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[nummer 1-2]
Redactioneel
De zesde jaargang van het Nieuw Letterkundig Magazijn wordt gevormd door de
dubbele aflevering die thans voor u ligt. Dat dit nummer pas aan het eind van dit jaar
verschijnt, heeft vooral te maken met de redactiewisseling die inmiddels heeft plaats
gevonden. H. Duits, die vanaf het eerste begin bij het blad betrokken is geweest,
heeft zich om gezondheidsredenen uit de redactie terug moeten trekken. Wij danken
hem heel hartelijk voor het werk dat hij voor het Magazijn heeft gedaan. Bovendien
heeft R. Breugelmans gemeend, de functie van redactie-secretaris, die hij vijf jaar
lang met zoveel verve heeft vervuld, thans neer te moeten leggen. Al die tijd heeft
hij het grootste aandeel gehad in het werk, dat met de uitgave van dit blad gemoeid
is. Wij zijn blij dat hij bereid is gevonden, deel uit te blijven maken van de redactie.
Zijn taak als secretaris wordt overgenomen door Kees Thomassen.
In deze nieuwe samenstelling willen wij er naar streven, de lezers nog meer dan
voorheen te informeren over de vele activiteiten die binnen de Maatschappij worden
ontplooid. Daarbij denken wij vooral aan de commissies en werkgroepen. Natuurlijk
blijven de verslagen van prijsuitreikingen en onthullingen van gedenkstenen, samen
met bijdragen over nieuwe aanwinsten van de bibliotheek, een belangrijk deel
uitmaken van het Magazijn, maar daarnaast willen we de leden van de Maatschappij
ook artikelen aanbieden van meer algemene aard, zowel historisch als literair, zowel
over het verleden als over het heden. Suggesties blijven, als steeds, van harte welkom.
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Toespraak bij de uitreiking van de Van der Hoogt-prijs 1987 aan
Rogi Wieg
Dames en heren,
Willem Frederik Hermans vindt de Franse woordenboeken beter dan de Nederlandse.
In minstens één opzicht zou hij gelijk kunnen hebben. Neem een Frans woordenboek,
bij voorbeeld de Petit Robert, en u ziet net verschil. Bij elk woord wordt rijkelijk
geciteerd uit het werk van de grote Franse schrijvers: Hugo, Zola, Molière,
Apollinaire. Neem een willekeurig Nederlands woordenboek en al dat fraais wordt
u onthouden. De Grote van Dale komt niet veel verder dan: O, dacht ik, o dat daar
mijn moeder voer, en: Ik ging naar Bommel om de brug te zien, en: Om mijn oud
woonhuis peppels staan, en: Laten wij maar zacht zijn voor elkander, kind. Voor
deze tekortkomingen kunnen drie oorzaken verantwoordelijk zijn.
Ten eerste: de Nederlandse schrijvers zijn niet zo goed als de Franse en dus acht
de Nederlandse lexicograaf het niet de moeite uit dat werk te citeren. Deze
mogelijkheid moeten wij verwerpen. Er zullen weliswaar in Frankrijk meer goede
schrijvers zijn dan hier, maar Nederland kent er genoeg om een woordenboek aardig
mee op te sieren.
Een tweede oorzaak zou kunnen zijn: de Nederlandse woordenboekmaker is minder
literair geïnteresseerd dan zijn Franse collega. Hij is daardoor ook minder genegen
om uit het werk van dichters en schrijvers de pareltjes bijeen te zamelen die zijn
woordenboek leesbaar moeten maken. Dat is niet geheel en al onmogelijk. Toch acht
ik de derde mogelijkheid de waarschijnlijkste. De Nederlandse schrijver formuleert
niet zo beknopt. Hij biedt de lexicograaf niet een fraaie, aforistische uitspraak op een
presenteerblaadje aan.
Daarom ben ik blij met de gedichten van Rogi Wieg. In bijna elk gedicht is iets
te vinden dat de moeite van het citeren in een woordenboek waard is. Bij ‘jongeman’
zou kunnen worden opgenomen:
Ik heb te weinig voortgebracht
alleen een jongeman met vage wijsheid, heel verwarde
lippen.

Bij ‘glimlach’:
want zo vaak leest
men in je glimlach hoe men ooit je mooie ogen
zag.

Bij ‘liefhebben’:
als ik oud zal zijn, heb ik je nog altijd lief
met het teveel dat je van me bent.

En bij ‘gedicht’:
ik begon ooit een gedicht
maar mijn liefde kwam ertussen.
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Als schrijver van woordenboeken dank ik Rogi Wieg. Als voorzitter van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde wens ik hem geluk met de Van der
Hoogt-prijs.
dr. H. Heestermans

(foto: Photo design Kempes - Zaandam)
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Toespraak bij de uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs
aan F.P. van Oostrom
Dames en heren,
Ik heb list blijde gevoel dat ik iets aan het vanmiddag bekroonde werk heb
bijgedragen.
Het jaar dat loopt van september 1985 tot september 1986 bracht ik door op het
NIAS, dat lustoord in de Wassenaarse bossen. Sommigen beweren dat er slechts
gepingpongd en gevolleybald wordt en dat deze spelen slechts worden onderbroken
voor ‘sherry-hours’. Dat is overdreven.
Toen de laureaat me vertelde dat hij het jaar ná mij het NIAS zou bezoeken, raadde
ik hem aan mijn kamer, kamer 10, te nemen. Daar kon hij rustig werken. Er was niet
te veel zon. Vanuit die kamer waren, mits men het bureau tegen het raam zette,
Vlaamse gaaien, patrijzen, scholeksters en jonge eendjes waar te nemen. Alles werkte
er dus bevruchtend voor de wetenschap en het schrijven.
Hij nam kamer 10 en schreef er Het woord van eer. Ik heb het in één ruk uitgelezen.
Uit sommige zinnen proefde ik het NIAS, ze roken naar kamer 10. Deze bij voorbeeld:
‘op gevaar af door te draven mogen we veronderstellen dat van Delft zich intellectueel
(en dus ook emotioneel wat voor hem immers vrijwel hetzelfde was) aan het Haagse
hof een tamelijke eenling heeft gevoeld’.
Intellect en emotie zijn de sleutelwoorden. Ze zijn ook kenmerkend voor Van
Oostrom. Ze zijn bij hem in volledig evenwicht.
Van Oostrom vertoont trekken van overeenkomst met Dirc van Delft. Op het NIAS
stelde hij zich het grootste deel van het jaar op als een emotionele eenling. Hij onttrok
zich bewust aan het sociale leven. Hij wilde werken. Daarom was hij er tenslotte.
Zijn intellect stelde hem in staat tot een meesterlijke tournure. Op het eind van het
jaar werden alle NIAS-fellows uitgenodigd voor een roeitocht door de Leidse grachten.
De finish lag voor zijn huis aan de Oranjegracht. Daar stapte men uit en dronk men
veel. In één klap was hij van de emotionele eenling geworden tot de meest sociaal
levende NIAS-bewoner van het jaar.
Alleen door zo te handelen kan men mooie boeken schrijven, waarin niet alleen
kennis, maar ook wijsheid en menselijkheid spreekt.
Ik wens Frits van Oostrom van harte geluk met de bekroning van zijn boek. Ik
hoop dat hem nog dikwijls een kamer 10 zal zijn beschoren of dat hij anderszins in
de gelegenheid wordt gesteld in alle rust een boek te voltooien. Dat lijkt me niet
slecht voor de Nederlandse cultuurgeschiedenis.
Ik overhandig hem hierbij, symbolisch, de Dr. Wijnaendts Francken-prijs.
dr. H. Heestermans

