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[nummer 1]
Redactioneel
Met het zevende nummer van het Nieuw Letterkundig Magazijn legt de redactie U
niet alleen een aflevering voor waarin U weer eens alle vertrouwde rubrieken - Uit
de Commissies, Uit de Noordelijke Afdeling en de gedichten - vindt, maar ook een
nieuwe: Uit de bibliotheek. Het erbij gekozen vignet stamt uit het midden van de
vorige eeuw. Deze nieuwe rubriek opent toepasselijk met een bijdrage van de
bibliothecaris, J.J.M. van Gent, over een nieuwe aanwinst en de redactie hoopt nog
veel van dergelijke berichten te kunnen plaatsen. De bibliotheek is immers een
integrerend onderdeel van de Maatschappij en nog veel te weinig bekend bij haar
leden.
Verder bevat dit nummer een verslag van de uitreiking van de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs 1985 aan Benno Barnard, alsmede zijn dankwoord. G. Kazemier,
J. Noordegraaf en A.J. Hanou stonden even spontaan hun artikelen af als Kees Winkler
zijn gedichten.
Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de aankondiging van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde (binnenkort onder de vleugels van de Maatschappij?)
en de redactie hoopt dat U U hiervoor in groten getale zult opgeven. Het eerste
nummer van Indische Letteren kreeg gunstige kritieken in de landelijke pers.
Ten slotte nòg een noviteit. De bijdrage van dr. Bulhof maakte het noodzakelijk
een kleurenillustratie toe te voegen van het schilderij van Fritz Stuckenberg, Bildnis
P. und E. van Ostaijen, uit 1919. Het Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte
te Oldenburg stelde een prentbriefkaart van dit schilderij welwillend en op korte
termijn ter beschikking.
Allen die aan dit nummer hebben meegewerkt weten zich verzekerd van de dank
van de redactie!
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De paradox van Vondels drama Gebroeders
Toen Vondel, belust ‘op bybelstof te wercken, de gewijde bladen doorsnuffelde’ en
hem boven alle andere behaagde de historie van de gebroeders, ‘stof leverende [...]
tot een allervolmaecktste slag van Treurspelen’ (in de opdracht aan Geeraerd Vossius;
W.B.-uitgave, III, p. 804), heeft hij misschien niet direct beseft, wat voor paradoxaal
onderwerp hij koos. In 2 Samuël 21 staat geschreven, dat er hongersnood gedurende
drie jaren achtereen heerste en David ‘het aangezicht des Heren’ zocht. God zegt
dan: ‘Op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood
heeft.’ David roept daarop de Gibeonieten en vraagt: ‘Wat kan ik voor u doen en
waarmee kan ik verzoening bewerken, opdat gij het erfdeel des Heren zegent?’ Dezen
vragen dan, dat hun zeven mannen uit Sauls zonen worden uitgeleverd, ‘opdat wij
hen den Here ophangen in het Gibeon van Saul’. Daarop volgt zonder vermelding
van bedenkingen: ‘En de koning zeide: Ik zal hen geven.’Aldus de ‘nieuwe vertaling’
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. De Vulgata, die Vondel gebruikte (of een
daarnaar vertaalde Roomse bijbel) geeft vrijwel hetzelfde. Alleen staat er voor
Gibeonieten Gabaonitae, en voor ophangen crucifigare.
L. Simons, de instigator tot de grote W.B.-uitgave, legt in zijn studie Vondels
dramatiek, verschenen in het derde deel daarvan (1929; p. 71), voor het begrijpen
van Vondels keuze verband met diens vertaling van Elektra (1639): ‘Het “argument”
is hetzelfde als van Elektra: de bloedwraak als het bewijs, “dat Gods uitgestelde straf
toch eindelijk schelmen en booswichten rechtvaardiglijk achterhaalt”.’ W.A.P. Smit
volgt hem hierin (in Van Pascha tot Noah, I, 1956, p. 269). Er is echter een essentieel
verschil tussen Elektra en Gebroeders: in het eerste worden door de bloedwraak
inderdaad de schuldigen gestraft; in het tweede zijn het onschuldigen, in elk geval
merendeels onschuldigen die gedood worden. Smit wees daarop: ‘De oudsten onder
hen, de twee zonen van Saul en Rispe, kunnen persoonlijk nog aan de priestermoord
van Nob en de moord op de Gabaonners deel hebben gehad, maar hetzelfde valt
nauwelijks aan te nemen voor de vijf pleegzonen van Michol: kleinkinderen van
Saul’ (id., p. 297). Belangrijk lijkt mij in deze kwestie de tekst van Deuteronomium
24:16: ‘De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen
de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen
zonde ter dood gebracht worden.’ Nu nemen hedendaagse theologen wel aan, dat
deze tekst niet van Mozes is, maar later toegevoegd werd om de onbeperkte
bloedwraak uit Sauls en Davids tijd in te tomen. Maar dat wisten Vondel en zijn
tijdgenoten niet. Voor hen waren deze woorden uit de Pentateuch zonder enige twijfel
van Mozes en daarmee van God afkomstig. Als we nu willen betogen, dat God zelf
instemde met de eis der Gibeonieten, dat David dus Gods wil deed - zoals Smit met
nadruk doet - dan moeten we wel aannemen, dat God hier Zijn eigen gebod overtreedt.
De vraag is nu: hoe lost Vondel deze paradoxale situatie op?
Laten we eerst bezien, wat Smit hierover schrijft. Hij bestrijdt A. Kluyver, die in
zijn artikel De wraak der Gibeonieten (TNTL, XLVII (1928) pp. 33-42), onder andere
over David had geschreven: ‘maar is het nu zijn plicht aan alle eischen, ook aan de
onredelijkste te voldoen? Dit heeft God immers niet bevolen [...] Men zou zeggen:
bij de voorstelling die Vondel geeft, moest David zich op de een of andere manier
er van vergewissen, dat God inderdaad den dood der prinsen verlangde, of liever dat
God iederen eisch der Gibeonieten goedkeurde. Doch daaromtrent blijft men onzeker,
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en het is inderdaad alsof David zich te gemakkelijk onderwerpt.’ Smit vindt nu, dat
dit verwijt Vondels uitgangspunt miskent, ‘doordat het de dramatische situatie
uitsluitend toetst aan 2 Samuël 21. De dichter geeft echter uitdrukkelijk aan, dat zijn
stof is getrokken uit Samuëls tweede, en Josephus zevenste boeck der Joodse
aeloudheden.’ Erkennend, dat bij Samuël niet uitdrukkelijk gezegd wordt, ‘dat God
van David eist elke voorwaarde, die de Gibeonieten mochten stellen, te aanvaarden’,
schrijft hij, dat bij Flavius Josephus daarentegen iedere onzekerheid uitgesloten is.
‘Daar wordt de Godsspraak, zoals Samuël die geeft, aangevuld met: “at vero, si
Gabaonitis poenas pro caesis civibus, quas ipsi voluerint exigere, permittat rex, se
cum illis in gratiam rediturum, et populum a calamitate liberaturum promittebat”.
Hier wordt aan David geen enkele speelruimte gelaten: de eis van de Gibeonieten is
zonder meer ook de eis van God’ (id., pp. 267-268).
Dus toch God, die zijn eigen gebod tenietdoet? Laten we zien. Tot mijn spijt heeft
Smit de geciteerde zin uit Flavius Josephus niet vertaald. Exigere kan wel ‘eisen,
vorderen’ betekenen, maar ook ‘uitoefenen’. En poenas exigere de aliquo betekent
‘iemand straffen’. Bij ‘eisen’ zou ipsi wel vreemd zijn: ‘straffen die zij zelf zouden
willen eisen’. Je vraagt je af: wie anders? Beter past: ‘straffen die zij zelf zouden
willen uitoefenen’. Op die manier zouden zij immers het volle pond voor hun
wraakzucht krijgen. Over de aard en de omvang van de straf wordt daarbij echter
niet gesproken.
Maar zelfs als Smit gelijk had ten aanzien van deze zin: wat dan nog? Het gaat bij
de beoordeling van het stuk niet om wat Vondel er misschien wel in heeft willen
leggen, maar wat er in werkelijkheid staat, om wat de toeschouwers te horen krijgen.
De overeenkomst van Vondels tekst en die van Flavius Josephus had hij moeten
aantonen, maar dat doet hij niet. Kluyver baseerde zich juist wel op de tekst zelf: ‘bij
de voorstelling die Vondel geeft’.
Het probleem blijft dus bestaan. Nu zou het bij de vrij summiere aanduidingen die
de bijbel geeft, mogelijk zijn te veronderstellen, dat David hier deed, wat usurpators
van een troon dikwijls hebben gedaan en na hem zouden doen, namelijk de
afstammelingen van de gedode voorganger uit de weg ruimen, omdat die volgens
erfrecht eerder in aanmerking voor de opvolging zouden komen en daardoor in de
toekomst gevaarlijke tegenstanders konden worden. Vondel noemt deze mogelijkheid
inderdaad in zijn begeleidende uiteenzetting aan Geeraerd Vossius, maar verwerpt
die met klem. David is immers de man Gods, prefiguratie van Christus, die hij, de
verhouding omkerend, zelfs de allervolmaaktste en gehoorzaamste David noemt.
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Laten we nagaan, wat hierover in het drama staat. Het tweede bedrijf begint met een
samenspraak tussen de Rey van Priesteren en de Gabaonners. De Rey zegt daarin,
dat de Aertspriester met David de tempel binnenging. De eerste bad tot God en vroeg
om raad, hoe de ramp van de droogte op te heffen was. Er is dan een hemels licht:
d'Aertspriester tsidderende, ontfing in 't aengezicht
En schittrend borstjuweel het weerlicht van Gods licht.
Hy zagh'er 't schoon gesteente en zijne letters zwellen
Van helderheid, en kon hier uit 't Orakel spellen.
Dit's al wat hy ons melde,
(vss. 245-9; III, 817)

Het is dus de Aertspriester die van God een mededeling ontvangt en deze aan David
doorgeeft. Wat die inhoudt, kunnen we opmaken uit de onmiddellijk hierop volgende
dialoog tussen David en de Gabaonners. De eerste begint:
Gods gramschap houd tot noch den hemel dicht gesloten,
Om Sauls moordgeslacht, en 't bloed van hem vergoten,
Te Gabaon, zoo luid 't Orakel in Gods spraeck.
Dat lang vergoten bloed klaeght noch, en schreit om wraeck.
(vss. 271-4)

Hier wordt niet anders dan de oorzaak van de droogte aangegeven. Niet, dat David
welke eis dan ook van de Gabaonners moet inwilligen. Wat hij erop laat volgen, is
zijn eigen wens:
Nu wenschte ick, datwe die, waer't mogelijck, verzoetten,
En vraegh u, wat ghy eischt, om 't gruwelstuck te boeten,
'T welck Saul heeft begaen aen 't Gabaonsch geslacht.
Wat eischtghe tot een' zoen?
(vss. 275-8)

Hierop beschrijven de Gabaonners uitvoerig, wat hun is aangedaan en volgt hun eis:
De Koning levere ons nu daetlijck zeven gasten,
Zijn zoonen, datwe hen, geworght aen zoo veel basten,
In Sauls vaderland, voor Gabaä [...]
[...] ten toon voor yeder hangen.
Zoo paeit men God en ons. zo gaet het Recht zijn gangen.
(vss. 411-6)

David gaat zich dan beraden met Aertspriester Abjathar, die het gesprek begint met
een vraag, waaruit blijkt, dat de eis der Gabaonners in zijn hoedanigheid en omvang
geenszins in het orakel zo door God was aanbevolen: ‘Mijn Vorst, hoe luid den
eisch?’ David antwoordt: ‘Aleens gelijck ghy 't spelde’ (vs. 423). De vraag is wel,
hoe we spelde hier moeten verstaan. Het WNT (XIV, 2729) geeft als eerste betekenis:
‘uitleggen, verklaren’, met onder andere als voorbeeld uit Dullaert: ‘Tirezias [...] Die
ons d'orakelen met zoo veel wysheid spelt.’ Als we in ons geval spelde zo moesten
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verklaren, zou de eis inhoudelijk tot de Godsspraak behoren en had Abjathar de
vraag, hoe die luidde, zeker niet meer gesteld. We zullen daarom de als tweede
gegeven betekenis moeten aannemen: ‘als te verwachten gebeurtenis of toestand
aankondigen, voorzeggen, voorspellen’. Allicht hebben David en Abjathar een gesprek
over het orakel gehad en heeft de laatste als zijn in die tijd voor de hand liggende
gissing uitgesproken, dat de Gabaonners het uiterste van de bloedwraak zouden eisen.
Dit ligt echter als zodanig buiten de uitspraak van het orakel, met andere woorden
buiten Gods mededeling.
Niettemin: David leverde de zeven wèl uit, ondanks zijn geëmotioneerd verweer
tegen de Aertspriester Abjathar, die hem zegt, dat hij het vonnis moet uitvoeren, ‘zoo
vlack als 't leid gestreecken’ (vs. 432). Waarop David uitroept: ‘Zoo blindeling, of
hy dit vatten kan of niet?’ (vs. 433). ‘Ja’, zegt Abjathar, ‘daar God zelf oordeelt en
gebied’ (vs. 434). En dan het hoogtepunt van Davids verweer: ‘God heeft dit niet
geboôn, noch zulck een' eisch geprezen’ (vs. 435). Abjathar ontkent dit niet, maar
wijst op het orakel: ‘God zelf heeft u de bron der landplage aengewezen’ (vs. 436).
Maar dat is iets anders dan een gebod, de eis der Gabaonners uit te voeren.
En toch wint Abjathar. Het moest ook wel - het verhaal lag nu eenmaal zo - maar
het is wel belangrijk, hoe dat gebeurde. Betrekkelijk gemakkelijk zou het voor Vondel
geweest zijn David voor te stellen als een man, voor wie de onbeperkte bloedwraak
nog een reële, aanvaardbare werkelijkheid was. In dat geval hoefde zijn verweer niet
zo lang te duren. Maar dan zou de min of meer mystieke band tussen David en
Christus niet hebben bestaan, en die was voor Vondel, getuige zijn opdracht aan
Geeraerd Vossius, juist essentieel. De dichter laat hem nu in zijn verweer tegen
Abjathar als een humaner mens, als men wil: als prechristen, optreden. Dat bleek al
enigszins in zijn dialoog met de Gabaonners, aan wie hij, kennelijk met toespeling
op Deuteronomium 24:16, de vraag had gesteld: ‘Verhaeltghe 's vaders schuld aen
kindren, en kinds kinderen?’ (vs. 400). Nu zien we hem in deze geest doorgaan. Hij
heeft, toen Saul hem indertijd vervolgde, deze meer dan eens kunnen doden, maar
deed dit niet. Zou hij nu ‘'t overschot’, dit is wat van Sauls geslacht nog over was,
‘met koelen bloede smooren?’ (vs. 455). Wanneer Benajas het in vs. 462 heeft over
Sauls ‘verworpen huis’, spreekt David met ontzag van ‘een koningklijck geslacht’.
Abjathar noemt het ‘weerspannigh tegens God’ (vs. 463), waarbij David aanhaakt:
‘Die maght heeft zelf te straffen’ (ibid.). Abjathar riposteert: ‘God vordert dit van u,
God heeft met u te schaffen’ (vs. 464). Dit is weer het oordeel van de
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priester; in het orakel zelf is dat zo niet gesteld. Wanneer Abjathar even verder zegt:
‘Geen tijd kan Judaes Rijck en heerschappij [dat wil zeggen het koningschap van
Davids huis] bepaelen’ (vs. 472), antwoordt David, met een duidelijke zinspeling op
een toekomstige, humaner geest: ‘Genade en zedigheid bevestigh 't nieuwe Rijck’
(vs. 473), en: ‘Wie zich vergrijpt zal dan met recht zijn misdaed boeten’ (vs. 475),
wat duidelijk een verweer is tegen de rechteloosheid, waarmee de gebroeders worden
behandeld, en in overeenstemming met Deuteronomium 24:16.
Op deze wijze gaat het door, tot Abjathar er op wijst, dat Saul zelf niet meedogend
was ten opzichte van zijn eigen kroost, en zijn zoon Jonathan, de dierbare vriend van
David, eens om het onwetend overtreden van een door hem uitgevaardigd gebod
gedood zou hebben, als het volk niet tussenbeide was gekomen. Dan geeft David
toe, blijkbaar getroffen door wat zijn vriend door Saul bijna was aangedaan. Het was
van Abjathar een emotionele treffer, geen argument ter zake. Het ging in deze kwestie
immers niet om Saul, maar om diens zonen en kleinzonen. Abjathar dringt er bij
David op aan in wreedheid niet onder te doen voor Saul. Dat David niet echt overtuigd
is, bewijst mijns inziens zijn smeekbede, dat dit hem niet als bloedschuld zal worden
aangerekend.
Blijft zo de opmerking van Kluyver overeind, dat David zich beter had moeten
overtuigen, dat de wrede eis inderdaad Gods eis was? Ik denk, dat Vondel zelf het
daarmee niet eens zou zijn geweest. De paradoxale situatie waarin David verkeerde,
kon deze niet oplossen. De priester deed dit voor hem. Mogelijk heeft de dichter
hierbij gedacht aan Deuteronomium 17:8-11: ‘Wanneer een zaak voor u te moeilijk
is om daarin uitspraak te doen, in geval van bloedschuld, geschil of lichamelijk letsel
- aanleidingen tot rechtsgedingen in uw steden - dan zult gij u begeven naar de plaats
die de Here, uw God, verkiezen zal: gij zult gaan tot de Levietische priesters en tot
de rechter, die er dan wezen zal, en hen raadplegen: zij zullen u hun rechterlijke
uitspraak aanzeggen. En gij zult handelen naar de uitspraak, die zij u aanzeggen ter
plaatse die de Here verkiezen zal: gij zult nauwgezet doen naar alles, waarvan zij u
onderrichten [...] gij zult van de uitspraak die zij u aanzeggen, niet afwijken naar
rechts of naar links.’ Maar is daar alles mee gezegd? Ik dacht van niet. Al is deze
tekst blijkbaar geschreven om onmatige bloedwraak in te perken en het eigen rechter
spelen te verhinderen, het lijkt onwaarschijnlijk, dat op grond van deze voorschriften
een priester Gods eigen bepalingen zou kunnen overtreden. En toch. Het komt me
voor, dat Vondel het wèl zo kon stellen vanuit zijn katholiek geworden gezindheid.
Als protestant had hij het waarschijnlijk zo niet kunnen schrijven. Een van de
verschilpunten tussen katholicisme en protestantisme is, dat in het eerste de kerk, en
daarmee de priester, in geloofskwesties bepaalt wat men geloven moet, terwijl de
protestant daarbij wel de bijstand van de dominee kan krijgen, maar in laatste instantie
zelf moet beslissen. De aanvankelijk protestantse Vondel, die zich in zijn hekeldichten
zo vaak tegen gezagsdragers had gekeerd, zou nu, katholiek geworden, David,
prefiguratie van Christus, zich, zij het met moeite, aan de eis van de priester laten
onderwerpen. Deze gehoorzaamheid aan de priester werd door Vondel echter, getuige
zijn opdracht aan Vossius, opgevat als gehoorzaamheid aan God.
Maar hoe zit het dan met het grote succes, dat het stuk in zijn tijd bij een toch wel
voornamelijk protestants publiek heeft gehad? Ik denk, dat dit voornamelijk te danken
was aan de hevig dramatische scènes van de volgende bedrijven. De theologische
problematiek zal daarbij waarschijnlijk minder tot de toeschouwers gesproken hebben.
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Scheveningen
G. Kazemier

Kinker en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Van een hartelijk contact tussen Kinker en de overbekende Leidse Maatschappij
kunnen we niet spreken.Voor literatuur betreffende de Leidse Maatschappij, zie J.H.
Buursma, Nederlandse geleerde genootschappen opgericht in de 18e eeuw. Uithoorn
1978, Bibliografische bijdragen 7, pp. 24-26. Misschien zou nader onderzoek nog
het nodige naar boven kunnen halen; maar vaststaat dat pas op een zeer laat tijdstip
in Kinkers leven, op 28 juni 1820, hij tot lid gekozen werd, tijdens de algemene
vergadering van dat jaar.Bijdragen tot de geschiedenis van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1766-1866. Gedenkschrift uitgegeven ter
gelegenheid van het eerste eeuwfeest. Leiden 1867, p. 30. Eigenlijk zou men Kinker
deze eer toch wel eerder hebben kunnen bewijzen. Zijn activiteiten hadden al decennia
de aandacht getrokken. Moeten we deze traagheid wijten aan de in het begin van de
negentiende eeuw niet al te alert reagerende Maatschappij? Zij - of althans het bestuur
- stond in die tijd politiek noch letterkundig als ‘progressief’ te boek. Voorzitter Jona
Willem te Water, die van 1793 tot 1822 het voorzitterschap bekleedde, was, hoewel
een aimabel persoon, duidelijk een kerkelijk kopstuk: en dus daarom alleen al
waarschijnlijk niet iemand, die men gemakkelijk ziet als behorend tot de
entourage-Kinker.
Men kan ook vermoeden, dat de oprichting van de Bataafsche Maatschappij van
Taal- en Dichtkunde in 1800 (die ook leidde tot het ontstaan van een afdeling daarvan
in Leiden) een zekere animositeit veroorzaakte: deze laatste maatschappij had een
duidelijk progressieve signatuur, een krachtig beleid. Kinker nu behoorde tot de
oprichters van de ‘Bataafsche’. Misschien is zijn late benoeming het gevolg geweest
van een, vóór 1820, nog levend gevoel van dépit. Meer dan een vermoeden kan zulks
op dit moment niet zijn.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

5

Portret van Kinker in J.E. Marcus, Het studie-prentwerk. Amsterdam [z.j.], no. 82 (ex. UBA 952 B
8)

Maar ook zien we Kinker nóóit op een van de algemene jaarvergaderingen
verschijnen.Hij komt niet voor in de lijsten van aanwezigen, in de gedrukte
Handelingen van de jaarlijksche vergadering der Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde te Leyden, vanaf 1821 tot aan zijn dood. Een boekgeschenk aan de
langzamerhand befaamde verzameling van de Maatschappij, zoals zovele leden
herhaald gaven, kon er ook nauwelijks af.Blijkens de Handelingen voor 1824 had
hij wèl zijn Brieven over het Natuurregt ten geschenke gegeven; maar dàt werk deed
Kinker vrijwel elk genootschap cadeau. Van werkelijke betrokkenheid van Kinker
bij de Maatschappij kunnen we dan ook niet spreken.
Inderdaad blijkt dan ook éénmaal, in zijn correspondentie, dat hij geen hoge dunk
van dit gezelschap had. Op 5 juli 1827 schreef hij aan zijn vriend Siegenbeek (die
Te Water als voorzitter opgevolgd was), naar aanleiding van allerlei taalkundige
rariteiten in Bilderdijks Nederlandsche spraakleer: ‘Het ware te wenschen dat er in
ons land eene maatschappij bestond, of dat er, onder de vele bestaande, eene bijzonder
herschapen wierd tot een soortgelijk doel als dat waarmede zich het Koningsberger
Duitsche genootschap bezighoudt; geheel, namelyk, aan de vaderlandsche taal, hare
bronnen en oorsprongen gewijd! En wie is, beter dan gij, bevoegd om b.v. de Leydsche
Letterkundige Maatschappij daartoe te hervormen?’Gemeentearchief Leiden, arch.
Siegenbeek van Heukelom, portefeuille NN.
Waar de Maatschappij zich tot dàn toe mee occupeerde, vond Kinker kennelijk
niet zo boeiend. Wèl was het zo, dat Kinker door zijn vriend Siegenbeek wel eens
met waardering genoemd werd, in zijn jaarlijkse rede. Zo sprak op 5 juli 1831
Siegenbeek natuurlijk onder meer over de ook culturele gevolgen van de Belgische
afscheiding. Die was volgens hem het resultaat van een ‘goddeloos verbond’ van
‘een aantal heerschzuchtige en bijgeloovige geestelijken en hun domme volgelingen
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[...] met een aantal verfranschte Jacobijnen en Ongodisten, gerugsteund door eene
menigte van Fransche gelukzoekers’.Handelingen voor 1831, p. 3. Als we de
benaming ‘Ongodisten’ (de Maatschappij beroept zich in haar Handelingen tamelijk
vaak op christelijke principes) even bezijden laten, klinkt dat tamelijk Kinkeriaans.
En Siegenbeek vervolgt: ‘Dan, ik durf mij nogtans vleijen, dat de zaden, door het
onderwijs van mannen, als een SCHRANT, KINKER, MEIJER, in den Belgischen grond
zoo mildelijk uitgestrooid, niet geheel verloren zullen gaan.’Idem, p. 6. Naar die
laatste uitspraak zal hij acht jaar later opnieuw verwijzen, als hij zegt dat dat zaad
tot wasdom gekomen is, gezien de inspanningen en werkzaamheden van Jan Frans
Willems.
Ook bij een andere gelegenheid, de herdenking van het gestorven medelid
Bilderdijk, vond hij het, sprekend over diens prestaties als taalkundige, terecht om
zijn grootste criticus op dit terrein, Kinker, met lof te noemen: ‘Zou men de meerdere
of mindere gegrondheid der vele bedenkingen niet moeten toetsen, door ons schrander
medelid, den Hoogleeraar KINKER, met eene groote mate van wijsgeerige
scherpzinnigheid en uitgebreide kennis der verschillende takken van de algemeene
Duitsche taal, tegens [Bilderdijks] Spraakleer in het midden gebragt?’Handelingen
voor 1832, p. 6.
Ook blijkt de Maatschappij ten slotte nog gebruik te hebben willen maken van
Kinkers taalkundige competentie. In 1832, 1835, 1838 en 1841 werden er taalkundige
prijsvragen uitgeschreven over respectievelijk de wijsgerige geest bij de
woordvorming in het Duits en Nederlands, de woordvoeging sinds Maerlant, een
overzicht van taalkundige schrijvers en de vereisten voor een Nederlandse
spraakkunst.Zie de Handelingen voor de genoemde jaren. In 1832 zat Kinker in één
commissie met A. de Vries, J. Clarisse, S.I.Z. Wiselius en Siegenbeek; in 1835 met
A. de Vries, J. Clarisse, J.M. Schrant en Iz. van Harderwijk; in 1841 met A. de Vries,
J.M. Schrant, mr. H. Beijerman en J.H. Halbertsma. De letterlijke tekst van de
(prijs)vragen, waarvan Kinker de antwoorden moest beoordelen, luidt:
(1832) Vergelijking van de Hoogduitsche en Nederlandsche Taal, met opzigt tot den
wijsgeerigen geest, ten aanzien der woordvorming en andere bijzonderheden van
gelijken aard, in beiden heerschende;
(1835) Welke wijzigingen heeft de woordvoeging der Nederlandsche Taal ondergaan
van MAERLANT en MELIS STOKE af, tot op onze tijden toe?;
(1838) Eene oordeelkundige beschouwing van de schriften dier Nederlandsche
Schrijvers, die zich door hunnen Taalkundigen arbeid hebben verdienstelijk gemaakt;
(1841) Welke zijn de vereischten van eene goede en volledige Spraakkunst der
Nederlandsche taal? en in hoeverre kunnen één of meerdere der voorhanden zijnde
Spraakkunsten geacht worden daaraan te voldoen? In die jaren werd Kinker telkens
benoemd in de commissie die binnenkomende antwoorden zou dienen te beoordelen.
Ik heb niet onderzocht, of hier uiteindelijk werkelijk door Kinker aan de Maatschappij
diensten zijn bewezen (als er al inderdaad antwoorden binnengekomen zijn).
Toen Siegenbeek als voorzitter, op 18 juni 1846, Kinker herdacht, had hij daar
niet al te veel tijd voor nodig,Zie de Handelingen voor 1846, pp. 7-11; een korte
samenvatting is te vinden bij G.J. Vis, Johannes Kinker en zijn literaire theorie.
Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821). Zwolle
1967, p. 243. al is het waar dat hij naar reeds over Kinker verschenen literatuur
verwees. In zijn woorden komt de Maatschappij zelf niet ter sprake; wèl de derde
klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, die ‘bovenal de geurige en krachtige
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vruchten van zijnen tot kort voor zijn afsterven helderen geest genoot’.Handelingen
voor 1846, p. 10. Siegenbeeks afsluitende zin getuigt van bewondering voor de
integriteit van Kinkers persoonlijkheid, maar schijnt tevens te wijzen op de
controverses van Kinker met zijn tijdgenoten - controverses die misschien juist in
de kringen van de Leidse Maatschappij met scherpte gevoeld waren: ‘Als mensch
verdiende hij mede en genoot, wegens zijne ronde opregtheid, zijn' leerrijken en
geestigen omgang, zijne goedwilligheid en zeldzame bereidvaardigheid, om begane
misslagen en overijlingen edelmoedig te erkennen, en, zooveel mogelijk, te herstellen,
de genegenheid en achting ook van zulken, die van zijne vreemde gevoelens omtrent
sommige, vooral Godsdienstige, onderwerpen zeer verre verschilden.’
Uit de nalatenschap van Kinker werden trouwens veel boeken en handschriften
door de Maatschappij aangekocht.Volgens de Bijdragen (zie noot 2), p. 223.
Amsterdam, 27 december 1985
A.J. Hanou
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R.C. Bakhuizen van den Brink en de letterkundige vriendenkring
Philomathia (1832)
‘Eenmaal te Leiden zijnde, moet ik mij in mijn lot zoo goed als ik kan schikken: Van
het ongerijf dat deze stad voor de verstrooijing aanbiedt is partij te trekken voor de
studie’, schreef Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink op 12 november 1831
vanuit Leiden aan zijn vriend Jan van Geuns.De studietijd van R.C. Bakhuizen van
den Brink door brieven toegelicht. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door
Dr. L. Brummel. 's-Gravenhage 1969, p. 88. Door deze en dergelijke uitspraken van
Bakhuizen zelf, die van Potgieter en Fruin nog eens een extra accent kregen, is van
de ‘ballingschap naar Leiden’ een nogal negatief beeld ontstaan: het onderwijs was
niet inspirerend, en in het sociale verkeer haalden de Leidse studenten het niet bij
hun Amsterdamse collega's. L. Brummel heeft er in 1969 terecht op gewezen, dat
dit beeld nodig genuanceerd moet worden. Hij benadrukte dat de Leidse jaren - van
1831 tot 1834 - voor Bakhuizen ook positieve kanten hebben gehad, niet alleen wat
de studie, maar ook wat het gezelschapsleven betreft.Ibidem, pp. 37-41.
Tijdens zijn studietijd in Amsterdam - van 1826 tot 1831 - was Bakhuizen lid
geweest van het op de Oosterse talen gerichte dispuut Literis Orientalibus Sacrum
(L.O.S.) en van Ingenium Acuunt Artes, Amicitiam Alunt (I.A.A.A.A.), dat zich met
de klassieke en moderne literatuur bezighield. In Leiden liet hij zich op dit gebied
echter evenmin onbetuigd. Hij maakte niet alleen deel uit van een gezelschap van
Amsterdamse studenten in Leiden, maar ook van het theologisch dispuut Otia Nostra,
en later van een wat minder streng georganiseerd gezelschap dat uit dit dispuut
voortgekomen was.Ibidem, p. 229. De Rederijkerskamer voor Uiterlijke
Welsprekendheid van Beets, Beijnen, Hasebroek en Kneppelhout mocht Bakhuizen
dan niet onder haar leden tellen, hij was wel aanwezig op de buitengewone
vergadering van 11 maart 1834.Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van Zonneveld. 's-Gravenhage 1983,
p. 48.
Er is evenwel nog een ander literair genootschap geweest, waarmee Bakhuizen in
die periode contacten onderhield. Dat blijkt uit het album van de letterkundige
vriendenkring Philomathia, dat deel uitmaakt van de handschriftencollectie van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.Ltk. 1531. Dit gezelschap,
gewijd aan de ‘oude en schoone Letteren’,Blad 71. was in 1828 opgericht door Jean
Théodore Bergman (1795-1878), later tweede bibliothecaris van de Leidse
universiteitsbibliotheek.
Aan het in rood leer gebonden album, dat in gouden letters het opschrift Album
Philomathiae draagt, heeft ook Bakhuizen een blaadje bijgedragen. Net als de bijdrage
die hij in 1834 zou leveren aan het Album amicorum van Eduard Stollé, is ook deze
in het Latijn gesteld.Zie mijn bijdrage Een Albumblad van R.C. Bakhuizen van den
Brink (1834), in: De Negentiende Eeuw 7 (1983), pp. 215-17. De tekst luidt:
Philomathiae Sodalibus
S.
Quam maxime accepta mihi hacce vespera elegantissima fuit eloquentissimi
oratoris oratio qua divini Socratis pie veneratus est memoriam. Verum
ubinam magis eximiae viri virtutis animo meo repraesentari atque imprimi
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possit imago quam in hacce juvenum corona germanam illam ad sapientiam
viam calcantium quam discipulis immortalis ille philosophus monstravit.
Hos enim ab umbraticae Scholae pulvere remotos in amicorum consortio
erudiri maluit: praecepitque ut in pulcro initiis positis ad severiora
proficiscerentur studia, cujus pulcri imaginem habemus in antiquorum
quibus operam datis libris consignatam. Qua virtute macti estote! Qua
virtute ut florere pergat hoc sodalicium precor atque voveo. Lugduni Batavorum XI Febr. MDCCCXXXII.
R.C.B. van den Brink
S.S. Theol. Stud.
Deze tekst luidt in vertaling ongeveer: ‘De leden van Philomathia heil. Hoe zeer
aangenaam is mij op deze

