Illegale Werkers.
Dramatisering van mijn sociologische studie over het schisma in de Drentse
dorpsgemeenschap en de Van Raalte-trek van 1847: Drenthe in Michigan (Assen 1948).
Djoeke Hilberts verscheen te Steenwijk bij Logtmeier in druk (zonder jaar).
Of de NCRV-slogan ‘de omroep die zoveel Nederlands in zijn programma doet’ hier zijn
oorsprong vindt?
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in Het Parool, in zijn Luisteraars Logboek van: ‘De naoorlogse mentaliteit van de
NCRV verschilt hemelsbreed van de vooroorlogse... Het eerst na de oorlog bij de
NCRV begonnen luisterspelwerk leidt tot ronduit verheugende oorspronkelijkheid.
Voor welke omroepvereniging zijn verhoudingsgewijze zoveel Nederlandse auteurs
voor het leveren van luisterspelen werkzaam? Gaat de NCRV niet een serie van drie
spelen geven over het leven van Rembrandt, een spel over het leven van een
zeekapitein, een gedramatiseerde behandeling van de Birma-spoorwegtragedie in
de tweede wereldoorlog? Typisch Nederlandse onderwerpen, waarvoor men de
moeite heeft genomen er doelbewust naar te zoeken, zoals elders in de
omroepwereld nog wel eens een tekort aan deze moeite, een te snel grijpen naar
luisterspelvertalingen en bewerking van films te constateren vallen.’
Daarbij bracht Verèl soms onvergetelijke vondsten. Zo in het spel De Moeder van
een volk, in de episode Mei 1940. Op de radiomededeling van het vertrek van
Regering en Koningin naar Engeland volgen daarin kreten als ‘'n Ramp? Verraad!’
met dan als weerwoord: ‘Dat is geen vrouw, die d'r kinderen in de steek laat, - dat
is een móéder, die voor ze uit werken gaat. Zo is 't.’
Néderlandse hoorspelen dus. Kommer Kleyn, Nederland's eerste hoorspelleider
24
(AVRO 1929), kunstzinnig schepper van het Hilversumse hoorspel, getuigde onlangs
nog over Dirk Verèl en zijn werk:
‘Verèl had zeker gedurende de tien jaren van zijn werkzaamheid als regisseur
een voor minstens 90% Nederlands repertoire. (Ruw geschat zou ik zeggen, dat
30% van de door mij uitgebrachte spelen van Nederlandse oorsprong was.) Hij was
een bewogen mens en ijverde voor het Nederlandse hoorspel. In gesprekken met
schrijvers zei hij b.v. ‘Als je een plot hebt, maak er dan eens geen boek van, maar
een hoorspel’. Het eerste door hem uitgezonden hoorspel was dan ook natuurlijk
van een Nederlands auteur: Risseeuw (ik meen J.P.) en getiteld Landverhuizers.
Hij was een zeer aimabel mens, zeer gewaardeerd door de NCRV en zeer gezien
bij zijn collega's en spelers. Hij benaderde zijn spelers psychologisch en met een
zekere takt. 'n Krachtfiguur was hij niet; hij drukte als zodanig in zijn regie niet zìjn
stempel op de te spelen rol, maar liet de acteurs dikwijls

24

Naast Willem van Cappellen (Vara) de vader van Ome Keesje. Zie Rob Geraerds, De
spelleiding heeft... Kommer Kleyn. Een kwarteeuw hoorspel in Nederland, Hoorn, U.M.
West-Friesland, [1954]. Wordt het, bij dit zó vluchtige medium, niet hoog tijd voor een nieuwe,
voortgezette geschiedenis van het hoorspel in ons land? Van hoor- èn beeldspel (de term
beeldspel dank ik aan mr. W.R.H. Koops).
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volledig vrij, liet hen gaan. Dat kan in zekere zin negatief zijn, maar hier had het een
positieve kant, want hij bereikte daardoor dikwijls levendige uitzendingen. In het
begin dreef hij dus wel wat op de kennis en deskundigheid van zijn acteurs. Hij
benaderde deze op 'n prettige wijze en gaf vooral ook jongere spelers en speelsters
een kans. Waarschijnlijk trok de jongere generatie hem zo sterk aan, omdat dan
zijn oude leraarschap naar boven kon komen en hij als 't ware docerend kon
optreden. Hij was een tegenstander van het gebruik maken van muziek bij wijze
25
van overgang van de ene scène in de andere (deze overgang moest volgens hem
logisch en duidelijke zijn voorbereid - waar hij gelijk in had!) en/of ter ondersteuning
van de handeling. 'n Dood enkele maal maakte hij gebruik van muziek, maar dan
26
moest het wel absoluut functioneel zijn.’
Tot zover Kommer Kleyn.
Verèl vond zijn hoorspelschrijvers vooral in de door hem opgerichte en
gepresideerde Bond van Christelijke Kunstenaars, die hem later tot ere-voorzitter
zou benoemen. In het geheel zijn het, naar verluidt, meer dan 250 Nederlandse
stukken, die hij voor de NCRV gebracht heeft.
Wat Verèl aanvankelijk alleen deed - later samen met regisseur Wim Paauw werd na zijn afscheid van de NCRV al gauw het werk van vier tot vijf man. Na zijn
afscheid ... ja - wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, nog in de
kracht van zijn scheppingsdrang. Menigeen stelde de vraag of dit - op het hoogtepunt
van zijn kunnen, nu wel moest ... Verèl zelf bij zijn afscheid: ‘Het is moeilijk te
accepteren, dat ik uit het werkproces gehaald zal worden, en hier niet meer nodig
zal zijn.’ De betiteling van hoorspel-pionier verwierp hij verre. Wel was hij er zich
van bewust de ‘traditionele theater-afkeer’ in eigen kring omgezet te hebben in een
positieve belangstelling voor een eigen NCRV-geluid ook hier. Hoog stelde hij zijn
eisen voor het Protestantse hoorspel: Het moet getuigen van zuiver individueel
denken, het moet passen in het Protestantse levensbeeld; - een eigen klank, stijl
en waarde hebben. ‘Wat auteurs wel beschouwen als een Protestants hoorspel
maakte me soms wanhopig ... Vooral de ‘vrome praat’, waarop ze me tracteerden,
heeft meters schrapwerk gekost.’
Zijn laatste creatie was een hoorspelbewerking van Vondel's Lucifer, waarvoor
Simon Pluister de muziek componeerde.
Zijn opvolger werd Johan Bodegraven.

25
26

De zogenaamde ‘witjes’ van Verèl.
In een brief van 10 februari 1973 aan schrijver dezes.
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De gepensioneerde Dirk Verèl hervond zijn rust vooral in de weer ter hand genomen
schilderkunst. De figuur van de ‘Dwaas’ bleef daarbij de man, die zijn gehele leven
lang raillerend dwaasheden èn wijsheden in een soms wonderlijke mengeling
rondstrooide, boeien. Tot vrienden geworden oud-leerlingen zetten zich nog graag
- naar het woord van een hunner - ‘aan de voeten van de meester’. Na zijn dood
zijn zij zich bij Moeder Verèl thuis blijven voelen.
De eigen stemming in zijn nadagen vindt men wellicht het best verwoord in Dirk
Verèl's gedicht Het schaakspel:
Ik geef het spel gewonnen, Heer, aan U;
Uw torens en Uw paarden rukken dreigend aan;
Gij weet wel, Heer, dat ik, - Uw zetten zijn te sterk; Mijn spel wanhopig vast zie staan.
Gij hebt mij niet in énen slag verslagen,
Ik mocht U tonen wat ik kon;
Er was Uw glimlach slechts, toen Gij mij zaagt geloven,
Dat ik van U de sterke stukken won.
Gij woudt mij zelfs niet alles doen verliezen, Gij weest mij op de fouten die ik maak,
En uit dit tijdlijk spel van dit kort tijdlijk leven,
Dwongt Gij tot ‘Eeuwig Schaak’.
Meppen-Zweeloo (Dr.), juli 1973
HENK PRAKKE

Voornaamste geschriften
In druk verschenen
Een mensch. Spel in drie deelen. Opgedragen aan mijn vriend Hans de Bock.
Heemstede-Groningen 1922-1923.
Taalbegrip. Nederlandsche spraakkunst voor kweekscholen (afd. A en B).
Groningen, P. Noordhoff, 1928.
Vragen bij Taalbegrip. Repetitie van de Nederlandsche spraakkunst bij de
hoofdaktestudie. Groningen, P. Noordhoff, 1929.
Maskers. Assen, Van Gorcum & Comp., 1928 (reeks Eikeldrukken).
André Gide, De terugkeer van den verloren zoon. Vertaald door F.J. de Jong.
Masker-ontwerp van Dirk Verèl. Assen, Van Gorcum & Comp., 1928.
Een mensch. Maskerspel. Assen, Van Gorcum & Comp., 1930 (reeks
Eikeldrukken).
De eenzame winst. Verzen. Assen, Van Gorcum & Comp., 1931 (reeks
Eikeldrukken).
Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933. Geschreven
over of door Willem Bilderdijk, Esther de Boer-van Rijk, E.G. van Bolhuis [...] Dirk
Verèl [...] Marie C. van Zeggelen, enz. Delft, G. Niessen, 1934.
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J.D. van Calcar, Job. Bijbels lekespel van strijd en bevrijding. Met masker van Dirk
Verèl. Assen, Van Gorcum & Comp., 1934.
Vikings. Spel in drie deelen. Baarn, Bosch & Keuning, 1936 (Libellen-serie 196).
Iets over het lekespel in Branding 4:3, April 1936.
Naar het licht. Dialoog met spreekkoor. Baarn, Bosch & Keuning, 1939
(Libellen-serie 357).
Geheime schuilplaats. 'n bedrijf over het tijdsbedrijf. Groningen, Heykens & Zonen,
1946.
Djoeke Hilberts. Toneelspel in drie delen. Steenwijk, Logtmeier's Uitg., 1948.
De Heilige (Vrije Bladen 11:25).

Toneel
Knowledge. A play of nonsense and a little wisdom. In three acts. Haarlem, 1918
(handschrift).
Het spel van Floris ende Blancefloer. Toneelspel naar het Middeleeuws verhaal
van Diederic van Assenede. In de negende maand der bezetting. 1941 (typoscript).
Charlotte van Bourbon. Toneelspel in drie bedrijven, 1948 (typoscript).
Na vijftig jaar. Spel van verleden naar toekomst. 1959 (stencil; ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van het CNV).
Amelie. Blijspel in drie bedrijven. z.j. (typoscript).
Het zal verdraaglijker zijn... Spel voor Kerstfeest. z.j. (typoscript).
De vader. Spel in een bedrijf. z.j. (typoscript).
Ministers gevraagd. Spel in vijf bedrijven. z.j. (stencil; naar gegeven van P.H.
Ritter jr.).
Hadassa. Tooneelspel in vijf bedrijven. z.j. (typoscript).
Fritz Hochwalder. De Heer van Donadieu. Toneelspel in drie bedrijven. Bewerking
Dirk Verèl. Drie delen. z.j.

Openluchtspelen
Groter dan koningen. Openluchtspel 6 juni 1949 (stencil).

Hoorspelen
De jeugd maakt werk. Hoorspel in drie delen naar een gegeven van Hubert Griffith.
1948 (drie delen in één band; stencil NRU).
De moeder van een volk. Ontwerp voor een jubileumhoorspel. 1948 (typoscript).
De vrede van Munster. Hoorspel. 1948 (stencil NRU).
Mara. Spel in verzen van Herman Middendorp. Voor de microfoon bewerkt door
Dirk Verèl. 1948 (stencil NRU).
Een wensdroom geeft geen dividend. Engelse tekst van Charles Hutton.
Nederlandse bewerking. Hoorspel. 1949 (stencil NRU).
De ivoren deur door A.A. Milne. Hoorspel naar het gelijknamige boek. Toneelspel
van A.A. Milne. Bewerking Dirk Verèl. 1949 (twee delen in één band; stencil NRU).
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Het oude en het nieuwe orgel. Hoorspel naar een verhaal van J.J. Cremer. 1952
(stencil NRU).
Dossier 333. Hoorspel. Naar de gelijknamige roman van B. Nijenhuis. 1955. (drie
delen in één band; stencil NRU)
Lucifer. Een treurspel van Joost van den Vondel. Tot hoorspel bewerkt. 1957
(stencil NRU).
De laatste dag. Hoorspel. 1958 (stencil NRU).
De stille overwinning. Een hoorspel naar de roman van Ruth Feiner. 1958. (stencil
NRU).
Moeilijkheden bij de NV ‘Constructie’. Hoorspel. 1958. (stencil NRU).
Herodes. Hoorspel omstreeks Pasen 1955. 1959. (stencil NRU).
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Morgen zie ik je weer. Het levensverhaal van Peter Marshall. Een tweedelig hoorspel
naar film en boek onder dezelfde titel. 1960. (stencil NRU).
Deo Volente. Een oorspronkelijk hoorspel. 1949 (met Menno de Munck; stencil
NRU).
Hoop. Een fantasie. Hoorspel. 1951. (met David Macdonald; stencil NRU).
De Heer Hora, organist. Televisiespel. Naar een novelle van J.J. Cremer. z.j.
(typoscript).

Film
Verzet. Film van het Noordelijk Verzet. 1947 (vervaardigd voor de Stichting
1940-1945).

Muziek
P.C. Boutens, Beatrijs. Declamatorium. Schimmen en muziek Dirk Verèl. z.j.
(piano-uittreksel en diverse partijen in map; band met schimmen en muziek; twee
delen).
Tal van andere composities.