Samenvatting van het dankwoord van F.P. van OostromDe volledige
tekst van het dankwoord zal in het komende jaarboek worden
afgedrukt.
Na een korte beschouwing over de verhouding tussen de eer en het geldbedrag
verbonden aan de Wijnaendts Francken-prijs, waarbij geheel in stijl een vergelijking
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met de middeleeuwse hofcultuur niet ontbrak, constateerde Van Oostrom dat in zijn
persoon voor het eerst een mediëvist was bekroond. Dat een in aanleg voor
geschiedkundig onderzoek bestemde prijs aan een Neerlandicus was toegekend achtte
hij een bevestiging van de ontwikkeling dat de banden tussen de geschied- en
literatuurwetenschap de laatste tijd weer nauwer aangehaald worden. Is dat op zich
een positief gegeven, de omstandigheden waaronder het onderzoek op het gebied
van de Nederlandse cultuur moet plaatsvinden geeft allerminst aanleiding tot positieve
geluiden. Zo zei Van Oostrom: ‘Aan het instituut voor Neerlandistiek van de Leidse
universiteit hebben wij in de laatste twee jaar met lede ogen moeten toezien hoe onze
staf met meer dan twintig procent is ingekrompen. Denk niet dat dit komt omdat wij
minder studenten kregen: wij hebben er nog onverminderd veel. Ook publiceren wij
meer dan ooit, van artikelen van jonge onderzoekers tot en met zware proefschriften
en een bekroonde studie als de mijne.’
Deze situatie is niet alleen frustrerend voor de gearriveerde onderzoeker; ook de
nieuwe generatie onderzoekers lijdt hieronder. De vroeger vaak zo stimulerend
werkende studentassistentschappen bestaan niet meer, bij gebrek aan geld stelt de
faculteit al jaren geen assistenten-in-opleiding meer aan. Van Oostrom: ‘Het enige
perspectief dat ik mijn cum laude studenten nog kan bieden - gemiddeld bijna één
per jaar - is dat we met tien à twintig vergelijkbare gevallen in den lande kunnen
gaan mededingen naar de circa vier plaatsen die de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek jaarlijks voor onderzoek op het gebied van de
Nederlandse letterkunde - van Maerlant tot en met Meijsing - beschikbaar heeft. Let
wel: het gaat hier om concurrentie tussen zeer gemotiveerde mensen met zeer hoge
cijfers, gesteund door promotoren van uitstekende naam en faam, met wel doordachte
proefschriftplannen op belangrijke onderzoeksterreinen - om baantjes die rondom
het minimumloon betalen.’
Dat deze omstandigheden op den duur juist de meest getalenteerde studenten een
andere richting zullen doen kiezen mag verwacht worden.
Vervolgens pleitte Van Oostrom ervoor om de studie naar de Nederlandse cultuur
tot een van de prioriteiten van wetenschapsbeleid te maken: ‘Dat het krachtig keren
van het tij een goede zaak zou zijn, daarvan ben ik heilig overtuigd, en vandaar dat
ik naast alle uitdagingen die wij zo graag in allerlei sectoren waarnemen, de volgende
uitdaging presenteer: om nu eens een grote, significante inspanning te doen die
waarmaakt dat het ons iets waard is om onze cultuur goed bestudeerd, en daarmee
levend te houden. Laat men eens de moed hebben om een van die organisatiebureaus
waarvan
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men tegenwoordig het heil schijnt te mogen verwachten een plan te laten uitdenken
voor iets als een centrum voor de studie van de Nederlandse cultuur - voor wie
multinationals, ministeries, universiteitsbureaus en voetbalclubs kan structureren
moet dat toch doenlijk zijn. De hoogte van de investering moet, zeker bij
samenwerking tussen overheid en private sector, geen probleem zijn: met pakweg
twintig miljoen komen we een heel eind, en dat zou dan nog altijd niet meer dan de
helft zijn van de gift waarmee de firma Volkswagen in Wolfenbüttel het beeldschone
Instituut voor Cultuurgeschiedenis aldaar heeft mogelijk gemaakt.’ De uitvoering
van een dergelijk initiatief, waarvan het rendement niet direct in geld is uit te drukken,
zal - zo sprak Van Oostrom - een breed scala van produkten tot gevolg hebben in de
vorm van ‘op het oog weinig spectaculaire, maar wetenschappelijk broodnodige
specialistische detailstudies tot en met een breed scala aan publieke tentoonstellingen,
televisieprodukties, lesmateriaal, tijdschriften, en een reeks van prachtige boeken
over allerlei erflaters van onze beschaving op historisch, politiek en artistiek gebied,
maar ook op het terrein van archeologie, religie en economie - en vele, vele serieuze
kandidaten voor de dan eens zo eervolle Dr. Wijnaendts Francken-prijs’.

Herdenking Carel Vosmaer
Ter herdenking van de honderdste sterfdag van de letterkundige en kunsthistoricus
Carel Vosmaer werd op 17 juni 1988 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een
lezingenmiddag gehouden. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van
het Centraal Register van Particuliere Archieven (CRPA), de geschiedkundige
vereniging Die Haghe, het Letterkundig Museum en de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. De bijeenkomst werd geleid door mevrouw G.M.W. Ruitenberg (CRPA).
Als eerste spreker behandelde F.L. Bastet de vraag ‘Wie was Carel Vosmaer’. Op
de van hem bekende vlotte wijze gaf de spreker een kort overzicht van Vosmaers
leven en werk.
Mevrouw M.C. van Leeuwen-Canneman sprak vervolgens over ‘Vosmaer en het
familiearchief’. In haar bijdrage gaf spreekster een indruk van de totstandkoming
van het familiearchief en van datgene wat Carel Vosmaer ermee gedaan heeft.
Mevrouw M. Kok sprak hierna over ‘Een Indische erfenis: over de collectie
Radermacher in het familiearchief Vosmaer’. Op zeer onderhoudende wijze werd
een portret geschetst van Vosmaers overgrootvader die een vooraanstaande rol speelde
in Nederlands Indië. Bijzondere aandacht werd geschonken aan de kaarten
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die Radermacher tekende tijdens zijn Indische zeereizen.
Vóór de pauze werd vervolgens door mevrouw Ruitenberg aan mevrouw D.M.H.
Vosmaer-Hudig het eerste exemplaar aangeboden van de Inventaris van het archief
van de familie Vosmaer 17e-20ste eeuw. Deze door mevrouw M.C. van
Leeuwen-Canneman vervaardigde inventaris telt 198 bladzijden, is uitgegeven door
het CRPA en is voor ƒ 22,50 verkrijgbaar in de studiezaal van het Algemeen
Rijksarchief.
Na de pauze stelde J.A.A. Bervoets de vraag ‘Wat bezielde Vosmaer?’. Onder
deze titel maakte hij enkele opmerkingen over de gecompliceerde verhouding tussen
Carel Vosmaer en Victor de Stuers, een verhouding die van vriendschappelijk
onverholen vijandig werd.
Nop Maas ten slotte sprak over ‘De letterkundige reputatie van Carel Vosmaer bij
zijn tijdgenoten en bij het nageslacht’. In kort bestek probeerde hij na te gaan hoe
Vosmaers tijdgenoten dachten over zijn letterkundige betekenis en wat de oorzaken
waren van de neergang van zijn roem in de twintigste eeuw. Zijn conclusie luidde,
dat Vosmaer op dit moment meer toekomst heeft dan in de afgelopen eeuw het geval
leek te zijn.
Vervolgens begaf het gezelschap zich in twee bussen naar het pand De Ruyterstraat
73 te 's-Gravenhage, eertijds het woonhuis van Carel Vosmaer. Daar onthulde de
ondervoorzitter van de Maatschappij Peter van Zonneveld tezamen met mevrouw
Vosmaer-Hudig een gevelsteen die passanten op het historisch belang van het pand
moet wijzen. In een korte toespraak memoreerde Van Zonneveld dat het streven van
de Maatschappij om de herinnering aan illustere literatoren levend te houden door
het aanbrengen van gevelstenen op daarvoor in aanmerking komende gebouwen, de
afgelopen jaren succesvol is geweest. Zo werden er in Leiden stenen aangebracht
voor Willem Bilderdijk (1983), Jacob Geel (1984), Johannes Kneppelhout (1985)
en Albert Verwey (1987), in Amsterdam een plaquette ter herinnering aan de
vierhonderdste geboortedag van Bredero (1985), in Parijs een gedenksteen voor
Conrad Busken Huet (1986) en in Alkmaar voor mevrouw Bosboom-Toussaint
(1987). Hij dankte voorts de huidige bewoner van het pand, de beeldhouwer Auke
de Vries, voor diens toestemming de steen te plaatsen.
Hierna keerde men terug naar het Algemeen Rijksarchief waar een speciaal voor
deze middag ingerichte tentoonstelling van stukken uit het Vosmaerarchief bezichtigd
kon worden. Mede dankzij het daarbij geschonken aperitief kreeg de bijeenkomst
een zeer geanimeerd slot.

