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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Jaarrede
Door G. Borgers
Ook al zijn niet alle 923 leden, die de Maatschappij thans telt, op dit moment
aanwezig, de jaarvergadering - die de vroegere voorzitter mr. Idenburg vijfentwintig
jaar geleden al ‘het hoogtepunt van ons verenigingsleven’ noemde - blijft onze drukst
bezochte ledenbijeenkomst, waarop ik u allen van harte welkom heet.
Alvorens wij naar behoren de ‘orde der werkzaamheden’, zoals onze agenda
heet, te lijf gaan, dus zonder de neiging, naar ik aanneem, deze orde te verstoren,
wil ik over het afgelopen jaar een paar opmerkingen maken die de straks te
behandelen verslagen aanvullen.
In de eerste plaats heb ik behoefte u te verzekeren, dat de pogingen om de
Maatschappij te vernieuwen (ik bedoel de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde), of wel de pogingen om de leden meer bij de werkzaamheden te
betrekken, allerminst door dit bestuur zijn opgegeven. Er is destijds door voorzitter
Gomperts met de vernieuwing een begin gemaakt door de maandvergaderingen te
moderniseren en het resultaat hiervan was een aantal opzienbarende manifestaties,
die ook buiten de lokaliteiten op de t.v. te volgen waren. De bijeenkomsten
veranderden door deze aanpak grondig van karakter, maar helaas niet de
betrokkenheid van de leden hierbij. Temidden van de honderden bezoekers waren
immers op deze avonden niet veel méér leden van de Maatschappij te ontwaren
dan op de traditionele maandvergaderingen. Ondanks deze teleurstellende ervaring
dient er volgens het bestuur toch doorgegaan te worden met het zoeken naar meer
aangepaste vormen van contact met de leden. Er zijn plannen om het aantal
maandvergaderingen sterk te reduceren en jaarlijks slechts enkele, zorgvuldig
voorbereide lezingen te organiseren die niet zozeer over een bepaald vakgebied of
werkterrein handelen, als wel vanuit zo'n vakgebied of werkterrein meer algemene
problemen of onderwerpen belichten. Deze ‘extraverte’ lezingen zullen mogelijk ook
een meer gemeenschappelijke belangstelling weten te wekken bij de verschillende
groeperingen waaruit de Maatschappij is opgebouwd. Bovendien onderzoekt het
bestuur de mogelijkheden de lezingen en de daar eventueel op volgende discussies
regelmatig te publiceren, zodat ook de leden die niet aanwezig kunnen zijn erbij
betrokken worden en tevens alle belangstellende niet-leden in staat worden gesteld
de activiteiten van de Maatschappij te volgen. Voor die uitgaven
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van de Maatschappij acht het bestuur, daarin bijgestaan door de Commissie voor
de Publikaties, samenwerking met een op dit terrein actief uitgever gewenst,
waarover op zeer korte termijn onderhandelingen zullen worden geopend.
Dat het tempo van de vernieuwingspogingen in het afgelopen jaar niet hoger kon
liggen, werd voornamelijk veroorzaakt door de aandacht die de benarde financiële
toestand van de Maatschappij voor zich opeiste. Bij de besprekingen die hierover
met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gevoerd zijn, bleek niet alleen
een redelijke kans op een bevredigende oplossing te bestaan, maar werd ook het
belang erkend dat de kleine Maatschappij met een hoofdletter toch ook voor de
grote maatschappij met een kleine letter heeft. Men toonde namelijk alle begrip voor
de toelichting op de begroting van 1975, waarin over de sterk gestegen kosten van
de bibliotheek en het jaarboek wordt opgemerkt: ‘Het zijn echter juist de uitgaven
voor de bibliotheek en het jaarboek, die niet alleen de belangen van de leden dienen,
maar waarmee de Maatschappij in het algemeen belang, overeenkomstig haar
doelstelling, ‘bevordert de beoefening der schone letteren en de studie van de
Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde’. De bibliotheek vormt
een unieke verzameling handschriften, boeken en tijdschriften, die in 1867
contractueel in bruikleen is afgestaan aan de Leidse Universiteitsbibliotheek en die
sedertdien jaarlijks is aangevuld en uitgebreid. Door dit bruikleen stelt de
Maatschappij haar collectie in dienst van allen die wetenschappelijk of creatief
werkzaam zijn op het terrein waar de Maatschappij haar activiteiten op gericht heeft.
Ook het jaarboek is door de daarin opgenomen verhandelingen en de levensberichten
met hun bio- en bibliografische gegevens - ongehonoreerde bijdragen die
voornamelijk door de leden der Maatschappij geleverd worden - in de loop der jaren
een waardevol naslagwerk geworden, dat voor algemeen gebruik ter beschikking
staat.’
Ook een tweede desideratum, dat langzamerhand zijn eerste lustrum heeft bereikt,
is door het huidige bestuur niet uit het oog verloren. Ik bedoel de plannen om tot de
stichting van een aan de Maatschappij verbonden wetenschappelijk bureau voor
de verzorging en stimulering van tekstedities te komen. Op 8 januari 1970 is een
verzoek om steun aan deze plannen tot het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen gericht, waarop twee besprekingen, bemoedigende besprekingen
mag ik wel zeggen, ten departemente zijn gevolgd op 10 juni 1970 en 18 januari
1971. Op de jaarvergadering van onze Maatschappij in 1972 sprak de toenmalige
voorzitter er zijn
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teleurstelling over uit dat nog steeds geen antwoord was ontvangen op ons verzoek
van begin 1970 en gaf hij bij zijn aftreden de fakkel aan zijn opvolger door. Helaas
bleef dit antwoord ook de afgelopen twee jaren uit. Aangezien het voornamelijk
financiële hinderpalen zijn die het Ministerie tot nu toe van steun hebben weerhouden,
leek het voorlopig niet raadzaam naast de onderhandelingen over de financiële
positie van de Maatschappij ook deze kwestie nog eens op tafel te leggen. Er blijft
dan ook niets anders over dan de smeulende fakkel weer op mijn beurt door te
geven in de hoop dat binnenkort de overheid ertoe bewogen kan worden voldoende
zuurstof te leveren voor een blijvend vuur.
Ten slotte nog een opmerking over de commissies van de Maatschappij. De
verslagen van de commissies voor geschied- en oudheidkunde en voor taal- en
letterkunde komen straks aan de orde. Zoals gebruikelijk ontbreekt echter een
verslag van de Commissie voor schone letteren, doordat haar werkzaamheden zich
beperken tot het jureren en het opstellen van een rapport voor de Lucy B. en C.W.
van der Hoogtprijs. De vraag die deze commissie zich kan stellen - en ik zou het
toejuichen als zij dit in de komende periode wilde doen - deze vraag luidt: zijn er
geen mogelijkheden de activiteiten van de Commissie voor schone letteren uit te
breiden? Kan zij, naast het beoordelen welk letterkundig werk een bekroning verdient,
niet nagaan of er middelen zijn om de schrijvers onder onze leden zich meer in de
Maatschappij thuis te doen voelen door hun aandeel in de werkzaamheden te
verhogen? U begrijpt dat ik dit niet zeg om het volgend jaar ook een verslag van de
Commissie voor schone letteren op de orde der werkzaamheden te zien prijken ook al zou het een verheugend teken zijn - maar vooral in de hoop dat deze uit
schrijvers bestaande commissie door suggesties en adviezen eveneens een bijdrage
gaat leveren aan de vernieuwing en verlevendiging van de Maatschappij. Er is al
meermalen op gewezen dat het begrip ‘letterkunde’ uit de oprichtingstijd van de
Maatschappij zijn eenheidskarakter in de loop der eeuwen verloren heeft en in min
of meer afzonderlijke begrippen is uiteengevallen. Of met andere woorden: de
‘heerschende zucht voor de Tael- Dicht- en Oudheidkunde onzes Vaderlands’, die
een aantal Leidse heren destijds hecht verbond, heeft zich ontwikkeld tot vele,
veelsoortige en soms zeer diepe zuchten. De heterogene samenstelling van de
Maatschappij, weliswaar op grond van een gemeenschappelijk uitgangspunt, is hier
het gevolg van. Langzamerhand werd de band losser tussen de schrijvers aan de
ene en wat vroeger ‘filologen’ heette, de beoefenaars van de taal- en letterkunde
met hun weten-
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schappelijke confraters, de historici, aan de andere kant. De Maatschappij is geboren
als een plechtstatige, achttiende-eeuwse zuigeling en deze plechtstatigheid bleef
het best en het langst bewaard in de vroede handen van de academici, die het
duidelijkst hun stempel op de Maatschappij hebben gedrukt. Toch - en terecht bleef het samengaan met de creatieve taalkunstenaars steeds op prijs gesteld, al
vielen in deze collectieve echtverbintenis zonder huwelijksvoorwaarden tussen wijze
wetenschappers en eigenwijze kunstenaars, de laatsten uiteraard het meest uit de
boot. Vele malen hebben schrijvers reeds tevoren, al of niet met open brieven, voor
de eer van het lidmaatschap bedankt en Jan Wolkers bijvoorbeeld reageerde op
zijn benoeming door op de titelpagina van een zijner romans onder de auteursnaam
gniffelend ‘lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ te laten afdrukken.
De schrijvers die wèl het lidmaatschap hebben aanvaard, gedragen zich in het
algemeen vrij passief binnen de Maatschappij. Nu is het beslist niet mijn bedoeling
de filologen en historici - bij wie ondanks de geslotenheid van hun commissies de
plechtstatigheid toch ook op haar retour is - tot enig afremmen van hun vruchtbare
geldingsdrang te bewegen, integendeel, maar wèl de dichters en prozaïsten - met
als mogelijk centrum de Commissie voor schone letteren - uit te lokken ook met hùn
stempel op de Maatschappij aan te komen zetten en niet langer genoegen te nemen
met hun eigen gekozen of door schuchterheid aanvaarde rol van kleine zelfstandigen
in de vakgroep toeleveringsbedrijven voor de industrie der Nederlandse taal- en
literatuurwetenschap.
Tot zover mijn inleidende opmerkingen. Inmiddels heeft u misschien de indruk
gekregen, dat ik mij op slinkse wijze aan de gewoonte wil onttrekken als voorzitter
een openingstoespraak te houden over een onderwerp dat doorgaans aan het eigen
werkterrein is ontleend, maar zo onconventioneel ben ik nu ook weer niet.
In mijn geval is dat werkterrein een met de literatuur verbonden instelling, van
welk betrekkelijk jong soort er een drietal in onze taalgebieden bestaat, namelijk
het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen, het Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum te Leeuwarden en het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag. Deze instellingen zou
men met de door mij reeds gebezigde moderne term ‘toeleveringsbedrijf’ kunnen
aanduiden, als men dit woord tenminste niet alleen in de gangbare betekenis hoeft
te gebruiken. De letterkundige musea verzamelen - niet alleen passief, maar ook
actief - allerhande documenten van en over schrijvers, waartoe voor-
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namelijk handschriften, typoscripten en brieven behoren, maar ook drukproeven,
beeldmateriaal, kranteknipsels en dergelijke, kortom alles wat op letterkundige
werken en hun auteurs betrekking heeft. De in boekvorm gepubliceerde werken zelf
worden echter niet bijeengebracht - het zijn dus geen bibliotheken - evenmin
trouwens als de auteurs zelf, al zijn er wel enigen bij deze instellingen werkzaam.
Het documentenmateriaal wordt niet alleen verzameld, geordend en geïnventariseerd,
er worden ook tentoonstellingen mee ingericht en publikaties uit samengesteld,
zoals de reeks Schrijversprentenboeken. Door het verschaffen van deze aanvullende
en dikwijls ook stimulerende informaties aan lezers of lezers-in-spe wordt aan onze
letterkunde iets ‘toe’ geleverd. Maar de letterkundige musea hebben door het wekken
van belangstelling niet alleen een dienende functie ten opzichte van de literatuur,
zij hebben het ook ten opzichte van de literatuurwetenschap, waaraan zij, ook weer
door publikaties, maar vooral door het verlenen van inzage, documentatiemateriaal
verschaffen, zoals handschriften ten behoeve van variorum- of tekstedities en brieven
die gegevens voor de literatuurhistorici bevatten.
Als alles wat jong is, worden deze instellingen op bepaalde punten nog met enige
voorzichtige argwaan bekeken. Zo worden door deze letterkundige
documentatiecentra, in tegenstelling tot handschriftenafdelingen van
wetenschappelijke bibliotheken en zogenaamde schrijversarchieven, waar zij een
moderne voortzetting van zijn, letterkundige nalatenschappen niet als archieven
behandeld. Een archief is een geheel van ambtelijke documenten die op een of
andere instelling betrekking hebben en in ruimere zin rekent men hiertoe ook nog
de zogenaamde familiearchieven. Maar een letterkundige nalatenschap is allerminst
zo'n organisch geheel. Dit geldt vooral voor de brieven. Het belangrijkste deel
hiervan, namelijk de brieven van de auteur zelf, bevinden zich niet in zijn
nalatenschap, maar zijn her en der onder de geadresseerden verspreid. En het zijn
juist dèze brieven, die de onderzoeker, geïnteresseerd in het leven of het werk van
een bepaald auteur, bijeen zou willen zien. Vandaar dat gehele of gedeeltelijke
literaire nalatenschappen wel eerst globaal in een aanwinstenregister beschreven
worden waarbij elk onderdeel met hetzelfde aanwinstennummer wordt gekenmerkt,
maar vervolgens uit elkaar worden gehaald om de brieven van verschillende
schrijvers ook bij die schrijvers onder te brengen. Alleen de brieven van niet-schrijvers
vinden hun plaats bij de auteur die ze ontvangen heeft en een duidelijk
verwijssysteem zorgt ervoor dat men bij iedere schrijver ook direct kan constateren
van welke andere schrijvers hij brieven
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ontvangen heeft. Allerminst bij de gebruikers, maar vooral in de archiefwereld heeft
men nog enige moeite met dit opgeven van het zogenaamde Provenienzprinzip.
De samenhang bij collecties die wèl een organisch geheel vormen, zoals archieven
van letterkundige tijdschriften of verenigingen, blijft daarentegen wel bewaard door
die tijdschriften of verenigingen als een auteur te behandelen. Een apart probleem
vormen de uitgeversarchieven, waarvan het letterkundig deel slechts een detail
vormt dat niet zonder aantasting van het geheel hieruit verwijderd kan worden. In
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en het Museum van het Boek, waarmee
het Letterkundig Museum door een personele unie statutair verbonden is, wordt
hiervoor een bevredigende oplossing gezocht. Een tweede terughoudendheid ten
opzichte van de brievenverzameling van het Letterkundig Museum betreft de
toegankelijkheid van deze bescheiden, die soms allerminst voor de openbaarheid
bestemd of geschikt zijn. Hoewel het ter inzage geven van een document, nòch een
vorm van openbaarmaking, nòch van verveelvuldiging volgens de Auteurswet is,
heeft het Letterkundig Museum een huisregel ingesteld, die ten dele in overeenkomst
met de Auteurswet is opgesteld teneinde het vertrouwen van de schenkers niet te
schaden. Deze bepaalt dat ongepubliceerde handschriften en brieven slechts ter
inzage worden gegeven na vooraf verkregen toestemming van de auteur of - tot
vijftig jaar na zijn overlijden - van diens erfgenamen. Voor ongepubliceerde brieven
geldt bovendien dat ook de toestemming van de ontvanger der brieven vereist is.
Toch is met deze regeling de zaak nog niet geheel waterdicht, althans in die gevallen
waarin de onderzoeker tot publikatie wil overgaan. Volgens de Auteurswet immers
mag men ongepubliceerde handschriften en brieven pas vijftig jaar na de eerste,
met toestemming van de auteursrechthebbende verschenen publikatie hiervan,
vrijelijk openbaar maken. In het Compendium van het auteursrecht merken mr. A.
Komen en mr. D.W.F. Verkade hierbij op: ‘Uit deze bepaling blijkt dat op werken die
niet gepubliceerd worden, het auteursrecht eeuwig blijft rusten. Uit cultuurhistorisch
oogpunt kan dit bezwaarlijk zijn. Naar onze mening zou publikatie van bijv. brieven
van een beroemd schrijver, na een zekere termijn (bijv. 100 jaar) niet meer door
auteursrechthebbende erven verhinderd moeten kunnen worden.’ Men zij dus
gewaarschuwd! Mocht u morgen een ongepubliceerde brief van, laten we zeggen,
Vondel ontdekken, publiceer deze dan niet in ons Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde voor en aleer u de uitdrukkelijke toestemming van de erven-Vondel
hebt verkregen!
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Voor degenen die brieven willen publiceren, blijft er dan nog een laatste vraag: is
het verantwoord brieven openbaar te maken waarin over nog levende of pas kort
overleden personen vertrouwelijke of belastende opmerkingen worden gemaakt?
Dit zal van geval tot geval bekeken dienen te worden. Het alternatief om met initialen
of weglatingen te werken is dikwijls zeer onbevredigend, aangezien juist daardoor
extra aandacht op deze plaatsen wordt gevestigd. Overleg met de betrokkenen is
in zo'n geval de meest voor de hand liggende weg, waarbij het algemeen en het
persoonlijk belang tegen elkaar afgewogen kunnen worden, hoewel men daarbij
het risico loopt op weinig gevoel voor dat algemeen belang te stuiten en de brieven
in de dossiers moet laten liggen.
Na u met de problematiek van het ter beschikking stellen van brieven te hebben
lastig gevallen, wil ik u ter afsluiting ook laten delen in de vreugde van het achterhalen
van brieven, al bekruipt me daarbij de twijfel of die vreugde van mij niet al te zeer
bepaald is door de meest particuliere hoek van mijn werkterrein. Maar goed, ik waag
het erop u met de primeur op te schepen van twee onlangs opgedoken brieven van
Paul van Ostaijen, die ik eerst voor u in hun context zal plaatsen.
De laatste drie jaar voordat Paul van Ostaijen op 18 maart 1928 overleed,
markeren het hoogtepunt in zijn schrijverschap. Als dichter had hij zijn eigen,
specifieke werkwijze gevonden via het decadentisme, het unanimisme, het
humanitaire expressionisme, het cubisme en het dadaïsme, waarvan men de
neerslag kan volgen in zijn bundels Music-hall van 1916, Het sienjaal van 1918, De
feesten van angst en pijn uit 1920-1921 en Bezette stad van 1921. Sedert 1923
kwam hij toe aan zijn ‘definitieve’ gedichten, waarbij het dichten niet langer een
uiting was van de persoonlijke gevoelens van de dichter, maar een bezigheid, een
spel met de taal, bedreven door een sensibel en gedisciplineerd dichter. Dit taalspel
toonde verwantschap met een muzikale compositie waarin sprake is van de
doorwerking van een bepaald thema, zodat hij zelf van ‘poésie à thème’ sprak en
het aldus organisch tot ontwikkeling gebrachte gedicht onder het ‘organisch
expressionisme’ rangschikte. Volgens deze werkwijze schreef hij een aantal ‘klassiek’
geworden avant-gardistische gedichten van internationaal niveau en een nog steeds
geldende actualiteit.
Bovendien lichtte hij als criticus zijn poëtische opvattingen voortdurend toe in een
groot aantal opstellen en hield hij in de winter van 1925 op 1926 een drietal lezingen
over zijn lyriek, waarvan er twee, Le renouveau lyrique en Belgique en
Gebruiksaanwijzing der lyriek, gepubliceerd werden.
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Ten slotte was hij ook als prozaschrijver een opmerkelijke figuur. Zijn zogenaamde
‘grotesken’ en de lyrische prozastukken die hij tegen het einde van zijn leven schreef,
waren destijds uniek binnen de Nederlandse letterkunde en liepen vooruit op latere
ontwikkelingen in het proza, zoals E.M. Beekman in zijn studie Homeopathy of the
absurd, The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose heeft aangetoond.
In diezelfde laatste drie jaren echter openbaarde zich op steeds duidelijker wijze
de ziekte, longtuberculose, die hem begin september 1927 terecht deed komen in
een particulier sanatorium te Miavoye-Anthée in de Naamse Ardennen. Achteraf
bleek bij aankomst zijn toestand al hopeloos en als uiterste redmiddel werd op hem
de pneumothorax toegepast, een behandeling met luchtinblazingen, die de zieke
long op non-activiteit en zo tot genezing moest brengen. Zijn letterkundige activiteiten
heeft hij tijdens zijn kuur nog enigszins voortgezet en tegen het einde van 1927 was
hij vanaf zijn ziekbed druk bezig met E. du Perron en Gaston Burssens, waarmee
hij naar eigen zeggen de ‘onserieuze escouade van de vlaamse letteren’ vormde,
een eigen tijdschrift, Avontuur, op te richten en te redigeren.
Uit zijn sanatorium in Miavoye, waar hij haast alleen nog door correspondentie
met de buitenwereld in contact stond, heeft hij vele brieven geschreven, die in het
tweede deel van mijn documentatie over Van Ostaijen uit 1971 zijn opgenomen. Na
deze publikatie zijn er intussen nog enkele brieven teruggevonden, waarvan ik u er
twee zal voorlezen, niet alleen omdat ze tot nu toe onbekend waren, maar ook omdat
ze enkele gegevens bevatten die het totale beeld dat we van hem hebben weliswaar
niet veranderen, maar er toch enkele nieuwe facetten aan toevoegen.
De eerste is één van de weinig bewaard gebleven brieven aan zijn negen jaar
oudere broer Constant, die in deze tijd ook ziek was en een half jaar na Paul
eveneens overleden is. De brief werd gevonden in de nalatenschap van Constants
onlangs overleden weduwe.
Toen deze nieuwjaarsbrief geschreven werd, was er een lichte verbetering in
Pauls toestand opgetreden en eerst half januari zou een nieuwe inzinking hem
treffen, die hij niet meer te boven is gekomen. Van Ostaijen was ook tegenover zijn
beste vrienden steeds zeer terughoudend over persoonlijke aangelegenheden. Dit
was ook het geval ten opzichte van zijn gezondheidstoestand en op de
onvermijdelijke vragen hierover reageerde hij doorgaans vrij zakelijk, nooit klagend
en met een gematigd optimisme over zijn uiteindelijke genezingskansen. Het
opmerkelijke van deze brief aan zijn broer - in de aanhef waarvan hij zich ook tot
diens vrouw en
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dochter, Nini en Monique, richt - is dan ook de grotere openlijkheid, waarmee hij,
meer dan ooit het geval is geweest, van zijn pessimisme over zijn toestand laat
blijken.
Van zijn ter sprake gebrachte terugkeer naar huis op 25 januari 1928 en het zich
onder behandeling stellen van de Antwerpse longspecialist G. Mutsaers is door de
reeds genoemde inzinking van medio januari, die gepaard ging met de complicatie
van een natte pleuritis, niets meer gekomen. Wèl heeft hij, tegen de door hem
uitgesproken verwachting, nog een toelage van tweeduizend frank ontvangen, die
Jozef Muls, de redacteur van het tijdschrift waar hij het langst en het meest aan
meegewerkt heeft, Vlaamsche Arbeid, voor hem had aangevraagd bij de inmiddels
afgetreden minister van kunsten en wetenschappen, Camille Huysmans.
De teruggevonden brief aan Constant of ‘Stan’ luidt als volgt:
Miavoye-Anthée, 26-12-27.
Beste Stan,
mijn beste wensen voor jou, Nini en monneke voor het nieuwe jaar, biezonder voor
jou, als 't kan en mag, een volledig herstel. Ik geloof dat je daar wel kans op hebt,
zeker wel.
Pneumo? neen, water heb ik niet en de afstand [tussen de inblazingen] bedraagt
14 dagen. Maandag, 2 januarie moet ik opnieuw opgeblazen worden en dan bereik
ik waarschijnlik drie weken. Ik ben aan mijn twaalfde inblazing. De laatste die ik
o

gehad heb bracht voor de eerste maal een hogere reaktie (38 ). De koorts was op
o

goede weg te zakken, maar deze week heeft ze weer driemaal hoger opgezet: 38 ,
o

o

38 2′, 37 8′ bij volledige rust.
Zeker de pneumo is geen pijnlike behandeling, alleen de desorganisatie van het
organisme is erg vervelend. De maag waarop gedrukt wordt, zodat je het laatste
stukje appetijt vergaat, altans de eerste dagen van de inblazing, het hart dat op
wandel gaat, enz. Daarbij wordt de ademhalingsoppervlakte kleiner gemaakt, zodat
je, prakties, moeiliker ademt en dus de indruk krijgt van een achteruitgang.
In elk geval is in verhouding tot de inspanning of beter tot de ontspanning, de
volledige rust dus, de winst zeker maar zeer klein. Ik hoest, ik spuw en blijf nog altijd
op een te hoge temperatuur. Ik ben nog een kilo vermagerd, sedert de toepassing
van de pneumo.
Je bent de enige aan wie ik het waag zo te schrijven. De anderen geef ik maar
voortdurend berichten van langzame beterschap. Trouwens ik heb zelf over mijn
toestand geen zeker oordeel. Ik had gehoopt dat ik ook, na
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enige tijd, zou kunnen zeggen: hoesten, gedaan. Zie je: er gebeurt niets in mijn
ziekte, dan, meen ik, een zeer trage consumptie.
Rond 25 januarie ga ik terug naar huis. Van dan af zal Dr. Mutsaers de
pneumo-behandeling moeten voortzetten.
Op aanvraag van Joz. Muls, had min Huysmans op 15 okt. mij 2000 fr. subsidie
toegestaan. Sedert viel het ministerie. Waarschijnlik blijf ik dus Grosjean comme
avant. Dat hoort er zo bij.
Neem mij niet kwalik, beste Stan, maar, zie je, de weerstandstof geraakt op de
duur verteerd.
Schrijf mij nu eens wat over jou.
Met beste groeten voor allen, je
Paul
P.S.

Wat betreft je vraag: indien de behandeling nog 6 maanden zou moeten duren
enz. - De rustbehandeling die kan je bijna oneindig of laat ons zeggen een jaar laten
duren. De pneumo duurt, zoals je weet, ongeveer drie jaar. Het spreekt vanzelf dat
ik thuis ook zal moeten rusten.
De tweede brief dateert van een maand voor zijn dood en is afkomstig uit de thans
in het AMVC berustende nalatenschap van Maurice Roelants. Roelants had hem
uitgenodigd zitting te nemen in een comité dat de huldiging moest voorbereiden van
Karel van de Woestijne, die op 10 maart 1928 zijn vijftigste verjaardag zou vieren.
Van Ostaijen had in november 1926 een uitvoerig artikel over Van de Woestijne
in Vlaamsche Arbeid gepubliceerd, waarin hij onder meer schreef dat deze dichter
voor hem ‘op dit moment de sterkste’ was ‘onder de vlaamse dichters’. Als
voorstander van een ander soort lyriek voegt hij weliswaar het woord ‘eilaas’ aan
deze constatering toe, omdat het hem spijt ‘zoveel talent aan de andere zijde te
weten’, maar dit doet aan zijn oprechte waardering niets af, integendeel. Omgekeerd
zal het hem, toen het eerste nummer van hun eigen tijdschrift Avontuur met zijn
gedichten Boerecharleston en Alpejagerslied verschenen was, goed gedaan hebben
in een brief die E. du Perron hem op 24 februari 1928 stuurde, te lezen: ‘Ik zou
waarachtig vergeten je te vertellen dat Karel van de Woestijne (zegt Greshoff)
‘verrukt is, gewoonweg, over je twee gedichten’. Het eerste vindt hij in zijn soort
volmaakt, en beide doen hem vinden dat je de volle hoogte bereikt van je persoonlik
talent.’ Al is de waardering voor Van de Woestijne in de volgende brief dus geen
nieuw gegeven, wèl is het motief voor zijn weigering interessant: hij wenst niet met
de toen vijfenzeventigjarige mejuffrouw Maria
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Eliza Belpaire, de grondlegster onder andere van Dietsche Warande en Belfort, in
één comité te zitten op grond van haar houding tegenover de amnestiebeweging
ten gunste van de toen nog steeds gevangen gehouden activist August Borms.
Hierdoor wordt bevestigd dat Paul van Ostaijen tot het eind van zijn leven een
principieel standpunt in de Vlaamse kwestie is blijven innemen en de Vlaamse strijd
hem allerminst onverschillig liet, zoals door sommigen wel eens gedacht is doordat
hij zich er in zijn later werk steeds minder over heeft uitgelaten.
Aan Roelants stuurde hij het volgende antwoord:
Miavoye, 16-2-28.
Zeer geachte heer,
ik dank u zeer voor uw schrijven van 13 dezer en ben zeer gevoelig voor de
voorstellen die mij daarin gedaan worden. Ik weet deze eer zeer goed naar waarde
te schatten.
Indien het er nu enkel om ging K.v.d. Woestijne te huldigen, een huldiging van
mensen die 't waarachtig zo menen als zij het schrijven en zeggen, hoe gemakkelik!
Ik heb nog voor kort gelegenheid gehad, naar aanleiding van ‘Zon in de rug’ de
hoge waardering die ik voor onze grootste levende dichter koester, uit te spreken,
tegenover de expressionisten dan die hem zo verkeerd om poëties-onvalente
redenen te lijf gaan.
Maar het is mij anderzijds ook onmogelik plaats te nemen in een comité, naast
mummies als Mej. Belpaire, die met de mateloze harteloosheid van de vieille jeune
fille, de poort op het gevang van Borms weer toe gooiden. Dat kan ik niet. Sedert
deze gebeurtenis, blijft er voor mij geen andere houding dan, op mijn beurt, Mej.
Belpaire te negeren.
Ik ben nog niet helemaal aan de beterhand. Maar met veel geduld, komt dat wel.
In de hoop dat er zich eens een gunstiger mogelikheid van samenwerking moge
voordoen, geloof ook mijnerzijds aan mijn sympathie,
Paul v. Ostaijen
Met deze laatste, strijdbare brief van een ziekbed, dat weldra eer sterfbed zou
worden, wil ik mijn toespraak beëindigen en verklaar ik de jaarvergadering van de
Maatschappij voor geopend.
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Enkele opmerkingen over de positie van de joden tijdens de tweede
*
wereldoorlog in bezet Nederland
Door B.A. Sijes
Inleiding
Mij is gevraagd aan deze conferentie een bijdrage te leveren met het onderwerp:
‘Manifestations attempts of solidarity and rescue of jews in Holland.’ Het is een
bijdrage aan het algemene thema van deze conferentie: ‘Efforts to rescue jews
during the World War 2.’
Om de omvang van hulp en solidariteit na te gaan ligt het voor de hand, voor
zover mogelijk, resultaten van die hulp in getallen uit te drukken. Op grond van de
uitvoering van een Duitse verordening van 6 januari 1941, die de aanmelding en
registratie van joden verplicht stelde, waren er in Nederland 140.000 joden.
1
‘Voll-Juden’, zoals de Duitsers zouden zeggen. Van deze 140.000 Joden werden
107.000 (waarvan 4000 naar Mauthausen) gedeporteerd. Ongeveer 5500 overleefden
de kampen en keerden terug, dat wil zeggen slechts 5%. Van de resterende 33.000
joden konden 14.000 legaal het leven redden wegens het feit, dat zij gemengd
gehuwd waren, naar het buitenland konden emigreren of hun registratie als
‘Voll-Jude’ wisten te laten intrekken. Drieduizend mensen konden illegaal het
buitenland bereiken. Volgens zeer globale en moeilijk op hun nauwkeurigheid te
controleren cijfers zouden 16.000 joden door onderduiken in Nederland zich aan
de greep van de Duitsers hebben weten te onttrekken, dat wil zeggen 16.000 op
de 126.000 (nog geen 13%) waar de Duitsers jacht op maakten. Met de drieduizend
naar het buitenland gevluchte joden kon ongeveer 15% van de 126.000 zich redden.
Op grond van deze cijfers dringt zich de vraag op of mijn bijdrage aan deze
conferentie niet een andere kan zijn, althans anders geformuleerd zou kunnen
worden. En wel als volgt: ‘Welke zijn de oorzaken, dat in Nederland nog geen 13%
der joden de oorlog overleefden?’

*

1

Lezing voorbereid voor een discussie op ‘the second international historical conference on
attempts at rescuing jews during the holocaust’. De conferentie werd georganiseerd door
Yad-Vashem, martyrs' and heroes' remembrance authority, Jerusalem en vond plaats van
8-11 april 1974. Een ‘Summary’ van deze lezing werd reeds in het voorjaar van 1973 bij Yad
Vashem ingeleverd.
Van de 140.000 joden gaven zich 121.400 op lid te zijn van het Ned. Isr. Kerkgenootschap
en 4300 van de Portugees-Israëlitische gemeente.
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Hierbij mag niet uit het oog verloren worden, dat naar schatting nog ongeveer 8000
joodse onderduikers zijn opgepakt. Het totaal aantal joden, dat in Nederland
onderdook, kan dus waarschijnlijk op 24.000 (16.000 plus 8000) worden gesteld,
dat wil zeggen dat 19% van de joden waar de Duitsers jacht op maakten, een poging
hebben gedaan - gelukt of niet gelukt - om onder te duiken.
Om een antwoord te vinden op de vraag, die mij werd gesteld en op de vraag die
ik mijzelf stelde, dient allereerst - zij het in grove trekken - de situatie te worden
beschreven waarin de joden na de capitulatie van het Nederlandse leger op 14 mei
1940 kwamen te verkeren. Als ik als uitgangspunt aanneem, dat nog geen 13% van
de joden werd gered, dat, met andere woorden, een zo grote ramp zich aan het
‘joodse volksdeel’ kon voltrekken, is dit zeker niet te wijten aan een in Nederland
algemeen heersende openlijk agressieve vijandigheid ten aanzien van de joden,
die de Duitsers bij hun vervolging goed hadden kunnen gebruiken. Het was in het
algemeen stellig niet zo dat men de joden liever zo spoedig mogelijk zag gaan dan
komen. Maar dat wil ook niet zeggen, dat er in Nederland geen antisemitisme zou
zijn geweest. Dat is een legende, die lange tijd krampachtig in stand gehouden
werd; de werkelijkheid was anders. Er zouden heel wat Nederlandse kranten uit de
tijd vóór de Tweede Wereldoorlog genoemd kunnen worden, waarin antisemitische
beschouwingen zijn te vinden, met name in rooms-katholieke bladen. Overigens,
een systematisch onderzoek naar deze materie is voor Nederland nog nimmer
verricht. Als feit mag intussen aangenomen worden, dat in sommige verenigingen
joden werden geweerd. Men liet soms ook wel blijken, dat op de aanwezigheid van
joden in enkele dansgelegenheden of restaurants geen prijs werd gesteld. Een
enkele keer leidde dit ook tot vechtpartijen. Ook in studentenkringen was het
antisemitisme niet vreemd. De Nederlandse afgevaardigde naar het in 1931 in Nyon
georganiseerde congres van de International Students Service - er werd daar ook
over het antisemitisme onder studenten gesproken - maakte hiervan melding in het
studentenblad Propria Cures van 2 en 9 mei 1931. Wat M.H. Gans in zijn Memorboek
schreef (blz. 769) is zeker juist: ‘Er was in Nederland veel antisemitisme, variërend
van het bezwaar maken tegen ‘joodse invloed’ door de man met echt veel joodse
vrienden en de uitingen van Hitlervolgelingen.’
Dit alles sloot strijd en principiële afwijzing van het antisemitisme door niet-joden,
waaronder gelovige Christenen, niet uit. Maar een onderstroom van latent en
potentieel antisemitisme was er wel, ook tijdens de oorlog.
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Dr. Y.N. Ypma, die een boek schreef over de provincie Friesland in de jaren
1940-1945, maakt er melding van, dat de geloofsovertuiging (overwegend protestant)
één van de oorzaken was, dat men er in Friesland zo vroeg toe kwam joden te laten
onderduiken, maar Ypma laat aan deze opmerking voorafgaan, dat toch ‘bij velen
2
een zweem van antisemitisme beslist aanwezig was.’ En J. Meulenbelt, tijdens de
oorlog nauw betrokken bij het doen onderduiken van joodse kinderen, schreef na
de oorlog in zijn zo kritisch geschreven boek De Duitse tijd: ‘In het gehele land,
d.w.z. ook buiten de sfeer van onderduikwerk en verzet, nam het antisemitisme in
de loop der jaren toe. Men kan dat onder andere aflezen uit de ernst, waarmee later
grote en kleine verzetsbladen... het probleem aan de orde hebben gesteld en
bestreden.’
De intensieve en agressieve propaganda der kleine groepen van
nationaal-socialisten en fascisten vóór de oorlog - omstreeks 1938 verschenen in
Nederland ongeveer vijftig uitgesproken antisemitische dag-, week- en maandbladen
- sloeg echter niet aan. En dat niet alleen omdat de nationaal-socialistische bladen
ook de kerken bestreden en andere, grote maatschappelijke organisaties, zoals die
van de arbeidersbeweging, maar vooral omdat zij openlijk een felle, agressieve
jodenhaat ten toon spreidden. Daardoor en door zovele andere historische en
contemporain-politieke en economische oorzaken, alsmede culturele - wij moeten
deze in dit bestek verder buiten beschouwing laten - bleef het antisemitisme vlak
vóór de oorlog in Nederland beperkt; het was er, maar als het zich agressief uitte
werd het aan de kaak gesteld. Al vóór de oorlog kon stellingname tegen het
antisemitisme als een stellingname tegen het nationaal-socialisme worden uitgelegd.
Daar bedoelde men dan in het algemeen het Duitse nazisme mee. En zo zou het
tijdens de bezetting blijven.
In het thans volgende wil ik enkele kwesties bespreken die voor nader inzicht in
de positie der joden tijdens de oorlog van belang zijn. Het gaat om de volgende
onderwerpen: de hulp aan joodse vluchtelingen vóór de oorlog, de veranderde
verhoudingen na de capitulatie op 14 mei 1940, de eerste protesten tegen de
jodenvervolging (eind 1940-begin 1941) de instelling van een ‘Judenrat’ in februari
1941, zijn medewerking aan de Duitsers, en ten slotte de oorzaken van de
weerloosheid van een zeer groot deel der joden. Streng te scheiden zijn die
onderwerpen niet; ik zal dan ook meermalen of vooruitlopen op hetgeen later ter
sprake zal komen of in herinnering brengen hetgeen reeds was vermeld. Tot slot
wil ik er op wijzen,

2

Friesland, Annis Domini 1940-45. Drachten, 1965. p.75
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dat mijn opmerkingen over de Joodse Raad beperkt blijven tot het onderwerp dat
hier behandeld wordt.

Hulp aan joodse vluchtelingen voor de oorlog
De geschiedenis van de hulp aan joden tijdens de oorlog heeft een voorgeschiedenis.
De voor de nazi-terreur gevluchte Oostenrijkse en Duitse joden werden opgevangen
door verschillende organisaties, waarvan het in maart 1933 opgerichte Comité voor
Bijzondere Joodse Belangen wel de belangrijkste was. De bezielende kracht hierin
was prof. dr. D. Cohen, later één van de twee voorzitters van de Joodse Raad.
Steun voor deze vluchtelingen werd mogelijk gemaakt door giften van particulieren,
door adressen gericht tot het parlement om meer vluchtelingen toe te laten, en een
deel van de twee miljoen gulden die een collecte, gehouden na de Reichskristallnacht
in november 1938, had opgebracht. Moeilijkheden waren er met de regering als
gevolg van haar toelatingsbeleid; de grenzen werden gesloten nadat het contingent
vluchtelingen was bereikt (± 7000-8000). In dit verband moge gewezen worden op
een nota van 3 januari 1938 van de directeur-generaal van het departement van
Handel en Nijverheid, dr. H.M. Hirschfeld. In die nota, bestemd voor de minister van
economische zaken, schreef hij, dat het vraagstuk der Duitse vluchtelingen een zo
veelzijdig karakter droeg, dat hij onmogelijk alle aspecten daarvan kon belichten en
daarom volstaan wilde met een aantal losse opmerkingen uit eigen ervaring. Hij
schreef:
‘De houding van Nederland zal in dit geval uiteraard geheel door het eigen belang
bepaald moeten worden. Met deze formule heeft men de oplossing echter nog
geenszins gevonden, want het eigen belang werd op dit punt in de loop der eeuwen
naar de omstandigheden verschillend beoordeeld.
In de eerste plaats zal men hier met culturele factoren moeten rekening houden.
Een plotseling teveel aan mensen, die zich niet onmiddellijk aan de Nederlandse
omstandigheden kunnen aanpassen, leidt steeds tot moeilijkheden en zou de
introductie in Nederland tengevolge kunnen hebben van een mentaliteit tegenover
het joodse vraagstuk, die wij zelf traditioneel hebben verworpen. Reeds thans is de
maat hier en daar overvol. Men mag niet vergeten, dat de Duitse Israëliet een goed
leven gewend was en dit zeker meer nog ten toon spreidde dan de Nederlandse
rasgenoten dit doen. Verder heeft de Duitse jood veel en vaak zeer veel
eigenschappen in zich verenigd, die de Duitsers vaak weinig populair maakten. De
vraag is wel
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eens gewettigd geweest of de Duitse jood in het algemeen vaak niet heeft
bijgedragen tot de slechte naam, die de Duitsers op menig gebied gewoonlijk hebben.
Om al deze redenen zou ik het standpunt willen innemen, dat beperking hier stellig
gewenst is. Intussen zijn er onder de Duitse joden weer velen, die op een uitzonderlijk
hoog cultureel niveau staan en die stellig mettertijd zich tot eerste klas Nederlandse
staatsburgers zouden kunnen ontwikkelen. Intussen staat het mijns inziens vast,
dat in de bewogen tijden, die wij beleven, de joden zich stellig enige reserve zullen
moeten opleggen, wil de reactie tegen de vervolgingen in Duitsland niet leiden tot
het ontstaan van dezelfde geest, die men in Duitsland verwerpt...’
Een analyse van deze brief, die zeer duidelijk onthult, hoe de regering door één
van haar belangrijkste hoofdambtenaren werd voorgelicht - tijdens de bezetting
vervulde Hirschfeld de belangrijke posten van secretaris-generaal van het
departement van handel, nijverheid en scheepvaart en van het departement van
landbouw en visserij - laten wij gaarne aan de lezer over.
Materiële zaken worden, het geschiedt zeer vaak, niet recht bij hun ware naam
genoemd; hun ware aard wordt versluierd. Maar wij zijn in dit geval stellig niet
bezijden de waarheid, als wij, na het voorafgaande tot de conclusie komen, dat de
Nederlandse tolerantie voor de inval der Duitsers in feite beperkt bleef door
economische belangen.
Na de Reichskristallnacht, toen in Oostenrijk en Duitsland duizenden joden de
consulaten bestormden om in Nederland te worden toegelaten, drong de Nederlandse
regering het Joodse Vluchtelingencomité in een situatie, zelf voorstellen te doen
(dus zelf te selecteren) welke joden zouden mogen immigreren. Het comité kon
daarmee als het ware een vingeroefening maken voor wat later de Joodse Raad
zou doen - zij het onder geheel andere omstandigheden.
Intussen: talrijke brochures waren over de vervolging verschenen en vele verhalen
over het meedogenloos optreden tegen de joden in Duitsland deden de ronde;
vluchtelingen vertelden ervan. Maar geloofd werden ze niet altijd. Werd er door de
vluchtelingen niet overdreven om de Nederlanders mild te stemmen hun te helpen?
Er heerste een zekere argwaan over de gruwelijke verhalen. In tegenstelling
hiermede lieten vele organisaties niet na bekendheid te geven aan wat in Duitsland
geschiedde en wat nationaal-socialisme betekende. Dat deden trouwens de meeste
politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd waren, alsmede
anti-parlementaire politieke stromingen en talloze niet georganiseerde personen.
Hoe onvol-
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ledig ook getekend, de vervolging der joden in Duitsland vóór de oorlog was de
Nederlandse bevolking niet zonder sporen achter te laten, voorbijgegaan. Maar tot
de massa van de bevolking, zo is mijn indruk, drong het echte leed niet door. Dat
zou het ten dele uit de praktijk leren. En die praktijk zou ook de mensen voortbrengen,
die zich over de vervolgde joden zouden ontfermen - vervolgd door de Duitsers en
in de steek gelaten door de Nederlandse autoriteiten.

De veranderde verhoudingen na de capitulatie
De secretarissen-generaal. Na de capitulatie op 14 mei 1940 werd al vrij spoedig
in Nederland een Zivilverwaltung ingesteld. Het was - wij wezen er reeds eerder op
- een ‘Aufsichtsverwaltung’, dat wil zeggen een apparaat dat controle zou uitoefenen
op het Nederlandse bestuursapparaat, dat zelf slechts met inachtneming van de
Duitse belangen zou mogen functioneren.
Dr. Arthur Seyss-Inquart, berucht door zijn aandeel bij de inlijving van Oostenrijk
bij Duitsland, werd rijkscommissaris. Hij werd geassisteerd door vier
Generalkommissare, (waaronder de Oostenrijker Fischböck) ieder beschikkend
over een eigen bureau en zeer vele beambten. Op deze wijze kon een effectieve
controle op de diverse sectoren van het Nederlandse leven worden uitgeoefend.
Binnen het kader van het door de Duitsers gevoerde beleid - onder meer tot uiting
komend in de door hen uitgevaardigde ‘Verordnungen’ en ‘Erlasse’ - berustte de
leiding van het Nederlandse bestuur bij de secretarissen-generaal. Vóór de oorlog
waren zij de administratieve beheerders van de departementen. Na het vertrek van
de Nederlandse regering naar Engeland en na de installatie van Seyss-Inquart tot
rijkscommissaris op 29 mei 1940 verklaarden deze secretarissen-generaal, na een
desbetreffend verzoek van Seyss-Inquart, zich bereid met hem samen te werken.
Daarmee kregen zij een taak, die ver buiten hun oorspronkelijke bevoegdheden en
verantwoordelijkheden lag. Al waren zij voorheen de topfunctionarissen van het
departement geweest, regeringsverantwoordelijkheid hadden zij niet gedragen. Na
hun loyaliteitsverklaring jegens Seyss-Inquart veranderde hun positie en namen zij
binnen het zojuist aangegeven kader, besluiten van politiek karakter. Zij zelf werden
wel eens aangeduid als het ‘College van Secretarissen-Generaal’ en zij zelf spraken
over zich zelf wel als ‘de regering’. Een collectieve verantwoordelijkheid van de
secretarissen-generaal werd - al kwamen zij de eerste drie jaren regelmatig, elke
week, bijeen - door Seyss-Inquart echter niet erkend. In feite ‘regeerde’ elke
secretaris-
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generaal op eigen verantwoordelijkheid, op een enkele uitzondering na - we komen
hier nog op terug - ook met betrekking tot de vervolging van en verdrijving der joden
uit Nederland.
De secretarissen-generaal oefenden hun nieuwe functies onder geheel andere
politieke en economische omstandigheden uit dan de vroegere regering. Nederland,
dat zo sterk van im- en export van goederen en kapitaal en van de bezittingen in
de koloniën had geleefd, was in één slag van de overzeese wereld afgesneden en
vrijwel volledig van de Duitse economie afhankelijk geworden. De Duitse
machthebbers vonden hierin een effectief drukmiddel om in essentiële kwesties hun
wil door te zetten, bekend ook als zij waren met het feit, dat de secretarissen-generaal
aanblijven wilden om zoveel mogelijk de belangen van de Nederlandse bevolking
te behartigen en Nederlandse nationaal-socialisten uit hun midden te waren. Uit
deze omstandigheden valt bijvoorbeeld te verklaren, dat de directie van de
Nederlandse Spoorwegen de opdracht van de Duitsers uitvoerde, treinen en
personeel ter beschikking te stellen om de joden naar het Durchgangslager
Westerbork te vervoeren, van waaruit zij ‘nach dem Osten’ werden gedeporteerd.
De belangen van het geheel gingen toch vóór die van het deel?
Het besluit van de secretarissen-generaal om loyaal met de Duitsers samen te
werden, had, het zij herhaald, verregaande consequenties. De secretarissen-generaal
gaven immers niet alleen passief een voorbeeld, zij stimuleerden ook het gehele
ambtenarendom, het bedrijfsleven, trouwens de gehele Nederlandse maatschappij
hun voorbeeld te volgen. De principiële tegenstanders van politieke en economische
collaboratie waren daar niet tegen opgewassen en verloren dan ook al heel spoedig
de eerste slag. De gevolgen werden onder meer zichtbaar op het gebied van het
bedrijfsleven (het uitvoeren van Duitse orders voor de bewapeningsindustrie) en
medewerking van de Nederlandse arbeidsbureaus aan de gedwongen tewerkstelling
van werkloze arbeiders in Duitsland.
Ook langs andere weg, namelijk langs die van de gelijkschakeling van
maatschappelijke organisaties kregen de Duitsers greep op verschillende sectoren
van de Nederlandse samenleving. Deze gelijkschakeling, ‘vrijwillig’ of onder dwang,
voltrok zich al vrij spoedig. De grootste vakvereniging, het NVV, met ongeveer 320.000
leden, werd al in juli 1940 gelijkgeschakeld; de sociaal-democratische partij, trouwens
vrijwel alle politieke bewegingen en partijen, bezweken onder de Duitse druk en
waren niet in staat zich als partij illegaal te herstellen. De pers bijvoorbeeld - er was
geen voorcensuur - bleek over een snel aanpassingsvermogen te beschikken.
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De uitspraak is gewettigd, dat na enkele maanden reeds, vrijwel het gehele
maatschappelijk georganiseerde leven, zij het vaak met tegenzin, zich aan de nieuwe
situatie had aangepast, zo men wil overgegeven. ‘Aanpassing’, dat was de politieke
leus die door velen werd verkondigd. Aanpassing aan de nieuwe verhoudingen aan de verhoudingen dus in het nieuwe Europa, waar de orde der Duitsers zou
heersen. Deze lieden waren ervan overtuigd, aanvankelijk althans, dat de suprematie
van de Duitsers op het vasteland van Europa moest worden erkend. Waarlijk, het
waren stellig niet uitsluitend nationaal-socialisten, die in de aanvang de Duitsers
met hoop op politieke en economische verandering in Nederland tegemoet traden.
In vele gevallen waren het echter personen, die sympathie koesterden voor het
(vage) corporatisme of solidarisme, maar die over antisemitisme of jodenvervolging
in het openbaar zwegen; het waren in elk geval voorstanders van een z.g. geleide
democratie, in feite van een autoritair bestuur, - en in dat opzicht was een
gespreksbasis met de Duitsers meer dan voldoende gegeven.
Het was stellig niet overbodig de zojuist genoemde politieke en economische
collaboratie in herinnering te brengen. In die politieke situatie immers vond het begin
van de jodenvervolging plaats. Aanvankelijk waren de joden met rust gelaten - zij
die spoedig na de capitulatie zelfmoord hadden gepleegd, leken, volgens velen in
die dagen, voorbarig te hebben gehandeld - maar al spoedig werden de eerste
anti-joodse maatregelen afgekondigd. Wij kunnen in dit bestek slechts de
allerbelangrijkste noemen en daarbij vooral die maatregelen signaleren, die verzet
van de bevolking opriepen - al was het ook zo, dat elke minder spectaculaire
anti-joodse maatregel de reeds aanwezige anti-Duitse gezindheid versterkte. Enkele
belangrijke anti-joodse maatregelen vonden plaats in oktober-november 1940.
Ondanks protesten van de secretarissen-generaal bij de bezettende macht, stemden
zij er toch in toe, geen joden in overheidsdienst te benoemen en te bevorderen. In
november accepteerden de secretarissen-generaal, zij het alweer onder protest,
dat joodse ambtenaren werden ontslagen. Zij stonden voor een gewetensconflict,
zo schreven zij aan de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, Wimmer, onder
wie deze ‘zaak’ ressorteerde, maar zij aanvaardden de opdracht toch. Van
Nederlandse zijde was voornamelijk de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken,
dr. K.J. Frederiks, met de uitvoering belast. Alle anti-joodse maatregelen waren naar
de letter en naar de geest in strijd met de grondwet, waarin onder meer staat vermeld,
dat elke Nederlander tot elke landsbediening benoembaar is. Eerder, in oktober
1940, hadden de secretarissen-generaal (waaronder Fre-
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deriks, die zijn departement ‘het’ ‘politieke’ departement bij uitstek achtte) de onder
hen ressorterende diensten een zogenaamde Ariërverklaring doen toekomen. Elke
ambtenaar moest met zijn handtekening bekrachtigen dat noch hij, noch zijn
echtgenote of verloofde of ouders of grootouders tot het joodse geloof hadden
behoord. Vrijwel allen - onder hen ook joden - tekenden, velen misschien
ondoordacht, misschien zich niet bewust van de consequenties die het invullen kon
hebben, namelijk dat zij door die verklaring, in het ambtelijk bestuur de scheiding
tussen joden en niet-joden voltrokken, een scheiding waarvan de
secretarissen-generaal zich uiteraard wel bewust waren. Slechts enkele ambtenaren
tekenden niet, voor zover ons bekend, nog geen twintig van de ongeveer 240.000
personen in overheidsdienst.
In oktober 1940 hadden ook alle joodse ondernemingen (volgens die verordening
was hij een jood die minstens drie joodse grootouders had) zich moeten aanmelden.
De formulieren waren nota bene bij de Nederlandse Kamers van Koophandel
verkrijgbaar. Dat vormde het begin voor de latere economische plundering.
In december 1940 mochten personen ‘van Duitsen bloede’ niet in joodse
huishoudingen werken. En zo ging het door. In januari 1941 moesten alle joden
volgens ‘Verordnung’ 6/1941 zich aanmelden, wij vermeldden dat reeds. Op basis
van deze verplichte registratie kon later een J in het persoonsbewijs worden geplaatst
(in april 1941 werd begonnen de gehele Nederlandse bevolking een persoonsbewijs
uit te reiken) en de administratie worden opgebouwd voor de deportatie die in juli
1942 zou begonnen. Bij de registratie van de joden waren de Nederlandse
overheidsinstellingen ten nauwste betrokken - de Joodse Raad liet in de herfst van
1941 in opdracht en ten behoeve van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung
een aparte kartotheek met namen en adressen samenstellen, die de administratieve
basis zouden vormen voor de deportaties. De voorschriften voor de uitvoering van
de Duitse verordening kwamen van Frederiks. Intussen verdient het wel de aandacht
dat het, na alles wat sinds 1933 in Europa gebeurd was, de joden zelf waren die
zich aan de verplichting tot registratie onderwierpen. Minder dan vijftig ‘Volljuden’
meldden zich niet, zo zijn de schattingen.
Uit het voorgaande is wel gebleken, dat van een actief principiële houding der
secretarissen-generaal geen sprake was. In hun gemeenschappelijke brief aan
Seyss-Inquart van 25 november 1940 naar aanleiding van het ontslag aan joodse
ambtenaren schreven zij onder meer dat zij er wel be-
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grip voor hadden dat van Duits standpunt gezien, joden als ‘deutschfeindlich’ te
beschouwen waren. Dit was nota bene een protestbrief! Moesten dergelijke
opmerkingen de Duitsers niet in de kaart spelen? De secretarissen-generaal boden
geen overtuigde en overtuigende weerstand en derhalve kon hun verweer geen
indruk op de Duitsers maken. Dit moet ongetwijfeld ten gevolge hebben gehad, dat
de Duitsers eens te meer de gelegenheid grepen, onverdroten, in zo snel mogelijk
tempo het programma af te werken, dat in Duitsland en andere bezette gebieden
reeds was uitgevoerd. In plaats van een schild voor de joden te zijn - de joden waren
toch immers ook burgers van de Nederlandse staat? - lieten de
secretarissen-generaal hen in de steek. Dat betekende in de praktijk, dat de joden
geen beroep op bescherming bij de Nederlandse staatsorganen konden doen. Mede
door deze omstandigheid konden de joden later vogelvrij worden verklaard - en
daar aan zijn de secretarissen-generaal mede schuldig.
De eerste protesten, de ‘Judenrat’ en zijn medewerking met de Duitsers. De
antijoodse maatregelen en vooral die betrefffende het ontslag van joodse ambtenaren
leidde tot weerstand in vele niet-joodse kringen. In oktober 1940 protesteerden de
kerken. Op de laatste zondag van die maand werd een afkondiging voorgelezen,
waarin de gemeente werd medegedeeld, dat een adres aan Seyss-Inquart was
verzonden, waarin ernstige bedenkingen waren geuit tegen de anti-joodse
maatregelen. Op hun rekest kregen de kerken geen antwoord. Maar voor velen was
het duidelijk waar de kerken stonden en dat gaf steun. Verzet tegen het ontslag van
hoogleraren kwam van de Technische Hogeschool in Delft en van de Universiteit
in Leiden. In propvolle zalen werd geprotesteerd. Een redevoering in Leiden,
gehouden door prof. Cleveringa, circuleerde al heel spoedig in gecyclostyleerde
vorm door het gehele land.
De protesten tegen de jodenvervolging vielen samen met een algemene daling
van het levenspeil, van gedwongen tewerkstelling van werklozen in Duitsland en
van een dreigende uitzending van werkende arbeiders naar Duitsland; er was
ontevredenheid alom. Werklozen demonstreerden wekenlang door de straten van
Amsterdam. De dreigende uitzending van werkende arbeiders werd door een grote
staking afgeweerd. In diezelfde tijd - ik spreek nu van begin februari 1941 - trokken
Duitse soldaten samen met Nederlandse nazi's de joodse buurten in, drongen huizen
binnen en lokten vechtpartijen uit. Dit had een eerste georganiseerd joods buurtverzet
tot gevolg, waaraan niet-joden, ook uit andere delen van de stad, deelnamen. Naar
aanleiding van die vechtpartijen en naar aanleiding van
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dit voornamelijk door joden gevoerde verweer - een NSB-er overleed enkele dagen
later en andere nationaal-socialisten raakten in de vechtpartijen gewond - namen
de Duitsers wraak. Nog dezelfde avond van de hevigste vechtpartij in de ‘jodenhoek’
in Amsterdam, namelijk die van 11 februari, sloten de Duitsers dit stadsgedeelte
hermetisch af. En later - op zaterdag 22 en zondag 23 februari 1941 - werden in de
jodenbuurt razzia's gehouden en 400 jonge joodse mannen naar Duitsland (eerst
naar Buchenwald, later naar Mauthausen) weggevoerd. De razzia's vonden met
ruw geweld plaats. In antwoord hierop brak op 25 februari 1941 een staking uit die
twee dagen duurde. Zij werd met geweld neergeslagen. Het was de eerste
antipogromstaking ooit gevoerd. Maar men mag hierbij niet uit het oog verliezen,
dat in die staking een sociale onlust tot uiting kwam en dat men in die opstandige
beweging lucht gaf aan zijn bestaande anti-Duitse gezindheid. Reeds enkele
maanden hadden vechtpartijen tussen Nederlandse nationaal-socialisten en politieke
tegenstanders plaatsgevonden.
De vechtpartijen in de jodenhoek hadden niet alleen een afsluiting van die buurt
ten gevolge, maar ook - op bevel der Duitsers - de instelling van een Judenrat (13
februari 1941). Zijn taak was orde en rust te handhaven. Zijn eerste optreden in het
openbaar bestond - eveneens op bevel der Duitsers - uit een oproep tot de joodse
bevolking, de ‘vuur-, slag- of steekwapenen’ in te leveren, die tijdens de vechtpartijen
zouden zijn gebruikt. Ingeleverd werd er uiteraard niets. Wel wekte deze oproep
van de Joodse Raad wrevel, ook bij die niet-joden die bij de vechtpartijen de joodse
bevolking geholpen hadden. In elk geval, vastgesteld kan worden dat de eerste
daad van de Joodse Raad het verhinderen van het straatverzet der joden beoogde.
Men zou er de situatie toch alleen maar mee verscherpen en ‘de overheid’ zou
‘onvermijdelijk strenge maatregelen’ nemen, zo luidde het advies. De juistheid van
deze bewering behoeft men niet te ontkennen, maar wel dient de aandacht gevestigd
te worden op het feit, dat de adviezen van de Joodse Raad altijd de strekking hadden
om ‘orde en rust’ te handhaven, hetgeen onder de toenmalige omstandigheden
noodzakelijk leiden moest tot toegeven, tot bukken. Deze politieke mentaliteit heeft
er mede toe geleid, dat ook de wil tot verzet bij joden, voor zover aanwezig, werd
verstikt; we kunnen achteraf wel zeggen, in de kiem werd gesmoord.
De Joodse Raad bestond uit vertegenwoordigers van de gezeten burgerij. Hun
positie en levensbeschouwing richtten zich niet op strijd, maar op het behouden van
overleg - zo nodig ook met de vijand. Door hun maatschappelijke functies, hun
carrière alsmede hun vooraanstaande positie in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

25
de joodse gemeenschap voelden zij zich onder de toen heersende omstandigheden
ook de aangewezen leiders van het Nederlandse jodendom, wat men daaronder
ook moge verstaan. Zij werden als zodanig ook wel ten dele erkend en geaccepteerd.
Trouwens hoe zouden de tegenstanders tot uiting moeten brengen geen, of een
Judenrat van andere samenstelling, te willen? Zo kon het geschieden dat aan de
leiding van de Joodse Raad, die in generlei opzicht een weerspiegeling was van de
sociale en politieke structuur van de Nederlandse joden, met de Duitsers afspraken
kon maken of overeenkomsten sluiten, die bindend voor alle joden waren.
Aanvankelijk, dat wil zeggen de eerste maanden na de februaristaking, merkte
de grote massa van de joodse bevolking weinig van het bestaan van een Joodse
Raad. Vandaar ook misschien de weinig kritische weerklank die zij toen ondervond.
Bij haar oprichting was wel door een lid van de eind november 1940 opgerichte
3
Joodse Coördinatie Commissie - een commissie die bijstand aan joden wilde geven
doch samenwerking met de Duitsers ten scherpste afwees - gewaarschuwd dat de
Joodse Raad instrument van de Duitsers zou worden, maar deze waarschuwingen
werden in de wind geslagen. Langzaam groeide het apparaat van de Joodse Raad,
omdat hij door de Duitsers als het enige instrument werd beschouwd door middel
waarvan enerzijds de joden op de hoogte werden gesteld van de Duitse eisen,
anderzijds ‘de jood’ zijn wensen kon kenbaar maken. De Joodse Raad werd
onmisbaar bij het oplossen van de vele moeilijkheden die bij de uitvoering van de
tegen de joden gerichte maatregelen ontstonden. Men kreeg er bijvoorbeeld mee
te maken bij verhuizingen en bij de concentratie van joden uit de provincie naar
Amsterdam. En dan leerde men het bestaan van de Joodse Raad ook kennen - van
de lente van 1941 af - toen men zekerheid wilde hebben over het lot van de
opgepakte joden die na februari 1941 naar Mauthausen waren gebracht. Later, toen
de deportaties aangekondigd werden, werd de functie van de Joodse Raad uitvoerder, machteloos uitvoerder van de bevelen der Duitsers - pas duidelijker.
Toen ook ontwikkelde zich een weerstand bij de joden, om de ‘bekendmakingen’
van de ‘autoriteiten’ die de leiders van de Joodse Raad in het ‘Joodse Weekblad’
moesten publiceren, op te volgen. Maar deze weerstand was van korte duur. We
komen hier nog op terug.
De Joodse Raad, zo schrijft mr. Abel J. Herzberg in zijn Kroniek der Joden-

3

De belangrijkste vertegenwoordiger van de Joodse Coördinatie Commissie was mr. L.E.
Visser, de ontslagen president van de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege
in Nederland. Hij stierf 17 februari 1942 in Nederland.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

26
4

vervolging was niet opgericht om mensen te redden, want toen hij werd opgericht
was er van deportatie nog geen sprake. Toen deze echter eenmaal een feit was,
werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Duitsers aanboden (uiteraard uit
eigen belangen ingegeven) om vrijstellingen, voorlopige vrijstellingen (sperren) voor
medewerkers van de Joodse Raad aan te vragen. ‘Ja, die Joodse Raad,’ volgens
Herzberg, ‘heeft gradaties van misbaarheid en onmisbaarheid aangenomen, heeft
voorzienigheid gespeeld en dat is voor mensen een moeilijk spel. Maar laat het
eens na! Ik heb de meest principiële tegenstanders van de Joodse Raad naar David
5
Cohen en Sluzker zien lopen om hulp, toen hun ouders op transport werden gesteld.
Ik heb ze stempels zien aannemen om vrouw en kinderen te redden. Het ‘heroische
standpunt’ in ere, kreeg David Cohen in feite gelijk. Weg waren alle principes,
behalve dat ene, dat toch ook werkt in ons hart als een wet van God: de
verantwoordelijkheid voor wie ons lief zijn.’
Wat Herzberg hier releveert speelt zich elke dag af in de praktijk van het leven,
het is het algemeen menselijk verschijnsel, waarin de strijd om het bestaan zich
manifesteert. Een kanttekening op Herzbergs beschouwing is hier echter wel op
zijn plaats. De leiders van de Joodse Raad hebben namelijk niet alleen gradaties
van misbaarheid en onmisbaarheid gehanteerd - Herzberg neemt blijkbaar dit door
de leiders van de Joodse Raad zichzelf toegeëigende recht op selectie maar als
een vanzelfsprekende, als een natuurlijke zaak aan - zij, de leiders van de Joodse
Raad, hebben door het doorgeven van de dreigementen der Duitsers medegewerkt
aan het aanwakkeren van de reeds bestaande onzekerheid en angst bij joden, die
niet ‘gesperrt’ waren door een stempel van de Joodse Raad, met als gevolg - later
- dat zij bleven wachten om te worden opgehaald. Aanvankelijk, namelijk bij het
begin van de deportaties in juli 1942 hadden velen niet gereageerd op het bevel
van de Duitsers, het deportatiebevel in ontvangst te komen nemen. Razzia's en
waarschuwingen en dreigementen in het ‘Joodse Weekblad’ (het communicatiemiddel
tussen joden en Joodse Raad) volgden. Ik behoef slechts in herinnering te brengen
de oproepen in dit weekblad van 14 juli en 7 augustus 1942. In de eerste werd
medegedeeld dat de Sicherheitspolizei 700 ‘arrestanten’ (joden) naar een
concentratiekamp in Duitsland zou overbrengen als niet in dezelfde week zich 4000
joden zouden melden om ‘naar de werkkampen’ in Duitsland te gaan. In de ‘Extra
Editie’

4
5

Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd III. Amsterdam, z.j., p.159.
Dr. E. Sluzker was het hoofd van de zogenaamde Expositur, het verbindingsbureau tussen
de Duitse instanties en de organen van de Joodse Raad.
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van het ‘Joodse Weekblad’ van 7 augustus lieten ‘de Duitse autoriteiten’
bekendmaken, dat zij die zich niet zouden melden ‘voor de arbeidsverruiming’ in
Duitsland naar Mauthausen zouden worden getransporteerd. Naar ditzelfde
concentratiekamp zouden diegenen gedeporteerd worden die ‘de jodenster’ niet
zouden dragen en die zonder toestemming van ‘de autoriteiten’ van woonplaats
veranderden. Het doorgeven van dergelijke chantageberichten der Duitsers door
de Joodse Raad moest, zoals gezegd, wel verlammend werken om onder te duiken
omdat vrijwel elke jood sedert de zomer en herfst van 1941 wist, dat Mauthausen
een zekere dood betekende. Dat wist de Joodse Raad. Ook vandaar zijn
medewerking aan deze publikaties. Tegenwerking zou toch immers betekenen dat
hij de basis van zijn bestaan, van zijn ‘hulp’ en van zijn ‘rekken’ ondermijnde?
Misschien zal wel eens in een persoonlijk gesprek de raad zijn gegeven om onder
te duiken, maar mij is zeker het tegenovergestelde bekend.
Als ‘positief’ aspekt van de Joodse Raad wordt wel gewezen op de steun die hij
aan de vertrekkenden heeft gegeven, aan het geven van onderwijs, aan de
verzorging van ouderloze kinderen, aan de verstrekking van kleding en schoeisel,
aan de hulp bij het schrijven van rekesten aan de Duitsers, aan het ‘rekken’ van
vrijstellingen, want altijd hoopte men maar, dat de geallieerden spoedig zouden
landen. Die hulp van de Joodse Raad kan men daarentegen als van bijkomende
aard beschouwen en de ‘positieve’ betekenis van de Joodse Raad hierin zien, dat
- zoals Herzberg meent - door hem (de Joodse Raad) ‘de handhaving... ener eigen
Joodse zelfstandigheid moest worden beproefd’ en de enkele, verlaten, op zichzelf
6
staande jood ‘in de bedding der joodse geschiedenis (moest) worden opgevangen.’
‘Men vergist zich,’ zo vervolgt hij, ‘als men denkt, dat daarvoor geen Joodse Raad
nodig was.’ Natuurlijk is de Joodse Raad daar niet in geslaagd. Dat is geen wijsheid
achteraf. De joden vormden een zeer heterogene groep op vrijwel alle gebieden
van het maatschappelijk, cultureel en geestelijk leven. De ‘positieve’ kant die
Herzberg als taak, doel en functie van de Joodse Raad meende te kunnen vinden
was niet in overeenstemming met de realiteit. De Joodse Raad weerspiegelde in
geen enkel opzicht hetgeen er onder de Nederlandse joden in het algemeen leefde.
Her argument dat aan de deportatie onder andere medewerking moest worden
verleend om door middel van vrijstellingen (we komen hier nog op terug) te pogen
een kern van joden in Nederland te houden, die na de oorlog belangrijk zou zijn
voor een heropbouw van het joodse leven is wel begrijpelijk, maar moet

6

Zie noot 4, p.165, 168.
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afgewezen worden. Wie en wat gaf de Joodse Raad het recht mede te werken aan
het ‘verplaatsen’ van personen tegen hun wil? Kennelijk beschouwde de leiding van
de Joodse Raad zich tot die groep die onmisbaar was voor de heropbouw van het
joodse leven na de oorlog. Men zou deze zelfverzekerdheid evenzeer kunnen
interpreteren als een rationalisering van de drang tot zelfbehoud. Want het was de
leiding van de Joodse Raad die tot en met de laatste selectie bepaalde wie wel of
niet van de eigen medewerkers naar Westerbork op transport zou gaan en die
leiding maakte daarbij voor zichzelf een uitzondering. Zij werd bij de laatste razzia
weggevoerd. Als Herzberg verder constateert, dat de Joodse Raad ‘geen sterke
representanten’ gevonden heeft is dat geen toeval. Het Nederlandse jodendom - ik
herhaal het - was daarvoor te veel versplinterd, uit elkaar geslagen. Het jodendom
- nogmaals, wat men daaronder ook moge verstaan - en dat vooral in Amsterdam,
werd al sedert tientallen jaren geacht in een ‘crisis’ te verkeren. Het ontbrak hem
aan innerlijke kracht, daarom ontbrak het hem aan ‘sterke representanten’. Er was
geen lotsgemeenschap dat gebaseerd was op een hechte levensovertuiging.
Daardoor ook ontstond geen krachtige joodse illegaliteit en daardoor was er ook
geen Joodse Raad, die een strijdbare overtuiging uitdroeg. Zijn hulp, zijn steun bleef
zodoende uiteindelijk beperkt tot het uitvoeren van de door de Duitsers aan hem
opgelegde taak - en dat was sedert juli 1942 voornamelijk het medewerking verlenen
aan een ordelijke wegvoering der joden naar Westerbork en de hulp van de mensen
7
in deze kleine maatschappij tot het moment hunner definitieve deportatie. En nu
zien wij van andere hulp van de Joodse Raad, verstrekt bij het ophalen der joden
door Duitse en Nederlandse politie uit hun woningen, maar af. Het werkte als het
ware als een legalisatie voor de misdaad die werd bedreven; en als zodanig moest
ook deze medewerking verlammend werken.