Schoolradio
Vondel, de prins onzer dichters. Schoolradio met beeldprojectie. 1961 (stencil NRU).
Carel Fabritius. Eeen leerling van Rembrandt. Schoolradioles. 1963 (stencil NRU).
De lepel in de brijpot. Schoolradio met beeldprojectie. 1964 (stencil NCRV).
Eet smakelijk...! Schoolradio met beeldprojectie. 1964 (stencil NCRV).
Bijdragen in De Litteraire Revue; Algemeen maandblad voor Dicht en Prozakunst;
Het Venster, Algemeen Litterair Maandblad.
De bovenstaande bibliografie is niet uitputtend. Ze werd gebaseerd op de
geestelijke nalatenschap van Dirk Verèl, zoals deze door diens weduwe afgestaan
werd aan de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen. In herinnering (en deels
ook in persknipsels en programma's) leven nog andere titels van toneelwerk voort
(onder meer toneelstukken onder Verèl's pseudoniem D. van Noord). In de Groninger
UB-collectie bevinden zich voorts nog gedichten, proza en teksten van voordrachten
in handschrift (onder meer een toespraak - uit 1936 - voor het Bilderdijk-Genootschap
te Den Haag: Bilderdijk als dichter.
Voor de ondervonden medewerking moge ik ten slotte mijn hartelijke dank betuigen
aan de Bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek, mr. W.R.H. Koops, en diens staf.
Het zou toe te juichen zijn wanneer, in het voetspoor van mevrouw Verèl, meer
bouwstoffen voor een nog altijd niet geschreven geschiedenis van Noordelijk artistiek
leven aan de Groninger Universiteitsbibliotheek zouden worden toevertrouwd.
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Hans van de Waal
1
Rotterdam 3 maart 1910 - Leiden 7 mei 1972
Het moet in de eerste helft van october 1943 geweest zijn. De laatste grote
transporten waren kort tevoren het kamp Westerbork binnengekomen en daarmede
was Hans van de Waal van Barneveld naar het ‘Durchgangslager’ vervoerd. Zoals
iedereen werd hij te werk gesteld, maar het toeval wilde dat hij werk van bijzondere
aard kreeg. Later heb ik trouwens dikwijls gedacht, dat het geen toeval geweest zal
zijn. Hoe dan ook, hij werkte niet in een groep, maar had feitelijk met niemand iets
te maken. In een klein schuurtje, dat om mysterieuze redenen ‘het kippenhok’ heette
(of misschien eens als zodanig dienst had gedaan) en dat wat afgelegen stond van
de grote barakken, was hij bezig met het repareren van kruiwagens. Controle was
er in zijn geval nauwelijks, als het werk maar gedaan werd. Hij was temidden der
velen alleen, hij stond op zich zelf, hij kon zich dagelijks en moest zich zelfs uit de
drukte terugtrekken. Om zijn taak te verrichten was hij gedwongen zich buiten het
gewoel, buiten het lawaai en de opwinding te plaatsen.
In dat schuurtje zijn, zo niet dagelijks dan toch meermalen per week, urenlange
gesprekken gevoerd. Mijn werk was namelijk wel aanzienlijk vervelender en vooral
veel vuiler, maar juist daarom bestond de mogelijkheid zich tamelijk vrij door het
kamp te bewegen. De baas was een niet onvriendelijk man en niemand had er
verder zin in op de smerige bezigheden te letten. Zo zaten we bij een potkacheltje,
of liever: ik zat, Hans werkte voorzover nodig een beetje door. We hadden elkaar
nooit ontmoet en nooit over elkaar horen spreken. Hoe zou dat ook kunnen? De
één uit Rotterdam en Leiden, de ander uit Amsterdam afkomstig, verschillende
studiegebieden, verschillende opleidingen, maar beiden nu dan toch in een zelfde
situatie, losgerukt van vrouw of van kinderen, en op weg waarheen? Natuurlijk is er
dikwijls over het verleden gesproken. Heel wat minder over de toekomst overigens,
want het was bijna onfat-