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

7
avond de zeer smaakvolle redevoering van de zeer welsprekende redenaar geweest,
waarin hij de herinnering aan de goddelijke Socrates vroom vereerd heeft. Want waar
toch moge het beeld van de uitstekende deugd des mans in mijn geest beter
aanschouwelijk gemaakt en ingeprent kunnen worden dan in deze kring van
jongelingen, die die ware weg tot wijsheid betreden, welke die onsterfelijke wijsgeer
zijn leerlingen getoond heeft? Hen immers, die zich teruggetrokken hebben van het
stof van de gemakzuchtige school [nl. van de Epicureeërs?], heeft hij liever in de
gemeenschap van vrienden willen beschaven; en hij heeft [hun] geleerd dat zij, nadat
zij hun begin in het schone gesteld hadden, tot ernstiger studiën moesten overgaan,
waarvan wij het beeld als ingestempeld in de boeken der Ouden, waaraan gij U wijdt,
bezitten. Gelukgewenst met die deugd! Dat door deze deugd deze vereniging voortgaat
te bloeien, bid en wens ik. Leiden, 11 februari 1832, R.C.B. van den Brink, student
in de heilige godgeleerdheid.’Met dank aan R. Breugelmans voor transcriptie en
vertaling.
Het Album, dat de periode 1828-1847 bestrijkt, moet in totaal 87 bladen omvat
hebben; de nummers 19, 21 en 55 ontbreken. In totaal hebben 83 personen een
bijdrage geleverd. Ook Bakhuizens vriend Aarnout Drost en de graecus C.G. Cobet
droegen een blaadje aan het Album bij. Ook Conrad Busken Huet en Carel Vosmaer
hebben later, in 1844, contacten met Philomathia onderhouden.Zie mijn bijdrage In
het album van de letterkundige vriendenkring Philomathia. Een onbekend handschrift
van de student Conrad Busken Huet (1844), te verschijnen in de aan Busken Huet
gewijde aflevering van Maatstaf (mei 1986). Over de rol die dit gezelschap in het
Leidse literaire leven gespeeld heeft, is weinig bekend. Een grondige analyse van
het gehele Album zou, wat de werkzaamheden betreft, meer gegevens aan het licht
kunnen brengen.
Peter van Zonneveld
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Uit de wordingsgeschiedenis van De vermakelijke spraakkunst (1865)
In De Nederlandsche Spectator van 25 november 1865 vinden we een ingezonden
stuk van ene J.v.R., waarin deze de aandacht vestigt op een in 1851 te Londen
uitgegeven Comic English grammar. A new and facetious introduction to the English
tongue. Aan de hand van een aantal citaten laat hij zien ‘dat men er niet alleen
volkomen denzelfden gedachtengang, maar zelfs doorgaans woordelijk dezelfde
uitdrukkingen in ontmoet’ als in de een paar weken eerder bij de Gebroeders Binger
te Amsterdam verschenen Vermakelijke spraakkunst, vervaardigd door ‘Een lid van
de Akademie’ en geïllustreerd door E. Verveer. Over de illustraties in beide boeken
wordt eveneens opgemerkt, dat ze een meer dan toevallige gelijkenis vertonen. Achter
‘J.v.R.’ ging de Haagse jurist jhr. J. de Witte van Citters schuil, een van de vaste
medewerkers van De Nederlandsche Spectator.Cf. De Nederlandsche Spectator, 22
november 1890. Jacob van Lennep was de auteur van De vermakelijke spraakkunst,
zoals iedereen weten kon.In het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 9 november
1865 is de spraakkunst opgenomen in de rubriek ‘Verschenen boeken in Nederland’.
De naam van de auteur staat erbij vermeld. En de auteur van de in 1840 voor het
eerst verschenen Comic English grammar was de Engelsman Percival Leigh, vanaf
1841 medewerker van Punch. In 1840 publiceerde hij ook een Comic Latin grammar,
die net als de andere spraakkunst anoniem verscheen. Zijn vriend John Leech,
eveneens jaren lang gewaardeerd medewerker van Punch, verzorgde de illustraties
in beide Comic grammars. De Comic English grammar kunnen we overigens
beschouwen als een ‘vermakelijke’ versie van het in de negentiende eeuw
gezaghebbende en succesvolle werk van Lindley Murray, de English grammar,
adapted to the different classes of learners (17951).Van de Comic English grammar
raadpleegde ik het exemplaar van de Leidse universiteitsbibliotheek (signatuur Hotz
4384) in de uitgave London 1840.
Dat Van Lennep op zijn beurt het werk van Leigh tot uitgangspunt heeft genomen,
heeft hij in zijn spraakkunst nergens aangegeven. Ontkend heeft hij het nooit, maar
dat kon ook moeilijk. Elke beschuldiging van plagiaat echter werd door Van Lennep
resoluut van de hand gewezen. Immers, ook aan de Nederlandse grammatica's van
W.G. Brill en G. Kuyper had hij ‘stof ontleend’ en hij had aan het boek een geheel
eigen cachet weten te geven, zo betoogt hij in De Nederlandsche Spectator van 9
december 1865. Min of meer gedwongen geeft Van Lennep daar opening van zaken
over het ontstaan van de spraakkunst, naar eigen zeggen om zijn illustrator Elchanon
Verveer te zuiveren van ‘den onverdienden blaam’ de Engelse tekenaar zonder meer
nagevolgd te hebben. ‘Reeds negen jaren is het geleden’, schrijft Van Lennep, ‘dat
ik, aan de podagra te bed liggende, het Engelsche boek las en ik, tot verstroojing en
opbeuring beproefde, een dergelijk werk in 't Hollandsch te schrijven. Ik sprak met
de heeren Binger over de uitgave en ons voornemen was toen, eenvoudig de plaatjes
van Leech waarvan ik een lijst had opgemaakt, na te drukken, wat, in dat geval, niet
onvermeld zou zijn gebleven. Het boek bleef toen liggen, en het werd later, ja tot
twee reizen toe, geheel
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Eerste bladzijde van de ‘Eerste bewerking’ (Ltk. 54)
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De tussenwerpsels uit The comic English grammar (links en De vermakelijke spraakkunst (rechts)

door mij omgewerkt.’ De uitgevers wilden toen nieuwe, door een Nederlands
kunstenaar vervaardigde illustraties, ‘en zij zonden het handschrift aan den heer
Verveer, met de lijst, maar natuurlijk zonder de comic grammar. [...] De heer Verveer
kende dus de Engelsche plaatjes niet.’
In een artikel dat hij in 1968 wijdde aan ‘Jacob van Lennep als plagiator’ schreef
R.W. Zandvoort, dat hij dit verweer weinig overtuigend vond.Cf. De Nieuwe Taalgids
61 (1968), p. 337. Raadpleging van handschriftversies van de spraakkunst had hem
wellicht tot een voorzichtiger formulering gebracht. In de handschriftencollectie van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bevinden zich twee versies van De
vermakelijke spraakkunst, aangeduid als ‘Eerste en tweede bewerking’.Ltk. 54. Het
tweede handschrift, 154 kantjes kwarto, is een persklaar manuscript. Op de plaatsen
waar in het boek illustraties zijn afgedrukt, vinden we hier in de marge nummers
genoteerd (1 tot en met 56). De tekst is gelijk aan die van de gedrukte tekst, op een
aantal details na. In het handschrift bij voorbeeld gebruikt Van Lennep nog Tollens’
Wien Neêrlands bloed, maar in druk is dat het Wilhelmus geworden (cf. VS, p. 186).
De zogeheten eerste bewerking is instructiever. Deze tekst, 74 kantjes folio met
ruime marge, verschilt namelijk aanzienlijk van de definitieve versie. We hebben
hier te maken met een krachtige, maar nog ongepolijste bewerking van Leighs Comic
English grammar. Leigh opent met de zin: ‘ “ENGLISH GRAMMAR”, according to
Lindley Murray, “is the art of speaking and writing the English language with
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propriety” ‘ (CG, p. 13). Bij Van Lennep wordt dat: ‘Spraakkunst is volgens ... de
kunst om de Nederduitsche of Nederl. of Holl. taal zuiver en naar behooren te spreeken
en te schrijven.’ Voor het ‘Voorzangers-Nederduitsch’, dat in zijn spraakkunst zo
scherp gehekeld wordt, had Van Lennep eerst de term ‘Schoolmeesters Nederduitsch’
in gedachten, zo blijkt uit een doorhaling op deze eerste bladzijde. De later weggelaten
vertaling van de ‘Address to young students’, waarmee de Engelse voorgangers hun
werk besluiten, is in deze versie nog aanwezig. Al verdietsend volgt Van Lennep
zijn Engelse voorbeeld op de voet. In navolging van Murray en Leigh onderscheidt
hij negen woordsoorten: ‘Spraakkunstig gesproken, zijn er net zoo vele soorten van
woorden als kegels in een kegelspel.’ Doorgehaald is: ‘[als] een kat gezegd wordt
levens te hebben’, een vertaling van Leighs ‘as a cat is said to have lives’ (CG, p.
37). In handschrift II heeft Van Lennep een hoofdstuk over het telwoord, dat in de
Engelse grammatica ontbreekt, toegevoegd en een wijziging aangebracht in de
volgorde van behandeling van de woordsoorten. Het feit dat hij zich daarbij vooral
baseerde op de Nederlandsche spraakleer van W.G. Brill voert ons naar het
belangrijkste verschil tussen beide versies. In de ‘tweede bewerking’ is een
omvangrijke neerlandistische laag aangebracht. Dat wil zeggen: er zijn talrijke al
dan niet expliciete ontleningen aan en toespelingen op Nederlandse grammatici als
Brill en Kuyper toegevoegd en tevens zijn er verwijzingen ingelast naar het in de
jaren vijftig gevoerde debat in de Koninklijke Akademie waarbij met name Taco
Roorda en Matthias de Vries betrokken waren, een debat dat ging over het grote
verschil tussen de gesproken en de geschreven taal.Op deze en andere aspecten van
Van Lenneps boek ben ik uitvoerig ingegaan in mijn Jacob van Lennep en zijn
Vermakelijke spraakkunst, dat als nawoord is opgenomen in de onlangs bij Nijgh &
Van Ditmar verschenen herdruk van de spraakkunst ('s-Gravenhage 1985).
Bij deze omwerking in neerlandistische trant laat Van Lennep hier en daar een
paar steken vallen. Zo ontbreekt in het tweede gedeelte van de spraakkunst, in het
‘Tweede boek’, het derde hoofdstuk en in het ‘Vierde boek’ vinden we twee tweede
hoofdstukken: een is van Engelse origine en voor het andere is Van Lennep bij de
spraakkunst van Kuyper te rade gegaan.
Wanneer heeft Van Lennep deze bewerkingen vervaardigd? Beide handschriften
zijn niet gedateerd, maar de tekst zelf geeft een paar bescheiden aanwijzingen. Zo
is de brief van de Leidse dienstmaagd aan haar minnaar (‘Liefe Jaanes!!!’) in hs. I
gedagtekend ‘de veerttiende februwaarie 1860’. Ter vergelijking: de Engelse pendant
draagt als datum de ‘foteenth of febuary 1840’ (CG, p. 16), terwijl Van Lennep in
hs. II gekozen heeft voor ‘de 7.10de februwaarie 1864’ (cf. VS, p. 8). Een tweede
aanwijzing van deze aard: het minnebriefje van de kantoorbediende aan zijn dierbare
Leonora is in hs.
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II gedateerd ‘1 April 1864’ (cf. VS, p. 134). De Comic grammar geeft hier ‘April 1,
1840’; in hs. I is de tekst van deze brief nog niet opgenomen.
Het lijkt me goed mogelijk, dat hs. II de versie is die Verveer toegestuurd heeft
gekregen. De in andere inkt genoteerde nummers in de marge zullen gecorrespondeerd
hebben met de nummers op de door Van Lennep opgemaakte lijst van gewenste
illustraties, een lijst die de uitgevers met het handschrift aan Verveer hebben doen
toekomen. Vooralsnog zie ik geen reden om te twijfelen aan de indertijd reeds door
de redactie van de Spectator getrokken conclusie: ‘Het lid der Akademie heeft dus
waarschijnlijk den teekenaar zijne opgaven gedaan.’De Nederlandsche Spectator, 2
december 1865.
Gelet op de aanzienlijke verschillen die er tussen de handschriften in kwestie
bestaan, heeft Van Lennep met zijn opmerking dat de tekst ‘geheel omgewerkt’ is,
niet te weinig gezegd. Overigens is er in Van Lenneps apologie in de Spectator van
9 december sprake van meer dan twee versies van de spraakkunst: een proeve die
hij ‘negen jaren [...] geleden’ vervaardigde en twee latere omwerkingen ervan. De
status van hs. I, de ‘eerste bewerking’, is zodoende nog niet helemaal duidelijk. Want
waarvan is het precies een bewerking? Qua tekst zou je zeggen: een eerste bewerking
van Leighs Comic grammar; qua tijd - gesteld dat de datering ‘1860’ klopt - zou het
een bewerking moeten zijn van de proeve uit de jaren. 1856/57. En het zou best
kunnen zijn, dat de zaak nog wat ingewikkelder ligt. Misschien dat gegevens uit
andere bronnen meer duidelijkheid kunnen brengen, zodat er nader licht valt op de
ontstaansgeschiedenis van dit ondanks alles toch opvallende werkstuk van een
veelzijdig literator.
J. Noordegraaf

Uit de Noordelijke Afdeling
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Paul van Ostaijen en Fritz Stuckenberg
Het referentiepunt van deze voordracht is een reproduktie van ee schilderij dat in
1919 in Berlijn is gemaakt door Fritz Stuckenberg: Bildnis P. und E. van Ostaijen.
Het bevindt zich sinds vijfentwintig jaar in het Landesmuseum für Kunst und
Kulturgeschichte in Oldenburg in West-Duitsland, de stad waar ik als neerlandicus
werkzaam ben. Door deze toevallige geografische samenloop van omstandigheden
werd mijn aandacht gevestigd op dit schilderij, waarvan ik vroeger wel een zwart-wit
foto had gezien in de Van Ostaijen-biografie van Gerrit Borgers op p. 223, maar het
zal duidelijk zijn dat men van een zwart-wit kopie niet zoveel wijzer wordt. Een
eerste verkenning van deze kleurenreproduktie levert al genoeg moeilijkheden op.
In een wirwar van handen en voeten, armen en benen ontdekken we gaandeweg twee
dansende of om hun as draaiende lichamen. Links boven is het gezicht van Van
Ostaijen herkenbaar, dat van zijn vriendin uit die jaren, Emmeke (Willaert-)Clément,
staat er de profil tegenover. Bij nader toezien blijken er nog allerlei gezichten in het
schilderij verborgen te zijn. Midden rechts bevindt zich het enige herkenbare object,
een brandende sigaret die door een hand wordt vastgehouden. Mocht mijn voordracht
U over enkele minuten gaan vervelen, dan kunt U rustig verdergaan met het oplossen
van de rebus die Stuckenberg ons voorlegt en dan kunnen we misschien aan het slot
onze indrukken vergelijken, maar ik wil nu niet veel langer bij dit schilderij stilstaan.
Het is me meer te doen om de literair-historische dimensie van de vriendschap
waarvan het getuigenis aflegt. En dan is de eerste vraag: wie worden hier eigenlijk
geportretteerd?
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De Antwerpse dichter Paul van Ostaijen, die eind oktober 1918 met zijn vriendin
Emmeke naar Berlijn vluchtte, was nog niet de fascinerende dichter die wij uit de
literatuurgeschiedenis kennen. Hij was nog geen drieëntwintig jaar oud, had al wel
twee gedichtenbundels het licht doen zien, vol lyriek van het ‘O, Mensch’-type,
namelijk Music Hall (1916) en het juist voor zijn aftocht verschenen Het sienjaal
(oktober 1818). Ook was hij bekend als de schrijver van de vrij uitvoerige
verhandeling Ekspressionisme in Vlaanderen, die van augustus tot oktober 1918 in
het tijdschrift De Stroom verschenen was. Zijn compilatie over de voorgeschiedenis
van de Vlaamse beweging was tussen juli 1916 en februari 1917 in Ons Land
gepubliceerd. Een respectabel oeuvre voor iemand van tweeëntwintig, maar nog niets
wereldschokkends. Als activist had hij aan enkele demonstraties, onder andere tegen
de belgicistische kardinaal Mercier, meegedaan, hetgeen hem op enkele maanden
gevangenisstraf was komen te staan, die hij zeker zou moeten uitzitten als de Belgische
staat na de geallieerde overwinning zou zijn hersteld. Liever dan dat af te wachten
nam hij de wijk naar Berlijn, dat in de winter van 1918-1919 weliswaar allerlei
spectaculairs te bieden had, revolutie, nederlaag, Spartakusopstand, de moord op
Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, om slechts enkele opwindende gebeurtenissen
te noemen, maar waar een werkloos Vlaams dichter zich niet gemakkelijk staande
kon houden.
En hoe was het met zijn vriendin Emmeke gesteld? Ze was iets ouder dan Van
Ostaijen, leefde gescheiden van haar eerste echtgenoot en had zich languit in het
uitgaansleven van de bezette stad Antwerpen gestort, daarbij de omgang met Duitse
officieren niet uit de weg gaande. In het zicht van de geallieerde overwinning begreep
zij dat haar medeburgers daar niet zo mee ingenomen waren geweest en ook zij achtte
het raadzamer naar veiliger oorden te vertrekken. Zelfs kan men wel zeggen dat het
initiatief van haar uitging en dat Paul van Ostaijen haar volgde.
In Berlijn vond het paar na enig zoeken een miezerige kamer in de Wilhelmstrasse.
Middelen van bestaan hadden zij vooreerst niet, maar per 1 januari 1919 kreeg
Emmeke een betrekking als mannequin en verkoopster bij het Modehaus Hammer.
Van Ostaijen heeft zelf tijdens zijn tweeënhalfjarig verblijf in Berlijn nooit werk
gevonden, hij bleef die hele tijd op de inkomsten van zijn vriendin en op wat zijn
familie hem uit Antwerpen kon toestoppen aangewezen. Ook waren het in de eerste
plaats Emmekes contacten die hem met de Berlijnse kunstwereld in aanraking
brachten. Een van haar Antwerpse vriendinnen was met de Sturm-schilder Arthur
Götz getrouwd. Door hem maakte Van Ostaijen kennis met andere kunstenaars uit
de Sturm-kring, en daaronder bevond zich ook Fritz Stuckenberg.
Na meer dan twee stormachtige jaren in de bohème van Berlijn kwam er een keerpunt
in de relatie tussen Paul van Ostaijen en Emmeke. Op een dag in het voorjaar van
1921 liep namelijk de aan de Berlijnse universiteit verbonden natuurkundige Peter
Pringsheim langs de etalage van het modehuis Hammer, waar een meer dan
levensgrote foto van de beeldschone mannequin Emmeke Clément stond opgesteld.
Hij raakte er zo van onder de indruk dat hij uitzocht wie er op de foto stond en om
een lang verhaal kort te houden: op 8 december 1923 zijn Peter Pringsheim en
Emmeke met elkaar getrouwd, overigens niet zonder de moeizaam verkregen
instemming van Paul van Ostaijen, die financieel in het geheel geen portee was voor
de zeer vermogende Pringsheim. Zo werd Emmeke, die als vriendin van een onbekend
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Belgisch schrijver naar Berlijn kwam, de schoonzuster van een beroemd Duits
schrijver, Thomas Mann, al lange tijd met een zuster van Peter Pringsheim getrouwd.
Intussen was Van Ostaijen naar Antwerpen teruggegaan, waar hem de diverse
gevangenisstraffen werden kwijtgescholden, die hij wegens zijn activistische
activiteiten had opgelopen, maar zijn baantje als klerk op het stadhuis kreeg hij niet
terug en hij werd alsnog voor de militaire dienst opgeroepen, zodat hij spoedig weer
in Duitsland terug was, nu bij het Belgische bezettingsleger in het Rijnland. Het
contact met Emmeke heeft hij nooit helemaal verloren. Een maand voor zijn te vroege
dood in 1928 schreef zij hem een roerend onbeholpen afscheidsbrief in een mengsel
van Nederlands, Duits en Algemeen Beschaafd Antwerps: ‘ik denk toch so zeer veel
aan jouw, tenmindeste elke morgen en avend. Misschien ben ik niet maal lief met
mijn Polte geweest maar ik heb ik daarbij niet echt gewild, ik wou kloek zijn en waar
daarbij zoo schriklijk dom. Nogmaals wensch ik je dat beste en kus je wie ik nur
jouw kussen kan, ik heb je nog altijd zo lief’ (Borgers, p. 1011).
Emmeke is haar fysicus trouw gebleven. Ze is hem in de tweede wereldoorlog
naar Amerika gevolgd, waar hij zijn carrière kon voortzetten. De laatste jaren van
hun leven brachten ze door in Antwerpen waar ze beiden in de jaren zestig zijn
overleden. Thomas Mann heeft zijn schoonzuster nauwelijks gekend. In zijn
dagboeken vermeldt hij haar tweemaal, de eerste keer op 29 juni 1936 in Zürich:
‘Seit Samstag Hausbesuch von Peter Pringsheim und seiner distinguiert ergrauten
Frau’ en de tweede keer als hij in de zomer van 1939 op Huis ter Duin in Noordwijk
logeert: ‘Zum Tee mit Peters zum Bökenhof in Leiden’. Dat zal dan wel het restaurant
De Beukenhof in Oegstgeest geweest zijn.
In haar grensoverschrijdingen heeft Emmeke Clément ongewild en ongeweten als
trait d'union gefungeerd tussen twee literaturen, tussen artiestenbestaan en burgerlijke
gehoorzaamheid, tussen braaf huwelijksleven en wilde vaart. Maar terug naar Paul
van Ostaijen.
In zijn vroege gedichten, die enerzijds in de unanimistische traditie wortelen,
anderzijds verwant zijn aan het humanitaire expressionisme van een Franz Werfel
of een Johannes R. Becher, toonde hij een grote abstracte liefde voor de mensheid
als geheel. Daar blijft in de Berlijnse ballingschap weinig van over. Als voorman
van de Vlaamse jongeren, als Antwerpse dandy, had hij zich in zijn vaderstad een
zekere reputatie verworven. Marnix Gijsen karakteriseerde hem in zijn
autobiografische bespiegelingen Allengs gelijk de spin vol bewon-
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dering zelfs als ‘halfgod’. Zodra hij in Berlijn was aangekomen, kwam zijn hele
bestaan echter op losse schroeven te staan. De vertwijfelde Feesten van angst en
pijn, die pas na zijn dood werden gepubliceerd, maar voornamelijk uit 1919 en 1920
dateren, geven een helder beeld van zijn ontreddering. Eveneens uit de Berlijnse tijd
dateert het nihilistische, soms wel dadaïstisch genoemde Bezette stad, het typografisch
zo boeiende epos van de stad Antwerpen in de eerste wereldoorlog. Men kan het
montagekarakter van Bezette stad beklemtonen, zoals de Duitse vertaler van Van
Ostaijens werk, Klaus Reichert, heeft gedaan: ‘Es reduziert den dichterischen Prozess
fast gänzlich auf die kontrapunktische Gruppierung vorhandenen Materials:
Werbeslogans, Zeitungsnotizen, Schlagertexte werden mittels einer “rhythmischen
Typographie” nach Manier der Collagen zusammengesetzt.’ Daarmee wordt
voorbijgegaan aan bij voorbeeld het mimetische moment, dat in het weergeven van
muziek speelse effecten realiseert, die althans bij deze lezer, toen hij nog een lezertje
was en in Van Leeuwens Epiek en lyriek voor het eerst een bladzijde uit Bezette stad
zag, waarin sprake was van Boem in vette kapitalen en razen, rennen, razen, rennen
in steeds groter lettertype, de blijvende indruk vestigden dat serieuze literatuur niet
noodzakelijk serieus hoeft te zijn. Bezette stad, dat in de nazomer van 1920 geschreven
werd, is meer dan een nihilistisch typografisch experiment. Het heeft een
verhaalstructuur die door gebrek aan informatie niet altijd meer even gemakkelijk
te ontwarren is, maar die toch wel een afgerond geheel laat onderkennen.
Bezette stad is overigens voor Van Ostaijen niet meer dan een tussenfase geweest.
Zelf schrijft hij daarover, vermoedelijk in 1926: ‘Het nihilisme van Bezette Stad
cureerde mij van een oneerlijkheid, die ik eerlijkheid waande, en van buiten-lyriese
hoge-borstzetterij. Daarna werd ik een doodgewoon dichter, dat is iemand die
gedichtjes maakt voor zijn plezier, zoals een duivenmelker duiven houdt’ (Verzameld
werk, dl. II, p. 330). Met deze woorden beschrijft Van Ostaijen ironisch en zichzelf
denigrerend zijn bekering tot de autonome lyriek. Deze laatste fase van zijn lyrische
ontwikkeling maakt hem, meer nog dan de experimenten van Bezette stad, tot de
meest uitgesproken modernist van de jaren twintig, zowel in zijn kritische posities
als in zijn dichtwerk.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de schilder Fritz Stuckenberg aan Van Ostaijens
ontwikkeling naar de autonome lyriek meer heeft bijgedragen dan tot nu toe in de
secundaire literatuur is gesuggereerd. Voor Stuckenbergs oeuvre had Van Ostaijen
de grootste bewondering en daar stond hij niet helemaal alleen in. Toch is het geen
gemakkelijk aansprekende schilderkunst die hier geboden wordt. Om op ons schilderij
terug te komen: Gerrit Borgers tekende uit de mond van Firmin Mortier in de jaren
vijftig de volgende anekdote op. Toen Mortier, een Antwerpse vriend van Van
Ostaijen, hem in januari of februari 1919 in Berlijn kwam opzoeken, werd hij door
Van Ostaijen naar het atelier van Stuckenberg meegenomen. Daar zag hij een
schilderij dat hij wel mooi vond en hij complimenteerde Stuckenberg met deze
prachtig geslaagde ‘kruisafneming’. Waarop de schilder hem terechtwees met de
woorden: ‘Mein Lieber, das ist ein erotisches Stillleben’ (p. 204). Gerrit Borgers
brengt deze anekdote niet in verband met het onderhavige schilderij, waarin men
wel een kruisfiguur kan opmerken, maar gezien Stuckenbergs verdere produktie kan
het niet anders of het ging om deze Bildnis P. und E. van Ostaijen. Stuckenbergs
eigen interpretatie als ‘erotisch stilleven’, op zichzelf een vermakelijk oxymoron,
moet vooral met de nadruk op ‘erotisch’ worden gelezen. Voor een stilleven zit er
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toch wat al te veel beweging in. Bovendien lijkt de erogene zone van de twee figuren
witgloeiend te staan. Hoe dat ook zij, ook van Van Ostaijen hebben we een impressie
van dit schilderij. Tussen 23 en 26 mei 1919 schreef hij namelijk een lang gedicht
onder de titel Fritz Stuckenberg, dat hijzelf nooit publikatie heeft waardig geacht en
dat door de uitgever, Gerrit Borgers, zonder twijfel terecht naar het kritisch apparaat
van het Verzameld werk werd verwezen. Leggen we dit gedicht naast het schilderij,
dan zien we dat het ten minste gedeeltelijk een interpretatie in de richting van
kosmische eenwording en erotiek probeert te geven. Enkele korte fragmenten kunnen
daarvan misschien overtuigen:
Golven werelden de wereld. Wentelen.
Wentelen om de eigen spil. Wentelen en groeien.
Draaien. Zijn. Draaiende zijn.
[...]
Beroering van wereld en kosmos. Verlangen naar
beiden, om beiden.
Vooral in beiden. Vergroeien. Lijven in elkaar,
uit elkaar.
Geen hermafrodiet. Maar lijven één. Twee lijven
één. Twee één
[...]
de gloeiende Sebasto
[...]
Cirkels draaien, kampen, wirrelen, geluidloos razend.
Wie neemt en wie wordt genomen?
Kamp, wringende handen, bijtende handen,
stampende voeten
liefde bijten worstelen, nemen, ik wil nemen, ik ben
gij niet.
Wie is, wie is de sterkste?
Alle zijn laait op in kamp. Branden brand.