De weerloosheid der joden
Er is wel eens gesproken over de weerloosheid der joden in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog. In menig opzicht is dit juist. Ik wil hier ook enkele opmerkingen
over maken. Maar niet mag uit het oog verloren worden, dat waarschijnlijk ongeveer
24.000 mensen getoond hebben te

7

In Westerbork was het de joodse kampadministratie die binnen het raam van de Duitse orders
bepaalde wie wel of niet gedeporteerd zou worden. Ook daar, evenals in Amsterdam, woedde
de strijd tot zelfbehoud in alle hevigheid, die onder andere tot uiting kwam in de strijd om het
verkrijgen en verlengen van vrijstellingen.
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willen onderduiken. Tevens waren er ongeveer 3000 joden die tijdens de oorlog
naar het buitenland wisten te ontkomen. Zij allen boden weerstand. Daarnaast waren
ook vele joden die actief verzet boden, belangrijk werk verrichtten in georganiseerd
illegaal verband. Het is niet wel doenlijk, dit alles in getallen uit te drukken. Maar wij
mogen naar alle waarschijnlijkheid wel vaststellen, dat meer dan 27.000 mensen
met de daad getoond hebben weerstand te willen bieden aan de Duitse maatregelen.
Een feit is echter ook, dat de grote massa van de joden, ongeveer 100.000 mensen,
geen mogelijkheden zag aan de greep der Duitsers te ontkomen of hiertoe geen
pogingen deden. Om de weerloosheid van deze grote groep gewone joodse burgers
een weinig meer te kunnen begrijpen, kan - als uitgangspunt van mijn betoog - niet
genoeg de nadruk gelegd worden op het optreden van de secretarissen-generaal
en de Joodse Raad, zoals in het voorgaande geschetst. De secretarissen-generaal
hadden de joden als staatsburgers laten vallen, leverden hen in feite uit door de
onder hen ressorterende overheidsinstanties niet te verbieden op één of andere
wijze aan de deportatie medewerking te verlenen; de leiders van de Joodse Raad
hielpen de Duitsers bij de uitvoering van de maatregelen. Moesten deze gewone
joodse burgers zich onder die omstandigheden niet verlaten en vereenzaamd voelen?
En dat vooral toen zij in mei 1942 gemerkt werden met de gele ster? Waren het niet
Nederlandse politieagenten, dus Nederlandse ambtenaren, die meehielpen hen uit
de huizen te halen? Waren het niet de gemeentelijke trams van de hoofdstad van
het land, wel eens het Jeruzalem van het noorden genoemd, die hen naar de stations
vervoerden; en waren het niet de Nederlandse treinen met Nederlandse machinisten
die hen transporteerden naar Westerbork; uitgangspunt voor de ‘Arbeitseinsatz’ in
‘het oosten’?
Bij de algemene factoren die een rol hebben gespeeld in de weerloosheid der
joden, moet gewezen worden op het feit, dat de joden - als groep - de eersten waren
waartegen het gehele terroristische propaganda-apparaat van de Duitsers met volle
kracht werd ingezet. Ze werden beschimpt en belasterd en bedreigd. Bij woorden
bleef het niet. Daar waren de verscherpte uitzonderingsbepalingen, joden mochten
niet meer verhuizen, niet reizen, niet in parken wandelen, niet zwemmen, niet in
niet-joodse winkels kopen. Er kwamen aparte scholen voor joodse kinderen. Hun
fietsen werden afgenomen, hun telefoons afgesneden. Deze en nog vele andere
maatregelen tegen de joden werden tussen september 1941 en eind juli 1942
afgekondigd. Er werd ‘gebeukt’ op ‘de jood’ om hem murw te maken voor de
deportatie, om elke weerstand tegen de maatregelen van ‘het gezag’ te
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breken en het gevoel te versterken, dat het ontduiken ook van door een vreemde
overheid genomen maatregelen en door die overheid ‘met gezag’ beklede instellingen
(de Joodse Raad) ook nú ten strengste verboden was.
Bij alle pogingen om vast te stellen welke de oorzaken geweest kunnen zijn, dat
toch zo'n gering aantal joden de oorlog heeft overleefd, moeten - er is al zo vaak
op gewezen - de fatale gevolgen genoemd worden van de verschillende door de
8
Duitsers toegelaten ‘Sperren’. Door het bestaan van de verschillende vrijgestelde
groepen - alle voorlopig vrijgesteld op verschillende data - kon de ene na de andere
groep worden gedeporteerd. Met blind geloof in de kracht van de eigen Sperre men had immers geen ander houvast - bleef men in huis, tot zij, de Sperre,
waardeloos bleek te zijn, tot zij, zoals men het noemde ‘platzte’. Een ieder hoopte
op een spoedige landing der geallieerden. Maar die kwam voor een ieder te laat,
die niet de voorlopige ‘vrijstelling’ als mogelijkheid gebruikte, om zo snel mogelijk
een goed onderkomen te zoeken. Ook voor de leiding van de Joodse Raad en voor
degenen die hieraan verbonden waren hadden de Duitsers vrijstellingen verleend.
De Joodse Raad had om 35.000 gevraagd. De Duitsers halveerden het verzoek.
Binnen het systeem, de doelstellingen en de (politiek-militaire) verwachtingen van
de Joodse Raad was het aanvaarden van vrijstellingen door die Raad uit handen
van de Duitsers een vanzelfsprekende zaak geweest, maar hij kon niet - op straffe
zijn eigen bestaan te ondermijnen - het advies geven onder te duiken. Bovendien,
mede door het aanvaarden van de ‘Sperren’ werden automatisch de niet-gesperrden
joden prijsgegeven. Het was de onvermijdelijke consequentie van een principieel
fataal uitgangspunt. Na de oorlog op 8 februari 1966 verklaarde Harster tijdens een
verhoor door de Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München II openlijk: ‘Nach
dem der gesamten Deportationsaktion war die Höhe der zunächst ausgesprochene
Rückstellungen keineswegs als endgültig anzusehen; vielmehr stand von vornherein
fest, dass diese Rückstellungsgruppen im Laufe der Zeit abgebaut werden sollten.’
Het werk van de Joodse Raad was gebaseerd geweest op overleg, op loyale
samenwerking - een andere hadden de Duitsers niet geaccepteerd - en daarin nam
hij in zijn ondergang duizenden mee.

8

Er waren de meest verschillende vrijstellingen verleend, onder anderen aan ‘protestantse
joden’, buitenlandse joden, joden die in voor de Duitsers onmisbare industrie of andere
bedrijfstakken werkten en onder meer ook joden die door middel van dr. H.G. Calmeyer,
hoofd van de afdeling Innere Verwaltung, niet voor deportatie in aanmerking waren gesteld.
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In dit verband zij vermeld, dat de voorzitters van de Joodse Raad gevraagd hadden
de ‘Arbeitseinsatzstätten im Osten’ - aldus Harster tijdens het verhoor op 8 februari
1966 door de Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München II - te mogen
bezoeken. Het RSHA wees dit verzoek echter af. De Joodse Raad heeft ook geen
ernstige pogingen gedaan de berichten van Radio-Oranje over de moord op joden
in Polen te controleren en haar medewerking aan de deportatie - afgezien van
principiële stellingname hiertegen - afhankelijk te stellen van de eis, zelf, in Polen,
te onderzoeken of de berichten van Radio-Oranje juist zijn geweest. Op 29 juli 1942
berichtte Radio-Oranje: ‘Maar welk Duits oorlogsbelang is er mee gemoeid, dat
duizenden weerloze joodse Polen, bij grote groepen tegelijk, in gaskamers afgemaakt
zijn geworden? Welk oorlogsbelang, dat duizenden joodse Nederlanders thans
worden weggevoerd?’
Op 30 juli 1942 berichtte Radio-Oranje: ‘Maar wat nu gebeurt, is geen roof en
plundering meer, het is niet meer uitsluitend wegvoering om ruimte voor Duitsers
in Nederland te maken; het is zelfs geen gedwongen opeenhoping van joden in
Oost-Europa. Het is een bewuste poging tot uitroeiing; het is een bewuste poging
tot moord op weerlozen.’
En op 5 augustus verklaarde minister-president Gerbrandy voor Radio-Oranje:
‘Kardinaal Hinsley, die altijd zeer goed geïnformeerd is, heeft bevestigd dat 700.000
joden in Polen zijn uitgeroeid.’
Het is niet moeilijk in de illegale pers, alleen reeds uit de maanden juli en augustus,
nog meer waarschuwingen te vinden die in verband staan met de moord op de
joden. Maar de leiding van de Joodse Raad ging haar eigen weg, nam niet de moeite
te controleren of dit alles waar was. Evenals de secretarissen-generaal zal hij met
grote reserve, zo niet met afkeer, tegenover die ‘wilde lieden’ van de illegaliteit
hebben gestaan.
Intussen: hoe de houding van de secretarissen-generaal en de Joodse Raad,
alsmede die van de kerken en de regering in Londen zijn geweest - ook over beide
laatstgenoemde zijn vele kritische opmerkingen te maken - uiteindelijk waren de
joodse burgers zelf er voor verantwoordelijk of zij wel of niet ‘het gezag’ - vreemd
of niet vreemd - zouden gehoorzamen. Maar dat was geen kwestie van vrije wil.
Het durven ontduiken van strafbaar gestelde feiten hangt weliswaar nauw samen
met de levensbeschouwelijke en maatschappelijke instelling van het individu of de
groep waartoe hij behoort of zich rekent, maar ook van de directe dwingende kracht
waarmee het gezag zijn gezag er probeert in te hameren. Langzaam, zeer langzaam
wentelen onder dergelijke om-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

32
standigheden vaststaande ideeën om - bepaald als zij zijn door opvoeding en andere
traditionele factoren - en zoekt men - gestuwd door de wil om te blijven leven - naar
nieuwe mogelijkheden het onderdrukkingsapparaat te ontduiken. Voor de joodse
burger was deze periode van pogingen tot vernieuwde, positieve, actieve aanpassing,
dat wil zeggen van eventueel verweer, kort, zeer kort. Daarom mag bij het opsommen
van de factoren waardoor zo weinigen overleefden, of anders gezegd, zovelen
wachtten tot ze werden ‘gehaald’, deze factor niet buiten beschouwing worden
gelaten.
En dan waren er nog directe praktische moeilijkheden. Als groep waren de joden
niet alleen gekenmerkt door de ster, maar ook soms door naam of uiterlijk. Het
grootste deel van de joden waren arme joden, hadden dus geen ‘relaties’. De
verhouding jood/niet-jood was in het algemeen niet van dien aard, dat het een
vanzelfsprekendheid was, dat ‘de’ jood zo maar bij de niet-jood kon aankloppen om
steun en hulp. ‘Het merendeel van ons volk is nooit uitgesproken pro-joods
geweest...,’ schreef de Oranjekrant eind juli 1942. De joden waren de eerste grote
groep Nederlanders die als groep met ‘het onderduiken’ werden geconfronteerd.
Er was nog geen getrainde illegaliteit die met adressen, vervalste persoonsbewijzen
en levensmiddelenkaarten, ja ook met geld, klaar stond de joden op te vangen en
te helpen. De joden vormden als het ware de eerste groep, op wie die kleine, zo
uiterst kleine groepen van voortrekkers, het illegale handwerk moesten leren. Ook
dit alles maakte het voor de joden - en dat gold ook voor intellectuelen en rijken zo moeilijk te ontkomen. Het is overigens verwonderlijk wat deze eerste illegale
groepen hebben weten te improviseren.
Uit het voorgaande moge nu wel gebleken zijn, dat de omstandigheden voor de
joodse burgers zo ingrijpend waren veranderd, dat nauwelijks of niet verwacht mag
worden, dat verzet van enige omvang van de joden als joodse groep mogelijk zou
kunnen zijn. In februari 1941 waren de joodse jonge mannen die het initiatief tot het
straatverzet hadden genomen nog niet zodanig geïntimideerd, dat dit tot
dadeloosheid leidde. Dat proces zette wel in na de razzia's van februari 1941 en na
de doodsberichten uit Mauthausen. Maar toch was er nog weerstand bij het begin
der deportaties in juli 1942. Maar die weerstand werd - de redenen gaven we reeds
aan - vrij snel gebroken. Overigens, de joden reageerden op de Duitse maatregelen
niet exclusief, niet uitzonderlijk. Ondanks het feit, dat de niet-joodse bevolking meer
mogelijkheden tot uitwijken, ja tot verweer had - zij was niet geïsoleerd als de joden
en gekentekend op verschillende wijzen -
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moest zij voor de Duitse druk en de met de Duitsers samenwerkende Nederlandse
autoriteiten vrij snel bukken. Dit mogen enkele voorbeelden illustreren. In maart
1942 werd voor werkende arbeiders de verplichte tewerkstelling in Duitsland
afgekondigd. Ongeveer een jaar later waren van de 254.000 arbeiders die de Duitsers
hadden geëist, ongeveer 187.000 op transport gesteld, dat wil zeggen aan de eisen
van de Duitsers was voor 74% voldaan. Een ander voorbeeld. Toen in april 1943
in Oost-Nederland een staking uitbrak, omdat de in 1940 door de Duitsers vrijgelaten
Nederlandse krijgsgevangenen zich weer in Duitse krijgsgevangenschap moesten
melden, deed West-Nederland - en dat vooral Amsterdam met de herinnering aan
het onverbiddellijk neerslaan van de februaristaking in 1941 - niet mee. Ik hoorde
in die dagen arbeiders oproepen tot staking met de leus: ‘het gaat nu om onze eigen
mannen’, maar het mocht niet baten. Enkele bedrijven legden enkele uren het werk
stil. Een ander voorbeeld. Reeds sedert enige tijd na de invasie in Normandië in
juni 1944 hadden geallieerde vliegtuigen Nederlandse spoorwegen gebombardeerd
of beschoten. Er heerste al spoedig weinig animo onder het rijdend personeel om
te werken. Illegale bladen deden een beroep om het werk neer te leggen. Maar om
verschillende redenen bleven zij roependen in de woestijn, er was hoogstens wat
verloop onder het personeel. Toen echter in september 1944 de Nederlandse
regering in Londen de spoorwegarbeiders tot staking opriep en de directie van de
Nederlandse spoorwegen deze oproep overnam om op deze wijze de geallieerde
luchtlandingen in Arnhem mede tot een succes te maken, werd aan deze oproep
toen pas in feite gevolg gegeven omdat geallieerde troepen op Nederlands
grondgebied stonden, de bevrijding in zicht was, het bevel tot staking afkomstig was
van een door de Nederlandse bevolking in het algemeen erkende overheid, alsmede
vanwege het feit, dat strafsancties in het vooruitzicht stonden voor hen die voor de
Duitsers zouden blijven doorwerken. Een laatste voorbeeld. Toen in
oktober-november 1944 de Duitsers, zwaar gewapend de straten van vele steden
introkken en door luidsprekers omriepen, dat de mannen van 18 tot 40 jaar wat
kleren en proviand moesten pakken, zich daarna voor hun huizen opstellen of zich
op bepaalde plaatsen melden, om in Duitsland direct tewerk te worden gesteld,
gaven velen aan deze oproep gehoor. Tienduizenden mannen - naar schatting zeker
tachtig tot negentigduizend - meldden zich. De illegale pers sprak schande van
zoveel ‘Meldungsfreudigkeit’ - daarmee uiteraard niets verklarend. Met deze
voorbeelden wil ik overigens slechts aangeven hoe bijzonder moeilijk het voor de
gewone joodse burger in juli 1942 moet zijn
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geweest om een adequaat antwoord te vinden op de penibele situatie waarin hij
verkeerde. Niet alleen in juli 1942, maar ook daarna, want hoe minder joden er over
bleven, des te meer vielen de anderen op, werd in elk geval de jacht op hen
intensiever. Zij kwamen in een situatie te verkeren waaruit zij zich steeds moeilijker
konden bevrijden - niet materieel, niet psychisch.

Het hulpwerk
Ongeveer 16.000-19.000 joden zouden, zo schat men, door vlucht of onder te duiken
het leven hebben kunnen redden. Ik laat het aan anderen over te beoordelen of een
percentage van ongeveer 13 of 15 hoog of laag genoemd kan worden. Ik wil ook
niet in de beoordeling treden of de Nederlandse burgers (ik bedoel hier dus niet de
overheids- en semi-overheidsorganen) de joden in de steek hebben gelaten, want
het is wel bekend dat zij aan dezelfde angstmechanismen onderworpen waren als
de joden. Er waren kleine groepen mensen die zich actief verzetten en hulp boden.
Het is moeilijk te beoordelen in welke mate het tot de niet-joodse bevolking is
doorgedrongen welk een ramp zich onder haar ogen voltrok. Velen zal het
ongetwijfeld onverschillig hebben gelaten, anderen weer zal de ellende der joden
zijn ontgaan omdat zij zelf de grootste moeilijkheden hadden met de oplossing van
hun eigen problemen. Interesse voor ‘de joden’ zou hen ook onverbiddelijk
geconfronteerd hebben met het probleem of geen hulp moest worden aangeboden;
dit kan mede een reden zijn geweest zich af te wenden. Want men wist, dat de
Duitsers hulp aan joden als hulp aan de vijand beschouwden en met mishandeling
en concentratiekamp bestreden.
De essentie van de hulp die aan joden werd gegeven is reeds eerder verteld. In
het algemeen kunnen we onderscheiden - alhoewel de grenzen soms moeilijk zijn
te trekken - tussen materiële en immateriële, zogeheten ideële steun. Onder de
ideële hulp dienen genoemd te worden de solidariteitsbetuigingen en de
stakingsbeweging, dus bijvoorbeeld de rede van Cleveringa en de februaristaking.
Verder waren er protesten van de kerken - we wezen er op. In dit verband wijzen
wij op het protest tegen de sterilisatie in mei 1943. Daar waren verder niet-joden
die demonstratief een ster droegen (en daarvoor ook enige weken in de gevangenis
terecht kwamen). In vele tienduizenden exemplaren werd daar ook een pamflet
tegen verspreid. Verder verschenen er talloze illegale brochures, waarin op
hartstochtelijke toon geprotesteerd werd en opgeroepen joden te helpen.
Vlugschriften richten zich tot de spoorwegmannen, die de treinen met joden
vervoerden. De illegale pers riep de joden op - tevergeefs in
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het algemeen - niet te reageren op de aanwijzingen van de Joodse Raad.
Aan protesten ontbrak het niet, maar het waren de protesten van de weinigen.
Dat het te weinigen waren, wordt ook bevestigd door de ervaringen van hen, die
joden probeerden onder te brengen. Menigmaal kwam men voor een gesloten deur.
Soms werden zij, die hulp boden angstig, en wilden de joden weer kwijt; dit ging
ook wel door middel van verraad. Weer anderen maakten van de hulp een bron van
inkomsten waar zij redelijk wel bij voeren. Soms was de hulp gefingeerd en werd
de joodse onderduiker ‘onderweg’ of op een bepaald adres opgepakt. Maar dit alles
zullen we hier buiten beschouwing laten; het is overigens algemeen bekend. Hulp,
de directe materiële hulp bestond onder meer uit het verkrijgen van solide adressen,
persoonsbewijzen en distributiebescheiden, het brengen van de joden naar de
onderduikadressen en het onderdak verlenen zelf. In het begin was het uitermate
moeilijk dit alles te realiseren want het waren slechts kleine groepen, die al dit vele
werk moesten doen. Aan hen vooral is het te danken, dat menigeen het leven heeft
kunnen behouden. Naarmate echter een groter deel van de Nederlandse bevolking
moest onderduiken - voornamelijk omdat men niet in Duitsland wilde werden konden de reeds ondergedoken joden gemakkelijker door grote steunorganisaties
van de illegaliteit worden geholpen. Maar dan is het intussen reeds eind 1943, begin
1944 geworden, dat wil zeggen toen was de ramp reeds een voldongen feit. In het
algemeen kan men zeggen, dat naarmate de oorlog verstreek hulp aan joden zich
verstrengelde met hulp aan niet-joden. Het aarzelend begin van hulp aan joden
ontwikkelde zich tot een consequente steun aan allen, die voor de Duitsers op de
vlucht waren.
Bij de pogingen joden voor deportatie te behoeden, moet ook gewezen worden
op de activiteiten van onder meer Frederiks en de overigens Duitsgezinde
secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en
cultuurbescherming, prof. dr. J. van Dam, die er in slaagden van de bezetter de
toezegging te krijgen, dat 640 personen niet op transport zouden worden gesteld.
Na aanvankelijk in Barneveld te zijn geconcentreerd, werden zij echter in strijd met
de toezegging eind september 1943 naar Westerbork overgebracht en begin
september 1944 naar Theresienstadt gedeporteerd, vanwaar zij vrijwel allen na de
9
bevrijding terugkeerden. Bij
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Tot deze groep vrijgestelden behoorde onder meer prof. E.M. Meijers. De Secretaris van het
College van Curatoren van de Universiteit van Leiden, mr. P.J. Idenburg, slaagde er in
Rajakowitsch te bewegen de deportatie van prof. E.M. Meijers in elk geval voorlopig uit te
stellen.
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het vermelden van deze activiteiten van Frederiks mag intussen niet vergeten
worden, dat hij - ik moge het herhalen - de onder hem ressorterende
overheidsdiensten niet verbood aan de deportatie mede te werken.
Ook door de protestantse Kerken en de rooms-katholieke Kerk werden pogingen
in het werk gesteld joden voor wegvoering te beschermen. Zij deden dit onder meer
in een telegram van 11 juli 1942. Toen de bezetter de eis stelde, dat dit principieel,
in het algemeen tegen de deportatie gericht protest niet in de kerken mocht worden
voorgelezen en in tegenstelling tot de Nederlandse Hervormde Kerk, de
rooms-katholieke Kerk en andere protestantse Kerken aan deze eis gehoor
weigerden te geven, werden razzia's gehouden - in Den Haag op 2 augustus onder
10
leiding van Rajakowitsch - met het uiteindelijk resultaat, dat ongeveer 110
rooms-katholiek gedoopte joden naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd.
De overige opgepakten werden vrijgelaten of bleven in Westerbork achter. Later
werden ook protestantse joden naar Westerbork overgebracht (ongeveer 500) en
in september 1944 naar Theresienstadt, waar zij vrijwel allen werden bevrijd.
Al hebben slechts 5% van de joden de vernietigingskampen overleefd, al mogen
de joden op allerlei wijzen aan hun lot zijn overgelaten, het mag niet tot gevolg
hebben, dat de steun aan de joden en het verzet tegen de anti-joodse maatregelen
worden geminimaliseerd of gekleineerd. Er is een hartverwarmende solidariteit,
zelfopoffering en humaniteit geweest, als slechts in dagen van grootste nood kan
ontstaan. We behoeven slechts te denken aan angsten van hen die onderduik
verleenden, maar die angsten trotseerden. Wij behoeven slechts te denken aan de
rooms-katholieke vader en moeder die hun kinderen elke avond voor het
Christuskruis lieten beloven, dat zij nooit op straat zouden vertellen, dat beneden
hen, op de eerste etage, twee mensen waren ondergedoken, een jood en een
niet-jood, die de Duitsers zochten. Ten dele daaraan misschien heb ik het te danken
dat ik deze woorden kan schrijven. Ik denk verder aan die boerenfamilie, die tientallen
mensen op hun boerderij lieten onderduiken en een paar honderd joden bij anderen
onderbracht; drie leden van de familie gingen daarbij zelf ten onder - in
concentratiekamp en gevangenis.
Van de onderduikers zijn velen gepakt, vaak tegelijk met hen die onderdak
11
verleenden. Hoevelen van hen kwamen in gevangenis en concentra-

10
11

Brief d.d. 10 november 1942 aan SS-Untersturmführer Van der Wal (Archief HSSPF II, 1931).
Van de 16.000 ondergedoken joden is er een aantal geweest, dat verschillende
onderduikadressen had (hetgeen meer helpers impliceert); het omgekeerde is echter ook het
geval. Vaak en misschien meestal gebeurde het dat meerdere joden tegelijk op één
onderduikadres zaten. Hoe groot de omvang van het aantal onderduikadressen en van deze
hulp was, is daarom niet te schatten.
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tiekamp om? Het is de historische verdienste van de eerste illegale groepen en later
van de georganiseerde illegaliteit, de joden weer als Nederlandse staatsburgers te
hebben behandeld door hen die bescherming te verlenen, die de
secretarissen-generaal - zij voorop - hadden opgezegd. De illegaliteit hief de
uitzonderingstoestand voor de joden op en verbrak in principe het isolement waar
de Duitsers de joden hadden in gedreven.
Het reddingswerk was gevaarlijk, maar het maakte ook inventief. Op allerlei
manieren slaagde men er in onder de ogen der Duitsers duizend kleine joodse
kinderen, babies soms, te redden. Dat wilde concreet zeggen: het vervalsen van
kaartenbakken, het halen van de kinderen uit de gebouwen waar ze vertoefden,
hen zo weinig mogelijk laten huilen, hen brengen naar de onderduikadressen, hen
laten wennen aan het nieuwe milieu etc. etc. Dat alles eiste organisatie, samenleving.
Meestal wordt in verband met dit werk - en terecht - de naam van Walter Süskind
genoemd; hij is naar Theresienstadt gedeporteerd en omgekomen.
Er was nog ander verzet, dat van de zogenaamde Palestinapioniers. Van de 821
personen werden er 460 gedeporteerd. Een aantal ging op grond van hun geloofsen zionistische overtuiging - vrijwillig mee. Van de overigen bereikten circa 200
Frankrijk, van wie 80 naar Palestina konden trekken. Van hen die in Nederland
onderdoken (323 pioniers) werd ongeveer een derde gepakt. Joachim (‘Schuschu’)
Simon was degeen onder wiens leiding het uitwijken naar Frankrijk plaats vond. Hij
werd gepakt, maar pleegde januari 1943 zelfmoord in de gevangenis van Breda.
Hij wist te veel en wilde niet doorslaan. Het werk werd voortgezet door Joop
Westerweel, die reeds lang de kern van het verzet der Palestinapioniers vormde.
In augustus 1944 werd hij gefusilleerd. Joop Westerweel was geen jood. Dit feit
geeft ons aanleiding een enkele opmerking te maken over de na de oorlog gestelde
vraag, wanneer men van joods verzet of verzet van joden kon spreken. Bij de
Palestinapioniers die de grens overtrokken waren ook niet-joden, zoals niet-joden
ook joden over de grenzen smokkelden. Er is geen twijfel aan, dat het verzet der
Palestinapioniers ingegeven werd uit zionistische overwegingen. De
persoonsbewijzen en wat al niet meer, kwamen echter weer van groepen, waar
soms niet-joden en joden (waaronder er waren die van het jodendom en het joodse
geloof waren vervreemd) samen-
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werkten. Met uitzondering van het pioniersverzet kan van een eigenlijk joods verzet
nauwelijks gesproken worden. Wel is het een feit, dat joden in vrijwel alle sectoren
van de illegaliteit en het illegale hulpwerk aanwezig waren. Men kon ze ook vinden
op de internationale vluchtroutes.
Ik wil, ten slotte, samenvattend, nog eens de belangrijkste redenen opsommen, die
naar mijn mening de joden in de positie van paria's, in een uitzonderingspositie
plaatsen. Wie ook aan Nederlandse zijde medeverantwoordelijkheid daarvoor dragen,
de hoofddaders zijn de Duitsers, de nationaal-socialisten - dat zij vooropgesteld. Zij
zijn het geweest die het land binnenvielen, een ‘joods vraagstuk’ aan de orde stelden,
dat moest worden ‘opgelost’. Zij zijn het geweest, die - meestal onder valse
voorspiegelingen - Nederlandse autoriteiten en later ook leiders en leden van de
Joodse Raad - zij het op verschillende wijze - in hun misdadig systeem betrokken.
De Nederlandse autoriteiten, en met name de door de vertrekkende regering met
regeergezag beklede secretarissen-generaal werden, door volledig in strijd te
handelen met bestaande wetten, het allereerst medeplichtig aan het voltrekken van
een onderscheid in een bevolking tussen jood en niet-jood. Op die basis voltrok
zich een scheiding, waarbij de joden - uiteraard onder Duits oppertoezicht - ‘zichzelf’
zouden regeren. Zo kon - op grondslag van het Duitse Führerprincipe - een Joodse
Raad ontstaan, die zichzelf benoemde en zichzelf verantwoordelijk stelde voor de
handhaving van de rust en orde die de Duitsers eisten.
De joodse burgers hadden, ook indien zulks mogelijk ware, geen keus een andere
Raad te kiezen, want alleen een Raad die de Duitse eisen zou uitvoeren, zou door
de Duitsers worden aanvaard. Daarom was het lood om oud ijzer wie aan de top
van de of een Joodse Raad zou staan. De joodse burgers bestonden slechts via
de Joodse Raad, dat wil zeggen als administratieve eenheden die op lijsten
genummerd waren om mettertijd te worden gedeporteerd. Een ‘depersonalisatie’ zij het in maatschappelijke zin - voltrok zich, doordat zij waren geïsoleerd. Zij waren
geen ‘volledige’ mensen meer, omdat zij waren uitgestoten en in menig opzicht door
niet-joden, uit angst, werden geweerd. Deze joden stonden niet meer in de oude
werkelijkheid, en wisten niet wat te doen. Meer dan ooit waren zij een speelbal van
meedogenloze krachten, krachten, die zij nauwelijks begrepen. Het maakte hen
machteloos, dadeloos. Zij konden de illegale helpers niet bereiken, de illegale helpers
- afgezien van de reëele moeilijkheden - hen evenmin. En zo vond ongeveer 80%
der joden de dood.
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Levensberichten
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Petronella Maria Boer-den Hoed
Leiden 6 juli 1899 - Amsterdam 28 januari 1973
Het was een belangrijke gebeurtenis, toen de Amsterdamse Gemeentelijke
Universiteit in het najaar van 1929 een lectoraat in Skandinavische talen instelde.
Hierin was tot dusver in ons land nog nauwelijks geregeld universitair onderwijs
gegeven; Amsterdams universiteit was hiermee de eerste en bleef dat lange tijd;
aan de andere universiteiten is dit onderwijs pas na de Tweede Wereldoorlog goed
op gang gekomen. Een nog tamelijk onbekend, maar rijk facet was hiermee
toegevoegd aan het taal- en letterkunde-onderwijs binnen de Faculteit der Letteren.
Dit was ook tot vreugde van een aantal studenten, die in deze richting belangstelling
hadden. Ikzelf behoorde tot de eersten, die van dit onderwijs profiteerden, en hierdoor
leerde ik ook de sympathieke, jonge lector kennen: dr. Petronella den Hoed, een
leerling van prof. dr. R.C. Boer die aan de Amsterdamse Universiteit Oudgermaanse
talen doceerde.
Petronella (Nel) den Hoed is op 6 juli 1899 te Leiden geboren. Haar vader, Aart
Abraham den Hoed, was officier en was als zodanig achtereenvolgens in
verschillende plaatsen gedetacheerd: Nel den Hoed, die enig kind was, bracht haar
jeugd door in Leiden, Deventer, Den Haag, Assen en Breda. Zij koos zelf op haar
twaalfde jaar de gymnasiale opleiding en kwam in 1911 op het gymnasium in Assen,
maar reeds het volgende jaar verhuisde de familie naar Breda, waar zij haar verdere
middelbare schooljaren doorbracht en in 1917 eindexamen gymnasium deed. Haar
Bredase jaren hebben veel voor haar betekend; zij heeft de periode, die zij daar
heeft doorgebracht, zeer positief beleefd, en wellicht hebben de contacten, die zij
toen al met het katholicisme heeft gehad, er toe bijgedragen, haar belangstelling
ook in die richting te leiden en haar overgang tot het katholicisme op oudere leeftijd
voorbereid.
In 1917 begon zij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht Nederlands te studeren,
waarin zij in 1920 het kandidaatsexamen aflegde. Daarna studeerde zij in Amsterdam
bij prof. dr. R.C. Boer Oudgermaans en Oudijslands, waarbij voor haar naar haar
eigen zeggen een nieuwe wereld openging. In 1923 legde zij haar doctoraal examen
in Oudijslands af.
Hierna verbleef zij met een Deense studiebeurs een half jaar in Kopenhagen en
verwierf aansluitend hierbij een Zweedse beurs, waarmee zij een half jaar bij de
beroemde taalgeleerde prof. Axel Kock in Lund studeerde.
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Gedurende deze tijd bekwaamde zij zich ook in modern Deens en Zweeds, en in
de laatste taal legde zij in 1927 doctoraal examen af. Vanaf 1925 was zij assistente
van prof. Boer onder andere voor de moderne Skandinavische talen. Maar haar
grote liefde bleef toch het Oudijslands, waarin zij op 5 juni 1928 bij Prof. Boer
promoveerde; zij gaf als proefschrift een Oudijslandse tekst uit, de Hemingsrímur.
Het werk gaf blijk van wetenschappelijke begaafdheid en een scherpe intelligentie.
In 1929 werd Nel den Hoed benoemd tot lector aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam om onderwijs te geven in Oudijslands (ofwel Oudnoors, zoals het
ook wordt genoemd, daar deze oude talen vrijwel gelijk zijn), Deens en Zweeds. In
haar openbare les besprak zij culturele contacten tussen Nederland en
Denemarken-Zweden. Haar functie als lector vervulde zij, tot zij in 1960 hoogleraar
werd. Haar inaugurele rede op 23 mei van dat jaar ging over een Oudijslands
onderwerp. In 1969, op zeventigjarige leeftijd, trad zij af. Op 25 oktober van dat jaar
gaf zij haar afscheidscollege, ook over een Oudijslands onderwerp.
Zij vervulde haar taak als lector en later als professor met toewijding. Haar colleges
waren boeiend en onconventioneel - zeker in de jaren dertig, toen ik ze volgde. Bij
modern Deens en Zweeds voor beginners bijvoorbeeld werd er, na een kort overzicht
van de spraakkunst, al spoedig overgegaan tot het lezen van een tekst, en zowel
voor beginners als voor gevorderden waren er oefeningen in het spreken, waarbij
ook scherp op een juiste uitspraak werd gelet. De gevorderden kregen bovendien
een overzicht van de letterkunde, en in de latere jaren behandelde zij ook de moderne
experimentele letterkunde van na de tweede wereldoorlog met haar studenten. In
die tijd werd zij bijgestaan door enige assistenten, daar het aantal studenten sterk
toenam. Ook didactisch was zij zeer begaafd; zij verstond de kunst, kennis over te
dragen. Haar colleges waren daardoor inspirerend en openden voor haar leerlingen
een nieuwe wereld: die van de Skandinavische cultuur, taal en letterkunde, die haar
zo lief waren, een liefde die zij ook op haar leerlingen heeft weten over te dragen.
Ook met de latere leerlingen van na de oorlog bestond een goede band; Nel Boer
leefde belangstellend met hen mee, en zij kwamen vaak bij haar aan huis. Toen
tijdens de oorlog in 1943 de Universiteit werd gesloten, gaf zij nog aan enige
leerlingen colleges aan huis, zolang de treinverbindingen het toelieten. In 1960 heeft
zij IJsland kunnen bezoeken, het land dat haar door haar studie toch het naast aan
het hart lag.
Intussen was zij in 1931 in het huwelijk getreden met Johannes Boer, de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

43
zoon van haar leermeester, huisarts (in 1932 gepromoveerd). In 1948 is zij van hem
gescheiden, maar zij bleven bevriend; hij stierf op 2 mei 1967. Uit hun huwelijk
werden drie kinderen geboren: een zoon Johannes (geb. 1933) en twee dochters,
Constance (geb. 1934) en Heleen (geb. 1935). De oudste dochter is afgestudeerd
in de medicijnen, gehuwd en moeder van drie kinderen; de beide anderen zijn in
de muziek doorgegaan. Ook de jongste dochter is getrouwd en heeft één kind. Op
haar kleinkinderen was Nel Boer zeer gesteld; uit wat zij over hen vertelde, kon men
opmaken dat er een zeer prettige verhouding tussen hen bestond.
Van grote betekenis werd ook voor haar het katholicisme, waartoe zij in de jaren
zestig overging. Als vermeld hebben hiertoe misschien haar jeugdindrukken in Breda
bijgedragen. Ook als gecommitteerde bij eindexamens aan scholen in het Zuiden
van het land kwam zij vaak met katholieken in aanraking. Het katholicisme heeft
haar in die latere jaren veel troost en kracht gegeven.
Als persoonlijkheid was zij tegelijkertijd nuchter en diep religieus; op deze wijze
benaderde zij ook de literatuur. Hierbij had zij ook voordeel van haar zeer sterke
geheugen en haar grote belezenheid; zij had altijd citaten paraat.
Naast haar universitaire werkzaamheden gaf Nel Boer ook talenkursussen, aan
de Amsterdamse Volksuniversiteit, en een tijdlang voor de Deense Vereniging, die
na de oorlog talenkursussen in Deens organiseerde, onder andere in Amsterdam.
Ook heeft zij een jaar lang (1950-1951) Zweeds gedoceerd aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht. Verder was zij steeds bezig met wetenschappelijk werk en vertaalwerk;
zij heeft tal van Deense en Zweedse boeken vertaald, onder andere sprookjes van
Andersen en romans van de Zweedse schrijvers Hjalmar Bergman en Pär Lagerkvist.
Van haar wetenschappelijk werk heeft wellicht naast haar Oudijslandse studies,
haar Zweeds-Nederlands en Nederlands-Zweeds woordenboek het moest de
aandacht getrokken. Er bestonden omstreeks de tweede wereldoorlog nog geen
Skandinavische woordenboeken van formaat; men moest zich behelpen met de
kleine Van Goortjes of een woordenboek met Duits of Engels als tussentaal
gebruiken. Het boek was dan ook een belangrijke aanwinst, en zij heeft er een
Zweedse ridderorde voor ontvangen; maar zij was er zelf niet over tevreden: was
zij kritisch op het werk van haar leerlingen, zij was het niet minder op zichzelf. In
het begin van de oorlog was zij er aan begonnen, maar zij was de eerste jaren
gehandicapt door de gebrekkige contacten met Zweden en door allerlei praktische
moeilijkheden,
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waardoor het werk soms geruime tijd moest worden onderbroken. Maar na twaalf
jaar, in 1953, lagen toch beide delen op tafel (het eerste deel was van 1946), en
Nel Boer, die zichzelf geen volbloed lexicograaf voelde, erkende wél, dat er zich bij
het werken allerlei aardige en interessante facetten hadden voorgedaan.
Zij schreef ook een Zweedse spraakkunst, herzag de Deense spraakkunst van
prof. R.C. Boer, gaf een Zweeds leesboek uit, verzamelde en vertaalde novellen
voor Meesters der Zweedse vertelkunst en schreef voor tijdschriften en kranten tal
van artikelen, waarvan vele helaas niet meer te achterhalen of te dateren zijn. Zo
herinner ik me, in een van onze dagbladen een artikel over Holberg van haar hand
te hebben gelezen, wiens tweehonderdvijftigjarige geboortedag in het najaar van
1934 werd herdacht; maar dit artikel was niet op te sporen. Zo moeten er nog vele
artikelen en boekbesprekingen van haar hand bestaan, want zij was altijd ijverig
bezig. Een van de belangrijkste van haar kleinere publicaties is mijns insziens wel
haar uitvoerige en diepgaande inleiding voor het deel over Pär Lagerkvist in de serie
Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur. Ook was zij medewerkster
voor Skandinavische letterkunde aan de grote encyclopedie van Winkler Prins.
Daarnaast had zij echter ook ruime belangstelling en vele contacten buiten de
kring van haar eigen studie. Zij was aanhangster van de Soroptimisten en vond het
waardevol, op deze wijze ook met mensen van een ander vak in aanraking te komen.
Zij had ook enkele maatschappelijke functies: jarenlang maakte zij deel uit van het
bestuur van de Amsterdamse Universiteitsvereniging, en zij heeft ook enkele malen
colleges gegeven op de Universiteitsdag, onder andere over Potgieter en Zweden.
Van de Zweeds-Nederlandse Vereniging was zij een twaalftal jaren voorzitster, van
1953 af, en zij vervulde die functie met ijver en toewijding; voor bijeenkomsten van
de Zweedse Vereniging liet zij andere dingen schieten. Zij heeft hier ook af en toe
lezingen gehouden, wat zij ook elders vaak heeft gedaan. Ook bezocht zij trouw de
internationale tweejaarlijkse conferenties van de IASS (International Association
Scandinavian Studies), waar ik menigmaal gezellig met haar heb mogen samenzijn;
eens vierden wij tijdens een dergelijke conferentie in London met enige andere
Nederlandse deelnemers's avonds op haar kamer haar verjaardag. En heel goed
herinner ik mij haar uitstekende voordracht op een conferentie in 1958 in Lillehammer
(Noorwegen) over het ruimte-epos Aniara (1956) van één der Nobelprijswinnaars
van 1974, Harry Martinson - een werk, dat evenals op mij ook op haar een die-
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pe, onvergetelijke indruk heeft gemaakt, maar waarvan zij, heel begrijpelijk, de
vertaling niet aandurfde. Aan de laatste conferentie die zij meemaakte, in 1970 in
Bergen (Noorwegen) kon zij helaas wegens gezondheidsredenen slechts enkele
dagen deelnemen, al had zij dan toch de energie opgebracht, er heen te gaan. Zij
leed namelijk aan een hartkwaal, maar spaarde zichzelf niet: zij wilde liever wat
korter leven en dan tot het einde toe in het volle leven staan, dan voorzichtig zijn
en langzaam wegvegeteren. ‘Ze vinden mij wel, als ik dood ben,’ moet zij hebben
gezegd. En zo is het ook gegaan. Op zondagmorgen 28 januari 1973 kregen haar
kinderen telefonisch geen gehoor en vonden haar dood in bed liggen. In december
1972 had zij nog een Skandinavische Kerstavond verzorgd bij de Skandinavische
Club in Leeuwarden, en op vrijdagavond 26 januari een lezing van haar opvolger
prof. Törnkvist in de Zweedse Vereniging te Amsterdam bijgewoond; op haar tafel
lagen de papieren en aantekeningen voor een lezing over de Heilige Birgitta van
Zweden, wier dood zeshonderd jaar geleden zij in februari voor de Zweedse
Vereniging zou herdenken. Het heeft zo mogen zijn: Zij is midden in het volle leven
1
van ons heengegaan.
S. FERWERDA

Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publicaties
Hemingsrímur. Haarlem 1928 (diss. Amsterdam).
Iets over cultuuraanraking van Nederland met Denemarken en Zweden. Haarlem
1929 (openbare les Amsterdam).
Zweedse spraakkunst. Haarlem 1936 (tweede herziene druk 1947).
Zweeds handwoordenboek I Zweeds-Nederlands. Den Haag 1946 (tweede druk
1956).
Korte Deense spraakkunst door R.C. Boer, herzien door P.M. Boer-den Hoed.
Haarlem 1930 (tweede druk; derde druk 1947).
Zweeds leesboek. Den Haag 1947.
Zweeds handwoordenboek II Nederlands-Zweeds. Den Haag 1953.
De Völuspá. Op de grens van twee werelden. 1960 (inaugurele rede Amsterdam).
Oude Germaanse wijsheid. 1969 (afscheidscollege Amsterdam).

Vertalingen
Hjalmar Bergman: Katja in rok. Uit het Zweeds. Amsterdam 1937. [Flickan i frack].
H.C. Andersen: Sprookjes, vertellingen en reisverhalen. Uit het Deens. Amsterdam
1941 (vertaald tezamen met Marie Gijsberta Nijland-van der Meer en Annie
Romein-Verschoor).
Rune Lindström: Een spel van een weg die ten hemel voert. Uit het Zweeds.
Haarlem 1946.
1

Aan mevr. C. Hemker-Boer, mevr. M. Vreeken-van Brink en mevr. A. Duits-Godschalk, die
mij hebben bijgestaan met het verzamelen van gegevens over het leven van Nel Boer en met
de samenstelling van de bibliografische lijst, betuig ik mijn warme dank.
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H.C. Andersen: De rode schoentjes. Uit het Deens. Vertaald en van een biografie
voorzien. Amsterdam 1948.
E. Busch: Traumatologie van het zenuwstelsel. Uit het Deens. Utrecht 1948.
F.G. Bengtsson: Rode Orm. Uit het Zweeds. 1955.
Meesters der Zweedse vertelkunst. Zweedse novellen, verzameld, vertaald en
ingeleid. Amsterdam 1956 (tweede druk 1965).
Pär Lagerkvist: De priesteres van Delphi. Uit het Zweeds. Amsterdam 1957
[Sibyllan]

Inleidingen
J. Buchholtz: De komedie komt. Ingeleid door P.M. Boer-den Hoed. Amsterdam
1938 (Deens).
Pär Lagerkvist: De dwerg, Barabbas en Grimmige sproken. Vertaling Greta
Baars-Jelgersma, Rolv Ravn en N.G. Visser. Met een [uitvoerige en belangrijke]
inleiding over auteur en werk door P.M. Boer-den Hoed. Hasselt 1959. (Pantheon
der winnaars van de Nobelprijs).

Artikelen
De i-syncope in het Gotisch. in Neophilologus, 1946
In memoriam A.G. van Hamel in Lingua 1, 1948.
E.J. Potgieters verblijf in Zweden 1831-32 in Spiegel der Letteren 2, 1959.
Raadsel der Runen in Algemene Ontwikkelingsreeks, 1963.
Scandinavian studies in the Netherlands in Scandinavica 2, 1963.
Hin w Arb n Aseu maR in Acta Philologica Scandinavica 23, 1949.

Boekbesprekingen
D.v. Kralik: Die Ueberlieferung und Entstehung der Thidrekssaga in Jahresbücher
für die Germanische Philologie NF 11.18.31 in Museum 40, 1932, Sp. 10-12.
J. van Ham: Beschouwingen over de literaire betekenis der Laxdoelasaga in Arkiv
50, p.177-179 en Jsb. NF 12, 18, 39a, 1932.
F. de Tollenaere: De schildering van de mens in de Oudijslandse familiesage in
Museum 51, Sp. 23 ff.
Ongepubliceerd werk berust in het Skandinavisch Seminarium van de Universiteit
van Amsterdam.
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Raymond Ferdinand Martijn Jacob Gustaaf Brulez
Blankenberge 18 oktober 1895 - Brussel 17 augustus 1972
Raymond Brulez werd geboren te Blankenberge op 18 oktober 1895. Hij studeerde
letteren en wijsbegeerte aan de vrije universiteit te Brussel. Op veertigjarige leeftijd
kwam hij aan de radio (NIR), maakte de grondige wijzigingen van deze instelling
(BNRO; tenslotte BRT) mee, werd directeur van de Vlaamse Gesproken Uitzendingen
en adjunct-directeur-generaal, tot in 1960. Vóór zijn twintigste heeft hij al voor een
bestaan als schrijver gekozen en begint hij aan zijn eerste roman André Terval, of
inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid. Publicatie van dit debuut laat meer
dan een decennium (1930) op zich wachten. Brulez had in dit debuut een soort van
zelfontwerp neergelegd, doorkruist door Vermeylens Ene jeugd - het beeld van een
individualistische generatie - en door de beschouwing van Watteau's schilderij
L'indifférent. De ironische distantie waarmee hier een schijn van een zelfportret werd
opgehangen vond in de jaren na de eerste wereldoorlog geen publiek. Evenmin in
de crisisjaren die daarop volgden. Nochtans liggen in dit eerste werkje - door
Vermeylen terecht als ‘een nieuwe Ernest Staas’ begroet - de kiemen van de
uitgebreide autobiografische tetralogie van na de jongste oorlog, Mijn woningen. In
de dertiger jaren vinden we hier en daar een aanzet voor dit latere werk, naast
enkele geraffineerde vertellingen als De laatste verzoeking van Antonius (1932),
Scheherazade of literatuur als losprijs (1932), Novellen en schetsen (1936). Ook
een toneelwerk De schone slaapster (1936), waarin hij speelt met hetzelfde ironisch
inzicht in de geschiedenis. Ook als criticus laat hij zich gelden, vooral dankzij zijn
kronieken in Franse weekbladen over de Nederlandse letteren. Een aantal daarvan
werden gebundeld in Ecrivains flamands d'aujourd'hui (1938). Hierin, zoals overigens
in zijn hele oeuvre, vindt men de paradoxale kruising terug van een vlaamsgezindheid
zonder engheid en milde spot om het aards bestel dat hem verwant maakt aan de
Voltairiaanse achttiende eeuw. Wellicht was zijn grote voorbeeld in deze schijnbare
tegenstrijdigheden Maurice Barrès, aan wiens ‘culte du moi’ hij eigenlijk meer te
danken had dan aan diens later nationalisme.
Deze ‘culte du moi’, waarvan André Terval de veelbelovende aanloop was
geweest, en die een milde begrijpende maar ook ironische belangstelling voor zijn
eigen tijd helemaal niet in de weg stond, vinden wij later terug in
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de reeds vermelde tetralogie Het huis te Borgen (1950; staatsprijs voor het proza),
Het pakt der triumviren (1951), De haven (1952), en Het mirakel der rozen (1954).
Het daartussen liggend jaar 1953 werd versierd met wat hijzelf waarschijnlijk als
zijn beste werk beschouwde, de pseudohistorische ‘conte philosophique’ vertelling
De verschijning te Kallista. Ook na de oorlog blijft hij het toneel trouw met De beste
der werelden (1953) en Van Serajevo tot 4 augustus (1954; luisterspel). Daarnaast
vertaalde hij nog een aantal luisterspelen voor de radio. Zijn bijdragen in kranten
en tijdschriften mogen niet vergeten worden, evenmin als zijn stukjes - vooral in
Critisch Bulletin en Het Boek Van Nu en last but not least in het Nieuw Vlaams
Tijdschrift waarvan hij redacteur was. Van deze laatste stukjes werd een bloemlezing
samengesteld onder de betekenisvolle titel Diogeentjes. Welke afstand er tenslotte
toch nog blijft bestaan tussen het eigen leven en de geromanceerde versie die het
oeuvre daarvan brengt wordt wel duidelijk in Brulez' laatste uitgebreide werk, zijn
autobiografie in de reeks Open Kaart: De Toren van Lynkeus (1969). Een bundel
korte verhalen Proefneming tot eenzaamheid (1969) rondt zijn oeuvre af. Het is ook
een soort van testament: de humanist die gelijkmoedigheid als hoogste goed
beschouwde, wist wel dat op het einde een stukje eenzaamheid zijn deel zou worden.
Niet de laatste paradox van dit schrijversleven is geweest, dat degene die reeds
zeer vroeg geopteerd had voor een bestaan als schrijver, dit schrijven zelf altijd
nadrukkelijk als een ‘liefhebberij’ wilde blijven beschouwen, ‘een begenadiging, die
men evenmin zoeken kan als ontwijken.’ Hij behoort tot het grote ras van de Franse
moralisten en memorialisten, die uit zelfkennis bescheidenheid hebben geleerd, en
in de geschiedenis de voedingsbodem hebben gevonden van een mild sceptisme.
Vlaanderen zoals hij het in zijn leven heeft gekend, was wel geen ideale ruimte voor
deze soort van levensfilosofie. Dat wist hij zelf ook wel en het heeft zijn overtuigde
liefde voor ons kleine land zelfs niet in de weg gestaan. Had Brulez ook veel weg
van Voltaire, van Maurice Barrès, van Anatole France, van Marcel Proust en was
hij - met zijn fransgetinte naam - wel zeer verwant aan de cultuur uit het zuiden,
waarvan hij een uitzonderlijk kenner is gebleken, hij verwees ook gaarne naar de
wijze Goethe en de laatromantische Wagner. ‘Tout tend vers son contraire’ en ‘het
geluk is het andere’. Deze hem zeer geliefde spreuken leken hem de sleutel te
geven van vele schijnbare contradicties in de wereld en in hemzelf. Zijn belezenheid
was overigens indrukwekkend: samen met Marnix Gijsen is Brulez de meest gevatte
‘citateraar’ uit de Vlaamse letteren. Het juiste citaat, het flitsende aforisme, de
paradox, en
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vooral de metafoor waarvan hij zei dat hij er jarenlang door behekst was, zijn de
meest opvallende kenmerken van zijn gevatte stijl. Het is de stijl van de volmaakte
erudiete dilettant, de latere academicien. Met zijn dood werd de Vlaamse literatuur
een stuk minder compleet, heel wat armer. Zijn bijdragen tot het verruimen van onze
literaire horizon is groot geweest. Ook hierin was hij de geestelijke zoon van August
Vermeylen, wiens woord hij, misschien met een dosis (zelf-)ironie tot het zijne
maakte: ‘Vlaming zijn om Europeër te worden’. Europa was voor hem nauwelijks
groot genoeg, maar Vlaanderen niet te klein. Niemand zal het mij ten kwade duiden
dat ik hier als besluit ook hulde breng aan de oude minzame vriend waarvoor ik een
1
oprechte genegenheid koesterde.
B.F. VAN VLIERDEN (BERNARD KEMP)

1

Gegevens over leven en werken van Raymond Brulez zijn verder te vinden in de volgende
publicaties: Raymond Brulez, De toren van Lynkeus. Brugge etc. 1969; Karel Jonckheere,
Raymond Brulez. Brussel 1961 (Monografieën over Vlaamse letterkundigen 20); Maurice
Roelants, Schrijvers, wat is er van de mens? Brussel 1956 etc.; R.F. Lissens, Confrontaties.
Hasselt 1964; B.F. van Vlierden, Van In 't Wonderjaar tot De verwondering. Antwerpen 1969;
Joos Florquin, Ten huize van Raymond Brulez. Leuven 1972.
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Leendert Meeuwis van Dis
Zaamslag (Zeeuws Vlaanderen) 21 mei 1904 - Naarden 13 juni 1973
Kort na zijn dood al hebben enkele vrienden hem herdacht: Van Stralen, vroeger
leraar aan het Haarlems Coornhert-lyceum, schreef over de rector die met inzet van
al zijn gaven een nieuwe school ontwierp en anderen voor dit experiment wist te
1
winnen. Schoon over de Neerlandicus, diens wetenschappelijke belangstelling en
2
arbeid voor de didaktiek van de moedertaal. Veenendaal over activiteit in verband
3
met de stichting Het Huis Van Looy. Plantinga en Veen over een trouw lid van hun
4
gemeente, ‘broeder in het geloof voor ieder die op zijn weg kwam.’ In elk van deze
persoonlijke herinneringen herkent men Leo van Dis en samen geven ze een indruk
van de ruimte waarin hij zich bewogen heeft.
Ds. G. van Dis en Christina Duvekot hadden vier kinderen, waarvan Leen of Leo
als derde de enige zoon was. Hij groeide op in de hervormde pastorie van Zaamslag,
een klein dorp in open land dat hem altijd lief gebleven is. Wanneer hij later als
deskundige bij eindexamens zuid van de Schelde kwam - en dat zocht hij elk jaar
- logeerde hij bij de vriend van zijn jeugd; zijn belangstelling voor de Reinaert werd
mee gevoed door herinneringen aan de streek waarin hij als jongen had
rondgezworven. Vooral bond hem echter de gedachte aan thuis, het harmonische
gezin met ernst en humor, en de verering voor zijn vader. Toen hij ouder werd, leek
dit alles nog sterker te gaan spreken en hij wilde begraven worden waar zijn leven
zo gelukkig begonnen was.
Na de Terneuzense HBS (1916-1921) volgde het aanvullend staatsexamen, maar
toen in 1923 het b-deel daarvan afgelegd was, werd de studie in Utrecht al begonnen.
Het a-deel kwam een jaar later. Voor jongelui uit de periferie was zo'n gang van
zaken toen vrij gewoon en ze bleek minder bezwaarlijk dan men nu misschien denkt.
De studie verliep vlot. De vrijheid die De Vooys, Kernkamp en Van Hamel hun
studenten gunden, de rustige manier waarop de eerste tot eigen aanpak opwekte,
werkten bijzonder inspirerend. De Vooys, die met al zijn bekwaamheid niet
schroomde op eigen