1

Van iemand die geen kunsthistoricus is, zullen geen diepgaande beschouwingen over het
werk van Van de Waal verwacht worden. Daarvoor verwijs ik naar de levensberichten van
R.H. Fuchs in Simiolus 6, 1972-1973, p.5-7 en H.K. Gerson in Jaarboek 1972 van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam 1973, p.166-180),
waaraan ik gegevens heb ontleend. Ik beperk mij hier tot een enkele persoonlijke indruk en
opmerking.
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soenlijk dat te doen: tegen het einde van die maand begonnen de treinen die ons
zouden kunnen wegvoeren weer af-en aan te rijden. Natuurlijk is ook daarover, over
het leven dat wij gedwongen waren te leiden, herhaaldelijk iets gezegd. Maar toch
niet zoveel: het scheen alsof ‘het kippenhok’ erbuiten kon worden geplaatst. Zoals
we losgerukt waren van verleden, zo probeerden we ons daar althans en voor korte
tijd (ondanks de lange uren) los te houden van het schrikwekkende heden. Het zal
wel een soort vlucht geweest zijn, maar dan toch een vlucht ergens heen, naar een
vrij nauwkeurig omschreven doel, naar een keuze die eens gemaakt was, in zijn
totaliteit niet meer ter discussie stond, maar mogelijkheden in zich behield waarover
te praten viel. Het was de situatie van volgroeide beginnelingen, die hun studie en
dissertatie voltooid hadden, alleen daardoor al voor een nieuw begin stonden en
nu door de omstandigheden van alles los geraakt leken te zijn.
Hans van de Waal was indertijd gauw klaar met het spreken over zijn opleiding.
Hij had weinig woorden nodig - en vooral weinig goede woorden - om over het
Gymnasium Erasmianum te spreken. Daar stond dan weer de grote en bijna mateloze
bewondering voor een enkele docent tegenover. Hij sprak maar kort over zijn
studiejaren, zijn afkeer van het gezelligheidsleven en zijn bijzondere belangstelling
voor disputen bijvoorbeeld. Het leek ook allemaal onwerkelijk in de rokerige warmte
van het schuurtje met het troosteloze uitzicht. Wat deed die normale gang van zaken
binnen een traditioneel studiepatroon met al dan niet bewonderde leermeesters er
eigenlijk toe? Waarom zich nu nog op te winden over de inderdaad schandalige
‘honorering’ die assistenten voor lief hadden moeten nemen, maar die het onmogelijk
maakte op het eind van de maand een nieuwe tube tandpasta te kopen? Voorzover
er achteraf nog iets belangrijk te noemen was van die jaren, lag dat uitsluitend in
wat er, ondanks alles, van te maken was geweest, in datgene wat wij zelf gedaan
en ontdekt hadden of ontdekt meenden te hebben.
De overeenkomsten en verschillen die dagelijks bleken te bestaan waren groot
genoeg om inlichtingen te geven en te krijgen, van gedachten te wisselen en na te
gaan welke mogelijkheden er voor de studie van kunst bestonden. Kunst was
namelijk altijd weer het onderwerp van gesprek. Van de Waal had toen al een zeker
in mijn ogen enorme kennis van kunstgeschiedenis en bovendien in nederlandse
literatuur voorkeuren die mij niet veel zeiden. Bredero? Allicht! Maar Vondel en
Gezelle? Ik heb ze in het kippenhok horen reciteren. Van Panofsky had ik enkele
boeken gele-
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zen, maar de term ‘iconologie’ was nieuw voor mij. Zo ook in zekere zin de sterke
historische gerichtheid die Van de Waal kenmerkte. De relatie tussen stilistiek en
geschiedenis was een eeuwig onderwerp, dat meestal uitliep op nuance-verschillen
die aanvankelijk essentieel schenen en tenslotte op een verschillende dosering der
problemen neerkwamen. Muziek was in die ordeloze praterijen alom aanwezig. En
het vreemdste onderwerp - achteraf misschien nog vreemder dan het toen al was
- is misschien wel de joodse wereld geweest waarin wij verkeerden en tegelijkertijd
niet verkeerden. Van belangstelling voor joodse zaken is toen niets gebleken: het
zou mij niet verbazen als hij de naam van Martin Buber daar voor het eerst gehoord
had. Van zionisme wist hij niets en wilde hij ook later niet veel weten, van politiek
was hij nauwelijks op de hoogte.
Op geheel eigen wijze was Van de Waal een aestheet. Wat hij in zijn Leidse
intreerede van 1946, Traditie en bezieling, al in de eerste regels opmerkt, zou het
kunnen bewijzen. Weliswaar is dan het doel dat hij voor ogen heeft van
methodologische aard, maar desondanks wordt onmiddellijk vast gesteld: ‘de
aesthetische verschijnselen behoren... tot een geheel ander rijk en zij zijn van een
geheel andere orde dan de gebeurtenissen des dagelijkschen levens.’ Deze andere
orde, dit aliud, aliud valde zal later op ander gebied nog een hoogst belangrijke rol
spelen. Maar in deze rede wordt theoretisch en beschouwelijk de overtuiging
uitgesproken die zich in de rommel en wanorde van het kamp al had geopenbaard.
De kunst is een wereld apart, een wereld waarin men leven kan en moet. De band
met het gewone leven was er toen uiteraard niet, maar kan er blijkbaar principieel
ook niet zijn. Desondanks bracht Hans van de Waal in het leven van alle dag die
verfijning mee en ook de gevoeligheid die voor het beleven van kunst onmisbaar
zijn. Hij wist zelfs de indruk te wekken, dat anderen wel erg voortvarend, ruw en
onbehouwen zijn. Niet dat hij hun deze indruk van hun persoon wilde opdringen!
Het gebeurde gewoon, en het was zijn delicate optreden en denken dat de
vergelijking als het ware onvermijdelijk maakte. Voor hem zelf was het gevolg zeker
ook een grote kwetsbaarheid die maakte, dat hij te lijden kon hebben van geluiden
bijvoorbeeld of van woorden die voor anderen zonder enige betekenis waren. En
dat leidde dan soms weer tot een zich gekwetst voelen in omstandigheden waaraan
door de buitenwereld nauwelijks aandacht kon worden besteed. Het was alles het
gevolg van een bijzonder gevoelig instrumentarium, als ik het zo mag noemen, dat
zowel op geestelijk als zintuigelijk gebied de geringste trillingen wilde en kon
registreren. Maar deze verfijn-
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de instrumenten konden niet naar believen worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
Zij functioneerden altijd en werden door de latere ziekte misschien nog scherper
afgesteld.
Van een aestheet in de negentiende-eeuwse zin des woords is desondanks geen
sprake. Dat kan ook moeilijk, omdat Van de Waal juist de sterke neiging had de
kunst nièt in het leven te persen om zo van het eigen leven een soort kunstwerk te
maken. Wel wilde hij zich omgeven weten door ‘mooie dingen’, maar op zekere
manier wenste hij daarin ook zelf een werkzaam aandeel te hebben. De
reparatie-werkzaamheden die hij toevallig moest verrichten waren feitelijk symbolisch
voor de aandacht die hij altijd is blijven behouden voor het ambachtelijke, het
artisanale. Hij is een kunsthistoricus die niet alleen, zoals vele anderen en zoals het
ook behoort, belangstelling heeft voor de historische omstandigheden waarin het
werk tot stand is gekomen, maar die zich daarenboven en misschien in eerste
instantie heeft geïnteresseerd voor de wijze waarop het tot stand komt en voor het
materiaal. Kunst en beeldende kunst in het bijzonder is een handwerk, dat bepaalde
vormen van handvaardigheid eist. Het zou absurd zijn daaraan geen aandacht te
besteden in de studie van werken die op deze manier geschapen worden. Voor Van
de Waal is het altijd een genoegen geweest deze procedures na te doen of althans
in hun functioneren te begrijpen. Daaruit valt zijn bewondering voor het knutselen
te begrijpen, daardoor onder andere wordt ook, in een later stadium, zijn grote liefde
voor de fotografie verklaard. Wat hem letterlijk fascineert, is altijd weer het inzicht
in de mogelijkheden die een bepaald materiaal te bieden heeft, in wat wel en wat
niet te bereiken is met dat materiaal, in de realisaties en de grenzen van elk
handwerk.
Zijn aesthetisme neemt daarmede geheel eigen vormen aan, en wel in zo sterke
mate dat het de vraag is of daarover nog wel gesproken kan worden. Dat is te meer
het geval, wanneer bedacht wordt dat één van Van de Waal's meest treffende
hoedanigheden gelegen is in het be-zorgen. Niet alleen was hij, zoals de aestheet
in het algemeen, gevoelig voor kunst, hij had bovendien, afwijkend van het gewone
aesthetisme, aandacht over voor de kunstvaardigheid. En tenslotte was hij uitermate
bezorgd voor het materiaal. Hij was in vele opzichten een zorgend man. Als zorgelijk
man hebben velen hem gekend: hij maakte zich in de gebruikelijke zin van het woord
zorgen om het Prentenkabinet en de personeelsbezetting, hij bekommerde zich om
de toekomst van de kunstgeschiedenis, van zijn studenten, van de museale
wetenschappen, van de artistieke opvoeding en
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vele andere soortgelijke zaken. Velen zullen deze bezorgdheid, niet ten onrechte
waarschijnlijk, in verband brengen met zijn lichamelijke handicap. Er is desondanks
misschien ook iets anders. Er heeft bij Hans van de Waal in zijn relaties met mensen,
met materiaal en met wetenschap altijd een zorgen bestaan. Hij was niet alleen
bezorgd om, hij werd gedreven door een zorgen voor. Hij was altijd aan het redderen,
om het familiair uit te drukken, hij had het altijd druk ‘als een klein baasje’, een
uitdrukking die ik lang geleden van hem voor het eerst gehoord heb. Dit zorgen ging
tot in de kleinste details, tot in zaken die hij gevoeglijk aan anderen had kunnen
overlaten, maar waarvoor hij de verantwoordelijkheid niet wilde of niet kon
overdragen, omdat hij er nu eenmaal de zorg voor had en bezorgend moest zijn. In
faculteit of in commissies of in vergaderingen kon hij daarover naar de mening van
sommigen te lang uitweiden en te veel tijd eisen. Wat dan niet ingezien werd, was
juist het zorgende dat hem eigen was en dat van hem verlangde wat hij deed. Het
zou trouwens volkomen onjuist zijn om aan dit zorgen de eigenschappen toe te
kennen die zich gebruikelijkerwijs bij zorgelijkheid en bezorgdheid voordoen. Van
de Waal was zeker niet treurig of somber van aard. Zijn zorgen was opgewekt, zijn
werken was ondanks de drukte en de niet aflatende ziekte toch evenwichtig en
regelmatig. Wat gebeuren moest, gebeurde met een zekere humor en ironie, met
een afstandelijkheid die het be-zorgen op merkwaardige wijze in zich had.
Op deze wijze konden niet alleen de materiële tegenslagen die hij te verduren
had, maar vooral ook de spanningen, die hij gekend moet hebben, worden opgelost.
De moeilijkheden die het verschijnen van de dissertatie Drie eeuwen vaderlandsche
Geschied-uitbeelding met zich mee bracht, zullen ongetwijfeld hun interne weerslag
gehad hebben. Dit omvangrijke en belangrijke werk is voor het grootste gedeelte
vóór de oorlog geschreven; in 1942 (naar de auteur mededeelt) was het geheel
gezet en voor afdrukken gereed. Maar het zetsel werd in beslag genomen en kort
voor de bevrijding vernietigd. Na de oorlog waren er nieuwe moeilijkheden, zodat
het boekwerk pas in 1952, zij het in zijn oorspronkelijke vorm, verscheen. Veel
opschudding heeft deze vernieuwende en grondige studie sindsdien niet gewekt.
Dit is al voldoende om gedurende jaren een extra spanning te kweken. Het is toch
niet alleen wat ik bedoel, ook al valt het zeker onder de tegenslagen te rekenen. Er
bestaan echter, als ik het goed zie, van begin af aan spanningen van andere aard
die naar een harmonie gevoerd moeten worden. Hans van de Waal zal zeker een
romanticus ge-
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weest zijn. Niet alleen schreef hij als jongeman, als scholier, een verhandeling over
de Romantiek (zulks naar aanleiding van een prijsvraag die was uitgeschreven door
de Universiteit van Amsterdam), maar bovendien behield zijn stijl en manier van
schrijven in sommige werken dikwijls iets overdadigs, iets dat met enige kwade wil
als al te fraai bestempeld zou mogen worden. Meestal was dat niet het geval en
werd ook op dit punt de romantiek in bedwang gehouden en gezuiverd door een
koele, systematische analyse. Het wonderlijke en buitengewone is dus, dat in zijn
geval zonder aarzeling over koele romantiek gesproken, maar ook aan fel bewogen
systematiek gedacht kan worden. In de oorlogsjaren vertelde hij met een zekere
ironie, maar ook met milde rancune, hoe hij tijdens zijn studie- en assistententijd
wel bespot werd om zijn ‘fichomanie’. Alles werd genoteerd, systematisch
gerangschikt, zó opgeborgen dat het was terug te vinden, in de hoop dat er een
ordening zou ontstaan die de wetmatigheid van het materiaal tevoorschijn zou
brengen. Het nut en de noodzaak van een dergelijke procedure behoefde naar zijn
mening dan ook niet aangetoond te worden, maar zou voor zich zelf spreken. Zag
men dat niet in, dan voelde hij zich (op romantische wijze) gekwetst in zijn
systematisch wezen. Volkomen terecht weigerde hij toen al te aanvaarden, dat deze
geijkte tegenstellingen ook reëel waren. Hij zoekt niet alleen naar een oplossing
waarin de eventuele spanningen in elkaar zouden kunnen vervloeien en zich in
elkaar zouden vinden, hij was er bovendien van overtuigd, dat een dergelijke
oplossing van te voren gegeven was. Er moest een soort eenheid zijn waaruit de
spanningen te voorschijn kwamen en waarheen ze terug gevoerd konden worden.
Iets dergelijks doet zich voor in de hardnekkigheid waarmee een begonnen taak
werd voort- en dóórgezet. Men zou het misschien niet verwacht hebben van iemand
met een zo verfijnd gestel, die zo gevoelig op indrukken reageerde. Maar elke
voorbijgaande indruk, elke reactie moest volgens Van de Waal op nauwkeurigheid
getoetst en aan een onderzoek onderworpen worden. Dat gebeurde in een
voortdurend zoeken naar de juistheid van wat ervaren werd, zonder dat de frisheid
der indrukken er schade van ondervond. Een misschien niet verwacht voorbeeld
van deze spanning tussen onderzoek en ervaring, tussen dóórzetten en ‘proeven’
is de vertaling en bewerking die Van de Waal gegeven heeft van Fromentin's Les
Maîtres d'autrefois. Ook hier is namelijk de duur van de werkzaamheden mede
bepalend geweest: opgezet in 1942 (naar aan te nemen is) is het boek niet van zijn
zijde geweken, totdat het in 1951 verscheen.
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Voortdurend heeft hij Fromentin's beschrijvingen met zijn eigen indrukken vergeleken.
Daarenboven heeft hij zich met alle kennis die daartoe nodig was lange jaren
ingeleefd in wat Fromentin betekende en bedoelde.
Een laatste voorbeeld van opgeloste spanning, dit maal binnen het domein der
zuivere kunstwetenschap, is natuurlijk de intreerede waarvan de titel alleen al
aangeeft wat er gaande is. De gekozen woorden zijn een leitmotiv voor het denken
van Van de Waal: zij zijn in omgekeerde volgorde al neergeschreven in de dissertatie
(dl. II, p.4) en hebben hem feitelijk levenslang bezig gehouden. Telkens weer wordt
er de nadruk op gelegd, dat traditie weliswaar een beperking inhoudt, maar daarom
nog geen belemmering behoeft te zijn. Het tegendeel is waar: zonder traditie geen
bezieling, zonder bezieling geen echte traditie. De tegenstelling is opgeheven (in
beide betekenissen van het woord) en tot eenheid geworden. Wetenschappelijke
exactheid met haar eisen van allerhoogste precisie sluit bezieling geenszins uit,
maar wordt veeleer daardoor pas mogelijk. Omgekeerd verliest de bezieling zich in
het grenzeloze en ordeloze, in het onbruikbare vooral, wanneer koele beheersing
ontbreekt. Bezielde perfectie is het feitelijke ideaal. Een ideaal dat Van de Waal
voor vele studenten tot een moeilijk docent gemaakt zal hebben, maar dat doet niets
af aan de wetenschappelijke èn artistieke verhevenheid. Daarbij heeft hij nooit
getwijfeld aan de mogelijkheid anderen tot die in zijn ogen noodzakelijke en
bereikbare hoogte te brengen.
Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat al deze elementen van de boeiende
persoonlijkheid die Hans van de Waal geweest is tot uitdrukking hadden kunnen
komen in het werk waaraan hij vele jaren van zijn leven zo grote aandacht heeft
besteed: het opstellen van een beeld-leer en in verband daarmee van het Iconclass
System. De hardnekkigheid waarmee dit project met een aantal medewerkers werd
uitgevoerd, is niet onbekend en werd door sommigen zelfs enigermate betreurd.
Het was immers moeilijk in dit systematiseren, in deze ordening van talloze gegevens,
wat traditioneel als dorre en betrekkelijk gemakkelijke administratie wordt beschouwd,
ook maar iets terug te vinden van de romantische bezieling en de artistieke
sensibiliteit. Het misverstand zal wel moeilijk uit de wereld te helpen zijn, maar het
is toch gewenst te wijzen op wat Van de Waal zo duidelijk voor ogen heeft gestaan
en anderen zo moeilijk duidelijk te maken is. Als iconoloog spreekt hij zich daarover
al in de eerste jaren uit, en wel in de methodologische bladzijden van zijn proefschrift.
Wanneer iconologie een beeld-leer is, dan heeft zij tot taak in het verklaren van
kunst-
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werken allereerst de processen van beeld-vorming en van beeld-overdracht na te
gaan en dient zij zich bezig te houden met de functie die het beeld heeft. Men zal
vermoedelijk denken aan wat tegenwoordig codering genoemd wordt. Wil de
geschied-uitbeelding van de zeventiende eeuw of de kunst van de Renaissance
goed begrepen en geïnterpreteerd worden, dan zal de code waaraan de
beeldvorming onderhevig is verstaan moeten worden. De gedachte lijkt bijzonder
modern, maar is van veel oudere datum. Aan de intreerede is niet toevallig een
motto toegevoegd waarin het woord ‘code’ te vinden is. Evenmin ontbreekt syntaxis,
en ik hoor nog de stem van Hans van de Waal die in het kippenhok over een
grammatica van de beeldende kunst spreekt. Dit alles mag dan actueel zijn, het
verschil tussen toen en nu is erin gelegen, dat de abstracte en theoretische
belangstelling (om over de sociaal-politieke maar helemaal niet te spreken) bij hem
ontbreekt. Voordat deze benaderingswijze uitvoerbaar wordt, is naar zijn opvattingen
allereerst een overzichtelijke en voorzover mogelijk volledige inventarisatie en
classificatie nodig van wat in de kunst gedaan is. Als kunsthistoricus die per definitie
met werkstukken bezig is, heeft Van de Waal allereerst willen weten wat die werken
inhouden, wat zij verbeelden en vooral ook hoe zij verbeelden. Noodzakelijkerwijs
zou een abstracte methodologie daarvan weg voeren, en een theorie wordt pas
mogelijk op basis van concrete, precieze gegevens die een overzicht geven van
wat in de loop der tijden ver-beeld is. Een dergelijk overzicht, dat tegelijkertijd van
inzicht afhankelijk is en ertoe moet leiden, is niet denkbaar zonder systematische
opzet, dat wil zeggen: zonder indelingen en groeperingen die op hun beurt weer
andere verdelingen oproepen en omvatten. Het zal steeds grotere subtiliteit verlangen
en het werken eraan zal steeds meer op een soort mandarijnenspel gaan lijken
waaraan niet-ingewijden zeker geen deel kunnen hebben en waarvan zij misschien
maar in geringe mate zullen profiteren. Van de Waal's opvatting was dat niet! Hij
werd gefascineerd en gedreven door de vraag wat een beeld inhield, wat het letterlijk
en figuurlijk betekende. Om daarop het antwoord te vinden was en is zonder enige
twijfel het Iconclass System onontbeerlijk. Het moge waar zijn, dat hiermede
gigantische eisen van nauwgezetheid en inzicht gemoeid zijn, eisen waaraan geen
individu kan voldoen en die nooit geheel vervuld zullen worden, dat pleit niet tegen
de rechtmatigheid van wat Van de Waal bezielde. Misschien is het symbolisch te
noemen dat hij de voltooiing van zijn activiteiten niet heeft beleefd en geen boekdeel
als resultaat van de grote inspanningen en hoeveelheden tijd op tafel heeft zien
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liggen. Maar hij heeft de stoot gegeven tot een werk dat toch verschijnen zal en
onmisbaar zal blijken voor de studie van kunstwerken in de zin die hij bedoelde.
Het kunstwerk als beeld was altijd voor hem een teken. De bestudering van deze
tekens in hun onderlinge samenhang (syntaxis) was de opgave waartoe hij zich
geroepen wist. Van del Waal geloofde in tekens, de wereld der kunst waarin hij
leefde bestond uit tekens. Vlak voor het einde van de oorlog is hij uit Westerbork
ontslagen: hij wist dat het gebeuren zou, heeft hij verzekerd, hij wist ook dat de
oorlog spoedig ten einde zou zijn. Een zekere religiositeit is hem nooit vreemd
geweest, een soort algemene belangstelling voor en beleving van het
bovennatuurlijke. Aanvankelijk moet deze inderdaad algemeen en niet aan grenzen
van confessie of orthodoxie gebonden zijn geweest. In de loop der jaren heeft ook
deze wat romantische grenzeloosheid een precisering gevonden die hem tot de
joodse orthodoxie geleid heeft. En dan ontstaan dezelfde verschijnselen als op
andere gebieden het geval was: een standvastig en ononderbroken maar ook bezield
zoeken naar tradities die hij niet kende maar wilde kennen en na-voelen. Met intense
gevoelens en een belangstelling van zeer bijzondere aard wilde hij weten en
doorleven welke plaats hij innam in het joodse leven, wat joods leven, het
chassidisme of chassidische muziek betekenden, en wat het betekende jood te zijn.
In die zin wijkt zijn orthodoxie niet af van zijn wetenschappelijke activiteiten.
Integendeel: zij hebben één en dezelfde basis, één en hetzelfde doel. Het is
bovendien niet meer zo, dat de godsdienst het totaal andere verbeeldt; religie en
kunst bekommeren zich in zijn denken om hetzelfde, en kunnen tesamen beleefd
en natuurlijk ook onderzocht worden. Daarvan getuigen zijn studies over Rembrandt,
één van de schilders met wie hij nooit niet bezig is geweest. Maar in de latere jaren
van zijn leven krijgen deze een kleuring waarbij men niet meer weet of zijn
godsdienstige inzichten en belevingen de artistieke en wetenschappelijk uiterst
verantwoorde uiteenzettingen bepalen dan wel eerder het genie van Rembrandt
over zijn orthodoxie straalt. Zou het al van weinig piëteit getuigen dat uiteen te
rafelen, het is ook nutteloos en zinloos. Het zou lijnrecht ingaan tegen alles wat Van
de Waal bedoeld heeft en gedaan heeft. Het zou - ergste zonde in zijn ogen - niets
meer betekenen.
Aan zijn leven is een einde gekomen, maar niet aan zijn werk. Dat kan ook niet
bij iemand die zijn leven en zijn studie geplaatst heeft in het teken van de bezielde
en bezielende traditie. Van de Waal wist zich gesteld in
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een voortgang die hij wilde beleven en door zijn optreden doen zien. Het oude en
overgeleverde behoeft dan geenszins het dode verleden te betekenen, het kan door
ieder die daarnaar streeft tot een doorleefd heden worden. Zinloze onderscheiden
als tussen oud en nieuw of tussen geschiedenis en actualiteit vallen daarmede weg.
De beelden waarmee hij zich levenslang heeft bezig gehouden behoren tot het
verleden, maar zijn ook van nu. Hun betekenis is door de tijd bepaald maar ook aan
de tijd onttrokken. Wie wil luisteren naar dit betekenen, zal andere wegen moeten
gaan dan de gebruikelijke. Hij heeft, zo voelde Van de Waal het, zijn eigen opdracht
binnen een kader dat gevormd is. Voor degene, die op zijn beurt met de zin van het
verbeelden bezig is, blijft het werk dat hij heeft nagelaten in meer dan één opzicht
van betekenis. Daarom kent het geen einde.
S. DRESDEN