Carel Vosmaers dodendans van 1870
Aan het begin of eind van het jaar bevat het culturele weekblad De Nederlandsche
Spectator (1860-1908)Zie over dit blad: Nop Maas, De Nederlandsche Spectator.
Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw. Met
medewerking van Frank Engering. Utrecht/Antwerpen 1986. vaak een prent met
bijbehorend vers, waarin belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue
passeren. Evenals in de reguliere wekelijkse prent speelt in deze overzichtsprenten
de politiek een grote rol. In het tekstgedeelte van het blad komt die niet of maar
zijdelings aan de orde. Het bedenken of - als het een groepswerkstuk betreft - het
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coördineren van deze prenten is in de periode 1860-1885 meestal het werk van Carel
Vosmaer.
Voor de jaarprenten wordt steeds een - al dan niet parodistische - vorm gekozen
waarin gemakkelijk veel verschillende kwesties aan de orde kunnen komen. Dat eind
1870 de vorm van een dodendans wordt gekozen, ligt eigenlijk voor de hand, waar
in dat jaar de Frans-Duitse oorlog alle andere actualiteit overheerst.De prent verschijnt
bij het laatste nummer van 1870, op 31 december. Afschuw van het oorlogsbedrijf
is een van de constanten in de ‘Vlugmaren’, de rubriek waarin Vosmaer onder het
pseudoniem Flanor de actualiteit becommentarieert. Wat de Frans-Duitse oorlog
betreft, maakt Vosmaer de wellicht wat naïeve analyse, dat het niet gaat om een
conflict tussen volkeren, maar tussen de heersers van die volkeren:
‘Als we de goede en verstandige menschen nemen (en naar deze toch is het dat men
eene natie beoordeelt), welke Duitscher heeft dan geene sympathie voor der Franschen
levendige en innemende levensvormen, voor hun kunst, hun nijverheid, hun
wetenschap? Welke Franschman, sints de dagen dat Heine en Humboldt als middelaars
tusschen Franschen en Duitschen geest, Fransche en Duitsche wetenschap werkzaam
waren; sints Goethe, Schiller, Schlegel, Heine, Kant en Strauss, in het Fransch werden
vertolkt, kreeg niet allengs met de bekendheid achting voor de werken van
Duitschland?[...]
Het zijn alleen de regeeringen, vorsten en kabinetten, die de oorlogen maken, en
die de volken opzetten tot die misdaden waarvan ze gruwen.’Flanor, ‘Vlugmaren’,
De Nederlandsche Spectator 20 augustus 1870, pp. 333-334.
Een aardig aspect van de prent ‘Een doodendans van 1870’ is, dat Vosmaer de prent
gemaakt heeft samen met Victor de Stuers. De Stuers is eind 1870 zo'n anderhalf
jaar afgestudeerd als jurist. Vanaf 1870 werkt hij regelmatig mee aan de Spectator.
Vosmaer en De Stuers zijn op dit moment bondgenoten in hun strijd voor de
opwaardering van kunst en wetenschap in Nederland. Vijf van de twaalf plaatjes zijn
door De Stuers vervaardigd: de nummers 2,3,4,7 en 12.Aantekening van C. Vosmaer
in zijn exemplaar van De Nederlandsche Spectator (in mijn bezit).
Voor historici zijn de overzichtsprenten van de Spectator interessante zoekplaatjes:
wie worden er voorgesteld? om welke kwesties gaat het? Wat dit aangaat is de prent
van 1870 niet een van de moeilijkste. Dat komt ook door de omstandigheid, dat in
een dodendans vooral ook de groten der aarde aan hun sterfelijkheid herinnerd
worden. En hun faits et gestes zijn nu een-
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maal het bekendst gebleven en het gemakkelijkst te traceren. Met name in de eerste
plaatjes is dit het geval. In de tweede helft houdt de dood zich behalve met personen
ook bezig met zaken, waarmee de opzet van de traditionele dodendans eigenlijk los
wordt gelaten. In de meeste gevallen gaat het overigens niet om de fysieke, maar om
de symbolische dood van de afgebeelde. figuren. Een korte toelichtingDe toelichtingen
zijn hoofdzakelijk ontleend aan de volgende bronnen:
J.A. de Bruyne, De geschiedenis van Nederland in onzen tijd. Deel III. 1862-1872.
Schiedam 1896.
G.F.J. Douwes, Staatkundige geschiedenis van Nederland 1849-1898. Chronologisch
overzicht met aanteekeningen en toelichtingen. 2e uitgave van ‘Ons Vaderland’.
Amsterdam 1903.
A. Winkler Prins, Geïllustreerde encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en
kunst, beschaving en nijverheid. Tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en
aanmerkelijk vermeerderde uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren. Rotterdam
1884-1888. per plaatje moge dit adstrueren.

Paus-koning
Dit plaatje doelt op de inperking van de wereldlijke macht van paus Pius IX, nadat
op 20 september 1870 de Italiaanse troepen de Franse bezetters uit Rome hebben
verdreven. Van deze intocht bevat de Spectator overigens een levendig
ooggetuigeverslag van de hand van Romolo Koelman, de zoon van de schilder Jan
Hendrik Koelman(l820-l887).Romolo Koelman, ‘In Rome’, De Nederlandsche
Spectator 8 oktober 1870, pp. 389-391.

Keizer
Voor op het paard zit de Franse keizer Napoleon III. Op 1 september 1870 verloor
hij de slag bij Sedan, maar hij werd daarbij niet gedood. Op 2 september deed hij
afstand van zijn gezag en gaf hij zich als krijgsgevangene over.

Koning
Koning Wilhelm van Pruisen was de overwinnaar bij Sedan. Dat hem de keizerlijke
dodenkroon wordt uitgereikt, loopt vooruit op Wilhelms uitroeping tot Duits keizer
op 18 januari 1871.

Koningin
De afgebeelde koningin is Isabella II van Spanje, die op 25 juni 1870 na een opstand
afstand deed van de Spaanse troon. Deze Isabella was, zoals de tijdgenoot het
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uitdrukte, besmet door verregaande genotzucht. Wat weer niet in de weg stond, dat
Pius IX haar een gewijde gouden roos schonk als symbool van kuisheid en deugd.
Zij stond sterk onder invloed van haar biechtvader en van haar gunsteling Marfori:
een voormalige operazanger met wie ze openlijk een verhouding had en die ze tot
opper-intendant van haar hofhouding had benoemd.

Diplomaten
Gortschakoff (rechts) is de Russische minister van buitenlandse zaken. Bij het
uitbreken van de Frans-Duitse oorlog wilde hij, dat de bepaling van het verdrag van
Parijs (1856) vernietigd werd, waarbij aan Rusland verboden werd een oorlogsvloot
te hebben in de Zwarte Zee. Bismarck is uiteraard de Pruisische kanselier. Het traktaat
van 1867 doelt waarschijnlijk op de beslissing van de conferentie van Londen op 11
mei 1867 om de neutraliteit van Luxemburg te waarborgen.

De Duitsche man
Dit plaatje moet waarschijnlijk in nauw verband gezien worden met Vosmaers
‘Vlugmaren’ van 20 augustus 1870, waaruit boven al geciteerd werd. Vosmaer merkt
daar op, dat er iets ‘demoniesch aantrekkelijks en opwekkends voor de verbeelding’
schuilt in de oorlog. Zo'n leger met zijn wapentuig heeft iets voor de mensen. ‘En
wanneer de trommels hun wonderbare bezieling uitwerken en de paarden bruischen
en de drommen zich voortbewegen, en kruiddamp en kogelgefluit het laatste
menschelijke gevoel hebben overwonnen, dan stormt men mede en moordt mede en
juicht mede.’

Ministerie
In november 1870 boden vier leden van het ministerie Fock-Van Bosse hun ontslag
aan. Toen reconstructie niet mogelijk bleek, vormde Thorbecke een nieuw ministerie
dat op 3 januari 1871 optrad. Dit plaatje is getekend door De Stuers; en hij zal ook
het onderschrift bedacht hebben, want een zo directe beschuldiging aan het adres
van een liberaal kabinet zou Vosmaer niet snel uit de pen zijn gekomen.

Eerediensten
Bij Koninklijk Besluit van 29 oktober 1870 werden definitief de afzonderlijke
departementen voor Hervormde en Roomsch Katholieke Eeredienst afgeschaft.

Beul
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Op 17 september 1870 werd in Nederland de doodstraf afgeschaft (ondanks een adres
van 13.184 tegenstanders van de afschaffing aan de Eerste Kamer). De afschaffing
gold niet voor het krijgsvolk (in sommige gevallen) en voor de koloniën. Vosmaer
was steeds een groot voorstander van de afschaffing. Op 28 mei begon hij zijn
‘Vlugmaren’ zo: ‘Voor dat de doodstraf voor goed ter dood veroordeeld werd, is zij,
maar door haar vrienden, nog eens ouderwets wreed gefolterd. Vijf dagen heeft zij
op de pijnbank doorgebracht, tusschen hangen en wurgen. Q. legde haar op de
uitrektafel, X. deed haar de straf van volgieten met parlementair water ondergaan,
Y. maakte haar bespottelijk, Z. bepreekte haar, O. gaf haar als onhandige vriend
zedelijk den genadeslag. Bij de 2e Kamer is het vonnis gevallen, dat nu bij de 1e en
den Koning bekrachtiging behoeft, en dan hebben we ten minste weer eens wat goeds
gedaan in Europa, iets waarop we ons kunnen verheffen, iets dat het land waardig is
waar reeds van ouds het sein van vooruitgang plag gegeven te worden.’Flanor,
‘Vlugmaren’, De Nederlandsche Spectator 28 mei 1870, pp. 238-239.

Coster
In 1869 en 1870 publiceerde A. van der Linde in de Spectator een geruchtmakende
reeks artikelen over de uitvinding van de boekdrukkunst. Niet Coster, maar Gutenberg
heeft volgens hem de uitvinding gedaan. Van der Linde toont aan, dat in de biografie
van de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst feiten door elkaar gehaald zijn
van twee verschillende personen: de kaarsenmaker-herbergier Laurens Janszoon
Coster en de schepen-herbergier Laurens Janszoon. Van der Linde vindt dat het
Costerbeeld op de markt van Haarlem (op het plaatje heeft de dood het onder zijn
arm) verwijderd moet worden, omdat het een schande is voor de Nederlandse natie.
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Kunst en wetenschap
In woord en beeld ijvert Vosmaer jaar in jaar uit voor de verheffing van kunst en
wetenschap in Nederland. In 1870 speelt onder andere de kwestie van de voorgenomen
sloop van de Gevangenpoort in Den Haag. Ietwat moedeloos klinkt Vosmaers
constatering: ‘Een ongeluk ligt er in Nederland op het lot der voorwerpen van kunst
en oudheid, en de levenslang door haar beoefenaars en kenners in het werk gestelde
pogingen om beiden in eer, in behoud te handhaven, zijn meestal vruchteloos.’Flanor,
‘Vlugmaren’, De Nederlandsche Spectator 29 januari 1870, pp. 40-43.
Op het laatste plaatje maakt de dood een buiging voor de Spectator (met de kijker
onder zijn arm). Jaargang 1871 komt eraan. De tekst van de dood zal een middeleeuws
Frans citaat zijn, waarvan de herkomst mij echter niet bekend is.
Ook dit plaatje is getekend door De Stuers. De niet bijtende dood zal wel voorzien
hebben, dat de hier heersende vrede binnen enkele jaren verstoord zou worden door
de Liberaal-Ultramontaanse oorlog tussen Vosmaer en De Stuers over de gotiek.
Al met al laat ook in deze prent de keuze van de onderwerpen weer zien waar Vosmaer
staat: tegen de kerkelijke en wereldlijke instituties, vóór de mens, met name in zijn
morele, artistieke en wetenschappelijke ontwikkeling. Ook al is het niet altijd even
gemakkelijk in die ontwikkeling te blijven geloven. De laatste ‘Vlugmaren’-aflevering
van 1870 is in mineur gesteld: ‘De uitnemendheid der menschen boven de beesten
is geene, zegt de Prediker; en waarlijk, hoe weinig geneigd dit anders toe te geven,
er zijn oogenblikken, en dezulke beleven we thans, dat we dit darwinisme des
Hebreërs zouden moeten toestemmen.’Flanor, ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche
Spectator 24 december 1870, pp. 477-479.
Nop Maas

Vosmaertentoonstellingen
In 1989 zullen twee tentoonstellingen over Carel Vosmaer plaatsvinden: in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam wordt van 18 maart tot 28 mei een indruk gegeven
van de kunstverzameling van Vosmaer en in Den Haag, in het Haags Historisch
Museum, zal vanaf 19 maart de literaire wereld van Vosmaer worden belicht. Naast
de exposities zullen over de onderwerpen ook twee boeken verschijnen.