1
2
3
4

Weekblad voor Leraren bij het Voorbereidend Wetenschappelijk en Hoger Algemeen Vormend
Onderwijs 5, 29 juni 1973, p.1633-1634.
Levende Talen 299, juni-juli 1973, p.318-320.
Jaarboek 1973 Haerlem, p.48-52.
Naarder Kerk-Klok 39:8, 14 juli 1973.
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beperking te wijzen, bleef de geliefde leermeester, bij zijn vijfentwintigjarig
professoraat met een bundel opstellen van oud-leerlingen gehuldigd. Hij bracht een
aantal studenten tot studie van de rederijkersperiode. De aandacht van Van Dis
ging daarbij vooral uit naar het godsdienstig conflict in hun tijd en zo koos hij na een
doctoraal cum laude (1928) de Gentse Spelen van 1539 als onderwerp van een
proefschrift. Het werd een uitstekend boek, met lof beoordeeld. De spelen van
Brugghe en Edijnghe zijn er met toelichting in afgedrukt en ook het belangrijke
Tafelspel van drie personagien, Prochiaen, Coster en Wever. Bijzonder waardevol
is de inleiding, waarin de schrijver zich niet met een algemeen oordeel tevreden
stelt, maar probeert van elk spel het godsdienstig klimaat te benaderen aan de hand
van criteria die aan zestiende-eeuwse geschriften ontleend zijn. Snel volgde daarop
de uitgave van alle negentien spelen (1939) en een opstel (1940) over het gebruik
van een concordantie door enkele rederijkers; daarna een paar boekbeoordelingen
in de Nieuwe Taalgids. De oorlog onderbrak deze werkzaamheden.
Tegen 1930 was het niet makkelijk een plaats als leraar te vinden. Van Dis begon
met korte vervangingen in Hilversum en Doetinchem en kwam toen in Dordrecht,
waar hij een erg prettig jaar had. Hij trouwde in 1930 met mej. J.A. Smelt en mede
voor haar gezondheid solliciteerde hij naar Haarlem. Dit was een begeerde plaats,
door ligging en door de eigen onderwijsregelingen. Hij werd benoemd aan de Tweede
HBS, Santpoorterplein, later Lorentzlyceum (1930-1047) en gaf ook nog een paar
jaar les aan de MMS ‘'t Kopje’ in Bloemendaal. Ze gingen in Overveen wonen en
kregen een dochter en drie zoons; later namen ze nog vier pleegkinderen op. Het
was een warm gezin, waarin ieder naar eigen mogelijkheden op kon groeien; een
gastvrije plaats voor anderen en een goede basis voor de man die zijn werk buiten
had. Mevrouw Van Dis liet hem alle vrijheid om dat zo uitvoerig te doen als hij nodig
vond. Hij overlegde alles met haar en zo vormde zij de vertrouwde achtergrond van
zijn leven.
Van Dis was een levendig en boeiend leraar met het verteltalent van zijn moeder,
die nooit ophield voor zijn lessen te werken. Hij kon streng zijn, liever ernstig,
tegenover leerlingen, maar bezat een hartelijke innemendheid die vertrouwen wekte
en tegenstrevers voor zich won. Die gave heeft hij altijd behouden, met de wat
jongensachtige losheid waardoor contact met hem zo pleizierig werd. Geen wonder
dat men hem graag tot voorzitter van een bestuur koos. De didaktiek van het
Nederlands en over het algemeen wat men nu onderwijskunde noemt, had zijn volle
belangstelling.
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Toen in 1947 het Coornhert-lyceum werd opgericht, gaf de gemeente hem de leiding
en men had moeilijk een betere keus kunnen doen. De opleiding werd ruim opgezet
met een zesjarige HBS. Cultuurgeschiedenis van het Christendom (vak en naam
zijn keuze van Van Dis), muziek en handenarbeid werden ingevoerd als verplichte
vakken en studie-uren naast de lessen. Het is een succesvol experiment geworden,
klein begonnen en onder veel moeilijkheden van huisvesting uitgebouwd. De rector
vervulde met overtuiging een dubbele taak, onderwijskundig en pastoraal. Velen
zijn hem ook om dat tweede aspect dankbaar gebleven.
Naast een zware betrekking kwamen andere taken. In oorlogstijd bracht een preek
van Ds. Koopmans hem tot verzetswerk, vooral in de L(andelijke) O(rganisatie voor
hulp aan onderduikers); daarna werkte hij mee bij Volksherstel in Bloemendaal. In
de volgende jaren ging bijna alle aandacht buiten de school naar leraarsopleiding
en maatschappelijk belang. Hij werd docent aan de School voor Taal- en Letterkunde
in Den Haag (1946-1958), lid van de examencommissie MO-Nederlands (1947),
privaat-docent in de didaktiek van de moedertaal te Utrecht (1948) en aan de
Universiteit van Amsterdam. De laatste twee functies vervulde hij door gebrek aan
tijd echter slechts kort. In 1941 was hij lid geweest van de staatscommissie die het
rapport Het onderwijs in de Nederlandse taal en Letterkunde op de middelbare
school samenstelde (Rapport-1941 of Rapport-Van den Endt genoemd). In 1959
werd hij voorzitter van een soortgelijke commissie die op verzoek van Levende
Talen in samenwerking met de drie pedagogische centra en de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde de Didactische handleiding voor de leraar in de moedertaal
uitgaf (Rapport-Van Dis). De waarde van deze twee werken, beide een aantal malen
herdrukt, heeft hij nooit overschat, maar van hun betekenis voor de praktijk bleef
Van Dis steeds overtuigd. In pedagogicis stond hij naast de man en de vrouw voor
de klas die met het lesgeven niet kon wachten tot fundamenteel onderzoek een
wetenschappelijke basis daarvoor zou hebben gelegd. Dezelfde belangstelling voor
het onderwijs als zodanig had Van Dis al eerder, met Jansonius en Naarding, tot
een driedelig schoolboek gebracht, waarin een synthese gezocht werd van de
vakonderdelen die de neerlandicus in de onderbouw te behandelen heeft.
In dezelfde periode was Van Dis mede-heroprichter en enkele malen voorzitter
van de Volksuniversiteit in Haarlem. De Nederduits-hervormde kerk diende hij in
Haarlem als kerkeraadslid, zoals later ook in Naarden. Hij nam zitting in het
hoofdbestuur van de Nederlandse Volksuniversiteit,
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het Nederlands Studenten-sanatorium, de Waterinkstichting voor school- en
beroepskeuze. Hard heeft hij zich ingespannen in het Comité tot behoud van het
Huis Van Looy (1948). Voor een groot deel is het aan zijn gave voor overleg te
danken, dat het Frans Halsmuseum nu de aanzienlijke Van Looy-verzameling bezit,
die dreigde geheel verspreid te raken. Hij werd voorzitter van de Stichting die uit
het Comité voortkwam en bleef dat tot zijn vertrek uit de stad.
Dit alles kan de indruk wekken van louter rusteloze dadendrang. Hoezeer die
voortkwam uit verantwoordelijkheidsgevoel en bewogenheid, leren onder andere
de lezingen die de firma Meulenhoff hem later in herdruk aanbood: lezingen over
het moedertaal-onderwijs en onder andere een indringende verhandeling over De
wonderlijke avonturen van Zebedeus en zijn schrijver Jac. van Looy. Hier is een
leraar aan het woord, die tot de allerbeste behoorde. De Acht lezingen vormen
slechts een keuze. Van Dis, die als kind pas angstig laat ging praten, was een
gewaardeerd spreker. Hij hield ervan gedegen documentatie door levendige
voordracht op zijn gehoor over te brengen. Ook wanneer hij voor een kleine kring
sprak, trof de zorgvuldigheid van voorbereiding; een tekort daaraan zou gebrek aan
respect tonen, zei hij eens.
In 1958 werd Van Dis inspecteur van het VHMO in Noord-Holland, van 1959 tot
1962 in Gelderland en Overijsel met standplaats Zutphen, van 1962 tot 1969
coördinerend in Noord-Holland, standplaats Naarden. Toen hij afscheid nam, wist
hij zich ook in deze functie bijzonder gewaardeerd, maar de ontwikkeling van het
onderwijs onder de onvoldoend voorbereide mammoetwet had hem ernstig
teleurgesteld.
Veel genoegen beleefde hij in die jaren aan zijn contacten met België, waar hij
onder andere Belgisch-Nederlandse cursussen leidde (1960, 1961, 1962, 1967) en
veel vrienden maakte. Hij werd er officier in de Kroonorde van België; in Nederland
in de orde van Oranje-Nassau.
Van wetenschappelijk werk was intussen niet meer gekomen. Wel verscheen in
1955 het liedboek Den Bloemhof van de Nederlantsche Ieught, maar dit werk lag
al meer dan tien jaar vrijwel klaar. Alles wat er wél gedaan werd (hiervoor niet eens
volledig opgesomd) verklaart het gebrek aan tijd voor de Neerlandistiek. Tragisch
was dat niet. In de grond werd Van Dis toch meer door de omgang met mensen
geboeid dan door studie, al heeft het verlangen daarnaar hem nooit verlaten; zijn
prachtige vakbibliotheek was daar een bewijs van. Op een gelukkige manier maakte
het onderwijs hem echter ook op dit gebied weer actief. Na het overlijden van dr.
D.C.
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Tinbergen kreeg hij de verzorging van de tekstenserie Van Alle Tijden. Vooral de
Reinaert trok hem aan en in een lange reeks drukken maakte hij er langzamerhand
een model-uitgave van. Nog in de dagen voor zijn dood verzekerde hij zich van een
opvolger die dit geliefde werk voort zou zetten.
Pas tegen en na de pensionering kwam er meer speling. Er verschenen weer
boekbesprekingen, kritischer dan vroeger, maar in dezelfde vriendelijk-waarderende
toon. Moeilijke jaren braken aan door sinds lang dreigende doofheid, een ernstige
oogziekte van mevrouw Van Dis en door de tragische dood van een kleinkind; rijke
jaren toch ook, door de hechte band met de kinderen en hun gezinnen.
Samen gingen we in opdracht van CRM het tweede deel van de Gentse Spelen
voorbereiden. Een jaar vervanging van een wetenschappelijk hoofdmedewerker
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, lessen aan de Cocma voor de opleiding
Nederlands-B (1971- ) en opnieuw aan de Haagse School beperkten de
mogelijkheden echter aanzienlijk, zodat nog maar enkele spelen voorlopig
geannoteerd waren, toen hij stierf.
In de aankondiging van zijn overlijden werd Leo van Dis een steun en een
raadsman genoemd. Gedragen door een sterk geloof is hij dat in zijn familie en
daarbuiten voor velen geweest. Hij bleef het nog toen het fatale verloop van zijn
kwaal hem duidelijk was geworden. Rustig en bereid ging hij de dood tegemoet.
B.H. ERNÉ

Voornaamste geschriften
Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Haarlem
1937 (diss. Utrecht).
De Spelen van Zinne vertoond op het landjuweel te Gent van 12-23 juni 1539.
Deel 1 tekst. Groningen-Batavia 1939 (samen met dr. B.H. Erné).
Onderzoek naar de invloed van een zestiende-eeuwse concordantie op enkele
rederijkersteksten in Bundel Opstellen van Oudleerlingen, aangeboden aan prof.
dr. C.G.N. de Vooys, Groningen-Batavia 1940, p.104-118.
Jacobus van Looy als schrijver van De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
Groningen-Djakarta 1952.
Taalbegrip en taalbeheersing. Eerste tot dertiende druk. Amsterdam 1954-1971
(samen met dr. F. Jansonius en dr. J. Naarding; de laatste druk herzien voor R.
Vos).
Den Bloem-Hof van de Nederlantsche Ieught. Amsterdam-Antwerpen 1955 (met
medewerking van dr. Jac. Smit).
Acht lezingen. Amsterdam 1969.
Jacobus van Looy in het huis van zijn jeugd in Jaarboek Haerlem 1970 en Levende
Talen 1970.

Van Alle Tijden
Beatrijs. Veertiende tot twintigste druk. Groningen 1951-1971.
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Esmoreit. Zestiende en zeventiende druk. Groningen 1954 en 1960.
Van den vos Reinaerde. Dertiende tot twintigste druk. Groningen 1953-1972.
Jeptha of Offerbelofte. Elfde druk. Groningen 1960.
Gijsbreght van Aemstel. Achttiende tot twintigste druk. Groningen 1960-1964.
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Jo van Dullemen-de Wit
Rotterdam 21 mei 1894 - 's-Gravenhage 11 november 1973
Op 11 november 1973 stierf Jo de Wit, mijn moeder. Zij stierf in de vroege ochtend
van een autoloze zondag. De oliecrisis, het gerommel in het Oosten, alles wat haar
ontgaan was in haar laatste weken vol dromen - die crisis had een stilte geschapen
zoals in geen twintig jaar was voorgekomen; je hoorde het ruisen van de bomen
weer, wij passeerden een paard en wagentje en zagen twee figuurtjes bewegen
onder de bomen van de Scheveningse weg. Je rook de zee. De politie eskorteerde
onze auto naar de kliniek om te zien of wij wel werkelijk naar onze stervende moeder
gingen; de bladeren, de gele esdoornbladeren, waarvan zij gemeend had dat het
bloesems waren (haar ogen zagen niet goed meer), vielen op de grond: nee, het
was geen lente, maar bijna winter.
En met haar verdween er niet alleen een stuk van mijn leven maar ook van een
epoque. Want zij was een van de laatsten die de paardentram nog hebben gezien
en de gaslantaarns, die de Weltschmerz kenden en Lodewijk van Deyssel. Een kind
van vóór de eeuwwisseling. Zij vertelde mij hoe zij - amper een schoolkind - het
nieuwe jaartal 1900 voor zich zag, dat vreemd lege getal met al die nullen, intrigerend
en een beetje beangstigend. De wereld sloeg een bladzij om. Jo de Wit, mijn moeder
is altijd met één voet in die tijd blijven staan, een tijd van romantiek en decadentie,
waardoorheen toch al de bries woei van vernieuwing, als een bries van avontuur.
Een kind van twee eeuwen; geboren onder het sterrenbeeld van de Tweelingen
was er altijd een tweeheid in haar wezen, zij scheen uit twee personen opgebouwd
die zelden helemaal in harmonie met elkaar waren. Nijhoff met wie ze in haar
twintiger jaren zeer bevriend was, herdoopte haar en gaf haar twee namen: Fransje
en Mary. Fransje dat was het coquette, vrolijke, temperamentvolle wezen, Mary was
de andere: de kwetsbare, de dromerige tot meditatie geneigde. Mary en Fransje in eindeloze schakeringen, in strijd met elkaar, de een heersend over de ander en
de ander weer heersend over de een, zo heb ik ze al die jaren gekend. Dolle Mina
en Eline Vere waren allebei in haar aanwezig. Onafhankelijk denken was een van
de hoekstenen van haar persoonlijkheid; zich niet laten overspoelen, zich niet
conformeren, steeds oordelen van uit een eigenheid - met hardnekkigheid heeft zij
dat nageleefd tot op haar laatste dag.
Wat ik hier schrijf heet een levensbericht (geen doodsbericht) en daarom
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volg ik de voetsporen van haar leven. Geboren werd zij in 1894 in Rotterdam, een
stad die zij graag ontvluchtte om spijbelend van school, de weilanden in te gaan of
te dobberen in een bootje op de Maas. De benardheid van de huizen, de
burgerlijkheid van haar ouderlijk huis beklemde haar (‘dikwijls droomde ik dat ik niet
het kind van mijn ouders was, maar verwisseld of ondergeschoven.’ vertelde ze
mij.) De ene eeuw gaf haar de romantiek, het fin de siècle patina, vooral ook de
onbestemde smachting, de nieuwe eeuw gaf haar avonturenzin, eigengereidheid.
Nog hingen haar kleinkinderen aan haar lippen als zij vertelde van avonturen uit
haar jeugd, van spijbelen en klimmen op daken. Foto's uit die tijd laten haar zien
als een Alice in Wonderlandachtig figuurtje, compleet met laarsjes, lang blond haar
en een intense blik uit ogen die verwonderd en toch op hun hoede de wereld in
keken. Ik begreep nooit goed hoe zij getooid met die laarsjes, half lange rokken en
strikken door de dakgoot kon wandelen zoals zij ons verzekerde te hebben gedaan.
Een zomer lang had zij zelfs samen met een vriendin een huisje boven op het dak
hetgeen zij bereikten door zich als ervaren bergbeklimmers langs een touw naar
boven te hijsen. In de wind zitten en uitkijken over de daken gaf haar een gevoel
van vrijheid. Anderzijds waren er de verhalen die haar schilderden als een
overgevoelig kind dat angsten kende voor de donkere geluiden van de stad, het
lallen van dronken zeelui, het doffe hoefgeklop van de afgedankte sleperspaarden
die hun laatste gang gingen naar het abattoir.
Mijn grootouders (mijn grootvader Adriaan de Wit was procuratiehouder) woonden
met hun gezin in die jaren in de Johan van Oldenbarneveltstraat waar ook de dichter
Leopold een tijdlang woonde en de oude Johan de Meester, die toen nog zo oud
niet was en dikwijls in de lunchpauze voor het raam kwam staan om zich te vermeien
in het jeugdig vrouwelijk schoon van de HBS-meisjes. Hij zou dan ook een van de
eersten worden die mijn moeder in haar literaire werk stimuleerde toen zij nog maar
nauwelijks de schoolbanken ontwassen was.
Het werd negentienveertien en de eerste Wereldoorlog brak uit. Veel van haar
jeugdvriendjes moesten zich in het veldgrauw steken en stuurden haar foto's waarop
zij geuniformeerd te pronk stonden. Of zij schreven melancholieke brieven vanuit
een schildwachthuisje aan ‘Lieve Jopie’. Hun lieve Jopie begon ondertussen
middelbaar frans te studeren en boekkritieken te schrijven in de Bredasche Courant.
Artikelen, verhalen in de Telegraaf en NRC-Handelsblad volgden. In 1918 debuteerde
zij, nog geen vierentwintig jaar oud met de verhalenbundel Donker geluk,
levensverbeel-
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dingen waarvan P.H. Ritter jr schreef dat de auteur ze had te boek gesteld met een
puntig goud staafje in een kwijnende herfstavond. Donker geluk - inderdaad had
die titel iets bijna profetisch. Of was het een titel geboren uit zelfkennis omdat er in
elk geluk van haar een weemoed zou worden ingebouwd om het onbereikbare en
onvolmaakte? Dit boek zeker gaf haar dat dubbelslachtige geluk: ze kreeg succes,
bewondering boven elke verwachting, maar tegelijkertijd was er de bevreemding,
twijfel die verwachtingen waar te kunnen maken en nog het meest van alles
vervreemdde dit boek haar van haar eigen kring: mijn grootmoeder heeft het boek
van haar dochter nooit willen lezen, zij was er bang van. Bang voor de openhartige
erotische ontboezemingen - waar we nu om zouden glimlachen, maar die voor die
tijd, en vooral voor de kring waartoe mijn grootouders behoorden toch zo iets als
een schandaaltje betekenden.
Mijn moeder maakte zich dan ook meer en meer los van haar ouderlijk huis en
ging in Den Haag wonen. Een periode van activiteit brak aan, van reizen, werken
en vele vriendschappen, behalve met Nijhoff ook met Roland Holst, Emmy van
Lokhorst, Reinier van Genderen Stort en vele anderen. Zij was in de bloei van haar
leven. Zij moet mooi geweest zijn te oordelen naar de portretten die Isaäc Israëls
en Haverman van haar maakten en die haar lieten zien in haar verschillende
stemmingen. Een winter lang woonde zij in Parijs in het leegstaande atelier van
Israëls in Montmartre. Zij schreef toneelkritieken in Onze Eeuw en boekkritieken in
Herman Robbers' Elzevier's Geïllustreerd Maandschrift. In 1919 verscheen de roman
De branding en in 1922 de bundel Open zee waarvoor zij de Van der Hoogtprijs
van de Maatschappij der Letterkunde kreeg. In deze laatste bundel wendde zij haar
aandacht af van de erotisch-psychologische problemen die zij in haar eerste twee
boeken had beschreven en richtte zij zich meer op haar omgeving en het doen en
laten van de mensen. Dirk Coster zou naar aanleiding van Open zee schrijven: ‘het
leven en lijden van mensen blijkt in haar een gulle effusie van medeleven te kunnen
oproepen.’ ‘...een schrijfster wier diepste klank voorlopig die eigenaardige
moederlijkheid is, een zekere moeilijk te definiëren gulheid die de verschijnselen
van het leven warm omglijdt en met een plotselinge intuïtie de diepten van hun
wezen raadt.’
Misschien is het die essentiële moederlijkheid geweest die haar uiteindlijk deed
kiezen voor huwelijk en moederschap. In 1923 trouwde zij met mijn vader Arnold
Abraham Louis Felix van Dulleman die weldra als substituut officier van justitie in
Amsterdam zijn carrière zou beginnen. Zij
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moest binnentreden in de ambtelijke wereld waarin mijn vader verkeerde, een veel
conventioneler en traditioneler wereld dan waarin zij gewend was te leven, hoewel
haar lenige geest ongetwijfeld geboeid werd door de ideeën van vernieuwing en
hervorming die mijn vader voorstond.
Anderzijds leefde zij volop in het moederschap en bleef daarnaast actief in het
literaire leven, zij bleef kritieken schrijven en had twintig jaar zitting in de Commissie
voor Schone Letteren en in de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde. Maar
romans schreef zij niet meer. De zorg voor het gezin met drie kinderen, de
oorlogsjaren en langdurige ziekenhuisverblijven doorbraken te veelvuldig de
langademige concentratie die daarvoor nodig is. Of was er ook nog een andere
reden?
Misschien was zij in wezen meer dichteres dan romancière; zij hield van
zelfbespiegeling, meditatief denken, en op latere leeftijd werd zij steeds meer
gebiologeerd door ritmes, niet alleen in woord, maar ook in beeld. Zij begon toen
te schilderen en keek naar de takken van de bomen, hoe die zich deelden, vertakten,
kruisten. Gefascineerd werd zij door weefsels, de schering en inslag. Nog in de
laatste dagen van haar leven tuurde zij op een handgevlochten presenteerblaadje
afkomstig uit Indonesië, streek er tastend met haar vingers over en zei: ‘Dat
mensenhanden dit gemaakt hebben, met zo'n grote precisie, dat boeit me.’
Maar nu loop ik op de tijd vooruit. In de dertiger jaren begon zij gedichten te
schrijven en in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog publiceerde zij deze
in de Gids en De Stem. Het waren gedichten met een metaphysische inslag (in die
tijd werd zij zeer aangetrokken tot de anthroposofie), er was een zoeken in voelbaar
naar een kosmische ordening waarin de mens een zinvol onderdeel zou kunnen
zijn. Heelal, vuur, herfst en dood, dat waren de magische kernen waaromheen haar
woorden tastten:
Hoe dwaal ik in de mantel van 't heelal,
Verkleind planeet, een waterdrop zo licht.

Uit een diepe behoefte om de Verlossingsgedachte te benaderen schreef zij een
aantal Paas- en Pinkstergedichten. Altijd zou zij een zoekende blijven, vitaal en
hardnekkig weer opverend na periodes van neerslachtigheid. Maar ook het
moederschap gaf haar motieven zoals in ‘Kinderportret’:
Hoe lang heb ik dat klein gezicht bezien
Trots en eenzelvig van verbeten pijn
Duidend op reeds lang verzonken gebiên
Die voor mij onbereikbaar, ondoorgrondelijk zijn.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

60
Al zou ik nu mijn eigen rode hart
Rukken mijn borst uit, het leggen op
Mijn stille hand, zacht, zonder smart:
Hier is het, 't is voor jou, met iedere klop...
Hij keek wel nauwelijks. Dan, betoverd naar
Zijn eigen hart, een groot en donker woud,
Daar loopt een vreemde stille tovenaar.
Zijn mondhoek trilt, zijn handen voelen koud.

Altijd hoopte zij in de toekomst meer tijd te hebben voor groter werk, maar de late
geboorte van haar derde kind - zij was toen tweeënveertig - en de oorlog namen
veel van haar krachten weg. Toch was zij altijd op haar best als er een appèl op
haar gedaan werd, als zij haar krachten moest meten met onheil, ziekte, gevaar,
dan werd de leeuwin in haar wakker. Ik zie haar nog staan als een tweede Else
Mauhs, tenger in peignoir tegenover de Gestapomannen die op een vroege ochtend
in de hongerwinter mijn vader kwamen halen. Tegelijk kwijnend en dramatisch wist
zij die mannen in te spinnen in een boeiende kluwen van woorden en schijnbaar
zinloze handelingen - want zij moest tijd winnen, genoeg tijd om mijn vader te kunnen
laten vluchten. Haar welbespraaktheid was dusdanig dat een van de Duitse officieren
verbaasd verzuchtte: ‘Sie reden wie ein Buch, hätte lieber selber Staatsanwalt
werden sollen...’
Zij triomfeerde - woorden hadden dus macht en door haar woordenrijkdom redde
zij mijn vaders leven. In zekere zin was zij een onhollandse vrouw, deze Jopie de
Wit uit Rotterdam, hoewel bij mijn weten geen sprankje uitheems bloed door haar
aderen vloeide. Haar schoonzoon noemde haar wel: Lisaweta Prokofjevna naar
een van de vrouwenfiguren uit Dostojevski's Idioot. En inderdaad hadden haar
temperament, haar wisselende stemmingen, vooral het uitdiepen van kleine
voorvallen tot dramatische hoogtepunten iets russisch. Ongetwijfeld was deze
karaktertrek wel eens vermoeiend voor de mensen die met haar samen leefden,
maar aan de andere kant had zij een grote warme belangstelling voor iedereen in
haar omgeving en ook voor vreemden die zij toevallig ontmoette. Door alles wat
leefde werd zij geboeid, zij raakte nooit afgestompt. Altijd kwam zij met verhalen
thuis, of dat nu was na een buitenlandse reis of dat zij terugkwam van de
groentenman.
In dit alles was zij Nijhoff's Fransje, de levendige, temperamentvolle. Haar andere
‘ik’, de stillere Mary werd door minder mensen waargenomen.
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Die bleef gedichten schrijven - zij bundelde in '48 Het lied vangt aan dat ook werd
opgenomen in de grotere bundel vrouwenpoëzie Het Witte Schip; die zette zich
achter de schildersezel om bloesemtakken te schilderen of haar geliefde Vondelpark
in dooisneeuw of hersttinten. Wonderlijk ook hier weer de dubbelzijdigheid van haar
wezen: de schilderingen waren bijna zonder uitzondering blijmoedig, tintelend van
leven, haar gedichten werden steeds soberder en tragischer. Zij publiceerde niet
meer, maar bleef haar emoties noteren door de zware gang van haar ouderdom
heen, soms verbaasd, soms onthecht, aanvaardend en dan weer ontgoocheld. Zij
noteerde de veranderingen in haar lichaam:
Ouder. Als een boom die in de wind
Van het najaar zich gedwee onthult,
Ben ik ijler, bijna als een kind
Dat geen donkere omwikkeling duldt.

Of zoals in het gedicht: ‘Moedervlees’
Of zij lelijk of mooi is Ze heeft gebloed
Droppels langs benen
Zij heeft gevoed
Melk op de tepels
En het was goed.
Of 't mooi was of lelijk
Het is gaan groeien Uit helder stoeien
Kwam haar en pezen
En feller keel.
Of 't mooi was of lelijk
Het moederlijf Het vlees is gaan slinken
De tempel gesloten
De poorten dicht.

Zij liet de grote woorden, de metaphysische geladenheden steeds meer achterwege.
Maar de tijd haalde haar in, te laat ontwarde zij haar eigenlijke naakte zelf uit haar
complexe wezen, uit de greep van de barokke tijd waarin zij geboren was. Haar
laatste gedichten had zij ontdaan van alle glinsteringen, klatergoud van literaire
schoonheid. Maar wie luisterde toen nog in het tumult van de nieuwe tijd waarin
men sociaal bewogen, politiek ge-
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engageerd of vormvernieuwend moet zijn naar de stamelingen van een oude vrouw?
Dat is haar tragiek geweest: dat de tijd sneller was dan haar behoedzame tred.
Zij had altijd grote, te grote verwachtingen gekoesterd, zij had gedroomd dat het
leven (en ook de dood?) zich meeslepend en openbarend aan haar zou voltrekken,
maar nu gedurende deze trage ouderdom moest zij genoegen leren nemen met de
moeizame eindeloze alledaagsheden:
Er viel scherp licht, ik zag
Het eigen arm bedrijf
Een schemer door de dag
Vermoeid verdonkerd lijf.
Het narrenpak van dromen,
Een hoed met bel en bloem
Wat anders dan de lome
Versierselen van een doem.
Toen ik de bonte vezel
Stropend had afgedaan
Heb ik als iedere ezel
De kop omlaag gedaan.

Toch gaf zij zich nooit helemaal gewonnen, zij bleef trachten de dingen in een groter
verband te plaatsen. Zo zei ze eens tegen mij: ‘Ik hoop dat mijn zonden mij vergeven
zullen worden. Ik wil best een tijdje in het vagevuur zitten als ik maar wist dat het
uiteindelijk zin had.’ Op alles reageerde zij als een sensitieve kompasnaald, snel
uit het evenwicht gestoten en altijd weer trachtend dat evenwicht te herstellen.
Hoewel ze de laatste jaren door ziekte vrijwel nooit meer buiten kwam bleef ze diep
verbonden met de natuur. Ik herinner me hoe ze mij op een dag stralend begroette
met de woorden: ‘De grote sterns komen terug. Bert Garthoff heeft gezegd dat zij
gesignaleerd zijn. Zie je wel, de natuur herstelt zich. Grote krachten, reservekrachten
zijn er in de natuur.’ Een andere keer zat zij in haar peignoir op de sofa en keek
naar twee glazenwassers die in witte overalls voor haar ramen hingen. Zij wuifde
naar hen en zij wuifden terug. Met zo'n grote intensiteit keek zij hoe het raam werd
schoongewassen, hoe de wereld daarachter opglansde - ze kon de duinen zien en
de glinsterende abelen - dat het leek of zij naar een visioen keek, dat zich plotseling
voor haar ontvouwde. En zij strompelde naar het balkon, opende de deur en zei:
‘Dank u wel. Ik hoop dat u nog lang door kunt gaan met uw mooie werk.’
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En ik zie weer voor me hoe zij met haar vingers (die idioot kleine handjes, zei Nijhoff)
heel licht de aarde van haar plantenpotten beroerde om te testen of die nog vochtig
genoeg was. Haar vingertoppen leken mij uiterst getraind, alsof zij het brailleschrift
lazen van de aarde. De stephanotis, de wasplant, de sansevieria, alles bloeide
onder haar vingers. Boeken, bloemen en kinderen, die vormden de vreugdes van
haar laatste jaren:
Maar als de kleine kinderen
Haar bezoeken
Klimt zij in hun ogen,
Ziet er het leven.

Dat zij tenslotte niet meer lezen kon, dat vond zij het zwaarst te dragen. Ik haalde
nog boeken voor slechtzienden met koeienletters uit de bibliotheek, maar die stonden
haar tegen, de keuze was zo beperkt, de boeken zelf te zwaar om vast te houden.
Even werd ze nog Fransje, toen zij de ambulance-auto werd binnengeschoven,
ze maakte grapjes en vond dat ze lekker lag, zo stevig ingesnoerd met die riemen,
als een cocon, een pakje, een bijna niets (- zo zou ze, dood, ook naar het mortuarium
reizen om opgebaard te worden). Ze ging op reis en vond het een avontuur, zoals
vroeger toen ze met de Pen naar Zweden reisde, vlak na de oorlog, voor het
Pencongres waar ze heen ging in haar versleten rokje als een assepoester en
danste met de koning in de troonzaal. Besefte zij dat dit een ander soort reis ging
worden? Ik geloof het wel. Maar zij was altijd bereid geweest zich te wagen. Een
van haar laatste gedichten getuigt van die bereidheid en ook van haar oude verlangen
zich te voegen in een grotere kosmische eenheid. Zij was haar diepste zelf trouw
gebleven:
Heelal, u neem ik in Door mijn open mond
Rond als een appel.
Als Adam zijn appel
Valt hij mij binnen
Zoet en zwaar.
Zoet voor de zinnen
Zwaar voor het weten.
Maar ik neem hem
Gretig, gretig
Door mijn lippen in
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Omdat ik mezelf wil voelen
In het einde en het begin.
INEZ VAN DULLEMEN

Voornaamste geschriften
Donker geluk. Novellen. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1918.
De branding. Roman. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1919.
Open zee. Novellen. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 1922.
Over de dichter A. Roland Holst. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948 (met andere
letterkundigen).
Het lied vangt aan. Gedichten. Santpoort, Uitg. C.A. Mees, 1948.
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Gerrit Dijkstra
Britswerd 3 december 1897 - Lochum 13 mei 1973
Dijkstra werd geboren in het dorpje Britswerd, midden in het wijde Friese land, waar
zijn vader hoofd van de openbare lagere school was. Hij zou zijn leven lang een
grote belangstelling voor Friesland en zijn taal bewaren; hij heeft eigenlijk uitsluitend
in het Fries gepubliceerd. Zijn oudere broer, waaraan hij erg gehecht was, was later
werkzaam op het PEB in Leeuwarden. Zijn moeder stierf jong; zijn vader hertrouwde
en uit dat huwelijk stamde een halfbroer, de later zo bekende chirurg uit Woerden.
Gerrit overleefde beide broers.
Na de lagere school in Britswerd, de school van zijn vader, volgde de Rijks-HBS
in Leeuwarden. Daar moet hij zich wel erg thuis gevoeld hebben, al zou een
gymnasiumopleiding voor iemand van zijn aanleg en belangstelling eigenlijk meer
voor de hand gelegen hebben. Uit die HBS-tijd (1916) is bewaard gebleven een
geschreven tijdschriftje - De Poolster (in het Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaesjesintrum te Leeuwarden), dat Dijkstra aanvankelijk met O. Noordenbos,
redigeerde. Opmerkelijk is daarin het opstel, waarin hij voor de middelbare school
de keuze van een kleiner aantal vakken verdedigde; deze bescheiden figuur was
in meer gevallen zijn tijd vooruit.
Naast de HBS moet de omgang met allerlei persoonlijkheden, vooral in een aantal
dorpspastorieën, vormend op hem hebben gewerkt; ik noem van Britswerd de
bekende socialist ds. A. van der Heide, van Roordahuizum de even bekende
communist ds. B. Boers en van Jorwerd ds. C. Hille Ris Lambers. Daarbij was de
invloed van de domineeskinderen waarschijnlijk nog wel zo belangrijk als die van
de preekheren; in elk geval zou Dijkstra zich op den duur ontwikkelen tot een
overtuigd humanist.
Na de HBS besloot Dijkstra tot een studie voor Duits, eerst langs de toen
gebruikelijke weg van middelbare acten. Maar toen aan de Groningse Universiteit
de mogelijkheid voor de studie van het Duits ook voor oud-HBS-ers door middel van
aanvullende examens geopend werd, stapte hij onmiddellijk daarop over, al moest
hij een verzwaring van de financiële lasten op de koop toenemen. Die Groninger
studententijd moet een heerlijke tijd voor hem geweest zijn; niet omdat hij intensief
aan het studentenleven deelnam - dat zat zo niet in zijn aard en anders beletten de
financiën het hem wel - maar omdat hij zo'n brede belangstelling had en de
universiteit
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hem zoveel mogelijkheden bood om zijn kennis te verdiepen. Bij de Duitse studie
had hij vooral te maken met prof. B. Sijmons, die hij vereerde en waaraan hij
ongetwijfeld zijn belangstelling voor het Oud-Noors en voor de Scandinavische talen
in het algemeen te danken had. Verder verdiepte hij zich in psychologie en filosofie,
waarbij prof. G. Heymans zijn leidsman was. De toevloed naar de universiteit was
toen nog niet zo overweldigend als nu en de belangstelling voor psychologie en
filosofie ondanks een figuur als Heymans maar matig; er waren colleges, waarbij
Dijkstra naast de latere prof. H.J.F.W. Brugmans de enige toehoorder was! De
belangstelling voor deze vakken, evenals die voor de Scandinavische talen, zou
hem een leven lang bijblijven. Persoonlijk herinner ik me nog het enthousiasme,
waarmee hij in zijn studententijd mij belangstelling voor onder meer de Präludien
van Windelband en de boeken van Henri Bergson bijbracht.
Er was nog een gebied waarop Groningen hem veel te bieden had: de muziek.
Dijkstra, zelf een goed pianist, zou niet licht een concert van het Groninger Orkest
verzuimen. Vaak zijn wij, na ons in filosofie verdiept te hebben, naar de Harmonie
getogen. Na afloop van het concert kon ik dan op een holletje nog net de laatste
trein naar Leeuwarden pakken.
Nog voor hij zijn doctoraal examen Duitse taal- en letterkunde had afgelegd was
Dijkstra al leraar in Leeuwarden geworden en was hij getrouwd met een
onderwijzeres uit Mantgum, die in zijn studententijd in Groningen voor de klas stond.
Zijn economische toestand heeft hem er ongetwijfeld toe gedwongen zo spoedig al
leraar te worden. Het hield het gevaar in dat hij kon worden ontslagen, als er een
wel-bevoegde naar zijn functie zou solliciteren. De spanning, die met die onzekerheid
gepaard gaat, is hem niet bespaard gebleven, vooral toen door de houding van een
(naar later bleek overspannen) academische docent zijn doctoraal een paar maal
moest worden uitgesteld. Zijn promotie vond plaats in 1946, ook in Groningen.
Dijkstra is leraar geweest, eerst in een combinatie van de Gemeente-HBS en het
Gymnasium in Leeuwarden, later door een combinatie aan de gymnasia in
Leeuwarden en Sneek. Hij stond bekend als een voortreffelijk leraar, die zijn
leerlingen niet alleen onderwees in de Duitse taal- en letterkunde, maar hen ook
belangstelling wist bij te brengen voor andere dingen, onder andere voor filosofie.
Hij gaf daarin lessen buiten het schoolprogramma om en pleitte ook in een lezing
voor collega's en ouders voor de invoering van filosofie als examenvak. Het kan
zeker niet los gezien worden van zijn initiatief dat het stedelijk gymnasium in
Leeuwarden in 1974 de
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enige school van dat type in Nederland was, waar de leerlingen filosofie als
eindexamenvak konden hebben.
Toen de opleiding voor een aantal middelbare acten in Leeuwarden (de latere
Noordelijke Leergangen van de Fryske Akademy) van start ging, werd Dijkstra als
docent aangetrokken, eerst voor Gotisch, later voor nieuwere filosofie
(MO-paedagogiek). Dat werk lag hem en vele jaren heeft hij daarin met grote
toewijding onderwijs gegeven. Ook in lezingen gaf hij graag zijn kennis op dit gebied
door.
Naast zijn belangstelling voor filosofie bleef die voor de Scandinavische talen
bestaan, vooral die voor het Deens. Dat blijkt uit zijn vertalingen: die van de
oudijslandse Gunnlaugssaga, maar ook van het bekende boek Fiskerne van de
Deense auteur Hans Kirk en het wat het motief betreft daarmee verwante boek
Noatun van de Faroyar-auteur William Heinesen, die ook in het Deens schrijft.
Dijkstra was een van de initiatiefnemers van de Scandinavische Contact Club in
Leeuwarden, die nu al zoveel jaren met succes de belangstelling voor het Noorden
wakker houdt. Toen wij in Groningen na het totstandkomen van een Scandinavisch
lectoraat, een soortgelijke club hadden opgericht, lag het wel voor de hand dat ik
me tot mijn oude vriend Dijkstra wendde met de aansporing in Leeuwarden iets
dergelijks tot stand te brengen. Hij heeft de jaren door deel uitgemaakt van het
bestuur van de Leeuwarder Club en is kort voor zijn dood erelid daarvan geworden.
Het was ook niet lang voor zijn dood, dat hij daar zijn laatste, als altijd op diepgaande
studie gebaseerde lezing hield. Hoe vaak zal hij in de loop der jaren daar niet het
woord hebben gevoerd op zijn bescheiden en beminnelijke wijze, zoals hij dat ook
bij tijd en wijle deed in de bekende Leeuwarder Debatingclub? Bescheidenheid was
een van zijn kenmerkendste eigenschappen. Men kan rustig zeggen dat hij te
bescheiden was en daardoor niet altijd op de juiste waarde geschat werd. Hij had
zeker een eigen gefundeerde mening over vragen en mensen en schroomde niet
die in vertrouwde vriendenkring te uiten. Maar hij hield er allerminst van zich op de
voorgrond te plaatsen. Het heeft mij eigenlijk verbaasd, dat hij zich op latere leeftijd
nog liet vinden voor het lidmaatschap van de examencommissie voor Duits MO en
voor het gecommitteerdeschap van eindexamens, al zal hij ongetwijfeld met de hem
eigen nauwgezetheid die taken hebben vervuld en daarbij zijn eigen ervaringen niet
uit het oog hebben verloren.
Dijkstra heeft na zijn studietijd altijd in Leeuwarden gewoond, met uitzondering
van een tijdje in de tweede wereldoorlog, toen het echtpaar de
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pastorie in Itens bewoonde (hun eigen huis stond dicht bij het Leeuwarder vliegveld).
Kinderen waren hen niet beschoren, nadat het eerste bij de geboorte overleden
was. Dat was jammer, want beiden hielden van kinderen, zoals zij ook van honden
hielden en daarop hun genegenheid overbrachten, toen hun kinderen ontzegd
bleven.
Dijkstra was volop een man van studie. Eigenlijk is hij zijn leven lang blijven
studeren. Zo las hij in zijn laatste tijd opnieuw Goethe en de complete werken van
Thomas Mann. Toch was hij geen boekenwurm, die buiten de lectuur geen
belangstelling had: ik noemde al zijn muzikale interesse; ook mocht hij graag schaken
en was vele jaren een verwoed tennisser. Hoe genoot hij, toen de leerlingen van
een bepaalde gymnasiumklas nog niet zo lang geleden hem naar Grouw nodigden
om een avondje met hen door te brengen; al weer een bewijs, hoe goed zijn
verhouding tot hen zoveel jaren terug geweest was. Zijn vele vrienden bewaren de
herinnering aan iemand, die altijd voor hen klaar stond, waar hij kon helpen, maar
die nooit iets voor zichzelf vroeg. Hij was een volstrekt integere figuur met een wijde
belangstelling en diepgaande kennis, altijd opgewekt, met gevoel voor humor. Een
gesprek met hem betekende een verrijking in velerlei opzicht; daarom missen zij
hem.
J.H. BROUWER

Voornaamste geschriften
Bydrage te de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan dr. E. Halbertsma.
Drachten 1946 (diss. Groningen).
De Gunnlaugssaga. In moderne âldyslânske leafdeshistoarje. Drachten 1958
(vertaling).
Hans Kirk: De fiskers. Ljouwert 1965 (vertaling).
William Heinesen: It nije hiem. Ljouwert 1972 (vertaling).
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Johannes Aloysius Antonius (Jan) Engelman
Utrecht 7 juni 1900 - Amsterdam 20 maart 1972
Onder het teken van de Tweelingen en met Venus in het huis werd Johannes
Aloysius Antonius Engelman op donderdag 7 juni 1900 in Utrecht geboren, als
negende en op één na jongste kind van Cornelis Johannes Engelman, die op 8
augustus 1859 in de Domstad geboren was, en Carolina Francisca Engelkamp, die
op 27 september 1858 in Arnhem het levenslicht zag. Op 19 april 1880 waren de
ouders van Jan Engelman in Arnhem getrouwd. Zijn vader stierf op 8 september
1922, zijn moeder op 31 januari 1933.
Al rond de eeuwwisseling had de vader van de dichter aan de Utrechtse Vismarkt
een zeer goed renderende vishandel. Het omvangrijke gezin, dat behalve uit vader
en moeder met de tien kinderen ook nog uit moeders moeder en moeders zuster,
tante Marie, bestond, leidde, met de drukte die ‘de knechten en de meiden’
meebrachten, in het grote huis een welvarend middenstandsleven, waarin de
onvolprezen kinderjuffrouw Fie met haar innige godsdienstzin en haar vrome devoties
een zeer belangrijke rol speelde. Engelman beschouwde zijn vader als ‘de meest
rechtschapen mens die hij ooit in zijn leven gekend heeft’. Over zijn moeder, die hij
op haar bidprentje ‘een sterke vrouw’ noemde, liet hij zich minder vaak uit. Zij stond
haar man in ‘de zaken’ terzijde en liet haar moederlijke taken grotendeels over aan
tante Marie en de kindermeid, die vooral met haar Marialiederen het ontvankelijke
gemoed van de jonge Engelman raakte. Zijn musische aanleg werd bovendien
gevoed doordat hij als koorknaap elke zondag de mis meezong, Palestrina leerde
kennen en zo ‘de eerste huiveringen van het schone’ door zich heen voelde vlagen.
Na de lagere school werd Jan Engelman, ‘begaafd met ingenieurshersens’, naar
de hogereburgerschool gestuurd, maar daar hield hij het niet lang vol. Hij spijbelde
voortdurend en ging liever onder de bomen van een oud landgoed aan de Kromme
Rijn Gorters Mei liggen lezen. Zijn vader stuurde daarom dit ‘koekoeksjong’ van zijn
gezin na een paar maanden naar de mulo. Daar deed Engelman na vier jaar
eindexamen met een tien voor Nederlands. Het hoofd der school adviseerde
Engelmans vader daarom zijn zoon journalist te laten worden en op zestienjarige
leeftijd begint Engelman dan ook zijn publicistische loopbaan als corrector bij het
katho-
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lieke dagblad Het Centrum. Al vlug echter gaat hij er ook de muziekrecenties mee
verzorgen, onder andere van de uitvoering van Diepenbrocks Missa in die festo in
1920. Zijn herinneringen aan deze besloten Utrechtse jaren heeft Engelman later
onder de titel Bel époque onder de Dom willen neerschrijven, het is echter bij enkele
bladzijden vol doorhalingen gebleven.
Op 1 mei 1922 trouwde Jan Engelman, op eenentwintigjarige leeftijd, met Elisabeth
Henriëtte Johanna Oosterman, die zes jaar ouder was dan hij. Uit dit huwelijk werden
twee dochters geboren, Elisabeth op 3 oktober 1923 en op 24 maart 1927 Carolien,
die op 18 april 1970 aan de gevolgen van een auto-ongeluk overleed. Zijn huwelijk
met Elisabeth Oosterman, met wie hij, naar hij zelf later meende, eigenlijk uit
‘medelijden’ getrouwd was nadat haar broer zelfmoord gepleegd had, was nagenoeg
van meet af aan een mislukking en bestond sinds 1931 in feite alleen op papier.
Wel bezocht zij hem een paar keer tijdens zijn laatste ziekte. Tien maanden na
Engelman overleed ze in januari 1973.
Nog in de wittebroodsweken, op 13 mei 1922, stuurde Engelman enkele van zijn
eerste gedichten ter publikatie naar Pieter van der Meer de Walcheren, die in de
jaren twintig, als een door de jongeren bewonderd en door pater J. Gielen van
Boekenschouw verketterd ‘voedstervader’ van het katholieke reveil, de rubriek Kunst
en Letteren van het gezaghebbende Helmondse weekblad De Nieuwe Eeuw
verzorgde. Afgezien van een jeugdgedicht dat Engelman vlak voor de wapenstilstand
van 1918 in Het Centrum liet afdrukken en waarin hij, nogal ‘sentimenteel en stuntelig’
naar hij meende, een beeld opriep van door herfstnevels gedempt klinkende
kerkklokken, vormden deze verzen zijn poëtisch debuut, mèt de gedichten in
humanitair-expressionistische trant die hij, ook in 1922 nog, aan het tijdschrift
Roeping bijdroeg. Enkele gedichten in deze toonsoort werden door Engelman nog
in zijn eerste plaquette, Het Roosvenster (1927), opgenomen. Maar de pathetische
Godslyriek van het Tilburgse Maandschrift voor Schoonheid en de daarin
gepropageerde evangelische simpelheid waren hem toch wezensvreemd. En in het
najaar van 1924 werd dan ook door zijn inspiratie in Utrecht het tijdschrift De
Gemeenschap opgericht, dat een algehele katholieke reconstructie probeerde te
bewerkstelligen en waarin niet de religieuze intentie van de dichter, maar de artistieke
realisatie van het kunstwerk ging gelden. In het redactionele beleid van De
Gemeenschap werd Engelman echter al vlug gehinderd door de buitenliteraire
sociale bewogenheid, die vooral door Albert Kuyle werd aangebracht en verdedigd
en in 1926 overlegde Engelman met zijn boezemvriend
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Hendrik Marsman en met Gerard Bruning of ze niet tot een nieuw letterkundig
periodiek konden komen, dat louter creatief werk zou publiceren. Verschil van
waardering voor het werk van Slauerhoff deed dit plan mislukken.
Op 15 februari 1926 bezocht Engelman als muziekrecensent van Het Centrum
een concert waarbij de Braziliaanse zangeres van Griekse oorsprong Vera
Janacopoulos, begeleid door het Utrechts Stedelijk Orkest optrad met liederen van
Händel, Duparc en Strawinsky. Op slag werd zij voor de dichter de ‘verpersoonlijking
van liefdegevoel en algemeen musisch gevoel.’ De door Van Vriesland en Van
Duinkerken bejubelde, maar door Ter Braak gedemasqueerde cantilene die haar
naam draagt, schreef Engelman in vijf minuten aan het tafeltje van een restaurant,
na kort daarvoor Mozarts Jupitersimfonie gehoord te hebben. Het gedicht, dat door
Coster als ‘roofbouw op het gebied der muziek’ werd gekenschetst, door Vestdijk
een ‘reincultuur van rhetoriek’ genoemd werd, vertolkt de zingende opvlucht uit de
aardse vergankelijkheid naar een blijvende harmonie van ziel en zinnen.
In 1926 volgde Engelman Pieter van der Meer de Walcheren op als redacteur
van de rubriek Kunst en Letteren van De Nieuwe Eeuw. Tot 1941 heeft hij in die
kwaliteit van week tot week het literaire leven met kritieken, beschouwingen,
boekaankondigingen, necrologieën en dergelijke gevolgd en voor een breder publiek
toegankelijk gemaakt. Bovendien refereerde hij in de rubriek Op den Kandelaar wat
er op literair en plastisch gebied in andere tijdschriften gepubliceerd werd. Engelmans
kunstpagina's werden daarbij vaak met vignetten en buitentekstplaten van Charles
Eyck, Joep Nicolas, Hendrik Wiegersma en vele anderen verlucht, zodat er geen
twijfel over kan bestaan dat zijn activiteit in dit Helmondse weekblad een zeer grote
uitwerking heeft gehad, waardoor het katholieke isolement werd opgeheven, zonder
dat zelfstandigheid en beginsel prijsgegeven werden.
Op instigatie van Marsman verscheen in 1930, in een voor die jaren opmerkelijk
moderne typografie, Engelmans tweede verzenbundel, Sine Nomine, waarin, vooral
in de cyclus Het Grensland, een synthese gezocht werd tussen motieven uit de
eerste jaren van het christendom en zintuiglijk getinte godsvoorstellingen van de
oude Grieken. In deze bundel treedt ook voor het eerst Ambrosia op, die tot het
laatst toe in zijn poëtisch werk een rol heeft gespeeld. Ambrosia was voor Engelman
niet enkel een literaire muze, wier ogenglans herinnerde aan de oogopslag van het
hemelse Lam, ze leefde in Utrecht, door de dichter zo hevig bemind, dat hij zich
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‘noch de aarde, noch de hemel kan voorstellen zonder haar.’ Het was mevrouw
Annie v.d.M.-B., ononderwezen, maar zeer intelligent. Engelman introduceerde haar
in de Utrechtse kunstwereld en heeft haar ook organisatorisch geholpen bij de opzet
van haar galerie De Reiger; zij was hem behulpzaam bij zijn voorzitterschap van
het Genootschap Kunstliefde.
Albert Kuyle's perfide optreden in de Nolens-affaire, waarbij de
Gemeenschapsredactie op 22 maart 1930 met een persoonlijk pauselijk interdict
werd bedreigd, en diens moraliserende houding tegenover Engelmans
‘liefdesavonturen’ deden de dichter in de loop van 1930 besluiten uit deze redactie
te treden. Hij gaat dan meewerken aan De Vrije Bladen, Helikon, Roeping en Forum.
Pas in 1934 keert Engelman op verzoek van Anton van Duinkerken en na vertrek
van Kuyle weer in de Gemeenschapsredactie terug.
In 1931 verlaat Engelman de echtelijke woning. Hij vindt een onderdak in het huis
Oude Gracht 231 in Utrecht waar de schilder Pyke Koch en later ook Martinus Nijhoff
enkele vertrekken bewoonden.
In de Centum nec plura-editie van Querido, verschijnt, met zinnelijke prenten van
Wiegersma, in 1932 Engelmans Tuin van Eros, een bundel die, uitgebreid, in 1934
met de Meiprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd bekroond
en stellig behoort tot het belangrijkste Nederlandse erfgoed aan poëzie uit de periode
tussen beide wereldoorlogen. In den Tuin, het introducerende gedicht uit deze
bundel, kan wel als Engelmans dichterlijke beginselverklaring beschouwd worden.
De dichter weet zich geroepen tot hemels heil, maar kan zich niet van de aardse
verlokkingen ontdoen, tot hij beseft dat de mens deel is van de vergankelijke materie
als de liefde niet als transcendente kracht beleden wordt. Het is de vervoerende
ogenglans van Ambrosia die het hem mogelijk maakt in te gaan tot God.
Op 1 oktober 1933 werd Engelman aangesteld als medewerker aan de
kunstredactie van het katholieke dagblad De Tijd in Amsterdam. Later werd deze
medewerking als een volledig redacteurschap geïnterpreteerd. Engelman schreef
aanvankelijk vooral over beeldende en bouwende kunsten en dat bracht hem, nog
meer dan al het geval was, in amicaal contact met Joep Nicolas, Henk Wiegersma,
Otto van Rees, A.C. Willink, Kees Verwey - die later Engelman op zijn ziekbed
portretteerde -, C. Stauthamer, Ch. Roelofsz, prof. J. Bronner, Moissy Kogan over
wie hij een monografie schreef, Pieter d'Hond, wiens Engelman-portret nu in het
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum aan de Juffrouw Idastraat
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in Den Haag een plaats heeft gekregen, Erich Wichman, Jan Eloy Brom die een
fraaie pinkring voor hem smeedde waarmee Engelman met een vergeeflijke ijdelheid
koketteerde, Mari Andriessen, Hildo Krop, de architecten Willem Maas en Sybold
van Ravesteyn over wiens constructivistische doelmatigheid hij al in zijn
opstellenbundel Torso in 1931 geschreven had. Tot zijn intieme vrienden behoorden
vooral ook Charles Nypels, de meestertypograaf en Charles Eyck, met wie hij in het
begin van de jaren dertig per Baloeran een zeereis maakte. Het lot van Henri Jonas,
wiens gevoelige geest het begaf onder de hypocriete roomse gewetensterreur, trof
hem alsof het hem persoonlijk overkwam. Over deze en andere beeldende
kunstenaars schreef Engelman ook in onder andere De Groene Amsterdammer,
Prisma der Kunsten en de Kroniek voor Kunst en Kultuur. Nadat Van Duinkerken,
tot hoogleraar te Nijmegen benoemd, De Tijd had verlaten, nam Engelman diens
zaterdagse literaire rubriek over; vooral in de jaren 1953 tot 1957 heeft hij in dat
kader uitvoerige letterkundige artikelen gepubliceerd, zoals hij voor 1940 in De
Nieuwe Eeuw placht te doen.
In 1935 werd Jan Engelman redacteur van het Leuvense periodiek Dietsche
Warande en Belfort; zijn belangstelling voor de Zuidnederlandse cultuur blijkt
trouwens ook uit zijn herhaalde medewerking aan Groot-Nederland.
Ook op dramatisch gebied ging hij zich in die jaren bewegen. In 1934 schreef hij
voor het Groningse Studenten Corps Vindicat Atque Polit een chinoiserie, Prinses
Turandot, op 19 en 21 oktober van dat jaar onder regie van Johan de Meester
opgevoerd. Vier jaar later schreef hij voor het Delftse Studentencorps Om de dooie
dood niet of Jan Klaassen komt naar huis, dat op 4, 5 en 6 juni 1938 onder regie
van Paul Storm en met muziek van Henk Badings op de Grote Markt van Delft
gespeeld werd.
In 1937 verhuisde Engelman van de Oude Gracht naar de bovenverdieping van
een oud palfreniershuis aan de Van Asch van Wijckkade 29bis A, waar hij jarenlang
tussen boeken, schilderijen, plastieken, glaswerk en overal rondslingerende kranten
zijn eigen huishouden beredderde en zich van tijd tot tijd te goed deed aan de
welvoorziene tafels van het stijlvolle Pays Bas, waar hij ook wel zijn bezoekers
ontving.
In 1937, het jaar waarin zijn bundel Het bezegeld hart verscheen met
archaïserender verzen in de metrische spreektrant die aan enkele grote
zeventiende-eeuwers deed denken, maakte hij bij de ingebruikneming van de nieuwe
Avro-studio kennis met de voordrachtskunstenares Joanna Diepenbrock, die zijn
voor die gelegenheid geschreven declamatorium De dijk
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voordroeg. Zij was de oudste dochter van de componist Alphons Diepenbrock, had
in Amsterdam klassieke talen gestudeerd en korte tijd les gegeven, maar was meer
geboeid door de muziek, dan door het onderwijs. Door haar maakte hij kennis met
de grote Griekse en Latijnse dichters, zij introduceerde hem ook in de kring van
haar muzikale vrienden: Bertus van Lier, Marius Flothuis, Rudolf Escher, Eduard
Reeser en Matthijs Vermeulen, die in 1946 met Joanna's zuster Thea trouwde.
Gedurende de donkere jaren van de oorlog organiseerden zij vele muziek- en literaire
avonden waarop menig kunstenaar die zich niet bij de gehate Kulturkammer
aangesloten had, nog een stuk brood kon verdienen.
De oorlog beroofde Engelman van zijn beste vriend, Hendrik Marsman, die als
schepeling van de getorpedeerde Berenice, van Bordeaux op weg naar Engeland
in de nacht van 20 op 21 juni 1940 verdronk. Een in memoriam voor de dichter van
Tempel en Kruis nam hij dan ook op in de bundel Noodweer, waarin hij in 1942 een
handvol verzen bijeenbracht die bitter van het inzicht getuigen dat deze aarde
nimmer het bovenwerelds geluk representeren kan. De tijdgedichten en berijmde
schotschriften, waarmee Engelman vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog de
Duitse vijand bestreed en aan de kaak stelde, werden gebundeld in de brochure
Vrijheid, die in 1945 werd bekroond met de prijs voor verzetspoëzie van de gemeente
Amsterdam. Uit de oorlogsjaren dateert ook zijn kerstspelletje Kindje wiegen.
In de eerste jaren na de oorlog ontwierp Engelman met de deskundige steun van
Joanna Diepenbrock het libretto voor de opera Philomela, waarvoor Hendrik
Andriessen de partituur schreef. De tekst werd in 1948 afgedrukt in het bibliofiele
tijdschrift De Harp, dat Engelman met Adriaan Roland Holst en Martinus Nijhoff
opgericht had. Er verschenen slechts twee afleveringen. In dat jaar voltooide
Engelman ook zijn Nederlandse herdichting van de tekst van Bachs Mattheus
Passion, waarvan de muzikale kwaliteiten alom geprezen werden.
Uit zijn liefde voor Joanna Diepenbrock werd op 3 juni 1948 een zoon, Florian
Diepenbrock, geboren.
In 1953 volgde Engelman Anton van Duinkerken op aan de Jan van Eijckacademie
in Maastricht als hoogleraar in de nieuwere kunstgeschiedenis en esthetica. Op 3
februari 1953 aanvaardde hij dat ambt met het uitspreken van een intreerede over
Echt en vals primitivisme. Deze functie heeft hij echter slechts kort vervuld.
In 1954 werd hem voor zijn gehele dichterlijke en kritische oeuvre de Constantijn
Huygensprijs van de stad 's-Gravenhage toegekend. De essay-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

75
prijs van Amsterdam èn de ANWB-prijs verwierf hij met zijn Griekse reisboek Twee
maal Apollo uit 1955. In 1956 werd door het ATG in de Amsterdamse
Stadsschouwburg met groot succes zijn vertaling van Sofokles' Koning Oidipoes
ten tonele gevoerd. Het Utrechtse Genootschap Kunstliefde vierde in 1958 onder
zijn voorzitterschap zijn honderdvijftigjarig bestaan. Mede door zijn lidmaatschap
van de Gemengde Technische Commissie tot uitvoering van het Nederlands-Belgisch
Cultureel Akkoord onderhield Engelman relaties met Vlaamse auteurs als Herman
Teirlinck en Maurice Roelants en kwam de schilder Albert Servaes naar Engelman
om hulp toen hij, beschuldigd van collaboratie met de Duitsers, door een Belgisch
tribunaal ter dood veroordeeld was.
Maar hoewel Engelman in deze jaren en in het begin van de jaren zestig
onverminderd werkzaam bleef, wist hij, zonder dat hij zich daaromtrent iets
voorspiegelde, dat zijn visies, zijn spreektrant, zijn thema's gedateerd schenen, dat
hij gedoodverfd werd als een avantgardist uit de twintiger jaren maar nu beschouwd
werd als een estheet zonder enige realiteitszin. Dit heeft hem dieper geraakt dan
hij ooit zou hebben willen toegeven. Maar in het exemplaar van zijn laatste bundeltje,
Het bittermeer, dat hij me in juni 1969 ten geschenke deed, schreef hij, in een
handschrift dat niets meer had van het voortstromende van weleer: ‘Niet om
bewondering, wel om begrip vraagt de dichter.’ Maar door de ontwikkeling die de
kunsten genomen hadden, was hij in een polemische situatie geraakt, waar zijn op
harmonie gerichte aard niet tegen opgewassen bleek.
Meer en meer trok hij zich terug in lectuur en studie. In 1964 hield hij voor het
Utrechtse Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen zijn grote rede
over Het Christendom van Hölderlin. In de wetenschappelijke wereld had Engelman
veel vrienden: prof. C. Gerretson, prof. P. Geyl, de kunsthistoricus prof. Jan van
Gelder, dr. Elizabeth Houtzager, de toenmalige directrice van het Utrechtse Centraal
Museum, prof. Ozinga, dr. Poelhekke van het Nederlands Instituut in Rome en vele
anderen. Een hartelijke vriendschap onderhield hij met mevr. Jet van Dam van Isselt
die het leven van Benvenuto Cellini vertaalde en met jhr. Radermacher Schorer en
diens vrouw Charlotte wier huis altijd voor kunstenaars openstond. Tot zijn intieme
vrienden behoorden ook Wouter en Annie Paap. Zijn vriendin Marion Laudy,
schrijfster van de Amerikaanse roman Vergeef de onstuimigen, was tot zijn grote
verdriet al in 1947 naar Mexico vertrokken.
Op Engelmans zesenzestigste verjaardag overleed na een langdurig ziekbed
Joanna Diepenbrock. Haar dood heeft hem gebroken, en in januari
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1967 werd het duidelijk dat hij niet langer alleen in Utrecht kon blijven wonen. Hij
koos domicilie in het huis aan de Joh. Verhulststraat 89, waar Joanna Diepenbrock
gewoond had en waar zijn zoon Florian hoofdbewoner geworden was. De huisarts,
dr. Luza, vond het nodig dat Engelman terstond ter observatie in het ziekenhuis
werd opgenomen. Na zes weken werd hij ontslagen en nam hij voorgoed zijn intrek
in het huis van zijn zoon.
In juni 1968 bracht hij nog een bezoek aan de doodzieke Anton van Duinkerken
in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. Hij trof hem aan ‘als een van pijn brullend
dier die geen medicijnen tegen de pijn wilde, omdat hij bang was dat zijn geest
versluierd zou worden.’ Ook dit sterfbed van Van Duinkerken heeft Engelman zeer
aangegrepen. Bovendien liet zijn eigen gezondheid gaandeweg meer en meer te
wensen over. Het lezen vermoeide hem te zeer, schrijven kon hij enkel nog met de
allergrootste inspanning. Met de hulp van een dagverpleegster heeft mevr. Dien
van Wageningen hem in de laatste zeven maanden van zijn ziekte met een
voorbeeldige toewijding en trouw verzorgd, totdat op 20 maart 1972, 's morgens om
negen uur een einde kwam aan zijn aardse leven. Onder grote belangstelling werd
zijn stoffelijk overschot op 23 maart 1972 op Buitenveldert ter aarde besteld.
Jan Engelman was een toegewijde vriend. In dankbare herinnering mag ik
getuigen, dat hij mij bij het schrijven van de studies die ik aan zijn werk wijdde, heeft
geholpen waar dat maar in zijn vermogen lag, zonder dat zijn persoon ooit het zicht
op zijn werk belemmerde. Zelfs toen zijn slopende ziekte hem de spraak bijna
ontnomen had en zijn lenige geest aan helderheid had ingeboet, was hij beschikbaar.
JAN CARTENS