Zoals gezegd, bijzonder geslaagd vond niemand deze tekst. Maar het kan toch
nauwelijks iets anders zijn dan een reactie op het portret. Deze verbindingslijn is
door Borgers wel generaliserend, maar niet specifiek op dit schilderij betrokken
gelegd, naar ik vermoed omdat hij de Oldenburger myopie die daarvoor nodig is
moest ontberen, en natuurlijk ook omdat de zwart-wit foto hem geen kans gaf.
In diezelfde maand mei 1919 verliet Stuckenberg de Duitse hoofdstad om zich in
het Beierse Seeshaupt te vestigen, waar een van zijn goede vrienden, de schilder
Heinrich Campendonk - die overigens na 1933 in
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Amsterdam zal opduiken als docent aan de academie en dus ook al een
grensoverschrijdende functie vervult - sinds enkele jaren was gevestigd. Begin juni
volgden Van Ostaijen en Emmeke hem naar Seeshaupt voor een korte vakantie. In
Campendonk vond Van Ostaijen een kunstenaar die hem zo mogelijk nog meer heeft
gefascineerd dan Stuckenberg. Het duurde wel even voordat de beide heren zich met
elkaar accordeerden, want Campendonk was een potentaat van de eerste orde en Van
Ostaijen een doordrammer van allure. Mevrouw Campendonk en Emmeke moesten
eerst enkele persoonlijke strubbelingen uit de weg ruimen, maar toen de veren waren
gladgestreken droeg Van Ostaijen post factum het gedicht Gnomedans dat hij medio
mei, mogelijkerwijze uit dezelfde inspiratie als die waaruit het gedicht Fritz
Stuckenberg tot stand kwam, aan zijn nieuwe vriend op. Zelfs maakte hij er een ruwe
vertaling van, zodat de Rijnlander Campendonk een indruk kon krijgen van wat er
aan hem was opgedragen. Gerrit Borgers is van mening dat ‘in deze gedichten de
rol van het ritme en de klankwerking versterkt wordt, waardoor dit werk grote
verwantschap gaat vertonen met de door Schreyer “kubistisch” genoemde
Stramm-richting in de Sturm-poëzie. Opvallend is het kosmische karakter in de zin
van een zuiver ruimtelijke uitbreiding van het onderwerp’ (p. 222). Enkele korte
fragmenten uit Gnomedans kunnen deze opvatting verduidelijken:
warrelen wiegen dwarrelen deinen
kruisen kruisen cirkels wirrelen
[...]
ritten draven triremen timmeren de zeeën zien
[...]
wij gnomen hebben de buik van de hemel genomen
bezoedeld hihi het kuise ruisen van de melkwegen

Dit gedicht is gedateerd 15-17 mei 1919. De klankwaarde heeft hier, schijnt het, de
overhand gekregen op de betekenis der woorden. In Van Ostaijens eigen vertaling
worden bij voorbeeld die triremen niet doorzichtiger: ‘Ritte traben Triremen zimmern
die Meere sehen.’ Misschien zijn beide gedichten onder de invloed van cocaïne tot
stand gekomen: Van Ostaijen was een stevig gebruiker in die dagen. In ieder geval
heeft Van Ostaijen het gesloten huis der logica verlaten om de weg naar het
klankeffect op te gaan.
Klaarblijkelijk beviel de vakantie in Seeshaupt, want in de voorzomer van 1920
gingen Van Ostaijen en Emmeke er opnieuw heen. In deze periode ontstonden in de
dagelijkse omgang met Campendonk en Stuckenberg een aantal gedichten, waarvan
er twee aan Campendonk en één aan Stuckenberg werden opgedragen. Alle drie
maken deel uit van het manuscript De feesten van angst en pijn.
In het eerste Campendonk-gedicht, Land avond, lossen vage beelden van het
Beierse dorpje in het maanlicht op, waarbij de associatiereeksen zich ten slotte om
drie zeer concrete woorden, hond, maan en boom, concentreren:
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blaffende hond
rinkel ketting tingelen
springende hond
dansende hond
spring dansende hond
dans van hond voor maan
van maan bezeten hond
in maan hoger honddansen
Honddansen
voor maan dansende boom
in wortels worstelende boom
in takken knarsende boom
van zwart naar wit dansende boom
in maan ontworden boom
hondsvod vallen van maan
bezeten hond
maan minuten meten
nachtmetriek

dit alles op een chaotische bladspiegel die al vooruitloopt op Bezette stad, maar die
vooreerst alleen in manuscript bestond. De lange reeksen telkens herhaalde
kernwoorden worden gewoonlijk met de term decentratie gekarakteriseerd, omdat
oppervlakkig gezien een verdunning van de taalspoeling plaatsvindt. De term overtuigt
hier niet, en eigenlijk al evenmin in het tweede Campendonk-gedicht, Land rust,
waarin aan het eind de geconcentreerde vorm van een huis tegen een lijn van bergen
verschijnt, waarbij de naam van August Stramm, misschien als verborgen huldiging,
in de tekst lijkt te zijn ingepast:
liggen bergen een lijn
slaan de kikkers een slag
slaat de dorpsklok mee
even mee
Stram staat huis
spannen bergen een lijn
spannen bergen rei
een lijn
Huis rust in stram-wit-staan

Eveneens in de Feesten van angst en pijn werd het aan Fritz Stuckenberg opgedragen
gedicht Metafysische jazz opgenomen, een ritmisch associatieve improvisatie, waarin
het viermaal voorkomende motief ‘The Lord is my Life’, dat misschien aan een negro
spiritual is ontleend, het enige metafysische ingrediënt is. Van Ostaijen was in een
wereld die het nog zonder radio en stereotorens moest stellen, bezeten van populaire
muziek. Hij schreef later nog een tegenstuk, Fysische jazz, dan nog een Woordjazz
op een russisch thema, een Oppervlakkige charleston en een Boerecharleston. In
Metafysische jazz wordt het motief alleen maar herhaald, niet gevarieerd, veranderd
of uitgebreid, zoals Van Ostaijen later zal doen wanneer hij zegt zich bij Stuckenbergs
praxis aan te sluiten. Daarom ligt de aanleiding voor de opdracht aan Stuckenberg
misschien niet in de structuur van het gedicht, maar in het motief. Stuckenberg was
immers een zeer vroom man geworden. In een in het Frans geschreven brief van 3
mei 1925 aan Van Ostaijen getuigt hij daarvan: ‘c'est pour-quoi je te dis qui j'aime
avant tout le maître de l'amour, le Christe [!], or je me donne à la joie, à la lumière,
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au bonheur qui consiste en faisant heureux mon prochain. J'adore cet homme qui est
bien plus grand que l'opérateur de miracles de l'église.’ (pp. 586-587). Maar toen
was Stuckenberg, die na een ernstig ongeval voorgoed aan een rolstoel was
gekluisterd, door zijn familie al gereduceerd tot ontwerper van patroontjes voor hun
linoleumfabriek in Delmenhorst. In Metafysische jazz zet het ongevarieerde religieuze
motief zich af tegen een veeltalige achtergrond van vioolmuziek, banjo's, toeters,
trommels en het geklingel van een paardentuig, dat associatief het Bois de Boulogne
oproept, waaruit dan de Berlijnse Tiergarten voortkomt.
brak de violen
dans muziek van latten
ge broken violen
wij steppers incognito
en avant The Lord is my Life
immer dat met banjo's
The Lord is my Life
autosirenen trommels
paardeklingelen Bois de Boulogne
Tiergarten Made in Germany
Ghettogeluid The Lord is my Life
galliciese jood Jazzband
opdat de poorten van Zion vallen
de roos van Jericho
The Lord is my Life
banjo's whisky Jazz
Stuckenberg opgedragen

De tot nu toe geciteerde fragmenten vormen de poëtische reactie van Paul van Ostaijen
op werk en persoon van de schilders Campendonk en Stuckenberg, voornamelijk in
de twee zomers van 1919 en 1920. Daarbij is het accent enigszins verlegd naar
Campendonk, de sterkere persoonlijkheid. Ook in zijn kritisch werk heeft Van Ostaijen
zich meer met Campendonk dan met Stuckenberg beziggehouden. Over Heinrich
Campendonk heeft hij niet minder dan drie artikelen gepubliceerd, twee in het Frans
en een in het Duits, alle drie in elkaars verlengde liggende en alle drie daterende uit
de periode 1921-1923. In Das Kunstblatt van juni 1921 herhaalt hij wat hij enkele
maanden tevoren in Valori plastici naar voren had gebracht, voornamelijk gedachten
over aseïteit, dat wil zeggen de onherleidbaarheid van het woord, en de daarmee
samenhangende, aan de neokantiaan Salomo Friedländer ontleende ‘schöpferische
Indifferenz’, waarbij hij schilderijen van Campendonk als demonstratiemateriaal
aanvoert.
Over Stuckenberg heeft Van Ostaijen nooit een artikel geschreven, maar wel heeft
hij op beslissende plaatsen in zijn theoretisch oeuvre diens schilderijen als toelichting
gebruikt. Voor het eerst gebeurde dat in een voordracht die hij in september 1925
op een kunsthistorisch congres in Breda hield met als titel Proeve van paralellen
tussen moderne beeldende kunst en moderne dichtkunst. Uitgangspunt van zijn betoog
is de opmerking
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van Urbain van de Voorde dat het literaire expressionisme met het expressionisme
in de beeldende kunst niets te maken had. Van Ostaijen wil daarentegen aantonen
dat er een hechte samenhang tussen schilderkunst en literatuur bestaat, maar dat er
twee soorten expressionisme zijn, die in beide kunstvormen te zien zijn, de
romantische en de organische. Het romantische, niet geobjectiveerde, door pathos
gekenmerkte expressionisme kan volgens Van Ostaijen het best aan de hand van de
film Das Kabinett des Dr Caligari worden gedemonstreerd, waarin de concrete
‘Umwelt’, de dode stof, gesubjectiveerd wordt, tot subject gemaakt. Daartegenover
stelt Van Ostaijen dan de organische richting, die probeert ‘een kunstontroering uit
te drukken, waarvan de visie in het diepste van de subjectieve voorstelling kan zijn
gelegen, doch waarvan de uitdrukking, eenmaal het streven naar veralgemenen als
premisse gesteld, zich langs een schilderkunstig- en bij de dichters langs een
lyrisch-logische weg wil verwezenliken’ (Verzameld werk, dl. II, p. 274).
Als voorbeeld voor dit logische, organische expressionisme neemt Van Ostaijen
dan een schilderij van Stuckenberg uit 1918: Architektur, waarvan helaas geen
afbeelding getoond kan worden. (Het was tot voor twintig jaar in het bezit van de
weduwe van Adolf Behne, de criticus van wie in marxistische kring het adagium
gold: Ubi Formalismus, ibi Behne.) Van Ostaijen wijst niet alleen het pathos van het
romantische expressionisme af, maar wenst ook af te zien van alle beeldspraak en
spreekt zich uit voor associatieve samenhangen in het kunstwerk. En zelfs dat stadium
wil hij nu achter zich laten om zich te beperken tot ‘het zuiver naast elkaar stellen
van toestanden die van zeer diverse oorsprong kunnen zijn’ (p. 280). Aan het slot
van zijn voordracht stelt hij een ander schilderij van Stuckenberg, met de al even
constructivistische naam Konstruktion, dat hij als hèt voorbeeld van een zuiver
formeel thematische ontplooiing beschouwt, naast zijn eigen gedicht Mélopée,
waarvan hij de intentionele structuur in een in het Frans geschreven artikel als volgt
samenvat:
‘1. allure générale déterminée par l'intention d'écrire une mélopée;
2. la première phrase, la phrase prémisse, devra, cette fois-ci, être la plus positive
de toutes;
3. les phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans le vague et j'essaierai d'y
atteindre en tirant la phrase prémisse en longueur par l'addition d'un nouveau sujet
ou d'un complément indirect;
4. il sera probablement nécessaire de syncoper quelque part pour donner plus de
distance à ce qui suivra’ (Verzameld werk, dl. II, p. 289).
Wij zijn nu op een beslissend moment in Van Ostaijens lyrische ontwikkeling
gekomen, daar waar hij het gebied van de eenvoudige herhaling en de associatie,
zoals wij die hebben leren kennen in Metafysische jazz met zijn ‘The Lord is my
Life’ en zijn overgang van Bois de Boulogne naar Tiergarten heeft verlaten en verder
gaat op de weg van de zuivere juxtapositie. In zijn Bredase voordracht stelt Van
Ostaijen zijn gedicht Mélopée niet naast een werk van Picasso, Léger of een
internationaal bekend kubist, maar naast een schilderij van zijn vriend Fritz
Stuckenberg:
Onder de maan schuift de lange rivier
[de premissezin]
over de lange rivier schuift moede de maan
[nieuw subject en toevoeging van adverbium]
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onder de maan op de lange rivier schuift de kano
naar zee
[nieuw subject, verlenging]
[tijd voor een syncope om afstand te creëren:]
langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
[steeds vager wordende premissezin]
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en
de man
waarom schuiven de maan en de man getweeën
gedwee naar de zee

In een volgende voordracht die Van Ostaijen in januari 1926 onder de titel
Gebruiksaanwijzing der lyriek in Antwerpen hield, blijft hij met hardnekkigheid
vasthouden aan zijn recept van woordmystiek vermengd met zakelijkheid. Lyriek
definieert hij nu als een zwakke vorm van extase: ‘Evenals de extase heeft de poëzie
eigenlijk niets te vertellen, buiten het uitzeggen van het
vervuld-zijn-door-het-onzegbare [...] De dichterlijke ziel kent slechts dit ene verlangen
dat zij steeds wil uitdrukken het vervuld-zijn door het in het transcendente boren van
het woord’ (Verzameld werk, dl. II, p. 374). Het gaat naar Van Ostaijens oordeel niet
om de betekenis van het woord, noch om zijn klankwaarde, maar om iets dat
daartussen ligt: ‘de resonans van het woord in het onderbewustzijn - resonans die
naar de oppervlakte te voeren mij de feitelijk lyriese taak schijnt - zij ligt tussen de
zin en de klankwaarde.’ Is deze duikersopdracht uitgevoerd en zijn beide verenigd,
dan ‘spreek ik van de sonoriteit van het woord en daarmee bedoel ik, zoals in de
schilderkunst, het trillen der waarden tot elkaar.’ Men zou dit deel van zijn betoog
kunnen reduceren tot: sonoriteit is toegepaste resonantie. Maar Van Ostaijen gaat
verder met het maken van onderscheid tussen volle sonoriteiten en ‘eenzijdige
sonoriteiten, zulke die alleen door klankwaarde of alleen door de zin verwantschap
ontsluieren’. Een gedicht dat alleen ‘met het afwegen van zulke verwantschappen is
vervuld’ is Spleen pour rire:
Het meisje dat te Pampelune geboren tans te
Honolulu woont.

Met zijn twee syncopen en met zijn steeds vager wordende premissezin is het naar
het recept van Mélopée tot stand gekomen. Het heeft een Heine-achtige ironie, want
na de veelvuldige herhaling van de premisse is de conclusie: ‘dit pampeluner meisje
ken ik niet.’ Het is vol kleur, het handelt over schilderen en over verf, over heldere
primaire kleuren, rood, blauw, geel, maar het is met even heldere klinkers, assonanties
en alliteraties in eerste instantie op klankwaarde gericht. Via

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

16
het evenwicht van de klankwaarde accepteren wij het groteske gebeuren van een
meisje dat in het Noordspaanse stadje Pamplona is geboren en dat nu op Hawaii
woont, waar zij met de traditionele bloemslingers om haar hals in etherische onschuld
ongekleed door het leven gaat en zelfgeschilderde vogels houdt. Een dagdroom, die
wordt verstoord. Een interpretatie naar de betekenis van de woorden is niet
onmogelijk, maar het ‘trillen der waarden tot elkaar’, zowel wat de klanken als de
kleuren betreft, is toch het voornaamste effect. Net als bij Mélopée is de intentionele
structuur van het gedicht terug te voeren op Fritz Stuckenbergs schilderij Konstruktion.
Het verbaast ons nu niet meer dat Spleen pour rire is opgedragen aan Fritz en Sophie
Stuckenberg. Ook is het duidelijk dat het bij deze opdracht niet gaat om een
vriendschappelijk gebaar, maar om de erkenning van een wezenlijke
kunstenaarsverwantschap.
Afsluitend stellen we vast dat de onbekende jonge Vlaamse dichter Paul van
Ostaijen en zijn vriendin zo'n indruk op Fritz Stuckenberg hebben gemaakt dat het
portret van hen tweeën als het hoogtepunt van zijn oeuvre kan worden beschouwd.
Daartegenover heeft het werk van de beide schildervrienden Campendonk en
Stuckenberg de literatuuropvattingen van Paul van Ostaijen nog sterker beïnvloed.
Voor zijn late lyriek, die een muzikale status nastreeft, zijn de constructivistische
schilderijen van Stuckenberg voorbeeld geweest: ‘de la musique avant toute chose’
gekruist met ‘ut pictura poesis’. Dat is in de Van Ostaijen-kritiek, hoewel die zich
in het algemeen meer met literair en literair-kritisch vergelijkingsmateriaal bezighoudt,
ook wel erkend. In deze voordracht is het de bedoeling geweest Stuckenbergs aandeel
aan de literaire ontwikkeling wat meer reliëf te verlenen.
In de discussie om Fritz Stuckenberg, een discussie die veel moeilijker op gang
komt, moet anderzijds nu niet meer over het hoofd worden gezien dat hij juist deze
opmerkelijke invloed heeft gehad. Telkens weer is Stuckenberg als niet veel meer
dan een brave bloemenaquarellist en arabeskenontwerper voor linoleumpatronen
afgeschilderd. Maar naast deze secundaire schildersactiviteit staat zijn constructivisme,
dat juist door zijn tektonische kwaliteit het Van Ostaijen heeft mogelijk gemaakt zijn
concept van een organisch expressionisme uit te werken en het in zeldzaam
harmonische poëzie om te zetten.
F. Bulhof

Literatuur:
Paul van Ostaijen, Verzameld werk. [Uitgeg. door Gerrit Borgers.] Amsterdam
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Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen, een documentatie. Den Haag 1971;
Paul van Ostaijen, Poesie. Übertragung und Nachwort von Klaus Reichert.
Frankfurt 1966;
Ludwig Schreiner, Fritz Stuckenberg 1881-1944 in: Niederdeutsche Beiträge
zur Kunstgeschichte. VII (1968), pp. 247-282.
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Bildnis P. und E. van Ostaijen
(Behorende bij Nieuw Letterkundig Magazijn, jaargang IV, nummer 1 (mei 1986)

1984
Sinds lang had ik in Orwells boek
niet meer gelezen en ik zoek
na het zien van de film verdwaasd
naar mijn Julia, het laatst
dat ik haar zag was in de hel
Uit een door oorlog geteisterde cel
probeer ik op te bellen, maar de hel
is onbereikbaar en ik loop
de wijk door van de proles in de hoop
toch lid te kunnen blijven van de Kernpartij Weer thuis bij Judy is de angst verdwenen
het is anno '84 en ik sta met beide benen
in de werkelijkheid: weer is het vrede
met verre oorlogshaarden in het heden
Hongersnood in Afrika, minister onpersoon
schreeuwen de krantekoppen maar ik woon
vrij van tv en radio in ons hok
en luister naar kwartetten van Bartók
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In '85 moet ik weer naar MiniwetNieuwspraak voor het Ministerie van Wetenschap
doch deze kerstvakantie lig ik lang te bed
ga naar Hoog Soeren om te overleven
terwijl in Afrika mijn broeders sneven

De fut eruit?
Mijn tijd gaat op in rituele handelingen
ouder wordend formaliseer je dingen
die vroeger automatisch gingen
Zo werd ik slaaf van zelfgeschapen rituelen
rond opstaan, wassen, scheren en de vele
andere dagelijkse onderdelen
Het koffiekopje 10 x omgewassen
je lul achter het hemd na't plassen
vroeger kon het allemaal niet schelen
maar kleinigheden zijn een groter rol gaan spelen
De dagproduktie loopt erdoor terug
1001 gewoontetjes maken minder vlug
je wordt er moe van, het kost vrije tijd
binnenkort is VUT realiteit