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: een
mannenmaatschappij?
‘Een klein gezelschap van Letterminnaren te Leyden, ter zinspreuk voerende, Minima
crescunt, gewoon - tot beöeffening der Tael-, Dicht-, Oudheid- en Historiekunde,
somtijds by een te komen, nodigt, door eenen prysselyken yver tot de fraeie Letteren
gedreven, enige Beminnaers der Vaderlandsche Letterkunde, waeronder de
voornaemste Leden van twee soortgelyke gezelschappen, het een te Hoorn, onder
de zinspreuk Magna molimur parvi, het ander te Utrecht, onder de zinspreuk Dulces
ante omnia Musae zijne letterkundige byeenkomst houdende, om elkanderen de
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vruchten van hunnen arbeid, ter meerdere uitbreiding van hunne kundigheden, mede
te deelen: en in ene byeenkomst van deze kunstgenoten wordt een denkbeeld geboren
om ene Maetschappij van Nederlandsche Letterkunde op te rechten.’
Deze geluiden stammen uit de jaren zestig van de achttiende eeuw, toen op instigatie
van enkele studenten - met in hun gelederen ook de Leidse koopman Frans van
Lelyveld - op 18 juli 1766 in de Schuttersdoelen de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde opgericht werd. De eerste vergadering werd bijgewoond door elf leden.
Bepaald werd dat ieder lid jaarlijks een verhandeling - in het Nederlands of het Latijn
geschreven -, betrekking hebbend op taal-, dicht-, oudheid- en geschiedkunde van
het vaderland moest inleveren.
Aangezien de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde oorspronkelijk ontstaan
was uit een Leidse vriendenkring, was het een natuurlijke zaak dat haar zetel in
Leiden gevestigd werd om van daar uit haar werkkring over heel Nederland uit te
strekken. Zo veel mogelijk trachtte men nieuwe leden te werven uit ‘in hun vak
uitstekende mannen’ om zo het lidmaatschap ‘des te beter in ere en waarde te houden’.
Men slaagde er zelfs in, na enkele jaren onverdroten ijveren, het beschermheerschap
aan de erfstadhouder, prins Willem V, op te dragen.
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De periode 1770-1780 was er een van grote bloei: geregeld werden de maandelijkse
en jaarlijkse vergaderingen bezocht, veel werken werden gepubliceerd en prijsvragen
uitgeschreven; daarnaast waren de werkzaamheden voor een woordenboek in volle
gang. Vanaf 1780 werden echter klachten gehoord over de ‘slaap van werkeloosheid’.
Na het noodlottige en onrustige jaar 1787 en de korte tijd later volgende Franse
overheersing verkeerde de Maatschappij in een staat van volstrekte werkeloosheid
en lag zij ‘als in een doodslaap bedolven’. Op de maandelijkse vergaderingen
verschenen vaak niet meer dan twee leden, soms was de voorzitter als enige aanwezig!
Deze inertie veranderde onder het voorzitterschap van Jona Willem te Water,
hoogleraar in de theologie, met zijn rechterhand Matthijs Siegenbeek van Heukelom,
hoogleraar Nederlands en geschiedenis, de volijverige secretaris-penningmeester.
Naast de maandelijkse en jaarlijkse vergaderingen kwamen nu ook de openbare,
waarop ‘voor het beschaafde publiek voorlezingen gehouden werden’.
Voor keuze of benoeming van nieuwe leden werd een meerderheid van driekwart
der stemmen vereist, getuige de wetsbepalingen van 1775 en 1807; in 1835 wenste
men zelfs een volstrekte meerderheid, in 1847 meer dan de helft en in de jaren vijftig
van de negentiende eeuw de meeste. Ook kende men buitenlandse leden en ereleden.
Vrouwen werden in haar gelederen niet opgenomen, niet uit minachting, maar ‘omdat
zij de schoone sekte voor te bescheiden hield om in eene Vergadering van louter
Heeren zitting te nemen’. Wel waren zij vanaf het begin van de negentiende eeuw
bij de openbare vergaderingen toegelaten als toehoorsters, maar lid konden zij niet
zijn.
Toen in 1861 iemand ‘eene algemeen bekende geletterde vrouw’ (mevrouw A.L.G.
Bosboom-Toussaint) voor het lidmaatschap voordroeg, die echter niet op de
kandidatenlijst terecht was gekomen, werd gevraagd of er ergens een besluit stond
waardoor dit verhinderd werd. De voorzitter meende dat vrouwen tot ereleden
benoemd zouden kunnen worden, maar toen dat een jaar later opnieuw aan de orde
kwam werd het met drie kwart der aanwezige stemmen verworpen. Bij het eeuwfeest,
dat wegens de cholera-epidemie niet in 1866, maar in 1867 plaats vond, kon de
voorzitter Matthias de Vries dan ook rustig de verzamelde menigte toespreken met
‘Mijne Heren, geachte medeleden’.
Toch deden vrouwen nu hun intrede binnen de Maatschappij, als erelid: mevrouw
Bosboom-Toussaint in 1870, Lina Schneider in 1872 en Adèle Opzoomer in 1880.
In 1890 werd weer eens gevraagd ‘waarom op de Candidatenlijst de namen ontbreken
van zoovele dames, die met gelukkigen uitslag zich aan de beoefening der Letterkunde
wijden’. Het antwoord was eenvoudig, het was ‘tegen de wet’.
In 1892 werd het voorstel gedaan artikel 12 lid 2 te laten vervallen, waardoor ook
aan talentvolle vrouwen op het gebied der Nederlandse taal- en letter-, geschied- en
oudheidkunde de mogelijkheid geboden werd om als gewone leden toe te treden tot
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Op de algemene vergadering somt
de voorzitter het voor en tegen van een dergelijke wijziging op en wijst ‘op het
ingrijpende van het voorstel, de groote betekenis ervan voor de geschiedenis der
Maatschappij en den ernst, waartoe het bij de gedachtenwisseling en straks bij de
stemming vermaant’. Met grote meerderheid van stemmen (50 tegen 18) werd het
voorstel aangenomen en in 1893 werden dertien dames - op een totaal van 33 nieuwe
leden - benoemd. Deze eerste officiële vrouwelijke leden waren: mevrouw van
Wermeskerke-Junius (Johanna van Woude) te Krommenie, Elise van
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Calcar-Schiötling te 's-Gravenhage, Nicolina Maria Christina Sloot (die schreef onder
de pseudoniemen van Melati van Java en Mathilde) te Amsterdam, Jacoba van
Westhreene-van Heyningen (Hester Weyne) te 's-Gravenhage, Johanna Wolters te
Leiden, M. Snijder van Wissekerke-Clant van der Mijll te 's-Gravenhage, Cornelie
Lydie Huygens te Nieuwer-Amstel, E. Knuttel-Fabius, M. Gelderman-Boddaert
(Marie Boddaert) en Louise de Neve te 's-Gravenhage. Drie buitenlandse vrouwelijke
leden traden toe: Stéphanie Hélène Swarth, Virginie Loveling en A. de Leeuw. Een
spotprent van Johan Braakensiek in De Amsterdammer van 18 juni 1893 toont ons
prof. dr. Jan ten Brink, die de dertien dames presenteert aan een oud heertje in een
kamer met het meubilair van 1766.
Of er een causaal verband bestaat met de intrede van vrouwen weet ik niet, maar
kort daarna klaagde de voorzitter W.C. van Manen dat de Maatschappij te veel een
onderonsje van echte taalgeleerden was, die voor anderen ongenietbare artikelen
publiceerden. Hij wilde de Maatschappij populariseren en in de plaats van de twee
wetenschappelijke commissies een onbeperkt aantal wetenschappelijke kringen
stellen. Zijn medebestuursleden deelden zijn opvatting niet en bedankten
verontwaardigd voor hun bestuursfunctie. Ten slotte lieten zij zich, op Verdam na,
overhalen aan te blijven; Van Manen trad tussentijds af.
Toch leidde al dit geharrewar ertoe dat er in 1895 een Commissie tot Bestudering
van Wetswijziging ingesteld werd, onder voorzitterschap van J. Heemskerk Az. De
jaarvergadering, op 13 juni 1895, werd grotendeels aan de verschillende voorstellen
gewijd. Opvallend is wel dat, ondanks de volgens de presentielijst aanwezige dames
Elize Knuttel-Fabius, Johanna A. Wolters en Elise Soer, de voorzitter deze 128ste
vergadering opende met de aanhef: ‘Mijne Heeren, zeer geachte Medeleden’!
Bij de behandeling van de verschillende voorstellen vroeg mr. J.A. Levy het woord.
Na een blik geworpen te hebben op het verleden van de Maatschappij, vroeg hij zich
af of men, zelfs met meerderheid van stemmen, in deze vergadering het doel van de
Maatschappij zou mogen veranderen. Sommige juristen zouden antwoorden: dit mag
alleen met eenstemmigheid. Om een onvoorbereide discussie te voorkomen stelde
hij de volgende motie voor: ‘De Vergadering besluite, alle voorstellen in handen
ééner Commissie te stellen, welke harerzijds daarover praeadvies uitbrengt en, zoo
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noodig, een gemotiveerd ontwerp kenbaar maakt.’ Zijn motie werd aangenomen met
46 tegen 35 stemmen en hij werd benoemd in bedoelde commissie.
In de jaarvergadering van 1896 werd als oordeel uitgesproken ‘dat de Maatschappij
als van oudsher haar aandacht en studie aan het verleden moet blijven wijden’. Nieuw
leven inblazen was goed, maar dat kon toch wel gebeuren zonder het doel van de
Maatschappij te veranderen. De verjongingskuur van Van Manen was mislukt, zoals
een aardige spotprent door Willem van Konijnenburg in De Nederlandsche Spectator
van 20 juni 1896 laat zien.
Al met al een roerige tijd, wetswijziging, intrede van vrouwen. Een nieuw tijdperk
was aangebroken: bloei en activiteit of de slaap der werkeloosheid? Ik hoop het
eerste.
Ingrid W.L. Moerman