Voornaamste geschriften
Voor een bibliografie van Van de Waal zie Opstellen voor H. van de Waal.
Aangeboden door leerlingen en medewerkers, 3 maart 1970 (Amsterdam-Leiden
z.j.). Mej. E. Tholen geeft de bibliografie op p.214 vlg. Aan deze lijst dienen de
volgende, sinds 1970 verschenen publicaties te worden toegevoegd:
Inleiding in de tentoonstellingscatalogus Mokum en Mediene (Historisch Museum
te Amsterdam 26 febr.-31 mei 1971).
Enige mogelijke bronnen voor Rembrandts ets ‘Ecce homo’ (1655) in Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 23, 1972.
In memoriam Erwin Panofsky in Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, NR 35:6, Amsterdam-London 1972.
Steps towards Rembrandt. Amsterdam 1974 (Monografieën der Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen).
Iconclass System (verschillende delen die met hulp van zwo eveneens door de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, met ingang van 1973, zullen worden
uitgegeven).
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Corrigenda jaarboek 1971-1972
Albertus van Lier (p.218-222) moet zijn Lambertus van Lier
F.K.H. Kossmann (p.169) moet zijn E.F. Kossmann
In het levensbericht van F.K.H. Kossmann, gepubliceerd in het Jaarboek 1971-1972,
zijn helaas twee onjuistheden geslopen.
p.208, derde alinea, r.7: ‘waar zijn vader een kostschool hield’ moet zijn: ‘waar
zijn vader natuurkunde doceerde aan het Duitse Gymnasium’.
p.212, r.1; ‘grootmoeder’ moet zijn: ‘grootvader’.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden op 16 juni 1973
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, dr. G. Borgers.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen
gedurende het jaar 1972-1973.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1972-1973.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1972.
5. Verslag van de biliothecaris over het jaar 1972.
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1972.
7. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1972-1973.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1972-1973.
9. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
10. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage. Het bestuur stelt voor deze te stellen op
fl. 30,-.
11. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
12. Verkiezing van bestuursleden.
13. Verkiezing van een voorzitter.
14. Verkiezingen van leden in de vaste commissies.
15. Gelegenheid tot vragen stellen.
Koud buffet in restaurant Nieuw-Minerva, Vrouwensteeg II
16. Uitreiking van de dr. Wijnaendts Franckenprijs.
17. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
18. Voordracht van dr. A. Verhulst, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent,
over De Liberale Partij en de Vlaamse Beweging, 1914-1971.
19. Sluiting.

1. Opening
In zaal XI van het Leidse Academiegebouw, waar de jaarvergadering werd gehouden,
waren 63 leden aanwezig. De voorzitter opende te 10.30 uur de vergadering. Om
storend lawaai bij het opstaan te vermijden stelde hij voor de leden, die ons in het
afgelopen verenigingsjaar door de dood ont-
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vielen, zittende te herdenken. Het waren: R. Antonissen, P.M. Boer-Den Hoed,
S.P.E. Boshoff, C. Graham Botha, R. Brulez, O. Damsté, G. Dijkstra, L.M. van Dis,
J.J. Fock, R.J. Forbes, H.A. Enno van Gelder, A. Hallema, Clara Hammerich, K.H.
Heeroma, J.C. de Joode, J.B. Knipping, G. Kuiper, Clara Lennart, L.J. Reypens,
E.W. Schallenberg, J.P.W.A. Smit, S.J. du Toit, H.C. Touw, W. Visser, L.G. van der
Wal en C. Ypes.
Na het uitspreken van zijn rede, die elders in dit Jaarboek is afgedrukt, werden
de onder punt 2-8 in de beschrijvingsbrief genoemde verslagen door de voorzitter
aan de orde gesteld en op één woord na goedgekeurd. Dr. D. Wiersma wenste als
‘controlerend geneesheer van de taal’ in het Verslag van de staat der Maatschappij
‘Algemeen Rijksarchivaris’ te wijzigen in ‘Algemene Rijksarchivaris’. Zonder discussie
werd verandering gebracht in het bijvoegelijk naamwoord.
Secretaris-penningmeester Dirk de Jong, voor het laatst uit kracht van zijn ambt
present achter de bestuurstafel, deelde mee dat er bericht was ontvangen dat de
erepenning van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging was toegekend aan dr.
Jan Ploeger, vertegenwoordiger van onze Zuid-Afrikaanse Afdeling.
Het bestuur stelde voor aan dr. Jan Ploeger een telegram te sturen met de
volgende inhoud: ‘De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in jaarvergadering
bijeen wenst u geluk met de toekenning van de erepenning van de NZAV en maakt
van deze gelegenheid gebruik haar grote waardering te betuigen voor hetgeen u
jarenlang hebt gedaan en nog doet voor de betrekkingen tussen de Maatschappij
en haar Zuid-Afrikaanse leden.’

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1972-1973
Op 1 mei 1973 bedroeg het aantal leden 921, waaronder 3 ereleden en 8
begunstigers. Hiervan woonden er 694 in Nederland, 116 in België, 48 in Zuid-Afrika
en 63 in andere landen van Europa of in andere werelddelen.
Door overlijden ontvielen ons 24 leden, terwijl er 13 voor het lidmaatschap
bedankten.
De door de jaarvergadering-1972 gekozen leden namen hun benoeming aan,
behalve mevr. Chris Yperman. Door het bestuur werden in het afgelopen jaar tot lid
benoemd: mevr. dr. A.M. Luyendijk-Elshout en de heren R. Breugelmans, dr. T.T.
Cloete, Freark Dam, dr. E.M. Janssen, E. Kummer, dr. D. Kuijper Fzn., Adriaan van
Leent, Martin Mooij, Guus Vleu-
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gel, D. de Vries en D.J.J.D. de Wit. Allen hebben hun benoeming aanvaard.
De door de jaarvergadering-1972 gekozen nieuwe leden in het bestuur en in de
vaste commissies verklaarden zich bereid hun benoeming te aanvaarden.
Het bestuur vergaderde vijf maal onder leiding van de voorzitter. Bijna alle
vergaderingen werden bijgewoond door de heer dr. H.P.H. Jansen als
vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling en door de heer dr. M. Galle,
secretaris van de Contactcommissie voor België. Er was hierdoor een goed en
vruchtbaar contact mogelijk. Dat goede contact, zij het dan schriftelijk, bestond ook
met onze leden in Zuid-Afrika dank zij de bemoeiingen van de heer dr. Jan Ploeger
in Pretoria.
De toestand van de financiën bleef gezond. Het wordt door de prijsstijgingen op
velerlei gebied echter steeds moeilijker de inkomsten en uitgaven in evenwicht te
houden. Dat het ook nu weer gelukt is, is voornamelijk te danken aan de steun die
werd ontvangen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van het
College van Bestuur van de Rijksuniversiteit te Leiden. Dank verdienen ook de leden
van de Commissie van Financiën, die steeds bereid waren de penningmeester bij
te staan.
Bijzonder verheugend is het dat de inventarisering van ons archief gereed kwam.
Een woord van dank, zowel aan de Algemene Rijksarchivaris als aan de ambtenaren
die deze opdracht uitvoerden, is zeker op zijn plaats in dit verslag.
De directie van NRC-Handelsblad nodigde ons uit, mèt de Faculteit der Letteren
te Leiden, mede te werden aan de instelling van een jaarlijks te Leiden te organiseren
lezing op het gebied der cultuurgeschiedenis, waaraan de naam van dr. J. Huizinga
zal worden verbonden. Het ligt daarbij in de bedoeling beurtelings een Nederlander
en een buitenlander uit te nodigen voor een lezing over een cultuurhistorisch
onderwerp. Gaarne hebben wij aan dit verzoek voldaan. De eerste voordracht, die
de plaats innam van onze december-ledenvergadering, werd gehouden op 8
december 1972 door de heer Rudy Kousbroek in de Pieterskerk te Leiden over het
onderwerp: Homo ludens of homo lupus: ethologie en cultuurfilosofie. De overige
ledenvergaderingen werden gehouden op 20 oktober 1972, 19 januari 1973, 16
februari 1973, 16 maart 1973 en 11 mei 1973. De leiding berustte bij de voorzitter;
alleen in de vergadering van 16 maart werd hij vervangen door de vice-voorzitter.
Het seizoen opende met een lezing (aan de hand van lichtbeelden) door dr. F.L.
Bastet over Geloof, hoop en liefde in ro-
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meins stucco. Na de hierboven vermelde lezing in december 1972 volgde die van
de heer G.A. van Oorschot die in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam de vraag stelde:
Heeft de literaire uitgeverij een toekomst? Bij deze lezing waren vele studenten
Nederlands en leerlingen van de Frederik Muller Akademie aanwezig. De heer dr.
H. Hoetink, hoogleraar te Puerto Rico en met verlof in ons land maakte met ons
Een grillige reis door tijd en ruimte in het Caribische gebied: Santo Domingo in de
negentiende eeuw. Daarna was de beurt aan de heer mr. R. Hotke om de vraag te
behandelen Waarom monumentenzorg? Omdat ook vele leden van de Vereniging
Oud-Leiden aanwezig wilden zijn werd deze vergadering in het Stedelijk Museum
De Lakenhal gehouden. Tenslotte werd het seizoen besloten met een vergadering
waarin de jaarvergadering werd voorbereid en waarin dr. H.H.J. de Leeuwe, aan
de hand van lichtbeelden, sprak over: Amsterdam, 11 mei 1772: de Schouwburg
staat in brand.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1972-1973
Tijdens het verslagjaar werden op de gewone maandvergaderingen de volgende
lezingen gehouden:
11 maart 1972: dr. A.C. Honders. Kerk- en bijbeltaal in het werk van Achterberg.
7 oktober 1972: mr. H.T. Obreen, De oorlog van 1672 en zijn weerslag in Friesland.
9 december 1972: dr. F. Jansonius, De literaire stijl van Huizinga.
13 januari 1973: C. Boschma, Verleden en actualiteit van het Fries Museum.
10 februari 1973: dr. J.J.A. Mooij, Waarderingsproblemen, speciaal in verband
met literaire werken.
10 maart 1973: dr. J. Wit, Rhythmische systemen en impulsen in de Nederlandse
poézie.
Op 29 april 1972 was het merendeel van de leden aanwezig op de ter gelegenheid
van het vijfde lustrum der Afdeling in de aula der Rijksuniversiteit te Groningen
gehouden ledenvergadering van de Maatschappij. Diezelfde dag opende de voorzitter
de ter gelegenheid van dit lustrum door de Afdeling ingerichte eretentoonstelling
van het literaire en beeldende werk van Hendrik de Vries in de expositieruimte van
het Instituut voor Kunsthistorie van de Rijksuniversiteit te Groningen. Hendrik de
Vries gaf op deze door een vrij groot aantal leden bezochte bijeenkomst een korte
beschouwing over zijn scheppende arbeid. De expositie werd
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op 27 mei 1972 naar Leeuwarden verplaatst, waar de voorzitter de opening verrichtte
in Boekhandel De Tille en C.J. Kelk een kenschets gaf van De Vries' werk.
Op de buitengewone vergadering, gehouden op 16 november 1972, sprak Rutger
Kopland (dr. R.H. van Hoofdakker) over eigen werk voor een enthousiast gehoor
van leerlingen van het secundair onderwijs. De belangstelling der leden voor deze
werkzaamheid der Afdeling was ook dit jaar gering.
De te Groningen belegde gewone vergaderingen werden bezocht door gemiddeld
16 leden, de bijeenkomst te Leeuwarden werd bijgewoond door zeven leden, waarvan
drie uit Friesland. De gemiddelde opkomst van ‘Friese’ leden op deze vergaderingen
bedraagt over de laatste 8 jaar drie-en-een-half.
De Afdeling betreurt het overlijden van haar oud-voorzitter, dr. K.H. Heeroma,
trouw en actief deelnemer aan haar bijeenkomsten, Dr. J.G. van der Bend verhuisde
naar het centrum des lands. Mej. dr. C.E. Visser en F. Dam traden als nieuwe leden
der Maatschappij tot de Afdeling toe. Het ledenaantal beloopt thans 84.
Dr. L.J. Engels beëindigde zijn werkzaamheden als penningmeester op 7 oktober
1972 en werd opgevolgd door dr. H.P.H. Jansen. Het bestuur was van 7 oktober
1972 af als volgt samengesteld: Dr. L.S. Meihuizen (voorzitter), dr. Johanna A.
Kossmann-Putto (secretaris), dr. H.P.H. Jansen (penningmeester), J. Romijn
(assessor).