Kees Winkler

Uit de commissies

Depressie, consumptie en innovatie (Samenvatting)
De crisis der jaren dertig begint in Nederland relatief laat; relatief laat ook pas,
1931/begin 1932 geven experts en publiek uitdrukking aan somberheid. Aan de
andere kant duurt de malaise hier lang. De stagnatie gaat vrijwel tot aan de tweede
wereldoorlog door. Aan de vooravond van de oorlog zijn er nog driehonderdduizend
werklozen geregistreerd. Toch is het beeld paradoxaal. De loonindex daalde weliswaar
sterk, maar minder dan de prijsindex. Ondanks de salarisverlaging van gemiddeld
zestien à twintig procent, bleef het sparen toenemen, kennelijk door verminderde
drang tot consumeren. Evenwel was geen sprake van reële bezuiniging op de uitgaven
voor voeding. De consumptie van fruit, suiker, koffie, zout, melk en melkprodukten
nam toe; ook die van aardappelen, eieren. Vooroordelen tegen bepaalde
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voedingsmiddelen bleven onverzwakt: magere melk, magere kazen, paardevlees,
tomaten, bruin brood, bepaalde kleuren, geuren en smaken, speciaal van chemisch
bewerkt voedsel. Juist nu, ondanks de malaise, wordt kwaliteitsverbetering van
voedsel intensief nagestreefd en ontplooit de Keuringsdienst van Waren grote activiteit
- waarschijnlijk ook om banen veilig te stellen, maar dat valt buiten de lijn van deze
paragraaf.
Elektra en gas, ook voor bereiding van voeding gebruikt, noteerden eveneens hoger
verbruik dan in de jaren twintig, al valt de geleidelijke vervanging van gas door
elektriciteit duidelijk op. Daling trad in bij de uitgaven voor woningonderhoud,
huishoudelijk textielgoed, kleding, schoenen en schoenreparaties, kapper en zeep.
Motorfietsen en fietsen waren blijkens de cijfers immuun voor de crisis. De uitgaven
voor rook-
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artikelen (sigaren, sigaretten) namen niet af, wel enigszins die voor tabak, gedistilleerd
en, sterker, die voor bier. De recreatie viert hoogtij, trouwens ook in andere vormen
dan roken en drinken: toerisme met name, bioscoop. Wel treedt verschuiving op
binnen de sector van het culturele amusement en noteert men lagere entreeprijzen.
Aanhoudende bloei in de categorie van farmaca (panacees, tranquillizers, die nog
vrij verkrijgbaar zijn). De bouwcyclus komt niet overeen met wat de economische
theorie zou doen verwachten: in de crisisjaren bleef men er lustig op doorbouwen
en had ook de wijksanering kennelijke prioriteit. Zeer opvallend is de geneigdheid
der consumenten tot innovaties: aanschaf van nieuwe produkten, vooral in de sfeer
van elektrische apparatuur. Radio, stofzuigers, elektrische strijkijzers en meer dergelijk
spul. (Op dit punt wijdde spreker in zijn voordracht uit over het vraagstuk van de
samenhang en, al of niet, periodiciteit van conjunctuurgolf - in cash dalende lange
golf - en innovatiegezindheid der ondernemers enerzijds, innovatiebereidheid van
consumenten anderzijds.)
De conclusies van de voordracht waren de volgende:
1. Wij zien in de crisisjaren dertig een nog altijd sterk consumptief gebleven
maatschappij, maar die wel verschuivingen aanbrengt in haar prioriteiten, in
elk geval enkele opmerkelijke verschuivingen.
2. Er is geen reden om aan te nemen, dat de depressie de mensen met een verzekerd
inkomen onder grote druk zette, ook niet als zij die crisis toch wel voelden.
3. De overeenkomst tussen de gezinsbudgets, blijkens enquêtes en de kostelijke
bron ‘huishoudboekjes’, van 1923-1924 en 1933-1934 is bepaald treffend,
afgezien van de gesignaleerde verschuivingen.
4. Wij constateren wel bezuiniging op enkele posten, maar niet op goederen, die
het leven veraangenamen of vergemakkelijken. Er is discretionair inkomen en
er wordt gespaard.
5. In een aantal opzichten vindt men verschuivingen naar goedkopere oplossingen
voor dezelfde of overeenkomstige functies.
6. Ambtenaren, vastbetaalden, waren goed af. Zij vormden een stabiele
consumentengroep.
7. De consumptie is in het totaal niet toe- en niet afgenomen. Noch in de gebruiks-,
noch in de verbruikssector.
8. De volle klap van de crisis heeft de werklozen getroffen. Van die werklozen
zijn er in 1936 een half miljoen. Dat is op een beroepsbevolking in Nederland
van tweeëneenhalf à drie miljoen zo'n twintig procent: mensen, die in
tegenstelling tot nu wel degelijk werk zoeken. Een bepaalde mate van ‘zwart
circuit’ lijkt een noodzakelijke veronderstelling om allerlei uitgaven te verklaren,
die eigenlijk niet konden maar toch gedaan werden. Wel had de ontwikkeling
van afbetalingssystemen grote invloed. Dat ‘zwarte circuit’ van die dagen was
dan niet, zoals nu, van fiscaal (of anti-fiscaal) karakter, maar men onttrok zich
naar beste kunnen aan de controles van registrerende werklozensteunverlenende
instanties.
H. Baudet
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Enige aspecten van de cognitieve semantiek (Samenvatting)
De spreker tracht aan te tonen dal de betekenisopvattingen van de structurele semantici
niet stroken met de psychologische werkelijkheid van de taalgebruiker. In hun visie
moet een vrijgezel omschreven worden als: [nog] niet gehuwde man. Daarmee is
nog geen antwoord mogelijk op de vraag: is een priester een vrijgezel? iemand die
net weduwnaar is geworden? een veertigjarige man die net gescheiden is?
De cognitieve semantiek stelt ons wel in staat die vragen te beantwoorden. Zij vat
immers de betekenis op als een open categorie. Een vogel moet kunnen vliegen,
vleugels, veren en een snavel hebben, maar de pinguïn kan toch tot de categorie vogel
worden gerekend omdat hij een familiegelijkenis met de andere leden van de categorie
heeft. De cognitieve semantiek onderscheidt prototypische leden van een categorie,
die aan alle kenmerken van de categorie beantwoorden en leden die zich steeds verder
van de prototypische kern verwijderen.
In de stereotype-theorie wordt gesproken van een linguïstische arbeidsverdeling.
De goudexpert moet alle chemische aspecten van het goud kennen, de gewone
taalgebruiker weet genoeg als goud voor hem geelblinkend en kostbaar is.
De spreker behandelt als hamvraag ten slotte de kwestie of deze theorieën hem,
als lexicograaf, het leven makkelijker maken en concludeert tot een somber: ‘neen’.
Althans: ‘neen’ omdat zij hem niet in staat stellen een betekenisomschrijving uit de
hoed te toveren. Echter: ‘ja’, omdat de prototypische en stereotypische theorieën
hem enig inzicht verschaffen in de structuur van de betekenis.
H. Heestermans

Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde opgericht
De laatste jaren is de belangstelling voor de Indisch-Nederlandse letterkunde
aanzienlijk toegenomen. Daarom is op 25 september 1985 te Leiden door Reggie
Baay, Rob Nieuwenhuys en Peter van Zonneveld een werkgroep opgericht, die zich
met deze bijzondere tak van de Nederlandse literatuur gaat bezighouden. De
werkgroep wil de studie bevorderen van ‘wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot
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op heden’, zoals de ondertitel luidt van de Oost-Indische spiegel van Rob
Nieuwenhuys. Men denkt aan het organiseren van lezingen en symposia, het opzetten
van een documentatiesysteem en van een lopende bibliografie en geeft een tijdschrift
uit, geheten Indische Lettëen.
Dit documentatieblad van de werkgroep staat onder redactie van Reggie Baay,
Joop van den Berg, Frits Jaquet, Rob Nieuwenhuys, Gerard Termorshuizen en Peter
van Zonneveld en zal vier maal per jaar verschijnen. De eerste aflevering verscheen
in maart 1986; zij bevat bijdragen van Rob Nieuwenhuys (over zijn Oost-Indische
spiegel), Gerard Termorshuizen (over Daum), Peter van Zonneveld (over
negentiende-eeuwse afscheidsgedichten) en Joop van den Berg (over S. Kalff); Frits
Jaquet verzorgde een rubriek met bibliografische informatie.
Het bestuur van de Maatschappij zou deze werkgroep graag in de Maatschappij
opgenomen zien. Een voorstel in die richting zal op de jaarvergadering aan de leden
worden voorgelegd. De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde zou dan dezelfde
status kunnen krijgen als de Werkgroep 19e eeuw, die in 1976 onder auspiciën van
de Maatschappij werd opgericht. Men hoeft dus geen lid van de Maatschappij te zijn
om lid van deze werkgroep te kunnen worden; het lidmaatschap staat open voor
iedereen. De contributie bedraagt ƒ 35,00 per jaar. Leden ontvangen Indische Letteren
gratis. Men kan zich opgeven als lid door het overmaken van dit bedrag op giro
1977068 ten name van R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering, onder
vermelding van ‘Indische Letterkunde’; men ontvangt dan zolang de voorraad strekt,
ook de tot dusver verschenen aflevering(en).
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Uit de bibliotheek

Vrienden onder elkaar
Joh. C. Breen vermeldt in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek in zijn
bijdrage over mr. Zacharias Henric Alewijn onder andere: ‘De Bibliotheek der
Maatschappij d. Ned. Lett. bezit een aantal waardevolle oude handschriften, door
hem gelegateerd, benevens eenige bundels aanteekeningen van zijne hand over
taalkundige onderwerpen en eene verzameling brieven uit de jaren 1761-88 aan Prof.
M. Tydeman, met wien hij sinds zijn studententijd in warme vriendschap was
verbonden.’
Onlangs heeft de bibliotheek van de Maatschappij een nieuw blijk van die
vriendschap verworven in de vorm van een Leidse uitgave van de Institutiones uit
de Codex JustinianiEditio altera et emendatior. Lugduni Batavorum, apud Samuelem
Luchtmans, 1744.4o. die in 1762 door Alewijn aan Tydeman werd geschonken,
waarschijnlijk bij gelegenheid van Tydemans promotie tot doctor in de rechten. Het
boek bevat de volgende door Alewijn geschreven opdracht:
Meinardo Tijdeman, Suollano, civi Trajectino, I.V.D.
dono dedit
Z.H. Alewijn, Amstelaedamensis, I.V.S.
Quem sibi Suolla suis gratatur moenibus ortum,
Isala splendorem quem vocat alta suum,
Quem pia discipulum vidisse Daventria jactat,
Quem Trajectinae splendida templa scholae,
Quem sibi praeconem gaudens Marcellus adeptum
Vlpius Elysii laetior arva colit;
Illum ego amicitiae firmo mihi foedere junctum
Glorior, ac socium nuper habere domus
Forsitan huic alius jam nunc locus invidet urbi
Et sibi praesentem te, TYDEMANNE, cupit.
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I, quo fata vocant: sed ne languescere credas, Hunc librum nostri pignus
amoris habe.
Trajecti ad Rhenum, a.d. III idus Jun. A. Ae. Dion. MDCCLXII.
Z.H. Alewijn, I.V.S.
In vertaling luidt de opdracht als volgt:
Aan Meinard Tijdeman uit Zwolle, burger van Utrecht, doctor in de beide
rechten, heeft
Z.H. Alewijn uit Amsterdam, student in de beide rechten, (dit boek) ten
geschenke gegeven.
Van wie Zwolle zich gelukkig prijst dat hij binnen haar muren is geboren,
Wie door de diepe IJssel haar sieraad genoemd wordt,
Van wie het vrome Deventer zich erop beroemt hem als scholier gezien
te hebben,
Evenzo het schitterende gebouw van de school in Utrecht,
Wie Ulpius Marcellus verheugd als zijn lofredenaar verworven heeft
En nu blijer in de Elyzeese velden woont;
Die man is met mij verbonden door een hecht vriendschapsverdrag
- Ik zeg het vol trots - en die heb ik sinds kort als huisvriend.
Misschien is een andere plaats nu wel jaloers op deze stad
En verlangt hij vurig dat jij, Tijdeman, in hem aanwezig bent.
Ga, waarheen het lot je roept, maar heb dit boek in je bezit
Als bewijs van onze vriendschap, zodat je niet gelooft dat die wegkwijnt.

Utrecht
11 juni in de jaartelling van Dionysius 1762.
Z.H. Alewijn student in de beide rechten
Beiden waren ooit lid van de Maatschappij. Het leek mij aardig de lezers van het
Nieuw Letterkundig Magazijn van deze nieuwe aanwinst op de hoogte te stellen.
J.J.M. van Gent bibliothecaris

Uitreiking Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1985
Op zaterdag 1 maart jongstleden vertrok uit Amsterdam een autobus met leden van
de Maatschappij, onder aanvoering van Adriaan van Dis, voorzitter van de Commissie
voor schone letteren. Te Leiden en te Den Haag voegden zich meer leden bij dit
opgewekte gezelschap, waarna de weg naar Antwerpen werd ingeslagen. Aldaar
werd in een stemmige omgeving aan de dichter Benno Barnard de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs 1985 uitgereikt. Adriaan van Dis gaf een korte uiteenzetting over
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de relatie tussen Noord en Zuid in de afgelopen twee eeuwen, voor zover het de
Maatschappij betrof. Hierbij werden enige volslagen onbekende dichtregels van de
Noord-Nederlander Bilderdijk over de Zuid-Nederlander Kesteloot aan de vergetelheid
ontrukt. Daarna volgde een optreden van de Vlaamse dichter-entertainer Tom Lanoye,
die op professionele wijze zo nu en dan verrassende teksten ten gehore bracht, waarop
door de aanwezigen geheel verschillend werd gereageerd. Eddy van Vliet las het
jury-rapport voor, waarin de kwaliteiten van Barnards dichterschap werden besproken,
in het bijzonder wat de bekroonde bundel Klein Rozendaal betreft. Ten slotte sprak
de in Nederland geboren, maar in België wonende laureaat een dankwoord uit, waarin
hij de superioriteitsgevoelens van het Noorden jegens het Zuiden aan de orde stelde
(zie hierna). Het feestelijke programma werd afgesloten door een receptie, waarbij
de banden tussen Noord en Zuid onder het genot van geestrijk vocht werden
aangehaald. Ook tijdens de terugreis was de stemming uitstekend; toen de autobus
eindelijk tegen het middernachtelijk uur in de hoofdstad terugkeerde, konden de
deelnemers terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

België voor Hollanders
Dames en heren,
De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1985 is mij toegekend door de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, op voordracht van een jury die bestond uit drie
Nederlanders en een Vlaming. Weliswaar is die jury altijd zo samengesteld, maar ik
ben de eerste prijswinnaar met een Nederlands paspoort en een Belgische
identiteitskaart. Geboren in Amsterdam, als taalcorrector werkzaam bij een Antwerpse
uitgeverij. Het is zoiets als bier en jenever door elkaar drinken: het wordt steeds
leuker, tot de volgende ochtend. Sinds ik in België woon, leef ik in een roes en heb
ik tegelijkertijd een kater.
België bestaat 156 jaar, wat tegen de achtergrond van de Europese geschiedenis
betrekkelijk kort is. In die periode zijn de Belgen er dan ook niet in geslaagd om
over het bestaan van hun land overeenstemming te be-
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reiken. Desondanks werd vrijwel de gehele Middelnederlandse letterkunde hier
geproduceerd; en desondanks was Antwerpen vijfhonderd jaar geleden, toen men in
Amsterdam nog tot zijn enkels in de modder wegzakte, al een Europees centrum.
Wat mij blijft verbazen is de ‘Selbsthass’ van de Belgen, terwijl dat onhandige
sentiment juist voor mij heel begrijpelijk zou moeten zijn. Het Belgische probleem
is namelijk het mijne: het is het probleem van iemand wiens nationaliteit niet in
overeenstemming is met zijn identiteit.
Wat mij eveneens blijft verbazen is de houding van de Hollanders tegenover de
Belgen, die een onontwarbare knoedel vormt van eigenwaan, burengerucht,
provincialisme en onwetendheid. Die houding is een tot vooroordeel verstarde
Belgenmop, waarvan de pointe de verteller doorprikt als een speld een ballon. Uit
irritatie over die Hollandse houding ben ik de afgelopen jaren in gesprekken en
artikelen steeds vaker België gaanuitleggen aan mijn landgenoten. En eigenlijk zou
ik een boek willen schrijven met de titel België voor Hollanders bevattelijk verklaard.
Dat impliceert helemaal niet dat ik geen kritiek op België heb: ik heb veel bezwaren
tegen dit land. Maar die bezwaren zijn gefundeerd op een tienjarig verblijf, en niet
op een weekendje Antwerpen.
Om iets van België te begrijpen moet een Hollander op de hoogte zijn van drie
historische feiten en hun gevolgen.
Op 17 augustus 1585 werd Antwerpen door de troepen van Parma ingenomen,
-een gebeurtenis die mij overigens vier eeuwen later aan een broodwinning zou
helpen. Een week na de val van de stad arriveerde de eerste Antwerpenaar in
Amsterdam en bedacht een Amsterdammer de eerste Belgenmop. (Tijdens het beleg
duwen twee Antwerpenaars een blijde naar de vestingmuren. Op een gegeven moment
leidt de kortste weg door een poortje, waarboven een bord hangt met de tekst ‘Max.
toelaatbare hoogte 2.20 m’. De blijde is twee meter veertig hoog. Zegt de ene
Antwerpenaar tegen de andere: ‘Jef, ziedegij de schout? Nee? Allee, bollen!’)
Op 5 februari 1831 stak de Nederlandse marineofficier Van Speijk de lont in het
kruitvat en liet de kanonneerboot exploderen die kort daarvoor Antwerpen nog lid
bestookt. Het typerende aan deze geschiedenis is niet dat een Hollander in België de
lucht invloog, maar dat dat met zoveel lawaai gepaard ging. Van Speijks patriottische
knal echoot nog altijd na in de gênante luidruchtigheid waarmee Hollanders in
Antwerpse cafés de autochtone eigenaardigheden becommentariëren.
Op 4 augustus 1914 begonnen de Duitsers hun opmars
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door België, die uiteindelijk bij het riviertje de IJzer in West-Vlaanderen vast zou
lopen. Een andere grap, namelijk dat België onze wat breed uitgevallen grens met
Frankrijk vormt, werd toen een macabere waarheid, - des te gruwelijker omdat die
grens tussen het Germaanse en het Latijnse deel van Europa ook nog eens dwars
door de Belgische linies liep: duizenden Vlaamse soldaten sneuvelden met het
mosterdgas in hun longen of werden uiteengereten door de schrapnels, omdat ze de
bevelen van hun Franstalige meerderen niet verstonden en op het verkeerde moment
uit hun loopgraven naar voren stormden. Op datzelfde moment zat een Hollandse
huismoeder charitatieve aardappels te schillen voor haar Belgische vluchtelingen.
Al deze jaartallen zijn bekend. Toen ik in een artikel voor een Nederlands literair
tijdschrift uitvoeriger op hun betekenis voor België inging, merkte een redacteur op
dat ‘iedereen dat toch wist’. Het bevreemdende is nu juist dat ‘iedereen’ de feiten
wel kent, maar dat bijna niemand enig benul heeft van de Vlaamse gevoeligheden
die er de psychologische consequentie van zijn.
Terwijl de Amsterdammers, opgestuwd door de Vlaamse ‘brain drain’, hun Gouden
Eeuw ingingen, verpauperde Vlaanderen, beroofd van zijn hersenen en zijn
handelsinstinct als het was. De eigenlijke mop van de Belgische Hollandermoppen
is dat de financiële gewiekstheid van de Hollanders mede door de aanwezigheid van
Vlaamse kooplieden is gestimuleerd.
Ik wil niet beweren dat de lobotomie van 1585 de enige oorzaak is geweest van
het Vlaamse verval, dat pas na de tweede wereldoorlog definitief is gekeerd. Ik wil
wel beweren dat het Hollandse meerderwaardigheidsgevoel, dat voornamelijk berust
op het verschil tussen standaardtaal en dialect, daar alles mee te maken heeft. Na
1585 werd het wingewest Vlaanderen leeggeroofd vanuit Madrid, genegeerd vanuit
Wenen, onderdrukt vanuit Parijs en neerbuigend behandeld vanuit Amsterdam, want Willem I onderhield zich ook liever in het Frans te Brussel dan in het Vlaams
te Antwerpen. Sinds 1585 is Vlaanderen precies 147 jaar niet bezet geweest, en
gedurende die 147 jaar is het geschoffeerd vanuit Brussel, wat voor de meeste
Vlamingen even ver is als Madrid en Wenen. (In een voor Vlamingen bestemde tekst
zou ik me weer druk kunnen maken over de Vlaamse apathie en onwetendheid met
betrekking tot Brussel.)
Standaardtaal en dialect. Omdat de economie uiteindelijk bepaalt wie er beschaafd
spreekt, is het geen wonder dat een streek die bijna vier eeuwen lang leeggeplunderd
en achterlijk gehouden is niet de ‘standaardtaal’ heeft voortgebracht. Omdat
Vlaanderen in de middeleeuwen economisch bloeide, is de Middelnederlandse
letterkunde grotendeels in het Vlaams geschreven; en als Antwerpen niet was gevallen,
spraken we nu allemaal Vlaams. Het is trouwens een mirakel dat de Vlamingen
bereid zijn om het uit stopwoorden samengestelde Hollandse gegorgel als ‘standaard’
te erkennen, maar goed.
Standaardtaal en dialect. Een van de onderschatte tragedies uit de Westeuropese
geschiedenis is het feit dat de zogenaamde Vlaamse Beweging, die voor Vlaanderen
en dus ook voor de taal van Vlaanderen ijverde (en nog altijd ijvert), haar inspiratie
heeft moeten ontlenen aan een loopgravenoorlog en haar doelstellingen een oorlog
later heeft menen te kunnen verwezenlijken in een pact met de duivel. Minstens zo
tragisch is het feit dat ‘Holland’ daar grosso modo nooit iets van gesnapt heeft.
Collaboratie, Oostfront, IJzerbedevaart: de meeste Vlaamse intellectuelen hebben
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zich uit begrijpelijke schaamte van de bezoedelde Vlaamse Beweging afgekeerd.
Allicht, als ik Vlaming was zou ik me daar ook verre van houden. Maar de meeste
Hollandse intellectuelen doen geen enkele moeite om ook maar iets te begrijpen van
dat hele ingewikkelde Vlaamse complex van misverstanden,
minderwaardigheidsgevoel en ideologische misdadigheid.
Wat ik de Hollanders kwalijk neem is hun laksheid, hun flagrante onbegrip, de
intellectuele gemakzucht waarmee ze het vrijwillige fascisme van Ezra Pound en het
schaamteloze antisemitisme van Céline met hun schitterende oeuvre vergoelijken en
tegelijkertijd alle Vlaamse collaborateurs en activisten als nazi's en Léon Degrelles
beschouwen, - als ze al weten wie Degrelle überhaupt is. (Zeker, een kwart van de
IJzerbedevaartbezoekers mag van mij levend onder de IJzertoren begraven worden,
84 meter onder de woorden ‘Nooit meer oorlog’. Degrelle is overigens een Waal,
die het Waalse Oostfrontlegioen op poten zette.)
Wat ik die Hollandse intellectuelen kwalijk neem is dat ze opeeens alles willen
weten over de inquisitie in het veertiende-eeuwse Franse bergdorp Montaillou, maar
dat geen hond Mijn land in de kering van Karel van Isacker heeft gelezen. Goed, die
Van Isacker is een vervelende jezuïet en zijn gebruik van de ‘standaardtaal’ is
aanvechtbaar, maar het is toevallig wèl een goed boek. (O, en zeker, ik neem het de
Vlamingen kwalijk dat ze boos zijn als ik een pleidooi houd voor de poëzie van hun
eigen Anton van Wilderode, die ook de auteur is van een groot aantal versjes ter
gelegenheid van de jaarlijkse IJzerbedevaart, - boos omdat ik mij kritisch over de
IJzerbedevaart uitlaat, dan wel boos omdat ik niet kritisch genoeg ben over de
IJzerbedevaart en de reactionaire katholiek Van Wilderode. En dat ze Het verdriet
van België niet lezen, dat neem ik ze ook kwalijk.)
Ik kan niet tegen Hollanders die in Brusselse restaurants in slecht Frans goed eten
bestellen. Ik kan niet tegen die Hollander die in een Brussels café luidkeels met Brel
meezingt: ‘Messieurs les Flamingants, je vous emmerde’, zonder dat hij weet waarom
Brel die tekst schreef. En ik kan niet tegen die Hollandse dame in broekpak, die bij
een Vlaamse tramconducteur in Brussel vlak voor mijn neus een kaartje koopt in het
potsierlijke Frans dat ze op de MMS heeft geleerd, zich vervolgens omdraait en tegen
haar vriendin zegt, in het afgestompte Nederlands dat ze van de televisie nabauwt,
dat ze ‘hier weer 's lekker haar Frans op kan halen’.
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Nog iets anders, ik las het toevallig gisteren: ‘De aanblik van het Antwerpse Centraal
Station is, zelfs in de volle zon, nooit het toppunt van vrolijkheid geweest. Het toch
al wat protserige gebouw staat te krap tegen het begin van de Keyserlei aangepropt
en krijgt zo een extra dimensie naar het groteske toe. [...] Fancy torentjes willen,
vanuit de Pelikaanstraat gezien, het idee van een kasteelmuur creëren.’ Dit idiote
proza van de hand van Henk Strabbing stond op 1 februari 1986 in De Volkskrant,
midden in een periode dat iedere Belg met enig architectonisch
onderscheidingsvermogen schietgebeden opzendt voor het behoud van dat ‘toch al
wat protserige gebouw’, - het staat namelijk op instorten (en dat het op instorten staat
en dat de fondsen voor de restauratie ervan maar niet vrijkomen, daarover maak ik
me dan weer kwaad in een verhaal over de Bèlgische laksheid).
Fancy torentjes: toevallig telde ik als kind altijd die torentjes, wanneer ik met mijn
ouders per trein naar Antwerpen reisde. Ik kende hun getal, nog zoveel torentjes tot
het station dat overal ter wereld stond maar niet in Nederland. Weet die Strabbing
veel. Die ziet alleen maar een gebouw waardoor hij straks gelukkig weer verdwijnt.
Ik ben erg blij met mijn bekroning en ik dank de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en de door haar aangestelde jury van harte. De Van der Hoogt-prijs is
een aanmoedigingsprijs. Ik voel mij zeer aangemoedigd.
Benno Barnard