Geraadpleegde literatuur:
Dr. J.T. Bergman, Proeve ener geschiedenis van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden 1866.
Dr. W.C. Braat, ‘De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde van 1803 tot
1966’ in: Gedenkboek bij het 200-jarig bestaan van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. Leiden 1966, pp. 64-88.
Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, 1892-93, 1893-94, 1894-95, 1895-96.

Teruggedaan
Afscheidsbundel voor H.G.M. Prick
Ter gelegenheid van het afscheid van dr. Harry G.M. Prick als conservator van het
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum is op 9 december j.l.
verschenen Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick. Deze
uitgave omvat artikelen door vakgenoten van Harry Prick - van Ton Anbeek en
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Frédéric Bastet tot Peter Winkels en Peter van Zonneveld - met name over
onderwerpen uit de periode omstreeks 1880.
Het boek telt circa 400 bladzijden en 12 illustraties. Het bevat bovendien een
volledige bibliografie van Pricks publikaties.
Voor leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is Teruggedaan bij
het Letterkundig Museum verkrijgbaar voor ƒ 29,50 (winkelprijs ƒ 39,50).
U kunt het boek afhalen bij het Letterkundig Museum tegen betaling van ƒ 29,50
of per post bestellen door overmaking van ƒ 36,50 (incl. porto) op girorekening
495619 onder vermelding van Teruggedaan.
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Ockenburgh
't Was in de aula warm als in een stal.
Het is, dacht ik, naar buiten kijkend langs
zijn kist naar de Japanse kers en de
weldadige magnolia's, nog niet zo gek
om er zachtjes van door te gaan, nadat
je de verwarring die door je bestaan
veroorzaakt is, tot dit mal, lief gedoe
hebt teruggebracht. Ik zag me al een uur
lang diep betreurd met lint en Aronskelk,
Mahler, enig gesnik en toespraken en al
er ook zo bij liggen. En daarna jij en Ad,
Christine, familie, vrienden, wat collega's
bij schrale koffie maar wat raak kletsen
over mijn eigenschappen die ik nooit bezat.

Teylers
Vier eeuwen terug bij Zandvoort aangespoeld.
Door Goltzius geëtst. Hangt op zijn zij
in Teylers, altijd doodgaand nog, er bij.
't Volk is druk met zijn speklaag in de weer,
een man heeft zijn geslacht beklommen en een heer
wijst met een wandelstok een dame op
de roede, lang twee meter of nog meer.
Je spek en traan tot heil van velen weten.
Mooier kun je niet dood. En dan: althans één vrouw
die, lijkt het, je niet makkelijk zal vergeten.

Anton Korteweg

Coornhert-herdenking
In 1990 zal het vierhonderd jaar geleden zijn dat Dirck Volckertsz. Coornhert
overleed. Op initiatief van de Coornhertstichting is een Nationaal Comité
Coornhert-herdenking gevormd dat onder voorzitterschap staat van dr. A.A. de Bruin.
Coornherts belang ligt primair in de grote invloed die hij gehad heeft op het denken
over vrijheid en verdraagzaamheid: ‘Rechtvaardigheyd totten menschen is nodigh
ende nut!’ Maar daarnaast heeft deze zestiende-eeuwse humanist ook als filosoof,
modern theoloog, toneelschrijver, beeldend kunstenaar en musicus betekenis gehad.
Een herdenking op nationaal niveau is daarom alleszins gerechtvaardigd. Het comité
bereidt een groot scala aan activiteiten voor waaronder tentoonstellingen gewijd aan
zijn kunstenaarschap in Gouda en Haarlem, diverse wetenschappelijke symposia en
publikaties, waaronder een gedenkbundel, een lezingencyclus, concerten en een
lesbrief voor gebruik bij het onderwijs. Daarnaast zal door de Coornhertstichting in
1990 voor de eerste maal de Coornhertpenning worden uitgereikt aan de persoon of
instelling die zich bijzonder heeft ingezet voor de humanisering van de samenleving.
Het ligt in de bedoeling deze penning daarna om de twee jaar uit te reiken. Ten slotte
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is er door de Coornhertstichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
aan de PTT het verzoek gedaan om in 1990 een speciale postzegel uit te geven. Voor
nadere inlichtingen wende men zich tot het Nationaal Comité Coornhertherdenking,
Postbus 2042, 2800 BD Gouda.

VakTaal, een nieuw blad voor neerlandici
Met ingang van 1988 is de neerlandistiek weer een nieuw tijdschrift rijker. VakTaal
is een uitgave van de Landelijke Vereniging van Neerlandici, een in mei 1987
opgerichte beroepsvereniging van studenten en afgestudeerden in de neerlandistiek.
Behalve als verenigingsorgaan wil het tijdschrift volgens het redactionele woord
vooraf ook fungeren ‘als zelfstandig platform, waar nieuwe ontwikkelingen in het
spanningsveld tussen Neerlandistiek en arbeidsmarkt worden gesignaleerd in
informatieve artikelen, interviews en korte berichten’. De verschijningsfrequentie is
vier maal per jaar; de abonnementsprijs voor niet-leden van de LVVN bedraagt ƒ
15,00. Redactieadres: Blauwsparstraat 5, 4849 BB Dorst.
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Nieuw licht op het begin van de Indisch-Nederlandse letterkunde

Op 19 december 1667 vertrok de Papenburg vanaf Texel. Het was een zogenaamde
fluit van vijfhonderd ton die in de loop van hetzelfde jaar te Amsterdam was gebouwd.
Aan boord was een zekere Laurens van Elstland, een Haarlemmer die het dichten
had geleerd in de Vlaamse rederijkerskamer van zijn geboortestad. De reis naar Indië
verliep voorspoedig: op 29 april 1668 vertrok de Papenburg vanaf Kaap de Goede
Hoop, om twee en een halve maand later aan te komen in Batavia. De indruk die
deze stad bij aankomst op hem maakte, heeft Van Elstland als volgt verwoord:
Toen ik aanlande in dees wijt vermaarde Stat
doe dagt ick, dit is t puyck dat Asia bevat
en haare boesen ciert, maar dieper ingekomen
'k sag gragten, sonder wal, met hoge klappus bomen
niet na de orde, maar in t hondert heen geplant
de huysen meest van riet, en daaglycks was er brand
[...]