4. Verslag aangaande die ‘Maatschappij’ in die republiek van
Suid-Afrika oor die jaar 1972
Die ledetal van die ‘Maatschappij’ in die Republiek van Suid-Afrika het in Desember
1972 46 bedra. Tydens die afgelope jaar het prof. dr. J.F. Burger die begeerte
uitgespreek om as lid te bedank, terwyl prof. dr. G. van Alphen, na bereiking van
die aftree-ouderdom, die tuig neergelê en na Nederland teruggekeer het. Prof. van
Alphen was gedurende 'n lang tydperk hoogleraar in die Nederlandse
Kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria en het terselfdertyd as direkteur
van die Nederlands Cultuurhistorisch Instituut aan die reeds genoemde universiteit
opgetree. Prof. van Alphen het in Desember 1972 na Nederland teruggekeer.
In die loop van dieselfde maand het prof. dr. F.J. du Toit Speis, hoof van die
departement Geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria, na België afgereis as
gevolg van sy benoeming as kulturele attaché van die
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Republiek van Suid-Afrika in bogenoemde land. Prof. du Toit Spies het in 1971 die
erepenning van die Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (N.Z.A.V.) ontvang vir
sy werk wat hy ter verstewiging van die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland
verrig het.
Prof. dr. F.A. van Jaarsveld is as opvolger van prof. dr. F.J. du Toit Spies benoem.
Twee gesiene lede in Suid-Afrika het die ‘Maatschappij’ in 1972 ontval. Allereers
die bekende letterkundige dr. Stephanus Johannes du Toit (1891-1972), 'n bekende
digter-skrywer, wat tewens as onderwysman en medewerker aan die Afrikaanse
Woordeboek (1951-1961) bekendheid verwerf het. Kort daarna het prof. dr. Robert
Karel Emiel Jozef Antonissen (1919-1972), hoogleraar in Afrikaans-Nederlands aan
die Rhodesuniversiteit (Grahamstad) en vise-rektor van die genoemde universiteit,
heengegaan. As opvolger van die Nederlandse letterkundige H.A. Mulder (ps. Willem
Hessels) het hy in 1950 met sy literêre werksaamhede in Suid-Afrika begin om na
verloop van tijd, as een van die grootste literêre kritici erken te word wat die
Afrikaanse letterkunde tot hede opgelewer het. In ‘Rapport’ van 1 October 1972 het
ons medelid André P. Brink onder meer by die betekenis van die ontslapene
stilgestaan. Prof. Antonissen was, behalwe van die ‘Maatschappij’, onder meer ook
lid van die Suid-Afrikaanse Akademie en die Koninklijke Vlaamse Academie. Die
Belgiese regering het, in die vorm van 'n besondere medalje, sy verdienstes op
kulturele gebied erken.
Op 22 April 1972 het die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, Bloemfontein, 'n
eredoktersgraad toegeken aan Ludwig Wybren Hiemstra, 'n baanbreker op die
gebied van die Afrikaanse joernalistiek en 'n vooraanstaande taalkundige redakteur
van die Nasionale Pers-groep. Dr. Hiemstra het ook bekendheid verwerf in verband
met die Tweetalige woordeboek, 'n standaardwerk waarvan die eerste uitgave,
geredigeer deur tans wyle prof. dr. D.B. Bosman en prof. I.W. van der Merwe, in
1936 verskyn het. Van die vierde tot die sewende uitgawe (tweede druk: 1969) was
dr. Hiemstra ten nouste by die voortdurende uitbreiding en verbetering van hierdie
publikasie betrokke. Tot hede word hierdie werksaamhede deur hom voortgesit,
terwyl dr. Hiemstra tewens as raadgewende redakteur van die tans verskynende
Standard Encyclopaedia of Southern Africa optree.
In die pers het die sewentigste verjaarsdag van die bekende en gewaardeerde
musikoloog dr. Jan Bouws, dié kenner van die outydse Kaapse musieklewe, nie
onopgemerk verbygegaan nie.
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Met die reeds stereotiepe opmerking dat die Suid-Afrikaanse geledere van die lede
van die ‘Maatschappij’ m.i. dringend versterking nodig het, sluit ek hier die beknopte,
en uit die aard van die saak onvolledige oorsig af.
JAN PLOEGER

5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1972
Daartoe gemachtigd door de biliotheekcommissie verwierf de bibliotheek een
omvangrijke collectie boeken en bijbehorende documentatie betrekking hebbend
op de zgn. Nieuwe Kunst (Nederlandse Art Nouveau). Niet alleen werd het door
deze aankoop mogelijk het bezit aan letterkundige uitgaven uit de betrokken periode
te verversen en uit te breiden maar ook werd een collectie verworven die voor de
kennis van de culturele stromingen in Nederland rond de eeuwwisseling onmisbaar
is.
In de verslagperiode werd de bibliotheek eveneens verrijkt met een vijftigtal
publicaties uit de bibliotheek van de dichter P.N. van Eyck. Bij deze aankoop stond
vooral het behoud van die uitgaven voor ogen, waarin de dichter aantekeningen
geplaatst heeft. Met name diens eigen werk werd daartoe aangekocht.
Buiten de hiervoor genoemde collectie Nieuwe-Kunstboeken (te schatten op een
1200 banden) boekte de bibliotheek in totaal 853 (1212) aanwinsten, waarvan 483
(709) nieuwe uitgaven en 210 (334) antiquarische aankopen. Door schenking en
ruil ontving de bibliotheek 160 (122) boeken en proefschriften. Het aantal periodieken
(tijdschriften en seriewerken) nam toe met 36 (47). Het aantal toegezonden
overdrukken nam van 30 af tot 19.
In de verslagperiode is voortgegaan met de aanvulling van in de collectie-De Jong
nog ontbrekende nummers. Het feit dat de Maatschappij op dit gebied thans de
grootste collectie ter wereld bezit, verplicht haar ook tot aankoop van variante
exemplaren; dit laatste is waar mogelijk gedaan. Er zijn in totaal 37 aanwinsten te
melden.
Afzonderlijke vermelding verdient ten slotte de aankoop van het tijdschrift Tijd en
Mens. Ook dit jaar groeide de kleine collectie stripboeken door schenking aan.
Het gebruik van het bezit is ten aanzien van het jaar 1970 (in 1971 was het
magazijn gesloten) gestegen tot 4235 (3775).
Uit de nalatenschap van wijlen F.K.H. Kossmann werd aan de bibliotheek
overgedragen diens kaartsysteem betreffende de Rederijkers, dat on-
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der de signatuur Ltk. 2072 in de verzameling handschriften is opgenomen.
Daarnaast werden de volgende handschriften door aankoop verworven: Ltk.2070.
Enkele papieren uit het bezit van Miek Janssen. Eén portefeuille.
Ltk.2071. Pseudo-Augustinus, Den Psalter ghebeets. Handschrift op perkament,
o

in 12 , 98 folia. Vermoedelijk geschreven in 1532 en afkomstig uit het
Nederlands-Duitse grensgebied. Aangevuld met enkele gebeden en oefeningen in
het Nederlands en het Frans uit de zeventiende eeuw, op papier.
Ltk.2073. Papieren van Herman Tollius. 4 bundels.
Ltk.2074. Middelnederlands gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw.
o

Handschrift op perkament, in 8 , 76 folia. Gebonden in een contemporaine band
met paneelstempels, die Sint Rochus voorstellen.
Ltk.2075. Twee fragmenten van Jacob van Maerlants Spiegel historiael, Eerste
partie, tezamen één blad in folio vormend. Daterend uit de veertiende eeuw,
afkomstig uit de band van het voorgaande nummer.
In de verslagperiode werden 8 handschriften naar elders uitgeleend, terwijl
daarnaast 43 geheel of gedeeltelijk voor onderzoek werden verfilmd. In 1972 ontving
de bibliotheek schenkingen van de volgende personen en instellingen: J. van Bakel,
Nijmegen; De Bezige Bij, Amsterdam; Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent; A.
Blumer, Koudekerk a/d Rijn; A.P. de Bont, Deventer; J. Bosch, Amstelveen; F.A.
Brekelmans, Breda; F.J. Brevet, Rotterdam; H. Combecher, Kerkrade; E. Crone,
Bergen (NH); M.J.C. Dernelle, Gent; Dosfel Instituut, Brussel; Drents Genootschap,
Assen; B.C.J.M van de Eerenbeemt, Amsterdam; Europese Bibliotheek, Zaltbommel;
E.G.A. Galama, Hilversum; Gemeente-archief, Leeuwarden; Gemeente-archief,
Rotterdam; Gemeentebestuur van Kampen, Kampen; Gemeentelijke Archiefdienst,
Rotterdam; Germanistisches Nationalmuseum, Nürnberg; Instituut de Vooys, Utrecht;
Instituut voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Leiden; Instituut voor Neerlandistiek,
Amsterdam; D. de Jong, Leiden; D. Kers, Barendrecht; J. Klok, Brielle; Koninklijke
van Gorcum & Comp. BV, Assen; KRO, Hilversum; C. Kruyskamp, Leiden; Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage; mevrouw J. de Loos-Haaxman,
Leiden; Nederlands Historisch Scheepsvaart Museum, Amsterdam; J. Noordegraaf,
Leiden; J. Notermans, Maastricht; Op de Beeck, Mechelen; H.W. van Os, Groningen;
C.J.C. Rietman, Coevorden; A. de Rijcker, Antwerpen; T. Sprey, Oegstgeest;
mejuffrouw H. Tramper, Rijnsburg; Twayne Publishers, New
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York; Universiteitsbibliotheek Leiden; Universiteitsbibliotheek, Nijmegen; J. van de
Velde, Velp; P. de Vree, Brasschaat; W. de Vries, Vught; K. Winkler, Amsterdam;
T. de Wispelaere, Merelbeke; J.J. Witkamp, Leiden; C.A. Zaalberg, Leiden.

6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1972 van de penningmeester (zie bijlage III)
Ondergetekenden, dr. D.J. Roorda en dr. S.B.J. Zilverberg, verklaren hierbij de
boeken en financiële bescheiden van 1972 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.
Deze accuratesse en zorgvuldigheid zijn bovendien zo duidelijk de weerspiegeling
van een solide en verstandig beleid door de penningmeester reeds in vorige jaren
en ook in 1972 gevoerd, dat zij voorstellen de penningmeester onder nadrukkelijke
dankzegging te déchargeren.
(w.g.) D.J. Roorda, gecommitteerd bestuurslid; S.B.J. Zilverberg, gecommitteerd lid
buiten het bestuur.

7. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1972-1973
De Commissie begon haar werkzaamheden in september 1972 in de volgende
samenstelling: Voorzitter: dr. G. Kazemier; secretaris: dr. S.F. Witstein; leden: dr.
J. van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr. G.A. van Es, dr. K.H. Heeroma, drs. G. Kamphuis,
dr. A. Kraak, dr. R. Lievens, dr. M.H. Schenkeveld, dr. F. de Tollenaere, dr. M.C.
van den Toorn.
De Commissie, tot en met mei maandelijks vergaderend in een van de kamers
van de universiteitsbibliotheek te Leiden, voerde de redactie van het Tijdschrift voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde waarvan in deze periode verschenen: aflevering
3-4 van deel 88 en aflevering 1 van deel 89.
In de bijeenkomst van 22 november werd door de voorzitter herdacht dr. K.H.
Heeroma die ons op 21 november door de dood kwam te ontvallen. De voorzitter
memoreerde de verdiensten van de overledene voor de studie van de taal- en
letterkunde en wees erop dat weinig anderen zoveel aan de gang hebben gebracht.
De Commissie heeft besloten Heeroma's nagelaten en voor het Tijdschrift bestemde
artikelen te publiceren in de afleveringen 2 en 3 van deel 89, in de vorm van een
herdenkingsnummer.
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In de vacature van redactiesecretaris, ontstaan doordat dr. C. Kruyskamp zijn functie
als zodanig heeft neergelegd, werd voorzien door de benoeming van drs. M.J.M.
de Haan.
De vergadering van 21 maart was, behalve aan de gebruikelijke zaken het
Tijdschrift betreffende, mede gewijd aan een bespreking over het redactionele beleid.
Hiertoe vond een vruchtbare gedachtenwisseling plaats tussen de Commissieleden
en drie afgevaardigden van het bestuur van de Maatschappij, de heren De Groot,
Guépin en Wage.
Op de vergaderingen werden voordrachten gehouden over de volgende
onderwerpen:
20 september 1972: dr. Van Es, Onpersoonlijke verbindingen.
18 oktober 1972: dr. De Tollenaere, Lexicografie en linguïstiek. Het probleem der
woordbetekenis.
22 november 1972: dr. Schenkeveld, Aspecten van Achterbergs cyclus Het spel
van de Wilde Jacht.
20 december 1972: dr. Kazemier, Oedipus, Lucifer, Keesje en zijn Regenten.
24 januari 1973: dr. Kraak, Leesproblemen.
21 februari 1973: dr. Van den Toorn, Geest en zinnen bij Rhijnvis Feith.
21 maart 1973: dr. Witstein, Bredero's ridder Rodderick. 1. Programmering van
de toeschouwer.
18 april 1973: dr. Van Bakel, Kwantitatief onderzoek naar woordvolgorde
verschijnselen.
23 mei 1973: drs. Kamphuis, Aarnout Drost en Juffrouw Hermingard.

8. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1972-1973
De Commissie was in 1972/1973 als volgt samengesteld: Voorzitter: mej. dr. A.J.
Versprille; secretaris: dr. W.C. Braat; leden: dr. P.C. Boeren, dr. J.A. van Dorsten,
dr. R. Feenstra, dr. J.L. van der Gouw, dr. I. Schöffer, mr. J. Th. de Smidt.
De Commissie vergaderde vijf maal. Op de vergaderingen werden de volgende
voordrachten gehouden:
26 oktober 1972: De heer Bakhuizen van den Brink over Ladislas Kinsky, de heer
Van der Gouw over een morgenboekje van Heukelom van 1425 en de heer Juynboll
over de tentoonstelling The age of Classicism in Burlington House, Londen.
23 november 1972: De heer Schöffer over de heksenvervolgingen, de heer Roorda
over de Commissie ter modernisering van het leerplan voor
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geschiedenis en staatsinrichting en de heer Woltjer over de sociale structuur van
Brielle in de zestiende eeuw.
25 januari 1973: De heer Van Dorsten over Nederlandse dichters van de
zeventiende eeuw kritisch beschouwd, de heer Juynboll over twee Italiaanse
caricatuurtekeningen uit de 18e eeuw, de heer Van der Gouw maakt enige
opmerkingen naar aanleiding van de Statenvergadering te Dordrecht en de heer
Woltjer spreekt over het boek van Parker, The army of Flanders and the spanish
road, 1567-1659.
2 februari 1973: De heer Van der Gouw over de archiefwetenschap en de heer
Bruin over de Hollandse oorlogsvloot in de 18e eeuw.
22 maart 1973: De heer De Smidt over het recht, zoals dat gold in vroeger tijd in
onze Westindische kolonieën.