Voornaamste geschriften
Een beknopte bibliografie van Engelmans werk vindt men in Jan Cartens, Jan
Engelman, tweede druk, [Brugge-Utrecht] 1967 (Ontmoetingen nr.20), p.45-46. Aan
het daar vermelde werk moet worden toegevoegd Engelmans verzenbundel Het
bittermeer, Em. Querido's Uitgeverij n.v., Amsterdam 1969.
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Clara Augusta Mathilde Hammerich-Flensborg
Roskilde 12 juni 1894 - Hillerød 19 mei 1972
Clara Hammerich voltooide kort voor haar dood haar memoires die in enigszins
bewerkte vorm - samen met de herinneringen van haar man, de befaamde germanist
Louis L. Hammerich - in 1973 in boekvorm zijn verschenen onder de titel Duo, Clara
og Louis Hammerichs erindringer.
Tal van gegevens voor dit levensbericht zijn ontleend aan deze memoires waarin
achter een ontwapenende oppervlakkigheid een vrouw met zeer bijzondere
kwaliteiten schuil gaat, die zich in Denemarken voor de Nederlandse en Vlaamse
schrijvers inzette met een werkcapaciteit, een kundigheid en een enthousiasme die
het grootste respect afdwingen.
Clara Hammerich - Claes voor haar talloze vrienden en vriendinnen - was trots
op haar voorgeslacht dat van vaders- en moederszijde vele dominees, hereboeren,
militairen en hoge ambtenaren telde.
Haar eigen vader, predikantszoon, was boekhandelaar in Roskilde. Zo raakte zij
al heel vroeg vertrouwd met de wereld van het boek. Tijdens haar schooljaren gaf
ze duidelijk blijk van een goede talenaanleg en na haar eindexamen was ze een
jaar in Genève. Daarna begon ze een kantoorcarrière, die ze combineerde met een
vrolijk studentenleven, dank zij haar verloving met de slechts twee jaar oudere Louis
Hammerich met wie ze al bevriend was op school in Roskilde. In 1917 trouwde het
paar en in 1918 werden ze in opdracht van het Deens Rode Kruis voor een jaar
uitgezonden naar Berlijn. Later, in 1921, volgde nog een internationale opdracht in
Parijs. Louis Hammerich had zich in verband met zijn germanistische studie reeds
enige jaren beziggehouden met het Nederlands. In 1925 - hij was toen al ruim drie
jaar hoogleraar! - bracht de kleine familie (er was inmiddels een zoon geboren) een
studieverlof door in Nederland, en wel in Hilversum.
In deze vijf maanden werden vriendschappen voor het leven gesloten onder
andere met Hammerichs collega A.G. van Hamel. Hier ook legde Clara de grondslag
voor haar kennis van Nederland en de Nederlandse taal. Met De opstandigen en
met Merijntje Gijzens jeugd in de koffer keerde ze terug naar Kopenhagen. Het
zouden haar eerste vertalingen uit het Nederlands worden. De opstandigen bleek
al spoedig een groot succes te worden, maar Merijntje kon het niet maken... In 1931
volgde Het beloofde land van Ina Boudier-Bakker. Met Jo van Ammers-Küller (vijftien
titels) en Ina Bou-
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dier-Bakker (negen titels) deed de Nederlandse familieroman zijn intrede in vele
Deense gezinnen.
Als men de lange lijst van Clara Hammerichs vertalingen nader beziet, overwegen
de goed in de markt liggende auteurs. Naast de reeds genoemden bijvoorbeeld Piet
Bakker, A. den Doolaard, Anne de Vries, An Rutgers van der Loeff, Arij den Hertog
en Karel Eykman, elk met een reeks titels. Wie uit eigen ervaring weet hoe moeilijk
het samenspel van vertaler en uitgever is, wanneer het om plaatsen van literair werk
uit de zogenaamde kleine talen gaat, verwondert zich niet over de lijst en stelt vast
dat het Clara Hammerich toch óók lukte om werk van een Maria Dermoût, een Anton
Koolhaas, Willem Elsschot, Gerard Walschap en Filip de Pillecyn gepubliceerd te
krijgen, weliswaar zonder dat dit bij het lezerspubliek merkbare sporen achterliet.
De vertalingen van Gilliams Elias of het gevecht met de nachtegalen en Teirlincks
Marie Speermalie behoren tot de vertalingen die onuitgegeven bleven liggen; een
lot dat helaas niet zeldzaam is voor een nederlandstalig boek van allure.
In de late herfst van haar leven zette Clara Hammerich de kroon op haar werk
voor onze letterkunde met de uitgave van twee omvangrijke bloemlezingen, beide
ingeleid door haar man prof. dr. Louis L. Hammerich. De eerste, van 1966, is gewijd
aan Vlaams proza, de tweede bloemlezing uitsluitend aan Noord-Nederlands proza.
Dat deze uitgaven tot stand kwamen met officiële steun van Belgische, Nederlandse
en Deense zijde heeft haar een zeer grote voldoening geschonken.
Clara Hammerichs verdiensten werden trouwens reeds vroeg erkend. In 1933
immers werd ze al tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkozen.
In 1954 resp. 1957 vielen haar koninklijke onderscheidingen van Deense en
Nederlandse zijde ten deel.
Nederlands was niet de enige taal waaruit Clara Hammerich vertaalde. Tot haar
productie behoort het werk van Fallada, Hellmuth Krist, Irmgard Keun, Neumann
en vooral Stefan Zweig. Daarnaast vertaalde ze vele Engelse en Franse romans,
kunstboeken, populair-wetenschappelijke werken van velerlei aard, om nog maar
te zwijgen van de talloze losse novellen en artikelen die hun weg vonden naar
Deense dag- en weekbladen. Alles bij elkaar ruim driehonderdvijftig titels. Als
redactie-secretaresse van het indrukwekkende standaardwerk Holland-Danmark
(1946) verzette ze veel waardevol werk.
Als men haar vroeg, hoe ze het klaar speelde naast al haar andere activiteiten
en reizen zoveel te presteren, was haar antwoord: ‘Oh, vertalen doe
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ik 's morgens in bed, en op reis, zo tussen neus en lippen door, in de verloren
uurtjes!’
Het is niet verwonderlijk dat Clara Hammerich nauw betrokken was bij de oprichting
van het Deense verbond van vertalers (1944). Van 1948 tot 1970 was zij
vice-voorzitter van deze vakvereniging, die onder meer heeft bereikt dat thans alle
Deense vertalers de zogenaamde bibliotheekpenning ontvangen.
In 1963 ontving ze ter gelegenheid van haar veertigjarig vertaalstersjubileum de
Deense Vertalersprijs, in 1970 gevolgd door een legaat.
Claes Hammerich was een stralende verschijning, een uitgesproken extravert type
vrouw voor wie het contact van mens tot mens een levensvoorwaarde was. Ze wist
een sfeer van festivitas om zich heen te scheppen. Op congressen en conferenties
kwamen haar spontane contactuele eigenschappen en haar sprankelende
conversatie - waarin ze soms ook heel raak en vinnig uit de hoek kon schieten voortreffelijk tot hun recht.
In 1931 trad ze toe tot de Pen en vertegenwoordigde een week later Denemarken
op het congres in Nederland. Dit congres luidde een lange reeks van feestelijke
ervaringen en langdurige vriendschappen in, die zij steeds weer productief wist te
maken in haar contacten met Deense uitgevers. Van 1961 tot 1965 was zij, die altijd
met zoveel verve naar buiten optrad en tal van bijeenkomsten organiseerde,
presidente van de Deense Pen.
Organiseren was trouwens haar lust en haar leven. Dat blijkt ook uit haar
activiteiten binnen de Soroptimistenbeweging. Bij de oprichting van de eerste Deense
Soroptimistenclub werd zij onmiddellijk secretaresse. Van de tweeënveertig clubs
die Denemarken thans telt, heeft Clara er zesendertig persoonlijk gestart. Het
‘sorren’-werk was een kolfje naar haar hand: het betekende immers weer nieuwe
en boeiende contacten en ook reizen tot ver buiten de grenzen van Europa, vooral
in haar functie van presidente der Europese federatie.
En dan was er vanaf 1955 nog de wekelijkse ‘brievenbus’ in een Deens weekblad,
die ze tot vlak voor haar dood verzorgde! Het is aandoenlijk te lezen hoe Clara en
haar hooggeleerde echtgenoot zich niet zelden gezamenlijk bogen over de meest
uiteenlopende vragen die binnenstroomden. Hier als in zoveel andere en
belangrijkere levenssituaties vangen we een glimp op van de innige verbondenheid
tussen deze twee sterke en zo zeer verschillende mensen, die de kunst verstonden
elkaar de vrijheid te geven die ze ieder voor zich nodig hadden.
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‘Det gaelder om at kunne sige baade goddag og farvel’, zo luidde haar vertaling van
het Nederlandse ‘er is een tijd van komen en van gaan’, een spreekwijze die op een
groot deel van haar leven van toepassing is geweest. Voor de zeer velen in
Nederland en België die deze vrouw, die met zoveel allure op de bres stond voor
onze Nederlandse letterkunde, waardeerden, is het nu een definitief ‘farvel’
geworden.
AMY VAN MARKEN

Voornaamste geschriften
Jo van Ammers-Küller, De oprørske (De opstandigen). 1927.
A.M. de Jong, Merinus Gejsens barndom (Merijntje Gijzens jeugd: Het verraad).
1928.
Marie Schmitz, Den store hjemvé (Het grote heimwee). 1929.
Jo van Ammers-Küller, På skillevejen (De opstandigen II: Vrouwenkruistocht).
1930.
Jo van Ammers-Küller, Maskerade (Maskerade). 1931.
Ina Boudier-Bakker, Det forjaettede land (Het beloofde land). 1931.
Ina Boudier Bakker, Det banker på døren (De klop op de deur). 1931-32.
Cissy van Marxveld, Borgemesterens tvillinger (De stormers). 1931.
Jo van Ammers-Küller, Tantalus (Tantalus). 1932.
Jo van Ammers-Küller, Eva of aeblet (De opstandigen III: De appel en Eva). 1932.
Jo van Ammers-Küller, Ej blot til lyst (Het huis der vreugden). 1933.
Jo van Ammers-Küller, Jenny Heysten (Jenny Heysten). 1934.
Jo van Ammers-Küller, Ildprøven (Frans van Altena's vuurproef). 1934.
Jo van Ammers-Küller, Prins Inkognito (Prins Incognito). 1935.
Ina Boudier-Bakker, Hjertets armod (Armoede). 1935.
Jo van Ammers-Küller, Konge, dame, knaegt I: Patrioterne (Heren, knechten,
vrouwen I: De patriotten). 1936.
Ina Boudier-Bakker, Fru Jacoba (Vrouw Jacob). 1936.
Jo van Ammers-Küller, Konge, dame, knaegt II: Hjerter er trumf (Heren, knechten
en vrouwen II: De sans-culotten). 1936.
Ina Boudier-Bakker, jets spejl (Het spiegeltje). 1937.
Antoon Coolen, De tre brødre (De drie gebroeders). 1937.
Willem Elsschot, Adèle (Tsjip). 1937.
Anne de Vries, Bartje (Bartje). 1937.
Jo van Ammers-Küller, Konge, dame, knaegt III: Vundet spil, Huset med de to
dore (Heren, knechten en vrouwen III: De getrouwen). 1938-1942.
Ina Boudier-Bakker, Mødre (Naar de overkant; Moeders; Paul). 1938.
Mien Labberton, Det støre sporgsmål (De grote vraag). 1938.
Th. Van Schelven, Hvad får De ud af livet? (Wat maakt U van Uw leven?). 1938.
Ina Boudier-Bakker, Den store vej (Aan den grooten weg). 1939.
Arij den Hertog, Kvinder til Jacatra (Vrouwen van Jacatra). 1939.
Jo van Ammers-Küller, Elselina (Elzelina). 1940.
Kitty de Josselin de Jong, Familien på Enk (De appel en de stam). 1940.
Hans Nesna, Hollands skaebnetime (Toen het vaderland riep). 1940.
Jan Gerhard Toonder, Ung mand slår sig igennem (Een man zet door). 1940.
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Anne de Vries, Hilde (Hilde). 1940.
Piet Bakker, Braending (Branding). 1941.
Anne de Vries, Bartje søger lykken (Bartje zoekt het geluk). 1941.
Gerard Walschap, Et menneske der vil det gode (Een mens van goeden wil).
1941.
Cor Bruyn, Strandens folk (Sil de strandjutter). 1942.
Piet Bakker, Frans (Ciske de rat). 1943.
Arij den Hertog, Maegtige Holland (Machtig Holland). 1943.
Piet Bakker, Frans vokser op (Ciske groeit op). 1944.
Leonard Huizinga, Den 7. dag (De zevende dag). 1945.
Kitty de Josselin de Jong, Svaret (Het antwoord). 1945.
Arij den Hertog, Mor Sigbrit (Sybrecht Willemsdochter). 1946.
Anne de Vries, Rotteungen (Ratje, een jongen van de straat). 1947.
Piet Bakker, Frans bliver mand (Ciske de man). 1948.
Piet Bakker, Barndom i gyden (Jeugd in de pijp). 1949.
Ina Boudier-Bakker, Guld af strå (Goud uit stro). 1951.
Antoon Coolen, Under Guds himmel (Kinderen van ons volk). 1953.
Anne de Vries, Vi lever kun én gang (Wij leven maar eens). 1953.
Piet Bakker, Kidnappet (Kidnap). 1954.
A. den Doolaard, Digerne brister (Het verjaagde water). 1954.
Pierre H. Dubois, Med fingeren på laeben (Een vinger op de lippen). 1954.
An Rutgers van der Loeff-Basenau, Nybyggerbørn (De kinderkaravaan). 1955.
A. den Doolaard, Albanerdrengen (De herberg met het hoefijzer). 1956.
Clare Lennart, Den rosenrøde stad (Stad met rose huizen). 1956.
An Rutgers van der Loeff-Basenau, I kamp mod lavinerne (Lawines razen). 1956.
A. den Doolaard, Land bag Guds ryg (Het land achter Gods rug). 1956.
Cornelie A. Mees, Demeters datter (Demeters dochter). 1957.
Jacoba van Velde, Den store sal (De grote zaal). 1957.
An Rutgers van der Loeff-Basenau, Den dødsdømte landsby (Ze verdrinken ons
dorp). 1958.
Maria Dermoût, De titusinde ting (De tienduizend dingen). 1959.
Jef Last, Bontot og hans ven (Bontot en Koese). 1960.
L.D. Brongersma en G.F. Venema, Det ukendte Ny-Guinea (Het witte hart van
Nieuw-Guinea). 1961.
Jo Elsendoorn, I Coyamas fodspor (In het voetspoor van Coyama). 1961.
Gerard Knuttel, Vincent van Gogh (Vincent van Gogh). 1963.
Filip de Pillecijn, Naervaerelse (De aanwezigheid). 1963.
An Rutgers van der Loeff-Basenau, Graekerdrengens flugt (Vlucht, Wassili,
vlucht!). 1963.
Anne de Vries, Panokko og hans venner (Panokko en zijn vrienden). 1963.
J.H. van den Berg, Psykologi ved en sygeseng (Psychologie van het ziekbed).
1964.
Anne de Vries, Panokko i urskoven (Panokko en de wildernis). 1964.
Anne de Vries, Panokko og de hvide mennesker (Panokko en de witte mensen).
1965.
Nyere flamsk prosa. En antologi. 1966.
Karel Eykman (red.) Hvad Bibelen fortaeller (naar de serie Wat de Bijbel ons
vertelt). 1967-1971.
Anton Koolhaas, En blomst i morgen (Een bloem voor morgen uit Vleugels voor
een rat). 1967.
Jaap ter Haar, Boris (Boris). 1968.
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Nyere hollandsk prosa. En antologi. 1968.
Karel Eykman, Den nye by (De nieuwe stad). 1971.
Karel Eykman, Da Gud skabte jorden (Het begin). 1971.
Voorts heeft Clara Hammerich nog een aantal teksten van kinderboeken vertaald,
onder andere van Clinge Doorenbos, Jeanne Koning, Dick Laan, Willy Schermele
en Else Stam.
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Dirk de Jong
Breda 3 oktober 1910 - Otterlo 31 mei 1974
Op verzoek van Dirk de Jong, die jarenlang actief lid is geweest van de Commissie
voor het jaarboek en de Commissie voor de publikaties, zal van hem geen
levensbericht verschijnen. In zijn jaarrede (p.178-179) heeft de voorzitter van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de oudsecretaris-penningmeester
herdacht.
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Paul Valentijn Hendrik Karel de Keyser
Gent 14 oktober 1891-Gent 22 februari 1966
Paul Valentijn Hendrik Karel de Keyser werd geboren te Gent op 14 oktober 1891,
in een huis op de Brabantdam, in de nabijheid van het toenmalige Zuidstation, thans
Zuidpark. Zijn vader was afkomstig uit Oudenaarde en was van moederszijde verwant
met de bekende toondichter en musicoloog August Gevaert. De vader was
zaakgelastigde bij een grote Gentse handelsfirma, maar opende later een winkel
van borstels en voorwerpen uit pulpstof, waaraan hij spoedig een borstelmakerij
toevoegde. Zijn moeder stamde uit een oude Gentse burgerfamilie en was
onderwijzeres aan de Gentse stadsscholen.
Toen hij de zeventig reeds voorbij was, heeft Paul de Keyser boeiende bladzijden
geschreven over Gentse typen uit mijn stadswijk. Flitsen uit mijn kinderjaren vóór
1900. Hij heeft het daar over de wijk van de Brabantdam, ‘rijk aan woelige straten
en stille pleintjes in een kontrasterende afwisseling, een wijk waar het oog en de
verbeelding van een kind vrij spel hadden,’ met de Sint-Annakerk, in
pseudo-Byzantijnse stijl, de Protestantse kerk, in de volksmond: de geuzentempel,
in Vlaamse barokstijl, het station in pseudo-klassieke zuilenstijl en verder ‘grote en
kleine straten vol grote en kleine winkels en café's van allerlei aard, een stil Begijnhof
en een vermakelijke Dierentuin, bovendien naar draf en hop ruikende brouwerijen
en gonzende vlas- en katoenfabrieken.’ Een aantal volkstypes en allerlei facetten
van het toen zoveel kleuriger stadsleven hebben op de latere folklorist een
onuitwisbare indruk nagelaten.
Reeds als leerling van de lagere school maakte hij kennis met het Nederlands
van boven de Moerdijk. Hij en zijn zusters geraakten namelijk bevriend met de drie
kinderen Van Tricht, van wie de vader uit Den Haag afkomstig was. Klaas- en
Kerstfeesten werden samen gevierd en, wat belangrijker was: ‘In de omgang werd
Nederlands gesproken, wat in die tijd nog uitzonderlijk was,’ aldus Paul de Keyser
in een onuitgegeven stuk. ‘In mijn eigen familie werd burger-Gents en Frans
gesproken, doch vader en vooral moeder, die onderwijzeres was, kenden beschaafd
Nederlands, maar spraken het zelden, omdat het in die tijd als aanstellerig gold voor
Gentenaars beschaafd te spreken, zowel Nederlands als Frans. Ik hoor mij nog op
bezoek bij een nicht, getrouwd met een professor van de toenmalige Franstalige
Gentse Universiteit, omdat ik weigerde Gents en Frans door
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elkander te spreken, zoals Gentse burgers vaak doen, en trachtte correct Frans aan
één stuk te gebruiken, bespotten als de ‘Waal’ van het Arteveldeplein (lag in de
buurt van de Brabantdam). Ik was een zeer leergierige knaap, die zeer jong nog de
boeken uit de karige ouderlijke bibliotheek verslond. Zeer vlug vond ik door mijn
moeder de weg naar de openbare boekerijen van het Willems-fonds. Door mijn
moeder kreeg ik ook het voortreffelijk opgesteld ‘Ons Blaadje’ van Nellie van Kol in
handen.’ Toen de knaap zich eens op school had onderscheiden, onder andere
voor het Nederlands, mocht hij van de zuster van mevrouw Van Tricht een geschenk
kiezen. Hij koos een woordenboek en kreeg inderdaad enige tijd later het Groot
woordenboek der Nederlandsche taal van Van Dale cadeau, dat Willem de Vreese
voor haar uit Nederland had meegebracht, met de raad het woordenboek te ‘lezen’
van A tot Z. ‘Daar ik een gehoorzame jongen was heb ik getracht dat te doen,’ aldus
Paul de Keyser, ‘Ik herinner mij niet of ik dat volgehouden heb, maar ik heb wel
beproefd een woordenboek samen te stellen. Ik bezit nog een ‘calepin’ met
alfabetische kartelrand, waarin ik Gentse woorden en uitdrukkingen optekende, die
ik rondom mij hoorde, vooral van mijn grootmoeder van moederzijde, die bij ons
inwoonde. Het was mijn eerste poging om naar het voorbeeld van Van Dale aan
lexicografie en dan nog wel aan een dialektwoordenboek te doen. Ik heb later aan
het systematisch lezen van een woordenboek van A tot Z teruggedacht toen ik
professor De Vreese hoorde doceren dat om filoloog te worden men een
woordenboek moest lezen als een roman.’
Na de lagere school werd Paul de Keyser naar de moderne humaniora van het
Gentse atheneum gestuurd, want zijn ouders hadden besloten dat hij ingenieur zou
worden. In de vierde werd hij lid van het Taalminnend Studentengenootschap De
Heremanszonen, werd flamingant en begon te dichten en te schrijven in het
studentenblad De Goedendag. Hij zou echter weldra afzien van de ingenieursstudie.
Dat was een grote ontgoocheling voor zijn moeder die, zelf onderwijzeres, hem een
carrière in het onderwijs had afgeraden. Ten slotte zou ze zich echter bij de beslissing
van haar zoon neerleggen die nu eenmaal weinig voelde voor wiskunde, terwijl taalen letterkunde een sterke aantrekkingskracht op hem uitoefenden, wat voor een
deel kan verklaard worden uit de bezielende werking van leraars als Van Hauwaert,
Basse en Lhonneux. Toch is het niet zozeer aan hen dat we moeten denken als de
jonge atheneumstudent het schoon geheim der poëzie ontdekt en weldra het bewijs
levert zelf over een weliswaar bescheiden, maar toch authentiek dichterlijk talent te
beschikken. Een vriend van
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de familie bezat een rijk voorziene bibliotheek waar, naast Maupassant en Flaubert,
ook Baudelaire, Verlaine, de Régnier en Maeterlinck vertegenwoordigd waren en
zo was hij al op jeugdige leeftijd met de meesterwerken van de moderne Franse
literatuur vertrouwd. In de bibliotheek van De Heremanszonen vond hij de werken
van Perk, Kloos en Van Deyssel, die toen nog ‘te modern’ waren om in de klas
behandeld te worden. Verder was er op het Gentse atheneum ook iets als een
dichterlijke traditie ontstaan met Karel van de Woestijne, die er enkele jaren vroeger
leerling was geweest en inmiddels een beroemd dichter was geworden, met René
de Clercq, die er leraar was, en met enkele ‘jongeren’, onder wie Richard Minne,
onder de leerlingen.
Sedert Heremans was er op het Gentse atheneum ook een sterke Vlaamsgezinde
traditie. Een van de leraars, Hippoliet Meert, speelde een vooraanstaande rol in het
Algemeen Nederlandsch Verbond, waarvan Paul de Keyser lid werd. Hij was weldra
ook actief in de studentenbeweging: woonde talrijke voordrachten bij, nam deel aan
congressen, trad zelf als spreker op, organiseerde en publiceerde. Dat alles heeft
zijn geestelijke horizon verruimd, zijn flamingantisme verdiept en hem voorbereid
op de rol die hij later zou hebben te vervullen. Uit die tijd dagtekent ook zijn
kennismaking met Daan Boens, wiens bundel sonnetten Van Glorie en lijden hij in
1917 zou uitgeven en inleiden, en met Frank Baur en Robert Foncke, die later zijn
collega's zouden worden aan de Gentse universiteit. Zijn jongere medeleerling
Fernand van Es tekende de ernstige ‘ancien’ uit de retorica later als ‘een niet te
luidruchtige, stille natuur, een soort van ‘schwärmer’, geen droogstoppel nochtans,
wel somwijlen een droogkomiek.’
Na een aanvullend examen Latijn en Grieks te hebben afgelegd werd Paul de
Keyser student in de Germaanse filologie. ‘We waren niet zeer talrijk,’ aldus De
Keyser, ‘'n zestal, onder wie 'n paar kennissen, onder andere Raymond de Decker
en Peter Bonnel, ook nog 'n Zuid-Afrikaan, de latere professor aan de Universiteit
te Johannesburg, J.D.A. Krige, die 'n jaar vóór mij hun studie waren begonnen,
eveneens Rudolf Hoffmann, de zoon van Prof. Hoffmann, die later docent werd te
Indianapolis in Amerika. Robert Foncke en Anton Jacob waren reeds in het doctoraat
aangeland en onder de laatstejaars herinner ik mij vaag Adrien Hegmans en Julius
Storme. Mijn eigenlijke jaargenoten hebben niet volhard: 'n paar gingen, omdat ze
van Brussel waren, naar de nieuwgestichte Germaanse afdeling van de Vrije
Universiteit te Brussel de anderen zagen van de studie af, onder
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andere de bekende Vlaamse dichter Paul Verbruggen. In het ‘doctoraat’ was ik de
énige student van mijn jaar, na mij kwamen George van Langenhove en Edgard
Blancquaert [...] Van af de candidatuur hebben twee professoren mij geweldig
geïmponeerd: prof. H. Logeman en prof. W. de Vreese. De anderen mocht ik wel,
vooral prof. J. Vercoullie en prof. Fredericq. Van prof. A. Bley heb ik als lesgever
veel geleerd, al vond ik hem te véél schoolmeester. Hij moedigde niet aan tot
wetenschap, zoals prof. Logeman en prof. De Vreese. Ik heb lang geaarzeld of ik
Anglist of Neerlandist zou worden. Indien ik ten slotte Neerlandist werd heb ik dat
te danken aan prof. De Vreese, die mijn geestdrift van neofiet deed oplaaien voor
de studie der middeleeuwse handschriften. Dit gebeurde evenwel buiten de eigenlijke
kolleges, in de oude Universiteitsbibliotheek van de Ottogracht, waar De Vreese tot
hoofdbibliothecaris werd benoemd tijdens mijn studententijd[...]Zijn
gesprekken[...]waren openbaringen voor mij: ik had 'n onbegrensde bewondering
voor z'n intuïtie, voor zijn hypothesen, die mij troffen door een ongeëvenaarde
redeneringskunst. Hij was een meester-filoloog, doch naar het mij later toescheen
te nuchter, te zakelijk[...]In juli 1914 werd ik doctor in de germaanse filologie op een
thesis, waarvan hij de promotor was: een vergelijkende studie van de
middelnederlandse handschriften van de ‘Spiritus Guidonis’. Dit werk moest een
vervolg zijn op de studie van Tondalus' Visioen van prof. R. Verdeyen [...].’ Bedoelde
dissertatie, De geest van Guido (Spiritus Guidonis), een parallel-uitgave van zes
Middelnederlandse teksten met cultuur-historische inleiding over de eschatologische
letterkunde in de Middeleeuwen, werd echter nooit uitgegeven.
Daarnaast was Paul de Keyser ook bijzonder bedrijvig in het eigenlijke
studentenleven, onder meer als ondervoorzitter (1911-1912) van de
studentenafdeling van het Algemeen Nederlandsch Verbond, als secretaris
(1911-1912) en als ondervoorzitter (1913-1914) van het vrijzinnig Taalminnend
Studentengenootschap ‘'t Zal Wel Gaan’, tevens als medewerker aan de
Studentenalmanak van dit genootschap en van het Noordnederlands studentenblad
Minerva, waarvan hij in 1911-1912 correspondent was. In 1913-1914 was hij
secretaris van het vijfde Groot-Nederlandsch Studentencongres (1913-1914).
Einde juli 1914 werd de zopas gepromoveerde tot leraar Nederlands en Engels
aan het gemeentelijk atheneum te Schaarbeek (bij Brussel) benoemd; maar
nauwelijks enkele dagen later, werd hij, bij de algemene mobilisatie, onder de wapens
geroepen: hij had tijdens zijn studententijd
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zijn militaire dienst in de ‘compagnie universitaire’ gedaan. Bij het begin van de
vijandelijkheden, in september 1914, was hij in de omgeving van Heist-op-den-Berg
gekwetst geworden en naar Antwerpen geëvacueerd. Na de val van deze stad werd
hij in Nederland geïnterneerd, eerst te Kampen en sedert februari 1915 te Harderwijk.
In deze kampen voor Belgische krijgsgevangenen legde Paul de Keyser een
ongewone bedrijvigheid aan de dag. Reeds in november 1914 werden onder zijn
bezielende leiding te Kampen lessen georganiseerd die door ongeveer achthonderd
geïnterneerden werden gevolgd. In het barakkenkamp van Harderwijk wordt in april
1915 een Werkschool geopend waarvan Paul de Keyser secretaris en later directeur
wordt. Inmiddels is het aantal leerlingen er einde augustus van dat jaar tot meer
dan zevenduizend gestegen. Het kamp beschikt over een rijkvoorziene bibliotheek,
een eigen drukkerij en geeft een tweetalig maandblad uit, de Inter-Nos-Revue,
waarin Paul de Keyser onder verschillende pseudoniemen bijdragen van de meest
uiteenlopende aard publiceert. Hij werkt in die jaren ook mee aan Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift, aan Het Boek, aan het Tijdschrift voor Nederlandsche
Taal en Letterkunde (over een onbekend gedicht van Jacob van Zevecote dat hij
in het archief te Harderwijk had ontdekt), en ook aan Belgische tijdschriften die in
Nederland worden uitgegeven. Hij geniet als geïnterneerde krijgsgevangene over
een betrekkelijke vrijheid van beweging: hij heeft contact met uitgeweken Belgische
en Nederlandse artiesten, bezoekt musea, kan colleges volgen te Utrecht en te
Leiden, onder meer bij de bekende Reinaertspecialist prof. J.W. Muller, is te Kampen
dikwijls te gast bij mr. van Hanswijk-Pennink, eigenaar en uitgever van De Kamper
Courant, die vroeger Parijse correspondent was geweest van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant, en wordt ook leraar aan de atheneumafdeling van de
Belgische School te 's-Gravenhage. Onthouden we uit het meer dan vier jaar lange
verblijf van Paul de Keyser in Nederland vooral zijn sociale en opvoedende activiteit
te Kampen en vooral te Harderwijk. ‘Honderden ongeletterden hebben in de
Werkschool van het kamp van Harderwijk leren lezen en schrijven; duizenden
hebben er hun technische en intellectuële kennis en vaardigheid verruimd en verfijnd;
voor niemand zijn de lange maanden der internering doel- en nutteloos geweest,’
aldus het oordeel van de bekende Vlaamse pedagoog J.E. Verheyen in het Album
dat aan Paul de Keyser bij zijn zestigste verjaardag werd aangeboden.
Na de likwidatie van het kamp van Harderwijk keert Paul de Keyser terug naar
België waar hij in januari 1919 zijn leraarschap te Schaarbeek

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

89
weer opneemt. Begin 1920 wordt hij naar het atheneum van zijn vaderstad
overgeplaatst en treedt er op 7 augustus in het huwelijk met Renée Constance
Maréchal, dochter van een leraar en zelf lerares, die steeds veel begrip en
belangstelling aan de dag heeft gelegd voor het werk van haar man. In 1924 wordt
een dochter, Lina - thans mevrouw prof. Pr. de Moerloose -, en in 1927 een zoon,
Frank - nu verbonden aan de redactie van een bekend Brussels dagblad -, geboren.
In 1920 wordt aan de Gentse universiteit een Hoger Instituut voor
Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde opgericht en Paul de Keyser, die reeds in zijn
studententijd op aanraden van prof. De Vreese in verband met de studie van de
middeleeuwse miniaturen de colleges van prof. Hulin de Loo over de Primitieven
had gevolgd, behoort tot de eerste ingeschreven studenten. In 1923 wordt hij er
licentiaat in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde en bereidt hij onder leiding
van prof. Van Puyvelde een doctorale verhandeling voor over de Gentse
portretschilders uit het einde van de achttiende en het begin van de negentiende
eeuw. Wanneer echter enkele maanden later het Instituut wordt vernederlandst en
de meeste professoren moeten vervangen worden, volgt hij in september 1924 zijn
oud-leermeester Edouard Pirenne op als docent in de esthetica en de kunstfilosofie.
In 1927 werd Paul de Keyser bij het emeritaat van prof. Vercoullie, aan de Faculteit
der Wijsbegeerte en Letteren belast met de verklaring van Middelnederlandse
teksten, curses die deze laatste bij het vertrek van Willem de Vreese naar Nederland
in 1918 had overgenomen. Hij stelde er blijkbaar prijs op te bewijzen dat hij zijn
eerste liefde niet helemaal ontrouw was geworden. Zijn publicaties op het domein
van de Middelnederlandse taal- en letterkunde zijn dan ook bijzonder talrijk.
Vermelden we hier slechts Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel
Historiael (1931-1938), Colijn Cailleu's Dal sonder Wederkeeren of Pas der Doot
(1936), de facsimile-editie van Reinaerts Historie (1938) en Hein van Akens Van
den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen (1950). Prof. De Keyser
behoorde echter tot die geleerden die menen dat de schatten uit ons literair verleden
niet enkel de aandacht verdienen van enkele specialisten maar ook voor een ruimere
kring van belangstellenden toegankelijk moeten worden gemaakt. Vandaar zijn
weliswaar vulgariserend bedoelde maar wetenschappelijk verantwoorde Avonturen
van Isengrijn en Reinaert (1942), zijn uitgaven van teksten als Van den Vos
Reynaerde (1943), De Borchgravinne van Vergi (1943), Floris ende Blancefloer
(1945), zijn keurgedichten uit de godsdienstige lyriek van Jacob van Maerlant (1947),
telkens voorafgegaan door een smaakvolle
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inleiding, zijn toneelbewerkingen van de roman van Diederic van Assenede (1940)
en de Borchgravinne (1947), zijn medewerking ook aan de opvoering van onze
abele spelen in het Gentse Gravensteen in 1938.
Inmiddels had Paul de Keyser al vroeg belangstelling aan de dag gelegd voor de
volkskunde. Hij slaagde er in deze toen nog nieuwe discipline aan de Gentse
universiteit te introduceren en er bij de studenten grote belangstelling voor te wekken.
In mei 1926 had hij met F. van Es de Bond der Oostvlaamsche Folkloristen opgericht,
die van dat jaar af over een eigen tijdschrift, Oostvlaamsche Zanten, beschikte. Hij
was ook betrokken bij de stichting van het Gentse Folkloremuseum, was de eerste
voorzitter van de Nationale Commissie van het Oude Volkslied, opgericht in 1934,
en eerste ondervoorzitter van de Vlaamse afdeling van de Nationale Commissie
voor Folklore. Zijn publikaties op het gebied van de volkskunde zijn bijzonder talrijk
en verscheiden. Hij schreef over volkstechniek, volksberoepen en uithangborden,
over sagen, volksliedjes en volksrijmen, over volksgeloof, volkstaal en volkshumor,
over volksspelen, volkstoneel en poppenspel, over volkskunst, volksgeneeskunde,
volksgebruiken en volkstypen, over de geschiedenis en de methodologie van het
vak. Vermelden we hier zijn medewerking aan het verzamelwerk De Nederlandse
Volkskarakters (1938) onder de redactie van P.J. Meertens en Anne de Vries, zijn
werk over De Folklore der Maanden (1937), in samenwerking met Jozef Peeters,
zijn Vacantie-vertellingen uit het Duinenland (1945). Op een vijfendertigjarig onderwijs
in de volkskunde aan de Gentse universiteit terugblikkend, verklaarde hij in 1961:
‘Ik heb als professor in de volkskunde het grote voorrecht gehad de evolutie van de
volkskunde van hulpwetenschap tot autonome wetenschap te hebben kunnen
meemaken.’ Met een open oog voor wat in het buitenland werd gepresteerd, heeft
Paul de Keyser de studie van de volkskunde bij ons in nieuwe banen geleid en op
een stevig wetenschappelijke basis weten te organiseren.
Het onderwijs dat prof. De Keyser aan de Gentse universiteit - waar hij in 1934
tot gewoon hoogleraar was bevorderd - heeft gegeven, was bijzonder gevarieerd
en in de loop der jaren uitgebreid met opdrachten aan het Instituut voor
Opvoedkundige Wetenschappen, aan de Hogere School voor Handels- en
Economische Wetenschappen en aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren,
waar hij sedert 1934 ook met de Encyclopedie der Germaanse filologie en gedurende
enkele jaren ook met de methodiek Germaanse talen was belast. Van 1926 tot 1961
leidde hij 162(!) verhandelingen: kunsthistorische, pedagogische, volkskundige,
filologische en literaire.
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Naast zijn vruchtbaar professoraat en stimulerende werking aan de Gentse
universiteit, zijn baanbrekend werk op het domein van de volkskunde, zijn
onvermoeide bedrijvigheid in allerlei verenigingen - in 1932 was hij ook lid geworden
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde -, willen we hier nog zijn grote
liefde voor het verleden van zijn vaderstad onderstrepen. Hij was dan ook als het
ware aangewezen om aan de Gentse schooljeugd het boek te schenken over Gent
in de Literatuur en de Folklore (1935) en de kunsthistorische schets voor zijn rekening
te nemen van de monografie over Gent (1947), waarvan prof. Dhondt het
geschiedkundige deel verzorgde. Zij verklaart ook zijn belangstelling voor Gentse
figuren als Magister Nivardus, Jacob van Zevecote, Justus de Harduijn, de drukker
Joos Lambrecht, de dichter C.L. Ledeganck, de etser Jules de Bruycker, de Gentse
portretschilders. Zijn belangstelling voor literatuur, toneel en folklore moest Paul de
Keyser als vanzelf in contact brengen met de oudste culturele vereniging van zijn
vaderstad, de in 1448 opgerichte rederijkerskamer De Fonteine. Reeds in 1928 is
hij bestuurslid en van 1957 tot 1964 zal hij de kamer met zachte en toch vaste en
vaardige hand leiden. Hij publiceerde in de Eerste reeks Jaarboeken belangrijke
bijdragen over De Prinsen, de Koningen en de Keizers bij de Rederijkers (1945) en
De oplossing van het raadselachtig Rebusblazoen van het Oudheidkundig Museum
van de Bijloke te Gent (1946-1947) en verleende ook zijn medewerking aan de
Tweede reeks. Daarin publiceerde hij onder meer stukken over de herleving van
het Vlaams toneel te Gent tussen 1820 en 1850 en over Hippoliet van Peene. Hij
was ook gedurende enkele jaren voorzitter van de Vereniging van Oostvlaamse
Letterkundigen en lid van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en
Stadszichten van Gent. In 1962 werd Paul de Keyser lid van de Koninklijke (toen
nog Vlaamse) Academie voor (nu Nederlandse) Taal- en Letterkunde te Gent, ter
vervanging van zijn vroegere collega aan de universiteit Franz de Backer, overleden
in 1961, aan wie hij een uitvoerige studie wijdde als exponent van een generatie,
de generatie namelijk die ook de zijne was. De benoeming tot lid van dit geleerde
genootschap viel ongeveer samen met zijn emeritaat aan de Gentse universiteit.
Hoewel deze erkenning wel wat laat kwam, is ze voor hem toch een reden tot grote
voldoening geweest. Zijn talrijke en degelijke publikaties in de Jaarboeken en
Verslagen en Mededelingen van de Academie laten zien met welk jeugdig
enthousiasme de zeventigjarige zijn nieuwe taak aanvatte.
Toen bekend werd dat Paul de Keyser op dinsdag 22 februari 1966 te Gent was
overleden, kwam dit bericht voor velen van zijn vrienden, colle-
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ga's en oud-studenten onverwacht. Tot eind december 1965 kon niets doen
vermoeden dat aan de veelzijdige bedrijvigheid van de krasse vierenzeventigjarige,
die nooit ziek was of verstek liet gaan, brutaal een einde zou komen.
Paul de Keyser was een gelukkig man. Rampen en tegenspoed zijn ook hem niet
bespaard gebleven, maar ze hebben hem niet bitter of wantrouwig gemaakt, noch
hebben zij zijn levenskracht en zijn geloof in de mens kunnen aantasten.
Zijn vrienden en oud-studenten hebben hem, bij meer dan een gelegenheid, hun
genegenheid en dankbaarheid betoond. In 1951, bij zijn zestigste verjaardag, werd
hem een Album aangeboden. De bundel bevat een keuze uit zijn opstellen over
Volkskunde, Nederlandse Taal- en Letterkunde, Kunstgeschiedenis en Opvoedkunde,
voorafgegaan door een inleiding waarin de verschillende facetten van zijn
wetenschappelijke bedrijvigheid worden belicht. Daar komt ook een lijst voor van
zijn publikaties, samengesteld door dr. R. Roemans. Zij telt meer dan 660 nummers,
en kon, nauwelijks tien jaar later, met nog een goede honderd worden aangevuld.
Een luxe-exemplaar van het Album werd aan prof. De Keyser aangeboden op
een academische zitting in de Aula van de Gentse Rijksuniversiteit op zondag 23
december 1951. De redevoeringen die aldaar werden uitgesproken, - onder meer
door dr. P.J. Meertens uit naam van de Noordnederlandse vakgenoten - en het
dankwoord van de jubilaris zelf werden alle in het januari-februarinummer 1952 van
het tijdschrift Oostvlaamsche Zanten afgedrukt.
Toen hij zeventig en emeritus werd, zou De Keyser opnieuw worden gevierd. Op
29 oktober 1961 bracht de Bond der Oostvlaamse Folkloristen een warme hulde
aan haar ere-voorzitter, stichter en eerste voorzitter. Bij die gelegenheid werden
nog eens zijn grote verdiensten voor de wetenschappelijke beoefening van de
Volkskunde in het licht gesteld. De Gentse germanisten huldigden hem bij zijn
afscheid als hoogleraar, enkele weken later. In zijn dankwoord zei hij onder meer:
‘Afscheid nemen valt niet mee: men is met zoveel banden aan het verleden
verbonden, dat het losscheuren van die banden pijn veroorzaakt, men staat voor
een nieuwe toekomst, die nog in te richten valt. Eén gevoel nochtans in die warboel
van ambivalente gevoelens prevaleert, en dat is dat men als individu en als professor
slechts een schakel is in de keten van een ontwikkeling, die ons eigen vergankelijk
bestaan transcendeert,’ een typerende formulering van de bescheiden en
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beminnelijke professor, van de man die veel wist en toch nooit pedant was, van
deze Gentenaar die zo gehecht was aan zijn vaderstad en zo wars van iedere vorm
van chauvinisme, van de mens tenslotte, die de zeldzame gave bezat het goede
en verdienstelijke in zijn evenmens te waarderen en diens fouten en tekortkomingen
met de mantel der liefde te bedekken.
A. VAN ELSLANDER

Voornaamste geschriften
Een vrijwel volledige lijst van de geschriften van Paul de Keyser door R. Roemans
is opgenomen in het Album prof. dr. Paul de Keyser (Gent 1951, p.XLVI-C). Deze
lijst is voortgezet door R. Haeseryn in Spieghel Historiael van de Bond van Gentse
Germanisten (jg. 4, 1962, p.53-62). Verdere aanvullingen zijn gepubliceerd in de
Jaarboeken van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1963,
1964, 1965 en 1966).
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Willem Lion Marinus Ernest van Leeuwen
Amsterdam 8 september 1895 - Schoorl 21 maart 1974
Wer den Dichter will versteh'n
Muss in Dichters Lande geh'n

Wie gevraagd is zich tot schrijven te zetten van een tekst om de nagedachtenis van
de in 1974 overleden schrijver en criticus W.L.M E. van Leeuwen te eren, dient zich
in de eerste plaats te houden aan persoonlijke herinneringen. Die van mij gaan terug
naar de jaren waarin mijn medescholieren en ik Van Leeuwen beschouwden als de
man die ons voor onze uiteenlopende levens het meeste mee had te geven:
Aandacht voor de mens, de natuur, kortom de wereld rondom ons. Hij was het, die
de Nederlandse les op een maandagmorgen kon beginnen met een praatje over
prestaties of mislukkingen van een Enschedese voetbalclub, om gaandeweg over
te gaan op het onderwerp waar hij het die ochtend over wilde hebben, de les in
Nederlandse literatuur. Niet dat hij zich tot Nederland beperkte; het kwam voor dat
hij, tot onze niet geringe verbazing, overging op een Franse sportliefhebber van die
dagen: Henri de Montherlant. Hij hield de aandacht gevangen, en wanneer het
lesrooster vermeldde dat wij daarna Duitse les hadden, kon de Duitse lerares slechts
constateren dat de orde - die zij moeilijk kon bewaren in de niet eens zo grote klas
- slechts terugkeerde wanneer zij Goethe of Schiller bij de kop nam om hun prestatie
op het gebied der schone letteren op te hemelen: aldra overmande de slaap dan
de meesten van ons.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog, spertijd of geen spertijd, begaf ik mij
op de fiets, nog niet naar Drienerwolde, maar naar de kleine bungalow waar hij en
zijn vrouw mij hartelijk ontvingen. En wij discussieerden. Waarover voornamelijk?
Over de eerste schreden die een niet daartoe voorbestemde, maar toch wel lichtelijk
in de richting van het dichterschap neigende jonge uitgever moest zetten. Het ging
over zijn poëzie, die Van Leeuwen uitvoerig en met het grootst mogelijke geduld
van commentaar voorzag, of waaraan hij een ander accent gaf. Dan was hij noch
leraar noch directeur van de Volksuniversiteit in Enschede. Dan was hij, dan waren
zijn vrouw en hij toehoorders met milde commentatoren zo van: ‘Zou je het niet zo
doen?’ ‘Komt het, als je de versvorm zo zou laten wel óver op de lezer die ooit een
blik zou werpen op de prille poëzie van een jonge man van omstreeks de twintig?’
Het was waar wat ze zeiden.
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De poëzie van mij ligt in een map tezamen met verzen van anderen, onder andere
een getekend exemplaar van Achterbergs De schaatsenrijder.
Wie kennis neemt van de talrijke publicaties die Van Leeuwen op zijn naam bracht,
ontdekt dat hij nooit gedebuteerd kan hebben met Dichterland. Denk aan zijn
omvangrijke Dichterschap en werkelijkheid, aan Schrijvers en schilders. Vele van
zijn publicaties liggen bij het schrijven van dit levensbericht om mij heen. Men zou
willen citeren en nog eens citeren, om ouders, leerlingen en oud-leerlingen nog
eens te doen genieten van wat deze veelzijdige auteur vermocht over te dragen.
Drift en bezinning blijft mij bij, omdat het duidelijk maakt hoe dicht emotie en
beheersing bij elkaar liggen, hoe duidelijk het verschil is tussen wat de romanticus
moest zeggen en wat de beheerste weer meende te moeten relativeren.
Drie vrienden luidt de titel die Van Leeuwen gaf aan een boekje gewijd aan Ter
Braak, Du Perron en Marsman. Bekenden, vrienden van hem waren ze alle drie
evenzeer. Ze zochten hem op in Drienerwolde, waar hij met hen eindeloze
gesprekken voerde tot diep in de nacht. Slauerhoff komt niet voor in Drie vrienden,
hoewel ik weet, dat Van Leeuwen deze scheepsarts rekende tot de grootste
avontuurlijke dichters.
In Epiek en lyriek (zijn eigen exemplaar) zie ik op het schutblad aantekeningen
in zijn duidelijke handschrift: Hij had in het leerboek vergeten John Masefield te
noemen en Ter Braak: Hofwijck. Zorgvuldiger leermeester heeft Nederland naar
mijn gevoel nauwelijks opgebracht. Hoogst critisch voor zichzelf, critisch voor
anderen. Maar nooit de verbitterde, de cynicus. Mild was hij, zachtjes voor zich heen
pratend, behoedzaam aan een sigaret trekkend. Fel ineens, wanneer zijn
gesprekspartner de wijsheid in pacht meende te hebben. Maar bij het inzien van
diens eigengereidheid, trok hij zich terug op zijn zitplaats bij het grote venster in zijn
bungalow - ditmaal in Schoorl - en vroeg zijn vrouw of zij thee wilde zetten.
Ook die laatste maanden voor zijn dood werkte Van Leeuwen. Hij bereidde de
heruitgave voor van Het synchronistisch overzicht van de wereldletterkunde. Een
tabellarisch overzicht over de samenhang van alles wat met kunst en cultuur te
maken had. Kolommen naast elkaar! Per definitie onvolledig! Dit overzicht schreef
Van Leeuwen, dikwijls met mij naast zich, op gigantische aan elkaar geplakte vellen
papier. Minuscule lettertjes en cijfertjes en daarnaast een dubbele kolom commentaar
om verdere samenhangen duidelijk te maken. Het zou geen droog tabellarisch
register worden. Ik wilde het tot een vrij kostbaar boekwerk maken. Hij zou de tekst
schrijven en controleren. Ik zou de illustraties in kleur en in zwart leveren.
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Zo'n veertig gulden, dachten we, met als afzetgebied schoolbibliotheken van havo
en mavo; voor de leraar maar vooral voor de leerling, de toekomstige kunstkenner
en literatuurkenner.
Terug waar naar wat hijzelf zijn eerste boekje noemde, het boekje om jong en
oud poëzie te doen verstaan, Dichterland. Ik sla het open:
Hij sprak en zeide
In 't zaal zich wendend:
Vaarwel, o moeder,
Nooit keer ik weêr...
En door de lanen
Zag zij hem gaan en
Sprak geen vervloeking maar weende zeer...

En dan de commentaren van Van Leeuwen, bijvoorbeeld bij het onderdeel Rondelen.
Zijn beschrijvingen. De dichters Charles d'Orléans, Christine de Pisan, François
Villon, de Franse Middeleeuwen, de slag bij Azincourt. Alles leeft voor de lezer van
dit eenvoudige boekje over poëzie. Ik geloof dat velen door deze uitgave tot het
lezen gekomen zijn, ook van poëzie, het stiefkind onzer letteren.
Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan...