Deze verzen komen uit een nethandschrift dat te Parijs in de Bibliothèque Nationale
berust, onder signatuur: MS. néerlandais, No 61. Het is beschreven door Busken
Huets zoon Gédéon in de Catalogue des Manuscrits Néerlandais uit 1886. Huet
schrijft hierin dat het handschrift Van Elstlands Mengeldichten bevat met satires,
brieven, een Jeremia-bewerking en een klucht, getiteld Jan onder de Deecken. Over
de auteur deelt hij mee dat deze aan het eind van de zeventiende eeuw te Batavia op
de Indische Archipel leefde en wellicht ook de Molukken heeft bezocht, omdat het
handschrift een satire bevat op de gouverneur van Banda. De dichtbundel bevat ook
een datering: een rijmbrief aan vrienden in Holland is gedateerd ‘uit Batavia, 2
december 1693’. Nog steeds volgens Huet is de bundel nooit uitgegeven en dan komt
de opmerking: ‘enkele stukken zijn merkwaardig met het oog op de geschiedenis
der zeden’. Het handschrift wordt gekarakteriseerd als een ‘Nieuwe aanwinst’. We
mogen er dus vanuit gaan dat de Parijse bibliotheek de bundel tussen circa 1850 en
1886 heeft verworven. Het is jammer dat momenteel verdere provenancegegevens
ontbreken.
Ondanks deze beschrijving lijkt nooit iemand de bundel nader te hebben bekeken.
In studies over de oudere Nederlandse letterkunde in Indië zoals die van De Haan,
Du Perron en Nieuwenhuys zal men dan ook de naam Van Elstland vergeefs zoeken.
Toen ik in mei 1985 de gelegenheid kreeg om een paar dagen in de Parijse bibliotheek
te werken, heb ik de bundel opgevraagd en nijver aantekeningen gemaakt. Daarna
ben ik pas zeer geleidelijk het belang van die bundel gaan inzien. Tenslotte heb ik
een microfilm laten maken die sinds een half jaar in mijn bezit is.
Reeds bij oppervlakkige kennisname van het handschrift begon ik mij af te vragen
hoe goed Gédéon Huet indertijd de bundel had bekeken. Zo was het mij een raadsel
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hoe hij over het hoofd heeft kunnen zien dat het handschrift uit meer bestaat dan de
66 bladen met Van Elstlands Mengeldichten. Achterin bevindt zich namelijk een
lang gedicht in een andere hand dat maar liefst elf bladen beslaat. Dit gedicht is
ondertekend met ‘Jan van Elsland’ [sic]. Deze Jan blijkt een neef te zijn van Laurens
van Elstland [sic], die het werk van zijn oom aan een min of meer kritische
beschouwing onderwerpt. Bij nadere bestudering bleek mij dat Laurens vanuit Indië
de door hem samengestelde bundel in december 1693 aan zijn neef Jan in Haarlem
heeft toegestuurd die daarop heeft gereageerd met zijn lange gedicht. Een afschrift
van zijn gedicht heeft neef Jan (of iemand anders) samen laten binden met Laurens'
Mengeldichten. Het bijzondere van zijn bijdrage is dat ze niet alleen allerlei
relativerende opmerkingen bevat over de Indische eigenaardigheden in het werk van
zijn oom, maar ook dat ze een zeker inzicht geeft in het onthaal dat de Indische bundel
in Holland te beurt viel. Zo heeft neef Jan enkele gedichten van zijn oom voorgedragen
bij twee rederijkerskamers, namelijk bij de Witte Angieren (de Vlaamse kamer) en
de Wyngaerdrancken. De gedichten van oom Laurens blijken een groot succes te
zijn geweest bij de Haarlemse rederijkers. Niet dat neef Jan zelf zo'n fervent rederijker
was: die rederijkers geven zich, volgens hem, veel te veel over aan het kaartspel (om
maar één duivelse uitspatting te noe-
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men). Zelf dweept deze matige dichter eerder met het Amsterdamse dichtgenootschap
Nil Volentibus Arduum, want dat leert ons tenminste:
[...] hoe wanschaapen,
veel digtren, zig te bot vergaapen
met ongelijke zaaken 't saam
te mengle; als kees, die, als hij visten
van vooglen sprack; en als hij pisten
van eeten, [...]
of op een feest, van hecubaas
en andromagges dood te spreeken,
en traanen doen uijt de oogen leeken:

Het zijn natuurlijk de gedichten van oom Laurens die de meeste aandacht verdienen.
Blijkens zijn bundel gaat Van Elstlands literaire voorkeur uit naar Vondel en Hooft,
wat opmerkelijk mag heten gezien de vurige antiroomsheid die regelmatig opvlamt
in zijn gedichten. Bepaalde ‘vaarzen’ van beide grootheden heeft hij met liefde en
respect nagevolgd. Maar niet in de eerste plaats omwille van de creatieve ‘imitatio’
intrigeert een ‘Zang’ in navolging van Vondel. De eerste strofe hiervan luidt als
volgt:
Als nu Partheniam, niam
haar Jaar-bancket zou geven
Evoe Evoe
en toen dien dag aanquam
[...]

Wat hier vooral intrigeert is dat dit lied kennelijk werd geschreven voor een feest
dat jaarlijks te Batavia werd gehouden door ‘Partheniam’. Helaas weten we over
‘Partheniam’ tot nu toe nog niets, maar bij die naam ben ik toch geneigd te denken
aan een vereniging en misschien zelfs aan een literaire vereniging, opgericht in
navolging van de rederijkerskamers ‘in patria’. Zo lijken de meeste gedichten van
Van Elstland een functie te hebben gehad binnen de Hollandse gemeenschap te
Batavia en bevatten ze soms eigenaardige details voor wie in de mentaliteit van toen
en ginds geïnteresseerd is. Zo schrijft hij een satire in de trant van Juvenalis op de
Indische vrouwen, nadat hij door een vriend met trouwplannen om raad is gevraagd.
Hij onderscheidt daarbij drie soorten vrouwen in Batavia: ‘witte’, ‘bontjes’ en
‘swarte’. Geen enkele soort deugt natuurlijk, maar een speciale nare eigenschap van
de ‘swarte’ vrouwen is toch:
[...] dat die geslagten
noch bont noch witten agten
Fluks is hun seggen, is ons bloet
zoo root niet als 't de witte doet?

Vooral deze laatste zin maakt duidelijk dat blanken en kleurlingen een bepaald
zelfbewustzijn bij de inlandse vrouw onderkenden en als onaangenaam ervoeren.
Ook de twee hekeldichten aan het adres van de gouverneur van Banda die als een
soort Faeton wordt voorgesteld, zijn nogal merkwaardig vanwege hun
pre-multatuliaanse trekjes.
Want als hy [de gouverneur] in de Hooge sweeft
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Zoo schemert hem 't gesigt [...]
en maeckt dat ijder voor hem beeft
hoewel hy als een zot
Syn Eygen werck bespot.
Help god uyt banda al die geen
die dit zoo niet verstaan
die onregt doen, dat ze oock betreen
haar selfs gemaackte baan
laat regt in 't lant syn, stelt te vreen
die wagten met gedult [...]

Wanneer dezelfde gouverneur het waagt om deel te nemen aan het Avondmaal, begint
Van Elstland een hekeldicht met:
Hier zuygt een vercken hemelzoch
was 't hem niet nutter aan de trogh
op dat hy leerde weten
wat kost de verckens Eeten?

Naast deze ‘Indische’ passages, waarvan er natuurlijk veel meer zijn dan ik hier kan
citeren, bevat de bundel ook een aantal gedichten waarin hij zich richt tot familie en
vrienden in het verre vaderland. Soms kan hij daarbij zijn heimwee nauwelijks in
toom houden.
[...] och dat ick oock myn uuren
in 't lustig Haarlems bos, by nimfen en gebuuren
mijns levens tyt met vreugt verslyten mogt,
Nu wandelt mynen geest tot Haarlem in de Stat
en ga de straat in daar 'k mijn wiege en bakermat
toen ick de werelt eerst beschreijde, heb gevonden.
[...]
Hier sta ick heel verstelt, en denck, is dit het siecken
staat hier het pesthuijs, daar ick dicmaal kerssen, kriecken
en druijven snoeide; en snoepte en als 't daar kermis was
gelijck de jongens doen, liep buijtelen in 't gras
of zag het ligste volck den smallen weg betreden:
niet, die na boven leijt, maar die regt na beneden
syn perck, en mijlpaal heeft, [...]

Over het begin van de Indisch-Nederlandse letterkunde weten we nog lang niet
genoeg. Misschien duiken er in de toekomst nog andere dichtbundels op, maar Van
Elstlands werk maakt toch een goede kans om blijvend als een van de interessantste
bundels uit de begintijd te worden beschouwd. De eenvoudige Indische Haarlemmer,
die het in Batavia nog zou brengen tot ‘Meesterknegt der geelgieters’ [= koperslagers],
komt uit zijn werk niet naar voren als een literaire grootheid, maar uit het weinige
dat hier is geciteerd, moge reeds blijken dat zijn werk cultuurhistorisch gezien van
eminent belang is. Het is daarom zaak dat het in zijn geheel wordt uitgegeven!
K. Bostoen
Fragment van de rijmbrief aan de Haarlemse kamer der Witte Angieren
waarin Laurens van Elstland verhaalt over de indruk die Batavia op hem
maakte bij eerste kennismaking.
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Rob Nieuwenhuys tachtig jaar
Op 30 juni 1988 bereikte Rob Nieuwenhuys de leeftijd van tachtig jaar. Hij is vooral
bekend als de schrijver van Vergeelde portretten en de Oost-Indische Spiegel en de
samensteller van fotoboeken als Baren en oudgasten en Komen en blijven, hoewel
hij ook op andere terreinen zijn sporen heeft verdiend: men denke slechts aan De
dominee en zijn worgengel, zijn boek over François Haverschmidt en Rad van onrust,
een recente bloemlezing uit het werk van Huygens. Rob Nieuwenhuys geldt - of hij
wil of niet - als de nestor van de Indische literatuur. Vanaf het eerste begin, in het
voorjaar van 1985, is hij actief betrokken bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde en de uitgave van het documentatieblad Indische Letteren.
Minder bekend is, dat Rob Nieuwenhuys redactie-secretaris was van het tijdschrift
Oriëntatie, een literair-cultureel maandblad, dat in de turbulente jaren na de tweede
wereldoorlog in Indonesië verscheen. Het nam een Indonesië-centrisch standpunt in
en streefde naar samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische schrijvers.
Vanwege de eerste politionele actie was een gemengde redactie uitgesloten, maar
schrijvers als Pramoedya Ananta Toer, Idrus, Mochtar Lubis en de dichter Chairil
Anwar hebben het tijdschrift hun medewerking niet onthouden. Hun bijdragen
verschenen samen met die van Maria Dermoût, Beb Vuyk, Tjalie Robinson, G.J.
Resink, Friedericy, Breton de Nijs, Leo Vroman en (de toen al overleden) Walraven.
Bovendien bevatte Oriëntatie vertalingen van Indonesische volkspoëzie (onder andere
Dajaks, Bataks en Toradja's). Het blad werd geïllustreerd door zowel Indonesische
als Nederlandse tekenaars.
Peter van Zonneveld stelde uit Oriëntatie een bloemlezing samen, die Rob
Nieuwenhuys op zijn verjaardag werd aangeboden.