Eddy van Vliet leest het juryrapport voor

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

25

[nummer 2]
Redactioneel
Het afsluitende nummer van de vierde jaargang van het Nieuw Letterkundig Magazijn
staat voor een groot deel in het teken van de eigen Maatschappij-activiteiten. Daarbij
nemen de jaarvergadering, waarvan een beknopt verslag is opgenomen, en de
samenvattingen van de voordrachten op de Slauerhoffmiddag door G.J. Zwier en dr.
W. Blok geen onbelangrijke plaats in. Ook de onthulling van een gedenksteen voor
Busken Huet in Parijs, een initiatief van de Maatschappij, zorgde voor twee toespraken
en een verslagje van de (natte) plechtigheid, terwijl Olf Praamstra's artikel hier
voortreffelijk op aansluit. Iets nieuws is het verslag van een bijeenkomst van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, de jongste tak aan de Maatschappij-eik.
Een verslag van het tiende symposium van de Werkgroep 19e Eeuw en een
mededeling over de in 1987 te verwachten Huygensfestiviteiten besluiten dit
onderdeel.
De redactie is bijzonder dankbaar dat zij ajs eerste in staat is gesteld vijf kwatrijnen
van W.A.P. Smit op te nemen als ‘voorpublikatie’ uit een te verschijnen bundel.
De negentiende eeuw is weer goed vertegenwoordigd met bijdragen van dr. C.
Soeteman over Grimm en Jonckbloet, van dr. G.J. Hooykaas over Siegenbeek en
Schrant, en van Peter van Zonneveld, die een albumblad van Aarnout Drost uitgeeft.
N. van der Blom reageerde op de publikatie van R.C. Bakhuizen van den Brinks
albumblad.
Dit nummer wordt besloten met Uit de bibliotheek en ‘verenigingsnieuws’. De
redactie wenst U bij het lezen van een en ander veel genoegen.
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Vijf brieven van Jonckbloet aan Jacob Grimm
Van correspondentie tussen Grimm en Jonckbloet zoals tussen Grimm en De Vries
kan nauwelijks sprake zijn. Voerde Jacob Grimm tussen 1852 en 1863 met De Vries
een min of meer regelmatige en thematisch sterk op het Woordenboek geconcentreerde
briefwisseling,Gepubliceerd in 130 jaar Woordenboek der Nederlandsche taal
1851-1981. Leiden 1982; en in Brüder Grimm Gedenken. Bd. 4. Marburg 1984.
Jonckbloet en Grimm schreven elkaar veeleer, zoals wij (stilistisch ver beneden hun
maat!) zouden zeggen, te hooi en te gras. Jonckbloet had blijkbaar niet dat
plichtsgetrouwe en toegewijde van een scribent als Matthias de Vries. Niet voor niets
stond hij model voor Klikspaans Flanor. Men leze behalve de Studententypen vooral
(in het Jaarboek 1892 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
het Levensbericht van M. de Vries van de hand van J. Verdam, en in de
Geschiedschrijvers van onze letterkunde van Gerard Brom het hoofdstuk over
Jonckbloet, tot beter begrip van het verschil in aard en aanleg tussen onze twee
meesterfilologen, die zich vanuit mediëvistiek en teksteditie ontwikkelden naar
respectievelijk, om het wat extreem uit te drukken, lexicografie en literatuuresthetica
en daardoor ook naar tweeërlei relatie tot Jacob Grimm, die toch oorspronkelijk hun
gemeenschappelijk voorbeeld was.
Jonckbloet maakte, na zijn promotie in Leiden,Aangezien Jonckbloet zonder
einddiploma gymnasium studeerde, kon hem het doctoraat alleen honoris causa
worden verleend, wat inderdaad onder het rectoraat van Siegenbeek geschiedde.
Alleen de jurist H.W. Tydeman was daar tegen, ‘voluit suum dissensum notari’, zoals
in de senaatsnotulen staat. Toch had Jonckbloet in het Latijn een soort proefschrift
over Lodewijk van Velthems Spieghel historiael geschreven en op 22 september
1840 verdedigd. van mei tot november 1842 een reis langs Duitse bibliotheken
waarover hij in De Gids van 1843 verslag uitbracht. Een bezoek aan Jacob Grimm
vermeldt hij daarin niet uitdrukkelijk, wel de verwijzing naar een handschrift die hij
aan Grimm te danken heeft; en het enige bewaarde, althans opgedoken briefje van
Grimm aan Jonckbloet, in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (sign. 424 B 2)
zonder jaartal en plaatsnaam: ‘Herr Dr. Jonckbloet wird gebeten uns morgen (montag
25 juli) abends die ehre seines besuchs zu erweisen. um 8 uhr. ergebenst Jac. Grimm’,
maakt een bezoek van Jonckbloet aan Jacob (en Wilhelm) Grimm op 25 juli 1842
in Berlijn waarschijnlijk. De volgende ontmoeting vond plaats op het befaamde
germanistencongres in Frankfort, september 1846. Dit werd van Nederlandse kant
bezocht door J.H. Halbertsma, W.J.A. Jonckbloet, M. de Vries en C.A. den Tex,
rechtshistoricus aan de universiteit van Amsterdam. Ook J.F. Willems te Gent was
uitgenodigd, maar hij stierf kort voor het congres.
Na Frankfort begint het postale contact waaraan we hier aandacht besteden. Nog
in 1846 zendt Jonckbloet aan Jacob Grimm een exemplaar van het eerste deel van
zijn Lancelot, waarop Grimm op 30 december heeft gereageerd, zoals blijkt uit de
eerste brief van Jonckbloet:Alle brieven zijn in het Nederlands geschreven. Voor
fotokopieën dank ik de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlijn.
Oegstgeest bij Leiden, 4 January 1847
‘Hooggeleerde heer, Hoogst aangenaam was mij de eer die mij heden te beurt viel
door de ontvangst van Uwe vriendelijke letteren van 30 dec. Met genoegen heb ik
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daaruit gezien dat het 1e deel van mijnen Lancelot U is geworden, en dat dit werk
Uwe goedkeuring mag wegdragen. Zoo het U werd aangeboden, wees overtuigd dat
het eene dringende behoefte was voor mijn hart om U daardoor een klein bewijs te
geven van de dankbaarheid die iederen beoefenaar onzer oude letterkunde bezielt
voor den man die hare beoefening als wetenschap heeft gegrondvest. De naam van
Jacob Grimm wordt hier te lande niet alleen geëerd, maar ook bemind, vooral van
diegenen, wien zoo als mij het geluk eener persoonlijke kennismaking mogt te beurt
vallen.’
Hij schrijft dan uitvoerig over de Middelnederlandse en over de Franse tekst die hij
in Parijs wil gaan collationeren, en over verder werk dat hij onder handen heeft,
Walewein, Middelnederlandse metriek en literatuurgeschiedenis, om dan als volgt
te besluiten:
‘[...] ik hoop op een professoraat te Deventer, waar ik misschien wel zal
worden benoemd wanneer Halbertsma, die daar veel invloed heeft mij niet
tegenwerkt, want wij zijn geloof ik niet de beste vrienden omdat ik niet
zooveel eerbied voor zijne kunde heb als hij wel zou wenschen. De tijd
zal 't leren. - Wat er ook moge gebeuren, wees overtuigd dat ik mij steeds
zal verheugen in de blijken van vriendelijke welwillendheid die ik van U
mogt ontvangen zoo dikwijls ik het geluk had dat de omstandigheden mij
met U in aanraking bragten. Veroorloof mij dat ik mij bij voortduring in
die welwillendheid aanbevele en ontvang de verzekering mijner
onbegrensde achting en genegenheid
Van harte de Uwe
Jonckbloet
P.S. [...] de Vries [...] is voor weinige dagen benoemd tot praeceptor aan het
Gymnasium te Leiden.’
Drie exemplaren van de inmiddels klaargekomen verhandeling over
Middelnederlandsche epischen versbouw gaan anderhalf jaar later naar Berlijn met
het verzoek aan Grimm om daarvan één aan H.F. Massmann te geven en één aan
Franz Pfeiffer (Stuttgart) te zenden, alsmede enige prospectussen van de Geschiedenis
der Middelnederlandsche dichtkunst, ‘met de bede die onderneming in Duitschland
door Uwen rijken invloed te willen ondersteunen’ en er een paar mee te sturen aan
Pfeiffer, ‘om mijne zaak in het Zuiden te bevorderen’; via Berlijn is een vlottere
bestelling te verwachten dan rechtstreeks. Uit hetzelfde begeleidend schrijven waaruit
zojuist werd geciteerd:
Deventer 12 Juny 1848
‘[slot] Dat ik mij tot wederdienst bereid verklare is natuurlijk - en toch
waag ik die verklaring alleen met het oog op de fabel van de muis en den
leeuw. - Na U van mijne innige hoogachting en bewondering, maar niet
minder van mijne hartelijke genegenheid opnieuw de verzekering gegeven
te hebben blijf ik
Uwed's bereidvaardige dienaar
Jonckbloet’
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Enige publikaties van zijn hand moeten door Grimm omstreeks Pasen 1851 aan
Jonckbloet gestuurd en door
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deze vervolgens niet beantwoord zijn, getuige een wat knorrige opmerking in een
brief van Grimm aan M. de Vries (23 mei 1852): ‘Was macht Jonckbloet? er musz
etwas gegen mich haben, weil er mir auf meinen letzten brief, womit ich ihm ostern
vor einem jahr meine lex salica und noch anderes übersandte, keine silbe erwidert.
unvorsichtigerweise hatte ich das paket noch nach Oegstgeest bij Leiden adressiert,
statt nach Deventer.’ Als dan kort daarop de grondlegger van het Woordenboek der
Nederlandsche taal naar Berlijn gaat om daar met de gebroeders Grimm
lexicografische problemen te bespreken, krijgt hij een brief van Jonckbloet mee,
waarin deze verzekert wèl geschreven te hebben, maar zich dan toch excuseert:
Deventer 15 July 1852
‘[...] De Vries schrijft mij dat Gij de goedheid hebt op te merken dat ik in
zoo lang niet geschreven heb. Wees verzekerd dat het alleen uit
bescheidenheid is om U niet lastig te vallen met onbeduidende brieven.’
Na de twee eerste delen van de Geschiedenis der Middelnederlandsche dichtkunst
hoopt hij het derde nu spoedig te kunnen sturen, dat, hoewel voor Nederland bestemd
en mogelijk niet aan de maatstaven der nieuwe Duitse wetenschap reikend, ‘toch
nog wel wat nieuws’ zal bevatten, ‘zelfs omtrent den ouden Vader Maerlant’. Dan
zal de uitgave van Guillaume d'Orange volgen, ‘met terzijdelating der branches van
Loquifer’ plusminus dertigduizend verzen in twee delen.
‘De prijs zal waarschijnlijk 15 guldens zijn (8⅓ th.). Ik hoop dat ik in
Duitschland 15 à 20 exemplaren zal kunnen plaatsen. Ik verbeeld mij dat
de studie van Wolfram er nog wel iets bij winnen zou. [...] Moogt Gij nog
lange jaren gespaard blijven voor de wetenschap door U gegrondvest en
moge geheel de beschaafde wereld nog dikwerf gelukkig gemaakt worden
door de voortbrengselen Uwer pen. En wat mij persoonlijk betreft, blijf
mij steeds die vriendschap en achting schenken waarop ik terecht trotsch
ben. - Met de
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byzonderste achting en oprechtste vriendschap blijf ik als immer
Uw geheel toegedane
Jonckbloet’
Dat Grimm er (op verzoek van M. de Vries) bij onze minister in Den Haag op heeft
aangedrongen om ‘herrn Jonckbloet zu Deventer’ na De Vries' vertrek naar Leiden
op diens leerstoel in Groningen te benoemen, is bekend.De brief van Grimm aan de
minister is voor het eerst afgedrukt in het Jaarboek 1886 van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Jonckbloets levensbericht door H.E.
Moltzer), daarna in de publikaties van noot 1, respectievelijk op pp. 44-45 en pp.
163-164. Willem III vond Jonckbloet echter voor een rijksprofessoraat veel te openlijk
liberaal en heeft de benoeming pas ondertekend na lang aarzelen en nadat de minister
(Van Reenen, van Binnenlandse Zaken) had betoogd dat Jonckbloet juist op een
rijksleerstoel makkelijker in de gaten gehouden (en zo nodig zelfs ontslagen) kon
worden dan aan het gemeentelijk Athenaeum Illustre in Deventer.Algemeen
Rijksarchief Den Haag, ‘Kabinet des Konings’. Per kerende post bedankt Jonckbloet
ditmaal zijn weldoener - tweeëndertig jaar ouder dan hij, ‘Hofrath und Professor’ in
Berlijn en in de wetenschappelijke wereld alom geeerd -, en vervolgt na een lange
alinea vol complimenten:
Deventer 25 November 1853
‘[...] De Vries heeft U waarschijnlijk gezegd dat er veel kabaal is tegen
mijne benoeming te Groningen: de reden daarvan is geheel van politischen
aard. Ik sta bekend als een voorstander van liberale konstitutionele
beginselen, en sedert den val van het laatste ministerie [Thorbecke I, C.S.]
is dat in het oog van sommigen eene misdaad. Ik hoop intusschen dat de
laster niet zal zegevieren, en ik durf vertrouwen dat Uw schrijven niet
zonder invloed zal zijn om mij de baan effen te maken. - Het heeft mij
byzonder leed gedaan dat ik verleden jaar bij mijn kort oponthoud te Berlijn
het geluk niet had U aan te treffen, evenmin als te Frankfort waar Dr.
Dieffenbach mij zeê dat Gij korte dagen te voren geweest waart. Ik had
U bij die gelegenheid willen zeggen, dat zoo ik in den laatsten tijd niet
schreef, dit niet moet worden toegeschreven aan laauwheid [... de
m.e.lit.gesch. vraagt alle tijd ...]. Mocht het bewijs dat ik mijn tijd niet
onnut besteed heb in Uwe oogen het verzuim van U te schrijven eenigsins
goed maken: het in het licht verschijnen van dit werk zal mij eene
ongezochte gelegenheid geven U opnieuw de verzekering te geven, gelijk
ik thans doe, dat ik, met volle dankbaarheid, met geheel mijn hart ben
Uw zeer genegen en verplichte dienaar
Jonckbloet
Wees zoo goed mij aan te bevelen in het vriendschappelijk aandenken van de heeren
Massmann en Ranke benevens Uw heer broeder’Deze brief onverkort in Brüder
Grimm Gedenken. Bd. 4 (zie noot 1), pp. 173-174.
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De Geschiedenis zal Grimm wel ‘geworden’ zijn, maar van de Guillaume d'Orange
blijft hij vooreerst verstoken, doordat Jonckbloet in de drukte van zijn verhuizing uit
Deventer en het inwerken in Groningen twee jaar lang verzuimt het voor Grimm
bestemde exemplaar te verzenden! Dat realiseert hij zich pas als hij een exemplaar
van de aan Jacob Grimm opgedragen Reinaert (de opdracht is gedateerd Gron. 1
nov. 1855) met de volgende brief naar Berlijn stuurt:
ongedateerd
‘[...] Ten gevolge mijner verplaatsing naar Groningen en de daarop
volgende drukte is dat exemplaar hier blijven liggen, terwijl ik mij
verbeeldde het U te hebben toegezonden. Vergeef mij dat groote verzuim,
en laat het hollandsche spreekwoord gelden: beter te laat dan nooit, terwijl
ik mij vlei dat Ge ook het andere adagium op mij zult willen toepassen:
schuld bekend is half vergeven. - Ik ben nu twee jaren hier en zeer tevreden
in mijne betrekking, die ik met groote voldoening bekleed. Slechts twee
zaken betreur ik: vooreerst het koude, gure klimaat, waartegen de
gezondheid mijner vrouw niet bestand is; ten anderen de groote afstand
en weinige kommunikatie met Holland, [... maar in Leiden wordt misschien
De Vries' leeropdracht gesplitst ...] en dan zullen wij zien of ik de bedoelde
persoon zal zijn. In dat geval komt er hier eene plaats voor Brill open. De
beer is intusschen nog niet geschoten, zoodat het best is, dat wij het vel
nog niet verkoopen. Ik zou intusschen veel prijs stellen op eene verplaatsing
naar Holland omdat ik wensch te beginnen met het schrijven eener
staatkundige geschiedenis der Nederlanden, waarbij ik de nabijheid van
het Rijksarchief [en van de K.B.? onleesbaar geworden] volstrekt behoef,
terwijl het mij veel waard zou zijn temidden mijner vrienden en der
beschaving te leven.’
De beer wordt pas nade H.O.-wet van 1876 geschoten. Jacob Grimm is dan al lang
dood (1863). Jonckbloet blijft tot 1864 in Groningen, is dan tot 1877 lid van de
Tweede Kamer, daarna nog zes jaar hoogleraar in Leiden. In 1885 is hij in Wiesbaden
gestorven. In de Grimm-filologie verdient hij ten minste gesignaleerd te worden.Tot
dat doel verschijnt een wat uitvoeriger artikel voor Duitse lezers in Brüder Grimm
Gedenken. Bd. 7. Marburg 1987.
C. Soeteman
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Siegenbeek versus Schrant
Het bedrijf van Matthijs Siegenbeek is nauw verbonden met de Leidse universiteit
en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Decennia lang doceerde hij als
hoogleraar de Nederlandse taal en letteren, sedert 1815 ook de vaderlandse
geschiedenis. Secretaris van de Maatschappij van 1803 tot 1822, was hij vervolgens
gedurende een kwart eeuw haar voorzitter.
‘Als docent heeft hij niet geschitterd’, luidt het recente oordeel van een Leids
promovendus dat als een understatement moet worden opgevat.J. Noordegraaf, Norm,
geest en geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. Dordrecht
1985, p. 220. Hoffmann von Fallersleben, die in 1821 in Leiden verbleef, vond
Siegenbeek ‘ernst und bedächtig, ohne Feuer und Leben’, soms ‘recht
langweilig’.[A.H.] Hoffmann von Fallersleben, Mein Leben. Aufzeichnungen und
Erinnerungen. Erster Band. Hannover 1868, p. 286. Tien jaar later moest Thorbecke
op de jaarlijkse algemene vergadering van Letterkunde ‘gerekte, hoogst vervelende
en ongepaste aanspraken’ van de voorzitter aanhoren.De briefwisseling van J.R.
Thorbecke. Deel I. Uitgegeven door G.J. Hooykaas met medewerking van een
werkgroep onder leiding van J.C. Boogman. 's-Gravenhage 1975, pp. 172 en 174.
In 1837 parodieerde Geel tijdens een openbare maandelijkse vergadering van de
Maatschappij Siegenbeeks wijdlopige en fletse necrologieën met dodelijke geestigheid
als specimen van de goedhartige stijl.J. Geel, Onderzoek en phantasie. Leiden 1838,
pp. 227-233; vgl. pp. 233-234 waar de secretaris van de Maatschappij Tydeman te
kijk werd gezet. Gezien de opinie van deze tijdgenoten is het komisch dat juist ‘Sieg’
bijna een halve eeuw de Nederlandse stijl en welsprekendheid onderwees.
Billijkheidshalve moet echter worden opgemerkt dat de wijze waarop Siegenbeek
zich in woord en geschrift uitdrukte, typerend was voor zijn generatie. De stijl van
Geel en Thorbecke was veeleer atypisch voor hun tijd.
Had vóór 1830 Bilderdijk de Leidse hoogleraar geïrriteerd met zijn privatissima
over de vaderlandse geschiedenis, in de jaren dertig kreeg Siegenbeek concurrentie
binnen zijn faculteit. Na de Belgische opstand werden de Nederlandse professoren
die de zuidelijke universiteiten hadden moeten verlaten, benoemd in het Noorden.
Zo werden Schrant en Thorbecke, die beiden hoogleraar in de letteren in Gent waren
geweest, toegevoegd aan de Leidse academie. Toen in 1833 Thorbecke in de juridische
faculteit een historisch college over ‘de staatkundige en burgerlijke gesteldheid van
ons vaderland sedert Karel V’ aankondigde, sloeg Siegenbeek alarm: de vaderlandse
geschiedenis behoorde tot de letterenfaculteit, zij was een onderdeel van zijn
leeropdracht, schreef hij aan Thorbecke. ‘Kan dus iemand buiten mij bevoegd
gerekend worden; dit vak te onderwijzen, het zou in de eerste plaats de heer Schrant
wezen, die echter met eene heuschheid en bescheidenheid, welke ik niet genoeg
roemen en op prijs kan stellen, op dit zoo min als op eenig ander deel mijner lessen
eenigerhande aanspraak gemaakt heeft.’De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel
II. Uitgegeven door G.J. Hooykaas met medewerking van een werkgroep onder
leiding van J.C. Boogman. 's-Gravenhage 1979, pp. 3-4. Siegenbeek heeft met
Thorbeckes ongetwijfeld krachtige reactie, die helaas niet bewaard is gebleven,
genoegen moeten nemen.
Maar Schrant, die in Gent dezelfde vakken had onderwezen als Siegenbeek in
Leiden, zou niet zo heus en bescheiden blijven. Na een paar jaar begon hij een college
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over de vaderlandse geschiedenis en op de series lectionum voor het academische
jaar 1839-1840 kondigden hij en Siegenbeek twee parallelle, voor studenten verplichte
colleges aan in bijna dezelfde Latijnse formulering. Het kwam tussen beide heren
tot een conflict. Siegenbeek achtte zich in zijn rechten en inkomsten bedreigd - het
collegegeld werd door de studenten aan de hoogleraar betaald - en richtte zich
verontwaardigd en bezorgd tot het even eerbiedwaardige als bejaarde college van
curatoren:
‘Het doet mij leed, dat ik Uw Ed. Groot-achtb. over eene min aangename zaak moet
onderhouden; doch zij is, meen ik, van te groot belang, om er Uwe aandacht niet op
te vestigen.
Het is U, volgens de mij gedane verzekering van een geeërd lid uit Uw midden,
bij het nazien der series, niet in het oog geloopen, dat door den Heer Schrant en mij
dezelfde twee verpligte collegiën zijn aangekondigd. Reeds eenige jaren was ik dit
omtrent de vaderlandsche historie gewoon; doch heb het, vredeshalve, ongemerkt
laten voorbijgaan. Maar nu heeft gen. Heer, die tot hiertoe op zijne lessen over de
vaderl. historie geen' grooten toeloop had, het raadzaam gevonden, in het volle bezit
der regten te treden, waarvan ik, bij de tegenwoordige organizatie van het hooger
onderwijs, ruim twintig jaren, het ongestoorde genot heb gehad. In hoeverre zijne
toevoeging aan deze hoogeschool hem daartoe regt geeft, staat niet aan mij te
beslissen; maar dit weet ik, dat dergelijke concurrentie op onze academien steeds
beschouwd is, als tot niets anders strekkende dan om oneenigheid en twist tusschen
professoren en studenten te verwekken, en uit dien hoofde, zoo veel mogelijk, geweerd
is. Ik zou echter Uw Ed. Groot-achtb. over deze zaak waarschijnlijk nog niet lastig
zijn gevallen, ware het mij niet gebleken, dat er onedele middelen gebruikt worden,
om de belangen van den Heer Schrant ten mijnen nadeele te bevorderen. Hij heeft
namelijk, om zijne lessen over de vaderlandsche historie, tot hiertoe slechts door
weinigen en schier enkel Roomschgezinden bezocht, aan meerdere studenten aan te
bevelen, zich van een' praetorHet dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Peter van Zonneveld. 's-Gravenhage 1983,
p. 238 noot 998: ‘student, die als tussenpersoon fungeert tussen de hoogleraar en zijn
medestudenten; hij dient o.a. een lijst samen te stellen van studenten die een bepaald
college volgen’. weten te voorzien, die de gave van proselyten te winnen in die mate
bezit, dat hij reeds een' student, die op mijne lessen geteekend had, heeft overgehaald,
om zijn' naam op mijne lijst te schrappen en op die van den Hr. Schrant over te
brengen, zoo als mij uit het inzien der lijst gebleken is. Dit gaat te verre, en noodzaakt
mij, mijns ondanks, de tusschenkomst van Uw Ed. Grootachtb. in te roepen, om
hierop zulk eene orde te stellen, als Gij tot behoud van vrede en rust en in het belang
van het onderwijs geraden zult keuren. Ik doe dit op grond van art. 64, bl. 22, van
de organike wet, inhoudende, dat “in geval de professoren over de verdeeling der
lessen, welke jaarlijks moeten gegeven worden, onderling niet mogten overeenkomen,
de beslissing deswege door curatoren geschieden zal”.Art. 64 van het K.B. van 2
augustus 1815 nr. 14 dat het hoger onderwijs regelde. Bijvoegsel tot het Staatsblad
van het Koningrijk der Nederlanden. Tweede deel. Dordrecht 1817, pp. 52-120. De
paginaverwijzing van Siegenbeek heeft betrekking op een afzonderlijke uitgave. Intusschen wenschte ik, als ongaarne de weinige jaren, welke mij, die reeds in mijn
zesenzestig[st]e jaar en mijn' drieënveertigsten cursus aan deze hoogeschool getreden
ben, volgens de wet, nog als gewoon dienstdoend hoogleeraar overschieten, door
tweedragt zullende verbitterd zien, de zaak door Uwen veel vermogenden invloed,
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liefst op eene minnelijke wijze vereffend te hebben, en ben ten dien einde tot
aanmerkelijke opofferingen be-
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reid. Ik neem dus de vrijheid daartoe voor te slaan, dat het collegie over de vaderl.
historie, bij uitsluiting, aan mij blijve opgedragen, en dat over den Nederlandschen
stijl en welsprekendheid beurtelings door mij en den Hr. Schrant gehouden worde.
Hierdoor reken ik voor de twee jaren, die ik, alleen in het bezit blijvende, dit collegie
nog meer zou kunnen houden, omstreeks twee duizend guldens te zullen verliezen,
daar hetzelve, als voor theologanten en regtsgeleerden beide verpligtend, het meest
winst gevende is; doch ik wil mij dit verlies, hoezeer mij niets minder dan
onverschillig, ter bevordering van rust en eendragt gaarne getroosten. Dat ik de lessen
over de vaderl. historie aan mij wensch toegewezen te zien, grondt zich op mijne
overtuiging, waarin ik ook door het gevoelen van meer anderen en, met name, van
mijn hooggeachten ambtgenoot, Prof. Peerlkamp,Hofman Peerlkamp was hoogleraar
in o.a. de algemene geschiedenis. bevestigd ben, dat dit vak door een' hoogleeraar
van de roomsch-katholyke godsdienst kwalijk zoo behandeld kan worden, als men
zulks aan onze academiën billijker wijze verlangt. Aan de beginselen zijner kerk
getrouw, kan hij den hoofdgrond tot regtvaardiging van onzen opstand tegen Spanje,
de handhaving namelijk der hervormde godsdienst, niet naar eisch doen gelden; en
al moge hij ook ('t geen van den Hr. Schrant zeker niet te wachten is) niet zoo verre
gaan, dat hij, zoo als door een' candidaat in de letteren, voormalig kweekeling dezer
academie, geschied is,Hierbij een randnotitie van Siegenbeek: ‘zie de aanteekening
op bl. 340-342 van het I deel der vertaling van het werk van Dr. J.A. Stark, Triomph
der philosophie in de achttiende eeuw, in 1832 te Utrecht uitgegeven’. De vertaling
was van R. Willemssen. dat hij den moord van Willem den I voor een' wettigen
tyrannenmoord verklaart, kan hij echter dien vorst bezwaarlijk in gunstiger licht
plaatsen, dan Dr. Leo in het II deel zijner Niederländische Geschichte gedaan heeft,
door den Heer Groen van Prinsterer even bondig, als gematigd wederlegd.Archives
ou correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau. Recueil publié par G.
Groen van Prinsterer. Tome III. Leiden 1836, pp. LXIV-LXXXVI en de aldaar
aangehaalde plaatsen uit H. Leo, Zwölf Bücher niederländischer Geschichten. Zweiter
Teil. Halle 1835. Ook de vermeestering van den troon van Engeland door Willem
den III, en de hulp hem daartoe door onzen staat verleend, kan door den
roomsch-katholyken leeraar naauwelijks verdedigd worden, daar hij den voornamen
of liever eenigen grond daarvoor, de handhaving namelijk van het protestantisme,
volgens zijne overtuiging, niet als voldoende kan toelaten. - Omtrent den geest,
waarin de vaderl. historie door mij geleerd wordt, en dien ik, op getuigenis van
bevoegde regteren, een' geest van gematigdheid, onpartijdigheid en waarheidliefde
durf noemen, kunnen Uw Ed. Groot-achtb. zelve oordeelen uit de hun bekende Schets
eener geschiedenis van den oud-nederlandschen staat.Leiden 1839. - Hoogst
aangenaam zal het mij zijn, te vernemen, dat Uw Ed. Groot-achtb. mijn voorstel
billijk keuren, en nog aangenamer zal mij de tijding zijn, dat door Uwe tusschenkomst
de mij bedroevende vrees voor eene volslagene verwijdering tusschen mij en den
Hr. Schrant, tot wien ik vroeger in vriendschappelijke betrekking gestaan heb, geheel
werd weggenomen.
In deze hoop, beveel ik Uw Ed. Groot-achtb. in Uwe aanzienlijke en gewigtige
betrekkingen, met alle de Uwen, in de liefderijke hoede en bescherming des
Almagtigen, terwijl ik de eer heb mij met de diepste hoogachting te noemen, ---.’UBL
Archief Curatoren II nr. 97, bijlage 277.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