Wim van Leeuwen hield van zijn land.
Van Leeuwen, zo vertelde zijn vrouw mij bij een van de laatste bezoeken aan
haar, had veel willen reizen. Hij was in Frankrijk. Hij heeft het dal van de dansende
Durance gezien. Hij heeft geweten, wat Marsman bedoelde, toen hij dichtte: ‘De
zon en de zee springen bliksemend open.’ Wim van Leeuwen was filosoof. Hij
bekeek de dingen zoals de filosofie ze laat zien; zoals ze konden zijn om in hun
tegendeel te verkeren. Wij spraken over de Voorsocratici, over Thales van Milete,
die de wereld zag opgebouwd uit stof, water en vuur.
De mens stond bij dit alles voor hem centraal. Van Leeuwen kon schijnbaar
achteloos een klas gadeslaan terwijl een kind een verhaal of gedicht voorlas. Vingers
gingen omhoog wanneer hij tenslotte de vraag stelde, wie er had gewonnen. Dat
bleek lang niet altijd de op het eerste gehoor beste. Van Leeuwen waardeerde naar
het innerlijk en daarbij wist hij ook heel goed dat niet steeds bepaalde kinderen de
eersten moesten zijn.
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Het bericht van de dood van deze veelzijdige auteur, denker en pedagoog werd
nauwelijks opgemerkt. Enkele trouwe collegae deden in hun krant een berichtje
opnemen. Zijn boeken en dagbladartikelen, duizenden in totaal, getuigen van zijn
daadkracht. Zij zullen eens worden ondergebracht in het Letterkundig Museum.
W.L.M.E. van Leeuwen verdient ten volle zijn plaats in het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Moge deze bijdrage hem de eer geven
die hem in velerlei opzicht toekomt, een eer die hij naar de mening van velen te
weinig genoten heeft tijdens zijn vruchtbare en rijke leven.
D.W. BLOEMENA
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Theodor Jakob Gottlieb Locher
Waspik 28 september 1900 - Leiden 29 september 1970
Er moet wel een studie bestaan over de betekenis van de pastorie als broedplaats
van de Europese cultuur, over de inspiratie die uit is gegaan van die talloze kleine
centra van cultuur en geestelijk leven in ons werelddeel, waar het woord geschreven
stond en de taal bezield was. In de familie Locher vinden we een duidelijk voorbeeld
van die overdracht van cultuur, bewust en erkentelijk beleefd, zo sterk zelfs dat de
vier zonen van de predikant J.C.S. Locher te Waspik er een eer in stelden eenmaal
groot geworden allen de toga te dragen, twee als hoogleraar, twee als dominee.
Een echte noblesse de robe mag men dat wel noemen.
Theo Locher was de oudste van die vier (er waren ook nog drie zusters), geboren
in de pastorie in het Brabantse dorp, opgegroeid daar op het platteland, in een, wat
men tegenwoordig wel noemt beschermd milieu, een goed gezin zei men vroeger.
Een zoon van zijn vader en moeder, zoals zijn broer bij zijn uitvaartdienst getuigde:
‘De warme, soms fel oplaaiende hartstochtelijke bewogenheid over het leven, erfdeel
van moeder, paarde hij aan de sterke zin om recht te laten wedervaren, een
karaktertrek die ons zo sterk aan vader herinnert.’ Wie hem gekend hebben weten
hoe waar dat is, hoe levendig en warm deze zo bescheiden mens in kleinere kring
los kon komen, en hoe rechtvaardig hij met zijn medemensen omging, dat wil zeggen,
met alle aandacht en respect.
Het geestelijk stempel op het leven in de pastorie gedrukt was dat van Kohlbrugge,
de Nederlandse Lutheraan die zo sterk de nadruk legde op de spanning tussen wet
en genade, waarbij de mens geen enkele verdienste in zichzelf had, maar leven
kon als een rechtvaardige omdat het werk van Christus volbracht was. Dat kon
leiden tot een sterk besef van nederigheid, bescheidenheid, strengheid voor zichzelf,
en dat waren eigenschappen die inderdaad in Locher te hervinden waren, zijn leven
lang. Maar het bracht ook mee een groot gevoel van verdraagzaamheid, van
bevrijdende menselijkheid, en dat zijn de dingen die Theo Locher dankbaar herdacht
aan het einde van zijn eigen leven, in het afscheidscollege dat hij schreef maar niet
meer zou uitspreken. Ik heb, zo vertelde hij daar, er wel eens aan gedacht een
Terug naar Waspik te schrijven, maar dan nimmer in de trant van Jan Wolkers'
Terug naar Oegstgeest, want ik kende geen ressentiment tegen de vroomheid van
thuis. ‘Hoewel in mijn ouders’ ogen de mens een voor God
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nietswaardig schepsel was, zo in de trant van het Duitse gezangvers: ‘Wir stolze
Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel’, is toch respect
voor mensen, voor hoogstaande mensen uiteraard, een erfenis die ik van huis heb
meegekregen. Voor mijn historische vorming is trouwens de eerbied voor geestelijke
waarden in het algemeen van groot belang geweest - en zeker ook de afwezigheid
van iedere vrome hubris. De vroomheid was zo echt, dat ik mijn leven lang niet heb
kunnen aanvaarden dat godsdienst een opium van het volk of een bovenbouw van
klasseverhoudingen is. Dergelijke ‘reducties’ hebben op mij geen vat kunnen krijgen.’
Wil men een mooier voorbeeld van wat de pastorie aan geestelijk erfgoed mee kan
geven aan een jong mens, zijn leven bepalend! Het is waar, Locher is bij die strenge
orthodoxie niet gebleven, in zijn latere leven is hij geëvolueerd naar een positievere
mensbeschouwing, heeft hij zich in zijn denken losgemaakt van de strengheid van
Kohlbrugge, ging hij zich bewegen in andere kringen, vond zijn vrouw in één van
de dochters uit het gezin van ‘de altijd bedrijvige en met ere genoemde
hoofdonderwijzer Hibma’ in Leiden, waar ‘een meer optimistische sfeer van waarde
en waardering voor het menselijk handelen’ heerste (ik citeer uit de toespraak van
W. den Boer bij zijn uitvaart). Maar die ontwikkeling verliep harmonisch, want de
orthodoxie waar hij uit voortkwam was geen domper op de levensvreugde,
integendeel een kracht om te leven, en mocht Theo's ideeënwereld veranderen, het
gebeurde zonder breuk of bitterheid, met een blijvend besef van dank jegens zijn
ouders en God.
De ouders zetten zich in voor hun kinderen - zorgden dat zij, van het eenvoudige
predikantentractement, konden studeren. De oudste zoon week af - voor het eerst
na vijf generaties was dat! - van het familiepatroon, en wilde geen theoloog worden.
Was dat ook zijn bescheidenheid? ‘De kansel stond mij te ver naar boven’ zou hij
later getuigen. Maar de zucht naar inzicht in de raadselen der wereld dreef hem
tenslotte toch in de richting van de alpha-wetenschappen. Aanvankelijk, na het
gymnasium doorlopen te hebben in Den Bosch en in Leiden (waar zijn vader in
1916 beroepen werd), meende hij de ontsluiering der geheimen te zullen vinden in
de wis- en natuurkunde en liet zich in die faculteit in Leiden in 1918 inschrijven.
Maar hij bemerkte al spoedig, en dat ondanks het feit dat hij al als eerstejaars werd
opgemerkt door de grote Ehrenfest, dat ‘de exacte vakken op zichzelf mij niet
voldoende konden boeien’. Hij zwaaide vervolgens om naar de Indologie, een korte
en door een rijksbeurs begeleide studie, en ook hier weer waren het grote
leermeesters die hem onderwezen,
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Snouck Hurgronje en Van Vollenhoven. Maar nog eens begon de twijfel aan de
ingeslagen koers, en al maakte hij dan ditmaal, in drie jaar, de studie af, hij zag er
teveel tegen op om de consequenties te dragen, want hij vreesde dat hij als
bestuursambtenaar zijn schaarse vrije tijd zou moeten verdoen aan ‘parties’ en
dergelijke plichtplegingen en geen tijd meer zou hebben voor studie. Dus besloot
hij om zich niet uit te laten zenden.
Het was in deze, ongetwijfeld ook voor zijn ouders moeilijke tijd, dat hij zijn weg
eindelijk vond. Daartoe droeg bij het contact met een Zwitserse oom die de jonge
man begreep en hem bovendien in staat stelde om nog eens opnieuw te beginnen,
nu met de studie der geschiedenis. Hij was nu tweeëntwintig jaar, ouder dan de
gemiddelde student, maar nu ging alles vlot en goed. Huizinga en Colenbrander
waren zijn gewaardeerde leermeesters en daarnaast vond hij nog tijd om zich,
geïnspireerd door de hartelijke deskundigheid van de Slavist N. van Wijk, in de talen
van Oost-Europa te verdiepen. Bij zijn doctoraal in 1927 was Tjechisch zijn bijvak.
De geschiedenis van Oost-Europa werd zijn geliefde werkterrein, zonder dat hij
overigens daarbij ooit ontaardde in alleen maar een specialist, een ‘vak-idioot’ zoals
dat tegenwoordig heet. Daarvoor was hij teveel ook in de ban van Huizinga geraakt,
en trouwens vanuit zijn eigen instelling, zijn ‘zoeken’ al te gericht op bredere zaken,
zich als student al grondig verdiepend in de achtergronden van zijn vak via de Duitse
geschiedfilosofie. Ook die belangstelling zou rijke vrucht afwerpen.
Maar zijn historische loopbaan begon toch in Oost-Europa. Door bemiddeling van
Huizinga verwierf hij een beurs van de Rockefeller-Foundation om twee jaar te
studeren in Tsjecho-Slowakije. Met zijn vrouw (want toen trouwde hij) reisde hij in
1927 naar Praag, naar wat toen nog het gelukkige, vrije land van Masaryk was. Het
eerste jaar werkte hij daar onder leiding van prof. Šusta aan zijn onderwerp: de
verhouding van Tsjechen en Slowaken in de geschiedenis, het tweede jaar bracht
hij door aan de Komensky-universiteit in de Slowaakse hoofdstad Bratislava, waar
hij werkte in het seminarium van Professor Chaloupecký. Uit deze jaren van
onderzoek kwam het proefschrift te voorschijn dat hij in 1931 met als promotor
Huizinga in Leiden verdedigde: Die nationale Differenzierung und Integrierung der
Slovaken und Tschechen in ihrem geschichtlichen Verlauf bis 1848. Eigenlijk, zo
beseft men, nog eens in dat werk lezend, was het niet alleen zijn kundigheid maar
ook zijn karakter dat hem in staat stelde dit werk te schrijven, want het gaat er over
dat twee groepen mensen, verscheiden maar verwant, tot een verzoening kunnen
geraken als de geschiedenis hen
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daartoe leidt, maar dat dat een zaak is van ware gelijkheid en volstrekte
verdraagzaamheid, speciaal van de kant der grootste groep, in casu de Tsjechen.
Locher heeft daar, geloof ik, al de lijnen aangegeven, waarlangs zijn denken zich
is blijven bewegen: anti-nationalistisch, verdraagzaam, democratisch, met veel besef
van de betrekkelijkheid van het menselijk streven en de overmacht van de
geschiedenis. Interessant is het om te zien hoe hij in de stellingen bij deze dissertatie
zich verzet tegen Geyl's groot-Nederlandse interpretaties, onder andere omdat ‘de
geschiedenis van drie en een halve eeuw’ niet ongedaan gemaakt kan worden. In
dezelfde lijn ligt, vijftien jaar later, zijn protest tegen de na-oorlogse Nederlandse
annexatie-plannen in Duitsland.
Het hoogtepunt van zijn Tsjechische reis komt helemaal aan het slot, als hij in
augustus 1929 de eervolle uitnodiging krijgt om een weekend door te brengen op
het landgoed van de president, het slot Topolčianky in Slowakije. Jaren later, in
september 1947, is hij er toe gekomen om uit zijn herinnering een klein verslag te
schrijven van deze gebeurtenis, maar men leest al uit de verschillende opstellen
die hij over Masaryk geschreven heeft, hoezeer hij dit bezoek gewaardeerd heeft
en beleefd in een sfeer van geestelijke verwantschap. Want Masaryk was voor hem
de belichaming inderdaad van die eigenschappen die hij als hoogste deugden
beschouwde: verdraagzaamheid, openheid, wetenschappelijke zuiverheid. In de
aantekening die hij in 1947 maakte, vertelt hij hoe hij uit Bratislava met een Engelse
journalist naar Topolčianky reed, en hoe zij daar met de president en zijn familie de
maaltijd gebruikten, buiten onder een grote boom. 's Middags, bij het theedrinken
op een helling in de buurt, had hij een uitvoerig gesprek met Masaryk, die ook met
de Nederlandse toestanden goed op de hoogte bleek. Hoe democratisch het bij
deze oprechte leider van zijn volk toeging bleek wel uit het feit dat de volgende
zondagmiddag leden van het personeel - typistes en sergeanten van de wacht mee aan tafel aten, alles in een gemoedelijke sfeer. ‘Een mooier afsluiting van mijn
verblijf had ik niet kunnen vinden,’ schrijft Locher, ‘Ik had voor mijn leven geleerd,
wat ware democratie betekent.’
Die les paste Locher toe. Toen in Duitsland het onweer samenbalde dat de erfenis
van Masaryk zou vernietigen, sloot Locher zich aan bij de beweging van protest, in
ons land door helaas veel te weinigen aangehangen en voor deze beweging Eenheid
door Democratie sprak hij over het grote democratische voorbeeld dat Masaryk had
gegeven, het voorbeeld van humaniteit. ‘Mensheid en natie,’ aldus Locher,
‘zijn[...]voor Masaryk geen
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tegenstellingen. De Tsjechische natie ziet Masaryk als een orgaan, een onderdeel
van de mensheid[...]Zoals zij reeds in het verleden de draagster was van humaniteit
en democratie, zo moet zij dat ook in de toekomst zijn. Ook Nederland heeft, naar
ons aller overtuiging, een traditie van humaniteit en democratie[...]Daarom kan
Masaryks voorbeeld in vele opzichten ook ons tot lering zijn.’
Een week na zijn bezoek aan de grote staatsman, in september 1929, stond
Locher voor de klas, in het Nederlands Lyceum in Den Haag, waar hij tot 1946 zou
blijven als een goede en geziene leraar. Een tijd van intense arbeid werd dat,
inspannende lessen en lange voorbereidingen, maar ook wel ontspanning: hij schreef
in de schoolkrant en leidde - want hij had een goede muzikale aanleg - het
schoolorkest. Zo nu en dan vond hij tijd voor een wetenschappelijke publicatie, in
het bijzonder over de Tsjechische kwestie, die in de dertiger jaren op zo'n tragische
wijze actueel werd, voorbode van de grote storm. De oorlog kwamen de Lochers
goed door, zo goed als dat mogelijk was in die barre tijd in de randstad Holland. En
vlak na de oorlog volgde de benoeming tot hoogleraar in Leiden met als opdracht
de algemene geschiedenis, een natuurlijk onmogelijke taak, zwaarder nog omdat
hij de plaats van Huizinga moest innemen. Bijna vijfentwintig jaar heeft hij die post
bezet, zij het dat hem langzamerhand hulp werd geboden, door het splitsen eerst
van zijn leerstoel, in 1960, en verder door het er van afscheiden in 1963, van de
Amerikaanse geschiedenis, die hij nota bene ook onderwezen had. Anderzijds werd
in 1963 zijn leeropdracht uitgebreid met de wijsbegeerte der geschiedenis, zijn oude
liefde.
Locher heeft, daar is ieder die hem heeft meegemaakt het over eens, al die jaren
met een grote trouw en toewijding, met een anderen soms overdadig voorkomende
nauwgezetheid en bovenal met grote mildheid en wijsheid zijn taak vervuld. Zelf
heeft hij er op willen wijzen, in een inleidend woord bij zijn niet gehouden afscheid,
dat alleen in een kladje bewaard is gebleven, dat hij zijn taak had kunnen vervullen
dankzij de uitstekende samenwerking in de hele sectie geschiedenis. Maar was het
niet allereerst aan hemzelf te danken dat die samenwerking inderdaad in zo'n geest
van wederzijds begrip verliep? Wie in zijn kring gewerkt heeft zal dat hartelijk
beamen.
Maar ik wil niet alleen de vriend, de toegewijde hoogleraar, de vader voor zijn
studenten, herdenken, maar ook de grote betekenis memoreren die zijn optreden
voor de hele ontwikkeling van het historisch onderwijs in Leiden gehad heeft. De
laatste stelling van zijn proefschrift (in die tijd
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had men nog niet de onzalige gewoonte om iets quasi leuks te berde te willen
brengen daar) luidt: ‘De historicus van onze tijd vatte zijn culturele taak niet slechts
als een nationale, maar bovenal als een internationale op: in wetenschap en
onderwijs trachtte hij het begrijpen van andere volken in en uit hun historie te
bevorderen.’ Wat dat voor hem betekende werd bijzonder duidelijk toen hij in 1946
zijn pleidooi begon voor een wereldwijde en niet langer Europa-centrische aanpak
van de geschiedenis. In Leiden met zijn traditionele contacten met de overzeese
wereld was dat programma uitmuntend op zijn plaats, het was zinvol, het opende
een weg naar de toekomst en ik die dit schrijf vind het gewoon een eer dat ik in dat
door Locher opgezette kader mag passen.
Er was in Locher een gevoel voor internationale ruimte, een besef van geestelijke
vrijheid, maar tegelijk - en dat is toch ook eigenlijk geen tegenstelling - iets van de
Hollandse aard, van verdraagzaamheid, zin voor het betrekkelijke, aandacht voor
het détail (soms wel wat al te analytisch en conscientieus). Maar alleen maar mild
en nauwkeurig was hij niet, hij kon soms zeer levendig en heftig uit de hoek komen,
vurig discussiëren, krachtig nee zeggen. Dat toonde hij in het groot en in het klein.
In het groot: het was in de geest van Masaryk en tegelijkertijd van het Leidse devies
Haec Libertatis Ergo, dat hij in 1948, nadat de tyrannie zijn geliefde Tsjecho-Slowakije
overrompeld had, meende het hem juist daarvoor aangeboden ere-doctoraat niet
uit handen van de nieuwe machthebbers te kunnen aanvaarden, waar immers de
mensen die het hem hadden toegedacht hun slachtoffers waren. En in het klein:
toen hij in 1950-1951 als gasthoogleraar in Ann Arbor, in de Universiteit van Michigan,
vertoefde, voerde hij een krachtig en spiritueel debat met de hoogleraar uit Harvard,
Perry Miller, die zo'n afbrekende critiek op onze Hollandse universiteitswereld had
geleverd na een jaar in Leiden te hebben vertoefd. Dat debat vond plaats aan een
diner dat op 14 april 1951 in New York werd gehouden, en Miller, herhaalde er, zij
het heel wat milder, zijn bezwaren tegen de volgens hem stoffige, ouderwetse
Europese onderwijsmethoden. Locher legde rustig uit welke sociale achtergronden
geleid hadden tot het grote verschil in het onderwijs, en verdedigde het Hollandse
systeem op een kalme, zekere manier. Aanwezigen voelden dat hij daarmee de
avond gewonnen had. Maar wie die discussie van vijfentwintig jaar geleden welhaast,
nu nog eens weer leest, die wordt wel gefrappeerd door het feit dat de ontwikkeling
die er sindsdien heeft plaats gehad dat hele debat vrijwel overbodig heeft gemaakt,
omdat alles wat toen zo anders, zo typisch-Amerikaans leek: de
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losheid van het middelbaar onderwijs en de verschoolsing daarentegen van het
hoger, en de verschijnselen daarbij: het gebrek aan talenkennis, de stortvloed van
studenten, de groeiende competitie-geest, alles wat toen zo ver af stond, nu ook
Nederlandse werkelijkheid aan het worden is.
Zijn akribie maakte dat Locher niet veel groter werk tot stand heeft gebracht, hij
was eerder, zoals zovele historici, de man van het nauwgezette onderzoek, waarvan
hij dan in artikelen rekenschap gaf, zij het niet zonder bredere visie. Behalve zijn
meer voor een groot publiek bestemde monografie over Peter de Grote heeft hij
weinig samenvattends het licht doen zien. Veel van zijn wetenschappelijke aandacht
stak hij in de uitgave (met zijn medewerker P. de Buck) van het journaal van Nicolaas
Witsen, de Nederlandse reiziger in Rusland in de zeventiende eeuw, dat in de jaren
1966-1967 in drie delen verscheen. Het was typisch voor hem, dat hij zo bescheiden
en rustig voortwerkte en des te meer verrassend was het te zien welk een rijke oogst
hij in gestage arbeid toch bijeen had gebracht. Dat bleek op de voorlaatste dag van
zijn leven. Toen namelijk werd hem het geschenk aangeboden dat bedoeld was
voor zijn afscheid, een groot boek met een keuze uit zijn artikelen, getiteld
Geschiedenis van ver en nabij. Wie Locher in al zijn verscheidenheid en geestelijke
diepgang willeren kennen moet dat werk ter hand nemen. Alleen al de indeling
maakt duidelijk hoe wijd hij reikte, want het bevat een groep opstellen over
historiografie en geschiedfilosofie, en daarnaast een afdeling Slavica, essays over
de Tsjechische en Russische geschiedenis, en het besluit met twee opstellen
samengebracht onder de hem nauwkeurig recht doende titel Verzoening der
tegenstellingen. Daar vindt men zijn rede over Europa en het probleem der nationale
staten, en zijn 26 november-rede, in 1964 gehouden, getiteld De vijand en de vrijheid,
een pleidooi voor waarachtige verzoening allerzijds. In al zijn werk valt zijn
weloverwogen benadering op, de grondige mildheid en toch persoonlijke inzet
waarmee hij zijn vak beoefende.
Wil men samenvatten wat de betekenis van Locher is geweest, nog is, voor de
historische wetenschap en daarmee uiteraard voor de Nederlandse cultuur, dan
moet men, denk ik, voor alles denken aan het vermelde mondiale perspectief dat
hij, in Leiden, en zo toch ook wel in Nederland, aan het vak der geschiedenis heeft
gegeven. Dat is, zoals Schaper in zijn herdenkingsartikel in het universiteitsblad
Acta et Agenda heeft opgemerkt van het grootste belang geweest. Daarnaast moet
dan gedacht worden aan zijn bewaren van de traditie, ‘dat prachtige woord dat ook
de eenheid der generaties over de tijden heen uitdrukt,’ zoals hij zei. Die lofzang
op de over-
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levering hield hij in een profetisch perspectief, of liever zou hij gehouden hebben,
want het is, alweer, een citaat uit zijn niet meer uitgesproken afscheidsrede. Hij
waarschuwde daar met erg veel klem tegen de nihilisten van thans, die de wereld
willen vernietigen om hun ideeën in praktijk te brengen, in hen zag hij de ‘terribles
simplificateurs’ van Jacob Burckhardt.
Hij beleed daar ook zijn geloof in de menselijke waarden in de geschiedenis, dat
tegen degenen die, weer eens, geloven dat de historie onder het juk der wetmatigheid
gebracht kan worden en zo een exacte wetenschap kan zijn. Het is goed en passend
om hier de woorden te herhalen waarmee hij de geschiedeniswetenschap in
bescherming nam tegen al wat haar bedreigt, vanuit de menselijke vrijheid en
waardigheid en betrokkenheid waar hij van jongs af in was groot gebracht en in
geloofde. Hij zei: ‘Ook zal het niet helpen wanneer men de geschiedenis zoveel
mogelijk ontmenselijkt, daden van enkelingen, histoire événementielle, uitschakelt
en zich op sociale processen richt. Ik wil geenszins zeggen, dat men dat niet moet
doen. Integendeel. Hoe meer wegen, mits maar geen dwaalwegen, hoe meer kansen
op een verrijking van onze kennis en ons inzicht. Het huis van Clio heeft vele
vertrekken. Maar men moet niet menen dat men daarmee de geschiedenis waardevrij
maakt of los van het persoonlijk inzicht van de historicus. Men moet niet menen dat
de persoonlijke verbeeldingskracht ook van de historicus uitgeschakeld kan
worden[...]of dat de geschiedenis haar evocerende functie[...], het Verstehen in de
geest van Dilthey[...]zou kunnen elimineren zonder schade te lijden aan haar ziel.’
Zo heeft Locher in Leiden geleefd en gewerkt. De laatste jaren moest hij voorzichtig
aandoen, de ziekte die hem tenslotte vellen zou, kondigde zich al eerder aan. Hij
bleef toch op zijn post, en wie met hem werkten, hielpen hem en hielden van hem.
In september 1970, juist voor zijn zeventigste verjaardag, zou hij zijn afscheidscollege
houden. Enkele weken eerder maakten wij hem mee in de vriendenkring, ontspannen
en vrolijk. Dat hij ondertussen zo als een berg opzag tegen het houden van die
laatste officële rede, wie merkte het? Maar het was zo. Den Boer heeft er wel terecht
op gewezen hoe ‘een vreemd verlangen naar het volmaakte’ hem bezielde en het
hem moeilijk maakte voor het voetlicht te treden. Ik zelf had dat ook al eens eerder
van hem gemerkt, en ook toen had het geleid tot ziekte en zelfs opneming in het
ziekenhuis. Te simpel causaal zal ik als leek niet spreken. De rede moest worden
afgezegd. Opneming in het ziekenhuis was plotseling weer nodig. Daar ontving hij
nog, op zijn zeventigste verjaardag, het boek met zijn opstellen, met grote dank en
blijdschap. Maar het was
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hem niet gegeven ditmaal te herstellen. Zijn hart begaf het, een dag later.
Het otium dat hij zozeer verdiend had was hem niet meer gegund. De hele
historische wereld van Holland was een paar dagen later op Ockenburg om hem
uitgeleide te doen, uit dank en eerbied. Zijn vriend en collega den Boer sprak daar,
zijn oudste broer ds. G.F.D. Locher herdacht hem in enkele woorden, zijn zoon
bedankte en de plechtigheid eindigde met een prélude en een fuga van Bach op
1
‘Vaders liefste muziekinstrument’, het kerkorgel.
J.W. SCHULTE NORDHOLT

1

Bibliografische notitie: Er staat een volledige bibliografie van Locher's werk in het boek
Geschiedenis van ver en nabij, bundel verspreide geschriften van Th. J.G. Locher, Universitaire
Pers, Leiden, 1970. Tot het schrijven van dit levensbericht ben ik in staat gesteld door de
hartelijke medewerking van zijn echtgenote, mevrouw F. Locher-Hibma, die ik daarvoor gaarne
wil danken. Ik heb voorts dankbaar gebruikt de tekst van Locher's afscheidscollege, ook
getiteld Geschiedenis van ver en nabij (partic. uitgave door en voor zijn vrienden, Leiden
1971), voorts de teksten van de toespraken die W. den Boer en G.F.D. Locher bij de crematie
op Ockenburg hebben gehouden, het opstel van den Boer: In memoriam Prof. Dr. Th. J.G.
Locher 1900-1970, in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden, Jrg. 86, afl.I, pag.153-156, en het stuk van B.W. Schaper, In memoriam Theo
J.G. Locher in Acta et Agenda, 8 Oct.1970, p.70. Over Masaryk heeft Locher herhaalde malen
gepubliceerd, zie in de bibliografie onder de nrs.2, 7, 37, 62. De aantekening over het bezoek
van deze staatsman berust in de papieren van mevrouw Locher alsmede een met de hand
geschreven rede over Masaryk, gehouden op 3 nov. 1937 voor de vereniging Eenheid door
Democratie te Haarlem. Daar ook bevinden zich een rapport over het gasthoogleraarschap
in Michigan, een verslag van de discussie met Perry Miller in New York (Netherland-America
University League Bulletin, vol III no 2-May 1951) en een verslag van die bijeenkomst: Kort
geding over Amerikaanse en Europese universiteiten, van de hand van dr. P.G.J. Korteweg.
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Julius Pée
Gent 19 april 1871-Staakte (Lokeren) 12 maart 1951
Mijn vader, Julius Pée, werd geboren de 19de april 1871 in de Stropstraat nr.80 te
Gent, als oudste zoon van Lodewijk Frans Pée (Gent 17-1-1834 - 31-7-1896),
gemeentelijk onderwijzer en Theresia Smetryns (Gent 18-3-1837 - 26-12-1888),
zijn huisvrouw. Hij was de derde van een gezin dat zeven kinderen zou tellen: vier
meisjes en drie jongens.
De Stropstraat ligt buiten de Overpoort in de lage Scheldemeersen, die er in die
tijd nog landelijk uitzagen. Die Overpoort en de Overstraat (in het Gents Euverpuurte
en Euverstroate) gaven, door het niet aanblazen van de h in het Gents en de nauwe
verwantschap tussen r en l, aanleiding tot de verkeerde officiële benaming
Heuvelpoort en Heuvelstraat, in de Franse tijd vertaald in Porte en rue de la Colline,
een benaming die nog een veertigtal jaren geleden op de naambordjes prijkte. De
Overstraat leidt van de Overpoort naar het Kramersplein, aan de St.-Pieterskerk,
waar mijn grootvader onderwijzer was en waar mijn vader de zes klassen van de
Lagere School doorliep (1877-1883). Hij was pas twee jaar op school toen de
noodlottige schoolstrijd losbrak, die gedurende lange jaren en zelfs tot op de dag
van heden het vertrouwen onder de Vlamingen zou vertroebelen en in vele gezinnen
het anti-klerikalisme zou doen ontstaan. Mijn grootvader bleef het liberale
gemeentelijk onderwijs trouw, ondanks mijn grootmoeder, die zeer kerks was.
Daar er aan die lagere school geen vierde graad verbonden was, ging hij nog
één jaar (1883-1884) de lessen volgen van het zevende studiejaar van het Laurent
Instituut, in de Onderstraat en werd het jaar daarop, in september 1884, als leerling
van de vijfde latijnse aan het Koninklijk Ateneum van zijn vaderstand ingeschreven.
Alles was toen - en nog vele jaren nadien - in het middelbaar onderwijs Frans wat
de klok sloeg en mijn vader heeft mij meer dan eens verteld hoe moeilijk hij en zijn
vriendjes uit de kleine burgerij het in die vijfde latijnse gehad hadden, alvorens zij
zich de voertaal, het Frans, eigen hadden gemaakt. Hij verliet de Grieks-latijnse
retorika in augustus 1889.
Intussen was zijn moeder, die hij verafgoodde, na een lange, slepende ziekte
overleden. De oudste dochter, die al gehuwd was, vroeg haar kindsdeel en eigendom
en huisraad werden verkocht. Julius, toen bijna achttien jaar oud, werd meerderjarig
verklaard en was enkele maanden later student
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aan de enkele jaren vroeger opgerichte Ecole Normale des Humanités te Gent,
waar de leraars voor de hogere graad van het middelbaar onderwijs werden gevormd.
Hij koos de Germaanse filologie, niet alleen omdat hij voor Nederlands, Engels en
Duits op het Ateneum een goed leerling was geweest, maar ook uit
Vlaamsgezindheid. Hij slaagde in het toelatingseksamen en legde het eksamen van
de eerste kandidatuur af in 1890. Nog hetzelfde jaar werd de Ecole Normale des
Humanités afgeschaft en werden de studenten overgeheveld naar de nieuw
opgerichte Germaanse afdeling aan de Fakulteit Letteren en Wijsbegeerte van de
Rijksuniversiteit te Gent. Hij was daar medestudent van onder meer Willem de
Vreese, Maurits Basse, Emiel Deneef, Pieter Tack, Willem Duflou, Lodewijk Scharpé,
Frans van den Weghe, Maurits Sabbe en van de historici Herman van der Linden
en Hendrik de Marez. Hoe hecht de vriendschap toen tussen studenten van eenzelfde
discipline was, blijkt duidelijk uit de honderden brieven die ik van zijn vroegere
studiekameraden in de nalatenschap van mijn vader heb gevonden. Hij werd ook
bevriend met Hyppoliet Meert, toen leraar aan het Koninklijk Ateneum, en leerde
de grote Vlaamse vrijzinnige en vooruitstrevend liberale dichter en leider Julius
Vuylsteke kennen, die toen in de Koestraat 15, dicht bij de universiteit aan het hoofd
stond van een bloeiende uitgeverij-boekhandel.
Toen hij op achttienjarige leeftijd zelfstandig was geworden betrok mijn vader een
studentenkamer en daar hij zijn erfdeel niet wilde aantasten, voorzag hij in zijn
onderhoud door het geven van privé-lessen. In oktober 1891 werd hij kandidaat in
de letteren en het jaar daarop legde hij met vrucht zijn eerste doctoraat (Duits) af.
Wat er dan gebeurd is, weet ik niet. Waarom hij dan plotseling zijn studie gestaakt
heeft, kan ik niet gissen. Had hij het met een van zijn professoren aan de stok
gekregen? Goed mogelijk, want hij was zeer impulsief. Van een paar hoogleraren
had hij een uitstekende herinnering bewaard en sprak hij met veel lof: Jozef
Vercoullie, Paul Fredericq, Jan Micheels en Ernest Discailles. Met Vercoullie en
Fredericq is hij ook na zijn studie in kontakt gebleven. Was het ten gevolge van een
ongoochelde liefde? Zijn artikel over Gottfried Kinkel, verschenen in de Almanak
van 't Zal van 1894, is opgedragen aan ‘Mijn vriendinnen uit ‘Vlaanderen’’. Hoewel
ik de meeste van zijn studiegenoten goed heb gekend, weet ik betrekkelijk weinig
over zijn studententijd. Wat er ook van zij, hij verbleef van 1892 tot oktober 1894 te
Godesberg en gaf er les, waarschijnlijk Frans, in een privé-school. Op 17 oktober
1894 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Gent tot doctor in de letteren en
wijsbegeerte
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met een proefschrift over Multatuli. Hij keerde onmiddellijk terug naar Duitsland en
verbleef tot in de zomer van 1896 te Bonn.
Hij moet aan de universiteit al zeer spoedig lid zijn geworden van het vrijzinnig
Vlaams studentengenootschap 't Zal wel Gaan, waarvan de leuze is ‘Klauwaart en
Geus’, want reeds in 1891 maakte hij deel uit van het bestuur als ‘boekbewaarder’
en was hij met Willem de Vreese lid van de redaktie voor de Almanak van 1891; in
1892 was hij ‘eerste schrijver’. Hij was ook een geregeld medewerker aan de
Almanakken van 't Zal, soms onder de schuilnaam Pettel. Hij schreef echter niet
enkel in de Almanakken. Hij publiceerde ook geregeld in verscheidene andere
Vlaamse tijdschriften. Zo verscheen van zijn hand in het Nederlandsch Museum hij was toen nog geen kandidaat - in 1892 De brieven van Multatuli, Het proces
Douwes Dekker versus Van Lennep, De brieven van Multatuli II,
Multatuli-bibliographie en in 1893 Het gebed van den onwetende met een
onuitgegeven brief van Multatuli en Mijn huldevoorstel, Een brief van Multatuli over
kunstrechterschap en historische drama's, Duitsche brieven van Multatuli aan H.
Flemmich en zijn vrouw, Een brief van Multatuli aan een Vlaamschen vriend, Critische
bibliographie der Fransche Multatuli-vertalingen, Critische bibliographie der Duitsche
Multatuli - vertalingen, Brieven van Multatuli en Tine aan Julius de Geyter.
In augustus 1893 nam hij deel aan het tweeëntwintigste Nederlandse Taal- en
Letterkundig Congres te Arnhem en hield er een voordracht, getiteld Hulde aan
Multatuli. Zijn aanwezigheid op dat congres is voor de verdere loopbaan van mijn
vader van het grootste belang geweest. Hij leerde er namelijk Karel Lybaert, een
Vlaams katoliek journalist, tevens Gents gemeenteraadslid en voorzitter van de
afdeling Vlaanderen van de Belgische Bond der Belgische drukpers kennen. Deze
Karel Lybaert, medewerker aan De Gentenaar en Het Fondsenblad was een
invloedrijk man in de katolieke partij, die toen aan het bewind was.
In 1895 zou in Duitsland de Prijs van het Drama worden toegekend. Al wie maar
enigszins verstand had van toneelliteratuur was van oordeel dat hij aan Hermann
Sudermann toekwam. Groot was dan ook hun verbazing toen zij vernamen dat de
Keizer er anders over had beslist. Mijn vader drukte zich diezelfde avond in een
Bonner café in scherpe bewoordingen uit over de onbevoegde bedilzucht van de
keizer. De volgende morgen werd hij dringend verzocht het Keizerrijk te verlaten.
Daarmee was hij zijn broodwinning kwijt. Hij ging te Gent bij een gehuwde zuster
inwonen en trachtte door privé-lessen in zijn onderhoud te voorzien, want als
vrijzinnige had hij geen kans op een aanstelling in het Rijksonderwijs.
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Op een mooie zomerdag van het jaar 1896 ontmoette hij te Gent toevallig Karel
Lybaert weer, die naar zijn bevinden informeerde. Toen deze vernam hoe de zaken
stonden, beloofde hij hem zijn voorspraak bij de minister om hem te doen benoemen,
wat dan ook gebeurde. Ik heb onder de papieren van mijn vader het telegram
gevonden waarbij Julius de Geyter, met wie hij zeer bevriend was, hem zijn
aanstelling meedeelde: ‘Benoemd te Brussel ad interim - Proficiat - Julius de Geyter.’
Hij gaf er les gedurende het schooljaar 1896-1897 en werd toen naar Hasselt
overgeheveld, waar hij ook slechts een jaar doorbracht. Dat jaar was echter voor
zijn verder leven van het grootste belang, want hij leerde er de vrouw kennen die
later mijn moeder zou worden: Anne-Marie Clémentine Poncelet: Op 1 oktober 1898
werd hij leraar Duits aan het Koninklijk Ateneum te Brugge. Begin december nam
hij een paar dagen verlof om op 3 december te Hasselt te gaan trouwen en dezelfde
dag nog waren de jonggehuwden te Brugge, waar mijn vader een woonst in de
Annunciatenstraat had laten inrichten.
Het Ateneum te Brugge, ondergebracht in een oud klooster, zoals vele andere in
het land, telde toen weinig leerlingen. Mijn vader ontmoette er onder meer zijn
stadsgenoot Julius Sabbe, vader van zijn vroegere studiegenoot Maurits Sabbe,
die er sinds jaren leraar Nederlands was en er een Brugse had gehuwd. Intussen
had hij in 1895 onder de titel Tine. Brieven van mw. E.H. Douwes Dekker-Van
Wijnsbergen aan mej. Stephanie Etzerodt, later mevr. Omboni, uitgegeven en had
hij twee uitvoerige artikels gewijd aan Hermann Sudermann, het ene in het Tijdschrift
van het Willemsfonds (1896), getiteld Sudermann als Dramaticus, het andere,
Hermann Sudermann, in het Nederlandse tijdschrift De Tijdspiegel (1897). Hij had
zich terzelfder tijd aan het vertalen gezet en publiceerde in 1896 (in samenwerking
met Gustaaf de Mey) Ludwig Fulda's toneelspel Het verloren Paradijs, in 1897
Moderne sprookjes van Rudolf Baumbach en in 1906 Het agavenblad en De kans
van Monaco. Het eerste was reeds vroeger verschenen onder de titel Een
agavenblad, maar ik heb niet kunnen achterhalen wanneer en waar.
Dat vriendschap voor mijn vader geen ijdel woord was, bewees hij door in 1906
in De Tijdspiegel het doctoraal proefschrift van zijn op 25 februari 1901 overleden
studievriend dr. Daniel Jacobs Het Wonderjaar te Gent (juni 1566-april 1567) uit te
geven.
De eerste jaren na zijn huwelijk, in het begin dus van zijn Brugse tijd, heeft mijn
vader haast geen literair-historisch werk gepubliceerd. Wat was er de oorzaak van?
Zijn huwelijk? Ik geloof het niet, want mijn vader was
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bijna negenentwintig jaar oud toen hij huwde en een eigen haard kon stichten. Op
1 oktober 1899 werd mijn broer, Paul, geboren en drie en een half jaar later, op 9
april 1903 zag ik het levenslicht.
Het was een gelukkig huwelijk. Hun karakters pasten goed samen. Mijn vader
was enthousiast, wilskrachtig en impulsief. Hij kon zich vlug boos maken, maar
bedaarde even snel en had er dan spijt over, want hij was zeer goedhartig. Mijn
moeder was even goedhartig en karaktervol, maar zij was bedaarder en kalmer van
gemoed. Zij liet zich niet licht meeslepen door haar gevoel. Zij had bovendien een
uitstekende mensenkennis en wist mijn vader steeds goede raad te geven. Zij bezat
de kunst de kerk in 't midden van het dorp te houden. Beiden hadden een grote zin
voor rechtvaardigheid en hebben mijn broer en mij altijd geleerd de zijde van de
zwakken en misdeelden te kiezen. Mijn ouders hebben gedurende een halve eeuw
eendrachtelijk lief en leed gedeeld.
Zorgen voor het gezin? Ook niet, want een ateneumleraar, die dan meestal nog
een bijverdienste had, verdiende ten tijde van de Belle Epoque behoorlijk zijn brood.
Zou zijn leraarschap hem van zijn wetenschappelijk werk hebben kunnen afhouden?
Ook dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want hij was leraar Duits in de hoogste klassen en
die telden weinig leerlingen. Bovendien hadden de leraars toen veel minder lesuren
dan nu. Ik meen dat de verklaring elders moet worden gezocht.
Bij zijn aankomst te Brugge liet hij zich door zijn vrijzinnige vlaamsgezinde
vrienden, inzonderheid door Julius Sabbe, een hartstochtelijk en geestdriftig strijder,
tot de lokale Vlaamse en vrijzinnige strijd bewegen. Hij was een goed redenaar en
had een forse stem, zodat hij de geschikte man leek om in het openbaar het woord
te voeren. Hij heeft in die tijd ook menig artikel met sociale of politieke strekking
geschreven. Daar hij echter als ateneumleraar onder een katoliek bewind het gevaar
liep er zijn baan bij in te schieten, verschenen die bijdragen steeds onder een
schuilnaam.
Toen mijn vader dienstplichtig werd, bestond de loting nog. Hij had het geluk er
zich uit te loten, maar werd ingelijfd bij wat toen in België heette de burgerwacht
ofte garde civique (schutterij). Te Brugge was hij verplicht iedere zondagmorgen
zijn uniform aan te trekken om zo de verzamelplaats te bereiken en van daar naar
het oefenplein of het schietterrein te trekken. Hij had niet de minste aanleg voor
handenarbeid en ook voor lichamelijke oefeningen voelde hij helemaal niets. De
enige sport die ik hem ooit heb weten te beoefenen is de wandelsport en het was
dan nog om mijn moeder genoegen te doen. Aan dat soldaatje spelen had hij een
vrese-
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lijke hekel. Daarenboven nam de arbeidersklasse die garde civique, in wie zij een
vijand zag, niet ernstig op en veroorloofde zich allerlei spottende opmerkingen over
die zondagssoldaten. Mijn vader kwam ook herhaaldelijk in botsing met zijn
gelegenheidsoversten.
Na meer dan zeven jaar in de Annuntiatenstraat te hebben gewoond, verhuisden
mijn ouders op een mooie aprildag - ik was toen drie jaar oud - naar Oostkamp, een
grote landelijke gemeente op zeven kilometer ten zuiden van Brugge, met uitgestrekte
bossen en een dozijn kastelen. Wij betrokken er een groot huis, waaraan drie
schoollokalen verbonden waren, met een weide en een grote, verwaarloosde
boomgaard en moestuin. Het was de woning van de hoofdonderwijzer, die door de
schoolstrijd onbewoond was gebleven. Mijn moeder vertelde ons dat mijn vader
zich overwerkt had en dat de arts hem aangeraden had het platteland te gaan
bewonen. Daar was misschien wel iets van, maar ik geloof veeleer dat die
overspanning aan de burgerwacht was toe te schrijven, want in de dorpen bestond
de burgerwacht slechts op papier en kon het uniform in de kleerkast blijven hangen.
Ik ben daar vast van overtuigd want zijn jongere broer had net een paar jaren vroeger
hetzelfde gedaan en toen mijn vader, vier jaar later niet meer dienstplichtig was,
keerden wij terug naar Brugge.
Oostkamp is voor ons vieren een heerlijke tijd geweest. Mijn ouders waren zeer
gastvrij en wij hadden steeds logé's. Het dorp lag daarenboven dicht bij Brugge en
trein en tram hielden er stil. Ik herinner mij nu nog zeer goed de bezoeken van
leerlingen van mijn vader, die dan ook bij ons bleven eten. De spijskast was steeds
goed voorzien want wij hielden schapen, ganzen, kippen en konijnen en ieder jaar
een varken. Mijn vader was bovendien een even goede klant van de jachtwachter
van graaf d'Ursel, die een heel eind van ons te midden van het bos woonde, als van
de wildstropers die vlak bij ons woonden en wier kinderen mijn beste kameraden
waren.
Julius Pée was sociaalvoelend en zeer hulpvaardig. In die tijd kwamen
ongeletterden - en zij waren toen zeer taltijk - hem vragen een brief te schrijven voor
een zoon of een vader, die wegens een of andere wildstroperszaak veroordeeld
was. Ik heb hem tot aan zijn dood verzoekschriften voor kleine mensen weten
schrijven. Hij dacht meer aan het leed dat de naaste bloedverwanten van de
misdadiger door een zware veroordeling ondervonden dan aan het leed van de
familie van de getroffenen.
Toen in 1908 aan Paul Fredericq hulde werd gebracht en een album opgedragen,
schreef mijn vader er een klein artikel in van tweeëndertig regels, in Multatuliaanse
stijl, die getuigen van zijn gehechtheid aan zijn oud-leer-
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meester en enigszins ook van zijn gemoedstoestand in die jaren. Het slot ervan
luidt: ‘En er waren er onder die discipelen, die zich hadden teruggetrokken en vervan
alle stadsgewoel leefden van sprinkhanen, wilden honig, herinneringen, wijsbegeerte
en letteren. Maar het hart van den ouden professor was voor allen, onverdeeld,
zelfs voor de minder begaafde discipelen, die de eenzaamheid verkozen. En dat is
zoo gebleven tot op dezen dag.’
In Brugge werd mijn vader dadelijk weer opgenomen in het Vlaamsvrijzinnig
gezelschapsleven van de kleine provinciestad. Dat belette hem nochtans niet zeer
veel te lezen en geregeld mee te werken aan de krant en het weekblad van vader
J. Hoste sr. Het was voor hem een rustige tijd. Voor niet lang echter, want intussen
hoopten de oorlogswolken zich op boven ons hoofd en op 4 augustus vielen de
troepen van Wilhelm II ons land binnen. Mijn vader, die vier jaren in het Rijngebied
had geleefd en geabonneerd was op het Berliner Tageblatt en verscheidene Duitse
weekbladen, was daarover misschien minder verbaasd dan de meeste Belgen,
maar toch zeer erg getroffen door die onvergeeflijke wandaad.
Enkele dienstplichtige leraars werden opgeroepen, de prefekt en een paar leraren
namen de wijk naar Engeland, zoals trouwens onze beide buren. Daar mijn vader
de oudste niet-dienstplichtige leraar was, werd hij door de beheerraad van de school
tot waarnemend studieprefekt aangesteld. Had hij kunnen vermoeden dat hij de
gevolgen zou dragen van de oude spreuk ‘Ondank is 's werelds loon’, hij zou zeker
voor de eer hebben bedankt.
Toen in september 1918 het Duitse front in West-Vlaanderen doorbroken werd
en het Duitse leger zich moest terugtrekken uit Brugge, lag mijn vader ziek te bed,
getroffen door de Spaanse griep, die zowel de burgers als de soldaten neervelde.
Eigenlijk was dit voor hem nog een geluk, want een Waals leraar, die hij in 1915 bij
de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen van de
overplaatsing naar Wallonië had gered, had hem bij het gerecht van activisme
beschuldigd. Hoewel verscheidene vrienden van mijn vader: Hippoliet Meert, Willem
de Vreese, Pieter Tack en anderen tot het activisme waren toegetreden, had mijn
vader de voorstellen van Domela Nieuwenhuis van de hand gewezen en behoorde
hij tot de groep pacivisten, die van geen samenwerking met de vijand wilden weten.
Tijdens de heksenjacht na de bevrijding wilde men echter alle Vlaamsgezinden, van
welke kleur ook, zonder uitzondering, treffen. Men wilde de leuze van de Belgische
franskiljons ‘Après la guerre on ne parlera plus flamand’ verwezenlijken. Gelukkig
namen alle leraars van het Atene-
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um - op die ene na - de verdediging op van Julius Pée en werd hij dan ook met
klank vrijgesproken. Intussen had de klerikale minister zich gehaast een katoliek
prefekt - de vooroorlogse was in Engeland overleden - in zijn plaats te benoemen.
Mijn vader zou dan zijn plaats van leraar Duits weer innemen. Hij beschouwde dat
als een straf en als een vernedering en weigerde - hierin gesteund door mijn moeder
- terug te keren als leraar. Toen benoemde de minister hem tot leraar Duits te Gent,
wat administratief een verhoging was, maar in zijn ogen een vernedering bleef. Hij
had er weinig lesuren, een prachtig lessenrooster en veel vrije tijd. Hij zette zich
weer aan het lezen: Duits en Nederlands. Zijn belangstelling ging toen naar de
Oostenrijkse schrijvers Karl-Emil Franzos en Enrica von Handel-Mazetti en naar de
Vlaamse schrijfster Johanna Desideria Courtmans-Berchmans, wier begrafenis hij
nog als jong student in 1890 had bijgewoond. Hij onderhield tot aan haar dood een
drukke en geregelde briefwisseling met mw. Ottilie Franzos-Benedikt, de weduwe
van Karl-Emil en zelf een schrijfster.
De onrechtvaardigheid die hij had ondergaan, bleef echter wegen op zijn gemoed,
zelfs nadat minister Camille Huysmans hem in 1925 in ere had hersteld door hem
tot directeur-prefekt te benoemen te Diest. Hij bracht daar vijf rustige jaren door,
maar toen de honderdste verjaring van de Belgische onafhankelijkheid in het
vooruitzicht kwam en hij aan de ondankbaarheid des vaderlands dacht, nam hij
voortijdig ontslag uit's lands dienst en trok zich terug op het platteland in een hem
onbekende streek, namelijk te Staakte, een gehucht van Lokeren, verre van alle
gewoel maar toch dicht genoeg bij Gent, zodat ik hem gemakkelijk bereiken kon.
Hoewel mijn vader toen nog geen zestig jaar oud was, had de onrechtvaardigheid
waaronder hij had geleden, zijn dynamisme gebroken. Mijn moeder hield beter
stand. Hij las nog wel veel, verzorgde de gekuiste uitgave van een aantal werken
van Hendrik Conscience en Vrouwe Courtmans, schreef af en toe een lange
boekbespreking: maar de fut was eruit. Ik trachtte hem weer voor wetenschappelijk
werk te interesseren, maar zonder veel sukses, tot op het ogenblik dat mijn vriend
Gaston Vande Veegaete, die een vakantie in Amsterdam had doorgebracht en er
het Multatulimuseum had bezocht, hem over onuitgegeven Multatuli-brieven sprak.
Zijn jeugdliefde kreeg hem weer te pakken en hij toog aan het werk.
Hij, die steeds de verdediging had opgenomen van de kleine man, sloot zich in
1928 aan bij de Arbeiderspartij. Hij schreef nu geregeld in het dagblad Vooruit en
in socialistische weekbladen, maar hield ook voordrachten
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ter verdediging van Sacco en Vanzetti in heel het Vlaamse land. Dat belette hem
echter niet ook honderden brieven te schrijven om zijn dokumentatie over Multatuli
aan te vullen. Hij was weer een gelukkig man geworden.
In 1933 verscheen zijn studie over Vrouwe Courtmans; in 1937 een Bloemlezing
uit Multatuli en Multatuli en de zijnen; in 1938 Multatuli de Beeldenbreker en Keur
uit Multatuli; in 1941 Reisbrieven aan Mimi en andere bescheiden; in 1942 Brieven
van Multatuli aan mr. Carel Vosmaer, R.J.A. Kallenberg van den Bosch en dr. Vitus
Bruinsma en in 1944 Keur uit de brieven van Multatuli. Dit was zijn
Multatuli-zwanenzang. Hij had erdoor echter weer genoegen in het schrijven
gevonden. Hij herdacht zijn vroegere leermeesters en vrienden: Paul Fredericq,
Jozelf Vercoullie, François Laurent, Emile de Laveleye, Julius Sabbe, Julius de
Geyter, Julius Vuylsteke, Pol de Mont en vele anderen, want hij was een trouwe
vriend.
Op 31 augustus 1947 werd hij, met wat vertraging, ter gelegenheid van zijn
vijfenzeventigste verjaardag te Brugge door talrijke oud-leerlingen en vrienden als
oud-studieprefekt van het Brugse Ateneum gehuldigd en werd hem een keur van
vijfendertig van zijn krantenschetsen als blijk van waardering overhandigd.
Het jaar daarop overleed mijn moeder. Dat was een harde slag voor de oude
man, maar hij heeft hem kloekmoedig ondergaan. ‘Wij hadden steeds gedacht dat
ik de eerste zou heengaan,’ zei hij ons zeer beheerst: ‘wij hebben ons vergist: het
lot heeft er anders over beslist.’ Hij heeft zijn huis niet willen verlaten en is er alleen
achtergebleven, met zijn grote Duitse schaper. Een trouwe werkster kwam iedere
morgen zijn huishouding doen en voor zijn middageten zorgen. Daarna was hij weer
alleen. Meestal echter niet voor lang, want sinds hij zich te Staakte was gaan
vestigen, kreeg hij geregeld bezoek van mensen die hem raad kwamen vragen of
om brieven voor hen te schrijven. Weldra kwam men hem van heinde en ver zijn
raad inwinnen.
Toen de tweede oorlog uitbrak liet hij zijn baard groeien en op korte tijd zag hij er
uit als een Joods patriarch. Hij werd hoe langer hoe meer de wijze man van Staakte.
Als hij geen ‘klanten’ had, verdiepte hij zich in de Vlaamse literatuur van de
negentiende eeuw, waarvan hij de sociale roman bestudeerde.
Mijn vader sprak dikwijls over de dood en iedere keer wanneer hij vernam dat
iemand plotseling was overleden, drukte hij de wens uit ook op die manier te mogen
sterven. Wat mij bij mijn vader het meest heeft getroffen is zijn verering voor zijn
moeder. Ik herinner mij nu nog steeds, zover mijn
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indrukken teruggaan, hoe hij ieder jaar op de sterfdag van zijn moeder ons daaraan
herinnerde en heel de dag over haar vertelde. Ik heb van een jongere zuster van
hem vernomen dat hij de lieveling was van zijn moeder en dat hij, als zijn vader
afwezig was, met gezag optrad, zelfs tegen zijn oudere zusters, om de ziekelijke
vrouw, die meestal in haar leunstoel zat te breien of te stoppen, ter zijde te staan.
Van zijn vader sprak hij weinig en zonder liefde. De moeder scheen al zijn liefde te
hebben ingepalmd. Hij was, zei hij, een strenge en autoritaire man en de enige lof
die hij hem toekende, was dat hij een goed onderwijzer en een hard werker was
geweest.
Mijn vader was ook een hard werker, en ook zeer streng toen wij jong waren. Ik
heb de indruk dat hij veel van het karakter van zijn vader had overgeërfd en dat de
grote liefde die hij zijn moeder toedroeg, hem belet heeft ook de goede kanten van
zijn vader te ontdekken. Het is pas toen ik afgestudeerd was dat ik gewaar ben
geworden hoeveel goedheid, meedogendheid en onbaatzuchtigheid achter dat
strenge voorkomen verborgen lag. Van dat ogenblik af zijn wij hechte vrienden
geworden.
Hij heeft steeds getracht onpartijdig te zijn, maar in zijn verering voor Multatuli
kon hij dat niet zijn. Ik heb zelfs de indruk dat hij dat besefte, maar dat hij tevens
wist dat hij er niets aan kon veranderen. Over zijn literair-historische publikaties heb
ik geen oordeel te vellen. Over de leraar en de redenaar zou ik dat wel kunnen,
maar laat het liever over aan anderen. Die getuigen nu nog dat hij een uitstekend
en enthousiast leraar was die zijn leerlingen wist mee te slepen en dat hij ook een
welbespraakt en talentvol redenaar was.
Hij is gestorven zoals hij het zich gewenst had. Op 12 maart 1951 heeft een
hartaderbreuk hem aan zijn werktafel neergeveld. Wij hebben hem, naar zijn wens,
te Ukkel laten verassen.
WILLEM PÉE
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Trijntje (Nine) van der Schaaf
Terhorne 29-30 april 1882-Santpoort 16 juli 1973
Nine van der Schaaf, gedoopt Trijntje (spreek uit: Trientsje), maar aangesproken
met de algemeen gebruikte huis- en vleinaam Nine, werd geboren omstreeks
middernacht tijdens een hevige storm. Zij stamde, zoals haar achternaam
zeldzamerwijs nog aanduidt, uit een geslacht van timmerlieden. Haar grootvader
was dorpstimmerman in Terhorne en haar vader, Sjoerd J. van der Schaaf, werkte
ook in de voorvaderlijke ‘timmerwinkel’. Maar naast (en onder?) zijn veel oudere
broer en dat zinde hem niet. Zo verhuisde hij met vrouw en de twee kinderen Thomas
en Nine naar het grotere dorp Akkrum en vestigde zich daar. Het dochtertje was
toen zes jaar, een eerder en twee later geboren kinderen hadden geen
levensvatbaarheid. Vader Van der Schaaf had aan ‘tering’ geleden, en dit zal mede
de oorzaak zijn geweest, dat hij het zware lichamelijk werk dat toen nog aan het
timmeren verbonden was, niet aankon. Hij slaagde niet, en verwisselde dit vak voor
een brandstoffenhandeltje en wat winkelnering. De brandstoffen waren in die tijd
op het platteland alleen turf en hout en voor de turf zorgden de schippers wel. Nine's
moeder, Antje Boetje geheten, was een schipperskind, en ook zij was niet sterk en
had, evenals de vader, meer beschaving dan haar omgeving. Als meisje was zij
1
een jaar huishulp geweest bij dr. Chr. Sepp. een bekend doopsgezind
theoloog-schrijver in Leiden en zij wist over die tijd en die stad veel te vertellen. De
meeste verhalen van ‘vroeger’, die Nine van der Schaaf in haar niet-gefantaseerde
boeken verwerkt heeft, berustten op belevenissen van de moeder. Over haar vader
schrijft Nine van der Schaaf onder andere: ‘mijn vader las met een zachte duidelijke
2
stem en een eentonige gevoeligheid, in nogal vlug tempo’. Deze kenschetsing is
ook op haar eigen lezen en dichten toepasselijk. Ze vertelt ook, dat haar vader in
de kerk in Terhorne voorzanger was geweest.
Ik weid over die afkomst even uit, niet zonder reden. Deze dichteres was een van
de eigenzinnigste en oorspronkelijkste mensen, die ik gekend heb. Haar ouders
hadden socialistische sympathieën en men heeft haar, die deze van huis uit
meekreeg, dan ook vaak als proletariërs - of arbeiderskind willen zien. Maar dat
was zij niet. Zij en haar hele voorgeslacht behoorden

1
2
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tot de ‘kleine zelfstandigen’, en zij konden zich niet onderschikken. (Schippers zijn
ook zelfstandigen, en naar karakter en zelfbewustzijn soms grote!) Was de moeder
niet bijgesprongen met het maken en opmaken van hoeden, en het houden van
kostgangers, dan had het gezin nog meer op de grens van de armoede geleefd dan
nu het geval was. Haar vader was liever onderwijzer geworden, en Nine en haar
broer Thomas werden het. Maar wat zij van het begin af aan wilde, was: schrijfster
worden. Ook in Thomas leefde de schrijversdrang, maar hij had een gezin te
onderhouden en is niet zo oud geworden als de ‘Boetje-gestellen’: zijn moeder en
oom en zuster. Zijn bijdragen, in het Nederlands èn het Fries, aan verscheidene
week- en andere bladen, worden nu pas opgerakeld en in bloemlezingen en
dergelijke vergaard. De schaaf en de pen! Ook Nine's uiterlijk wees naar beide,
want ze had fijne trekken en zag er broos uit, maar de heupen waren breed. Met
het naar-Holland-gaan was Thomas haar al jaren eerder voorgeweest: hij werd
aangenomen op de bekende Rijkskweekschool in Haarlem, die aan begaafde
lagereschoolleerlingen een kosteloze opleiding gaf.
Over haar kinderjaren is de dichteres in haar herinneringen In de stroom uitvoerig
en zij geeft een mooie en objectieve beschrijving van haar ouders, naar hun wezen.
Ik hoef dus allerlei omwegen, waarlangs het pad van het kind na de eerste
schooljaren ging, naar de eerste mijlpaal, die van haar vertrek naar Den Haag, als
tweede meisje bij mevrouw De Frémery, niet te herhalen. Deze vrouw beoordeelt
zij minder billijk. De positie van dienstbode lag Nine nu eenmaal niet. Bovendien
had zij heimwee. In haar herinneringenboek noemt zij deze werkgeefster ‘Van
Voorthuizen’, en zij verwachtte niet, dat deze dame zich voor haar en haar toekomst
zou interesseren. Dat zij het wèl deed, bewijst al dat Nine haar onderschat had. Niet
alleen dat mevrouw De Frémery-Hisser haar de middelen wist te verschaffen, om
in twee jaar de acte Lager Onderwijs te halen, ze hielp haar aan een kamertje in de
stad, waar zij rustig kon werken, en...ze bracht haar in kennis met een vriendin van
3
haar, een Zeeuwse: J.J. Berdenis van Berlekom, die het zeventienjarige meisje
gratis franse les gaf. Juffrouw van Berlekom, toentertijd lerares frans in Den Haag,
later directrice van de Meisjes-HBS in Haarlem, was een schoonzuster van de
bekende socialist en latere wethouder van Amsterdam, F.M. Wibaut. Mevrouw De
Frémery was wél in het vroege socialisme geïnteresseerd, en wanneer Nine schrijft:
‘Zij hield niet van mij’, dan is het te meer te prijzen, dat zij zelf de uitzonderlijke aard
van dit meisje ontdekt heeft, en haar voortgeholpen. De dichteres

3
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noemt in haar herinneringen zelden namen - dat vage lag in haar aard, en bovendien
leefden de meeste personen nog, en wilde zij zich, schrijvende, vrij voelen, ook in
haar kritiek. Maar ik weet de meeste namen, en het lijkt mij de moeite waard er hier
melding van te maken, want er blijkt uit, dat de sociale en artistieke relaties van later
wel degelijk met elkaar en met de godsdienstige afkomst samenhingen.
De volgorde van haar belevenissen is in In de stroom niet duidelijk. De
opgeschreven herinneringen beperkten zich namelijk eerst tot de jaren van haar
kindheid en jeugd, maar toen wilde de uitgever toch ook wel iets over haar contact
met de Verwey's erin hebben. Voor en na dat Noordwijkse jaar (1907-1908) had de
jonge schrijfster ook nog wel een en ander beleefd, en dat kwam in haar boek toen
achteraan.
Het is de doopsgezinde predikant in Akkrum geweest, ds. D. Kossen (vader van
de huidige hoogleraar H.B. Kossen), die zijn catechisante de betrekking in Den
Haag bezorgde. En ze kwam ook daar op de catechisatie, en leerde er een meisje
4
kennen, dat geschiedenis studeerde, en gedurende jaren haar vriendin werd. Dat
meisje, vier jaar ouder dan zij, heette Geertruida Alida Huizinga, en zij was niet
alleen een nicht van Johan Huizinga, maar werd ook, na haar huwelijk, in 1902 de
moeder van Menno ter Braak. Dit meisje bracht haar weer in contact met de
jonggestorvene, door haar zeer bewonderd, die model heeft gestaan voor de heldin
van haar eerste roman, Santos en Lypra. De naam van deze jonge vrouw ken ik
niet. Maar het was Geertrui Huizinga, die Nine van der Schaaf in de eerste jaren
van de twintigste eeuw op Karel de Stoute als tragische figuur opmerkzaam maakte,
en al heeft zij, tengevolge van zware hoofdpijnen, de studie niet afgemaakt, het zal
wel geen toeval zijn, dat haar zoon zich tot de middeleeuwen aangetrokken heeft
gevoeld, en gepromoveerd is op de ‘laatste der Ottonen’. Bij Nine bleef de opmerking
van Geertrui tientallen jaren onderbewust of in ieder geval onwerkzaam.
Ik vermoed dat het ook ds. Kossen is geweest, die tegen 1909 Nine's benoeming
tot onderwijzeres op Ameland in gang zette. Daar kom ik later op terug, want de
5
jonge dominee op dat eiland, met Kossen bevriend, was Willem Leendertz en die
is niet uit haar leven verdwenen.
De paar jaar tussen Den Haag en Noordwijk bracht zij voor een groot deel in
Amsterdam door, waar zij ondermeer de huishouding deed bij twee sociale werksters.
De ene heette Gijs Hesselink. De andere was Lize Uyl-
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dert, de zuster van Maurits, die eerst op de Rijksacademie in Amsterdam was
geweest voor beeldhouwen. Zij verloofde zich met Heinz Pitsch, de student die zo'n
mooi bloementuintje had. Als bekwaam tandarts heeft hij later de zorg voor Nine's
gebit belangeloos op zich genomen en haar daarmee nooit in de steek gelaten.
Maurits Uyldert zelf woonde toen, met vrouw en jong kind, in Warnsveld. Daar
woonde ook hun vriend Hans Brandts Buys, musicus; en, tijdelijk, de gescheiden
vrouw van Willem Witsen: Betsy van Vloten, met haar drie zoontjes. Zij liet door
Willem Bauer, de broer van de schilder Marius, in Aerdenhout een huis bouwen,
kon in dat huis wel hulp gebruiken. Nine van der Schaaf verschafte die hulp, maar
dat duurde niet lang. Reeds voor zijn huwelijk met Betsy, in augustus 1907, maakte
Hans Brandts Buys deel uit van die huishouding. Nine voelde zich er niet thuis ‘geschokt’ noemde zij het zelf - en vertrok in juli van dat jaar.
Door Maurits Uyldert, in 1903 medewerker geworden van De xxste Eeuw, was
zij al eind 1904 onder de aandacht van Albert Verwey gebracht. Of het ook de kring
van Uyldert is geweest die haar eind 1906 deed kennis maken met het echtpaar
Pannekoek-Nassau Noordewier, weet ik niet. Hem noemt Nine van der Schaaf in
haar herinneringen wèl bij name, en zij heeft mij ook verteld, dat zij bij hen in Berlijn
ter gelegenheid van een socialistencongres 1907 Herman Gorter en Henriëtte Roland
Holst ontmoet heeft. Gorter heeft haar toen even in het gesprek betrokken, H. Roland
Holst niet. Dit is iets wat Nine haar nooit geheel vergeven heeft, want ook later bleef
een toenadering uit. Er moet van weerskanten een belemmering bestaan hebben.
Maar in 1905 had Verwey, - en dat werd hem door de socialistische groep kwalijk
genomen - zijn De Beweging opgericht en hij nam daarin onmiddellijk het werk van
Nine van der Schaaf op. Misschien speelde dit feit mee.
Van januari tot april 1907 dan woonde zij met de Pannekoeks in Berlijn, daarna
drie maanden bij Betsy van Vloten, en in juli van dat jaar nam zij haar intrek bij de
Verwey's op Villa Nova in Noordwijk. Zij had de van haar moeder geërfde handigheid
in naaien en borduren, en er viel op Villa Nova voor die zeven kinderen veel te
passen en te knippen. Maar de middagen kon zij vrij houden en de avonden ook.
Zij was toen vijfentwintig en ik vijftien; ik zag haar voor het eerst en werd erg door
haar aangetrokken. Ook had ik haar eerstelingen in het tijdschrift al gelezen, en was
er door bekoord. Ik dacht dat een geboren Noordwijkse, die alle mooie plekjes in
het duin kende, haar misschien als gids en gezelschap ook welkom
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zou zijn. Maar ze schrok en weerde mij af. Ze had gelijk, want dat eenzaam wandelen
hoorde bij haar dichten, en daarvoor was ze tenslotte naar Noordwijk gekomen.
Maar ik was teleurgesteld, en heb nooit meer aangeboden haar te vergezellen. Zij
heeft dat echter in vriendschap en voor mij bestemde gedichten later meer dan goed
gemaakt. In De Beweging wisselden haar verzen en proza elkander af, maar het
proza van Nine van der Schaaf waren toen de ‘droomverhalen’ waarmee zij in het
tijdschrift bij de medewerkers en lezers naam maakte. Voor de korte verhalen
gebruikte zij zelf soms het woord ‘sprook’, maar juist het feit dat dit voor de lange
verhalen niet opging, (die toch ook geen romans konden heten; men kan ze, en
vooral het laatste: De wijn van het geluk, het beste ‘raamvertellingen’ noemen)
maakte een ruimere lezerskring onwennig, zo niet afkerig. Na Verwey schreven
over haar: Maurits Uyldert, Alex Gutteling, Mea Mees-Verwey, P.N. van Eyck,
Jacques Bloem, Jan Greshoff, Annie Romein-Verschoor, Bert Stroman, C.J.E.
Dinaux en anderen - bewonderend. In latere tijden namen onder anderen E.J. van
der Linden-Nijdam, Bibeb en Clara Eggink haar een interview af. Verwey was er
trots op dat Nine van der Schaaf na het ophouden van De Beweging tot alle goede
letterkundige tijdschriften toegang verkreeg. De Gids, Onze Eeuw, Groot-Nederland,
Leven en Werken, Elsevier's Maandblad, Leiding, De Stem, De Nieuwe Stem en
diverse jaarboeken. Bij een van haar jubilea heeft zij een bloemlezing uit haar
geschriften, van drie kwartier lang, voor de radio voorgelezen. Een
televisieprogramma met haar medewerking is wel opgezet, maar niet uitgevoerd.
En de uitgevers lieten zich niet onbetuigd: Versluys, Mees, Querido, Kroonder,
West-Friesland, Stols, Wereld-Bibliotheek, Van Oorschot.
Waarom de schrijfster na dat Noordwijkse jaar weer naar Amsterdam is gegaan,
is mij uit haar herinneringen niet duidelijk geworden, maar de daarop volgende
Amelandse periode van drie jaar is zo veel belangrijker geweest, dat we daarbij
moeten stilstaan. Niet alleen dat zij nu in staat was zichzelf met haar dagelijks werk
te onderhouden, maar zij kon haar drang naar eenzaamheid naar hartelust uitvieren.
En ook haar drang haar ontwikkeling en gemeenschap, want daar was het jonge
echtpaar Leendertz in de doopsgezinde pastorie en Nora Leendertz-Kehrer, die zelf
rechten gestudeerd had, hield van voorlezen en liet zich door Nine uit haar nieuwste
werk voorlezen. De Leendertzen zijn dertien jaar lang op Ameland gebleven. Daarna
is Leendertz via de Groningse Universiteitsbibliotheek en die van de Rotterdamse
Hogeschool, in Amsterdam hoogleraar voor de doops-
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gezinden geworden. Het echtpaar kocht in 1952 een huis in Santpoort-Zuid, en
bracht - door Nine met hen in kennis gekomen - op de gedachte de pensionkamers
die ik enige dagen eerder had gehuurd voor de weduwe J. van den Bergh van
Eysinga-Elias (in de nazomer van 1957 onverwacht in Zwitserland overleden) voor
Nine vrij te houden. Nine woonde sinds februari 1925 in wat nu Santpoort-Noord
heet en ik was in 1930 van -Noord naar -Zuid verhuisd, zodat wij in, voor, en na de
oorlogsjaren iets minder persoonlijk contact hadden. Het pension in -Zuid
daarentegen (Pinellaan 15) lag tussen mijn huis en dat van de Leendertzen in: geen
twee minuten lopen. Nine's moeder, met wie zij daarvóór samenwoonde in een
huisje (Kruidbergerweg 32) waarop de broer van de moeder (de voormalige schipper
W. Boetje) een flinke hypotheek had gegeven, was in 1942 overleden. Maar ze
kreeg daar inwoning, moest zich op de bovenverdieping terugtrekken, vond bij die
medebewoners weinig aansluiting en het werd ook tijd, dat er voor haar gezorgd
werd. Willem Leendertz die in besturen van doopsgezinde instellingen zat, heeft
ook bewerkstelligd dat zij uit een van die fondsen een jaarlijkse bescheiden uitkering
kreeg (‘Maar ik ben niet doopsgezind meer.’ ‘Dat doet er niet toe’). Ook het Rijk gaf
een uitkering; en samen met wat zij voor het huisje aan de Kruidbergerweg-Noord
kreeg en later uit de erfenis van die oom in Friesland kon zij tot aan haar dood toe
onbezorgd leven. Een leven zonder zorgen was dit niet: toen de zware hoofdpijnen,
die op de tb-aanval volgden, ophielden, bleken de oogzenuwen aangetast, en haar
gezichtsvermogen minderde onherstelbaar. Vandaar dat het in Santpoort zo'n
uitkomst voor haar was, mede door Nora Leendertz voorgelezen te worden.
Willem Leendertz had een artistieke ader: hij bezat niet alleen goede schilderijen
van tijdgenoten, onder meer Isaac Israëls, maar hij had als jongen tekenles gehad
van Marie Cremers. Ook dit gaf een band met Nine, want Marie Cremers behoorde
tot de Beweginggroep. Wat deze dichters: Gutteling, Uyldert, Van Suchtelen, Van
Eyck, J.I. de Haan, Geerten Gossaert, Van Vriesland, Van Ameide (Labberton), Jan
Prins (C. Schepp), Jacques Bloem, Is. P. de Vooys, François Pauwels, en anderen
met Verwey en haar gemeen hadden, was de niet ‘cerebrale’ maar wijsgerige inslag:
een zoeken naar de zin van het leven. Van de vrouwen, waaronder Marie Cremers,
H. Moulijn-Haitsma Mulier, Henr. Labberton-Drabbe, Giza Ritschl, Mea Verwey, was
Nine van der Schaaf verreweg de belangrijkste.