9. Stemming toekenning van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Het rapport van de jury over de toekenning van deze prijs (zie Bijlage I) werd met
algemene stemmen aanvaard. De uitreiking van de prijs aan de dichter Guus Vleugel
vond plaats in de middagvergadering (zie 17).

10. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage
Het voorstel van het bestuur de jaarlijkse contributie met vijf gulden te verhogen en
aldus te brengen op fl. 30,- werd aanvaard. Enkele leden maakten een opmerking
ter ondersteuning van dit voorstel.

11. Verkiezing nieuwe leden
In de commissie voor de stemopneming hadden zitting de dames dr. N. Bakker, A.
Gast, dr. E. Hulshoff Pol en M. Veldhuyzen en de heer dr. E. Braches. Namens de
commissie werd verslag uitgebracht door mevrouw dr. E. Hulshoff Pol.
Binnengekomen waren 218 geldige stembiljetten met een totaal van 4121
uitgebrachte stemmen. De kiesdeler was derhalve 54. Gekozen werden: dr. H. van
den Bergh, J.M.A. Biesheuvel, dr. J. van Biezen, dr. M.R. Claeys-Van Haegendoren,
dr. N. Cramer, dr. P.A.C. Dibon, R.A. Ebeling, dr. B. Ebels-Hoving, W. van Elden,
dr. M. Fresco, dr. J.P. Gumbert, dr. M.J.M. de Haan, dr. F.J. van Ingen, F. van
Isacker, dr. C. van de Ketterij, dr. C.W. de Kruyter, dr. H.F.L.O. de Liagre Böhl, dr.
I. Lipschits, dr. N.F. Noordam, mr. K.L. Poll, dr. C.A. Rutgers, L. Strengholt.
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12 en 14. Verkiezing van nieuwe leden in bestuur en commissies
Tot leden van het bestuur werden gekozen: dr. E. Braches, mr. J.R. de Groot en
Sjoerd Leiker (secretaris-penningmeester). Tot leden van de Commissie voor
Geschied- en Oudheidkunde werden benoemd dr. J.R. Bruijn en dr. A.G. Jongkees.
In de Commissie voor Taal en Letterkunde werden benoemd: dr. K. Meeuwesse en
dr. J. Goossens. Tot leden van de Commissie voor de Schone Letteren werden
benoemd dr. J.P. Guépin, Gerrit Kouwenaar en W.A.M. de Moor. In de Commissie
voor de Bibliotheek werd gekozen: dr. E. Braches.

13. Verkiezing van een voorzitter
Tot voorzitter werd met algemene stemmen gekozen dr. G. Borgers, behoudens 4
blanco stemmen. Uit de vergadering werd het bezwaar naar voren gebracht dat er
geen tegencandidaat was gesteld. De gedachtenwisseling ging om de vraag wat
gebruikelijk was en wat wenselijk is. Mr. P.J. Idenburg, die hierover het woord voerde,
verklaarde zich wel accoord met de candidaatstelling van dr. Borgers. ‘Het verheugt
mij zelfs bijzonder’, zei hij. Maar hij toonde zich weinig gelukkig over het ontbreken
van een keuzemogelijkheid.
De voorzitter merkte op dat een in oorsprong ondemocratische regeling bij de
jongste Wetswijziging een volkomen democratische omschrijving had gekregen.
Een dubbeltal is niet in strijd met de Wet. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink bracht
daartegen in dat de Wet het niet voorschrijft.

Afscheid van de secretaris-penningmeester
Het stond niet als punt op de agenda dat aan de aftredende
secretaris-penningmeester Dirk de Jong een geschenk zou worden aangeboden.
De voorzitter had voor eenmaal de honneurs van de secretaris waargenomen en
zonder diens voorkennis een kaart gezonden aan de leden met het verzoek op zijn
eigen particuliere giro-nummer een bijdrage te storten voor een huldeblijk aan Dirk
de Jong. Daar werd van vele kanten met enthousiasme op gereageerd. Er kwam
tenslotte een bedrag binnen van ruim fl. 3600,-.
De voorzitter bood de scheidende secretaris-penningmeester het geschenk in de
vorm van een nieuwe portefeuille aan, met de mededeling dat er nog wisselgeld in
zat. ‘Dit is maar een begin,’ zei hij, ‘Er komen nog steeds geschenken binnen.’ Hij
zwaaide lof toe aan Dirk de Jong voor de
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arbeid, die hij verricht heeft in dienst van de Maatschappij. Er was een bloemstuk
bezorgd bij mevrouw De Jong.
In zijn dankwoord zei Dirk de Jong dat hij wilde ontkennen dat het
gezondheidsredenen waren geweest die hem hadden doen besluiten zijn
bestuurslidmaatschap te beëindigen. Na een ambtsperiode van acht jaar vond hij
dat de tijd gekomen was zijn zetel ter beschikking te stellen. ‘Ik heb het werk met
vreugde gedaan,’ zei hij. Zijn medebestuursleden dankte hij voor het vertrouwen
dat ze in hem hadden gesteld. Hij verklaarde geroerd te zijn door het geschenk van
de leden, door de aanbieding van het bloemstuk aan zijn vrouw, die hem had
bijgestaan in zijn secretariaatswerk. Toen hij van het ene sanatorium naar het andere
zwierf behandelde zij aan de hand van door hem gezonden kladjes de
Maatschappij-zaken. Hij had van veel leden brieven ontvangen. ‘Ik wist niet,’ zo
besloot hij, ‘dat er zo veel superlatieven bestonden.’

15. Rondvraag
Mr. P.J. Idenburg toonde zich bezorgd over het feit dat de Zuidelijke Afdeling een
papieren kind is geworden. De voorzitter gaf het woord aan dr. P.J. Meertens, die
een onderzoek had ingesteld naar het functioneren van de Maatschappij in regionaal
verband, onder andere in Zeeland. Er zijn in Zeeland maar drie of vier leden.
Samenwerking met Vlaamse leden stuit op moeilijkheden, ook vanwege de
verkeersverbindingen. ‘Ik ben zelf een Zeeuw,’ sprak dr. Meertens: ‘Er is in Zeeland
niet zo verschrikkelijk veel intellect.’
De vraag bleef mr. Idenburg bezighouden waarom de Zuid-oostelijke Afdeling te
gronde ging, of anders gezegd slaapt. Het lukt blijkbaar niet meer. En toch zit er in
het regionale contact een bepaalde waarde.
Door de heer Korthuys werd de aandacht gevestigd op het geringe contact met
de Zuid-Afrikaanse leden, die ook onderling weinig doen om de banden te versterken.
Hij verwachtte een suggestie van het bestuur tot het houden van een jaarlijkse of
halfjaarlijkse vergadering in Pretoria, Kaapstad of Stellenbosch. Ook het ontvangen
van Zuid-Afrikaanse leden, die een bezoek brengen aan ons land, achtte hij wenselijk.
Secretaris Dirk de Jong antwoordde dat van de Zuid-Afrikaanse leden verwacht
mag worden dat zij ook zelf initiatieven nemen. Hij deelde nog mee dat prof. dr. Bax
een lezing zal houden voor de Maatschappij.

16. Uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs
De middagvergadering droeg een bijzonder karakter. Niet alleen de fami-
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lie Van het Reve was aanwezig om getuige te zijn van de uitreiking van de dr.
Wijnaendts Francken-prijs aan Karel van het Reve.
Dr. H.H. Zwager, voorzitter van de commissie voor de prijs, voegde aan het
jury-rapport (Bijlage II) een woord van persoonlijke waardering toe. De stijl maakt
iemand tot een blijvende schrijver, zo luidde zijn conclusie.
Met hartelijke gelukwensen werd de prijs door de voorzitter overhandigd aan Karel
van het Reve, die in zijn dankwoord een analyse gaf van het eerbetoon dat hem
ten deel viel.
‘In 1968,’ sprak Karel van het Reve, ‘ben ik in Moskou bevriend geraakt met een
dichter. Het bleek dat wij allebei decennia lang hadden rondgelopen met de
brandende begeerte om een Brokgauz-Efron te bezitten, de in Sint Petersburg
tussen 1890 en 1907 verschenen Russische encyclopedie van 87 delen. In het
voorjaar van 1968 lukte het ons allebei om antikwarisch zo'n encyclopedie te kopen,
en toen we hem allebei in de kast hadden staan, bekenden wij elkaar, dat de
gretigheid waarmee wij nu dingen in die 87 delen opzochten geringer was dan
wanneer we die encyclopedie tien, twintig jaar eerder hadden kunnen kopen. Mijn
vriend citeerde bij die gelegenheid twee regels van een collega:
Vse, prichodit sliskom pozdno:
1
Den ‘gi, slava i ljubov’.

Ik vertel u deze anecdote niet om daarmee te suggeren dat ik deze prijs eigenlijk
veel eerder had moeten krijgen. Geenszins. Het onttrekt zich grotendeels aan mijn
beoordeling of ik deze prijs verdien. Ik stel alleen met een zekere weemoed vast
dat ik blijkbaar niet tot de mensen behoor die naarmate zij ouder worden het hun
te beurt vallend eerbetoon met groter vreugde begroeten. Ik herinner mij hier in
Leiden de uitreiking van een prijs aan Pieter Geyl, niet zo lang voor zijn dood. De
oude, dove man straalde als een kind. Ik zag dat toen met een zekere minachting
aan - nu voel ik meer een lichte afgunst: jammer dat ik nu niet zo blij ben als hij toen
was. Ik weet nog hoe diep ik onder de indruk was toen twee mensen die ik kende,
Annie Romein en Jacques Presser, deze zelfde prijs kregen. Je moet wel ontzettend
geleerd zijn en ontzettend goed kunnen schrijven en ontzettend beroemd zijn, wil
zo'n prijs je ten deel vallen, dacht ik toen. Helaas denk ik dat nu niet meer.
‘Niet dat ik geen redenen heb tot vreugde en dankbaarheid. Ten eerste

1

Alles komt te laat: geld, roem en liefde.
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wil ik hier mijn erkentelijkheid uiten aan de jury. Ik kan dat te vrijmoediger doen,
omdat ik van de vijf leden van die jury er maar twee persoonlijk ken - een in
Nederland ongebruikelijke figuur geloof ik - en die twee ontmoet ik dan nog met
tussenpozen van drie tot vijf jaar, en slechts één lid van de jury is ooit bij mij thuis
geweest, en zelfs dat is lang geleden: 12 juli 1945. Als men verder bedenkt dat de
woorden consumptiemaatschappij, conflictsituatie, concrete werksituatie, structureel,
autoritair, identiteit, inspraak, machtsstructuren, paternalisme, openheid, integratie,
leefbaarheid, leefruimte, vervreemding, grenssituatie, psychedelisch, dialoog, elitair,
motivatie, evaluatie, communicatie en participatie in al mijn boeken geen enkele
keer voorkomen, dan kan men de jury een zekere mate van stoutmoedigheid niet
ontzeggen. Wat mij vooral verheugt en tot dankbaarheid stemt is de speciale
aandacht die de jury in haar rapport wijdt aan mijn boek Het geloof der kameraden.
Dat boek is ontstaan uit een serie voordrachten die ik in deze zelfde zaal heb
gehouden. Ik heb er alles bij elkaar een jaar of acht aan gewerkt - van werken kun
je eigenlijk niet spreken, het is meer een soort broeierig door de kamer heen en
weer lopen - en ik heb geprobeerd in dat boek de wereldbeschouwing van het
marxisme-leninisme, de dingen die een marxist, een communist nu eigenlijk gelooft,
zo duidelijk, kort en leesbaar mogelijk te formuleren, op zodanige wijze, dat de lezer
als hij op bladzijde 150 gekomen is zich de gang van het hele betoog nog min of
meer herinnert. Daarbij heb ik steeds ernaar gestreefd te voldoen aan de eis van
Thomas Mann, die ergens schrijft dat men de dingen zo moet zeggen als kwam het
er op aan enige autoriteit te dwingen de ogen neer te slaan. In zekere zin ben ik
daar nog in geslaagd ook: van de toch vrij talrijke Nederlandse marxisten is er niet
één geweest, die zich er toe heeft kunnen brengen ook maar één enkele regel uit
mijn boek te citeren en te bestrijden. Nu zult u zeggen: die Nederlandse marxisten;
c'est pas jurer gros - maar omdat het vandaag voor mij een beetje een feestdag is
zal ik aan uw argument geen aandacht schenken en mij alleen verheugen in de eer
die mijn boek vandaag ten deel valt en uiting geven aan mijn dankbaarheid daarvoor.’

17. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
De uitreiking van de Van der Hoogt-prijs aan de dichter Guus Vleugel werd na de
voorlezing van het jury-rapport (Bijlage I) door Kees Fens gevolgd door een muzikale
voordracht van Jasperina de Jong, die twee liederen van Guus Vleugel ten gehore
bracht.
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Bij de overhandiging van de enveloppe met inhoud en het uitspreken van een
gelukwens deelde de voorzitter dat de prijs voor ‘de poëzie van buiten de bundel’
nog juist op tijd was toegekend, want de publicatie van de teksten van Guus Vleugel
in boekvorm was in voorbereiding.
Door een regiefout kreeg de dichter Guus Vleugel niet de gelegenheid een
dankwoord te spreken. Uit de tekst, die hij op zak had, bleek dat hij het optreden
van de cabaretgroep persoonlijk had willen inleiden. En wel op de volgende wijze:
‘Dames en heren, als ik het goed begrepen heb ben ik de eerste Nederlandse
cabaretschrijver die ooit bekroond is met een literaire prijs. Dat is natuurlijk iets
geweldigs, maar het schept zijn verplichtingen.
‘In het jury-rapport wordt uitdrukkelijk vermeld dat mijn meest eigen vorm die is
van de parodie. Ik wil de juistheid van dat oordeel niet in twijfel trekken, en heb er
uit geconcludeerd dat u nu vanmiddag van mij een aardige parodie verwacht op het
gebruikelijke dankwoord.
‘Nu was ik helemaal niet te beroerd om die te schrijven, maar in de eerste plaats
ben ik ècht blij met deze prijs, en in de tweede plaats heb ik wel een aantal teksten
vervaardigd die door verschillende cabaretiers met veel humor over het voetlicht
zijn getild, maar zijn mijn eigen talenten op het gebied van voordracht en interpretatie
volstrekt te verwaarlozen.
‘Tijdens een brainstorming met mijn trouwe vriend Eric Herfst, aan wie ik toch al
zo veel te danken heb, kregen we een idee. Als we nu de beste cabaretière die we
maar konden bedenken bereid zouden vinden vanmiddag een paar liedjes van mijn
hand te zingen, zou dat geen waardige manier zijn om u te bedanken? We dachten
van wel, en we vonden die cabaretière bereid, ze zit daar. Begeleid door Gildo del
Mistro en Henk Wieman zingt ze voor u: De Bezetting en De man die zelfmoord
wilde plegen. Dames en heren, Jasperina de Jong!’
Met een woordspeling op engelen en vleugels bracht de voorzitter dank aan
Jasperina de Jong voor haar zeer gewaardeerde komst naar Leiden.

18. Voordracht van Dr. A. Verhulst
De voordracht van dr. A. Verhulst Over de Liberale Partij en de Vlaamse Beweging,
1914-1971 nam ruim een uur in beslag. Om een nauwgezette weergave van zijn
gedachtengang te waarborgen, schreef hij op ons verzoek voor het Jaarboek de
hierna volgende samenvatting van zijn betoog:
‘Hoewel de invoering van het enkelvoudig algemeen stemrecht in 1919 de
parlementaire sterkte van de Liberale Partij gevoelig verzwakte bleef
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zij een belangrijke rol spelen in het Belgische politieke leven tussen beide
Wereldoorlogen. Daar anderzijds het eisenprogramma van de Vlaamse Beweging
tijdens diezelfde periode herhaaldelijk de inzet vormde van de politieke strijd, is de
betekenis van de Liberale Partij ten opzichte van de Vlaamse Beweging zeker een
onderzoek waard. Uit dit onderzoek is ons gebleken dat de Liberale Partij er tussen
beide Wereldoorlogen in geslaagd is de verwezenlijking van de Vlaamse rechtseisen
te vertragen, af te zwakken of te compenseren door maatregelen ten gunste van
de franstaligen in Vlaanderen. Deze houding van de Liberale Partij moet niet alleen
verklaard worden door de numerieke zwakte van de parlementaire
vertegenwoordiging van het Vlaamse landsgedeelte in het geheel van de partij,
maar bovendien door het feit dat bijna alle liberale parlementsleden uit Vlaanderen
tot de verfranste burgerij behoorden, waarvan zij niet alleen de economische maar
ook de taalkundige belangen en privileges verdedigden. Deze situatie was niet
zozeer een normaal sociologisch verschijnsel dan wel een gevolg van een
doelbewuste politiek die de verfranste burgerij uit Vlaanderen binnen de partij voeren
kon dank zij de conservatieve en weinig democratische structuur van de lokale
partijafdelingen (‘associaties’), die de kandidatenlijsten voor de verkiezingen
samenstelden. Hierdoor kon de verfranste burgerij het binnendringen in de partij
beletten van meer volks- en Vlaamsgezinde elementen. Deze hadden zich vooral
tussen 1900 en 1914 goed georganiseerd in allerlei plaatselijke, vaak op sociaal
dienstbetoon gerichte verenigingen en zelfs in landelijke organisaties, zoals het in
1913 gestichte Liberaal Vlaams Verbond.
‘Na de Eerste Wereldoorlog ging de betekenis van dit Vlaamse liberalisme echter
gevoelig achteruit, zowel ten gevolge van het succes van het socialisme, als ten
gevolge van de anti-Vlaamse en fransgezinde atmosfeer die na de oorlog in België
heerste en vooral binnen de Liberale Partij zeer sterk was. Het Vlaamse liberalisme
verloor bovendien talrijke waardevolle vóóroorlogse leiders, hetzij door een
generatie-aflossing, hetzij omdat sommigen onder hen in het Aktivisme waren
terechtgekomen en dus waren uitgeschakeld, of nog omdat sommigen hun vroegere
Vlaamsgezindheid verloochenden en tenslotte omdat de belangrijkste liberale
Vlaamse voorman, Louis Franck, na tussen 1918 en 1925 jarenlang minister te zijn
geweest, waardoor hij, zij het een gedeeltelijke vernederlandsing van de Gentse
Universiteit had kunnen helpen doordrukken, zich na 1925 uit het politieke leven
terugtrok.
‘De Vlaamsgezinde liberalen, vooral verenigd in het Liberaal Vlaams
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Verbond en het Willemfonds, stonden tussen 1926 en 1936 op die manier practisch
buiten de Liberale Partij en oefenden er weinig of geen invloed op uit. Hun enige
leidersfiguur van betekenis was Julius Hoste jr., weliswaar eigenaar van het machtige
persorgaan Het Laatste Nieuws, doch die zich sterk van de partij distancieerde en
meer aandacht en energie besteedde aan de samenwerking van de Vlaamsgezinden
buiten het Parlement.
Deze situatie wijzigde zich in het politiek belangrijke jaar 1936, toen Hoste tot
extra-parlementair minister in de regering van Zeeland werd benoemd, hetgeen in
zekere mate de erkenning betekende van het politieke belang van het Vlaamse
liberalisme, dat rond die tijd ook andere tekenen van nieuwe levenskracht begon te
vertonen, doch op parlementair vlak vrij machteloos bleef, al legden bepaalde
franstalige liberale leiders in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld Maurice Lippens meer
begrip voor de Vlaamse eisen aan de dag en al werden enkele authentieke
Vlamingen op liberale lijsten verkozen en werd één onder hen, Arthur Vanderpoorten,
in 1939 minister.
Deze toestand duurde na de Tweede Wereldoorlog mutatis mutandis voort, tot
tussen 1950 en 1960 in het Vlaams Liberalisme een belangrijke generatie-aflossing
plaats vond. De nieuwe op het voorplan getreden jonge liberale leiders slaagden
er weldra in, mede onder druk van een zegevierende Vlaamse Beweging, binnen
de in 1961 tot Partij voor Vrijheid en Voortuitgang omgevormde Liberale Partij
aanhang en gehoor te verwerven, in die mate dat enkelen onder hen, W. de Clercq,
H. Vanderpoorten en F. Grootjans in 1966 als minister in de regering opgenomen
werden en bepaalde voor de Vlamingen gunstige wettelijke maatregelen ten uitvoer
konden leggen. De spanningen die dit binnen de partij veroorzaakte vonden een
oplossing in de mede door andere gebeurtenissen versnelde zgn. regionalisatie van
de partij, die in 1971 tot de oprichting leidde van een autonome Vlaamse Partij voor
Vrijheid en Voortuitgang. De jarenlang door de Vlaamse liberalen vruchteloos
nagestreefde identificatie tussen het Vlaamse liberalisme en de partij in het Vlaamse
land is daardoor nagenoeg verwezenlijkt.’
Dr. D. Wiersma en dr. A.W. Willemsen stelden vragen. De voorzitter kon getuigen
dat de historici wel aan hun trek waren gekomen.

19. Sluiting
De voorzitter sloot de jaarvergadering onder dankzegging aan allen die aan het
welslagen van de bijeenkomst hadden meegewerkt.
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Bijlage I Rapport van de jury voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1973
De jury voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1973 stelt de leden van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor de prijs toe te kennen aan de
dichter Guus Vleugel. Al zal Vleugel, gezien zijn grote productie bij een constant
hoge kwaliteit, de persoonlijke aanmoediging die de Van der Hoogt-prijs al jaren
poogt te geven, niet direct behoeven, de jury wil toch met de bekroning van zijn
werk een soort poëzie, waarvan Vleugel een der belangrijkste vertegenwoordigers
is in het Nederlandse taalgebied, signaleren en stimuleren: de poëzie van buiten
de bundel. Deze poëzie, die licht heet al stelt ze aan de maker zware eisen, die
ernst liegt in de humor, zonder muziek en uitvoering moeilijk kan bestaan, uit de
aard van dat laatste meer traditionele middelen dan de gangbare poëzie hanteert
en door dat alles veronachtzaamd dreigt te worden, bewijst door de wijze waarop
het taalmateriaal gebruikt wordt, door de vaak bewonderenswaardige manier waarop
in de gecomprimeerde ruimte van een liedtekst veel verwoord wordt, door de
aanwezigheid van maximale relaties tussen alle woorden, door de manier waarop
spelsgewijs gedachten ontvouwd worden in het ontvouwen van eigenzinnigheden
en eigenaardigheden van de taal, in alle opzichten te behoren tot het literaire genre
dat met meer of minder maar in elk geval met een gemiddelde aan eerbied als
Poëzie wordt aangeduid.
De jury meent, dat bij deze bekroning van het werk van Guus Vleugel, de naam
van Annie M.G. Schmidt niet verzwegen mag worden. Zij heeft door de vaak
uitzonderlijke kwaliteit van haar zeer eigensoortige werk binnen de Nederlandse
literatuur aan het ‘light verse’, dat nog niet zo lang geleden met de nu verouderde
schaamte voor een buitenechtelijk kind buiten de deur werd gehouden, een eigen
en volwaardige plaats gegeven. Al is het aanwijzen van invloeden een wat vrijblijvend
spel dat weinig bewijst, toch kan gezegd worden dat het werk van Guus Vleugel en
andere voor het cabaret schrijvende dichters zonder het werken van Annie M.G.
Schmidt moeilijk denkbaar is.
Guus Vleugel bezit een geraffineerde taalvaardigheid en beheerst vele soorten
dichttechniek. Hij is nauwkeurig en kritisch en dat geeft aan zijn teksten de allure
van gedegen vakmanschap. Bovendien beschikt hij over het vermogen om veel
uiteenlopende indrukken helder en tegelijk ver-
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rassend te ordenen; felle en gematigde emoties, gekke en meer normale
gedachtensprongen weet hij vaak op knappe wijze tot een boeiend geheel te
combineren. De jury meent dat Vleugel in zijn veelsoortige werk zijn meest eigen
vorm vindt in de parodie. Daarbij is een voor hem karakteristiek procédé, dat van
de omkering van het bekende en voor de hand liggende. De omgekeerde wereld
wordt uitgangspunt voor een zelden bijtende maar altijd rake visie op de opgepoetste
banaliteit van de gangbare manieren en vele heersende opinies, voor het doldraaien
van schablones, halve waarheden, tics en trends. En dat het gebeurt in een taal
waarin de taal, die versleten en gemakkelijke visies en gedachten een hardnekkig
leven geeft, knap wordt gehanteerd en tegelijk scherp kritisch geridiculiseerd, zal
duidelijk zijn. In zijn werk voor het cabaret is de dichter Guus Valleide, die al weer
lang geleden als officieel dichter voor Guus Vleugel optrad, als taalmaker èn
taalcriticus altijd aanwezig gebleven. Bij een andere uitvalshoek en bij een ander
einddoel is de werkwijze in veel opzichten dezelfde gebleven. Uit de vele liedjes
door Guus Vleugel gemaakt wil de jury met name noemen: Call-girl, Op één been
kun je niet lopen, Arme ouwe, Geld stinkt niet, Je laat ze echt niet in de steek, Dobbe
dobbe, Hollandse plantersvrouw in Suriname A.D. 1860.
Met haar voorstel aan Guus Vleugel de Van der Hoogt-prijs toe te kennen wil de
jury een type dichterschap en een soort poëzie signaleren en stimuleren die binnen
de z.g. officiële literatuur tot nu toe te weinig erkenning hebben gekregen. Niet wat
Guus Vleugel vertegenwoordigt, wil zij echter bekronen, maar wat hij maakte:
bewonderenswaardige cabaret-poëzie. Naar het oordeel van de jury
(w.g.) H.C. ten Berge, K. Fens, A. Kossmann, H. Oosterhuis
Het Bestuur adviseert de leden de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1973 toe te
kennen aan Guus Vleugel.
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Bijlage II Rapport van de jury voor de Dr. Wijnaendts Franckenprijs
Overeenkomstig het reglement voor de dr. Wijnaendts Francken-prijs had de
commissie ditmaal tot taak een werk ter bekroning voor te dragen ‘op het gebied
van essays en litteraire critiek’, terwijl in de opdrachtbrief door het Bestuur van de
Maatschappij was verzocht het terrein van de literatuurkritiek-in-engere-zin buiten
beschouwing te laten omdat er inmiddels een afzonderlijke ‘Prijs der literaire kritiek’
bestaat.
Evenals haar voorgangster vier jaar geleden heeft de commissie zich geplaatst
gezien voor de moeilijkheid dat zij zich niet bevoegd kon achten het gehele terrein
waarop beschouwingen van essayistische aard (kunnen) zijn verschenen, te overzien,
laat staan deze op hun verdienste te beoordelen. Gegeven haar samenstelling heeft
zij zich daarom beperkt tot de beoordeling van de essayistiek van algemeen karakter
die binnen haar gezichtskring viel.
Hoe moeilijk het moge zijn de grenzen van het weinig nauwkeurig omschrijfbare
genre ‘essay’ te bepalen, men is het er in het algemeen over eens dat dit soort
beschouwingen wordt gekenmerkt door een duidelijk persoonlijk gekleurde, niet
volgens rigoureuze, strikt wetenschappelijke methoden controleerbaar gemaakte,
visie op een problematiek, waarbij veelal morele criteria in het spel zijn; door een
op lichtvoetige wijze gehanteerde eruditie, en door een verrassende, spirituele en
overtuigende betoogtrant.
Juist beschouwingen die aan deze eisen voldoen, zijn er - meer dan in vroegere
perioden wel eens het geval is geweest - in de vier jaren, voorafgaande aan 1973,
verscheidene geschreven. Met het gevolg dat de commissie zich voor een op zichzelf
verheugende moeilijke keuze geplaatst zag, zelfs nog toen zij zich gedwongen
voelde een aantal geschriften die toch eerder onder de categorie ‘biographie en
cultuurgeschiedenis’ leken thuis te horen, van mededinging uit te sluiten.
Na ampele overweging en discussie heeft de commissie zich als geheel ermee
kunnen verenigen aan het Bestuur ter bekroning voor te dragen de essayist Karel
van het Reve, die in de bewuste periode niet alleen een aanzienlijke produktiviteit
aan de dag heeft gelegd, maar ook telkens weer blijk heeft gegeven op een hoog
niveau aan de eerder genoemde eisen voor het essay te voldoen.
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Waar niet een schrijver, doch een werk bekroond diende te worden, heeft de
commissie zich nader over de keuze daarvan beraden. Ondanks het feit dat in de
verschillende definities van het essay telkens weer wordt gesproken over ‘betrekkelijk
korte beschouwingen’, is zij tot de slotsom gekomen dat Het geloof der kameraden
uiteindelijk verkozen dient te worden boven de andere publikaties, omdat juist daarin
de kracht van zijn persoonlijke visie het overtuigendst tot uitdrukking komt. Met een
opvallende, doch allerminst opdringerige, kennis van zaken brengt Van het Reve
zijn negatieve kijk op het marxisme-leninisme tot uitdrukking op een wijze die varieert
van speels-ironiserend tot bitter-sarcastisch, en bij wijlen ook rechtstreeks
diep-ernstig. Uiteraard zonder de objectief-wetenschappelijke geldigheid van zijn
aanval op de leer als zodanig in het geding te brengen, is de commissie van mening
dat dit boek op voortreffelijke wijze voldoet aan alle eisen die men aan essayistiek
mag stellen: het is de bijzonder verdienstelijke uitingsvorm van een belangwekkende
persoonlijke beschouwingswijze die de commissie tot het voorstel voor de bekroning
heeft gebracht.
1 maart 1973.
(w.g.) H.H. Zwager, voorzitter; G. Kamphuis, A. Kossmann, A.L. Sötemann, H.A.
Wage; leden
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Bijlage III Rekening en verantwoording over 1972
A. Algemene rekening
Ontvangsten
Contributies 1972/1973