Curatoren zullen met dit doorzichtig, wat jammerlijk schrijven toch wel enigszins
verlegen zijn geweest. Omdat de series was goedgekeurd en in druk verschenen,
konden zij een beslissing voor zich uit schuiven. Toen maanden later het door
Siegenbeek gesignaleerde probleem zich op het ontwerp-collegerooster voor
1840-1841 opnieuw voordeed, vroegen zij inlichtingen aan Schrant. Deze antwoordde:
‘Toen ik door Z.M. der Leydsche hoogeschool werd toegevoegd, meende ik, dat het
met Hoogstdeszelfs bedoelingen niet kon strooken, wanneer ik mij van alle
akademische werkzaamheden onthield. Ik rekende al aanstonds op de edelmoedigheid
van mijn' collega S. te meer, daar aan al de overige, uit België gevlugte, hoogleeraars
een verbindend collegie was afgestaan; doch aan mij alleen werd niets aangeboden.
Voor als nog niet van mij kunnende verkrijgen, om van mijn regt tot het geven van
verbindende lessen gebruik te maken, wilde ik het met een liefhebberij-collegie
beproeven, werkte daaraan gedurende vier jaren onafgebroken; maar helaas! ook
daarvan bleef de uitkomst verre beneden de verwachting. Ik gaf alzoo aan mijn'
collega S. kennis dat ik mij verpligt achtte, een verbindend collegie aan te kondigen.
De Heer S. kwam tot mij, hief bittere klagten aan, nam op zich, om mij ten minste
een twintig tal inteekenaars voor mijn liefhebberij-collegie te bezorgen. Ik liet mij
bewegen, en het gevolg van die zwakheid was, dat ik dat jaar buiten alle
werkzaamheid bleef.
Dat kon ik voor mij zelven en de mijnen niet verantwoorden. Ook zag ik geen
reden, waarom ik alleen het slagtoffer zou zijn eener omwenteling, die ik niet had
helpen bewerken, wel getracht had voor te komen. Hier bij kwam nog het verdriet,
dat ik een zoo belangrijk vak als dat der vaderlandsche letterkunde, geheel der
verachting zag prijs gegeven, zoo dat de jongelieden er op roemden, slechts te
behoeven te teekenen, om een zeer vleijend certificaat te kunnen bekomen, al hadden
zij nooit een' voet in de collegie-kamer gezetVgl. Dagboek Beets, pp. 157-158.
Kortom, daar ik niet de minste verpligting aan den Heer S. had, begreep ik nu eindelijk
van mijn' regt te moeten gebruik maken, en kondigde alzoo mijne lessen over de
historie des vaderlands aan.
Intusschen bleef het aangeduide misbruik, betrekkelijk het afgeven van certificaten
aan hen, die slechts geteekend hadden, bestaan, en vonden de jongelieden dit zeer
gemakkelijk; terwijl ik den naam had van op dat punt gestrenger te zijn. Het gevolg
hiervan was, dat de meeste jongelieden bij den Heer S. teekenden. Ik zag zeer wel
in, dat zoolang dergelijk kwaad bestond, er voor mij weinig te hopen viel. Ik zou mij
steeds met het kleinste getal moeten vergenoegen; en ware mij dit nog gegund! Doch
het was er verre van af. Dit, gevoegd bij het dringend verzoek van sommige
jongelieden om ook bij mij de lessen over den stijl en de welsprekendheid te mogen
hooren, deed mij voorleden jaar ook die lessen aankondigen. Het liet zich in den
beginne niet aanzien, dat de oogst overvloedig zou zijn. Slechts een tiental jongelieden
mogt ik bekomen hebben, toen de praetor van den Heer S. namens dezen, mijn'
praetor kwam bedreigen, dat, wanneer hij voort ging met inschrijvingen aan te nemen,
zijn meester bewerken zou,
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dat mijne certificaten ongeldig verklaard wierden. Zoodanig iets (waarlijk, wel een
vreemd verschijnsel aan deze hoogeschool, en dat men naauwelijks zou kunnen
gelooven, ware het niet ook door anderen bevestigd!) had eene geheel andere werking
dan bedoeld was. Immers de jongelieden, zij, die eerst voornemens geweest waren
om bij den heer S. te teekenen, thans verontwaardigd, vervoegden zich tot mij.
Ziet daar, Wel Edele Groot-achtbare Heeren! een omstandig verslag. Het spijt mij,
eene en andere bijzonderheid daarin te hebben moeten vermelden, welke ik liefst
verzwegen had, maar niet heb mogen verzwijgen, zou mijn verslag getrouw en
volledig zijn.
Wat nu betreft het tegen over elkander houden van dezelfde collegien, (het geen
te voren alhier ook wel eens plaats had,) ik zie daarin niets onbillijks: trouwens elk
maakt gebruik van zijn regt. Ook zie ik daarin geen nadeel, wel voordeel voor het
onderwijs zelf, mits geen wedijver kan bestaan zonder inspanning, waar van de
jongelieden de vruchten plukken. Ik misgun den Heere S. het grootste getal van
inschrijvingen niet: dat ook hij mij mijne kleine kudde niet misgunne! Ik zal er mij
mede vergenoegen, hoe zeer ik mij, ten gevolge mijner verplaatsing, reeds eene
schade van f 25000 heb moeten getroosten. Wil nogtans de Heer S. tot eene schikking
komen, en mij de lessen over den N. stijl en de welsprekendheid voor goed afstaan,
dan wil ik hem de historie des vaderlands overlaten. Doch daar hij zich al te stellig
heeft verklaard, om eenige inschikkelijkheid te doen verhopen, zoo zou het van mijn’
kant eene ijdele poging zijn om hem daartoe te willen bewegen.
Ik heb de eer met den meesten eerbied te zijn ---.’UBL Archief Curatoren II nr.
981, bijlage 104.
Beide brieven, waarin de heren elkaar bepaald niet spaarden, geven niet een erg
verheven beeld van de verhoudingen en praktijken in de letterenfaculteit. Siegenbeek
en ook curatoren moeten zich met Schrant opgescheept hebben gevoeld.
Eerstgenoemde, eens een irenisch doopsgezind predikant, toont zich wel heel weinig
toeschietelijk tegenover de priester die hij als een belager van zijn leeropdracht zal
hebben gezien. Hoewel het nergens zwart op wit blijkt, moeten de gematigd
protestantse curatoren het doceren van de vaderlandse geschiedenis door een katholiek
een epineuze affaire hebben gevonden. Schrants compromisvoorstel nemen zij over:
het college over de geschiedenis wordt uitsluitend aan Siegenbeek en dat over de
stijl en welsprekendheid uitsluitend aan diens concurrent opgedragen.UBL Archief
Curatoren II nr. 26, notulen 1 juni 1840.
Het religieuze aspect van het conflict Siegenbeek-Schrant was geen typisch Leids
probleem. In Utrecht was na het overlijden van Van Heusde de oud-katholiek Karsten
benoemd. De algemene geschiedenis, die tot de leeropdracht van Van Heusde had
behoord, werd hem echter niet zonder meer toevertrouwd. Karsten moest genoegen
nemen met de oude geschiedenis. De middeleeuwse en nieuwere geschiedenis werd
opgedragen aan Ackersdijk, hoogleraar in de juridische faculteit. Ofschoon ook in
dit geval niets op papier staat, lijkt het aannemelijk dat de (groot)protestantse
Utrechtse curatoren de algemene geschiedenis in haar totaliteit bij een oud-katholiek
niet veilig achtten.Een andere interpretatie bij J. Roelevink, Gedicteerd verleden.
Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de universiteit te Utrecht, 1735-1839.
Amsterdam en Maarssen 1986, p. 210.
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Het Leidse compromis was slechts een voorlopige oplossing. Siegenbeek zou
immers in 1844 pensioengerechtigd zijn. Toen het zover was konden curatoren niet
aan Schrant, die evenmin een begenadigd docent was, voorbijgaan. De katholiek
werd in 1845 benoemd. Hij nam de hele leeropdracht van Siegenbeek over, inclusief
de vaderlandse geschiedenis.
G.J. Hooykaas
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Een interview met de weduwe van Conrad Busken Huet
Na het plotselinge overlijden van Conrad Busken Huet (1826-1886) bekommerden
zijn weduwe, Anne Dorothée van der Tholl (1827-1898) en zijn zoon Gideon
(1860-1921) zich om zijn literaire nalatenschap. Gideon nam de taak op zich om de
laatste delen van Huets verzamelde kritieken, de delen 22 tot en met 25 van de
Litterarische fantasien en kritieken, persklaar te maken,Zie de voorberichten van G.
Busken Huet in Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken. Dl. XXII-XXV.
Haarlem [1886-1888]. terwijl Anne voor het tijdschrift Nederland de uitgave
verzorgde van de door Huet in de winter van 1860 op 1861 gehouden lezingen over
de Nederlandse letterkunde in de laatste jaren van de achttiende eeuw.R. Zuidema,
De vrouw van Busken Huet, in: Haerlem Jaarboek, 1935, p. 109. In het najaar van
1887 begon Anne, geholpen door Gideon, aan het voor publikatie gereed maken van
(een deel van) de brieven van haar echtgenoot.Zuidema, a.w., p. 110. In 1890 was
het werk af, en in april verscheen bij de uitgever H.D. Tjeenk Willink te Haarlem
het eerste deel van Brieven van Cd. Busken Huet, uitgegeven door zijne vrouw en
zijn zoon. Het tweede en laatste deel verscheen in september van dat jaar.Nieuwsblad
voor den Boekhandel, 57 (1890), p. 211 en p. 503. Over die uitgave werd verschillend
geoordeeld: sommigen vonden een dergelijke briefuitgave ‘onkiesch’ en ergerden
zich eraan, anderen juichten de publikatie van de brieven toe, terwijl weer anderen
de correspondentie weinig belangwekkend vonden. Tot de tweede groep behoort de
Parijse correspondent van het Nieuws van den Dag, Frits Lapidoth,Van 1883 tot
1893 was Frits Lapidoth de Parijse correspondent van het Nieuws van den Dag. Zie:
J. Brouwers, Hélène Swarth, haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910. Amsterdam
1985, pp. 53-57. die het eerste deel van de brieven met groot enthousiasme begroet.
De verschijning ervan is voor hem aanleiding om een bezoek te brengen aan de
bezorgers, in hun woning in 1 rue d'Aguesseau, waar Anne en Gideon sinds mei
1888 woonden.Brieven van Anne Busken Huet aan Sophie Potgieter, uitgegeven
door J. Berg, in: De Nieuwe Gids, 1927, II, p. 44; zie Zuidema, a.w., p. 111. Van dat
bezoek en het gesprek dat hij daar voerde met voornamelijk Anne, deed hij verslag
in een aankondiging van deze brieven in het Zondagsblad van het Nieuws van den
Dag van 27 april 1890. Uit die, overigens onbeduidende, aankondiging, heb ik het
hier volgende interview gelicht.
‘We hadden, een paar dagen geleden, 't geluk met de uitgevers Mevrouw Huet en
den heer Gidéon Huet, een lang gesprek te mogen voeren in hunne gastvrije woning
te Parijs. Waarom zouden wij - voor zoover niet gebonden door eene belofte tot
geheimhouding van 't verhandelde - het belangwekkendste daarvan verzwijgen?
“Gij jongeren,” - opperde Mevrouw - “moet, naar ik mij voorstel, in Huet vooral
den strengen, ironieken criticus zien. Ge eert hem; doch wie uwer reeds produceeren,
veronderstellen, dat zij hem zouden hebben gevreesd. De beoordeelaar, die ronduit
zijne meening te kennen geeft, die halfheid moeilijk verdraagt en middelmatigheid
verafschuwt, heeft dit met een grooter, machtiger, maar fabelachtiger Heer gemeen:
dat hij zwarter wordt afgeschilderd dan hij is. Huet was een goed, door en door
téerhartig man. Al werd slechts dit bewezen door de uitgave zijner correspondentie,
dan zou onze inderdaad groote moeite zijn beloond, en ruimschoots beloond.
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Cd. Busken Huet, De ‘treffend gelijkende ets’ door J.P. Arendzen, gemaakt naar een foto. (In: Brieven
van Cd. Busken Huet. Uitgegeven door zijne vrouw en zijn zoon. Dl. I. Haarlem 1890.)

Weet ge wel, dat die strenge man, door enkelen - die hem niet kenden! - voor
ongenaakbaar gehouden, werkte in de huiskamer, na eerst het kantwerk van de
lampekap voor mij te hebben opgespeld, opdat geen schaduw zou vallen op het boek,
dat ik las? Er ging zoo goed als niets weg: geen artikel en geen brief, waarvan hij
mij geen kennis had gegeven of, in lateren tijd, met Gidéon den hoofd-inhoud niet
had besproken. Zoudt ge wel willen gelooven, dat hijzelf, hoe druk hij 't ook had, in
persoon mij bloemen ging koopen en ze in de vazen zetten, als ik menschen wachtte?
Hij duldde niet, dat anderen zich daarmeê belastten.
En niet slechts voor Gidéon en mij was hij zoo vrouwelijk zorgzaam. Men weet
welk eene teedere vriendschap er tusschen hem en Potgieter bestond, hoeveel moeite
hij zich heeft gegeven om Douwes Dekker te helpen .... men weet niet dat zijne
critieken doorgaans waren voorafgegaan door zeer amicale brieven en dat hij nooit
geweigerd heeft een jong auteur te helpen, indien deze zich verwaardigde tot hem
te komen vóor de uitgave van zijn geschrift. 't Gebeurde Huet, dat hij uren lang zat
te verbeteren in anderer werk, niettegenstaande zijn eigen arbeid wachtte en daaronder
leed. Hij was streng; zult ge zeggen dat hij onredelijk was? Niemand kan zijne taak
als beoordeelaar ernstiger opvatten dan Huet heeft gedaan. Zijn ideaal stond hoog;
hij was uiterst nauwgezet; nooit heeft hij - ter wille van zijne beste vrienden zelfs
niet - iets ondernomen tegen zijn geweten. Maar evenmin was hij in staat zich, door
middel van zijnen in-
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Anne Busken Huet-van der Tholl. (Foto: UB, Utrecht)

Gideon Busken Huet. Tekening door Rosa Spanjaard. 1920.
(Foto: NLMD, 's-Gravenhage)

vloed, te wreken op ondankbaren, die hij had welgedaan. En zoo waren er, helaas!”
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We halen zooveel aan van de woorden der uitgeefster, die eigenhandig honderden
brieven heeft verzameld en gecopiëerd voor de pers, omdat onze lezers denzelfden
indruk zullen ontvangen bij de lectuur der correspondentie van Huet, als wij ontvingen
van deze treffende betuigingen. Mevrouw Huet heeft gelijk: in 't algemeen genomen
kan onze eerbied voor den auteur der Literarische Fantasieën slechts wassen door
de lectuur zijner brieven. Zijne weduwe en zijn zoon hebben een daad van piëteit
verricht en tevens een grooten dienst bewezen aan de beoefnaars onzer letterkunde:
iets wat zeldzaam samengaat als het betreft onthullingen te doen uit het private leven
van een bekend persoon.’
Hierna volgen de indrukken die Lapidoth opdeed tijdens het lezen van het eerste deel
van de brieven. Die sla ik over en ik ga verder op het moment dat hij het verslag van
zijn bezoek aan de Huets vervolgt.
‘De brieven van Potgieter - naar men in het voorwoord ook leest - ontbreken. Zij
zullen misschien later verschijnen, maar niet in het tweede deel dezer uitgave. Echter
wordt dáarvoor het publiek eene groote verrassing bereid. Men houde ons ten goede,
dat wij uit de school klappen; dagbladschrijvers hebben nu eenmaal lange tongen en
verraderlijke pennen. Reeds was de kopij verzonden, toen de Heer Gidéon Huet zich
herinnerde, dat er enkele aanteekeningen van zijns vaders hand bestaan moesten,
door dezen gemaakt met het oog op eene mogelijke uitgave zijner gedenkschriften.
Zij hebben betrekking op des auteurs afkomst en jongelingsjaren. 't Manuscript werd
gevonden, maar te laat om, bij wijze van inleiding, te kunnen worden afgedrukt
vóoraan het eerste deel. Wij zullen dit belangrijke fragment erlangen als aanhangsel
op het tweede. 't Zou ons geenszins verwonderen, indien daarbij een fac-simile werd
gegeven van zeker merkwaardig familiestuk, trouw bewaard en gaarne getoond: een
vrijgeleide, door niemand minder dan door den Franschen Koning, Lodewijk XIV,
verleend aan zekeren Gédéon Huet, hugenoot, maar neef van een aan 't hof gunstig
bekend roomsch geestelijke, twee eeuwen vóordat een andere Gédéon Huet ophield
Nederlandsch onderdaan te zijn.
Verder durven wij nog iets verklappen omtrent de ets van onzen kunstenaar
Arendzen, die het eerste deel der brieven zoo waardig verlucht. Zij is vervaardigd
naar een klein photographisch miniatuurportretje - nog wel eene proef - waarvan
slechts éen exemplaar bestaat. Dit werd geschonken aan Mevrouw
Bosboom-Toussaint, die het twintig jaar lang in haar bezit had. Na het overlijden der
groote romanschrijfster vroeg en kreeg Mevrouw de weduwe Huet dit portretje terug.
Wij hebben gezien: het is bijna niet verbleekt en doet den photograaf alle eer aan.
De gelijkenis van de ets, gemaakt naar dit éene photographietje prijzen de uitgevers
der brieven als “treffend”, en het publiek
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bezit daarin dus een authentiek gegeven betreffende Busken Huet te meer.
Ten slotte betuigen Mevrouw Huet en haar zoon ons, dat allen, die brieven van
den overledene in hun bezit hadden, zich hebben gehaast hun die te doen toekomen.
Niemand is in gebreke gebleven aan hun verzoek te voldoen. De verzameling mag
dus zoo volledig mogelijk heeten.
“U zult den bundel verslinden, zooals men een goeden roman verslindt” - voorspelde
ons Mevrouw. Het is ons aangenaam den lezer te kunnen verzekeren, dat zij gelijk
heeft gehad, en wij gelooven dan ook dit artikel te mogen besluiten met een woord
van oprechte dankbaarheid aan de moedige vrouw en den kundigen zoon, die met
zooveel aandoenlijke piëteit de herinnering aan den grooten Nederlandschen auteur
levendig houden, niet slechts in hunne “edele zielen,” maar in 't gemoed van allen,
die het voorrecht hebben met hen in aanraking te komen, - door de uitgave der brieven,
nu ook bij het groote publiek.
En wie te Parijs geweest zijn, weten wel, dat de gansche Nederlandsche kolonie
hen eert en liefheeft, voor een deel om dien aandoenlijken culte du grand Mort.’
Hier eindigt het artikel en daarmee het enige mij bekende interview met de vrouw
van Busken Huet. Eén opmerking nog wil ik maken over wat mevrouw Huet hier
vertelt: in het interview is er sprake van brieven die Huet geschreven zou hebben om
door hem te recenseren schrijvers voor te bereiden op zijn kritiek. Zij zegt dat dit
doorgaans het geval was. Of zij gelijk heeft met dit ‘doorgaans’ weet ik niet, maar
wel dat Huet dit soms heeft gedaan. Mij zijn dergelijke brieven bekend, die bestemd
waren voor Isaac da Costa, Gerard Keller en H.J. Schimmel.Zij zijn respectievelijk
aanwezig in het Réveil-archief in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, in de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (sign. 424 B 3) en in het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage. Het bestaan van
die brieven, die ontbreken in de uitgave van 1890, ontkracht de bewering aan het
eind van het interview gedaan, dat wij in de door vrouw en zoon bezorgde uitgave
van Huets correspondentie een nagenoeg volledige verzameling van zijn brieven
zouden bezitten. Nasporingen naar brieven van Conrad Busken Huet, door mij sinds
1982 in opdracht van de minister van WVC gedaan, hebben tot nu toe ruim
driehonderd brieven opgeleverd, die niet of slechts gedeeltelijk zijn gepubliceerd.
Toch vormen ook deze driehonderd maar een fractie van het aantal dat Huet in
werkelijkheid heeft geschreven. Mocht er iemand onder de lezers zijn, die weet of
er ergens in openbare instellingen of particuliere collecties nog brieven van Huet
bewaard zijn die niet onmiddellijk via de bestaande catalogi of het Centraal Register
van Particuliere Archieven zijn te vinden, dan houd ik mij van harte aanbevolen voor
mededelingen daaromtrent.
Olf Praamstra

Adres:
Vakgroep Letterkunde, Vrije Universiteit, Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam,
telefoon 020-5483053; of: H. van Borsselenkade 44, 1181 AZ Amstelveen, telefoon
020-435116.
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Gedenkzuil voor Johannes Kneppelhout
Vorig jaar werd ter gelegenheid van Kneppelhouts honderdste sterfdag door de
voorzitter van de Maatschappij een gedenksteen onthuld aan de gevel van Rapenburg
65 te Leiden. Bij dit gebeuren werden door Marita Mathijsen, Frank Ligtvoet, Marijke
Stapert-Eggen en Peter van Zonneveld korte lezingen gehouden, die werden
gepubliceerd in het Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. III (1985), nr. 2. Inmiddels
is ook het toen reeds in het vooruitzicht gestelde boekje Gedenkzuil voor Johannes
Kneppelhout verschenen, dat naast de lezingen ook een bijdrage over Kneppelhouts
Vers prononcé à l'occasion de la premiere anniversaire de la chambre rhétorique à
Leijde bevat, en nadere informatie over het huis, waar Klikspaan zijn
studentenschetsen schreef. Het werkje, bestaande uit achtenveertig pagina's en acht
illustraties, is uitgegeven door Athenae Batavae te Leiden. Men kan het bestellen
door storting van ƒ 13,50 op giro 4790619 ten name van de uitgeverij. Ook
verkrijgbaar in de Leidse boekhandel (ƒ 10,00).
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[Gedichten]
Hodie minus prope
Vandaag voel ik de dood opeens veel verder;
Er is weer iets van veerkracht in mijn tred.
Ik ben een schaap dat wegdwaalt van zijn herder,
Maar binnen grenzen door hem uitgezet.

Quid in fine
Wat wacht aan 't einde van mijn levenslijn?
Een flitsend ogenblik onnoembaar vrezen,
Om dan, van angst en pijn opeens genezen,
In lichter licht dan licht voorgoed te zijn?

Lumen
Wat is het licht, dat stervenden begroet?
Ik wéét het niet, er zijn geen zekerheden.
Maar twijfelloos wordt door mijn hart beleden
Dat God daarin Zijn kinderen ontmoet.

In fine visus
Juist aan de grens van mijn gezichtsvermogen
Ontwaar ik vaag de Engel die mij wacht.
Het vlammig zwaard ten fakkel uitgetogen
En daaromheen is niets dan zwarte nacht.

Dicebit Deus
Dan zal de Schepper van mijn leven spreken
En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;
En alle grenzen zullen openbreken
Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.

1984
W.A.P. Smit
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Naschrift
Tussen juni 1984 en februari 1985 schreef de toen tachtig/eenentachtigjarige W.A.P.
Smit een reeks van honderdvijftig kwatrijnen, waarin hij, tijdens zijn laatste moeilijke
ziekbed, op zeer menselijke wijze schreef over doodsangst en de verwachting te
worden opgenomen in de heerlijkheid van het Koninkrijk van God.
Een door de dichter zelf persklaar gemaakte verzameling van honderd van deze
kwatrijnen zal in het voorjaar van 1987 verschijnen bij uitgeverij Kok te Kampen,
onder de titel Ontmoeting met de dood.
W.A.P. Smit, die van 1946 tot 1968 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde was
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en die op 20 juni 1986 overleed, publiceerde eerder
de gedichtenbundels Feesten van't jaar (1927), Masscheroen 1941 (1941),
Stede-Troost (1944) en Dagboek onder het kruis (1945).
Bovenstaande kwatrijnen vormen een kleine voorpublikatie uit de te verschijnen
bundel Ontmoeting met de dood.
Hans Werkman