6
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De sfeer en ervaringsmotieven van haar verhalen, hangen nauw samen. Er is
allereerst het water, van zee of meer of stroom. Dan is er de tegenstelling arm-rijk.
In de droomverhalen komen dan ook bijna altijd prinsen en prinsessen voor; in de
romans, waarin intellectuelen en artisten een rol spelen, zijn dat toch doorgaans of het nu mannen of vrouwen zijn - kleine zelfstandigen uit een armoedige omgeving
afkomstig. De armoede is doorgaans het gevolg van de tuberculose en het overlijden
van de kostwinnaar daaraan. Het noodlot van deze ziekte treft arm en rijk gelijkelijk,
maar is vooral voor de eersten, de onvermogenden, desastreus. Niettemin kunnen
arm en rijk heel gemakkelijk in elkaar overgaan. Wie een voorstelling wil krijgen van
de verwoesting, die de tb rond 1900 onder jonge mensen aanrichtte, moet de romans
van Nine van der Schaaf lezen. Haar werkelijkheid bleef altijd wel een symbolische
werkelijkheid, maar de namen van enkele vrouwelijke hoofdpersonen: Hermine,
Eveline verraden dat er een zekere vereenzelviging van de schrijfster met hen heeft
plaats gehad. Ook met mannelijke trouwens.
Nine van der Schaaf benijdde - en welke autodidact doet dat niet? - in stilte wel
eens mensen die aan een Universiteit hadden kunnen studeren. Zij had er
ongetwijfeld de belangstelling, de studiezin en de intelligentie voor. Maar wie van
de dichteres een erudiet gemaakt zou hebben, had haar een slechte dienst bewezen.
De tb-aanleg met gevolgen was toch gebleven, en zij zegt zelf dat zij voor het
onderwijs niet deugde. Van heel jonge kinderen hield zij veel, en deze van haar.
Dat is in haar romans ook te merken. En - zoals ze ook zelf aantekent - haar
handschrift alleen al maakte haar voor een kantoorbetrekking ongeschikt. Dit bezwaar
zou nu, met de schrijfmachine, niet meer gelden. Haar ‘schokkerige’ handschriften
zijn in ander opzicht grafologisch veel-zeggend. Aan de randen van haar kladden
staan talloze kleine, niet-figuratieve figuurtjes. Eenzelfde soort figuurtjes is terug te
vinden op haar borduurwerken, die, prachtig van kleur en volkomen geïmproviseerd,
onnavolgbaar zijn.
Zij had, als zij geschiedenis gestudeerd had - dat zou het dan wel geworden zijn
- nooit zo'n onbevangen levensverhaal van Karel de Stoute kunnen schrijven, en
ook niet romans over de Friezen van een generatie voor de hare. Dank zij haar
uitzonderlijke scheppende aanleg en de zeldzamen die die aanleg erkenden, heeft
zij het ‘beschermde’, maar moeilijke leven gehad dat haar toekwam. Populair zou
zij op geen enkele wijze bij haar leven geworden zijn, en het improviserende van
haar scheppende werkzaamheid zou verloren zijn gegaan. Dat zij lid werd van de
Maatschappij
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der Nederlandse Letterkunde en erelid van de Vereniging van Letterkundigen is
haar meer waard geweest.
Wat die handwerken betreft - wandkleedjes, kussens, theemutsen -, mijn ouders
brachten haar daarvoor in contact met Margaretha Verwey, de zuster van mijn vader
die in de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam een atelier had van aldaar ontworpen,
geheel of gedeeltelijk uitgevoerde handwerken. Het was een bekende en goed
beklante zaak, maar het publiek keek tegen Nine's borduurwerk even vreemd aan
als tegen haar gedichten en romans. Dat is nu voor beide anders geworden. Het is
zaak ook de wandkleedjes die zij heeft nagelaten zuinig te bewaren.
Vanwege de Leendertzen ben ik van Ameland naar Santpoort overgesprongen,
en moet nu terugkomen op de zeer belangrijke jaren in Driebergen. Daar woonde
Mientje Gutteling, de weduwe van de in 1910 jonggestorven begaafde dichter Alex
Gutteling nu alleen in een voor een longpatiënt op de zon gebouwd huisje. Nine
was door een longkwaal aangetast, en moest de school op Ameland opgeven. Een
verblijf in Zwitserland gold toen voor wie het betalen kon als de beste genezingskans
en mijn ouders zorgden, mèt de door Nine-zelf zo genoemde ‘Deli-Janssen’ dat het
geld er kwam, en stelden Mientje voor, Nine naar Zwitserland te vergezellen. Zou
dit samenleven, dat al begonnen was, bevallen, dan zou Mientje haar na de reis
blijvend in huis nemen. Zo is het gebeurd. Deze schikking heeft zes jaar geduurd
en het was voor de dichteres een vruchtbare periode. In 1916 vestigde zich, uit Italië
door de oorlog verdreven, ook P.N. van Eyck tijdelijk met vrouw en kind in
Driebergen, en dit was voor de beide dames een geweldige aanwinst. De Beweging
bestond nog en nam geregeld, maar met steeds minder ruimte, haar werk op, zodat
ze van die kant voldoening had. Op de gefantaseerde verhalen Santos en Lypra,
Aan de overzij van de zandzoom, Amanië en Brodo, De dichter en De wijn van het
geluk was een toneelstuk in verzen gevolgd, Socialisten. Maar reeds daarvóór in
De Beweging van 1914, verscheen haar eerste ‘werkelijkheidsroman’ Heerk Walling.
Als Friesch dorpsleven uit een vorige tijd in 1921 door de Uitgeverij Mees in Santpoort
in boekvorm uitgegeven met houtsneedjes van Fokko Mees en in 1936 en 1943
door de Wereldbibliotheek herdrukt.
In 1917 was aan het samenwonen van de twee vriendinnen een eind gekomen.
Ik kan hier de naam noemen van een begaafde buitenlandse, met haar gedichten
en vertalingen ook reeds in De Beweging geïncorporeerd, en die zich tijdens de
oorlog tot Nederlandse heeft laten naturaliseren: Hildegard Miriam Telschow. Zij
vertaalde onder meer Aan de overzij van de
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zandzoom voor Insel-Verlag, maar tot een publicatie is het niet gekomen. Uyldert
spreekt over haar in deel II van zijn Verwey-biografie (blz.39) en zegt, dat zij meer
op een Italiaanse leek dan op een Duitse. Hij had gelijk, dat zij, wat de naam
Telschow ook al aanduidde, geen germaans type was. Haar vader, bij leven
‘kaiserlicher Zahnarzt’ in Berlijn, was van slavische, abodritische, afkomst. Zij ook
was een bijzondere vrouw. Zij trouwde met een deense schilder, Olav Stenersen,
en verliet Nederland weer. De brieven van Verwey heeft zij bewaard en haar zoon
heeft mij die, volgens haar beschikking, na haar overlijden in 1966 uit Denemarken
toegezonden voor het Verwey-archief. Die briefwisseling is van groot belang. Er
komt in een brief van Hilde Telschow van juni 1919 een dichterlijke kenschetsing
van Nine voor, die eindigt met de woorden:
Und ihre Sehnsucht gilt allein
was fern sich nicht zu ihr hinüberlieben kann...

Een uitspraak, waarbij mijn vader zich volledig kon aansluiten. Er is daar toen in
Driebergen even een conflict-situatie geweest, maar het eind was na jaren, dat Nine
en haar moeder, (die, eerst alleen - de vader was in 1912 overleden - en na 1917
met haar dochter in een huisje naast en behorende aan de weduwe Gutteling
woonde) Driebergen verlieten en naar Santpoort verhuisden, waar Nine's uitgevers
zich in 1920 gevestigd hadden. Want Mees had niet alleen in november 1921 ‘Friesch
dorpsleven’ in boekvorm gebracht, maar ook kort voor het ophouden van De
Beweging een keus gedaan uit haar in dat tijdschrift verschenen verzen. Ook dit
werd een bibliofiel-uitgave waarin de leek die Mees toen nog op dat gebied was, al
zijn liefde voor en kennis van het mooie boek - het boek als kunstwerk - had
botgevierd. Mijn vader koos voor die verzenbundel de titel Poëzie, omdat Gedichten
hem te weinig zeggend was en hij de dichterlijkheid ervan onvoorwaardelijk erkende,
maar ze toch buiten de geijkte rijmende regels van gelijke lengte of gelijk aantal
voeten vond vallen. Later schreef hij-zelf een heel boek met rijmloze verzen, De
legende van de ruimte, en ook tegen regels van ongelijke lengte had hij nooit
bezwaar. Ook heeft hij in zijn Ritme en metrum, dus ook op college, een vers van
7
Nine als voorbeeld genomen, De Optocht. Al in 1917 had hij haar reeks gedichten
in De Beweging Van een donkere aarde, maar vooral ook dat, waarvan hij de
beginregels als motto gebruikte:
Altijd zal de aarde dat bekoorlijke land zijn
Waar wij een enkele keer juichend ontwaken

7
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beantwoord met De aarde, een rijmloos vers waarvan de aanhef luidt:
Rijst niet iedere morgen, vriendin, de vogel;
Zingt van hemel naar aarde zijn schallende éénzang?

De leeuwerik hoort tot het duinlandschap in Noordwijk en op Ameland, en de
dichteres heeft zich daarmee vergeleken gevoeld en dat gewaardeerd. Maar de
betrekkingen tussen Verwey en Nine van der Schaaf zijn mijn hoofdonderwerp niet,
en hun briefwisseling heb ik erbuiten gelaten.
Vooral haar gedichten van 1917: De bevrijde Rus, Van een donkere wereld,
Liederen, hadden ons getroffen, en toen mijn vader ook bij ons steun vroeg in 1919
voor een fondsje, dat Nine van der Schaaf het bestaan mogelijk moest maken,
antwoordde mijn man, dat hij liever haar verzen uitgaf. Het is het begin geweest
van zijn uitgeverij die hij tot 1934 geleid heeft, met mij als mede-directrice speciaal
voor de auteurs. De dichteres bleef dus in de sfeer van De Beweging, maar de
oorlog en de russische revolutie hadden haar belangstelling in de werkelijkheid en
de socialistische toekomst aangewakkerd, zodat zij deze ook in haar verzen en
proza moest uiten. Van de toneelstukken in proza (Hans Bart, Rika Doormans,
Gemeenschap) ging zij over op de reeks romans, die eerst nog in een tijdschrift
verschenen, maar daarna direct in boekvorm. Een vrouw van de vlecke werd in het
Noorden veel gelezen. Evenals Heerk Walling en De reis van Job ging dat boek
terug op de verhalen van haar moeder, ook over haar vaders jeugd. In 1932
verscheen De uitvinder, door Van Eyck in het tweemaandelijks tijdschrift Leiding
opgenomen, en als Salamandertje door Querido gepubliceerd. Zij werd toen vijftig
jaar, en Verwey schreef het prospectus waarin ook haar omstreeks 1905 door Lotte
Uyldert-Mayer getekende portret gereproduceerd werd. In 1929 had Mees een
tweede verzenbundel van haar uitgegeven: Naar het onzichtbare. Met Het leven
van Karel de Stoute kon zij niet meer bij Verwey komen want hij was juist in 1937
gestorven, maar zij bracht het Van Eyck en mijn moeder, en die waren er erg mee
ingenomen en bemiddelden bij Querido. Het was de eerste keer, dat zij zich aan
een middeleeuwse historische roman waagde en zij bracht het er goed af. Het spel
van de ring, in 1923 in Onze Eeuw verschenen, had nog het sprookjesachtige van
de Bewegingverhalen, en de stof had zij op Ameland gevonden. De roman Droom
de geleider, met Hermine als hoofdpersoon, in 1942 zonder jaartal uitgegeven, was
in 1933 al voltooid en dus waarschijnlijk vóór De liefde van een dwaas, (Querido,
Amsterdam 1937) geschreven.
Men heeft Nine van der Schaaf wel ingedeeld bij de neo-romantici, waar-
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van Arthur van Schendel en Aart van der Leeuw dan de voornaamste waren, maar
van individuele invloed kan hier niet gesproken worden, want Een zwerver verliefd
was van 1904 en toen Nine van der Schaaf in januari 1905 met haar Santos en
Lypra bij Verwey kwam, had zij dit boek niet gelezen. Zij las in het algemeen weinig
tijdens de productie, maar wàt zij las, onthield zij, en zij maakte er schrijvende gebruik
van. Zou ik een vroege beinvloeding moeten nawijzen, - niet door de schrijfster
genoemd -, dan zou ik belanden bij Nienke van Hichtum's (mevrouw Troelstra-Bokma
de Boer's) Afke's tiental. Met P.J. Troelstra zelf heeft zij immers al jong kennis
gemaakt. En in haar Haagse tijd Andersens' Sprookjes.
Ik moet hier gewag maken van Nine's houding tijdens de bezetting, waarover wel
een en ander te doen is geweest. Van socialiste was zij communiste geworden 8
maar nooit anarchiste of atheïste -, en ze heeft ook, zoals zij schrijft, korte tijd aan
de Tribune meegewerkt. Maar ook hier kon zij het niet vinden. Steeds hevig
geïnteresseerd in wat zich politiek en sociaal in de wereld afspeelde, heeft zij een
tijd lang verwachtingen gekoesterd, van wat zich met Hitler als nationaal-socialisme
aandiende. Tot iets van verraad, tegenover wie of wat ook, zou zij niet in staat
geweest zijn. Zij had naast haar relativerende, ook een sterk propagandistische
kant, maar kon en wilde zich in geen groepsverband schikken. Er zat bij haar de
reeds vóór de bezetting in een paar bladzijden uitgewerkte zuiver theoretische
gedachte achter (Goed en kwaad, ongedateerd, onuitgegeven), dat het kwade - in
casu Hitler - soms door de wereldwil als instrument gebruikt wordt, om het goede
te bewerkstelligen. Het goede was dan: de eenheid van Europa. Ook later, in de
oorlogsjaren, kwam zij in een artikel daarop terug. De enige letterkundige, die haar
toen geregeld ontmoette, was de friese schrijver Evert Zandstra, en hij moest van
dit stuk, hem voorgelezen, niets hebben. Wie er ook niets van hebben moest, was
Kitty Verwey, in 1942 uit Noordwijk naar Amsterdam geëvacueerd. Zij zei: ‘Nine,
als je dat publiceert, zullen de NSBers denken, dat je bij hèn hoort!’ O, maar dat was
helemaal de bedoeling niet! Dan zou zij het liever niet publiceren. Zo is het ook
gebeurd, maar het handschrift is bij Kitty Verwey blijven liggen en is met haar andere
papieren naar het Verwey-archief gegaan. Op 1 februari 1945, op dezelfde dag als
Johan Huizinga, is Kitty Verwey-van Vloten in haar ballingschap overleden en na
de oorlog sloot Nine van der Schaaf zich aan bij de Partij van de Arbeid; ook werd
ze lid van het Humanistisch verbond, en ik las haar voor uit Rekenschap. Het
geïncrimineerde stuk is door

8

In de stroom, p.96.
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ons, in gemeenschappelijk overleg, om misverstand te voorkomen, vernietigd. Niet,
omdat de schrijfster zich ervoor schaamde, maar ‘omdat zij hetzelfde in een gedicht
beter had uitgedrukt’. Welk gedicht dat was, is mij niet duidelijk geworden. Het is
haar na de oorlog kwalijk genomen, getuige bijvoorbeeld het ontbreken van haar
naam en werk in Slib en wolken (1947), het voor het buitenland geschreven boekje
over de nederlandse letteren van dr. A. Romein-Verschoor, die haar in 1935 in
Vrouwenspiegel zeer geprezen had; ook in de schoolbloemlezing Van
Leeuwen-Stemvers komt haar naam niet voor.
Haar zestigste verjaardag viel in de Tweede Wereldoorlog en een paar maanden
na de dood van haar moeder; die is, zover ik mij kan herinneren, in stilte, maar met
bezoek van enkele oude vrienden en familieleden, voorbijgegaan. Tot die oude
vrienden zijn tot hun dood toe Lize Pitsch-Uyldert en Gijs Hesselink blijven behoren.
Haar vijfenzeventigste verjaardag was een bijzonder succes: haar neef Sjoerd bracht
haar met de auto - alle vier de nichten en neven beschikten over zo'n vervoermiddel
- naar de weduwe Gutteling in Driebergen, vanwaar zij de volgende morgen, op de
30ste april, in zijn huis in Maarssen ontvangen werd. De pers nam een goede foto
van haar, waarop zij in geanimeerd gesprek met Fedde Schurer en de uitgever Van
Oorschot wordt aangetroffen. In die tijd kwam ik twee- of driemaal per week bij haar
om haar de hoofdartikelen van Fedde Schurer uit haar lijfblad De Friese Koerier
voor te lezen. In verband met die vijfenzeventigste verjaardag is ook in 1956 nog
haar In de stroom verschenen. Die herinneringen waren evenwel niet haar laatste
gepubliceerde werk. In 1957 is nog verschenen de roman De tovenaar, en van 1958
is het uitstekende verhaal De man die won in het Novellenkwartet van de
Wereld-Bibliotheek. Daarna lieten haar ogen het schrijven niet meer toe.
Die verjaardagen op 30 april hadden vanzelf al iets feestelijks, doordat op Nine's
zevenentwintigste verjaardag de zo lang verbeide Oranjetelg, ‘Het kind van het
Land’ geboren was, zodat er dus op die dag altijd gevlagd werd.
Bij haar tachtigste verjaardag speelde Willem Leendertz weer een rol. Hij belde
me weken vantevoren op, en zei: ‘Kun jij niet een artikel over Nine schrijven?’. Ik
antwoordde: ‘Schrijven wel, maar waar moet ik dat publiceren? Ik lig er zo uit.’ ‘Als
je het aan het Algemeen Handelsblad aanbiedt, wordt het vast opgenomen.’ Ik
schreef aan de letterkundige redactie van dat blad en Ben Stroman antwoordde
dadelijk dat een dergelijk stuk van mijn hand - omvang en tijd zo en zo - welkom
zou zijn. Ik schreef het,
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kreeg een hoofdplaats, en Nine bleek ermee ingenomen. Bij die verjaardag richtte
de nieuwe openbare bibliotheek en leeszaal van de gemeente Velsen in IJmuiden
een tentoonstelling in van haar werk met bijbehoren.
De vier kinderen van haar broer, twee zoons en twee dochters, waren ieder jaar
bij de verjaardag present. Maar de onverwachte dood van haar tweede nichtje, de
weduwe Eppinga-Van der Schaaf in Veendam, is voor haar een groot verlies
geweest.
Er is Nine van der Schaaf en mij en anderen meer dan eens de vraag gesteld,
waarom zij niet in het Fries heeft geschreven. Die dat vragen, geven blijk van weinig
historisch en sociaal inzicht. Een vergelijking met het Vlaams en het Zuid-Afrikaans
gaat niet op, omdat dichters als Gezelle, en Totius, Leipoldt, Van Wijk Louw en
anderen in het Nederlands en het zeventiende-eeuws- en middelnederlands een
rijke cultuurtaal achter zich hadden. Het Fries is nu eenmaal geen dialect van het
Nederlands, en het Fries als cultuurtaal is vóór 1900 met Gijsberts Japiks, Waling
Dijkstra en de Halbertsma's wel bekeken, de verrukkelijke mystificatie Oera-Linda-bok
al of niet meegerekend. Nine van der Schaaf was geen taalgeleerde en geen
vertaalster. Zij was een dichteres, die van haar pen wilde en moest bestaan. En zij
had een grote drang tot ontwikkeling. Toen zij, zeventien jaar oud, naar Holland
ging, had zij geen andere keus. Eerst in deze eeuw heeft het Fries zich als cultuurtaal
kunnen ontwikkelen. Daartoe zijn woordenboeken nodig, bijbel- en psalmvertalingen
en een overeengekomen spelling. Nine van der Schaaf heeft met haar Friese
verwanten en vrienden en kennissen bij voorkeur Fries gesproken. Maar toen er in
die provincie, met oorspronkelijk werk en vertalingen, een eigen letterkunde begon
te bestaan, waren haar ogen al niet betrouwbaar meer. Nog in Santpoort-Noord
heeft zij twee eenakters van de Ierse schrijver Synge in het Fries overgebracht,
maar deze vertaling werd later door het friese tijdschrift waarheen zij het gezonden
had, niet geaccepteerd. Zij bediende zich van het boerenfries van haar jeugd, en
had voor de spelling eigenlijk geen voorschrift. Wat zij te zeggen had, in dicht en
ondicht, was rond 1900 onmogelijk in haar Fries uit te drukken geweest. Nu zij het
in het Nederlands deed, kon zij bij heel wat meer lezers belangstelling wekken voor
Friesland en friese toestanden, dan wanneer zij het met dat handjevol intellectuele
Frisisten, en de plattelandsbevolking had moeten doen. Tot de laatste kon zij
overigens pas na 1920 met haar Friesch dorpsleven toegang verkrijgen. De vertaling
van die twee eenacters schijnt niet bewaard te zijn. Ik verlaat mij met dit verslag op
een mondelinge mededeling van de dichteres. Had zij van
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die kant ook maar enige aanmoediging gekregen, dan zou zij zich later stellig ook
met liefde in het Fries uitgedrukt hebben. Het is ook niet aan te nemen, dat de
volgorde van haar romans dan anders zou geweest zijn, en de dorpsverhalen
voorafgegaan aan de gefantaseerde, want eerst na de dood van haar vader (1912)
en het samenwonen met haar moeder, begon zij zich voor haar afstamming en
jeugdbelevenissen te interesseren. Wat haar wel altijd intrigeerde, was de
aanwezigheid van zoveel (verbasterde) franse woorden in het Fries. Voor wie weet
dat Onno Zwier van Haren en zijn soort thuis geen Nederlands, maar Frans en Fries
spraken, en hij pas als herdenkingsdichter van De Geuzen het Nederlands van zijn
ambtelijke Haagse functie als dichtertaal is gaan gebruiken, is dat geen wonder. In
haar briefwisseling met Kitty Verwey-Van Vloten komt de kwestie ook ter sprake,
als zij vertelt dat haar neef Sjoerd in het Fries een detectiveroman - ‘in zijn soort erg
geslaagd’ - heeft geschreven, die zij wel in het Nederlands zou willen overbrengen
(1944).
Nine nam wel voorzorgen, met het idee, naar Friesland terug te gaan waar veel
stichtingen voor zieken en bejaarden zijn, maar het is er niet van gekomen. Zij is
maar een paar dagen ziek geweest, en mevrouw Van de Garde, degene die met
haar man het bejaardenpension bestuurde, heeft alleen de verpleging op zich
genomen en aangekund. De wijze waarop Nine van der Schaaf haar falend
gezichtsvermogen aanvaardde, en zich dan nog steeds alleen wist te redden, wàs
bewonderenswaardig. ‘En,’ zei haar en mijn huisdokter, toen hij mij een half jaar
voor haar dood haar groeten overbracht; ‘geen spoor van dementie.’ Toen ze oud
was en blind en alleen nog maar breien kon, zag ze tegen de wand of het raam
waarop ze uitzag, zulke mooie landschappen opdoemen. Vroeg ik haar, mij zo'n
landschap eens te beschrijven, dan waren het altijd water en weilanden, blauw en
groen. Het moet het landschap van haar jeugd geweest zijn, aan het Sneekermeer.
En herinneringen aan de reis, die zij als kind met haar oom Boetje op het schip door
die weilanden maakte:
O herinnering van die eenzelvige reisdagen,
Van vergezicht in 't laag landschap, van spiegeling
In vlak water en het ademend zelf opgenomen
9
Als een wolk in het ruim...

En:
Geen is alleen
10
Die droomt...!

9
10

Herinneringen III in Droomvaart, p. 43.
De rit der nacht in Droomvaart, p.45.
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Zo was het. De droom en de hoop - maar hoop is ook droom - waren haar
achtergrond.
Bij haar crematie in Velsen waren, behalve bovengenoemde naastbestaanden,
pensionbestuurders en een enkele medebewoner en vriend, ook mijn drie broers
aanwezig. De band van mijn familie met Nine van der Schaaf heeft dus wel tot het
laatst toe bestaan.
MEA NIJLAND-VERWEY

Voornaamste geschriften
Voor de tussen 1906 en 1956 in boekvorm verschenen werken van Nine van der
Schaaf kan verwezen worden naar het kaartsysteem van het Nederlands Letterkundig
Museum, waarmee ik ook bepaalde data uit het leven van de schrijfster heb kunnen
verifiëren.
Dit overzicht van publicaties is als een eerste aanvulling daarop te beschouwen.
Na regen komt zonneschijn in een blaadje van Thérèse Hoven, 1900 (eigenlijke
titel: Een vriendschap aan de zee geboren).
Bijdragen in Lente, tijdschrift onder redactie van Margaretha Meyboom, 1902.
Santos en Lypra in De Beweging 1:2, 1905, p.146-179 en 307-341; 1:3, 1905,
p.39-68 en 142-178 (als auteur van de eerste gedeelte staat T.van der Schaaf; aan
het slot heeft Nine van der Schaaf haar auteursnaam gevonden).
Aan de overzij van den zandzoom in De Beweging 2:4, 1906, p.1-33 en 163-209.
De boodschap in De Beweging 2:4, 1906, p.308-313.
De stormfee in De Beweging 3:1, 1907, p.290-307.
Een haat in De Beweging 3:3, 1907, p.194-206 (gedicht; fragment)
Amanië en Brodo in De Beweging 4:1, p.119-158 en 247-278; 4:2, 1908, p.19-55
en 169-202.
Daar is een woudlied dat in vlammen stijgt en sterft in De Beweging 5:3, 1909,
p.145-161.
De stilte van God in De Beweging 5:4, 1909, p.69-74.
Twee sproken in De Beweging 5:4, 1909, p.140-152 (Het vaderhuis en Sprook
van zee en woud).
De dichter in De Beweging 6:2, 1910, p.116-144 en 260-293; 6:3, 1910, p.1-27
en 171-188.
De doodsklok in De Beweging 6:4, 1911, p.164.
De lamp in De Beweging 7:1, 1911, p.79-80.
Van vogels en menschen in De Beweging 8:4, 1912, p.62-84.
Het huis van mijn vriend in De Beweging 8:4, 1912, p.194-203.
De dwerg in De Beweging 9:1, 1913, p.175-178.
De pelgrims in De Beweging 9:2, 1913, p.271-272.
Het speeltuig in De Beweging 10:1, 1914, p.81-82.
Heerk Walling (die een veertig jaar geleden jong was) in De Beweging 10:2,
p.225-262; 10:3, 1914, p.45-85, 142-168 en 250-276.
In haar blauwe kleed kwam zij in De Beweging 11:1, 1915, p.184-200.
Drie gedichten in De Beweging 11:2, 1915, p.223-262.
Gedachten in De Beweging 11:3, 1915, p.177-180.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

135

Liederen in De Beweging 11:3, 1915, p.226-234.
De wijn van het geluk in De Beweging 12:1, 1916, p.165-194; 12:2, 1916, p.28-57,
83-105 en 161-199.
Gedichten in De Beweging 13:1, 1917, p.117-129.
De bevrijde Rus in De Beweging 13:1, 1917, p.289-293.
Van een donkere wereld in De Beweging 13:2, 1917, p.92-105.
Liederen in De Beweging 13:2, 1917, p.396-400.
Socialisten. Toneelspel in De Beweging 14:1, p.225-258 en 305-352.
De vrede (Gedicht na lezing van ‘Het vuur’ van Barbusse) in De Beweging 15:1,
1919, p.47-48.
Gedichten in De Beweging 15:2, 1919, p.218-224.
Twee gedichten in De Beweging 15:4, 1919, p.296-297.
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Fedde Schurer
Drachten 25 juli 1898 - Heerenveen 19 maart 1968
Wie leven en werk van de Friese dichter Fedde Schurer gaat beschrijven, moet zich
al gauw rigoureuze beperkingen opleggen. Dat leven mag immers veelbewogen
heten en dat werk veelzijdig. Het gaat hier allerminst om een dichterleven dat zich
in geestelijke of maatschappelijke afzondering afspeelt. Dit leven, dat bijna zeventig
jaar duurde, heeft haast onophoudelijk in de branding gestaan van strijd en actualiteit.
Wel waren daarin momenten van distantiëring en inkeer, maar deze kwamen toch
zeldzamer voor dan met vele andere dichters het geval is. Met hartstocht en sterke
inzet van zijn persoonlijkheid heeft hij zijn tijd meebeleefd. Zijn dichterschap stond
daarbij steeds centraal.
Fedde Schurer is als vierde en laatste kind te Drachten geboren uit een Fries en
gereformeerd arbeidersgezin. Zijn vader, die zijn werk had op een scheepswerf,
was Bouke Schurer, zijn moeder Grietje Wagenaar. In 1904 verhuizen de Schurers
naar Lemmer, waar de jonge Fedde zijn gehele verdere jeugdjaren doorbrengt. De
sfeer thuis was er een van soberheid en strenge rechtzinnigheid, al was ook een
geest van blijmoedig piëtisme er niet vreemd. Na de lagere school werd de jongen
als timmermansleerling bij een baas ter plaatse besteed, een werkkring, die zijn
zoekende geest weinig boeide. Door zogenaamde Normaallessen in zijn omgeving
te volgen ziet hij rond zijn twintigste kans de akte voor onderwijzer te behalen, die
later gevolgd werd door de hoofdakte. Hij krijgt een aanstelling aan de Christelijke
school in Lemmer en zou er tot 1930 blijven. Inmiddels ontwikkelt zich zijn literaire
aanleg. Hij leest negentiende-eeuwse dichters als De Genestet, Da Costa en Ten
Kate, maar ook Hollandse Tachtigers als Perk en Van Eeden leggen beslag op hem.
Van doorslaggevende betekenis ook voor zijn dichterschap wordt zijn kennismaking
met de Friese literatuur en beweging van zijn dagen. In Friese periodieken als Frisia
en Yn ús Eigen Tael verschijnen zijn eerste verzen. Na zijn huwelijk met zijn Lemster
schoolcollega Willy de Vries in 1924 volgt het jaar daarop zijn poëziedebuut in
gebundelde vorm, Fersen geheten. In deze jaren neemt hij reeds deel aan
tijdschriftredacties en is hij een van de jongeren die vernieuwing brengt in het tot
traditionalisme vervallen Kristlik Frysk Selskip. In politiek en maatschappelijk opzicht
schaart hij zich in de smalle rijen van de Christelijk Democratische Unie en
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ontpopt zich in woord en geschrift als een pacifist en voorstander van nationale
ontwapening. Dit in gereformeerde kring sterk afwijkend standpunt brengt hem in
1930 in conflict met zijn schoolbestuur en kerkeraad waarvan zijn afzetting als
onderwijzer en uittreding als kerklidmaat het gevolg is. De schoolkwestie-Lemmer
doet in Nederland in allerlei milieus veel politiek stof opwaaien. Schurer en zijn vrouw
sluiten zich aan bij het zogenaamde Hersteld Verband en gaan later over tot de
Nederlands Hervormde kerk. Zij verlaten ook Friesland en Schurer vindt in
Amsterdam werk aan verschillende lagere scholen in de volkswijken. Zestien jaar
zou dit verblijf in de hoofdstad duren. Hij vindt er vele artistieke en andere connecties.
Zijn contact met ds. J.J. Buskes Jr., een van zijn vurige verdedigers in het
schoolconflict, groeit er uit tot een levenslange vriendschap en wapenbroederschap.
Hij sluit zich aan bij de Christelijke Auteurskring en staat in vruchtbaar verkeer met
figuren als Henk van Randwijk, Hein de Bruin, Bert Bakker, Muus Jacobse, Jan H.
de Groot e.a. Hij gaat intussen door met in het Fries te publiceren; zijn dichterschap
verdiept en verbreedt zich. Ook in deze Amsterdamse tijd verschijnen er van hem
poëziebundels, die tot de kern van zijn werk behoren. Enkele ervan zijn Utflecht
(1930), Op alle winen (1936) en Fan twa wâllen (1940).
Ook de politiek laat hem in die jaren niet met rust. Voor de CDU heeft hij een tijdje
zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland, maar de practische politiek was
geen koek van zijn deeg. Toen in 1940, het jaar tevens dat hij als lid werd benoemd
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de Duitse bezetting een aanvang
nam, heeft Schurer zich buiten zijn schooltaak intensiever aan zijn literair werk
kunnen geven. In deze jaren schreef hij (in Nederlands èn Fries) verzetspoëzie,
was de animator van een illegaal poëzietijdschrift De Rattelwacht (dat maar één
nummer beleefde) en zag kans zijn bijbels drama Simson, dat tegelijk in een eigen
Nederlandse vertaling uitkwam, te voltooien. Tevens lukte het om zijn volledige
berijming van de psalmen in het Fries af te maken, een gigantisch werk. Voor het
eerste werd hem in 1945 de regeringsprijs voor verzetsliteratuur toegekend, voor
Simson en psalmen in 1949 de Gysbert Japicxprijs, na de oorlog ingesteld door de
Provincie Friesland. Uit zijn lidmaatschap van de Vereniging van Letterkundigen en
PEN blijkt tevens zijn erkenning als dichter.
Inmiddels is Schurer naar Friesland teruggekeerd. In 1945 verlaat hij met vrouw
en geadopteerd zoontje Andrys de hoofdstad wegens zijn benoeming aan de
Heerenveense (later:Friese) Koerier, waarvan hij met
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Sjoerd van der Schaaf het hoofdredacteurschap op zich neemt. Deze functie blijft
hij achttien jaar vervullen. Zijn leidinggevende hoofdartikels vallen ook buiten het
rayon van de krant op door hun vaak briljante en polemische stijl. Hij blijkt een
vechter die zijn tegenstander scherp aanvalt, maar daarbij humor en barmhartigheid
nooit uit het oog verliest. Een leidende rol speelt hij ook in het sinds 1946
verschijnende en door hem opgerichte literaire tijdschrift De Tsjerne, waarvoor hij
in de bezettingstijd reeds zijn mederedakteuren had aangemonsterd; achttien jaar
lang blijft hij dit blad als zodanig trouw. Dan maakt hij plaats voor jongeren.
In 1951 komt Fedde Schurer opnieuw over heel Nederland en ook daarbuiten in
het nieuws wegens een rechtszaak. Een vlijmscherp Koerierartikel van hem tegen
de praktijken van een Heerenveense kantonrechter die geen Fries voor zijn groene
tafel duldt, lokt een beledigingsproces uit en als op 16 november de poorten van
het Leeuwarder paleis van justitie, waar de zaak dient, voor een ganse schare
sympathisanten gesloten blijven en dezen met gummiknuppel en brandspuit uiteen
worden gejaagd, ontstaat een incident dat de geschiedenis is ingegaan als
‘Kneppelfreed’ (Knuppelvrijdag). Deze botsing tussen macht en recht veroorzaakt
in het toen nog demonstratie-arme Nederland heel wat opschudding. Te Leeuwarden
volgen protestvergaderingen van massaal karakter. Er komen drie ministers naar
Friesland om partijen te polsen. Ook in hoger beroep, met als verdediger de schrijver
mr. Abel Herzberg, wordt Schurer veroordeeld tot een geldboete. Deze straf werpt
overigens wel positieve vruchten af: wettelijke regelingen voor het Fries bij het
onderwijs en in het rechtsverkeer vloeien uit dit proces voort.
In 1954, het jaar van het mandement der bisschoppen dat aan katholieken het
lidmaatschap van linkse organisaties verbiedt, raakt Schurer slaags met het
Nederlandse episcopaat door zijn felle brochure Protestants protest. Een
merkwaardige samenloop doet zich voor als in hetzelfde jaar de eeuwherdenking
van Bonifatius plaats vindt en Schurer in opdracht zijn toneelspel Bonifatius schrijft,
dat te Dokkum opvoeringen in Fries en Nederlands beleeft. Het jaar daarop voegt
hij aan zijn psalmberijming die van alle Evangelische Gezangen toe, die tezamen
als Psalm- en Gesangboek het licht zien. In deze tijd had hij al zitting in de brede
Nederlandse kommissie die het nieuwe Liedboek voor de kerken voorbereidde.
Lang heeft zijn medewerking niet geduurd. De dichter kon moeilijk onder het juk
van exegeten en hebraici door en geloofde als berijmer niet in een zeker ‘collectief
dichterschap’ dat K. Heeroma en ook M. Nijhoff voor de geest stond. Na het inle-
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veren van enkele proeven, waaraan braaf gevijld werd, bedankte hij. In het in 1973
verschenen Liedboek zijn toch nog twee van zijn psalmnadichtingen opgenomen.
Terwijl hij als dagbladredakteur aanblijft, wordt Schurer in 1956 voor de PVDA lid
van de Tweede Kamer en staat in zijn fractie pal voor zijn pacifistische idealen, al
vindt hij in het achtergrondwerk niet altijd bevrediging. Deze functie legt hij in 1963,
inmiddels vijfenzestig jaar geworden, neer, tegelijk met zijn arbeid voor de krant.
Voor een dynamische geest met een sterk lichamelijk gestel als het zijne betekent
dit afscheid geen non-actief. Hij werkt mee aan discussieforums voor de tv, is
gecomitteerde bij onderwijzersexamens, spreekt voor deelnemers aan werkweken
op volkshogescholen, leidt in en bij zijn woonplaats Heerenveen kerkdiensten en
zit in een werkgroep voor een nieuwe Friese bijbelvertaling. Actief blijft hij ook als
literair criticus, waarbij hij bij tijd en wijle protest aantekent tegen cynische
openhartigheid in het sexuele bij het jongere Nederlandse en Friese schrijversgilde,
wat hem door dezen allerminst in dank wordt afgenomen. Zijn verspreid verhalend
proza verzamelt hij in de bundel Beam en bast (1963); een keuze uit zijn hoofdartikels
verschijnt in datzelfde jaar onder de titel Brood op het water. Hij vertaalt poëzie van
Werumeus Buning en van Rilke. In deze levensfase komen hem meer dan honderd
verzen uit de pen, geschreven in lichte toets op thema's uit het Oude en Nieuwe
Testament, die als De gitaer by it boek met muziek van Louise Godin worden
gebundeld. Tenslotte werkt hij aan een beschrijving van eigen leven, schetsen die
in 1969 als De bisleine spegel (De beslagen spiegel) posthuum in boekvorm
verschijnen. Zijn vriend prof. J.H. Brouwer heeft later gezorgd voor een Nederlandse
vertaling ervan. De dood was oorzaak dat aan deze autobiografie de laatste
hoofdstukken ontbreken.
Die dood kwam voor Fedde Schurer op dinsdag 19 maart 1968 en overviel hem
in zijn huis aan de J.H. Kruisstraat te Heerenveen. Een hartverlamming maakte,
terwijl hij naar de telefoon ging, een abrupt einde aan zijn leven. Op 22 maart werden
zijn stoffelijke resten, na een overvolle rouwdienst in de gereformeerde kerk ter
plaatse, waarbij ds. R. Bijl en dr. J.J. Buskes voorgingen, te Groningen gecremeerd.
De levensgang was hiermee afgesloten van een man die de hem gul toegemeten
gaven niet in een zweetdoek had weggelegd. Zijn lyriek, die in een elftal bundels
was verschenen, een rijk geschakeerd oeuvre, kon in 1974 als Samle fersen in één
band worden uitgegeven en vond bij Fries en niet-Fries gretig aftrek. Daarvóór, in
1971, was over Schurer en zijn werk een twee-
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talige beeldbiografie in de serie Skriuwers yn Byld uitgekomen, verzorgd door het
Frysk Letterkundich Museum te Leeuwarden en in de handel gebracht door De
Bezige Bij.
In Fedde Schurer bezat Friesland een rondborstig dichter die in een kleine taal
van grote dingen zong, een strijder die het geweld verwierp en het onrecht niet kon
velen, een kameraad die de vriendschap hoog schatte, een man die de liefde kende
in vele facetten, een idealist en romanticus die wijdere verbanden zocht, een gelovige
die wist van een ‘deze zijde’ en een ‘gene zijde’. Met hem ging een veelzijdig
dichtertype heen zoals de Friese literatuur nog niet gekend had en waarschijnlijk
niet gauw terug zal krijgen. Op het standbeeld dat in 1974 voor hem te Heerenveen
werd opgericht staan de woorden: Dichter en Strider. Door deze twee woorden wordt
de persoonlijkheid van Fedde Schurer treffend gekarakteriseerd.
D.A. TAMMINGA

Voornaamste geschriften
Voor een overzicht van afzonderlijk verschenen werken van Schurer zie Fedde
Schurer. Afzonderlijk verschenen werken I-XI. Een tot 1957 bijgewerkt overzicht op
kaart van zijn publicaties. Uitgave van de Documentatiedienst van het Nederlands
Letterkundig Museum in samenwerking met Fryske Akademy en Archief en Museum
voor het Vlaamse cultuurleven, 1959. Biografische en bibliografische (lijst van
afzonderlijk verschenen publicaties van en over de auteur) gegevens over Schurer
zijn ook opgenomen in Fedde Schurer 1898-1968, als nummer 3 van de serie
Skriuwers yn byld uitgegeven door het Frysk Letterkundich Museum en
Dokumintaesjesintrum to Leeuwarden in 1971. Zie tenslotte ook Fedde Schurer,
Samle fersen. Mei in ynlieding fan D.A. Tamminga. Baarn, Bosch & Keuning nv;
Ljouwert, De Tille bv, 1974.
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Egidius Idesbaldus Strubbe
Brugge 23 november 1897-Brugge 7 november 1970
Eind 1973 verscheen onder de titel De luister van ons oude recht een herdruk van
Strubbe's rechtshistorisch werk. In hun ‘Ten geleide’ geven de uitgevers een bijna
volledig overzicht van loopbaan, werken en functies van de Gentse hoogleraar
Strubbe. Zijn betekenis als geleerde en als docent wordt daarin op uiterst
1
verdienstelijke wijze geschetst.
Bij zijn leven deden over zijn geleerdheid en verstrooidheid reeds legendarische
verhalen, waarin naast veel ‘Dichtung’ toch ook een stuk ‘Wahrheit’ stak, de ronde.
Strubbe was een man waarover zijn leerlingen, collega's en vrienden niet spoedig
uitgepraat zullen raken. Belangrijker dan het anecdotische is de dankbare herinnering
die zij aan deze wijze, menselijke, kritische leermeester, collega en vriend zullen
koesteren.
Hoewel de banden met Nederland door iedere schrijver over Strubbe zijn
gememoreerd, is het feit dat hij ook sinds 1947 lid was van de Maatschappij zijn
biographen blijkbaar ontgaan.
In het tijdschrift voor rechtsgeschiedenis verscheen in 1955 van de hand van
Strubbe een aan Meijers gewijd artikel onder de titel E.M. Meijers en de
rechtsgeschiedenis. In 1967 eerde datzelfde tijdschrift zijn zeventigjarige nestor
redacteur met een ‘Aegidio Idesbaldo Strubbe civi Brugensi in academia Gandensi
professori’ opgedragen aflevering. In 1968 sprak in het Groot-Auditorium te Leiden
de Gentse professor over vijftig jaar rechtsgeschiedenis ter herdenking van de
oprichting van genoemd tijdschrift. Deze feitelijkheden illustreren de rechtshistorische
banden tussen Leiden en Strubbe, waarvoor hier nog eens de aandacht wordt
gevraagd.
In 1932 schreef Meijers in zijn voorwoord bij Het Westvlaamsche erfrecht dat hij
in het bijzonder wilde memoreren ‘datgene, wat ik aan den heer E. Strubbe, advocaat
te Brugge, te danken heb. Deze speurder in oude Vlaamsche rechtsbronnen, heeft
mij op vele teksten gewezen, die mij anders ontgaan waren en heeft onbaatzuchtig
verschillende door hem gemaakte afschriften te mijner beschikking gesteld.’ Velen
zeggen het Meijers na. Tot zijn dood toe in 1970, was hij de speurder in archieven,
bibliotheken en musea. Nog onbekende stads- en dorpskeuren, optekeningen van
costumier recht of verhandelingen over recht werden door hem letterlijk uit het

1

Eg. I. Strubbe, De luister van ons oude recht. Brussel, Elsevier-Sequia, 1973, pp.13-26;
vermelding van necrologiën op p.13, noot 1; bibliografie op pp.627-638.
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stof gehaald; hij groef dieper: hij wilde weten hoe het recht in de dagelijkse praktijk
werd toegepast, hoe het recht werkte op de mensen en hoe de mensen met de
rechtsregels omsprongen. De kunstgeschiedenis kent vele meesters van Brugge:
meesters van de miniatuur, maar ook meesters die hun medemens met een gevoel
voor diepte schilderen. Magister Egied Brugensis zou zo'n anonieme meester hebben
kunnen zijn. Een kenner van het detail, getuige zijn meesterwerkje over Het fragment
van een grafelijke rekening van vlaanderen uit 1140. Uit een dertien regels tellend
fragment van 20 bij 25 cm. leidt hij niet alleen de juiste datering en het karakter van
het stuk af, maar reconstrueert hij bovendien de maatschappelijke gezondheidszorg
ten behoeve van het reizend grafelijk dienstpersoneel. Wanneer Strubbe de
Westvlaamse oorlogs-dagboeken, die tijdens en na de eerste wereldoorlog zijn
uitgegeven, in zijn studie Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamse
Oorlogsdagboeken uit de Eerste Wereldoorlog analyseert, dan citeert hij uitvoerig
de verantwoording die Stijn Streuvels in zijn In oorlogstijd (1914, 1915) aflegde: ‘Het
was mij ten andere niet zozeer om de feiten te doen, wel veelmeer om de stemming
die de feiten bij mij, bij mijne kennissen en over de heele streek - ook over het uitzicht
van het landschap om mij heen - uitwerkten en teweegbrachten.’ Dit citaat vond
Strubbe karakteristiek voor de geest waarin Stijn Streuvels zijn aantekeningen
schreef. Het citaat van de door Strubbe bewonderde auteur karakteriseert ook de
jurist-historicus Strubbe. Zijn feitenkennis was enorm en kennis van de exacte feiten
stond hoog bij hem aangeschreven; zijn bronnenuitgaven, studies over chronologie
en paleografie bewijzen het. Maar toch was het ook hem ‘niet zozeer om de feiten
te doen.’ Hij zocht de ‘levensechte kleur’, de ontwikkeling ‘die de bevolking in
levenswijze en geesteshouding heeft doorgemaakt.’ Hij wilde ontdekken ‘de roerselen
en de zin van de wijzigingen, die zich hebben voorgedaan,’ waardoor de historicus
2
op het spoor kan worden gebracht ‘van de ware gronden van het verloop der feiten.’
Als geboren en getogen Bruggeling voelde hij zich nauw betrokken met alles wat
zich in zijn stad, in het Vrije en in West-Vlaanderen plaats vond of het nu catalogi
betrof van de beroemde schilderijenverzameling in Brugge, de Gipten in het Brugsche
Vrije of het Goedevrijdagskind te Ieper, hij gaf er zijn volle aandacht aan. In een
juweeltje Een episode uit het leven van Giovanni Arnolfini ziet men Strubbe ten
voeten uit. De geleerde die zelfs de on-

2

Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamsche oorlogsdagboeken uit de Eerste Wereldoorlog,
1964, p.VII.
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mogelijkste feitjes weet te achterhalen, de relativerende mens die Arnolfini - bij
kunsthistorici bekend als het toonbeeld van een goede echtgenoot - laat zien als
een ontvlambaar man die zich een maîtresse om en twee arresten van de Grote
Raad op de hals haalde. Dankzij het aandringen van zijn collega en vriend Ganshof
is dit kostelijk artikel gepubliceerd. Strubbe werkte niet om te publiceren; hij zocht
en vond, hij adviseerde en hielp omdat hij van boeken en manuscripten, van mensen
en studenten hield; het werken daarmede was zijn lust en zijn leven.
De Gentse hoogleraren Van Caenegem, Prevenier en Van Rompaey - leerlingen
en opvolgers van Strubbe - hebben in De luister van ons oude recht vijftig
rechtshistorische studies van Strubbe gebundeld. De bibliografie telt 184 nummers!
Kostelijke nummers werden niet herdrukt omdat er geen woord rechtsgeschiedenis
in voorkomt, zoals bijvoorbeeld Een zeventiende-eeuws curiosum onder de
Duinenhandschriften. Geleerden van naam hadden er eerst een abdijrekening en
toen een ‘psautier latin en écriture tironnienne’ ingezien, maar Strubbe toonde aan
dat het hier gaat om een Anglikaanse psalmberijming, na 1642 in Engeland
stenografisch opgetekend en in 1655 in de bibliotheek van Duinen opgenomen,
alwaar het toen driehonderd jaar onbegrepen is blijven rusten.
Op de dies van de Leidse Universiteit, op 8 februari 1968 werd Strubbe het
eredoctoraat in de rechtgeleerdheid verleend. Aan ieder hulde- en eerbetoon placht
hij zich te onttrekken. Toen hem door de Gentse universiteit na een hoogleraarschap
van zevenendertig jaarin 1968 een plechtig afscheid werd aangeboden, weigerde
hij. Hij was dan ook niet naar Leiden gekomen om de door hem zo zeer verdiende
eer in ontvangst te nemen, maar om openlijk te danken namens de Belgische
rechtshistorici - ‘die het blijkbaar redelijk goed gedaan hebben,’ zoals hij in zijn
antwoord zeide - voor wat Meijers, de Blécourt en Fischer voor zijn land hadden
betekend. Mevrouw Strubbe vertelde na afloop dat zij op die dag voor het eerst in
haar leven haar echtgenoot in vol ornaat, met toga en eretekenen had gezien.
Krachtens de traditie werd de feestdag besloten met een nachtelijk bezoek van de
hoogleraren aan de studentensocieteit Minerva. Voorwaar voor Strubbe een unieke
ervaring; al die in rok geklede hoogleraren rond de enorme leestafel waaromheen
een roerige zee van uiterst vrolijke studenten. De zeventigjarige aarzelde geen
moment toen rector Muntendam hem verlokte het woord te nemen. Strubbe klom
op de tafel en hield een sprankelende, humoristische ‘goed Leidse’ speech waarvan
een ieder stil werd. De donderende ovatie na afloop bewees hoe hij de sfeer had
aangevoeld.
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Leiden eerde niet alleen de man van wetenschap maar bracht dank voor de lering
die hij studenten- en docentengeneraties die ter hoofdvaart naar Brugge trokken,
heeft verschaft. Samenwerking tussen volken wordt door velen gewenst. Strubbe
was een niet zo verre vriend en een heel goede Belgische buur, een BENE
LUX-geleerde, een goed lichtend voorbeeld van echte menselijke samenwerking ten
behoeve van de wetenschap.
J. TH. DE SMIDT
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Marie Antoine François Charles Thewissen
Maastricht 16 april 1905 - Maastricht 16 augustus 1973
Op 16 augustus 1973 overleed te Maastricht dr. M.A.F. Charles Thewissen. Hij werd
in dezelfde stad geboren op 16 april 1905. Hij promoveerde op 6 juli 1939 tot doctor
in de Letteren en Wijsbegeerte in Nijmegen op het proefschrift: Twee Byzantijnse
H. Kruisrelieken uit den schat der voormalige kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw te
Maastricht.
Na zijn gymnasiale opleiding in zijn vaderstad deed hij zijn candidaatsexamen in
juli 1933 en zijn doctoraal in juni 1935. Met een opsomming van zijn publicaties en
een lijst van zijn dienstverbanden zou men de ‘burgerlijke stand’ van de overledene
kunnen completeren. Een vermelding van zijn activiteiten zou waarschijnlijk voor
ieder ander het beeld van de persoonlijkheid van de overledene volkomen afronden.
Voor Charles Thewissen gaat dat echter beslist niet op. Vergeve het de schrijver,
wanneer deze zo vrijelijk over ‘Charles’ schrijft zonder gebruikmaking van welke
titulatuur dan ook. Als oud-leerling, collega en vaak ook als tegenspeler waren wij
jarenlang vrienden, waarbij persoonlijke waardering belangrijker was dan een titel.
Charles was voor de schrijver tevens de personificatie van Maastricht zelf, de stad,
die ons beiden nauw aan het hart lag en ligt.
Een levensbericht over Charles Thewissen is niet een recensie post-huum over
zijn nagelaten werken. Het levensbericht over Doctor Charles, zoals heel Maastricht
hem noemde, is het verslag over het functioneren van een wetenschapsman in de
gemeenschap, waaruit hij voortkwam en waarin hij weerkeerde. Vanuit het beeld,
dat daaruit ontstaat zal het ook gemakkelijker en zinvoller zijn zijn publicaties in hun
eigen en juiste proporties te zien. Dat wil overigens niet zeggen, dat op serieus
bronnenonderzoek berustende publicaties, die andere beoordelingsnormen vergen,
in zijn oeuvre zouden ontbreken.
Bij zijn overlijden schreef de stadsarchivaris van de gemeente Maastricht, mr. dr.
H. Wouters, een portret van de overledene, waaruit ik graag de volgende passage
citeer omdat de overledene daarin ‘uit de verf’ komt zoals ook ik hem steeds zag
en in de geest nog zie:
‘Charles Thewissen was een persoonlijkheid, waaraan niemand onverschillig
voorbij kon gaan en die de gave bezat vanuit een zekere distantie
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allen te boeien, die met hem in aanraking kwamen. En dit zijn er tallozen geweest,
want het contact met zijn stadgenoten was voor de overledene een ware
levensbehoefte. Wie zijn werkzaam leven en in het bijzonder zijn omvangrijke
publicistische arbeid overziet, vraagt zich of waar hij de tijd vond iedere gelegenheid
tot een gesprek te benutten, niet alleen in ambtelijke bureaus, in leslokalen en
congresgebouwen, doch evenzeer met de ‘gewone man’ in vergaderzalen, op de
terrassen langs het Vrijthof en in de straten van zijn geliefde stad. Charles was een
geboren causeur, die de kunst verstond boertige volkshumor geestrijk te vertalen.
Maar meestal had zo'n gesprek een diepere bedoeling dan gezelligheidscontact
alleen. Hij hechtte waarde aan de mening en gevoelens van iedereen, hij vond
iedereen belangrijk genoeg om hem of haar voor zijn inzichten te winnen. En deze
inzichten hielden vrijwel steeds verband met het wel en wee van zijn geboortestad
Maastricht.
Dat hierbij zijn vizie op het verleden een bijzondere rol heeft gespeeld, is van een
historicus als dr. Thewissen niet anders te verwachten. Doch het is opvallend, dat
hij niet in het voetspoor trad van het toch wel benauwende Limburgse en Maastrichtse
patriottisme van voor de oorlog en de ongenuanceerde afwijzing van alles wat van
boven de Moerdijk kwam of gekomen was, die deze geestesgesteldheid kenmerkte.
Ongetwijfeld heeft zijn wetenschappelijke vorming hem ervoor behoed een richting
in te slaan, waartoe hij op het eerste gezicht scheen voorbestemd, doch die in het
licht van de resultaten van het historisch onderzoek en de maatschappelijke
ontwikkelingen van de laatste kwarteeuw tot steriliteit gedoemd was.’
Om de persoonlijkheid van de historicus Thewissen te ontdekken en vooral te
begrijpen gaat de weg via zijn overigens spaarzame prozawerken, waarvan de
Limburgse jaarkrans typerend is. Dit sterk auto-biografisch werkje laat de jonge
Charles zien in zijn jeugd. Als zoon van een sigarenwinkelier in de Maastrichtse
binnenstad onderging hij de spanning rond de grote luxe-kist met een groot
assortiment sigaren in de Sinterklaastijd. Zou ‘Pa’ ze kunnen verkopen of bleef het
een mis-investering? Hij onderging de krans van feesten het hele jaar rond zoals
anderen de maanden tellen. Heiligdomsvaart en carnaval, de ‘thuisvlucht van de
kerkklokken uit Rome’ na de veertigdaagse vastentijd, de kermis en processie, de
feestelijke bedevaart ter ere van de H. Cornelius (tegen stuipen) in het naburige
dorp Borgharen en het ‘Mei’-vieren (naamdag vieren) van de familie, vrienden en
bekenden. Hij rekende dat alles tot het bezit van ieder en trachtte dat alles voor zijn
stad- en streekgenoten toegankelijk te maken.
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Zijn heengaan werd als een groot verlies voor stad en streek beschouwd. Ook in
het Belgisch Limburgse land op de westelijke Maasoever.
Bij de uitvaart op maandag 20 augustus 1973 vanuit de basiliek van Onze Lieve
Vrouw te Maastricht sprak de celebrant, pastoor drs. J.H.J. Bohnen, een
afscheidsrede uit, waaruit hier een deel volgt. Dit citaat vind ik belangrijk bij het
weergeven - althans een poging daartoe - van het totaalbeeld van Charles, omdat
de redenaar de gevolgen kende van de voor Charles’ vrienden vaak onbegrijpelijke
houding, die de overledene in moeilijke tijden aannam omdat hij meende op die
manier zijn stad en haar bevolking het beste te kunnen dienen. Het werd niet steeds
zo begrepen. Van sommige gevallen en situaties nam Charles de geheimen mee
in het graf. Openbaring ervan zou hem misschien van blaam - zo deze in de ogen
van sommigen misschien aanwezig was - hebben gezuiverd, maar waardoor anderen
hun aureolen zouden hebben verloren. Dat wilde en deed Charles niet! Hij verdroeg
vaak verguizing zonder wederwoord te uiten en in het licht daarvan vormen de
woorden van drs. J.H.J. Bohnen misschien zelfs een aanklacht tegen hen, die
Charles Thewissen hebben miskend en hem niet de plaats hebben gegeven, die
hem toch ondanks alles toekwam. Drs. Bohnen zei: ‘Een groot man is ons ontvallen,
onmisbaar en onvervangbaar. Dr. Charles Thewissen streed voor het behoud van
Maastrichts waardigheid, nu en in de toekomst. Zijn door kennis geschraagde
genegenheid ging uit naar het grensloze land tussen Ardennen en Eifel, met de
bewoners van welk gebied hij zich bijzonder verbonden voelde.
‘Als zestienjarige publiceerde hij onder een op zijn naamletters C.T. gebouwde
spreuk Conor Tueri: ik tracht te beschutten. Wat hij wilde beschutten waren: zijn
stad, zijn streek, zijn volk en het volkseigene van de cultuur. Hij versmaadde nationaal
en internationaal succes, de voorkeur gevend aan het dienen van zijn volk. Daarvoor
had hij behoefte aan contact met mensen en werd journalist en part-timeleraar.
‘Onbeperkt idealisme moet vaak duur betaald worden met het geld van de pijn.
Dr. Thewissen heeft het ervaren. Minder bekend is de schrijnende isolatie, die zijn
deel werd. In 1948 zou een groot Mariacongres gehouden worden in zijn Maastricht
en hij moest rechtloos en werkloos aanvaarden dat zelfs zijn minutieus uitgewerkt
plan voor de stoet ter zijde werd geschoven.
‘Hij was een begaafd schrijver, die ‘zichzelf’ schreef en geen behoefte had aan
modetermen. De humor monkelde door zijn woorden, als de zachte glimlach op zijn
fijn getekend gezicht wanneer hij sprak.
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‘Als leraar was hij een pionier, die geen Hollandse doch Nederlandse geschiedenis
doceerde, de grillige grensstrepen op de landkaart negerend, hoewel hij het ontstaan
daarvan nauwgezet wist te verklaren.
‘Deze man, die zo volstrekt van zijn stad gehouden heeft, is nu heengegaan. Het
voorwerp van zijn liefde kan een figuur als dr. Thewissen moeilijk ontberen. Het
verheugt ons dat wij afscheid van hem mogen nemen in deze basiliek, waarvan hij
de gehele geschiedenis kende, waarvan hij de schoonheid telkens weer genoot als
hij ze anderen aanwees, doch waar hij ook kwam bidden. Elke zondagochtend
knielde hij hier in de eerste mis om veel tijd over te houden voor zijn werk.’
Uit zijn honderden publicaties in kranten en tijdschriften, maar ook uit zijn lezingen
en andere werken blijkt steeds de grote liefde, die Charles had voor Maastricht. Wat
Charles ook ondernam, in welke omstandigheden en op welke wijze dan ook, steeds
waren zowel vriend als tegenstander ervan overtuigd, dat hij het deed uit liefde voor
zijn stad. In dat kader mag zeker even worden vermeld, dat door zijn toedoen de
‘Grote Klok’, oftewel ‘Grameer’, zoals ze in Maastricht wordt betiteld, van de Sint
Servaaskerk werd behouden toen de bezetter deze opeiste als ‘kanonnenspijs’.
Mede door zijn activiteiten bleef ook de ruïne Lichtenberg op de Sint Pietersberg
nabij Maastricht gespaard, toen dreigde, dat deze ten offer zou vallen aan de
mergelwinning ten behoeve van de cementindustrie. En niet in het minst is het aan
Charles te danken, dat het antieke koper van de Joodse synagoge in Maastricht en
de hele hebreeuwse bibliotheek voor stad en gemeenschap bleven behouden.
Charles had over dit soort successen een eigen zeer geprononceerde mening,
die soms wel eens moeilijk was te volgen. Genoemde successen weigerde hij anders
te beoordelen dan gezien in de betekenis en de waarde ervan voor Maastricht.
Meermalen verklaarde hij: ‘Als de koningin die klok geëist had voor de kanonnen
van de geallieerden zou ik mij òòk verzet hebben.’
Typisch voor Charles was, dat hij als historicus niet de man was, die alsmaar
geduldig trachtte oude documentaties te doorvorsen, maar meestentijds zijn
publicaties grondde op de actualiteit en van daaruit de historie benaderde. Daarbij
verloor hij echter nooit de door hem zelf gestelde ‘rode lijn’ uit het oog. Zelfs uit de
meest bescheiden publicaties van zijn hand spreekt steeds opnieuw zijn streven
om te komen tot een algemene Nederlandse vaderlandse geschiedschrijving. Een
geschiedschrijving van de Nederlanden vanaf hun ontstaan, waarin de bewoners
van de meest noor-
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delijke provincies zoals Groningen en Friesland, maar ook de bewoners van Luik,
Luxemburg of Brussel hun plaats in het historisch gebeuren terugvinden.
Als kleine illustratie van dit streven: bij iedere gelegenheid bestreed hij het
algemeen verbreid gegeven, dat de tachtigjarige oorlog begon met de slag bij
Heiligerlee in 1568. Deze oorlog was reeds eerder gaande en wel in de Limburgse
contreien toen de Prins van Oranje zijn hoofdkwartier in Aken had. Vòòr de slag
van Heiligerlee vond de slag van Dahlem plaats en mislukte de overtocht over de
Maas bij Stokkem toen de Oranjes wilden opmarcheren naar Brussel. Ook herinnerde
hij er bijvoorbeeld steeds aan, dat Maastricht daadwerkelijk verzet pleegde tegen
de oprukkende Lodewijk XIV, terwijl andere Nederlandse steden zich haastten de
Zonnekoning de stadssleutels te overhandigen.
Enkele weken vóór zijn overlijden verscheen nog een artikel van zijn hand in het
maandblad Limburg Vandaag, waarin hij pleitte voor een degelijke Nederlandse
geschiedschrijving zonder ‘Hollandse fabeltjes’. Hij was in zijn streven zeer rechtlijnig
en stelde zich dan ook zeer critisch op tegen de totstandkoming van aparte
geschiedschrijvingen van Nederlands en van Belgisch Limburg, een gewest, dat tot
de dramatische scheiding in 1839 historisch steeds een eenheid heeft gevormd.
Zijn journalistieke begaafdheid en activiteit hebben hem waarschijnlijk ook de zin
vàn en de interesse vòòr de ‘petite histoire’ bijgebracht. Daarbij bepaalde hij zich
niet alleen tot de actualiteit, maar met de nauwkeurigheid van de wetenschapsman,
de vlotheid van de journalist en de humor van de Maaslander opende hij het boek
der historie door zijn publicaties en lezingen voor zijn minder geïnteresseerde
mede-burgers. Met de begrijpende glimlach van de man, die het leven kende, kon
hij de vele concubinaten van Karel de Grote vergoeilijken en de schaking van een
stiftvrouwe van de abdij van Thorn door een edelman aanvaardbaar maken. Hij
slaagde er steeds opnieuw in door het treffen van de juiste toon lezer en toehoorder
in ieder milieu te boeien.
Doch het was niet alleen de historie, die hem boeide. Ook de actuele situatie had
zijn volle aandacht. Wanneer hij schreef over actuele problematieken bleek steeds
opnieuw, dat hij zich daarin verdiepte en het is vaker voorgekomen, en Maastricht
ervaart het nu na zijn dood nog steeds opnieuw, dat de door hem in zijn publicaties
voorziene ontwikkelingen zich onherroepelijk aandienden en nog aandienen en die
oplossingen vroegen en vragen, waarvoor hij reeds de trend aangaf, vaak gebaseerd
op vroegere
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historische ontwikkelingen. Voor hem gold steeds en hij hield het zijn lezers en
toehoorders meer dan eens voor: ‘l'Histoire se répète’. ‘De historie is de leerschool
van de mensheid,’ was een andere vaak door hem geuite mening!
De activiteiten van Charles waren niet wereldschokkend, maar voor stad en streek
wel zo indringend, dat met recht kan worden gesproken van een ‘Charles
Thewissenperiode’, die door zijn heengaan een einde heeft genomen. Zijn veelheid
van activiteiten bepaalde mede het aanzien van stad en streek. Er zouden
boekwerken over te vullen zijn. Ze zouden echter slechts in eigen streek te begrijpen
en te waarderen zijn. Men moet de achtergronden, intriges, instelling, eeuwenoude
tradities en verhoudingen kennen om zijn activiteiten op het gebied van de organisatie
van typische Maastrichtse evenementen zoals bijvoorbeeld de Heiligdomsvaart en
carnaval op hun juiste waarde te kunnen waarderen.
Slechts een enkele generatie levert een figuur zoals Charles er een was. Charles
werd beheerst door de liefde voor zijn stad en streek. Al zijn kennis en kunde stelde
hij in dienst van de stad en haar burgers. De Maastrichtse gemeenschap is hem
daar dankbaar voor. Een dankbaarheid, die zich nu na zijn dood manifesteert in het
feit, dat hij nog steeds wordt geciteerd en waarbij vaak met spijt en droefheid wordt
verzucht: ‘Maastricht kreeg niemand anders voor hem in de plaats.’
BER TH. SONDEIJKER

Voornaamste geschriften
Omvangrijker afzonderlijke publicaties
Twee Byzantijnse H. Kruisrelieken. 1939.
Het Hollands tijdperk. 1940.
Limburgse jaarkrans. 1949.
Mirakelstad. 1955.
Zes-en-dertig dichters en de stad Maastricht. 1956.
De St. Servaaskerk te Maastricht. 1957.
De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. 1958.
Gedenkboek Mosa 75 jaar. 1958.
De Mosasaur. 1960.
De Grote Sociëteit. 1960.
Eus eige leedsjes. 1968.
Geschiedenis van Maastricht. 1968.