(foto: ANP)
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Tijd
I
Het Al dijt haastig uit, maar ik krimp langzaam in De tachtig jaar voorbij - naar lichaam, ziel en zin
In tijd en ruimte zwelt het Al, ik schrompel tussen
Een ongeweten einde, een vergeten begin.

II
Euklides, Newton, De Sitter, Riemann: ik weet hun namen
En hun heelallen kan ik somtijds vaaglijk ramen,
In een formule - t betekent daarin tijd Vat Einstein alles (wát precies?) symbolisch samen.

III
Wat Einstein heeft bedoeld wil ik begrijpen
Daartoe moet mijn verstand nog jaren rijpen.
Wat tijd is weet ik niet, ik weet alleen
Dat míjn tijd jammerlijk begint te nijpen.

C.F.P. Stutterheim

C.F.P. Stutterheim, Herinneringen van een oude taalonderzoeker
Ter gelegenheid van de vijfentachtigste verjaardag van het erelid van de Maatschappij
C.F.P. Stutterheim kwam onlangs in een oplage van driehonderd exemplaren een
boekje met de bovenstaande titel van de pers. Het is een aangepaste en uitgewerkte
versie van de ‘Reminiscenses of an old language researcher’, verschenen in:
Historiographia Linguistica 15 (1988), 1-2. In zijn bekende, onderhoudende stijl
levert Stutterheim eerst enige (te!) beknopte autobiografische notities, waarna hij
overgaat tot een bespreking van zijn omvangrijke oeuvre. Hoe divers en
indrukwekkend dat oeuvre is blijkt uit de bibliografie die de redacteuren van het
boekje, Hans Heestermans en Jan Noordegraaf, aan Stutterheims opstel hebben
toegevoegd. Telde de in 1971 in Uit de verstrooiing gepubliceerde bibliografie 233
nummers, nu worden 297 nummers vermeld. Niet ten onrechte spreken de
samenstellers daarbij de verwachting uit ‘dat ook deze [bibliografie] spoedig een
nieuwe aanvulling zal behoeven’. Zo kan de huidige uitgave alvast weer als nummer
298 worden bijgeschreven. Het boek is geïllustreerd met het bekende portret van
Stutterheim door Paul Citroen en bevat daarnaast afbeeldingen van door Stutterheim

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6

in 1924 tijdens colleges gemaakte tekeningen van de Amsterdamse hoogleraren R.C.
Boer en J. Prinsen.
Voorts is het sonnet ‘Aan de verwondering’ opgenomen, afkomstig uit de in 1988
door Stutterheim in eigen beheer uitgegeven bundel Aan het graf van Toet-Anch-Amon
en andere gedichten. In het colofon heeft dit gedicht ‘Aan de verwording’ als titel
en daarmee wordt Stutterheims klacht op pagina 8 van het boekje op treffende wijze
geïllustreerd: ‘Een voortdurende bron van ergernis zijn de drukfouten in mijn werk.
Enkele heb ik aan mezelf te wijten. Aan vele andere heb ik part noch deel. Een paar
van mijn geschriften zijn op een aantal plaatsen tot wartaal verminkt.’ Maar van déze
drukfout zal Stutterheim ongetwijfeld de humor hebben ingezien.
De uitgave - die mede mogelijk was door steun van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
- is verkrijgbaar door storting van ƒ 15,00 op giro 3812281 ten name van
J. Noordegraaf te Alphen aan den Rijn, onder vermelding van
‘Herinneringen’.
De drie kwatrijnen zijn eerder gepubliceerd in: Aan het graf van
Toet-Anch-Amon en andere gedichten.

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6

18

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6

19

Offer Huygens noch in woond'

Tekening: Openbare Werken Voorburg, afdeling Plantsoenen
Constanter werd er nooit gegraven
bij Voorburgs verre Vliet
sinds Huygens Hofwijck koos als haven,
als rustplaats, lustoord, wat al niet.
Een grasveld zagen wij verkeren
in modderpoelen, meters diep,
waar hanen pronkten met hun veren,
weet niemand, wat hij daar nu ziet.

Maar dat zal spoedig duidelijk zijn, want de afdeling Plantsoenen van Openbare
Werken der gemeente Voorburg heeft in de loop van dit jaar de laatste hand gelegd
aan de herinrichting van de tuin van het Huygensmuseum Hofwijck. Een herinrichting,
die in nauwe relatie staat tot - beschouwd kan worden als een onderdeel van - de
reconstructie van een omvangrijk gebied in de onmiddellijke omgeving van Hofwijck,
nodig geworden door de bouw van het nieuwe station van Voorburg. Jarenlang
hebben onder meer de Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat en de gemeente
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Voorburg met elkaar zitten bakkeleien over de plannen voor dit gebied en des te
groter kan nu de voldoening zijn, dat na het totstandkomen van een voor Voorburg
alleszins redelijk compromis, de verwezenlijking daarvan aanstaande is.
Ik laat het totale plan rusten en beperk mij tot de tuin van Hofwijck. Zoals op
bijgaande tekening is aangegeven, zijn de ontwerpers uitgegaan van een hoofdas,
waaraan het ontwerp voor het gehele gebied in de omgeving van het station als het
ware is opgehangen. Een en ander op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten
uit de tijd van Huygens. Het zal duidelijk zijn, dat een totale reconstructie niet
mogelijk is, omdat de oude tuin van Hofwijck te zeer is doorsneden door wegen en
de verhoogde spoorbaan voor de treinverbinding Den Haag-Utrecht. Gelukkig kon
evenwel tussen de Vliet en het Voorburgse Westeinde toch nog een oppervlakte van
185 bij 70 tot 120 meter beschikbaar blijven.
Een dominerend element in het geheel vormen de waterpartijen, met als het meest
in het oog lopende deel daarvan de lange vijver van omstreeks 90 bij 12 meter,

recht tegenover het voorplein van het buitenhuis. Aan beide zijden daarvan zijn
moeraseiken geplant, langs het toegangspad voorbij het poortgebouwtje en rondom
het voorplein komen kleinbladige linden en naast de drie vierkante vlakken is de
bestaande rij beuken aangevuld met enkele nieuwe exemplaren. Nu reeds trekken
de drie dakplatanen in het centrum van deze vlakken de bijzondere aandacht. Lage
beplanting met buxus, lavendel, maagdepalm en dergelijke vormen de afsluiting van
deze centra, waarvan er vanzelfsprekend een zal worden ingericht als kruidentuin.

Niets nieuws...
‘Bedenckt eens watter gelds aen sulcke raeserij gaet’, laat Huygens de kakelaar
kakelen. Drie eeuwen later mocht ik - onlangs met bewondering de werkzaamheden
ter plaatse beschouwend - de wijsheid van de Prediker ervaren, toen een kakelaar uit
onze dagen opmerkte: ‘dat zal een mooie cent gaan kosten, mijnheer’.
Een mooie cent? Het komt mij voor, dat het allemaal wel meevalt. Binnen het
totaal van het miljoenenplan voor het stationsgebied, waarover de betrokken partijen
ten slotte overeenstemming hebben bereikt, bedragen de kosten van de herinrichting
van het terrein rond het Huygensmuseum niet meer dan 350.000 gulden. Omstreeks
125.000 gulden daarvan is voor de groenvoorziening gereserveerd - er worden
verscheidene kostbare, maar ook kostelijke bomen geplant - en het overige bedrag
is nodig voor de zogenaamde civieltechnische werken. Bedragen, die naar mijn
gevoel goed besteed worden voor wie denkt aan het herkrijgen van de ‘onverboden
vreughd’ om ‘heul en ademtocht van ziel en lijf te vinden’. Niet alleen voor de leden
van de vereniging ‘Hofwijck’, die als formele opdrachtgeefster overigens geen geld
behoeft bij te dragen en zelfs het onderhoud van het complex voor rekening van de
gemeente door de plantsoenendienst kan laten verrichten; ook voor alle andere burgers
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van het dorp aan de Vliet, die vrije toegang krijgen tot deze nieuwe, oude tuin. Een
klein wandelgebied, in omvang weliswaar niet te vergelijken met de tuin van het
oude buitenhuis, maar naar geest en sfeer wel in overeenstemming met de eerste
bewoner. Een parkje aan de voet van het oude Hofwijck, dat opnieuw ‘slotsgewijs’
zal staan pronken in een uitgegraven vijver ... offer Huygens noch in woond'. Als dit
nummer van het Magazijn verschijnt zijn de werkzaamheden in Voorburg voltooid.
Komt dus kijken, vrienden van de man, die ‘dorst een hoeckjen erfs te besteden aen
sijn' vreughd, en keurde matelick verquisten voor een' deughd’. Maar laten vooral
ook zij naar Hofwijck komen, die klagen over ‘klaere kleij gespilt om overdaed van
lust’. Het resultaat van hun komst zou - zo vermoed ik - kunnen zijn:
Dat laken lichtelick verkeeren sou in prijsen;
Off, kond 't geen prijsen zijn, ten minsten tot gedoogh
Van hier een balck en daer een' splinter in ons oogh.