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

36

Van het bestuur
Beknopt verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde
Op zaterdag 7 juni 1986 vond de jaarvergadering plaats in de Raadszaal van het
Academiegebouw te Leiden, waarbij vijftig leden aanwezig waren. Na een kort
welkomstwoord hield de voorzitter de jaarrede. Vervolgens herdacht hij de leden die
in het verenigingsjaar de Maatschappij door de dood waren ontvallen: mevrouw
Jacoba van Velde en de heren dr. D.M. Bakker, Ch.E. van Blommestein, dr. F.J.
Bouman, dr. J.C. Brandt Corstius, dr. J.M.G.M. Brinkhoff, Cees Buddingh', dr. J.A.
van Dorsten, dr. H.P.H. Jansen, T. Koot, dr. L.J. de Lepper, A.H. Loontjens, dr. J.J.
Poelhekke, dr. Y. Poortinga, dr. mr. M. Rooij, dr. J. Roelink, dr. G.E.K. Schmook,
dr. G. Sevenster, dr. B.H. Stolte en mr. D. Zijlstra, schrijvende onder de naam Eric
van der Steen. Ten slotte betreuren wij ons erelid en oud-voorzitter dr. P.J. Meertens.
Het verslag van de Maatschappij, het verslag van de Noordelijke Afdeling en het
verslag aangaande Zuid-Afrika werden zonder discussie aanvaard. Bij dit laatste
meldde de voorzitter nog dat, zoals reeds in het verslag van de Maatschappij was
medegedeeld, mevrouw W. Nienaber-Luitingh niet meer als contactpersoon voor de
leden in Zuid-Afrika zal optreden. Het bestuur is doende om in overleg met haar
iemand te zoeken die haar werkzaamheden kan overnemen.
Bij het verslag van de bibliothecaris wees de bibliothecaris op het grote verschil
in vermelde getallen uitleningen tussen 1985 (18.592) en 1984 (ongeveer 5.000).
Vroeger werd alleen als uitlening genoteerd het uitlenen buiten het gebouw van de
bibliotheek; thans ook het gebruik in de studiezalen.
Voor het beheer der gelden bestond als steeds grote belangstelling. Na een correctie
in de jaarstukken, pag. 20 laatste zin ‘over 1984 en 1985’ moet luiden ‘over 1983 en
1984’, beantwoordde de penningmeester de vragen. Schommelingen in de kosten
van bestuursvergaderingen ontstaan door verlate declaraties; kosten sprekers variëren:
het ene jaar is het aantal festiviteiten groter dan het andere; kosten bibliotheek lager:
werkzaamheden voor de collectievorming geschieden nu meer in de bibliotheektijd.
Het verslag van de kascommissie (dr. G. Borgers en J.J.M. van Gent) werd
voorgelezen, waarop de voorzitter de penningmeester dechargeerde en de
kascommissie bedankte. Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat volgens het
nieuw Burgerlijk Wetboek niet alleen de penningmeester, maar het gehele bestuur
verant-woordelijkheid draagt. ‘Voor de volgende jaren zal daar bij de formulering
op worden gelet’, zei de voorzitter.
De penningmeester verwoordde ten slotte het voorgenomen financiële beleid
1986-1987 van het bestuur. Voor de instandhouding en uitbouw van de bibliotheek
behoort er een ruim reservefonds te zijn, waar onder andere bijzondere aankopen uit
worden gefinancierd. De uitkeringen van de Van Bijleveltstichting worden daarom
aan dit reservefonds toegevoegd. De prijzen van de Maatschappij zullen op een
aanvaardbaar niveau moeten worden gebracht en de uitreiking moet zo mogelijk
publiciteitswaarde hebben. De Maatschappij moet van tijd tot tijd op gepaste wijze
naar buiten treden, bij voorbeeld door het plaatsen van gedenkstenen en komend jaar
in het bijzonder door de herdenking van Constantijn Huygens. Daarnaast blijft het
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grote belang van onze uitgaven: het Jaarboek en nu ook het Nieuw Letterkundig
Magazijn. Ons werkterrein vraagt verbreding (België) en verdieping (werkgroepen,
zoals de Werkgroep 19e eeuw).
Dit alles kan niet zonder een meer professioneel, dus duurder secretariaat.
In de begroting 1986 is dit wel zo goed mogelijk tot uitdrukking gebracht, maar
de penningmeester wees er op dat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
die begroting al heel vroeg in het jaar vraagt. Gelukkig heeft men op het Ministerie,
waarmee wij heel prettige contacten hebben, er geen bezwaar tegen als wij posten
onderling verschuiven.
De vergadering uitte haar waardering voor de vele activiteiten die blijkens deze
plannen door het bestuur ter hand worden genomen. Dat toch de contributie voor
1986-1987 op vijfenvijftig gulden wordt gehandhaafd, ondervond instemming.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde, van de
Commissie voor taal- en letterkunde en van de Werkgroep 19e eeuw werden zonder
vragen of opmerkingen aanvaard.
Discussie ontstond wel bij het voorstel van het bestuur om de medio 1985
opgerichte Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in de Maatschappij op te
nemen en deze werkgroep dezelfde status te geven als de Werkgroep 19e eeuw. De
vergadering is het eens met de overwegingen van het bestuur dat een tweede
werkgroep het leven van de Maatschappij nog verder verdiept en in overeenstemming
is met de gedachten die daarover op de Conferentie van De Treek (in 1975) zijn
ontwikkeld. Er werden echter wel kanttekeningen gemaakt, zoals bij voorbeeld over
de naam: dekt deze Oost en West? En gaat het om de gehele letterkunde of alleen
de Nederlandstalige? De gemaakte vragen en opmerkingen zullen door het bestuur
aan de Werkgroep worden doorgegeven. De kleine driehonderd leden die de
Werkgroep nu reeds telt, zullen zich daar dan nader over kunnen beraden. Overigens
werd het voorstel aanvaard.
Na een korte schorsing heette de voorzitter de heren Van Loenhoud, notaris en
kandidaat-notaris, welkom en stelde hij het elfde agendapunt aan de orde, dat uit vier
onderdelen bestond. De wijzigingen van de Wet (11a) waarvoor een tweederde
meerderheid van de aanwezige leden is vereist, werden met algemene stemmen
aangenomen. Op voorstel van het bestuur machtigde de vergadering (11d) het
bestuurslid L.L. van Maris de door de notaris op te stellen akte namens de Maat-
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schappij te tekenen. Vervolgens werden in agendapunt 11b wijzigingen voorgesteld
in enige reglementen. Bezwaar maakte de vergadering bij monde van dr. J. Gerritsen
tegen het handhaven van de thans bestaande tekst van artikel 2 van het (Huishoudelijk)
Reglement. Daar staat nu, dat het bestuur jaar voor jaar het aantal kan bepalen van
nieuw te benoemen leden. Dit is in strijd met artikel 13 van de Wet, waarin
voorgeschreven wordt dat dit getal in het Huishoudelijk Reglement moet vastliggen.
De voorzitter dankte de heer Gerritsen voor zijn kritische bijdrage en stelde vervolgens
aan de vergadering voor dat het bestuur gemachtigd wordt een verbeterde regeling
in het Huishoudelijk Reglement op te nemen. De vergadering stemde hiermee in.
Voorts deed de heer Gerritsen het voorstel om de artikelen 5.2 en 4.2 van het
Huishoudelijk Reglement te herformuleren, opdat op eenvoudiger wijze de
ledenaantallen van de Commissies kunnen worden omschreven. Het bestuur zal dit
met de notaris nader bezien.
Ten slotte meldde de heer Gerritsen dat in bijlage I bij de Wet, te weten het contract
tussen Maatschappij en curatoren inzake de bibliotheek, in 1969 een zinnetje is
geschrapt, te weten: ‘Dit journaal wordt in duplo gehouden.’ De daarop volgende
zin is hiermee verbonden en spreekt over ‘Een van de exemplaren ... enz.’ Dit zou
nu ook aangepast kunnen worden. De voorzitter antwoordde, dat het bestuur ook dit
nader zal bekijken en ook hiervoor verkrijgt hij machtiging van de vergadering om
in overleg met de notaris de formulering te verbeteren.
Het (nieuw) reglement voor de Henriëtte de Beaufort-prijs werd door de
vergadering ten slotte ongewijzigd vastgesteld.
De notarissen spraken hun dank uit voor het in hen gestelde vertrouwen.
Nadat de notarissen uitgeleide was gedaan, stelde de voorzitter aan de orde de
toekenning van de Van der Hoogt-prijs 1986 overeenkomstig de voordracht van de
jury aan August Willemsen voor zijn werk Braziliaanse brieven. De vergadering
stemde hiermee in.
De voorzitter deed vervolgens mededeling van het besluit van het bestuur de
(nieuwe) Henriëtte de Beaufort-prijs nu, voor de eerste maal, uit te reiken aan Hans
Werkman voor zijn biografie De wereld van Willem de Mérode. Aan het begin van
de middagvergadering zou de uitreiking plaatsvinden.
De commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit J.J.M. van Gent en R.
Visser. De secretaris las het ondertekende protocol voor waarin werd gemeld dat er
237 geldige stemmen waren uitgebracht, waardoor de kiesdeler op 47,4 kwam. Het
aantal gekozenen bedroeg 43. Mevrouw Esther Hendriks-de Koning las vervolgens
de namen van deze gekozenen in alfabetische volgorde op: dr. G. Abma, dr. N.R.
Århammer, J.C. Bedaux, dr. H.C. van Bemmel, mw. dr. D. van Berlaer-Hellemans,
J.A.A.M. Biemans, H. ten Boom, dr. J. Bosmans, dr. H.C. Brandt Corstius, dr. A.A.
de Bruin, mw. T. van Buul, P.G. Calis, mw. Ch.C.M. de Cloet, J. van Delden, dr. M.
Dupuis, mw. M.S. Geesink, C. Hamans, mw. M. d'Hane-Scheltema, dr. L.G. Jansma,
dr. L.G.M. Jaquet, dr. J.J. de Jong, dr. L. Kooijmans, dr. M. Kuitenbrouwer, dr.
F.W.G. Leeman, dr. J.A. van Leuvensteijn, dr. J.W. Marsilje, A.J.M. Meinderts, mw.
dr. A.B. Mulder-Bakker, dr. L. Noordegraaf, S.V. Peterson, dr. O.J. Praamstra, dr.
M.R. Prak, dr. J. Renkema, dr. R. Rentenaar, dr. H.N.B. Ridderbos, dr. P.T. van
Rooden, K. Schippers, M. Schuchart, dr. B. Smilde, dr. N.K.C.A. in 't Veld, E. Vos,
mw. M.J. van der Wal en A. Willemsen.
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In aansluiting hierop kon de stemcommissie mededelen dat voor het bestuur met
overweldigende meerderheid de a-kandidaten waren gekozen, te weten: mw. dr. F.
Balk-Smit Duyzentkunst, dr. A.Th. van Deursen, dr. H. Heestermans en mr. E. van
Vliet. De voorzitter heette hen welkom en bracht dank aan de aftredende
bestuursleden, R. Breugelmans, R.Th. van der Paardt en R. Visser, voor hun werk
voor de Maatschappij.
Dan komt de verkiezing van een voorzitter door de jaarvergadering uit de leden
van het bestuur aan de orde. Ondervoorzitter Van der Paardt krijgt de hamer en meldt
de leden dat de andere bestuursleden voorstellen dr. H.L. Wesseling opnieuw tot
voorzitter te benoemen. De vergadering geeft met applaus haar instemming.
Instemming bleek volgens de stembiljetten ook met de benoeming van dr. J.A.F.
de Jongste en dr. J.Th. Lindblad tot leden van de Commissie voor geschied- en
oudheidkunde en van dr. G.R.W. Dibbets en dr. F.P. van Oostrom tot leden van de
Commissie voor taal- en letterkunde.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt en de voorzitter sloot het besloten
gedeelte van de jaarvergadering.
Het openbare gedeelte vond 's middags plaats in zaal XII van het Academiegebouw.
Voor de eerste maal werd de Henriëtte de Beaufort-prijs uitgereikt, toegekend door
het bestuur op voordracht van een jury, bestaande uit J.W. Schulte Nordholt, J.H.A.
Fontijn en R.Th. van der Paardt. De voorzitter van de jury, de heer Schulte Nordholt,
las het juryrapport voor. Voorzitter Wesseling reikte de prijs uit en Hans Werkman,
de bekroonde, sprak een dankwoord.
De middagvergadering in het - wegens de grote opkomst - wat benauwde zaaltje
was verder geheel gewijd aan J.J. Slauerhoff, wiens vijftigste sterfdag wij begin
oktober gedenken. Rudi van der Paardt had het plan opgevat en uitgewerkt om een
drieluik te brengen: zelf zorgde hij met een inleiding voor de opmaat, waarna Gerrit
Jan Zwier sprak over de dichter Slauerhoff, Bij kampvuur en traanlamp, en dr. W.
Blok over het proza van Slauerhoff, De opstand van Guadalajara, het laatste
prozawerk van Slauerhoff.
Hoe warm het was en hoe ver in de tijd werd uitgedrukt in het ontbreken van
vragen, die ongetwijfeld bij velen leefden. ‘Gehoopt wordt, dat hiervoor de tijd en
gelegenheid nog komt’, aldus de voorzitter, die met grote dank aan de sprekers deze
bijeenkomst sloot.
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Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp (Samenvatting)
De boten, waarop Slauerhoff voer, brachten hem naar landen die voor een deel nog
bestuurd werden door Europese moederlanden. In zijn werk laat hij zich meer dan
eens negatief uit over de koloniale situatie zoals hij die aantreft. Zijn afwijzing heeft
zowel betrekking op het proces van acculturatie, zoafs hij die in kustgebieden onder
ogen krijgt, als op het lot van de tropenblanke. Wat hem in Afrika en West-Indië
vooral tegenstaat, zijn de ‘negers van het altijd licht potsierlijke, christelijke en
beschaafde soort’. De zogenaamde ‘broeknegers’ dus, zoals de Afrika-reiziger en
etnoloog Leo Frobenius hen noemde. In het Ghanese Accra en het Braziliaanse Bahia
staart de scheepsdokter gefascineerd en verbijsterd naar de extatische processies van
bekeerde zwarten, die draaien en springen alsof op deze heilige dag ‘de Charleston
weer zal worden geboren’. En op Barbados, zo schrijft hij, hebben de Engelse
puriteinen zich aan hun ‘gebruiksaanwijzing voor negers’ gehouden, die luidt dat de
laatsten wel een beetje Engels mogen lijken, maar dat ze zich minderwaardig moeten
blijven voelen. De blanken zullen zich in de koloniën echter niet staande kunnen
houden, want ‘tegen de tropische natuur en de vruchtbaarheid van de ingeboren
bevolking kunnen zij toch niet op. In Afrika kwijnen ze aan de randen van de zee,
in China gaan ze in de menigte verloren.’ Over de levenssfeer van de tropenblanke
schreef Slauerhoff een verhaal - Such is life in China - en enige gedichten. In
Afrikaansche elegie staan de regels die de dichteres Vasalis zo graag mag citeren:
Vanavond danst de dronken varensgast
Met zijn barmeid, tot hij is volgebrast,
Terwijl ik hier zit voor een slecht glas toddy,
Moeheid van zes jaar tropen in mijn body.
Ik heb al sinds verleden week geen zin
In de omhelzing van mijn negerin.

Zo tussen de regels door belijdt Slauerhoff wel zijn voorkeur voor de ‘fiere en toch
kinderlijke bewoners van Afrika's oerwouden en savannen’, maar hij doet dat eigenlijk
alleen in anekdotische zin. Van een hang naar primitieve culturen, of een idealisering
van het leven van de ‘edele wilde’, is bij hem geen sprake. Voor hem geen
Zuidzee-idylles, zoals Herman Melville en Gauguin die beleefden. Hij was weliswaar
een kunstenaar die ‘op de grens van verscheidene beschavingen was gezeten’, zoals
Herman van den Bergh het uitdrukte, maar zijn belangstelling ging primair uit naar
de vervallen beschavingen van China en Portugal. Daar had de geschiedenis ten
minste haar sporen nagelaten.
Slauerhoff reed wel per ezeltje het Chinese binnenland in, maar hij dacht er niet
aan de ware rimboe in te trekken. Hij had een realistisch oog voor het
gezondheidsrisico in de tropen - ‘Waar de natuur, voor 't dier waanzinnig mild, De
mensch leegslurpt in stille heete wrok’ -, staat er in Herfsttij van een koloniaal. Voorts
geloofde hij, net als Joseph Conrad, in diens Heart of darkness, dat de negers geheel
verslingerd waren aan kannibalisme en offerfeesten.
Wie alleen naar de Nederlandse literatuur kijkt, denkt al gauw dat het nestvliedende
gedrag van Slauerhoff een grote bijzonderheid was in het interbellum. Goed, je had
nog A. den Doolaard, Henri Borel en niet te vergeten F.C. Terborgh, maar veel méér
globetrotters waren er niet. Bloem nam vishengels in beslag in Sint-Nicolaasga en
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Roland Holst bezong de wilde kim vanaf het strand bij Bergen. Vanuit Engeland
echter trok een stroom van schrijvers en dichters over het aardoppervlak. ‘Zit er
momenteel geen enkele schrijver meer in Engeland?’, vroeg Lawrence Durrell zich
in 1936 op Korfoe af. Collega's als Robert Graves, Norman Douglas, Aldous Huxley,
Graham Greene, W.H. Auden, Peter Fleming, V.S. Pritchett, Christopher Isherwood,
W. Somerset Maugham, Robert Byron, D.H. Lawrence en Evelyn Waugh waren
overal te vinden, maar meestal niet op Engelse bodem. Om deze reisdrang te verklaren,
heeft men wel gewezen op de traumatische ervaringen die menige schrijver in de
loopgraven en in het verarmde en van de buitenwereld afgesloten Engeland had
opgedaan. ‘Ik wilde dat ik weg kon naar Tibet, of Kamtsjatka, of Tahiti - naar ultima,
ultima, ultima Thule’, schreef D.H. Lawrence in 1915 in een brief aan een vriend.
Hij, en anderen, stonden afwijzend tegenover een leefklimaat, waarin
kleinburgerlijkheid en fatsoensrakkerij de toon aangaven. Hun cultuurkritiek richtte
zich - in het algemeen gesproken - op de moderne, industriële maatschappij. Zij
wilden in de jaren twintig, dertig maar één ding: het vaderland zo snel mogelijk
achter zich laten, naar onherbergzame oorden trekken en over hun reiservaringen
boeken schrijven. In tegensteliing tot Slauerhoff waren zij geen zee- en kustreizigers,
maar landreizigers. Peter Fleming cirkelde niet om China heen, maar drong diep het
land binnen, bezocht de frontlijn tussen de troepen van Mao en Tsjang Kai Tsjek en
wist ten slotte India te bereiken. In Dairen overnachtte hij in het destijds vermaarde
Yamatohotel, waar ook Slauerhoff enige jaren eerder had gelogeerd. Hoewel Fleming
menige tocht naar Tsjong King heeft meegemaakt, zoals door Slauerhoff beschreven
in Het leven op aarde, is er aan hem nooit een tentoonstelling gewijd onder de titel
Fleming en China, waar Chinese woordenboekjes en inktstaafjes te zien waren, zoals
op de expositie Slauerhoff en China, die vijf jaar geleden in het Letterkundig Museum
werd gehouden. Hij laat zijn Chinese reisboek One's company zelfs voorafgaan door
een ‘waarschuwing aan de lezer’. Dit boek heeft geen diepgang, luidt de
waarschuwing, want: ‘De geschreven geschiedenis van de Chinese cultuur beslaat
een periode van 4000 jaar. De bevolking van China wordt geschat op 450 miljoen.
China is groter dan Europa. Toen de auteur dit boek schreef, was hij 26 jaar oud. Hij
bracht in totaal zeven maanden in China door. Hij spreekt geen Chinees.’
Een paar jaar eerder was Fleming in Brazilië. Hij
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maakte daar geen kort wandelingetje in een havenplaats, zoals Slauerhoff, maar hij
trok met een stel kornuiten diep het Amazone-oerwoud in. De taak, die hij zich had
gesteld, ruikt naar jongensboek-romantiek - hij wilde licht brengen in de zaak van
de in Amazonia verdwenen kolonel Fawcett, die de weg meende te weten naar een
in de rimboe verborgen Eldorado.
Net als Slauerhoff, was Robert Byron bekend met het werk van de Tibet-reizigster
Alexandra David-Neel. Hij beklom echter ook daadwerkelijk een yak, trok de
Himalaya in en wist een eindweegs dit echte Verboden Rijk binnen te dringen. Evelyn
Waugh zag in 1930 hoe Haile Selassie, de Leeuw van Juda, tot keizer van Ethiopië
gekroond werd en zes jaar later is hij er getuige van hoe de negus door de Italianen
wordt verdreven. Tussen de bedrijven door, ging hij nog te paard en te voet door het
oerwoud van Brits-Guyana; hij was nu eenmaal geïnteresseerd in ‘verre en barbaarse
oorden’, schrijft hij in Ninety-two days, en vooral in het grensgebied tussen botsende
culturen, waar allerlei ideeën van hun wortels afgesneden raken en wonderlijke
wijzigingen ondergaan. Met dezelfde afkeer waarmee Slauerhoff naar katholiek
geworden broeknegers keek, keek Waugh naar de nieuwe geloofspraktijken van
gekerstende Indianen.
In 1932 en 1933 maakte Slauerhoff verschillende reizen naar de havens van
West-Afrika. Een purser aan boord zou zich later herinneren dat de dokter 's avonds
laat nog aan dek te vinden was, waar hij tussen stapels boeken een pijp rookte. ‘Hij
las, schreef en peinsde’, vervolgt de purser, ‘terwijl de rustige golfslag misschien de
maat aangaf voor de gedichten die in hem opwelden.’ Dat is toch een mooie
herinnering, nietwaar? In 1934 arriveerde Graham Greene in Freetown, om vervolgens
door te reizen naar Liberia, om daar aan zijn Journey without maps te beginnen.
Zowel Greene als Slauerhoff laten zich negatief uit over de blanken die zij aan de
slavenkust aantreffen. Greene merkt op dat hun conversatie vaak genoeg met politieke
of religieuze onderwerpen aanvangt, maar dat die steevast op het thema ‘ziekte’
uitkomt en vervolgens in dronkemanspraat ten onder gaat. Slauerhoff heeft het over
de ‘enkele Europeanen [die] zich het merg in hun botten laten koken om na tien jaar
binnen te zijn en de rest van hun leven 't verworven vermogen te besteden aan 't
opknappen van de opgedane kwalen’. Het achterland maakte op Slauerhoff een
unheimische indruk - ‘Het verraad schijnt van achter bomen te loeren’, schrijft hij.
Greene trok dit achterland binnen, dat voor hem een ‘angstdroom’ was, die zowel
afschrok als fascineerde. De reis vanuit het door het westen aangetaste en verloederde
kustland naar het primitieve binnenland, is voor hem een symbolische reis van de
corrupte volwassenheid naar de zuiverheid en tijdeloosheid van de jeugd.
Mensen als Greene, Byron, Fleming en Waugh zijn de èchte reizigers, die de
steppen, oerwouden en hooggebergten, waar Slauerhoff slechts over schreef, aan
den lijve ervoeren. Slauerhoff is een impressionistisch reiziger, die aan dek van een
passerend schip, beurtelings in de boeken en om zich heen kijkt. Hij neemt, tussen
de thuisblijver en de echte reiziger, een middenpositie in. Natuurlijk is het zo dat literair gezien - de impressionistische reiziger evenveel recht van spreken heeft als
de echte reiziger. In een eerste, korte ontmoeting met vreemde volkeren en culturen,
kan een buitenstaander tot treffender inzichten komen dan iemand die al lange tijd
in zo'n cultuur is opgenomen. Het is dus niet zo dat, als een schrijver als Cees
Nooteboom in Mali of Serawak landt, het belang van zijn woorden wel moet
wegschrompelen in vergelijking met die van een ter plekke werkzame antropoloog.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 4

Het is echter óók zo dat de kracht van schrijvers als Slauerhoff en Nooteboom vooral
gelegen is in de confrontatiekant van hun werk, in de wijze waarop zij als individu
en als vertegenwoordiger van het westen de ontmoeting met een andere wereld
ondergaan. Hun gevoelens zijn goed herkenbaar voor hun lezers, hun blik is een
lezersblik.
Als de reislust van Engelse schrijvers na de eerste wereldoorlog al verklaard moet
worden uit oorlogsfrustraties, dan gaat die verklaring in het geval van Slauerhoff
niet op. C.J. Kelk deelt in zijn Leven van Slauerhoff weliswaar mee dat er bij het
uitbreken van die oorlog een ‘schok’ door dit ‘uiterst gevoelige hart’ gaat, en dat hij
eens een paar geïnterneerde Belgische soldaten mee naar huis neemt, maar die
ervaringen zullen hem toch niet tot een zwervend leven hebben voorbestemd. Evenmin
was Slauerhoff via banden van het bloed aan Friese vikingen verwant, zoals Kelk
ons vertelt; deze correctie kreeg ik te horen van een achterneef van de dichter, een
Vlielandse Pronker - de moeder van Jan Slauerhoff was een Pronker - die de
stamboom van zijn familie tot vele eeuwen her had uitgeplozen en geen enkele
zeeschuimer was tegengekomen. Laten we het er maar op houden dat zijn fantasie
en talent ruimte nodig hadden en dat ook de lectuur van Baudelaire en Corbière hem
het zeegat uit dreef. Puberale opstandigheid lag in ieder geval niet ten grondslag aan
zijn reiskoorts; hij liet zich niet door zijn aandriften meesleuren en trok nooit als een
berooide en naar de verte hunkerende ‘Wandervogel’ over de Europese wegen. Nee,
hij studeerde eerst netjes af en ging pas op vijfentwintigjarige leeftijd, en verzekerd
van een traktement, scheep naar de ‘zalige streken’.
Het gouden tijdperk van de Engelse reisliteratuur eindigde met de tweede
wereldoorlog. Evelyn Waugh verklaarde het genre direct na de oorlog dood; in een
onvrije wereld van prikkeldraad en ‘displaced persons’ is geen plaats meer voor
onbekommerde reizigers.
Zo werd na de oorlog ook het werk van Slauerhoff dood verklaard, onder anderen
door Herman van den Bergh en Marja. Na Hirosjima, zegt Van den Bergh, heeft
Slauerhoffs romanteske exotisme alle belang verloren. Na Dachau, zegt Marja, heeft
het ideaalbeeld van de gedoemde dichter geen betekenis meer. En wie ondergedoken
is geweest of in een kamp heeft gezeten, heeft geen boodschap aan de ridiculisering
van het verlangen naar de huiselijke haard en een paar pantoffels. Weliswaar slaat
hij Slauerhoff hoger aan dan de ‘Kringen Eylders-bohémiens, die precies weten bij
welke borrel zij moeten ophouden en hoe zij de lues moeten
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ontlopen’, maar hij is het toch eens met de dichter Leo van Breen die eens schreef:
'k Wil eerlijk zijn. Ik vond u wat would be:
Het leed smaakt even goed in Krommenie.
In Buiksloot kan men ook heel aardig zwerven.

Nu, vele tientallen jaren later, weten wij dat de oorlog geen einde heeft gemaakt aan
het reizen en zelfs niet aan het romantische levensgevoel. Nu er geen witte plekken
meer op de kaart zijn en de huiskamer is aangesloten op satelliet-televisie, bloeit het
reisboek zelfs allerwegen op. En Slauerhoff, wiens ‘eenmansheelal’, volgens Van
den Bergh, alle betekenis had verloren, wordt nog steeds gelezen. Hij reist nog steeds
de wereld rond, dit keer in de vorm van zijn Verzamelde gedichten, die, zo is mij
opgevallen, dikwijls in de bagage van antropologen kan worden aangetroffen.
Slauerhoff mag dan zelf niet onder Touaregs, Bergpapoea's en Eskimo's hebben
verkeerd, zijn gedichten hebben het wel. Welke gedichten zou een veldwerker lezen
bij het flakkerlicht van traanlamp en kampvuur? De zeegedichten, de historische
gedichten of de liefdesverzen? De laatste, denk ik. Niet die over hete negerinnen,
maar de verzen waarin landelijke liefdes worden bezongen.
Antropologie oefent een zekere romantische aantrekkingskracht uit op mensen
die nog weinig hebben meegemaakt. Dikwijls projecteren zij het onbehagen in de
eigen cultuur op exotische samenlevingen, waar iemand op zijn veertigste hoogbejaard
is en waar voor non-conformisme geen enkele ruimte is. Zij hebben Claude
Lévi-Strauss nog niet gelezen, die van mening is dat al het gereis en alle avontuur
juist de zinloze kant van het antropologische vak vertegenwoordigen. Uit een
onderzoekje naar de karaktereigenschappen van een aantal beroemde antropologen,
bleek dat zij op jeugdige leeftijd rebelleerden tegen het milieu waar zij uit stamden.
Een ander onderzoek, onder antropologiestudenten dit keer, toonde aan dat de meesten
van hen in conflict leefden met hun ouders, waarbij de keuze voor antropologie soms
zelfs een rechtstreekse uiting was van die conflicten, aangezien dit vak door de ouders
zeer negatief werd gewaardeerd. Sommige studenten zagen zelfs in dat hun wens
om een vreemd volk te gaan bestuderen, alles te maken had met hun behoefte om
tegenover de ouders hun zelfstandigheid te bewijzen. Een enkeling verkneuterde
zich al bij het vooruitzicht hoezeer zijn vader en moeder in de rats zouden zitten als
hij naar de kannibalen zou zijn afgereisd.
Als hij in de bush eenmaal ontdekt heeft dat het paradijs op aarde niet bestaat, dan
dienen zijn Notes and queries en Manual for fieldworkers waarschijnlijk als brandstof
voor zijn laatste kampvuurtje. Slauerhoff gaat natuurlijk mee terug; wie weet heb je
hem in de toekomst nog 's nodig, misschien voor een causerie voor de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde.
Ik kan er over meepraten.
Gerrit Jan Zwier

De opstand van Guadalajara, het laatste prozawerk van Slauerhoff
(Samenvatting)
De korte roman of novelle De opstand van Guadalajara verscheen in 1937, een jaar
na Slauerhoffs overlijden. Het valt op dat de meeste recensenten van de novelle de
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nadruk legden op het satirische karakter ervan. Men zou daaraan kunnen toevoegen
dat Slauerhoff in zijn verhalen niet eerder zo satirisch te werk is gegaan.
Al in 1933 was Slauerhoff aan de novelle begonnen. Het is bekend dat hij veel
gegevens heeft ontleend aan een artikel over een reis door Columbia uit De aarde
en haar volken en dat hij beïvloed werd door La sombra del caudillo van Martín
Luis Guzmán. Eveneens in 1933 rijpte in hem het plan om de laatstgenoemde roman
te vertalen. Waarschijnlijk is hij er pas eind 1935 daadwerkelijk mee begonnen,
samen met G.J. Geers. De vertaling verscheen in hetzelfde jaar als de novelle, in
1937, onder de titel In de schaduw van den leider.
1933 was ook het jaar van Hitlers greep naar de macht. Volgens K. Lekkerkerker
is de keuze van het onderwerp van De opstand mede beïnvloed door de politieke
gebeurtenissen in dat jaar.
In 1933 was Slauerhoffs voornaamste literaire bezigheid echter zijn werken aan
Het leven op aarde. Toen nog zag hij deze roman als het tweede deel van een trilogie.
Het eerste deel had hij al in 1932 gepubliceerd, onder de titel Het verboden rijk. Aan
het derde deel is hij echter nooit toegekomen, volgens Terborgh omdat hij ‘zich voor
de uitwerking ervan nog niet rijp [achtte]’ (Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
's-Gravenhage 1949, p. 41). In Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen
voor de Cameron-romans (verzorgd door W. Blok en K. Lekkerkerker, in de serie
Achter het boek, XXI (1985)) is de inhoud van dit derde deel in grote lijnen
gereconstrueerd uit Slauerhoffs nagelaten papieren. In het tweede en derde deel is
invloed aanwijsbaar van boeddhistisch gedachtengoed en van het Chinese
wijsheidsboek I Tsjing. Aan, het slot had Cameron iets moeten ervaren dat men het
nirvana mag noemen: hij bereikt een volstrekt innerlijk evenwicht.
De vraag doet zich dan ook voor, of het schrijven van De opstand van Guadalajara
niet ook enigerlei relatie heeft met deze onvoltooide trilogie. Slauerhoff heeft deze
novelle immers geschreven in plaats van het derde deel.
Deze relaties zijn er inderdaad. In de trilogie en in De opstand speelt een verre
bergtop een overeenkomstige rol. Ook het verblijf in het bergland heeft een
vergelijkbare functie voor de hoofdfiguur. Belangrijker is het dat het sterk satirische
karakter van de novelle verklaard lijkt te kunnen worden uit overwegingen die bij
Slauerhoff zijn opgekomen op grond van zijn lectuur ten behoeve van de trilogie.
Vooral blijkens de aantekeningen die hij in 1933 (alweer) heeft gemaakt bij de roman
van A. Döblin Die drei Sprünge des Wang-lun,
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vroeg Slauerhoff zich af of het taoistisch principe van het niet-handelen (Woe-wéi)
wel uitvoerbaar was. Zijn afwijzing van dit principe zou hij dan verbeeld hebben in
het satirische verhaal over de arme glazenmaker in Mexico. Deze veronderstelling
wordt bevestigd door een tot nu toe ongepubliceerde aantekening van Slauerhoff ten
behoeve van zijn novelle: ‘De vidriero. zoo geneigd tot het Niet zijn - niet handelen
(Tao.-) wordt juist bewerker van de eindelijke ondergang de massafusillade van de
resten van het indianenras’ Hoewel de afloop van de novelle anders luidt dan hier
wordt gesuggereerd, blijkt uit de voorontwerpen dat het verhaal oorspronkelijk
inderdaad zo had moeten eindigen. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat de pijlen
van Slauerhoffs satire vooral gericht waren op zijn eigen onvermogen om zijn trilogie
te voltooien.
W. Blok

Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Nu de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde sinds de jaarvergadering van 7
juni jongstleden is opgenomen in de Maatschappij, zal in dit tijdschrift regelmatig
aandacht worden besteed aan deze jonge, exotische aanwinst in de hof der vaderlandse
letteren.
Op vrijdag 10 oktober organiseerde de Werkgroep in een Leids universiteitsgebouw
een lezingenmiddag die door meer dan honderd leden en belangstellenden werd
bezocht. Robert-Henk Zuidinga sprak over Buiten het gareel van Soewarsih
Djojopoespito, de fascinerende roman van een Javaanse onderwijzeres, die mede
dankzij de steun van Du Perron in het Nederlands werd geschreven. Hierop gaf A.
Teeuw zijn visie op de plaats van de roman in de literatuurgeschiedenis, en deden
Gerard Termorshuizen en Rob Nieuwenhuys op indringende wijze verslag van hun
persoonlijke ervaringen met de schrijfster. Daarna presenteerde Liesbeth ten Houten
van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar de zojuist verschenen derde druk van Buiten het
gareel. Na de pauze hield Dorothée Buur een lezing over het ‘Indische’ element in
de Nederlandse jeugdliteratuur. Als documentaliste op het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde heeft zij een uitvoerige bibliografie over dit onderwerp
samengesteld, die volgend jaar zal verschijnen. Het overzicht dat zij gaf, maakte
duidelijk, dat ook hier nog een vrijwel onbetreden gebied wacht op nader onderzoek.
De lezingen zullen binnenkort verschijnen in het tijdschrift Indische Letteren, waarvan
inmiddels drie afleveringen gepubliceerd zijn.
De Werkgroep heeft bijna zeshonderd leden, waaruit blijkt, dat ook voor deze tak
van de Nederlandse literatuur de belangstelling eerder toe- dan afneemt.