Kleine afzonderlijke publicaties
Maastricht kalender. 1934.
Limburgs missionarissen. 1936.
Missie-optocht 1936. Programmaboekje. 1936.
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Heiligdomsvaartstoet 1937. Programmaboekje. 1937.
Limburg en Oranje. 1937.
Waterfeest op de Maas 1938. Programmaboekje. 1938.
Het studentenprobleem. 1939.
Wandelkaart Groot Limburg. 1946.
Maastricht met foto's van F. Lahaye. 1948.
V. en D. Maastricht vijftig jaar. 1957.
Jaarboekje van de stad Maastricht. 1958.
Ons huis in Maastricht - De Nationale. 1961.
Vijftig jaar Openbare leeszaal en bibliotheek. 1966.
Gids voor Zuid-Limburg. z.j.
Limburgs kastelenkalender. z.j.
VTB - Wandelboekje Maastricht. z.j.

Publicaties waaraan Thewissen meewerkte
Gedenkboek Gemeente HBS 1864-1939.
Gedenkboek Kon. Sphinx - Céramique.
Gedenkboek Maastrichtse Zinkwit Maatschappij.
Vijftig jaar waterleiding Kerkrade.
Limburgs verleden.
De Maas van de bron tot Maastricht-Maaseik.
Vorm en ruimte - Rotterdam.
Carnavalskrant De Opregte Mestreechter Vastelaovensgezet.
Carnavalskrant D'n Opregte Leugeneer.

Publicaties van anderen, door Thewissen uitgegeven
Leo Herberghs: Maastrichtse sonnetten.
Frans Brunklaus: Carl Smulders.
Leon Veugen: Es God bleef.
Thomas Pieters: Van Hemel en aarde.
Jef Spuisers: Karel en Elegast.

Artikelen
De Dietsche Beweging in Orgaan Jong Limburg 11, 1932, nr.10, p.3; nr.11, p.2;
nr.12, p.2.
De eerste Noodkistomdracht in 1677 in Maasbode, 8 mei 1932.
De verovering van Maastricht 1632-1932 in Roeping nr.9, 1932, p.610-612.
De Blauwvoet Willem van Oranje, onze nationale figuur in Gedenkboek Wilhelmus
van Nassauwe, 1933, p.38-42.
De grafkapel van St. Lambertus in Maandblad van Sint Servaas, 1935, nr.2, p.18.
Het Byzantijnsche kruis der basiliek in Maandblad van Sint Servaas, 1933, nr.3,
p.23.
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De St. Servaasviering na 1632 in Maandblad van Sint Servaas, 1933, nr.7, p.76
en nr.8, p.84
Een Maastrichts sermoen uit het jaar 1729 in Veldeke 12:66, p.2.
Vaderlandse geschiedenis of heemkunde in Maasbode van 13 en 20 februari
1938.
Jacobus à Castro. Bij de 33oe sterfdag van Roermonds derde bisschop in
Maasbode, 2 februari 1939.
Sint Willibrord Apostel der Nederlanden in Gudrun 20:12, 1939, p.305-316.
De oorlog van onze dagen in Maasbode, 19 en 26 november 1939.
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Het verraad van 1638. Was de krijgsraad tot optreden gerechtigd? in De Maasgouw
60:2, 1940, p.17-20.
Twee koninginnen te Maastricht in Limburgs Dagblad, 22 april 1950.
Willem II, de koning der verzoening in Limburgs Dagblad, 1950.
De vermaarde cercle equestre in Limburgs Dagblad, 1 april 1950.
Een leergang in processiekunst in Dagblad voor Noord-Limburg, 9 juni 1951.
De Knijnspiep in Limburgs dagblad, 26 januari 1951.
Koninklijk bezoek in 1841. Willem II naar de kolenmijn in Limburgs Dagblad, 9
mei 1952.
Grote manoeuvres in september 1901 in Limburgs Dagblad, 25 september 1951.
Het Jekerdal in Limburgs Dagblad, 16 mei 1964.
De Voerstreek in Limburgs Dagblad, 23 mei 1964.
Het Godsdal (Berwijn) in Limburgs Dagblad, 30 mei 1964.
De Geul in Limburgs Dagblad, 13 juni 1964.
De Maasvallei in Limburgs Dagblad, 27 juni 1964.
Fons Olterdissen in Limburgs Dagblad, 1964.
Bijdragen in Carillon. Bijblad van het Dagblad van Noord Limburg, 18 november
1961.
Bijdragen in Intermezzo. Bijblad van Maas en Roerbode.
Voor een overzicht van verdere artikelen verschenen tussen 1930 en 1940
raadplege men de Lijst van Geschriften van Leden der Vereniging tot Bevordering
van de Beoefening der Wetenschap onder de Katholieken in Nederland, supplement
1940, p. 414 (zestien titels).
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Nicolaas Adrianus (Nico) Verhoeven
Vught 20 augustus 1925 - Sneek 3 februari 1974
20 Augustus 1925, Vught - 3 februari 1974, Sneek. Kaartsysteemgegevens. Twee
data, twee plaatsen die beslissend waren voor Nicolaas Adrianus Verhoeven: ze
maakten zijn leven uit.
Hij werd geboren in een milieu van ‘kleine luiden’: broodbakkers, bloemisten en
dergelijken vormden zijn familie. Zijn moeder, Wilhelmina Petronella Cornelia Briels
(*31 december 1895 te Gestel) was roomskatholiek, evenals de man met wie zij op
22 april 1924 in het huwelijk trad, Adriaan Simon Jozef Marie Verhoeven (*24 juli
1897 te Antwerpen). Vader Verhoeven was onderwijzer in de vijfde klas van de
Sint-Jozef-School aan de Ververstraat 72 in Den Bosch, de typische fraterschool
die Nico zou doorlopen. En het zal zijn vier jaar jongere broer Jan en zijn tien jaar
jongere zus Anneke later niet anders zijn vergaan. Dingen stonden vast.
Na de lagere school bezocht de jonge Nico het Sint-Jans-College in Den Bosch:
in september 1938 begon hij daar aan de HBS-opleiding. Hij was een goede leerling,
maar doubleerde op veertienjarige leeftijd de tweede klas omdat hij een oogoperatie
moest ondergaan. Niet alleen de oorlog maakt inbreuk op een leven.
Tijdens zijn middelbare schoolperiode schreef hij zijn eerste verzen. Het was zijn
tijd van bewustwording. Wel stond hij - als andere katholieken in die tijd - onder
invloed van Marsmans vitalisme. Vooral Tempel en kruis drukte een stempel op de
beginnende dichter. De in de zomer van 1944 geschreven sonnettenkrans Leven
(onuitgegeven) toont dat duidelijk aan.
Het dichterschap vond grond tot bestaan. En tegelijkertijd nam hij afstand van het
geloof. Of de tijdsomstandigheden daar oorzaak van zijn moet nog uitgezocht
worden. In elk geval werd hij van school verwijderd. Han Fortmann, theoloog,
bereidde indertijd een proefschrift voor over het Gebed voor middelbare scholieren
en stelde in dat verband een enquête samen, die onder andere op het
Sint-Jans-College verspreid werd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de antwoorden die Nico
gaf, aanleiding geweest om hem de toegang tot de school te ontzeggen. Hem werd
atheïsme verweten. En terecht. Nico Verhoeven had een eigen levensvisie ontwikkeld
tijdens de oorlog, tijdens de aanvangsfase van een dichterschap. (We zullen deze

1

Met bijzondere dank aan Judith Boer en Herman Meddens.
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gebeurtenissen overigens duidelijk herkenbaar terugvinden in de latere bundel Torso
van de tijdgenoot). De consequentie van het van school sturen was, dat hij op
transport naar Duitsland gesteld zou worden... Maar na veel inbreng en sterke
aandrang van vader Verhoeven werd Nico na verloop van tijd toch weer toegelaten
op het College.
Ondanks en dankzij een en ander deed hij in 1944 eindexamen. Hij slaagde. Maar
het diploma HBS-B gaf nauwelijks toegang tot de universiteit. Vader Verhoeven, die
als hobby's auto's (in technische zin) en tuinbouw had (vooral het enten), vond dat
zijn zoon landbouwingenieur moest worden. Nico wilde echter een alfavak studeren
en ondervond alleen maar tegenwerking. De kloof tussen knutselaar en kunstenaar
kwam duidelijk aan het licht.
Vader-Verhoeven zorgde ervoor dat de prille dichter een baan moest zoeken.
Dat was ook mogelijk doordat Den Bosch na veel frontgevechten in september 1944
was bevrijd. Nico had in die tijd vele baantjes, hij was bijvoorbeeld tolk bij de
knipseldienst voor de geallieerden. En in mei 1945 werd hij redacteur van de Delftse
Courant, na als free-lance journalist zijn sporen verdiend te hebben. Begrijpelijkerwijs
wilde hij het ouderlijk huis verlaten en vertrok dan ook naar Rotterdam. Tussen de
puinhopen vond hij een kamertje en een vriendin (Annette van B.). De
omstandigheden en de herinneringen aan de oorlog maakten hem ontheemd. Hij
zwierf, de alcohol werd kamergenoot.
Een Delftse figuur was Dirk Coster. (Wie Delft kent weet zijn huis aan de Voorstraat
101 te vinden, op het ogenblik het onderkomen van de dichter Maurits Mok). Als
medewerker van de Delftse Courant is Nico Verhoeven aanwezig op de zestigste
verjaardag van Dirk Coster, 1947. Zo leert hij Truus Hagman kennen, die als
schrijfster en beeldend kunstenares het pseudoniem Toyke de Wilde heeft
aangenomen. Een liefde ontstaat, waarvan hij in zijn eerste publikaties zal getuigen.
Na korte tijd vertrekken zij naar Amsterdam, hij werkt nog voor dezelfde krant en zij
verdient het broodnodige met waarzeggen. Maar het duurt niet, Toyke wordt ziek
en zij moeten voor haar gezondheid buiten gaan wonen. Zij komen dan terecht in
Epe. Nico neemt een vaste betrekking bij de Nieuwe Apeldoornse Courant. Het
hoofdredacteurschap weigert hij, omdat hij niet tot de notabelen wil behoren. Zij
wonen er samen, maar daardoor is er geen enkele kans op een huis. Daarom
trouwen ze op 8 oktober 1949 en wonen vervolgens in een huisje, Zonnehof geheten,
Wissel A122 te Epe.
Intussen is het dichterschap publiekelijk aan het licht gekomen. Dat wil
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zeggen in Brabant had Nico Verhoeven zich ingezet voor piepkleine bladen als De
Bries, Were Di en Spiegel en Stem, dat hij zelf oprichtte. Hij publiceerde daarin
zowel proza als poëzie. Een vastere vorm tekent zich af wanneer hij werk instuurt
naar het bekende literaire tijdschrift Het Woord, waarvan onder anderen Koos Schuur
en Gerard Diels redacteuren waren; een existentialistisch tijdschrift dat geen
genoegen nam met de ook toen overheersende anekdotiek. Nico's ‘anti-rationele’
poëzie viel daar zo goed, dat hij vanaf maart 1947 redacteur werd van Het Woord.
En ook in boekvorm had zijn dichterschap gestalte gekregen. In 1946 gaf De Bezige
Bij de kleine bundel Voorbijgang uit en in 1950 nam pleitbezorger Ad den Besten
de bundel Gij zijt in zijn eerste serie van De Windroos op en plaatste Nico Verhoeven
tussen en bij de experimentelen. Een daad van bevestiging, een welkom teken van
werkelijkheidszin. In 1953 herdrukte De Bezige Bij beide bundels, aangevuld met
enkele nieuwe gedichten, onder de titel De brokaten mantel. De jonge dichter
beleefde een aantal jaren een goede tijd.
In 1950 krijgt hij een regeringsopdracht: er moest een gedicht van ongeveer
vierhonderd regels geschreven worden ‘over de gevoelens van jonge mensen in
deze tijd.’ Hij grijpt de kans aan om in het geliefde Amsterdam te wonen en voelt
zich gelukkiger in de Marnixstraat dan in Epe. Maar zodra het werk voltooid is moet
hij weer terug naar het platteland, totdat in 1955 een scheiding wordt uitgesproken.
Maar van een echte scheiding in de relatie zal nooit sprake zijn. Hij is dan al in
september naar Amsterdam teruggekeerd, niet alleen omdat het lange gedicht Torso
van de tijdgenoot was uitgekomen, maar vooral om de studie aan de politieke en
sociale faculteit, die hij toen begon; een studie die hij in 1965 zou stoppen, na in
1963 het kandidaatsexamen afgelegd te hebben. In de tussentijd schreef hij poëzie,
hield hij een dagboek bij en schreef hij kritieken als los medewerker van het Haarlems
Dagblad (toen nog onder leiding van Herman van Run) en van De Tijd.
Dichters in Nederland leven langer voor de poëzie dan van de poëzie. Nico
Verhoeven bevestigde dat. Hij heeft nooit betrekkingen aanvaard die hem volledig
opeisten. Ondanks zijn intelligentie, improvisatie- en aanpassingsvermogen, ondanks
zijn opleiding heeft hij nooit - wat men dan noemt - carrière willen maken. Hij heeft
het bestaan niet willen verzaken. Hij leefde in dienst van de taal. Niet als onmondige,
maar als maker. En al ging het schrijven hem zeker niet gemakkelijk af, al kende
hij de onophoudelijke twijfel van elk werkelijk dichter - ‘Ik ga er kapot aan. Ik voel
me
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helemaal geen dichter,’ zei hij in De Tijd van 30 maart 1957 -, al zijn gedichten tonen
zijn daadkracht. Hij had een sterk vermogen tot bepalen. Haarscherp tekent hij wat
dagelijks wordt verzwegen, vergeten of gewoonweg nooit geweten. Een dichter met
een heel groot arsenaal van beelden. Zijn taal is altijd lyrisch, altijd zingend. Van
een overwinning op het onbekende tot het vaststellen van een bankroet. Het zijn
‘eendere dingen’ voor iemand, die de kern van leven zoekt. ‘Dichten is de
werkelijkheid ‘ontreizen’ en een andere werkelijkheid creëren,’ stelde hij zelf in
vermeld interview vast. Ontreizen? Ja. Maar dat verwijst meteen naar een vertrekpunt
en naar a point of return. Zelfs metafysische poëzie ontstaat niet zonder tussenkomst
van en gebondenheid aan de aarde.
Dichters moeten huur betalen, eten, drinken. Naast nauwelijks of geen brood op
de plank brengende bezigheden als dichten, studeren en recenseren nam Nico
Verhoeven vanaf 21 maart 1957 de verzorging van de publiciteit voor de Raad van
Industriële Vormgeving op zich. Een instelling, waaraan hij heel lang verbonden zal
zijn: vanaf 1966 doceert hij aan de Academie voor Industriële Vormgeving in
Eindhoven, van het voorjaar 1969 tot 1970 is hij waarnemend direkteur van de
Stichting voor Industriële Vormgeving. Gedurende zijn verbintenis met genoemde
Raad heeft hij een groot aantal brochures over de problematiek van adequate
vormgeving geschreven, waarvan de belangrijkste Straatmeubilair is. Een breukpunt
treedt in 1973 op, wanneer hij zich verplicht ziet uit de Raad te stappen, omdat hij
zich niet meer thuisvoelt bij een beleid, dat zich steeds meer richtte op de wensen
van de industries. Hoe zacht van natuur hij ook was en hoeveel begrip hij ook kon
opbrengen, hij kon alleen met mensen omgaan met wie hij een relatie had en hij
kon slechts werk verrichten, dat zijn persoon geen geweld aandeed. Hij zag in 1973
zijn inspanningen teniet gedaan en dat heeft hem zo aangegrepen, dat hij te vroeg
is gestorven.
Maar niet alleen ‘maatschappelijk’ had hij teleurstellingen te verwerken. Al eerder
was hij ontdaan door de matige respons op zijn werk. In de jaren zestig ondervond
hij indifferentie ten opzichte van zijn poëzie. Zelfs bevriende collega's zagen de
noodzaak en kwaliteit van zijn gedichten niet. Hij publiceert dan niet meer. Het gaat
hem als andere dichters die geen kans voor, geen antwoord op hun werk krijgen.
Het gaat hem slecht. Malaise. Ontwrichting van waar alles om begonnen leek.
Gedwongen zwijgen. Totdat hij in 1966 Judith Boer (pseudoniem voor Valeska
Judith Satsuki) ontmoet - beeldend kunstenares, die zijn levensgezellin zal zijn tot
zijn dood. Begin 1967 is er een herleving van zijn kunstenaarschap.
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Samen met Judith Boer worden dingen gemaakt: zij tekent, hij schrijft een poëtische
tekst in de tekening, zij vult met lijnen aan, hij maakt compleet met opgeroepen
tekst. Uitwisseling, aanvulling, stimulans. Nico Verhoeven ziet weer mogelijkheden
voor zijn poëzie: de toeschouwer kan op deze wijze niet om de tekst heen. Zij
noemen hun werk Printozie en inderdaad is er weerklank bij publiek en pers. De
dichter wordt bevestigd en is weer aan het werk. Na verloop van twee jaar is hij
zover, dat hij zelf tekeningen maakt en teksten schrijft rond eigen tekens. Hoe
verwant Judith Boers lijnen ook waren, ze had hem tekenen geleerd en zijn
oorspronkelijkheid riep tot afzonderlijk werk op. Beschreven bladen noemde hij zijn
nieuwe vormen van creatie. En ook de Beschreven bladen worden gunstig
ontvangen.
Zijn persoonlijkheid is niet meer versplinterd of gebroken. Vanaf 1967 ook schrijft
hij vanuit zijn politiek-sociale opleiding en interesse een rubriek, Lijnen in kunst en
samenleving, in het Financieel Dagblad, waarin hij vanuit sociaal perspectief kunst
in alle vormen onder de loupe neemt. Alle faculteiten van Nico Verhoeven krijgen
hun kans, vragen recht van bestaan. Hij schrijft, hij tekent, hij is analytisch bezig,
communicatie komt tot stand. Hij reist ook. In 1970 bezoekt hij Japan, Thailand en
India. In hetzelfde jaar bezoekt hij met Judith Boer de stad Glasgow. Er volgt een
griep, hij raadpleegt een arts, zijn bloeddruk blijkt zo hoog, dat hij opgenomen moet
worden in het ziekenhuis. Een lichte hartafwijking wordt geconstateerd. Maanden
verblijft hij in het ziekenhuis, maar hij knapt niet op, hij voelt zich steeds zieker en
zwakker. Toch, op 30 december 1970, komt hij thuis, zij het met de mededeling dat
hij niet meer mag werken. Maar, kunstenaar als hij is, kan hij niet anders dan werken.
Begin 1972 volgt een hevige aanval van rheuma. Hij voelt zich invalide en verzet
zich tegen een verzorging door zijn tien jaar jongere geliefde, Judith. Hij trekt weer
meer naar de oudere Toyke de Wilde. In september 1972 is hij toch zo ver, dat hij
met Judith Boer een reis kan maken naar Joegoslavië. Hij is er beter aan toe, hij
schrijft en verzet daarnaast veel werk voor de Vereniging van Letterkundigen en de
Raad voor de Kunst. Hij werkt in Amsterdam en brengt de week-ends door in
Bolsward, waar Judith een buitenhuisje heeft dat hij in maart 1973 ook betrekt.
Zijn aanwezigheid geeft erg veel warmte, waar hij ook verschijnt. Totdat op 3
september 1973 de doodskou intreedt. Nico sterft in het ziekenhuis van Sneek na
een hersenbloeding. Dat is het einde. Van zijn leven, van zijn warmte. ‘Wie hem
kende, hield van hem,’ stond er op het overlijdensbericht. Het is waar, hij was niet
als anderen. Hij is onvervangbaar; ieder-
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een die hem heeft meegemaakt zoekt de leegte op te vullen. Herinneringen worden
uitgewisseld: hoe hij was, hoe hij vertelde, hoe hij kon improviseren. Het zal vervagen,
de tijd doet aan momenten af. Wat er wél is en waaraan iedereen hem kan herkennen
of leren kennen: zijn gedichten allereerst. Aanwezig zijn ook de tekeningen, teksten.
En niet te vergeten de schitterende dia's die hij maakte: beeldende creaties zonder
vergelijk. Als men echt wil, zal hij blijven. Het woord is nu niet meer aan hem, maar
aan anderen. Zijn jonge vriend drs. H. Meddens zal de verzamelde gedichten
uitgeven en in later stadium een proefschrift aan hem wijden.
Wie hem kende of nog zal leren kennen doet hem tekort door over hem te zwijgen.
Ik besefte het twaalf dagen na zijn dood. Een vriend is weg, maar blijft altijd nog te
bevestigen:

In memoriam Nico Verhoeven
hij begon ademloos
om zich heen te kijken
de vlucht van vogels
een wiekslag van warmte
onder de zon
vond hij domeinen
hij speelde de woorden
tot ze versteenden
hij verliet plekken
waar het dood was
maar hij legde het vast
met zijn ogen
hij is er opeens weer
onhoorbaar ademend
als je afscheid van hem neemt
om het netvlies leegte
en hij verzwijgt zich
in de dalende vogels
die zich zetten tussen de
stenen letters van zijn naam
DIRK KROON
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Voornaamste geschriften
Een volledige bibliografie van het werk van Verhoeven wordt samengesteld door
K. Lekkerkerker, Behalve verspreid werk in de tijdschriften Were Di, Spiegel en
Stem, De Bries, Het Woord, Roeping en Raam, verschenen de volgende afzonderlijke
publicaties:
Voorbijgang. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946.
Gij zijt. Een cyclus. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1950.
De brokaten mantel. Gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij, 1953.
Torso van de tijdgenoot. Gedicht. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1955.
Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van
Hans Andreus, Nico Verhoeven, Simon Vinkenoog. Amsterdam, Moussault's
uitgeverij nv, 1962.
Voorjaarsgewei. Cyclus gedichten. Amsterdam, De Beuk, 1963.
Straatmeubilair. Culemborg-Haarlem, De Technische uitgeverij H. Stam NV, 1966
(samen met ir. D.L.H. Slebos; voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
De eendere dingen. Gedichten. Haarlem, Uitgeversmaatschappij Holland, 1966.
Elpénor. Gedichten en teksten van Nico Verhoeven en Wim Zaal. Benno Helders,
1968 (beperkte oplage van 100 exemplaren).
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Catharina Ypes
Amsterdam 1903 - Arnhem 3 juni 1973
Catrien Ypes - zoals zij bij voorkeur ondertekende - behoorde al tot de
‘gezaghebbende’ ouderejaars toen ik voor het eerst de nieuwe behuizing van de
Neerlandistiek in Amsterdam mocht betreden. Die was destijds op de bovenste
verdieping van de Oudemanhuispoort-uitbreiding aan de Kloveniersburgwal. In het
- ons eerstejaars toen groot en belangrijk lijkende - Seminarium (de ramen uitzicht
gevend over de bomen van de gracht naar de mooie Zuiderkerktoren, carillon en
al), leken alle draden van toekomstige vakgeleerdheid samen te komen. Hier stonden
de boeken die je nodig kon hebben, hier zaten de hoogleraren in de
tussen-kwartiertjes; hier werkten op alle andere tijden de ouderejaars, verdiept in
hun mysterieuze taken. Het leek mij - groentje - allemaal hoogst belangwekkend.
In die lang vervlogen tijden waren er voor het Nederlands twee hoogleraren
aangesteld: één voor taalkunde, één voor letterkunde; wij kenden geen lectoren,
geen ‘medewerkers’ in allerlei rangen en standen, geen assistenten. Een candidaat
knapte - waar nodig - kleine administratieve klusjes op voor de proffen. Er bestond
verder geen inspraak, er waren geen openlijke protesten al kankerden en mopperden
wij studenten wel degelijk in stilte. De eerstejaars gebruikten (of verknoeiden) vele
maanden ‘om er in te komen’, want er was geen opvang of ‘begeleiding’. De
ouderejaars lichtten ons zo nu en dan voor; bovendien bestonden er de
bijeenkomsten van HELIOS, waarin de candidaten èchte lezingen hielden!
Maar zoals middelbare school-leerlingen instinctief weten wat hun leraren waard
zijn en welke capaciteiten mede-scholieren hebben, zo had ons ‘eerste jaar’ al gauw
en als vanzelf dóór hoe het met de rangorde van de candidaten was gesteld. Catrien
Ypes was ‘knap’ en belangrijk, dat wil zeggen iemand met een sterke ondergrond,
ernstig, rustig en gedegen werkend, van een wel-bezonken oordeel; een jonge
vrouw die wist wat ze wilde en op wie men kon vertrouwen. Ze was kunstzinnig en
idealistisch, terwijl haar gevoel van humor haar gelukkig behoedde voor tè-braaf-zijn.
Ik vond dat ze onverwachte en boeiende bijvakken had gekozen: Zweeds bij R.C.
Boer, en Italiaans bij R. Guarnieri; later zag ik pas in hoe zeer zij daarmee afweek
van haar mede-candidaten, die veel liever ‘Geschiedenis’ namen als veiliger voor
een extra-onderwijsbevoegdheid. Ik weet niet of toen al haar vele reizen naar Italië
een aanvang namen: onze
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generatie werd bepaald niet verwend met studiebeurzen en/of reissubsidies.
Ze sloot haar opleiding af op 13 juli 1934 met de verdediging van haar proefschrift:
Petrarca in de Nederlandse letterkunde. Het is een uitgebreid werk van 395 pagina's,
en het verwierf cum laude. De critiek en de internationale wetenschap hebben het
gewaardeerd als een grondige studie over het Nederlandse Petrarkisme (wat het
natuurlijk ook ìs), meer dan als een boek over Petrarca en zijn invloed (wat zij feitelijk
bedoelde), en dat schijnt haar toch te hebben teleurgesteld.
Wat mij nu bijzonder treft in het gebruikelijke dissertatie-woord-vooraf is haar
dank-alinea aan dr. A. Zijderveld, dadelijk na de aanhef aan haar promotor (J.
Prinsen J. Lz.) en vóór alle andere universitaire docenten (zelfs vóór Guarnieri).
Hier ontmoeten wij Catrien Ypes onder die grote groep van Amsterdamse academici
die steeds dankbaar zijn gebleven voor het eerlijke, nuchtere èn bezielende onderwijs
van Zijderveld, eerst op de Handelsschool (men leze Jacques Presser!) en later op
het (Barlaeus-) Gymnasium.
Zijderveld is haar ongetwijfeld tot voorbeeld geweest in haar loopbaan als lerares
Nederlands. Zij heeft twee scholen gediend: het Gymnasium te Kampen, en dat te
Arnhem. In Arnhem heeft zij het erg prettig gevonden, en ik ontleen nu enkele
bijzonderheden aan de toespraak die haar naaste collega dr. H. Bonger (ook een
‘lid’ van de Zijderveld-kring) bij haar afscheid heeft gehouden. Dat afscheid vond
plaats na vele moeilijke en dapper doorstane maanden, want het lot heeft Catrien
Ypes tussen 1965 en 1968 flink op de proef gesteld.
In 1965 werd zij, tijdens een schoolreis te Rome (en op het Italiaanse equivalent
van ons ‘zebrapad’) door een auto aangereden en zwaar gewond. Zij moest lange
tijden in ziekenhuizen doorbrengen, en de materiële zijde van het ellendige ongeval
werd onbehoorlijk bemoeilijkt door geharrewar met verschillende verzekeringen.
Onderdeel van de moeilijkheden was dat de Italiaanse politie de getuigenverklaringen
van de scholieren (als zijnde van minderjarigen) niet accepteerde.
Toen zij in 1967 eindelijk hersteld was verklaard, had zij eigenlijk haar schooltaak
niet meer moeten opvatten. Met ijzeren plichtsbesef heeft zij echter de eindpaal
willen halen, moest het tòch iets vroeger opgeven. En in dat laatste schooljaar waren
de kinderen en zij - wat nooit eerder gebeurd was - enigszins van elkaar vervreemd.
Voordien was er altijd die sterke (en normale) sympathie die de meerderheid van
de leerlingen voelt voor een docent die zich moeite voor hen ge-
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troost. Bonger memoreerde dat zij de Arnhemse gymnasiasten veel had
meegegeven: ‘stijlgevoel, inzicht in de letterkunde, samenhang van stromingen,
critische zin en schoonheidsbesef.’ En het bleef niet alleen bij onderwijs in engere
zin. In de jaren na de oorlog, toen ouderen en jongeren bezield waren van een
nerveus enthousiasme omdat éíndelijk weer eens leuke dingen mochten en mogelijk
waren, hebben de gymnasiasten onder haar leiding verscheidene toneel-uitvoeringen
gegeven in de Arnhemse schouwburg. Ikzelf herinner mij met veel plezier een
geslaagde vertoning van Mariken van Nimwegen, waarvoor ze mij uitnodigde.
Iedereen wenste en gunde haar na haar pensioenering een goed aantal goede
jaren om meer tijd te hebben voor haar letterkundige werk, maar dat is haar in feite
toch niet beschoren geweest. Wèl publiceerde zij in 1970 een interessant
(school)boek met en over Reien van Vondel, onder de aanlokkelijke titel Met Vondel
van de Rode Zee naar de Chinese Muur.
Nu ik tot haar geschriften overga, vind ik het van waarde ze in te delen naar de
facetten van haar persoonlijkheid waaraan ze hun oorsprong dankten.
Daar is haar zuiver wetenschappelijke werk, zoals bijv. haar dissertatie en artikelen
in De Nieuwe Taalgids en Levende Talen. Op de lijn Neerlandistiek/Didactiek
plaatsen zich de al eerder vermelde Reien van Vondel, de uitgave van twee blijspelen
uit de achttiende eeuw, en verhalen van Couperus en Aart van der Leeuw
(onderscheidenlijk uit 1955, 1965 en 1967).
Veel en geschakeerd werk heeft zij verricht met het doel om belangstelling te
wekken voor de Italiaanse letterkunde in ons land. Zij kende Italië door haar vele
reizen bijzonder goed; de legende wil dat er niet één stad in Italië is die zij niet
bezocht. Zij verdiepte zich ook grondig in de Italiaanse literatuur, vooral de moderne;
men is haar grote dank verschuldigd voor de geregelde informatie over Italiaanse
nieuwe boeken die zij in Levende Talen publiceerde als onderdeel van de gevarieerde
rubriek ‘Wij vestigen de aandacht op...’
Aan haar culturele propaganda dankte zij de door haar hogelijk gewaardeerde
vriendschap van de literatuur-historicus Giacomo Prampolini; haar werk bezorgde
haar ook de orde Della Republica die haar tijdens haar verblijf in het ziekenhuis te
Arnhem werd uitgereikt.
Daarnaast zijn er - kunstzinniger - haar vertalingen van Italiaanse teksten, zowel
proza als gedichten. Kenmerkend voor haar eerbied voor het leven van mens en
dier (het deed haar streng vegetarisch zijn), is haar
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mooie boek Legenden van Sint-Franciscus, tijdens de oorlog ontstaan maar in 1949
uitgegeven (het beleefde een tweede druk in 1954, zoals er ook al een kleine keus
was voorafgegaan in 1945). Zij gaf hierin veertig verhalen uit de Fioretti di San
Francesco, en zei aan het eind van haar Inleiding dat zij bij de vertaling getracht
had ‘het karakter van de Italiaanse tekst als volksboek te handhaven’. In een recensie
heb ik toentertijd mijn bewondering daarover uitgesproken: ‘Het rhythme van het
Nederlands - dat eenvoudig is gehouden ‘uit rijkdom’, niet ‘van armoede’ - het uiterst
afgewogen kiezen van het juist genoeg archaïserende woord om een niet al te
moderne nuance te verkrijgen, het karakteristieke overgaan van de verleden naar
de tegenwoordige tijd der werkwoordsvormen bij dramatische hoogtepunten (lees
eens hardop zo'n p.103, het begin van het bekende verhaal over de ‘wrede wolf’ in
de omstreken van Gubbio!), maakt de vertaling een genot om te lezen.’
Een nog moeilijkere opgave stelde zij zich door (in hoofdzaak) moderne Italiaanse
poëzie in het Nederlands weer te geven, en niet in proza-vertaling doch met een
poging tot behoud van de oorspronkelijke vorm. Buiten de verschillende publicaties
die daaruit voortkwamen, zullen wel veel meer teksten, neem ik aan, weerbarstig
zijn gebleven en later ter zijde gelegd, want lang niet alle gedichten lenen zich tot
een dergelijke omzetting.
Het belangrijkst lijkt mij de bundel Olijven en zilveren populieren uit 1960,
zevenenveertig gedichten van veertig Italiaanse dichters na 1875, met een inleiding
van Prampolini. Catrien Ypes biedt die prettigste vorm van leesgenot waarbij men
naast de vertaling ook de oorspronkelijke tekst kan vergelijken. Kleinere dergelijke
uitgaven zijn drie zogenaamde Corvey Modellen uit de jaren 1965-1967, met teksten
van Prampolini, Francesco Nicosia en Leonardo da Vinci.
Dan is er nòg een aspect van haar wezen dat Catrien Ypes tot werken aanzette; ik
kan dat niet anders noemen dan haar piëteit en haar trouw. Zij werkte mee aan de
uitgave van een verzameling artikelen: Keur uit het werk van dr. A. Zijderveld (1953),
en hielp dr. Madeleine Prinsen bij de publicatie in 1970 van Varia literaria, Veertien
opstellen over literatuur van haar vader (en hun beider promotor) J. Prinsen J. Lz.
Het ontroerendst treft mij evenwel het herdenkingsboek over Jacob Hiegentlich
dat het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland aan haar
toevertrouwde om ‘met deze uitgave van een inleiding tot en een bloemlezing uit
de werken van de begaafde schrijver Jacob
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Hiegentlich het feit van het honderdjarig bestaan dier vereniging, opgericht in 1849,
op sobere wijze te herdenken. Tevens wil het daarmede een eerbiedige hulde
brengen aan de nagedachtenis van de talloze Joden in Nederland, die - als
Hiegentlich - slachtoffer zijn geworden van de Naziterreur 1940-1945.’
Het is geen groot boek omdat Hiegentlich, ofschoon hij zeer jong begon te
publiceren, nog lang niet aan het hoogtepunt van zijn productie toe was. Waarom
niet? De eerste alinea van Ypes' Inleiding maakt het op sobere wijze duidelijk. ‘Jacob
Hiegentlich behoort tot de Nederlandse schrijvers die in de eerste oorlogsweek
afstand hebben gedaan van het leven. Op de avond van de 14de Mei, toen de
barbaarse verwoesting van Rotterdam het lot van ons land bezegelde, nam hij vergif
in. Enkele dagen bracht hij nog in bewusteloze toestand door, tot hij op Zaterdag
18 mei 1940 in het Wilhelminagasthuis te Amsterdam overleed. Hij was slechts 33
jaar oud geworden.’
Uit die (verdere) inleiding van Ypes heb ik eindelijk iets menen te begrijpen van
de opvallende, exotische figuur die wij eerstejaars met grote ogen bezagen tijdens
de Nederlandse colleges bij onze Amsterdamse opleiding. Die zeer Joods uitziende
dandy met zijn overdreven verzorgde kleding, geaffecteerd sprekend in een zacht
en zangerig Limburgs accent, was ons volkomen een raadsel, en wij vermoedden
niets van zijn artistieke mogelijkheden.
Dat Catrien Ypes, de Italianiserende Friezin, deze Joodse Limburger in 1950 zo
indringend tekenen kon, vind ik uiterst merkwaardig. Zàg ze hem misschien in zijn
schrift? Catrien Ypes had namelijk - en dat is een laatste bijzonderheid - grafologische
gaven, en ze kon treffend zekere uitspraken doen. Over haar eigen handschrift was
ze niet tevreden. ‘Ik zie maar al te goed mijn zwakke kanten,’ zei ze.
Al-met-al, dr. Catharina Ypes was een integere en boeiende persoonlijkheid; zij
blijft een gave en goede herinnering voor wie haar kenden.
MAARTJE DRAAK
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Hajo Hindrik Zwager
Hillegom 9 december 1926 - Amsterdam 1 november 1973
Woensdagavond 31 oktober 1973 reisden Hajo Zwager en de samensteller van dit
levensbericht terug van Rotterdam naar Amsterdam na afloop van hun lessen
MO-geschiedenis aan de Nutsacademie voor Pedagogische en Maatschappelijke
Vorming. Te Haarlem stapte Zwager over in de stoptrein naar Sloterdijk en zoals
gewoonlijk waren zijn afscheidswoorden: ‘Tot over veertien dagen.’ Het heeft niet
mogen zijn, diezelfde nacht overleed Hajo Zwager op zesenveertigjarige leeftijd aan
de gevolgen van de hartziekte, waarvan hij maar al te goed wist dat deze hem
vroeger of later noodlottig zou worden.
Hajo Hindrik Zwager werd geboren te Hillegom op 9 december 1926 als enig kind
van Jan Gezienus Zwager, belastingambtenaar, en van Noomke ter Hark. Zijn eerste
levensjaren bracht hij door te Hillegom en het naburige Lisse, doch op zevenjarige
leeftijd verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij tot aan zijn dood zou blijven wonen.
Hij doorliep het Vossiusgymnasium, waar hij in 1944 het A-diploma verwierf. Vanwege
de oorlogsomstandigheden bleef hij nog een jaar op school in de B-afdeling, waarvan
hij het einddiploma kreeg zonder hiervoor examen te hebben gedaan. Vanaf de
derde klasse had hij als leraar geschiedenis drs. B.W. Schaper, die de door de
bezetter ontslagen dr. J. Presser verving. Sedert zijn jongensjaren koesterde Zwager
grote belangstelling voor de geschiedenis en het stond dan ook al vroeg vast, dat
de historie zijn studievak zou worden. Met zijn leermeester bleef hij zijn gehele
verdere leven bevriend; hij verving hem tijdens zijn studieverlof in de cursus 1950-'51
aan het Vossiusgymnasium, was paranimf bij zijn promotie in 1953 en wijdde nog
in 1973 een artikel aan de vroegere leermeester bij diens afscheid als hoogleraar
te Leiden. Schaper schreef mij dat Hajo een kritische snuiter was die nogal eens
indringende vragen kon stellen, zonder dat de leraar zich hierdoor in enig opzicht
gegriefd hoefde te voelen. Reeds als gymnasiast toonde hij zijn grote liefde voor
de achttiende eeuw; hij kende de Spectator, was vertrouwd met Justus van Effen
en schreef toen al versjes in de trant van die tijd, die volgens Schaper ‘nauwelijks
van de prototypes waren te onderscheiden.’ Waarschijnlijk dateert uit zijn schooljaren
ook de interesse voor antieke munten die hem zijn verdere leven zou bijblijven.
In 1945 begon hij met zijn geschiedenisstudie aan de Universiteit van
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Amsterdam. Zijn voornaamste leermeester was prof. J.M. Romein, die hij hogelijk
eerde, al stond hij bepaald met kritiekloos tegenover hem. In zijn studententijd was
hij geen lid van één der grote gezelligheidsverenigingen, wel ontplooide hij zijn
activiteiten als bestuurslid van de vereniging van Amsterdamse historische studenten
KLEIO, als redacteur van Propria Cures (1948-1950) en als lid van de
publikatiecommissie van de Civitas Academica. Tot zijn goede vrienden onder zijn
medestudenten behoorden P. Schraa en R.F. Roegholt, de laatste eveneens
redacteur van PC. In april 1950 legde hij het doctoraalexamen af, waarbij hij ook de
onderwijsbevoegdheid voor Nederlands en staatsinrichting verwierf. In de cursus
1950-'51 was hij werkzaam als tijdelijk leraar aan het Amsterdamse
Vossiusgymnasium en het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag. In september
1951 werd hij docent aan het Coornhert-lyceum (thans
Coornhert-scholengemeenschap) te Haarlem, de school waaraan hij tot aan zijn
overlijden verbonden zou blijven.
Zwager was een begenadigd leraar, hierover bestaat een communis opinio bij
leerlingen, oud-leerlingen en collega's. Zijn leerlingen hadden een groot respect
voor hem en vooral in de hogere klassen voelden ze zijn wetenschappelijke spitsheid
bijzonder goed aan. Zwager was een voortreffelijk verteller die uit de overvloed van
zijn literatuurkennis altijd interessante, illustratieve details kon geven, zonder hierbij
ooit goedkope successen na te streven. Hij stelde zware eisen aan zijn leerlingen,
die dit zonder enig morren aanvaardden. Toch had hij ook een groot geduld met de
minder begaafden onder hen, hij trainde ze uitvoerig voor het examen, hetgeen
overigens niet inhield het reproduceren van ingestudeerde lesjes. Zwager verzette
zich met hand en tand tegen hetgeen hij als de uitholling van het
geschiedenisonderwijs beschouwde; toch was hij bepaald niet afkerig van
vernieuwing, zolang die geen aantasting van de overgeleverde waarden betekende.
Toen de democratisering op het Coornhert-lyceum doordrong, wist Zwager in de
storm staande te blijven door zijn intelligente, zakelijke en geestige benadering van
de modieuze en extreme denkbeelden. Zijn leerlingen beschouwden hem dan ook
niet als conservatief of rechts, zelfs niet diegenen onder hen die bewust
links-geëngageerd waren.
Hoewel Zwager als man van de wetenschap vooral bij de leerlingen in de hogere
klassen in de smaak viel hield dit niet in, dat hij in de lagere klassen over de hoofden
der kinderen heenpraatte. Ook hier wist hij de geschiedenis op een eenvoudige en
heldere manier uiteen te zetten zonder zich ooit schuldig te maken aan
oversimplificatie.
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Een belangrijke taak vervulde hij in het verenigingsleven van de school. Als adviseur
van de schoolvereniging verzette hij veel werk, grote moeite gaf hij zich voor
organisatorische en voor persoonlijke problemen, waarbij hij nooit de indruk wekte
zijn opvattingen aan de leerlingen te willen opleggen. Zwager bracht vele middagen
door als regisseur van het schooltoneel; hij kende het repertoire goed en hij deinsde
bepaald niet terug voor moeilijke stukken. Hij stelde hoge eisen aan zijn toneelspelers
en de uitvoeringen bereikten dan ook een peil dat ver uitging boven dat van het
gemiddelde schooltoneel. Veel succes oogstte hij met zijn lustrumrevues, waarvoor
hij teksten en liedjes schreef en bovendien de decors en attributen ontwierp.
Zwager ging goed om met zijn collega's, al had hij weinig intieme vrienden onder
hen. Zijn gezag was groot, niemand zou ooit zijn kennis van zaken van en inzicht
in het onderwijs in twijfel trekken. Een enkele keer kon hij in de lerarenvergadering
scherp uitvallen, vooral wanneer hij pogingen tot aantasting van het niveau van het
onderwijs vreesde. Overigens lag het nooit in zijn bedoeling hierbij een van zijn
collega's persoonlijk te kwetsen. Het wekte geen verbazing dat de inspectie Zwager
in 1961 benoemde tot lid van de staatsexamencommissie; na de drukte van
eindexamens en overgang stelde hij zich gaarne voor dit belangrijke werk nog
veertien dagen beschikbaar.
Na Zwager de leraar, Zwager de publicist. Hij had een goed versneden pen,
waarmee hij uit de volheid van zijn kennis de geschiedenis wist aantrekkelijk te
maken ook voor een publiek dat niet zo gemakkelijk was warm te krijgen voor Clio.
In de naoorlogse jaren werkte hij mee aan Het Parool. Hij schreef hierin onder meer
stukjes over historische minnaressen, die in 1958 werden gebundeld in zijn boekje
Liefde en historie. Voor een grotere lezerskring waren ook bestemd zijn inleidingen
bij de fotomechanische herdrukken van klassieke werken van J. Cats, I. Commelin,
L. Guicciardini en I.J. Pontanus. De eerste echt ‘wetenschappelijke’ publikatie was
zijn bijdrage aan de Algemene Geschiedenis der Nederlanden over het eerste
ministerie-Thorbecke.
In 1958 voltooide Zwager zijn proefschrift De motivering van het algemeen
kiesrecht in West-Europa. Een historische studie. Bij de voorbereiding hiervan
bewandelde hij niet altijd de wegen die zijn promotor prof. Romein had uitgestippeld,
maar sloeg hij ook eigen paden in, hetgeen overigens in het geheel geen afbreuk
deed aan de goede verhouding. Zwager noemde zijn boek een bijdrage tot de
histoire des idées, omdat hij de term theoretisch-
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historisch verwierp en ‘ideeënhistorisch’ als een germanisme beschouwde. De
promovendus had geen lichte taak op zich genomen, omdat het onderwerp eigenlijk
lag in het grensgebied van geschiedenis, staatsrecht en politicologie. Als goed
historicus zocht hij de wortels van het algemeen kiesrecht in het verre verleden,
zelfs tot in het oude Hellas en Rome. Via onder meer de Levellers, de Amerikaanse
revolutie en de Jacobijnen kwam hij bij de negentiende eeuw met haar echte
kiesrechtproblematiek. Ook Nederland betrok hij in zijn onderzoek, waarbij hij de
nodige aandacht besteedde aan Spinoza en de gebroeders De la Court als mogelijke
grondleggers van het algemeen kiesrecht. Merkwaardig genoeg betrok hij het
patriottisme maar weinig in zijn betoog om vooral het licht te laten schijnen op de
negentiende en twintigste eeuw. Het zou overigens te ver voeren om binnen het
kader van dit levensbericht recht te laten wedervaren aan de rijke inhoud van dit
gedegen proefschrift, dat alleen al door de er in verwerkte literatuur iedere lezer zal
imponeren. B.W. Schaper, opponent ten promotie, wijdde in het Tijdschrift voor
1
Geschiedenis een uitvoerige en zeer lovende beschouwing aan deze dissertatie.
Wel verweet hij de jonge doctor een zeker gebrek aan engagement, intellectueel
ascetisme en een haast systematisch skepsis. Zwager reageerde hierop in een
persoonlijke brief met onder meer de volgende woorden: ‘Natuurlijk ben ik
conservatief - conservatiever geworden door het schrijven van dit boek -, al zou ik
nu niet naar Ireton of Thiers teruggaan. De completering die ik aan het slot van
p.119 had kunnen geven, is ongeveer dat elke uitsluitingsgrond of beperking
kwetsender en onlogischer is dan het toestaan van AK, in dit geval het behouden
van AK.’ En iets verder: ‘Intellectueel ascetisme? Misschien. Skepsis? Zeker.
Systematische skepsis? Dat geloof ik niet. In elk geval komt - los van de beschrijving
- de houding voort uit een gebrek aan politiek enthousiasme en politieke scholing.
Ik meende bij het schrijven, dat ik over dat gebrek op mijn dertigste nog niet zo erg
in behoefde te zitten. Nu ben ik er niet meer zeker van. Het kan nl. in plaats van
een jeugdverschijnsel ook wel een ingeworteld conservatisme zijn, dat zich - zoals
conservatisme zo graag doet - vermomt als a-politiek.’
In de zesde stelling van zijn proefschrift kritiseerde Zwager de geringe
belangstelling van de Nederlandse classici en historici voor de antieke numismatiek,
die, voor zover zij bestond, dan nog in het algemeen te eenzijdig esthetisch was
gericht. Dit brengt ons op de grote liefde die Zwager voor antieke munten koesterde.
Hij was een groot kenner en verzamelaar;

1
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hij bezocht vele veilingen in binnen- en buitenland en hij kon met geestdrift vertellen
over een geslaagde aankoop. Een van zijn beste vrienden in de kring der numismatici
was dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, aan wiens veertigjarig jubileum als lid
van de numismatische commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
hij één van zijn laatste artikelen wijdde. Vele jaren was Zwager redacteur van De
Geuzenpenning, waarin menige bijdrage van zijn hand verscheen.
Van de antieke numismatiek naar de oude geschiedenis was voor Hajo Zwager
slechts één stap; hij was een van de weinige historici die ook de Oudheid volkomen
beheerste. Een heel bijzondere taak vervulde hij als docent van vooral de oude
geschiedenis bij de opleiding voor de akte MO-geschiedenis aan de Nutsacademie
te Rotterdam (sedert 1 januari 1964). Ook hier wist hij op zijn eigen wijze de aan
hem toevertrouwde studenten kennis en inzicht bij te brengen; de resultaten van
zijn onderwijs waren zonder meer voortreffelijk. Al was de docentuur in de oude
geschiedenis hoofdzaak, in de hogere studiejaren kon hij ook college geven over
de periode van zijn eigenlijke studieterrein, de achttiende eeuw.
Zwager was een drukbezet man als docent te Haarlem en Rotterdam, maar toch
zag hij kans regelmatig te studeren en de vruchten van zijn studie te publiceren. Ja,
hij achtte het haast een plicht die hij had te vervullen, al liet hij zich soms lichtelijk
badinerend uit over zijn schrifturen. Hoewel hij te Haarlem werkzaam was, bleef hij
te Amsterdam woven bij zijn moeder, nadat zijn vader in 1956 was overleden aan
de gevolgen van een hartaanval. Hajo Zwager moet hebben vermoed dat ook hem
wellicht geen lang leven beschoren zou zijn; vandaar misschien de drift om te werken
zolang hem dit was gegeven. Rust gunde hij zich betrekkelijk weinig, afgezien van
veelal korte reizen naar Engeland, Frankrijk en Zwitserland, reizen die hij zich weer
voor zijn studie ten nutte maakte.
Tot tweemaal toe sloeg hij een benoeming tot wetenschappelijk medewerker af,
in de eerste plaats omdat hij zo verknocht was aan het leraarschap, in de tweede
plaats omdat het werkklimaat aan de universiteiten hem zeker in de laatste jaren
weinig aanlokkelijk leek.
Zijn eerste grote publikatie na zijn proefschrift was Waarover spraken zij? Salons
en conversatie in de achttiende eeuw (Assen 1968), waarvan het grootste deel van
het negende hoofdstuk reeds eerder was afgedrukt in Spiegel Historiael. In dit boek,
een beschouwing over de achttiende eeuw in cultuurhistorisch perspectief, is Zwager
op zijn best. Niet alleen is het werk zoals men mocht verwachten uitnemend
geschreven en gelardeerd met een
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keur van anekdotes, het geeft bovendien opnieuw blijk van een indrukwekkende
belezenheid en verfijnde eruditie, die voor die der achttiende-eeuwse savants niet
onderdoet. Zwager wist zich zo te identificeren met en in te leven in de figuren uit
die tijd, dat menig historicus hierop terecht jaloers zou kunnen zijn. Het boek is
eigenlijk een verzameling van een aantal losse studies die elk voor zich lezenswaard
zijn, of ze nu handelen over oude salons, Madame Geoffrin, Madame du Deffand
en Voltaire of de salons tussen Napels en Amsterdam. Het wekte dan ook geen
verwondering dat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 1971 voor dit
2
werk aan Zwager de dr. Wijnaendts Francken-prijs toekende.
Als lid van onze Maatschappij gaf hij blijk van zijn grote belangstelling voor haar
werk. Op 3 december 1971 sprak hij in een drukbezochte maandvergadering over
‘Nederland en de Verlichting, een poging tot waardering’, op de jaarvergadering van
16 juni 1973 reikte hij als voorzitter van de jury de volgende dr. Wijnaendts
Francken-prijs uit aan Karel van het Reve.
Zwagers boekje over Nederland en de Verlichting, verschenen in 1972, is eigenlijk
de eerste monografie over dit onderwerp en het vond onmiddellijk een grote
lezerskring, vooral ook onder de studenten geschiedenis en Nederlands. Het was
zeker geen eenvoudige taak om binnen het kader van de Fibulareeks recht te doen
aan alle facetten van dit ten onrechte zo stiefmoederlijk behandelde tijdperk. Zwagers
opzet was systematisch, hij wijdde hoofdstukken aan wegbereiders, buitenlanders,
boekenmakers, professoren, theologen, creatieven en erfgenamen en dit in een
boekje van een honderdtal bladzijden. De hoeveelheid informatie was zo groot, dat
de vele namen die er in voorkomen de minder ervaren lezer enigszins dreigen te
overweldigen. In zijn inleiding wees Zwager er op dat de betekenis van Nederland
voor de Verlichting niet bijzonder groot was geweest, waardoor er hier een horde
van tweederangsfiguren naar voren trad in plaats van een klein aantal duidelijk
geprofileerde hoofdfiguren. Nederland bezat dan wel geen Rousseau of Voltaire,
op een lager niveau had het toch zijn dragers van de denkbeelden der Verlichting.
Het lag in Zwagers bedoeling om nog meer over de achttiende eeuw te publiceren.
Een uitgever had hem benaderd voor een boek over een aantal min of meer
belangrijke figuren uit die eeuw, maar verder dan tot een algemene oriëntering
(onder meer over Jan Wagenaar en Jan Willem baron van Ripperda) is hij niet
gekomen.

2
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Hajo Zwager was een voorbeeld van integriteit, zowel in zijn werk als in de omgang
met zijn medemensen. Hij bezat een haast spreekwoordelijke bescheidenheid, al
was hij zich toch ook terdege bewust van zijn gaven. Hij was een gentleman van
de oude stempel, altijd goed gekleed en verzorgd; slordigheid in kledij en uiterlijk
was hem een gruwel, al kon hij wel begrip opbrengen voor de afwijkende opvattingen
van de jongere generatie. Hij hield van fraai verzorgde boeken, maar ook een goede
maaltijd, liefst met een uitgelezen wijn, wist hij te appreciëren. Hij gevoelde geen
roeping om de maatschappij te hervormen, maar als kritisch lezer van talloze kranten
en tijdschriften ontging hem weinig van hetgeen zich in de wereld en in Nederland
afspeelde. Hij was een typische stadsmens, hij hield van Amsterdam dat hij overigens
zijn kritiek niet spaarde, maar vooral van Londen, waarvan niet alleen de historische
bouwwerken, musea, bibliotheken en antiquariaten hem aantrokken, maar ook de
theaters, waar hij vele premières bijwoonde. Ook voor de film bracht hij belangstelling
op, het medium televisie is hem evenwel altijd vreemd gebleven.
Hajo Zwager was een beminnelijk man die voor een ieder openstond. Toch was
het niet gemakkelijk hem te leren kennen, hij had iets gereserveerds over zich en
legde niet graag zijn eigen innerlijke gevoelens bloot; zelfs zijn beste vrienden
stuitten wel eens bij hem op een moeilijk te doorbreken barrière. Menigeen wist van
zijn hartkwaal, maar slechts een enkeling was op de hoogte van de werkelijke
situatie.
Op dinsdagmorgen 6 november 1973 was de aula van het crematorium te
Westerveld geheel gevuld. De vrienden, collega's en leerlingen die tijdens de sobere
en toch zo indrukwekkende plechtigheid het woord voerden gaven elk op eigen
wijze uitdrukking aan de grote verslagenheid bij dit vroegtijdige en voor de meesten
zo onverwachte heengaan van Hajo Zwager. De zeer velen die deze begaafde
docent, deze fijnzinnige en erudiete mens hebben gekend zullen hem niet spoedig
3
vergeten.
S.B.J. ZILVERBERG

Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publicaties
Van Ts'ai Lun tot Wilhelm Boye. Belangrijke gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling
van het

3

Gaarne wil ik hier mijn dank betuigen aan diegenen die mij bij het samenstellen van dit
levensbericht vele waardevolle inlichtingen hebben verstrekt. Speciaal moge ik noemen
mevrouw N. Zwager-ter Hark, dr. A.J. Bemolt van Loghum Slaterus, drs. A.C. Noordegraaf,
dr. R.F. Roegholt en dr. B.W. Schaper.
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papier op weg naar ons land in actuele krantenstijl weergegeven. Amsterdam 1956
(met J.D.M. van Straten).
Van handwerk tot grootindustrie. Belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis
van het papier in Europa in actuele krantenstijl weergegeven, Amsterdam 1957.
De motivering van het algemeen kiesrecht in West-Europa. Een historische studie.
Groningen 1958 (diss. Amsterdam).
Liefde en Historie. Amsterdam, 1958 (Meulenhoff pockets 5; tweede druk 1973).
Jacob Cats en zijn Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt. Inleiding bij de
fotomechanische herdruk van dit werk (1637), Amsterdam 1968.
Ludovico Guicciardini en zijn Beschrijvingh van alle de Nederlanden. Inleiding bij
de fotomechanische herdruk van dit werk (1612), Amsterdam 1968.
J.I. Pontanus en zijn Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coopstadt
Amsterdam. Inleiding bij de fotomechanische herdruk van dit werk (1634), Amsterdam
1968.
Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw. Assen, 1968
(Van Gorcum's Historische Bibliotheek 85).
Isaac Commelin en zijn verzameling ‘Begin ende voortgangh van de Vereenichde
Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie’. Inleiding bij de
fotomechanische herdruk van dit werk (1649), Amsterdam 1969.
Nederland en de Verlichting. Bussum, 1972 (Fibulareeks 12).

Bijdragen in verzamelwerken
Een nieuw fundament in het Noorden. Het eerste ministerie-Thorbecke 1849-1853
in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, X, Utrecht enz., 1955, p.69-95.
Die Niederlande. In Alexander Randa: Handbuch der Weltgeschichte, II. Olten
enz., 1956, S.1761-1764, 1841-1843, 2115-2116, 2188-2189, 2263, 2463.
Numismatiek (munt- en penningkunde). In Historische Winkler Prins Encyclopedie,
I, Amsterdam 1957, p.43-46.

Bijdragen in tijdschriften
Een ongepubliceerde denarius van Gordianus Pius in Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde 38, 1951, p.103-104.
Nieuwe wegen in de Romeinse numismatiek in De Geuzenpenning 1951, p.25-31.
Un as inédit de Vitellius in Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 39, 1952, p.90.
De Griekse munt en de historie in De Geuzenpenning 1952, p.17-20.
Numismatisch debat in De Geuzenpenning 1953, p.29.
Een achttiende-eeuwse muntenverzamelaar, Ferdinando Galliani in Jaarboek
voor Munt- en Penningkunde 41, 1954, p.82-86.
Wat kon men er voor kopen? in De Geuzenpenning 1958, p.6-7.
Virgilius' tronie in De Geuzenpenning 1958, p.43.
Romeinse rekensommen in het Nederlands in De Geuzenpenning 1959, p.18-20.
Het kiesrecht van thans in Mens en Maatschappij 34, 1959, p.289-298.
Een kwestie van rangschikken in De Geuzenpenning 1960, p.30-32.
Herenkleding een sprookje in Weekblad van het Genootschap van Leraren aan
Ned. Gymnasia en Lycea enz., 16 september 1960, p.62-63 (antwoord aan redacteur
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Propaganda op munten van de Romeinse republiek in De Geuzenpenning 1963,
p.33-36.
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De ijzeren kanselier in Studium Generale, januari 1964, p.23-24.
Europa en de penningkunst in Nieuw Europa, mei 1964, p.89.
Geschiedenis een leervak in Kleio-Didactica 5, 1967, p.21-25.
‘Een gedicht’ in De Geuzenpenning 1968, p.56.
Valerius penningverzamelaar? in De Geuzenpenning 1969, p.24-25.
Herdrukken, hoe nuttig? in De Geuzenpenning 1971, p.13.
Een zeldzaam jubileum. in De Geuzenpenning 1973, p.45.
Schaper als leraar. in [Leidse] Historische Informatie Courant, september 1973,
p.25-26.
Voorts boekbesprekingen in Tijdschrift voor Geschiedenis, Bijdragen en
Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Spiegel Historiael en
De Geuzenpenning.
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden op 15 juni 1974
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, de heer dr. G. Borgers.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1973-1974.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1973-1974.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1973.
5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1973.
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1973. Met
rapport van de Kascommissie.
7. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1973-1974.
8. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1973-1974.
9. Stemming over de toekenning van de prijs voor Meesterschap.
10. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
11. Voorstel van het bestuur tot wijziging met onmiddellijke ingang van artikel 8
van de Wet.
12. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
13. Voorstel van het bestuur om Marnix Gijsen te benoemen tot erelid.
14. Verkiezing van bestuursleden.
15. Verkiezing van een voorzitter.
16. Verkiezing van leden in de vaste commissies.
17. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Koud buffet in restaurant Nieuw-Minerva, Vrouwensteeg II.
18. Uitreiking van de prijs voor Meesterschap.
19. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
20. Voordracht van de heer dr. B.A. Sijes. Onderwerp: Enkele opmerkingen over
de positie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland.
21. Sluiting.