fl. 21.373,36

Contributies voorafgaande jaren

1.798,66

Subsidie Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen

38.400,-

Subsidie College van Bestuur
Rijksuniversiteit Leiden

20.000,-

Opbrengst verkoop eigen uitgaven

672,36

Rente van effecten

1.735,-

Bankrente

113,39
______

Totaal

fl. 84.092,77

Uitgaven
I. Kosten van bestuur
fl. 6.750,Honorarium
secretaris-penningmeester
Kosten Bureau
Secretariaat

3.997,24

Kosten Noordelijke
Afdeling

1.000,-

Kosten Zuid-Oostelijke
Afdeling

-,-

Kosten
bestuursvergaderingen

1.268,84
______

II.

Kosten van
vergaderingen
Kosten jaarvergadering

fl. 5.649,20

Kosten
maandvergaderingen

2.290,15

Reiskosten en honoraria
sprekers

1.150,______

Kosten van vaste
commissies
Voor taal- en letterkunde
III.

fl. 13.016,08

fl. 9.089,35

629,44
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Voor geschied- en
oudheidkunde

17,50

Voor schone letteren

-,-

Voor de publicaties

67,99

Voor de bibliotheek

100,-

Financiële commissie

55,-

Contactcommissie België 193,86
______

fl. 1.063,79
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Kosten van het
jaarboek
Deel jaarboekrekening
1970/71
IV.

fl. 14.000,-

Kosten van de
fl. 4.300,bibliotheek
Honorarium bibliothecaris
V.

Aangeschafte boeken

31.168,88

Abonnementen

2.330,57

Kosten Bureau Bibliotheek 4.626,______

Reserveringen
Prijs voor Meesterschap
VI.

fl. 42.425,45

fl. 800,-

Prijs voor Literaire Kritiek 500,Verwervingsfonds
Bibliotheek

2.000,______

VII.

Diverse uitgaven
Sociale lasten

fl. 310,64

Bankkosten

404,68

Suppletie Van der
Hoogt-prijs

500,______

fl. 3.300,-

fl. 1.215,32
______

Totaal

fl. 84.109,99

B. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo op 1 januari 1972

fl. 11.151,02

Reservering ten laste van 2.000,Algemene Rekening
Rente kapitaal

1.625,50

Bankrente

411,69
______

Aankoop boeken

fl. 5.097,91

Bankkosten

10,36
______

fl. 15.188,21

fl. 5.108,27
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Saldo op 1 januari 1973

fl. 10.079,94
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C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo op 1 januari 1972

fl. 1.644,97

Rente kapitaal

1.120,-

Bankrente

30,83

Losbaar: fl. 100,- 4% 1/4
Nederland 1959

100,-

fl.1000,- 3% Ned. Indië
1937-A

1.000,______

fl. 3.895,80

Prijs fl. 1.500,Waarvan t.l.v. Algemene
Rekening 500,______

fl. 1.000,-

Koop van fl. 1000,- 7 1/2% 985,Bank Ned. Gemeenten
Bankkosten

23,28
______

Saldo op 1 januari 1973

fl. 2.008,28
fl. 1.887,52

D. Dr. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo op 1 januari 1972

fl. 1.190,75

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

25,65
______

Bankkosten

fl. 1.688,90
4,39
______

Saldo op 1 januari 1973

fl. 1.684,51

Voorzieningen kosten van eigen uitgaven der maatschappij
Saldo op 1 januari 1972

fl. 8.023,89

Gedeelte jaarboekrekening fl. 3.647,66
1970/71
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Typografische verzorging 1.482,jaarboek
______

5.129,66
______

Saldo op 1 januari 1973

fl. 2.894,23

Prijs voor meesterschap
Saldo op 1 januari 1972

fl. 2.092,33

Reservering ten laste van Algemene
Rekening

800,______

Saldo op 1 januari 1973

fl. 2.892,33
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Prijs voor literaire kritiek
Saldo op 1 januari 1972

fl. 330,79

Reservering ten laste van Algemene
Rekening

500,______

Saldo op 1 januari 1973

fl. 830,79

Vermogensoverzicht
Effecten
fl. 1.000,- 6 1/2% Bank
Ned. Gem. 1967 I

1 jan. 1973
fl. 920,-

fl. 18.000,- 7% idem 1966 17.280,-

1 jan. 1972
fl. 900,16.920,-

III

fl. 4.000,- 8 1/4% Alg. Bank 4.120,Nederland 1970

4.120,-

fl. 1.000,- 8% Nederlandse 1.020,Gas Unie 1971

1.010,-

______

______

fl. 23.340,-

fl. 22.950,-

fl. 2.097,17

5.871,35

Saldi bij banken
Amro-bank,
rekening-courant

Amro-bank, spaarrekening 50,81

23,51

______

______

Vermogen voor
voorzieningen
Voorzieningen
Eigen uitgaven der
Maatschappij

fl. 25.487,98

fl. 28.844,86

fl. 2.894,23

fl. 8.023,89

Prijs voor Meesterschap

2.892,33

2.092,33

Prijs voor Literaire Kritiek 830,79

330,79

______

______

fl. 6.617,35

fl. 10.447,01

fl. 18.870,63

fl. 18.397,85

Vermogen na het treffen
van de voorzieningen

Samenhang tussen de hierboven
vermelde vermogens per 1.1.1972/73
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Vermogen op 1 januari 1972

fl. 18.397,85

Gift

100,-

Koerswinst effecten

390,______
fl. 18.887,85

Tekort Algemene Rekening

17,22
______

Vermogen op 1 januari 1973

fl. 18.870,63
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheer de fondsen
Verwervingsfonds
1 jan. 1973
Bibliotheek
fl. 9,600,- 3% Inschrijving fl. 4.128,Grootboek

1 jan. 1972

fl. 36.600,- 2 1/2% idem

13.176,-

14.274,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.780,-

1.740,-

fl. 4.320,-

fl. 1.000,- 4 3/4%
910,Nederlandse Spoorwegen

870,-

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

920,-

900,-

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

860,-

850,-

fl. 1.000,- 6% Unilever
1966

890,-

880,-

fl. 1.000,- 8% Nederlandse 1.020,Gas Unie

1.010,-

Saldo Bank

10.079,94

11.151,02

______

______

fl. 33.763,94

fl. 35.995,02

Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-Fonds
fl. 13.900,- 3% Inschrijving fl. 5.977,Grootboek

fl. 6.255,-

fl. 100,- 6% Nederland
1967

88,-

85,-

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

910,-

890,-

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

870,-

860,-

fl. 300,- 4 1/4% Nederland 258,1959 (fl. 100,- losbaar in
1972)

336,-

fl. 1.000,- 4 1/4% idem

870,-

850,-

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

750,-

690,-

fl. 1.000,- 3% Ned. Indië
1937 II (losbaar in 1972)

-,-

950,-

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

830,-
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fl. 1.000,- 4 1/4% Idem
1952 I/III

900,-

860,-

fl. 1.000,- 4 1/4% Fr. Gron. 780,Hyp. Bank Y

770,-

fl. 1.000,- 3% 's-Gravenh. 710,Hyp. Bank G.G.

700,-

fl. 1.000,- 3% Utrechtsche 730,Hyp. Bank E.E.

710,-

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

700,-

N

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

930,-

890,-

fl. 1.000,- 8% Nederland
1971

1.040,-

1.010,-

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

1.080,-

1.060,-

fl. 1.000,- 7 1/2% idem
1972 (gekocht in 1972)

1.000,-

-,-

Saldo Bank

1.887,52

1.644,97

______

______

fl. 20.290,52

fl. 20.090,97
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Dr. Wijnaendts
Francken-Fonds
fl. 11.500,- 2 1/2%
Inschrijving Grootboek

fl. 4.140,-

fl. 4.485,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.780,-

1.740,-

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

920,-

900,-

Saldo Bank

1.684,51

1.190,75

______

______

fl. 8.524,51

fl. 8.315,75

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1973

275

Bijlage IV Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1973-1974
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. G. Borgers
Ondervoorzitter: dr. B.C. Damsteegt
Secretaris-penningmeester: Sjoerd Leiker, West 50, Hoorn (NH)
1
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot
Leden: dr. E. Braches, Kees Fens, dr. J.P. Guépin, dr. D.J. Roorda, mevr. dr.
M.H. Schenkeveld, mevr. Mischa de Vreede, dr. H.A. Wage, dr. H.P.H. Jansen
(vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling), dr. Marc Galle (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. H.P.H. Jansen
Assessor: J.P. Romijn

Contact commissie voor België
Secretaris: dr. Marc Galle
Leden: dr. A. van Elslander, Karel Jonckheere, dr. B.F. van Vlierden, dr. J.
Weisgerber

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
Dr. Jan Ploeger, Crotstraat 946, Rietfontein, Pretoria

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: Dirk de Jong
Leden: dr. J.F. Hollema, dr. G.W. Ovink, P. Korthuys, jhr. dr. P.J. van Winter

1

Met toepassing van art. 32, lid 4 van de Wet heeft het bestuur R. Breugelmans als
plaatsvervangend bibliothecaris aangewezen.
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Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: mevr. mr. A. Versprille
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein II, Oegstgeest
Leden: dr. J.R. Bruijn, dr. R. Feenstra, dr. J.L. van der Gouw, dr. A.G. Jongkees,
dr. W.R. Juynboll, dr. D.J. Roorda, dr. I. Schöffer, mr. J. Th. de Smidt

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. M.C. van den Toorn
111

Secretaris: mevr. dr. S.F. Witstein, Tolsteegplantsoen 24 , Utrecht
Leden: dr. J.J.A. van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr. G.A. van Es, dr. J. Goossens,
G. Kamphuis, dr. G. Kazemier, dr. A. Kraak, dr. K. Meeuwesse, mevr. dr. M.H.
Schenkeveld, dr. P. de Tollenaere

Commissie voor schone letteren
Leden: H.C. ten Berge, dr. J.P. Guépin, Alfred Kossmann, Gerrit Kouwenaar, W.A.M.
de Moor, Huub Oosterhuis
Corresponderende leden: Hendrik de Vries (Noordelijke Afdeling), dr. K.A.P.
Reijnders (Zuidoostelijke Afdeling)

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Secretaris: vacant
Leden: mr. J.R. de Groot, dr. J.J. Woltjer, dr. E. Braches

Commissie voor de financiën
Voorzitter: H. Th. Lunsingh Scheurleer
Secretaris: dr. G. Borgers
Leden: M.D. Franck, mr. G.C. van der Willigen

Commissie voor de publicaties
Voorzitter: mr. J.R. de Groot
Secretaris: mevr. G. Th. M. van den Dool, p.a. Rapenburg 70-74, Leiden
Leden: dr. G. Borgers, mr. W.R.H. Koops
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 Publicaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris van de Commissie belast.
Medewerking verleende dr. E. Braches.
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de Publicaties luidt:
Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70-74, Leiden (01710-23344).
Typografische verzorging: P. Waterland.
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