Herdenking Constantijn Huygens
In vervolg op mijn aankondiging in het Nieuw Letterkundig Magazijn jrg. III, nr. 2
(december 1985) kan ik nu de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
meer gedetailleerd informeren over de plannen voor de komende herdenking van de
driehonderdste sterfdag van Constantijn Huygens.
De volgende manifestaties zullen plaatsvinden:
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- Op zaterdag 28 maart 1987 (de sterfdag van Huygens) vindt de officiële
herdenking plaats in de Kloosterkerk te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst
zullen prof. dr. L. Strengholt en dr. S. Groenveld een rede uitspreken.
- Op 26 en 27 maart zal in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een congres
worden gehouden dat wordt georganiseerd door de Werkgroep XVIIe Eeuw.
Tijdens dit congres zullen allerlei facetten van Huygens' veelzijdige activiteiten
aan de orde worden gesteld. Een groot aantal sprekers uit Nederland en België
heeft zich al aangemeld. Tijdens het congres zal in de Koninklijke Bibliotheek
een expositie worden geopend waarin de bibliotheek een deel van haar rijke
bezit aan Huygensiana zal tentoonstellen.
- Op 27 maart 's avonds zal in het Museon te Den Haag een expositie over
Huygens worden geopend. Deze tentoonstelling zal een thematische opzet
hebben en zoveel mogelijk aspecten van Huygens' werkzaamheden belichten.
De expositie zal tot juni te zien zijn in het Museon, daarna zal zij verhuizen
naar het Rijksmuseum Het Loo te Apeldoorn, waar zij gedurende de
zomermaanden te zien zal zijn.
Ook publicitair zal de nodige aandacht aan Huygens worden geschonken:
- Van de hand van prof. dr. L. Strengholt zal bij Querido te Amsterdam een kleine,
rijk geïllustreerde biografie verschijnen, gericht op een breed publiek.
- Bij Sub Rosa te Deventer verschijnt een bundel wetenschappelijke artikelen
over Huygens onder redactie van prof. dr. A.Th. van Deursen, prof. dr. E.K.
Grootes en dr. P.E.L. Verkuyl. Deze bundel, waaraan een keur van deskundigen
meewerkt, zal een interdisciplinair karakter hebben.
- De lezingen van hel congres zullen worden gepubliceerd in een extra dik nummer
van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw, het orgaan van de werkgroep met
dezelfde naam.
Voorts wordt nog gedacht aan een muziektheaterprogramma over Huygens door
Camerata Trajectina. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt, de financiering ervan is
echter nog niet rond, zodat het op dit moment nog volstrekt onzeker is of deze
manifestatie doorgang zal vinden. Mocht dat het geval zijn, dan zal het zeker later
in het jaar worden, waarschijnlijk in de zomer.
H. Duits
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Busken Huet in Parijs

De gedenksteen op het sterfhuis van Cd. Busken Huet in Parijs. (Foto: Olf Praamstra)

De gedenksteen voor Busken Huet in Parijs - een initiatief van de Maatschappij is op 11 juni 1986 onthuld.
's Morgens tegen elf uur had zich een vijftigtal belangstellenden voor het pand
107, rue de l'Université verzameld. Dank zij de goede samenwerking tussen de
Nederlandse ambassade (in het bijzonder de heer C.J. Huijbregts, hoofd voorlichting),
de vereniging France-Hollande en het Parijse stadsbestuur was ter plaatse alles
uitstekend voorbereid. De straat was gedeeltelijk afgezet, gereinigd en autovrij
gemaakt. Vlaggen, spreekgestoelte, geluidswagen en onthullingsdoek: het getuigde
allemaal van een zeer professionele aanpak.
Na een kort welkomstwoord van dr. H.L. Wesseling, voorzitter van de
Maatschappij, hielden de heer Joël Lainé, conseiller de Paris, en mr. M. Vegelin van
Claerbergen, de Nederlandse ambassadeur te Parijs, elk een korte toespraak.
Vervolgens gingen zij gezamenlijk tot de eigenlijke onthulling over. Dank zij de
gastvrijheid van de heer en mevrouw Strasser kon de Maatschappij na afloop een
cocktail aanbieden in het Institut Néerlandais.

Toespraak van de heer Joël Lainé, lid van de gemeenteraad, namens de
burgemeester van Parijs
Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs,
La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement agréable à un élu
parisien car elle traduit la constance de l'amitié qui, au-delà de leur capitale respective
unit nos deux pays. Devant son Excellence Monsieur Vegelin van Claerbergen dont
la présence rehausse l'éclat de cette cérémonie, je suis heureux de porter, au nom de
Monsieur le Maire de Pairs, un nouveau témoignage de ce sentiment d'amitié.
Il s'exprime au demeurant sous le plus aimable signe puisque c'est celui de la
littérature, domaine où nos deux pays se sont bien souvent rencontrés. Et le nom de
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Busken Huet dont nous commémorons ce matin la mémoire s'inscrit tout naturellement
dans cette communauté d'art et de culture qui les a réunis au cours de leur histoire
respective.
C'est à Paris, semble-t-il, que cet écrivain semble avoir trouvé l'environnement
propice à l'expression de ses
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idées dans un climat de liberté que, dès son plus jeune âge, il a voulu totale. Nul n'eut
plus que lui le goût de l'indépendance - Pasteur protestant de l'Eglise Wallonne de
Hollande, il se dégagea de ses liens sacerdotaux dès qu'il se sentit en désaccord avec
les exigences de sa mission apostolique - Ecrivain consacré après le retentissant
succès de ses lettres sur la Bible, journaliste renommé, il n'hésita pas à quitter son
pays pour Java où il fonda un journal qu'il devait continuer à diriger de Paris où il
décida de se fixer pour y passer les dernières années de sa vie.
Ce choix n'était en fait que l'aboutissement d'une lente maturation. Il nourrissait
pour la langue et la culture française une dilection qui l'avait conduit à de nombreux
séjours dans notre pays. Depuis toujours, les écrivains français avaient été ses auteurs
préférés et c'est vers la critique littéraire qu'il se tourna pour mieux les approcher.
Si la littérature est la conscience de la vie, la critique est la conscience de la
littérature. Elle ne peut donc se borner à constater et à classer, elle doit jouer le rôle
d'un phare et quelquefois celui d'un moteur. Intercesseur des oeuvres auprès du public,
il lui appartient de les découvrir, d'en dénoncer les taches ou d'en révéler les beautés.
Busken Huet fut pleinement fidèle à cette triple exigence. Lecteur infatigable, il
passa les romans et les essais les plus marquants de son temps au crible de son ironie
et de sa perspicacité. Par sa fécondité, on l'a parfois comparé à Sainte-Beuve dont il
fit d'ailleurs le portrait littéraire dans un essai très élogieux - mais un Sainte-Beuve
plus distant, moins soucieux de l'anecdote qui, s'il ne fut pas toujours infaillible certaines de ses critiques ne sont pas exemptes d'un étrange aveuglement-, sut
conserver intact son désir de connaître et d'admirer.
Ce besoin d'admirer, il le marqua également à l'égard de son pays d'origine dont,
malgré son éloignement physique il resta toujours très proche. C'est à cette exigence
que nous devons ce qui furent sans doute ses chefs d'oeuvre, Le pays de Rubens et
Le pays de Rembrandt; ces deux géants de la peinture hollandaise furent pour lui une
source d'inspiration lointaine et pénétrante.
Dans la maison devant laquelle nous sommes aujourd'hui réunis, Busken Huet
demeura très exactement un an. Il y vécut au 4ème étage et y mourit la plume à la
main. Renan, Taine, Sully-Prudhomme s'y sont croisés et, grâce à eux, grâce à lui,
cet immeuble fut, le temps de quelques saisons, un des hauts lieux culturels de notre
capital.
Le Conseil de Paris ne pouvait que s'associer au dernier hommage rendu à la
mémoire de Busken Huet dont le nom, inscrit dans la pierre, perpétuera le souvenir.

Toespraak van mr. M. Vegelin van Claerbergen, Nederlandse
ambassadeur te Parijs
La venue de Conrad Busken Huet à Paris a toute l'apparence d'un retour aux sources.
Après la révocation de l'Edit de Nantes en effet, un certain Gédéon Huet avait, comme
bon nombre de Huguenots, obtenu du roi et de son ministre un sauf conduit pour
aller s'établir aus Pays-Bas. Ces émigrés se sont unis au sein d'une église qu'ils
appelèrent l'Eglise wallonne. Ils parlaient toujours le français et continuaient à
s'intéresser à la France. C'est à La Haye que naît en 1826 un descendant de Gédéon,
Conrad Busken (additif en mémoire d'une grand-mère) Huet. A l'instar de la plupart
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de ses aïeux il devient prédicateur de l'Eglise wallonne. Afin de parfaire encore sa
connaissance de la langue française, il fait de nombreux voyages dans son lointain
pays d'origine. Le premier date de 1848. Il y reviendra souvent. Depuis toujours les
écrivains français avaient été ses auteurs préférés. Il allait enfin pouvoir les rencontrer
en personne. Après qu'il eût tourné le dos à l'église et entrepris une carrière de
journaliste et de critique, la littérature française est demeurée son principal centre
d'intérêt: Vinet, Sainte-Beuve, Michelet, Musset, Voltaire, Murger, About. A
Sainte-Beuve notamment, il consacre un essai élogieux. Le portrait de ce maître
acquiert tout naturellement les traits d'un auto-portrait. Même lorsque ses activités
professionelles le mènent jusqu'aux Indes néerlandaises, la parution d'oeuvres
nouvelles ou le décès d'un écrivain français continuent de susciter ses commentaires.
Cependant, revenu définitivement à Paris en 1876, il se sent comme un pèlerin à
la Mecque. Lire les journaux parisiens à Paris: rien n'égale ce plaisir-là! Il se sent
redevenir étudiant! Sa préférence pour la France croît dans la même mesure et au
même rythme que son pessimisme vis-à-vis de la Hollande. Toutefois la France et
les Pays-Bas partagent ses griefs: un déclin de la courtoisie, un parler devenant plus
grossier parce que influencé davantage par le peuple. Il pensait néanmoins que l'esprit
français résisterait mieux que le néerlandais. C'est ainsi qu'il a espéré, en vain,
l'introduction du français comme seconde langue aux Pays-Bas, pour faciliter sa
réunion avec la Belgique. En un jour comme celui-ci, où nous mettons à l'honneur
ce grand critique néerlandais, il n'est pas nécessaire pour autant d'ignorer que son
esprit perspicace, ironique, rationnel n'était pas infaillible.
Il n'a jamais accepté Flaubert de grand coeur, il mentionne Zola mais ne l'adopte
point, trop tôt il considère le naturalisme comme étant du passé, il n'a pas même vu
Baudelaire. Malgré ces lacunes qui se sont révélées par la suite, c'est pourtant en sa
qualité de médiateur de la littérature française que le lecteur néerlandais lui est
hautement redevable.
Aux Pays-Bas son oeuvre est entré dans le domaine du bibliophile, une réédition
complète est du domaine de l'utopie, sa lisibilité diminue à vue d'oeil. On dirait que
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les écrivains tombent dans la désuétude avant les peintres. Il n'est pas pour autant
tombé dans l'oubli. L'inauguration d'une plaque commémorative fait partie des
nombreuses initiatives prises pour ranimer l'intérêt autour de Conrad Busken Huet.
Elle se veut en même temps un témoignage de reconnaissance envers la ville de Paris
qui l'a hébergé dix ans durant, lui a procuré une seconde jeunesse et une sépulture.

Uit de bibliotheek

Het oog weldadig
In oktober 1884 richtte de heer J. Minkman van de Firma Minkman & Co. zich tot
een honderdtal personen onder wie professor W.H.D. Suringar te Leiden met de
volgende brief:
‘Hierbij heb ik de eer U een present-exemplaar aan te bieden mijner Brochure,
getiteld: “De Harmonie in de Boekdrukkunst, practisch aangetoond, theoretisch
beschreven en beoordeeld”.
Het zal me hoogst aangenaam zijn, wanneer U, met deze vinding sympathiseerende,
voor zooveel U daartoe in de gelegenheid is, door woord en daad mede wilt werken
tot het in praktijk brengen mijner theorie. Bij eventueele plaatsing van uw oordeel
in den vorm van een bericht of opstel in eene courant of tijdschrift, ontving ik gaarne
toezending van het betreffende No. Inmiddels heb ik de eer mij met de meeste
hoogachting te noemen: UEd. Dw. Dienaar, J. Minkman.’
Professor Suringar, die het boek vrijwel onmiddellijk aan de boekerij van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden schonk (1885), bevond zich
in het illustere gezelschap van ‘Z.M. den Koning, H.M. de Koningin van Rumenië,
Mevr. A.L.G. Bosboom-Toussaint, de Redacteur van The Printing Times and
Litographer te Londen, Mr. A.J. Enschedé, Prof. Nicolaas Beets en Ds. J.J.L. ten
Kate’ om er slechts enkelen te noemen.
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Anderhalf jaar eerder al had de heer Minkman zijn vinding, namelijk blauwe letter
gedrukt op lichtgroen getint papier, ter beoordeling aan een groot aantal personen
aangeboden. Het betrof een brochure over de voordelen van zodanige druk, ‘wegens
den aangenamen indruk op het oog teweeg gebracht’, getiteld Kleurenmengeling of
kleurentegenstelling? en Alsemdruppels, gedichten van Adriaan de Vrije.
Deze beoordelingen zijn in De harmonie in de boekdrukkunst opgenomen, alle
min of meer positief: ‘un grand bienfait pour les yeux, et qu'en même temps cela fait
un joli effet’, ‘Uw inkt is voor dergelijke literarische bloemen inzonderheid geschikt’,
‘ik wenschte dat mijne geheele boekenverzameling op deze wijze gedrukt ware’, ‘de
vereeniging dezer twee kleuren maakt eenen goeden indruk en wij gelooven dat zij
bij het lezen voor het oog minder vermoeiend is dan zwart op wit’. Alleen het
Humorischtisch-Satyriek Weekblad Uilenspiegel veroorloofde zich tot ‘eenige
zoutelooze, noch humoristische, noch satyrieke aardigheden over den inhoud en de
eploitatie’ van het werkje. Ze werden dan ook niet door de schrijver in zijn boek
vermeld.
De vinding van de heer Minkman heeft kennelijk geen succes gehad. Vandaag de
dag, meer dan een eeuw later, bedien ik mij nog steeds van de ‘in de boekdrukkunst
algemeen aangewende tegenstellingen zwart en wit die bij aanhoudend gebruik, op
den duur, niet anders dan nadeelig voor het oog van den lezer zijn’. Nu, in 1986, tuur
ik door mijn leesbril (!) naar een slechte, grijzige xerox-copie van Minkmans
blauwgroene aanbiedingsbrief, tik via het zwarte lint van mijn typemachine op wit
papier mijn bijdrage voor het zwart-witte Nieuw Letterkundig Magazijn, en vraag
aan de lezers of er onder hen zich iemand bevindt die de bibliotheek van de
Maatschappij - waar het werkje thans ontbreekt - kan vergasten op Adriaan de Vrijes
Alsemdruppels, in blauw en groen.

Ere wie ere toekomt
In aanvulling op mijn bijdrage over Tydeman en Alewijn in het Nieuw Letterkundig
Magazijn van mei 1986 zij vermeld dat ik dankbaar gebruik gemaakt heb van de
deskundige hulp van de heren J.A.A.M. Biemans (biografische gegevens) en R.A.Th.
Eekhout (vertaling), beiden als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
Leidse universiteitsbibliotheek.
J.J.M. van Gent, bibliothecaris
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Aarnout Drost en de letterkundige vriendenkring Philomathia (1831)

Het studentengezelschap Philomathia, waarover slechts weinig bekend is, heeft niet
alleen Conrad Busken HuetZie mijn bijdrage In het album van de letterkundige
vriendenkring Philomathia. Een onbekend handschrift van de student Conrad Busken
Huet (1844), in: Maatstaf, jrg. 34 (1986), nr. 4/5, pp. 127-130. en R.C. Bakhuizen
van den Brink,Idem, R.C. Bakhuizen van den Brink en de letterkundige vriendenkring
Philomathia (1832), in: Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. IV (1986), nr. 1, pp. 6-7.
maar ook Aarnout Drost ten minste één maal in zijn kring ontvangen. Evenmin als
bij Van den Brink heb ik bij Drost in brieven of andere documenten toespelingen op
een lidmaatschap gevonden, maar net als zijn diabolische vriend liet hij in het Album
Philomathiae een tastbaar bewijs van zijn aanwezigheid na.Het Album bevindt zich
in de collectie van de Maatschappij in de Leidse universiteitsbibliotheek, signatuur
Ltk. 1531. Het wordt hier op ware grootte afgebeeld. De tekst luidt:
In het Album van den letterkundigen Vrienden-kring Philomathia
No never shall my soul forget
The friends I found so cordial hearted.
More.
Heil! wien de dienst der lieve Zanggodinnen
Den toegang baant tot wijsheids tempelkoor
Heil! driewerf hem, die Pallas gunst mag winnen,
Zy schenkt ons meer dan t vonklend goudtresoor!
Gy kent die schat, Minerva's priesterknapen!
Wier ziel genot in t kennidminnen vond.
De schutsgodes weev' lauwren om uw slapen;
En t muzental bescherm uw vriendenbond!
A. Drost.
Leiden 26 November 1831.
SS theol stud
Peter van Zonneveld
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‘Umbraticae Scholae pulvere’
Van drs. N. van der Blom, ‘Erasmisant’, enthousiast (Neo) Latinist en schrijver van
onder meer Grepen uit de geschiedenis van het Erasmiaans Gymnasium, 1328-1978,
mocht de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn drie brieven over het Latijn
in het laatstverschenen nummer ontvangen. Speciale aandacht kreeg daarbij Bakhuizen
van den Brinks albumblad voor Philomathia. Zo stelt Van der Blom voor in regel 4
van bladzij 7 ‘Waar toch zou het beeld’ te lezen. Het belangrijkste punt in de brieven
werd ‘umbraticae scholae pulvere’. Ik citeer: ‘Op p. 7 kan ik niet meegaan met de
weer- gave “die zich teruggetrokken hebben van het stof van de gemakzuchtige
school (nl. van de Epicureeërs?)
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heeft hij liever willen beschaven” etc.’ Van der Blom wijst op enige hoogst
interessante parallellen van het adjectief ‘umbraticus’ in Daniel Wyttenbachs boek
over David Ruhnkenius (Leiden en Amsterdam 1799) en speciaal op Ruhnkenius'
tirade tegen de ‘dotor umbraticus’. ‘Bakhuizen van den Brink (R.C.) had Ruhnken
voor ogen. “Beatus se et solum sapere putare” doet aan Socrates denken. Vermoedelijk
heeft de spreker van die avond (wie?) over Socrates gesproken in de zin van Ph.W.
van Heusdes De Socratische school. Op die wijze zal men in (op?) Philomathia aan
zijn beschaving hebben gewerkt, ‘in amicorum consortio’, ver van ‘umbraticae
Scholae pulvere’ [...].’ Ten slotte waagt Van der Blom zich aan een vertaling van
‘umbraticus’: dor, droog. We hoeven volgens hem niet eens aan de Epicureeërs te
denken: de gewone, toenmalige scholen, of misschien wel de universiteiten zelf,
liggen meer voor de hand. Zijn oplossing draagt door zijn eenvoud alle kenmerken
van het ware.

Tien jaar Werkgroep 19e Eeuw
Teylers Museum te Haarlem vormde op 28 en 29 november het stemmige decor voor
het symposium Tien jaar studie van de negentiende eeuw, waarmee de Werkgroep
terugblikte op wat er in het afgelopen decennium in de verschillende disciplines was
gebeurd. De nadruk lag daarbij op nieuwe ontwikkelingen: nieuwe methoden,
invalshoeken en aandachtsgebieden. Bovendien werd aandacht besteed aan de
desiderata op ieder vakgebied.
Het symposium werd geopend door de voorzitter, dr. A.G.H. Anbeek van der
Meyden, die de hamer overdroeg aan dr. W. van den Berg, en tevens G.J. Hooykaas
als nieuw bestuurslid verwelkomde. Mevrouw dr. M.H. Schenkeveld keek vervolgens
terug op tien jaar literatuurgeschiedenis van de negentiende eeuw, terwijl Wies van
Leeuwen de architectuurgeschiedenis voor zijn rekening nam. Hierop voerde dr.
H.L. Wesseling het woord over recente ontwikkelingen op het gebied van de
Westeuropese expansie. Het symposiumgedeelte van de vrijdagmiddag werd besloten
door dr. R.T. Griffiths, die de economische geschiedenis belichtte. Vervolgens
overhandigde de voorzitter van de Werkgroep aan de voorzitter van de Maatschappij
het eerste exemplaar van de verzamelbundel Nederlandse literatuur van de
negentiende eeuw, die door de redactie, bestaande uit W. van den Berg en Peter van
Zonneveld, speciaal ter gelegenheid van de tiende verjaardag was samengesteld. Dr.
Van den Berg sprak zijn waardering uit over de wijze waarop de Maatschappij de
Werkgroep steeds had gesteund, zonder zich inhoudelijk met een en ander te
bemoeien, en dr. Wesseling verheugde zich over de vele activiteiten die de Werkgroep
in de achterliggende periode had ontplooid. Hierop volgde een feestelijke receptie,
die tot omstreeks zes uur voortduurde. 's Avonds om acht uur verzamelde het
gezelschap zich opnieuw in de aula van het museum, nu om zich door de voorzitter
te laten informeren over de orale cultuur in de negentiende eeuw. De acteurs Jerôme
Reehuis en Henk van Ulsen beproefden hierop hun krachten op negentiende-eeuwse
teksten; de eerste was zeer overtuigend met zijn vertolking van Bilderdijks Afscheid,
de Ode aan den Rijn van Borger en Het haantje van de toren door De Génestet, terwijl
de tweede op indringende wijze onder meer een preek van Haverschmidt vertolkte.
Op zaterdag werd het symposium onder leiding van Peter van Zonneveld
voortgezet, met de volgende sprekers: Dr. J.C.H. Blom over politieke geschiedenis,
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Jan Jaap Heij over kunstgeschiedenis, dr. J. Lucassen over sociale geschiedenis en
dr. J.A. Bornewasser over kerkgeschiedenis. Na de lunch dankte mevrouw dr.
Schenkeveld de redactie van het documentatieblad voor haar tienjarige arbeid. Hierop
spraken achtereenvolgens: dr. W.Th.M. Frijhoff over mentaliteits- en
cultuurgeschiedenis, Tineke van Loosbroek over vrouwengeschiedenis, dr. H.A.M.
Snelders over de geschiedenis der natuurwetenschappen en dr. M.J. van Lieburg over
de medicijnen en gezondheidszorg. De resultaten van dit symposium, dat door velen
als het meest geslaagde tot nu toe werd beschouwd, zullen in de volgende jaargang
van het documentatieblad gepubliceerd worden.

Erratum
Tot onze grote spijt zijn in het Jaarboek 1984-1985 enige storende zetfouten blijven
staan. Wilt u de onderstaande correcties in uw exemplaar van dit jaarboek aanbrengen?
Het gaat over de tekst van de rede die dr. C.F.P. Stutterheim hield ter gelegenheid
van het jubileum van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, pagina's
183 tot en met 192 van het jaarboek.
pag. 183 - 11e regel:
‘... niets te herzien’ moet zijn: ‘niets herzien’
pag. 186 - 7e regel:
‘... in hoger mate Nederlands’ moet zijn: ‘in hoger mate hedendaags Nederlands’
pag. 186 - 13e regel:
‘stuk’ moet zijn ‘stukje’
pag. 187 - 4e regel van onder:
‘correcter’ moet zijn: ‘concreter’
pag. 190 - 13e regel van onder:
‘... Als een visioen’ moet zijn: ‘Als in een visioen’
pag. 190 - 10e regel van onder:
‘je hoort nooit’ moet zijn: ‘je hoort hem nooit’
pag. 192 - 3e regel:
‘aanschouwd’ moet zijn: ‘aangeschouwd’
E. Braches
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Besturen en commissies
Het bestuur van de Maatschappij is voor het jaar 1986-1987 als volgt samengesteld:
dr. H.L. Wesseling (voorzitter), P.A.W. van Zonneveld (ondervoorzitter), dr. L.L.
van Maris (secretaris), dr. P.J. van Swigchem (penningmeester), J.J.M. van Gent
(bibliothecaris), mw. dr. F. Balk-Smit Duyzenlkunst, dr. A.Th. van Deursen, A. van
Dis, H. Duits, dr. H. Heestermans, mr. E. van Vliet en dr. F. Akkerman
(vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling).
Bestuur van de Noordelijke Afdeling:
J.M.J. Sicking (voorzitter), dr. F. Akkerman (secretaris), dr. H.K. s'Jacob
(penningmeester), O. Vries (assessor).
Commissie voor Zuid-Afrika:
A. van Dis, P. Korthuys, jhr. dr. P.J. van Winter.
Commissie voor geschied- en oudheidkunde:
dr. G.H.M. Posthumus Meyjes (voorzitter), dr. A.E. Cohen (secretaris), dr. H.
Baudet, dr. J. van den Berg, dr. J.C.H. Blom, dr. D.E.H. de Boer, dr. W.C. Braat,
dr. C.C. de Bruin, dr. J.R. Bruijn, dr. mr. C. Fasseur, mr. R. Feenstra, mw. dr.
C.W. Fock, dr. S. Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge, dr. J.A.F. de
Jongste, dr. J.Th. Lindblad, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. P.F.J. Obbema, dr. I.
Schöffer.
Commissie voor taal- en letterkunde:
dr. M.C. van den Toorn (voorzitter), dr. G.R.W. Dibbets (secretaris), dr. H.
Heestermans, dr. P.F.J, Obbema, dr. F.P. van Oostrom, dr. A. Sassen, mw. dr.
M.H. Schenkeveld, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van
Sterkenburg, dr. J. Taeldeman, dr. P.E.L. Verkuyl, dr. G.C. Zieleman.
Commissie voor schone letteren:
A. van Dis (voorzitter), mr. E. van Vliet (secretaris), W.G. van Maanen, W.P.
van Toorn.
Commissie voor de bibliotheek:
dr. J. Gerritsen (voorzitter), dr. E. Braches, J.J.M. van Gent, dr. J.P. Gumbert.
Commissie voor de financiën:
Th.H. Lunsingh Scheurleer (voorzitter), dr. G. Borgers (secretaris), M.D. Frank.
Commissie voor de publikaties:
mr. J.R. de Groot (voorzitter), mw. G.Th.M. van den Dool (secretaris), dr. E.
Braches, mw. dr. C.W. Fock, mr. W.R.H. Koops, P.A.W. van Zonneveld.
Werkgroep 19e Eeuw:
dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden (voorzitter), P.A.W. van Zonneveld
(secretaris), H.J. Eijssens (penningmeester), dr. L. Simons.
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Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde:
P.A.W. van Zonneveld (voorzitter), R. Baay (secretaris/penningmeester), J. van
den Berg, F. Jaquet, dr. R. Nieuwenhuys, G.P.A. Termorshuizen.

Mutaties in de ledenlijst
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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