1. Opening
Aanwezig waren 53 leden. De voorzitter opende de vergadering met de
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rede die elders in dit jaarboek is afgedrukt. Na zijn toespraak herdacht hij in volgorde
van datum van overlijden de leden die ons in het afgelopen jaar ontvielen: Nine van
der Schaaf, Ben van Eysselsteijn, M.A.F. Charles Thewissen, A.P. de Bont, H.P.H.
Teesing, H.H. Zwager, Jo van Dullemen-de Wit, Nico Verhoeven, M.A. Schwartz,
Herman Leo van Breda, Chris J. van Geel, H.J.J.M. van der Merwe, W.L.M.E. van
Leeuwen, C. Graham Botha, G. Dekker, Henriëtte Mooij en Dirk de Jong.
De laatste van de leden, aldus de voorzitter die ons dit verenigingsjaar zijn
ontvallen, Dirk de Jong, heeft in de Maatschappij een wel zeer belangrijke rol
gespeeld, zodat ik aan hem nag enige woorden wil wijden. Nadat hij in 1949 lid van
de Maatschappij was geworden, werd hij in 1965 tot secretaris-penningmeester
gekozen. In deze periode viel het dubbele-eeuw-feest, dat erg veel extra inspanning
van hem als secretaris geëist heeft en waarbij zijn onopvallend, maar zeer beslist
organisatietalent zo duidelijk tot uiting kwam. Ook in de andere helft van zijn dubbele
functie, als penningmeester, heeft hij zich op een bijzondere manier ingezet: hij
pakte het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij namelijk tevens aan om
de allerminst rooskleurige financiële toestand weer gezond te maken. En dat alles
in een tijd dat zijn gezondheidstoestand steeds meer te wensen overliet. Maar meer
nog dan wàt hij voor de Maatschappij gedaan heeft, is de manier waarop hij dat
deed onvergetelijk. Hij wist zijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen met een
hartelijke warmte te combineren, hij had een ontwapenend gevoel voor humor,
toonde steeds voor iedereen een innemende belangstelling, maar weerde met korte,
zakelijke en zeer openlijke antwoorden bij informaties naar zijn gezondheid alles af
wat ook maar enigszins naar medelijden zweemde. Hij was haast onbescheiden in
zijn bescheidenheid.
De kansen die Dirk de Jong gekregen heeft, zijn niet groot geweest. Wat hij er
zelf van gemaakt heeft, was dat wel.
Op 3 oktober 1910 werd hij geboren in Breda, waar hij de HBS afliep. Vervolgens
deed hij staatsexamen om Nederlands in Leiden te kunnen studeren, waartoe een
oom hem in de gelegenheid stelde. Maar na een jaar werd deze steun ingetrokken,
zodat hij zijn studie moest afbreken. Van 1930 tot 1934 werkte hij bij het antiquariaat
van Brill in Leiden en vervolgens tot 1946 bij dat van Nijhoff in Den Haag. Daar
begon hij ook met zijn bibliografische werkzaamheden aan Nijhoffs Index. In 1946
ging hij naar Sijthoff in Leiden, waar hij de leiding van Brinkmans Catalogus op zich
nam. In de oorlog heeft hij een verzameling van clandestien en illegaal verschenen
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boekwerken, prenten en tijdschriften aangelegd, die thans als Collectie Dirk de Jong
is ondergebracht bij de bibliotheek van de Maatschappij. In 1958 publiceerde hij zijn
bibliografie Het vrije boek in onvrije tijd, publiceerde nog een aantal bibliografieën
en was de laatste jaren tevens redactie-secretaris van de bloemlezing Literair
accoord, Kritisch accoord en Dramatisch akkoord, die in het kader van de Conferentie
der Nederlandse Letteren tot stand kwamen.
Verleden jaarnamen we afscheid van Dirk de Jong als secretaris-penningmeester.
Ik beging bij die gelegenheid de onvoorzichtigheid te zeggen dat hij zich om
gezondheidsredenen moest terugtrekken. Onmiddellijk corrigeerde hij me door op
te merken dat hij aftrad omdat zijn ambtsperiode van twee maal vier jaar verstreken
was en zijn gezondheid er dus niets mee te maken had. Niet dat hij zijn ziekte wilde
verzwijgen, maar voor anderen was dat van ondergeschikt belang. De laatste keer
dat ik hem vroeg hoe hij zich voelde, zei hij: ‘Uitstekend, werkelijk uitstekend, maar
mijn lichaam wil niet meer als je dat soms bedoelt.’ Ja, hij was een uitstekend
bibliograaf, een uitstekend bestuurslid, een uitstekend mens en een beste vriend,
maar zijn lichaam wilde niet meer.
De onder punt 2-8 in de beschrijvingsbrief genoemde verslagen werden aan de
orde gesteld. Mr. J. den Tex en mr. P.J. Idenburg, die inhaakten op het financieel
overzicht van de jaarrede, stelden beiden een vraag over de hoge kosten van de
bibliotheek. Ook het aankoopbeleid en subsidiebeleid werden ter sprake gebracht.
Bij punt 7, Rekening en verantwoording, stelde mevrouw dr. J. Kossmann-Putto
een vraag over de hoge honoraria voor de sprekers in Leiden. De voorzitter wees
erop dat in de Leidse honoraria reis- en verblijfkosten zijn inbegrepen.
De heer mr. J. den Tex merkte op dat het bij de meeste verenigingen gebruikelijk
is om een begroting voor te leggen aan de vergadering en wenste dat deze procedure
ook bij de Maatschappij zou worden gevolgd. De heer G. Kamphuis merkte op dat
dit kon uitlopen op een Wetswijziging. De voorzitter gaf er de voorkeur aan deze
suggestie punt van overweging in het bestuur te maken.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1973-1974
Op 1 mei 1974 bedroeg het aantal leden 923, onder wie 3 ereleden en 8 be-
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gunstigers. Hiervan woonden er 698 in Nederland, 116 in België, 45 in Zuid-Afrika
en 64 in andere landen van Europa en elders in de wereld.
Door overlijden ontvielen ons 17 leden, terwijl er 9 voor het lidmaatschap
bedankten.
Van de 24 door de jaarvergadering op 16 juni 1973 gekozen leden hebben 18
hun benoeming aanvaard. De namen van de nieuwe leden zijn: dr. H. van den
Bergh, dr. J. van Biezen, dr. H. de Liagre Böhl, dr. P.A.G. Dibon, dr. N. Cramer,
R.A. Ebeling, mevr. dr. B. Ebels-Hoving, mr. W. van Elden, dr. M.F. Fresco, dr. J.P.
Gumbert, dr. M.J.M. de Haan, dr. F.J. van Ingen, mr. K.L. Poll, dr. C.W. de Kruyter,
dr. I. Lipschits, dr. C.A. Rutgers, L. Strengholt en dr. L. Wils.
De door de jaarvergadering-1973 gekozen nieuwe leden in het bestuur en in de
vaste commissies verklaarden zich bereid hun benoeming te aanvaarden.
Door het bestuur werden in het afgelopen jaar tot lid benoemd: Fernand Auwera,
R.G. Broersma, mevr. G. Th. M. van den Dool, mevr. J.H. van Goor-Duut, A.
Groeneweg, mr. F.W.D.C.A. van Hattum en dr. A.J. Vis. Zij hebben hun benoeming
aanvaard.
Het bestuur vergaderde zes maal, vijf maal onder leiding van voorzitter dr. G.
Borgers, een maal onder leiding van vice-voorzitter dr. B.C. Damsteegt. Bijna alle
vergaderingen werden bijgewoond door de heer dr. H.P.H. Jansen als
vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling. Ook de heer dr. M. Galle, secretaris
van de Contactcommissie voor België, heeft deelgenomen aan het bestuursberaad.
Het schriftelijk contact met de ledenkring in Zuid-Afrika werd als vanouds op
zorgvuldige wijze onderhouden door de heer dr. Jan Ploeger te Pretoria.
De toestand van de financiën gaf reden tot bezorgdheid. Door de loonen
prijsstijgingen viel het moeilijk de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te houden.
De hoge kosten van het Jaatboek 1971-1972 en de noodzakelijke aankopen van
de Bibliotheek stelden het bestuur voor problemen. Met het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen is overleg gepleegd over de begroting 1975 en het wegwerken
van een tekort over 1974. Op het Ministerie werd een willig gehoor gevonden voor
de situatie waarin de Maatschappij verkeert. Met dank dient ook gewag te worden
gemaakt van de steun, die de Maatschappij ontving van het College van Bestuur
van de Rijksuniversiteit te Leiden.
Bestuursleden en een beperkt aantal speciaal daarvoor uitgenodigde leden uit
het gebied van de Randstad hebben op maandag 27 augustus 1973
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deelgenomen aan de openingszitting van het 5e Colloquium Neerlandicum van de
IVN, de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek, op De Leeuwenhorst te
Noordwijkerhout. De voorzitter sprak daar namens de Maatschappij een
begroetingswoord tot de docenten uit het buitenland.
De jaarlijkse Huizinga-voordracht, een eerbetoon aan de historicus en
cultuurfilosoof Johan Huizinga, georganiseerd door NRC/Handelsblad, de Faculteit
der Letteren van de Rijksuniversiteit te Leiden en de Maatschappij, werd gehouden
op 7 december 1973 in het Gorlaeus-laboratorium te Leiden. De Amerikaanse
schrijfster Mary McCarthy sprak op deze door bijna 700 mensen bezochte
bijeenkomst over het onderwerp ‘Can there be a Gothic style in literature?’.
De overige ledenvergaderingen werden gehouden op 19 oktober 1973, 16
november 1973, 18 januari 1974, 15 maart 1974 en 13 mei 1974. Op de
laatstgenoemde maandvergadering werden voorbereidingen getroffen voor de
jaarvergadering. De leiding berustte bij de voorzitter: alleen op 16 november werd
hij vervangen door de vice-voorzitter.
Het seizoen werd op 19 oktober 1973 geopend met een lezing van Fernand
Auwera, die was getiteld ‘Engagement, geen daden maar woorden’. Op 16 november
1973 sprak voor ons de beeldhouwer en letterkundige L.P.J. Braat over ‘De relatie
tussen literatuur en beeldende kunst’. De bijeenkomst had een feestelijk tintje in
verband met het bereiken van de 65ste verjaardag van de spreker. Behalve leden
van de Maatschappij bevonden zich in de zaal vele genodigden, vrienden van de
auteur. Voor het ingaan van de koffie-pauze gaf vice-voorzitter dr. B.C. Damsteegt
het woord aan de secretaris, die in een vijf-minutentoespraak in herinnering bracht
wat Leo Braat, die in 1935 De Kroniek voor Kunst en Kultuur oprichtte betekent voor
zijn vakgenoten en voor letterkundigen.
De lezing van prof. dr. D. Bax, op 18 januari 1974 gehouden, handelde over het
onderwerp ‘Aboenawàs-verhalen bij de Kaapse Maleiers’. ‘Opvattingen over het
ontstaan van de Eerste Wereldoorlog’ was de titel van de lezing, die dr. J. Verseput
op 15 maart 1974 hield voor de Maatschappij.
Al deze vergaderingen werden gehouden in de Dousakamer van de
Universiteitsbibliotheek te Leiden.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1973-1974
De werkzaamheden van de Afdeling hadden regelmatig voortgang. De belangstelling
der leden voor de maandvergaderingen was iets minder dan
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in het voorafgaande verslagjaar - gemiddeld twaalf leden bezochten de
bijeenkomsten - hetgeen ten dele uit toevallige omstandigheden te verklaren is.
Ter jaarvergadering (7 april 1973) besloot de Afdeling voortaan af te zien van de
gewoonte om geregeld éénmaal 's jaars een bijeenkomst te Leeuwarden te beleggen,
aangezien het bezoek van deze vergaderingen sinds vele jaren zeer onbevredigend
was. De dit jaar te Groningen gehouden vergadering, gewijd aan een specifiek Fries
onderwerp, werd goed bezocht. De traditionele buitengewone vergadering, bestemd
voor een publiek van leerlingen uit het voortgezet en het voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs, kwam wegens plotselinge ziekte van de spreker te
vervallen.
Door overlijden verloor de Afdeling haar lid dr. G. Dijkstra. Dr. J.G. van der Bend
vertrok naar het midden des lands. Rouke G. Broersma, R.A. Ebeling, mevrouw dr.
B. Ebels-Hoving, mevrouw J.H. van Goor-Duut en dr. I. Lipschits werden tot lid van
de Maatschappij benoemd en daardoor lid van de Afdeling.
Op de in april 1973 gehouden jaarvergadering trad de heer J. Romijn af als
assessor. Hij werd opgevolgd door de heer C. Boschma. Het bestuur was in het
verslagjaar 1973-1974 als volgt samengesteld: dr. L. Meihuizen (voorzitter); dr.
Johanna Kossmann-Putto (secretaris); dr. H.P.H. Jansen (penningmeester); drs.
C. Boschma (assessor).
Ter jaarvergadering (7 april 1973) sprak dr. L.J. Engels over ‘Reynardus Vulpes,
de Latijnse Reynaerdvertaling van Boldewinus Juvenis’. De spreekbeurten op de
maandvergaderingen werden vervuld door de heren dr. H.W. van Os: ‘De vita van
een fictieve heilige (St. Soror)’ (13 oktober 1973); jhr. dr. P.J. van Winter: ‘De
Westindische Compagnie - Groninger Kamer’ (15 december 1973); dr. W.F.
Dankbaar: ‘Adolf von Harnack’ (12 januari 1974); dr. K. de Vries: ‘Recesboeken van
Sneek 1490-1517’ (16 februari 1974) en dr. H.J. Scheltema: ‘Crocussen en
kuischkruid’ (9 maart 1974).
Voorzitter en secretaris vertegenwoordigden de Afdeling bij de uitreiking van de
Culturele prijs der provincie Groningen aan dr. W.J. Formsma, lid der Afdeling.

4. Verslag aangaande die ‘Maatschappij’ in die republiek van
Suid-Afrika oor die jaar 1970
In Desember 1973 was die ledetal van de ‘Maatschappij’ in die Republiek van
Suid-Afrika 46 (Desember 1972: 46). In die loop van 1973 het die vol-
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gende lede die tydelike met die ewige verwissel: dr. C. Graham Botha (Febr. 1973)
en prof. dr. G. Dekker (April 1973). Dit het die bestuur in Leiden behaag om prof.
dr. T.T. Cloete, van die Potchefstroomse Universiteit, die lidmaatschap aan te bied.
Prof. dr. W.J. du P. Erlank, wat die R.S.A. as kulturele attaché in Nederland
verteeenwoordig het, het na sy vaderland teruggekeer en hom metterwoon te
Stellenbosch gevestig.
Van die heengegane lede het dr. Colin Graham Botha (1883-1973) hom as eerste
hoofargivaris van die destydse Unie van Suid-Afrika deur sy baanbrekerswerk en
as navorser-skrywer onderskei.
Prof. dr. Gerrit Dekker het, na sy universitêre studie in sy geboortestad Pretoria,
in 1926 cum laude aan die Gemeentelijke Universiteit, Amsterdam gepromoveer
op die profskrif Die invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende die
negentiende eeu. Hy was een van die grondleggers van die vak Afrikaans-Nederlands
in Suid-Afrika en hoogleraar in Afrikaans-Nederland, Frans en Kunsgeskiedenis en
-waardering aan die Potchefstroomse Universiteit (1932-1963) en onder meer
skrywer van die bekende Afrikaanse Literatuurgeskiedenis.
Sowel die heengaan van hierdie twee verdienstelike lede as die afsterwe van ons
oud-lid prof. dr. S.P.E. Boshoff (1891-1973), is in die Jaarboek 1973 van die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns herdenk.
In 1973 het ons lid prof. dr. Gerhard J. Beukes as voorsitter van die S.A. Akademie
opgetree. Dr. Jan Bouws is te Stellenbosch gehuldig vir sy bydrae tot die Afrikaanse
musiek, terwyl prof. dr. F.A. van Jaarsveld die Stalsprys vir Kultuurgeskiedenis,
veral vir sy publikasies Die Afrikaner en sy geskiedenis en Lewende verlede van
die reeds vermelde Akademie ontvang het.
Die Akademie het die Gustav Preller-prys vir Literatuurwetenskap en Letterkundige
Kritiek postuum aan prof. dr. R.K.E.J. Antonissen toegeken. Die opsteller van hierdie
verslag is met die Van Riebeeck-penning van die N.Z.A.V. vereer. Prof. dr. F.A. van
Jaarsveld het op 1.1.1973 sy aanstelling as hoof van de Departement Geskiedenis,
Universiteit van Pretoria, aanvaar. Laasgenoemde universiteit het 'n eredoktorsgraad
toegeken aan die grondlêer van die juridiese fakulteit van dié universiteit, prof. dr.
D. Pont. Prof. dr. S.A. Louw, hoof van die Departement Afrikaanse, Nederlandse
en Germaanse Taalkunde aan die Universiteit van Pretoria, het op 31 Desember
1973 afgetree.
Ten slotte word vermeld dat aan prof. G.S. Nienaber, by geleentheid van sy
sewentigste verjaarsdag, die bundel Sewentiger G.S. Nienaber aangebied is.
JAN PLOEGER
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5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1973
Gedurende de verslagperiode werd het bezit van de bibliotheek vermeerderd met
1115 (853) aanwinsten. Hiervan zijn door koop verworven 619 (483) nieuwe uitgaven
en 328 (210) antiquarische werden. De overige 168 (160) zijn als geschenk of door
ruil ontvangen.
Een belangrijk deel van de geschenken was afkomstig van de uitgeverij De Bezige
Bij. Het is jammer dat slechts weinig leden er toe komen een exemplaar van een
nieuw verschenen werk van hun hand aan de bibliotheek van de Maatschappij af
te staan. Hetzelfde geldt voor de toezending van overdrukken, waar ondanks een
lichte stijging van 19 tot 27 geconstateerd moet worden dat de praktijk uit het
verleden, toen vele bij de distributie van overdrukken ook de Maatschappij bedachten,
in onbruik is geraakt. Het ware te wensen dat de leden van de Maatschappij de
vroegere praktijk weer laten herleven, zodat de overdrukkencollectie op peil blijft.
Ondanks de stijgende boekenprijzen kon het bestaande niveau van de
aanschaffing gehandhaafd blijven. Bijzondere aandacht werd besteed aan de collectie
concrete (visuele) poëzie en aan de verzameling stripboeken. Bij de aanschaf van
antiquarische uitgaven werd er naar gestreefd de vroeger ontstane, en nu als
hinderlijk ondervonden, gaten in het bezit te dichten. Vermeldenswaardige
aanwinsten zijn: de drie eerste publicaties van Hugo Claus, te weten: Kleine reeks
(1947), Registreren (1948), en Zonder vorm van proces (1950). Uit de veiling
Buisman bij de fa. Beijers te Utrecht werden enige interessante volksboeken
aangekocht. De verzameling illegale drukken (Collectie De Jong) werd met 24 stuks
uitgebreid, waaronder enkele bijzondere exemplaren.
Ten behoeve van de handschriftenverzameling werden de navolgende drie
nummers gekocht:
Ltk.2074. Middelnederlands gebedenboek. Hs. op perkament, 76ff, 176:122 mm
(98:55 mm), 20 regels. Geschreven in een verzorgde littera textualis door twee
verschillende handen. Omlijste randversiering bij de initialen op f.1r, 52r en 62r,
elders eenvoudiger decoraties. Gebonden in een band uit de tijd, met leer overtrokken
houten platten waarop aan beide zijden tweemaal een paneelstempel, 72:49 mm.,
voorstellend Sint Rochus met de legende Sancte roche or (a); snede verguld en
geciseleerd. Herkomst en datering: Zuidelijke Nederlanden, eerste helft van de
zestiende eeuw. N.B. De bladen bleken in een onjuiste volgorde gebonden. Deze
fout is bij de restauratie in 1973 hersteld.
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Ltk.2075. Fragmenten van Jacob van Maerlants Spiegel historiael (1 , 33, 18-37,25),
losgenomen uit de band van het voorgaande nummer. Twee aaneensluitende
fragmenten, die tezamen één volledig blad vormen, groot 256:176 mm (187:138
mm), ingedeeld in 2 kol., 38 regels. Geschreven in een littera textualis. Waarschijnlijk
de rest van een volledig handschrift van de Eerste Partie, gezien het nummer CXXI
op tweederde hoogte van de pagina, dat een oude foliëring schijnt. Herkomst en
datering: Vlaanderen, tweede helft van de veertiende eeuw.
Ltk.2076. ‘De Fraaijste Spreekwijsen en Saaken uijt allerleij Schrijvers bij een
versamelt’. Verzameling van een onbekende hand uit de zeventiende eeuw. Hs. op
papier, 248ff, 160:101 mm, maar voor een klein gedeelte beschreven. Gebonden
in heel perkament.
Over het gebruik, dat in de verslagperiode van de bibliotheek-collecties werd
gemaakt kan het volgende worden opgemerkt: Het gebruik van boeken en
tijdschriften binnen de bibliotheek (Dousakamer, studiezalen, WNT, dienstgebruik)
was wederom aanzienlijk. Ook de uitlening naar buiten nam toe: 4968 delen
(1972:4235).
Naast het gebruik, dat van onze handschriften door bezoekers in de studiezaal
van de Handschriftenafdeling werd gemaakt, dient vermeld te worden, dat 48
handschriften geheel of ten dele ten dienste van gebruikers werden gefotokopieerd.
Vier handschriften werden tijdelijk bij andere bibliotheken gedeponeerd ten dienste
van gebruikers aldaar. Het handschrift Ltk.318 werd uitgeleend ten dienste van een
tentoonstelling ter gelegenheid van de vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst
in de Nederlanden.
Dr. E. Braches werd op zijn verzoek door het bestuur ontheven van de functie
van waarnemend bibliothecaris, zulks in verband met zijn benoeming tot conservator
van het Museum Meermanno-Westreenianum te 's-Gravenhage. Het bestuur wees
in zijn plaats R. Breugelmans aan om de bibliothecaris bij afwezigheid te vervangen.
Mevrouw A.A. Bielke-Til vroeg in het begin van de verslagperiode ontslag als
bibliotheekmedewerkster. Zij werd per 17 augustus 1973 opgevolgd door mevrouw
C.J.M.R.Y. Barel.
De bibliotheekcommissie kwam in 1973 niet bijeen. De heer D. de Jong trad af
als lid en secretaris. Hij is ook voor deze commissie een steunpilaar geweest door
zijn werkkracht, zijn geestdrift en zijn weldoordacht adviezen. Het bestuur benoemde
in de opengevallen plaats tot lid van de commissie de heer dr. E. Braches.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

186
In 1973 ontving de bibliotheek schenkingen van de volgende personen en
instellingen: Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; dr. F. Bernard, Rotterdam;
Bezige Bij, Amsterdam; Bibliotheca Mudensis, St. Anna ter Muiden; Bibliotheek der
Gemeente-Universiteit, Amsterdam; Bibliotheek der Katholieke Universiteit Nijmegen;
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Gent; Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Groningen;
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Leiden; Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Utrecht;
Bibliotheek der Vrije Universiteit, Amsterdam; Boekhandel Kooyker, Leiden; A.P.
de Bont, Deventer; dr. E. Braches, Leiden; R. Breugelmans, Leiden; Bureau van de
Rijksinspectie van roerende Monumenten, 's-Gravenhage; H. Combecher, Kerkrade;
Drukkerij Sanderus, Oudenaarde (B); Luc Fournier, Heilo?; Gem. Archiefdienst,
Breda; Gem. Archiefdienst, Dordrecht; Van Gorcum en Comp. BV, Assen; J. van
Groningen, Leiden; mr. J.R. de Groot, Leiden; G. Guilbert, Rekkum (B); Hoofdbestuur
Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage; Inst. Néerlandais, Paris;
D. de Jong, Leiden; Kanselarij der Nederlandse Orden,'s-Gravenhage; Kerkbestuur
en parochieraad, Beek en Donk; Kon. Beiaardschool, Mechelen; Bestuur Kon. Ned.
Acad. van Wetenschappen, Amsterdam; S. Leiker, Hoorn; T. Luiting, Hilversum;
Maritiem museum ‘Prins Hendrik’, Rotterdam; Museum des Tsechischen Schrifttums,
Praag; drs. J. Notermans, Maastricht; Nordiska Musuts, Stockholm; Nijgh en Van
Ditmar, 's-Gravenhage; M. Nijhoff, 's-Gravenhage; Orion, Brugge; Paul van Ostayen
Genootschap,'s-Gravenhage; prof. dr. H.J. Prakke, Meppen-Zweelo; prof. dr. A.A.
Prins, Voorschoten; Provinciaal Bestuur Drente, Assen; Rode Kruis, 's-Gravenhage;
L. Roppe, Gouverneur van Limburg, Maastricht; Rijksarchief, Groningen; Studio
Brescia, Milaan; Tjeenk Willink-Noorduyn, Culemborg; Uitgeverij Canaletto, Alphen
a.a. Rijn; Uitgeverij van Hijfte de Coninck, Ertvelde; Universitaire Pers, Leiden;
Universitätsbibliothek Jena, DDR; mevrouw M. Veldhuyzen, Leiden; W.A.M. de
Vroomen, Leiden.

6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1973 van de penningmeester (zie bijlage iii)
Ondergetekenden, door de maandvergadering op 13 mei 1974 aangewezen als
leden van de Kascommissie, belast niet de controle van de jaarstukken 1973 van
de penningmeester, hebben deze controle op 14 mei 1974 verricht.
Uit de cijfers van de jaarstukken blijkt zonder meer hoe moeilijk de
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Maatschappij het heeft onder de huidige financieel-economische omstandigheden.
Het is echter duidelijk dat alleen deze omstandigheden daarvoor verantwoordelijk
zijn. Aan de hand van een aantal steekproeven hebben de ondergetekenden namelijk
vastgesteld dat de boekhouding zich in goede orde bevindt en blijk geeft van een
nauwkeurig en verstandig beheer. Zij stellen daarom de vergadering gaarne voor
de penningmeester onder 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 geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1973-1974
De Commissie vergaderde vijf maal. Op de vergaderingen werden de volgende
voordrachten gehouden:
25 oktober 1973: De heer Boeren over opvattingen over de ouderdom in de
Middeleeuwen.
22 november 1973: De heer Brummel over het boek van John Clive: Thomas
Babington Macaulay; de heer Schöffer over een probleem van de Divisiekroniek
van Johannes Aurelius.
24 januari 1974: de heer De Bruin over de bevolkingsgroepen die tot de eerste
heterodoxen in de Zuidelijke Nederlanden behoorden; de heer Van Dorsten over
de verheffing van Prins Maurits in de Orde van de Kouseband tezamen met Frederik
van de Palts; de heer Brummel over persoonlijke herinneringen aan prof. Huizinga
en de heer Schöffer over dr. Enno van Gelder.
28 februari 1974: De heer Woltjer over enige conflicten in Delft in de zestiende
eeuw; de heer Juynboll over een merkwaardig type van Madonna, de zogenaamde
‘schöne Madonna’ tussen omstreeks 1370 en 1430.
28 maart 1974: De heer Braat over levenswijze en gedachtenwereld van de
palaeolithische mens; de heer Bruyn over de Nederlandse handel en scheepvaart
in de zeventiende en achttiende eeuw; de heer Bakhuizen van den Brink over
motieven voor de stichting van de Leidse Universiteit.
De Commissie was in 1973-1974 als volgt samengesteld: voorzitter: dr. I. Schöffer;
secretaris: dr. W.C. Braat; leden: dr. J.R. Bruyn, dr. R. Feenstra, dr. A.G. Jongkees,
mevrouw mr. A.J. Versprille.
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8. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1973-1974
In de verslagperiode was de Commissie samengesteld als volgt: voorzitter: dr. S.F.
Witstein; secretaris: G. Kamphuis; leden: dr. J. van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr. G.A.
van Es, dr. J. Goossens, dr. G. Kazemier, dr. A. Kraak, dr. A.C.M. Meeuwesse, dr.
M.H. Schenkeveld, dr. F. de Tollenaere en dr. M.C. van den Toorn; redactiescretaris:
dr. M.J.M. de Haan.
De Commissie heeft maandelijks vergaderd in de universiteitsbibliotheek te Leiden
en voerde de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Daarvan verschenen in deze periode van deel 89 de afleveringen 2/3
(herdenkingsnummer dr. K.H. Heeroma) en 4, en van deel 90 de afleveringen 1 en
2.
In de vergadering van 21 november 1973 nam de Commissie afscheid van dr. C.
Kruyskamp, die in de vorige verslagperiode was afgetreden, nadat hij sinds 1949
redactiesecretaris was geweest. Namens de Commissie overhandigde de heer Van
Es hem de Erasmuspenning onder betuiging van haar grote erkentelijkheid voor
het vele en voortreffelijke werk door hem in deze functie verricht.
In de vergaderingen werden voordrachten gehouden over de volgende
onderwerpen:
18 september 1973: dr. Kazemier, ‘[Theseus en] Ariadne in historisch perspectief’.
24 oktober 1973: dr. Van den Toorn, ‘Het Nederlands na de Tweede Wereldoorlog’.
21 november 1973: dr. De Tollenaere, ‘Verwerking van vroeg-Middelnederlandse
teksten met de computer’.
19 december 1973: dr. Schenkeveld, ‘Viermaal ik plus presens. De vertelsituatie
van Nescio in Insula Dei, Elsschot in Het dwaallicht, Hermans in Nooit meer slapen
en Hamelink in Grafbeeld in ontijd’.
23 januari 1974: dr. Van Es, ‘Over woordgeschiedenis en historische syntaxis’.
20 februari 1974: dr. Kazemier, ‘Lanceloet van Denemarken’.
20 maart 1974: dr. De Haan, ‘Ferguut’.
10 april 1974: dr. Van Bakel, ‘Lengte en andere eigenschappen van zinnen’.
22 mei 1974: G. Kamphuis, ‘Religieuze achtergronden in Hermingard van de
Eiketerpen’.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

189

9. Stemming over de toekenning van de prijs voor meesterschap
De voordracht van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (zie Bijlage I)
de prijs voor Meesterschap toe te kennen aan dr. B.H. Slicher van Bath, wordt met
algemene stemmen aanvaard.

10. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Eveneens met algemene stemmen wordt het voorstel aanvaard van de jury voor
de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs: De prijs wordt toegekend aan Frank Martinus
Arion voor de roman Dubbelspel (zie Bijlage II).

11. Voorstel van het bestuur tot wijziging met onmiddellijke ingang
van artikel 8 van de wet
De Commissie voor de stemopneming, bestaande uit mevrouw G. Th. M. van de
Dool en de heren dr. E. Braches en R. Breugelmans stelt voor de kiesdeler niet op
een achtste maar op een vijfde te brengen, aangezien deze verlaging al een
verdubbeling van het aantal gekozenen ten gevolge zou hebben. Na deze
uiteenzetting besloot de vergadering met algemene stemmen tot aanvaarding van
het voorstel van het bestuur inclusief de voorgestelde correctie. In de Wet werd
daarmee, gelet op artikel 74, in artikel 8, lid I een vierde gewijzigd in een vijfde.

12. Verkiezing nieuwe leden
Mevr. G. Th. M. van den Dool deelt namens de Commissie voor de stemopneming
mee dat het aantal ingeleverde geldige stembiljetten 219 bedraagt. Dit brengt de
kiesdeler bij een vijfde (de zojuist aanvaardde wetswijziging) op 43,80, afgerond op
44. Gekozen werden 37 kandidaten: Frank Martinus Arion, dr. Th. F. van Baaren,
dr. W. van den Berg, dr. J.A.H. Bots, dr. M.G. Buist, dr. A. Th. Van Deursen, A.M.
Duinhoven, dr. J.H.A. Engelbregt, dr. R.L.K. Fokkema, dr. H.M.J. van Galen, dr.
P.A. van Gennip, Gerlach OFM (J. Schümmer), Maria de Groot, H.L. Gumbert, dr.
J.J. Huizinga, Mensje van Keulen, dr. J.G. Kooij, Simon Koster, dr. E. Kunne-Ibsch,
dr. P.J. van Leeuwen, dr. J.L. de Lepper, dr. J.L. Locher, dr. B. Mensink, mevr.
M.S.H. van Oosteveen, dr. R.F. Roegholt, P. Spigt, dr. S.L. Verheus, dr. Joh. de
Vries, R. Waskowsky, dr. H.L. Wesseling, dr. C.E.H. de Wit, dr. M.H. Würzner, dr.
M. van der Zeyde, G. Durnez, dr. L. Gillet, dr. J.C. Kannemeyer, dr. W.E.G. Louw,
dr. C.L. Neutjens.
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13. Voorstel van het bestuur om Marnix Gijsen te benoemen tot
erelid
Met algemene instemming wordt Marnix Gijsen tot erelid benoemd.

14. Verkiezing van nieuwe leden in het bestuur
Mevr. G. Th. M. van den Dool deelt namens de Commissie voor de stemopneming
mee, dat tot leden van het bestuur zijn gekozen de heren dr. K.A.P. Reijnders en
Nico Wijnen.

15. Verkiezing van een voorzitter
Namens het bestuur stelt dr. G. Borgers in verband met zijn eigen aftreden voor om
het zojuist gekozen bestuurslid dr. K.A.P. Reijnders tot voorzitter te kiezen. Hij
behoeft de verdiensten van dr. Reijnders nauwelijks te schetsen en spreekt de hoop
uit dat de nieuw aan te wijzen voorzitter de Zuid-Oostelijke Afdeling kan doen
herleven. Het voorstel van dr. Borgers wordt met algemene instemming begroet.
Dr. Reijnders aanvaardt zijn benoeming.

16. Verkiezing van leden in de vaste commissies
Tot leden van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde worden benoemd
de heren dr. L. Brummel en dr. J.J. Woltjer. Tot leden van de Commissie voor taalen letterkunde worden benoemd mevrouw dr. S.F. Witstein en de heren dr. G.
Kazemier, dr. F. de Tollenaere en dr. C.A. Zaalberg. In de Commissie voor schone
letteren worden benoemd de heren W.G. van Maanen en Anton Koolhaas.

17. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Mevrouw dr. J. Kossmann-Putto acht het in strijd met de waardigheid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat enkele leden die bedankt hebben
voor het lidmaatschap weer opnieuw kandidaat zijn gesteld. De
secretaris-penningmeester antwoordt dat er door hem geen kaartsysteem wordt
bijgehouden van leden die bedankt hebben.
Dr. A.L.I. Sivirsky betreurt het dat de titel van de voordracht van dr. B.A. Sijes zo
weinig aanspreekt. De voorzitter antwoordt dat het onderwerp belangwekkend is
en dat de titel getuigt van wetenschappelijke bescheidenheid.

18. Uitreiking van de prijs voor meesterschap
Na heropening van de voor de lunch geschorste vergadering geeft de voor-
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zitter het woord aan dr. D.J. Roorda, die namens de Commissie voor geschied- en
oudheidkunde het jury-rapport voorleest, dat als Bijlage I in dit Jaarboek is
opgenomen. Hierna gaat de voorzitter over tot het uitreiken van de prijs aan dr. B.H.
Slicher van Bath.
In zijn dankwoord zegt dr. Slicher van Bath dat hij het een bijzonder grote eer
vindt dat de Commissie hem voor deze prijs heeft waardig gekeurd, vooral omdat
hijzelf critisch staat tegenover eigen werk.

19. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Het jury-rapport voor de toekenning van deze prijs (zie Bijlage II) wordt voorgelezen
door dr. J.P. Guépin, lid van de Commissie voor schone letteren. De voorzitter wenst
de bekroonde auteur van harte geluk met de prijs.
In zijn dankwoord zei Frank Martinus Arion: ‘Ik voel me bijzonder vereerd door
de prijs die zo juist aan mij is uitgereikt. Ik weet hoe hoog hij staat aangeschreven.
Mijns insziens terecht. De reden is niet dat hij door zeer hooggeplaatste personen
pleegt te worden uitgereikt, de koningin of de prins bijvoorbeeld, maar dat de lijst
van degenen die hem ontvangen hebben uit zeer illustere namen bestaat. Hoe
verschillend men over de boodschappen van deze schrijvers mag denken, ze hebben
zich vaak meer dan bewezen. Ik voel me dan ook, om in de sfeer van het
wereldkampioenschap te blijven, even vereerd als de voetballer, die voor het eerst
mag meespelen in een team, waarin de grootsten zitten, een Pele, Cruyff etcetera,
mensen die hij zijn hele jeugd heeft bewonderd.
‘Een dergelijke voetballer zal waarschijnlijk zeggen: ‘Ik zal m'n uiterste best doen,
u allen te tonen, dat ik deze eer waard ben.’ Ik neem zijn woorden graag over.
‘Ik dank de juryleden voor de lovende woorden in het juryrapport. Ik zal er weinig
over zeggen, omdat ik het er in grote trekken mee eens ben, terwijl het hier niet de
plaats is om naar aanleiding van dit rapport met de juryleden in discussie te treden.
Men discussieert bovendien niet met scheidsrechters, tenminste als men geen prijs
stelt op een gele kaart. Ik wil hier alleen enkele opmerkingen maken, wellicht bij
wijze van aanvulling, naar aanleiding van de voorlaatste zin in hun eindconclusie:
‘De ingenieuze opzet van Dubbelspel en de verteltrant zijn waarschijnlijk meer
geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse dan door de Nederlandse literatuur.’
‘Ik zou deze zaak gemakkelijk kunnen afdoen door hier alle nadruk op het feit te
leggen, dat ik Antilliaan ben en dus ook Latijns-Amerikaan. Dan kan ik ook trots zijn
op het feit, dat ik met Dubbelspel heb meegewerkt aan het
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beëindigen van een eenrichtingsverkeer dat al veel te lang heeft geduurd.
‘Ja, dat heb ik inderdaad ook willen doen, zeer doelbewust zelfs, namelijk, de
Antillen zonder vooroordelen, dat wil zeggen van binnenuit aan de wereld tonen,
niet in het minst aan Nederland. Ik heb het Papiamentu inderdaad door het
Nederlands heen of vanonder het Nederlands uit willen laten klinken, zoals de
juryleden ook zo spontaan hebben opgemerkt. Ja, ik heb het veelal zelfs grappig
gevonden het Nederlands te Antillianiseren en ben maar m'n weg gegaan. En
waarom niet?! Nog steeds is het Nederlands op de Antillen bezig het Papiamentu
te vernederlandsen!
‘Ik vind het dan ook een grote voldoening, dat de juryleden dit facet, dit
‘latijnsamerikaniseren’ van het Nederlands, dit Antillianiseren van Nederland als
iets positiefs voor de Nederlandse literatuur hebben ervaren en mede daardoor het
boek hebben bekroond. Vooral ook omdat dit feit kan bijdragen tot een groter
cultureel zelfbewustzijn van de Antillen, wat ze in de vóór-jaren van hun
onafhankelijkheid niet genoeg kunnen gebruiken.
‘Toch moet ik dit alles nog in een breder kader brengen. Belangrijker namelijk
dan het feit dat het in Dubbelspel gaat om Antillianen of Zuidamerikanen, is voor
mij het feit, dat het Antillianen uit de lagere sociale klassen zijn. Ik heb me dan ook
inderdaad nooit kunnen en willen laten inspireren door de Nederlandse literatuur,
door een groot deel van de literatuur die ik ken in het algemeen. Eerder neem ik
tegenover deze literatuur een polemische, protesterende houding aan, omdat deze
literatuur zich voornamelijk laat inspireren door de hogere maatschappelijke klasse;
omdat in deze literatuur het vooroordeel bestaat, dat de lagere klassen niets
interessants te bieden hebben. Achter dit vooroordeel ligt de schijnbaar logische
gedachtegang, dat als de lagere klassen aan de literatuur iets te bieden hebben,
zij ook wel in staat zouden zijn zich uit hun nadelige positie te bevrijden.
‘Welnu, het gaat er om deze vooroordelen met het artistieke middel en het wapen
literatuur te lijf te gaan: Mensen uit de laagste klassen moeten niet gezien worden
als onvolkomen, al of niet grappige, maar in ieder geval zielige wezens, maar als
complete mensen, dat wil zeggen: intelligent, worstelend, zoekend, scheppend,
kortom als mensen die potentieel tot het hoogste in staat zijn wanneer hun materiële
omstandigheden hun daartoe de kans bieden. Wanneer het de literatuur die ik
voorsta gelukt deze vooroordelen te doen wegvallen, waaronder in laatste instantie
ook het racisme behoort, bereikt ze waarschijnlijk ook dat de hogere klassen, de
bourgeoisie, aan haar vastgeroeste waarden gaat twijfelen. Daardoor wordt
verandering mogelijk, althans iets gemakkelijker.
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‘De vorm waarin dit moet gebeuren vindt men gaandeweg wel. Het kan daarbij
strategisch juist zijn uit te gaan van oude vertrouwde vormen om de niets
vermoedende brave burger als het ware eerst binnen te lokken om hem daarna te
torpederen met de rijkdommen ‘van onderen’ waartoe horen, zeer beeldende vormen
van taalgebruik, zeer interessante vormen van filosoferen en zeer grote zin voor
dramatiek. De strategie is overigens beproefd, want zowel Reinaert de Vos als de
held van de Antilliaanse diersprookjes, de spin Ananzi, passen hem steeds met
succes toe. Men vindt er in de literatuur trouwens reeds enkele aanzetten daartoe.
Ik denk bijvoorbeeld aan de Zuidamerikaanse roman Cien Años de Soledad van
Garcia Marquez, aan de manier waarop Gerard Reve in betrekkelijk korte tijd door
zijn niet te miskennen stijlkwaliteiten de vroeger verborgen homosexualiteit zo
openlijk in de literatuur heeft doen binnendringen. Men kan denken aan Mensje van
Keulen's held Bleeker, die mij gefeminiseerd lijkt, zij het dat hier waarschijnlijk niet
gesproken kan worden van een bewust hanteren van strategisch schrijven. Wel lijkt
het me mogelijk voor feministen in het algemeen dit wapen in de toekomst met
succes te hanteren. De mannen zijn gewaarschuwd!
‘Deze bekroning acht ik dan ook vooreerst een soort bewijs, dat het wapen
Dubbelspel, dat ik in dit geval gehanteerd heb, voldoende efficiënt is geweest. Ik
nodig andere auteurs uit om met mij aan de verfijning ervan te blijven werken. Het
enige dat daarvoor nodig is, is dat zij zo avontuurlijk zijn om te gaan pionieren in de
onbekende en miskende leefruimte van de lagere klassen. Om als het ware
spelenderwijs het ware karakter te demonstreren van al die spelen waarmee men
het volk zoethoudt of waarmee het zichzelf helaas zoet moet houden, omdat er nog
steeds brood te weinig is of omdat het aanwezige brood zo slecht is verdeeld. En
het maakt geen verschil uit of het om domineren, voetballen of klaverjassen gaat.
‘Rest mij nog enkele woorden over de materiële kant van deze prijs, de duizend
gulden. Ik heb heel toevallig ontdekt - maar zo toevallig is het misschien niet omdat
ik me bezighoud met historische letterkunde - dat de stichter van deze prijs aan het
begin van deze eeuw een boek heeft geschreven over de boerenoorlog in Zuidafrika.
Het is ironisch te weten dat er voor de Boerenoorlog op de Antillen is gecollecteerd
(voor de Boeren wel te verstaan) terwijl tegenwoordig Antillianen om den couleure
allesbehalve welkom zijn in Zuidafrika. De titel van het boek doet, gezien de huidige
politiek die de afstammelingen van de Boeren in Zuidafrika voeren, zeer ironisch
aan: A Century of Injustice. Ik sta het materiële gedeelte van mijn
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bekroning dan ook gaarne af aan de Boycot-Outspan Actie en aan de Anti
Apartheidsbeweging in Nederland om de strijd tegen de typisch Zuidafrikaanse
injustice te helpen continueren.’

20. Voordracht van de heer Dr. B.A. Sijes
De tekst van deze voordracht: ‘Enkele opmerkingen over de positie van de Joden
tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland’ is elders in dit Jaarboek
opgenomen.
Wegens het vergevorderde uur moest de gedachtenwisseling met de spreker
worden beperkt.
De voorzitter vertolkte de waardering van de aanwezigen door de heer Sijes
bijzonder te danken voor zijn boeiend betoog.

21. Sluiting
Voordat de scheidende voorzitter de leden kon bedanken voor hun medewerking
en de vergadering sloot, vroeg en kreeg mr. J.R. de Groot het woord. Hij merkte op
dat hij namens bestuur en leden sprak op grond van het feit dat hij in bestuursjaren
geteld het langst-zittende bestuurslid was. In zijn bestuursperiode had hij zich kunnen
ontwikkelen tot comparatist van de Maatschappij-voorzitters. Deze deskundigheid
maakte het hem nu mogelijk de kwaliteiten van de hier scheidende voorzitter hoog
te waarderen. Hij dankte dr. Borgers voor diens werk en wees op het feit dat de
Maatschappij ook in de komende jaren nog zal blijven profiteren van de werkkracht
van de scheidende voorzitter in een andere bestuursfunctie.
De aanwezigen onderschreven het dankwoord met applaus.
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Bijlage I Rapport van de jury voor de prijs voor meesterschap 1974
Het is met veel genoegen, dat de Historische Commissie prof. dr. B.H. Slicher van
Bath voordraagt voor de meesterprijs.
Slicher van Bath studeerde in Groningen en Utrecht en promoveerde, door de
oorlogsomstandigheden vertraagd, in 1945 te Amsterdam op een dissertatie over
Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der
nederzettingen in Oostelijk Nederland. In deze tweedelige studie komt zijn vermogen
om verspreide gegevens, aan velerlei disciplines ontleend, tot een samenvattend
beeld te verenigen reeds duidelijk uit. Het uitgangspunt vormde de plaatsnaamkunde,
maar archeologie en rechtsgeschiedenis leverden een niet minder belangrijke
bijdrage tot het eindresultaat. Een tweede kenmerk van Slichers werkwijze vinden
we eveneens reeds in deze dissertatie: het streven naar zo groot mogelijke
volledigheid en naar een statistische vorm, om zich te wapenen tegen de verleiding
van voorbarige theorieën.
Inmiddels had Slicher een loopbaan bij het archiefwezen gekozen, die hem van
1946-1948 als Rijksarchivaris naar Overijsel bracht. Hier zag hij ‘welke nog
ongekende schat van gegevens de rekeningen van de Overijselse ontvangers en
rentmeesters bevatten’ en op grond van deze bron, die hij wel niet ontdekt had,
maar waarvan hij het belang had gezien, beschreef hij in Een samenleving onder
spanning (Assen 1957) de geschiedenis van het platteland van Overijsel. Voor het
eerst in de Nederlandse geschiedschrijving werd hier een analyse gegeven van een
plattelandssamenleving, met sterke nadruk op quantitatieve aspecten en op
lange-termijn ontwikkelingen.
Nog voor dit werk voltooid was, had Slicher het archivariaat verwisseld voor een
hoogleraarschap in Groningen, weldra gevolgd door een benoeming aan de
Landbouwhogeschool in Wageningen. Hier vormde hij de Afdeling Agrarische
Geschiedenis, waar de demografische, landbouwkundige, economische en sociale
aspecten van de plattelandssamenleving in hun onderling verband bestudeerd
worden. De statige rij AAG Bijdragen legt getuigenis af van het vele en originele werk
dat hier onder zijn leiding en inspiratie verricht werd. Speciale vermelding verdient
het rapport over Population changes and economic developments in the Netherlands
van 1965 (AAG Bijdragen 12).
Naast dit op grondig bronnenonderzoek berustende werk schreef Slicher een
overzicht over een ruimer gebied: De agrarische geschiedenis van West-
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Europa 500-1850, dat in 1960 verscheen en inmiddels in vele talen vertaald is.
Studies over De oogstopbrengsten van verschillende gewassen, voornamelijk
granen, in verhouding tot het zaaizaad, ca. 810-1820 (AAG Bijdragen 9 en 10) en
Les problèmes fondamentaux de la société pré-industrielle en Europe occidentale
(AAG Bijdragen 12) tonen dat zijn studie van de Europese ontwikkeling in het
algemeen niet slechts een synthese was van het werk van anderen, maar ook op
eigen onderzoek berustte. In zijn hele loopbaan is Slicher steeds trouw gebleven
aan het voornemen dat hij reeds in zijn dissertatie uitsprak: om de historische feiten
met een nuchter oog te beschouwen en deze in de rij der historische ontwikkeling
te plaatsen.
Dit korte overzicht, waarin wij slechts het belangrijkste hebben kunnen vermelden,
toont dat Slichers werk door de combinatie van grondigheid van onderzoek en
breedte van blik een allure heeeft, die hem een unieke positie geeft onder de
Nederlandse historici en waardoor hij een zeer belangrijke representant van de
Nederlandse geschiedwetenschap in het buitenland geworden is. In menig opzicht
kan zijn werk als baanbrekend pionierswerk worden beschouwd. In het bijzonder
ten aanzien van de historisch-statistische aanpak van het beschikbare, door hem
nauwkeurig op eigen waarde en betrouwbaarheid getoetst archiefmateriaal, heeft
hij voor de geschiedenis van West-Europa in het algemeen en van Nederland in
het bijzonder talrijke bijdragen geleverd, die onze kennis omtrent de landbouw, de
demografie, de sociale verhoudingen, de beroepsgeledingen in het verleden, zowel
op de kleine schaal van streek en van beperkte periode als op het generaliserend
niveau van geografische ruimten en van eeuwen, zeer hebben verrijkt en tot
voortgaand historisch onderzoek van hemzelf en anderen stimuleren.
Gaarne wil de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dit meesterschap
officieel erkennen.
Commissie voor geschied- en oudheidkunde
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Bijlage II Rapport van de jury voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1974
De jury voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1974 heeft met algemene
stemmen besloten aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
als candidaat voor deze prijs Frank Martinus Arion voor te dragen en wel ter
bekroning van zijn in 1973 verschenen roman Dubbelspel.
Arion werd 17 december 1936 op Curaçao geboren, doorliep daar de middelbare
school en kwam in 1955 naar Nederland. Hij deed staatsexamen in Den Haag en
studeerde Nederlandse letteren te Leiden. Sinds 1971 is hij als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in 1968
een dichtbundel Stemmen uit Afrika in de Antilliaanse Cahiers en debuteerde vorig
jaar als romanschrijver.
Dubbelspel, een lijvige roman, speelt op Curaçao en de personages zijn negers
die Papiamento met elkaar spreken. Arion, die zich op Nederland en het Nederlands
heeft georiënteerd, toont zich, schrijvend over Curaçao, zowel ingewijde als
buitenstaander. Hij blijkt een uitmuntend verteller, die met groot gemak zijn personen
laat praten, handelen, denken en dromen en met zwier alles meedeelt over hun
zeden en gewoonten. Hij schildert een samenleving met veel humor en ook met
veel kritiek, welke samenleving de lezer niet alleen van buitenaf leert kennen, maar
ook en vooral van binnen uit, doordat het verhaal hem volkomen vertrouwd maakt
met de denk- en handelwijze van de hoofdfiguren.
Het verhaal is toegespitst op één scène, een partij domino tijdens een lange
zondagmiddag. Alles wat over het eiland en de mensen op het eiland te vertellen
is, vindt zijn centrum in dat dominospel. Al mag deze constructie misschien wat
geforceerd aandoen en meer geschikt lijken voor een novelle dan voor een roman
van 365 bladzijden, Arion slaagt er niettemin in hiermee een ongebroken spanning
op te roepen en is bovendien geestig genoeg om zijn eigen opzet enigszins te
relativeren.
Vier mannen spelen domino: Boeboe Fiel, een sympathieke, genotzuchtige
taxichauffeur, Manchi, een gerechtsdeurwaarder die een groot eigen huis heeft
gebouwd en droomt van een rechterszetel en verder de twee vrijgezellen Chamon,
een huisjesmelker van de Bovenwindse Eilanden en Janchi, de ex-zeeman en
arbeider die zijn huis nooit heeft afgebouwd. Fiel weet niet dat Chamon zo nu en
dan met zijn vrouw Nora naar bed gaat en Manchi weet evenmin dat Janchi een
verhouding heeft met zijn vrouw
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Solema. De vier mannen weten eigenlijk niets van elkaar, maar zij wantrouwen
elkaar wel, ze zitten daar erg vriendschappelijk en fel gewapend onder de
tamarindeboom te spelen, te praten en rum te drinken.
De vier mannen zijn typisch, in die zin dat de twee bedrogen echtgenoten, Fiel
en Manchi - ook de verliezers in het dominospel - en de twee minnaars, Chamon
en Janchi, vier verschillende houdingen tegenover de politieke oplossing van de
sociale problemen der eilandbewoners vertegenwoordigen. Fiel is de spontaan
agerende, die ongewild op de nominatie staat tot vakbondsleider te worden
uitgeroepen, Manchi, die de blanken naar de kroon wil steken, toont zich een
reactionair voorstander van recht en orde, de scharrelaar Chamon is een kleine
kapitalist en Janchi de man die een uitkomst ziet in de eigen productiviteit van de
Curaçaoenaars.
De verliezers in het spel verliezen ook in het leven, Fiel wordt gedood in zijn
gevecht met Chamon Nicholas en Manchi pleegt zelfmoord. De eigenlijke
overwinnaars zijn Janchi en Solema en deze laatste is de heldin van het verhaal.
Overtuigd feministe en socialiste weet zij zich aan de vernedering van haar leven
met Manchi te onttrekken. Aan het eind van het verhaal heeft zij zich bij Janchi
gevoegd en op haar initiatief sticht hij de Coöperatieve Meubelfabriek Solema.
Arion is erin geslaagd de vier mannen en de twee vrouwen en ook de
gemeenschap waarvan zij deel uitmaken, heel levendig uit te beelden en ondanks
of dankzij uitweidingen, vertragingen, onderbrekingen de spanning op te voeren.
Vooral de kinderlijke Boeboe Fiel, de pretentieuze zichzelf zielig bedriegende Manchi
en de dienstbare vrouw Nora krijgen in de roman een duidelijke gestalte.
De ingenieuze opzet van Dubbelspel en de verteltrant zijn waarschijnlijk meer
geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse dan door de Nederlandse literatuur.
Binnen onze letterkunde is Dubbelspel, juist daardoor misschien, een voortreffelijke
prestatie en een bekroning ten volle waard.
De Commissie voor schone letteren, (w.g.) H.C. ten Berge; dr. J.P. Guépin; Alfred
Kossmann; Gerrit Kouwenaar; W.A.M. de Moor; Huub Oosterhuis.
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Bijlage III Rekening en verantwoording over 1973
A. Algemene rekening
Ontvangsten
Contributies 1973/1974

fl. 22.634,49

Contributies voorafgaande
jaren

857,73

Subsidie Ministerie van
Onderwijs en
Wetenschappen

39.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit
Leiden

20.000,-

Opbrengst verkoop eigen
uitgaven

653,07

Rente van effecten

1.735,-

Bankrente

40,60

Bijdrage Bijlevelt-Stichting

5.000,______
Totaal

fl. 89.920,89

Uitgaven
I. Kosten van bestuur
fl. 7.250,Honorarium
secretaris-penningmeester
Kosten bureau secretariaat 5.110,73
Kosten Noordelijke
Afdeling

1.040,50

Kosten Zuid-Oostelijke
Afdeling

-,-

Kosten
bestuursvergaderingen

985,72
______

II.

Kosten van
vergaderingen
Kosten jaarvergadering

fl. 5.413,38

Kosten
maandvergaderingen

4.005,23

Reiskosten en honoraria
sprekers

955,40
______

fl. 14.386,95

fl. 10.374.01

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974

III.

Kosten van vaste
commissies
Voor de publicaties

fl. 135,48

Voor taal- en letterkunde

948,60

Voor geschied- en
oudheidkunde

24,35

Contactcommissie België 73,25
______

fl. 1.181,68
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Kosten van het
jaarboek
Jaarboekrekening
IV.

fl. 25.061,22

Typografische verzorging 1.508,______

fl. 26.569,22

Kosten van de
fl. 4.550,bibliotheek
Honorarium bibliothecaris
V.

Aangeschafte boeken

36.219,68

Abonnementen

2.204,27

Kosten bureau bibliotheek 3.327,23
______

Reserveringen
Prijs voor Meesterschap
VI.

fl. 46.301,18

fl. 800,-

Prijs voor Literaire Kritiek 500,Verwervingsfonds
bibliotheek

2.000,______

VII.

Diverse uitgaven
Bankkosten

fl. 343,99

Aanvulling Wijnaendts
Francken-prijs

500,______

fl. 3.300,-

fl. 843,99
______

Totaal

fl. 102.957,03

B. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo op 1 januari 1973

fl. 10.079,94

Reservering ten laste van 2.000,Algemene rekening
Rente kapitaal

1.625,50

Bankrente

351,12
______

Bankkosten

fl. 14.056,56
13,30
______

Saldo 1 januari 1974

fl. 14.043,26
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C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo op 1 januari 1973

fl. 1.887,52

Losbaar: fl. 1000,- 3% Utr. 1.000,Hyp. Bank EE
fl. 1000,- 4 3/4% Bank
Ned. Gem.

1.000,-

Rente kapitaal

1.160,28

Bankrente

22,86
______

Prijs

fl. 1.500,-

Muziek

275,-

fl. 5.070,66

Gekocht: fl. 1000,- 8 3/4% 1.000,Amro Bank
fl. 1000,- 8 1/2% Amro
Bank

1.000,-

Bankkosten

25,66
______

fl. 3.800,66
______

Saldo 1 januari 1974

fl. 1.270,-

D. Dr. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo op 1 januari 1973

fl. 1.684,51

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

11,68
______

Prijs

fl. 1.000-

waarvan ten laste van
Algemene rekening

500,-

fl. 2.168,69

______
fl. 500,Kosten commissie

77,90

Bankkosten

4,52
______

fl. 582,42
______
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Saldo 1 januari 1974

fl. 1.586,27

Voorzieningen kosten van eigen uitgaven der maatschappij
Saldo 1 januari 1974

fl. 2.894,23
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Prijs voor meesterschap
Saldo op 1 januari 1973

fl. 2.892,33

Reservering ten laste van Algemene
rekening

800,______

Saldo 1 januari 1974

fl. 3.692,33

Prijs voor literaire kritiek
Saldo op 1 januari 1973

fl. 830,79

Reservering ten laste van Algemene
rekening

500,______

Saldo 1 januari 1974

fl. 1.330,79

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

1 jan. 1974
fl. 820,-

fl. 18.000,- 7% idem 1966 15.480,-

1 jan. 1973
fl. 920,17.280,-

II

fl. 4.000,- 8 1/4% Alg. Bank 3.920,Nederland 1970

4.120,-

fl. 1.000,- 8% Nederlandse 890,Gas Unie 1971

1.020,-

Saldi bij banken
Amro-bank,
rekening-courant

______

______

fl. 21.110,-

fl. 23.340,-

fl. 3.420,21

fl. 2.097,17

Amro-bank, spaarrekening 52,85

Vermogen voor
voorzieningen
Voorzieningen

50,81

______

______

fl. 24.583,06

fl. 25.487,98
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Eigen uitgaven der
Maatschappij

fl. 2.894,23

fl. 2.894,23

Prijs voor Meesterschap

3.692,33

2.892,33

Prijs voor Literaire Kritiek 1.330,79

830,79

Te betalen deel
jaarboekrekening

13.061,22

-,-

______

______

Vermogen na het treffen
van de voorzieningen
Samenhang tussen de
hierboven vermelde
vermogens per
1.1.1973-1974:
Vermogen op 1 januari
1973

fl. 3.604,49

fl. 18.870,63

Koersverlies effecten

fl. 2.230,-

fl. 18.870,63

Tekort Algemene rekening 13.036,14
______

15.266,14
______

Vermogen 1 januari 1974

fl. 3.604,49
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
Verwervingsfonds
1 jan. 1974
Bibliotheek
fl. 9.600,- 3% Inschrijving fl. 3.552,Grootboek

1 jan. 1973

fl. 36.600,- 2 1/2% idem

10.980,-

13.176,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.600,-

1.780,-

fl. 4.128,-

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

910,-

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

830,-

920,-

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

790,-

860,-

fl. 1.000,- 6% Unilever
1966

790,-

890,-

fl. 1.000,- 8% Nederlandse 890,Gas Unie

1.020,-

Saldo Bank

14.043,26

10.079,94

______

______

fl. 34.335,26

fl. 33.763,94

Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-fonds
fl. 13.900,- 3% Inschrijving fl. 5.143,Grootboek

fl. 5.977,-

fl. 100,- 6% Nederland
1967

79,-

88,-

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

810,-

910,-

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

800,-

870,-

fl. 300,- 4 1/4% Nederland 246,1959

258,-

fl. 1.000,- idem

830,-

870,-

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

650,-

750,-

fl. 1.000,- 4 1/4% Bank
Ned. Gemeenten 1958

-,-

840,-

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

850,-

900,-
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fl. 1.000,- 4 1/4%
730,Friesch-Gron. Hyp. Bank Y

780,-

fl. 1.000,- 3% 's-Gravenh. 670,Hyp. Bank GG

710,-

fl. 1.000,- 3% Utr. Hyp.
Bank EE

730,-

-,-

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

670,-

N

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

800,-

930,-

fl. 1.000,- 8% Nederland
1971

910,-

1.040,-

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

980,-

1.080,-

fl. 1.000,- 7 1/2% idem
1972

860,-

1.000,-

fl. 1.000,- 8 3/4% Amro
Bank koop 1973

960,-

-,-

fl. 1.000,- 8 1/2% Amro
Bank koop 1973

950,-

-,-

Saldo Bank

1.270,-

1.887,52

______

______

fl. 18.138,-

fl. 20.290,52
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Dr. Wijnaendts
Francken-fonds
fl. 11.500,- 2 1/2%
Inschrijving Grootboek

fl. 3.450,-

fl. 4.140,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.600,-

1.780,-

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

820,-

920,-

Saldo Bank

1.586,27

1.684,51

______

______

fl. 7.456,27

fl. 8.524,51
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Bijlage IV Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1974-1975
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. K.A.P. Reijnders
Ondervoorzitter: dr. D.J. Roorda
Secretaris: N.W. Wijnen, Van Blankenburgstraat 26, 's-Gravenhage
Penningmeester: dr. G. Borgers
1
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot
Leden: dr. E. Braches, dr. J.P. Guépin, Sjoerd Leiker, 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. J.A.G. Tans
Secretaris: mevr. dr. J. Kossmann-Putto, Thorbeckelaan 180, Groningen
Penningmeester: dr. H.P.H. Jansen
Assessor: C. Boschma

Contactcommissie voor België
Secretaris: dr. Marc Gale, Neerleest 6, B-1020 Brussel
Leden: dr. A. van Elslander, Karel Jonckheere, dr. B.F. van Vlierden, dr. J.
Weisgerber

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

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: vacant
Leden: dr. J.F. Holleman, P. Korthuys, dr. G.W. Ovink, 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: dr. I. Schöffer
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein II, Oegstgeest
Leden: dr. L. Brummel, dr. J.R. Bruyn, dr. R. Feenstra, mevr. mr. A.J. Versprille,
dr. J.J. Woltjer

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: mevr. dr. S.F. Witstein
Secretaris: G. Kamphuis, Segbroeklaan 114, 's-Gravenhage
Leden: dr. J. van Bakel, dr. G.A. van Es, dr. J. Goossens, dr. G. Kazemier, dr. A.
Kraak, dr. A.C. Meeuwesse, dr. M.H. Schenkeveld, dr. F. de Tollenaere, dr. M.C.
van den Toorn en dr. C.A. Zaalberg

Commissie voor schone letteren
Leden: H.C. ten Berge, dr. J.P. Guépin, Anton Koolhaas, Gerrit Kouwenaar, W.G.
van Maanen, W.A.M. de Moor
Corresponderende leden: dr. K.A.P. Reijnders (Zuidoostelijke Afdeling), Hendrik
de Vries (Noordelijke Afdeling)

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

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

Commissie voor de publicaties
Voorzitter: mr. J.R. de Groot
Secretaris: mevr. G. Th. M. van den Dool, 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 (Zuid-Oostelijke Afdeling)
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