Herman de Ru
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‘De Pauwhof’ in Wassenaar
Omsloten door de bomen van een oud park staat er een huis open in Wassenaar: ‘De
Pauwhof’. Op deze buitenplaats wordt gastvrijheid geboden aan
wetenschapsbeoefenaars en kunstenaars die een rustige omgeving zoeken - om
ongestoord te kunnen werken of om nieuwe inspiratie op te doen.
Het centrum biedt gelegenheid tot concentratie in eenzaamheid, maar ook de
stimulans van de ontmoeting en discussie met anderen. Er worden ook
werkbijeenkomsten gehouden, waarop vakgenoten van gedachten wisselen over
problemen en nieuwe ontwikkelingen op hun werkterrein. Voor gasten en andere
belangstellenden worden regelmatig concerten, exposities en lezingen op het gebied
van cultuur en wetenschap georganiseerd.
‘De Pauwhof’ staat open voor academici en leden van kunstenaarsorganisaties.
Ook buitenlanders kunnen gebruik maken van de gastvrijheid.
De instelling wordt beheerd door de Overvoorde-Gordon Stichting, die daar een
vijftiental gasten kan ontvangen, voor een periode van enige dagen tot zes maanden.
De stichting beoogt geen winst. De gasten betalen voor hun verblijf niet meer dan
de kostprijs. Indien dit bezwaar oplevert, kan in bepaalde gevallen reductie worden
verleend. Dit is mogelijk dank zij de inkomsten van het kleine stichtingskapitaal.
In het stichtingsbestuur zijn genootschappen op het gebied van kunst en wetenschap
vertegenwoordigd, zoals de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Bond van
Nederlandse Architecten.
‘De Pauwhof’ is ontstaan uit een initiatief van het echtpaar Overvoorde-Gordon.
Mr. dr. J.C. Overvoorde (1865-1930) was gemeentearchivaris van Leiden en
conservator van het Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’. In het begin van deze eeuw
kocht hij een deel van ‘De Paauw’. Dit landgoed was, samen met de daartegenover
gelegen ‘Horsten’, eigendom geweest van prins Frederik, de broer van koning Willem
II. De parkaanleg van ‘De Pauwhof’ toont een deel van het werk van de bekende
Duitse landschapsarchitect Karl Eduard Petzold, die in de jaren 1854-1859 in opdracht
van prins Frederik diens Wassenaarse bezittingen opnieuw inrichtte. In 1912 liet de
heer Overvoorde door ir. Jos.Th.J. Cuypers een landhuis ontwerpen, de tegenwoordige
‘Pauwhof’.
De heer Overvoorde is vooral bekend geworden door zijn werk op het gebied van
de monumentenzorg. Hij was mede-oprichter en eerste secretaris van de Nederlandse
Oudheidkundige Bond.
De heer en mevrouw Overvoorde hadden van hun talrijke vrienden in artistieke
en wetenschappelijke kringen vaak de verzuchting gehoord, dat zij in eigen omgeving
niet voldoende rust vonden voor studie en scheppende arbeid. Zo werd het plan
geboren om ‘De Pauwhof’ te maken tot een cultureel centrum. Toen haar man in
1930 was overleden, ging mevrouw J. Overvoorde-Gordon (1881-1957) dit denkbeeld
verder uitwerken. Zij liet het huis volgens plannen van de binnenhuisarchitect Paul
Bromberg geschikt maken voor zijn nieuwe bestemming.
Op 9 maart 1940 - precies tien jaar na het overlijden van de heer Overvoorde ontving ‘De Pauwhof’ zijn eerste gasten. In de oorlog die twee maanden later begon,
werd het centrum een toevluchtsoord voor mensen uit het kunstenaarsverzet, zoals
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prof. dr. N.A. Donkersloot (Anthonie Donker), en hen die om andere redenen werden
vervolgd, zoals de componist Sem Dresden. Maar ook na 1945 heeft ‘De Pauwhof’
dikwijls gastvrijheid verleend aan kunstenaars en geleerden die om politieke redenen
hun land hadden moeten verlaten.
In de loop der jaren hebben talrijke wetenschapsbeoefenaars in ‘De Pauwhof’
gewerkt. Zo zijn daar onder andere vele proefschriften en andere publikaties geheel
of gedeeltelijk tot stand gekomen.
Daarnaast hebben vele kunstenaars op het gebied van de letteren, de muziek, het
toneel en de beeldende kunst in Wassenaar gelogeerd. Op letterkundig gebied variëren
de namen van J.C. Bloem, Jan Greshoff en Martinus Nijhoff tot Mensje van Keulen
en Tessa de Loo.
M. Laboyrie

Voor nadere inlichtingen en het aanvragen van logies kunt u zich wenden
tot de gastvrouw van ‘De Pauwhof’, Paauwlaan 2A, 2243 AA Wassenaar
(telefoon 01751-14283).
Als u het werk van ‘De Pauwhof’ wilt steunen, kunt u zich bij de
Vereniging ‘Vrienden van de Pauwhof’, Penninghove 5, 2726 BT
Zoetermeer (telefoon 079-515660), opgeven als lid of donateur.
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Uit de bibliotheek

Drie autografen van Aagje Deken in het bezit van de Maatschappij,
of: Over de gevolgen ener bibliografie
In 1982 verwierf de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde drie autografen van
Aagje Deken van het antiquariaat Schuhmacher.Cf. Jaarboek 1982-1983, p. 198.
Signatuur: Leiden, UB, Ltk 2135. Twee daarvan zijn gedichten: ‘Paulus Roem in
het kruis van Christus of Uitbreiding over Gal. 6:v. 14’ uit 1769P.J. Buijnsters,
Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken. Utrecht 1979,
nr. 597. en ‘Aan mejuffer Anna Kool ter gelegenheid van den plegtigen waterdoop
aan haar Ed. bediend den 2 juny 1770’.Ibidem, nr. 596. Beide gedichten werden in
1775 uitgegeven in de bundel Stichtelijke gedichten van Maria Bosch en Agatha
Deken. Amsterdam, Yntema en Tieboel.Op resp. pp. 104-111 en 165-174. Vergeleken
met de uitgave geven de Leidse autografen een eerdere versie. Zo doen althans de
veelvuldige rijmcorrecties, volledig herschreven verzen en een duidelijke
spellingsharmonisatie vermoeden.
De derde Leidse autograaf is een onuitgegeven en tot nu toe niet gesignaleerde
tekst in briefvorm.Bibliografie (zie noot 2), nr. 557. Deze stichtelijke brief die elf
folia telt, begint als volgt:
‘Euzebia.
Den eisch der vriendschap is, dat men elkanderen zo gelukkig maakt als mooglijk
is: om dit te doen moet men het waar geluk kennen, benevens de beste middelen om
hetzelve te verkrijgen en men moet de magt bezitten om de gekende middelen met
vrucht en nuttigheid te gebruiken.’
Nu wordt er in het werk van Aagje Deken meerdere malen over ene Euzebia gerept.
Zo verscheen in de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen uit 1772 een
gedicht getiteld ‘Euzebia of de Godsvruchtige dienstmaagd’.Hedendaagsche
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Vaderlandsche Letteroefeningen I, 2e druk, 1772, pp. 648-649. Dit gedicht schijnt
als Eusebia, of de godsdienstige dienstmaagd ook separaat te zijn uitgegeven. Cf. J.
Dyserinck in: De Gids 1892, dl. IV, p. 281. Maar de identiteit van deze vrome vriendin
bleef tot op heden verborgen. De Leidse autograaf is daarom niet onbelangrijk.
Evenmin als de eerdere varianten van de gedichten ‘Paulus Roem’ en ‘Aan mejuffer
Anna Kool’.
Het is zeker geen toeval dat deze autografen van Aagje Deken enkele maanden
na de verschijning van de Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en
Aagje Deken (Utrecht 1979) opdoken. Hetzelfde fenomeen deed zich voor ten aanzien
van een aantal andere handschriften. Ook op het gebied van studies over het werk
van de beide schrijfsters had de Bibliografie een gunstige invloed.
Elke bibliografie is bij het verschijnen al enigermate verouderd. Die incompleetheid
wordt groter naar mate er over het betreffende onderwerp meer publikaties
verschijnen. Daarom zou op den duur een herziene druk van de Bibliografie wenselijk
zijn, of - als dat commercieel onmogelijk blijkt - ten minste een afzonderlijk gedrukt
supplement. In afwachting hiervan volgt nu alvast, naast de hierboven vermelde
aanvullingen, een summiere opgave van de sinds 1979 geboekte aanvullingen of
verbeteringen bij de rubriek handschriften.Voor aanvullingen en verbeteringen met
betrekking tot de correspondentie kan thans verwezen worden naar de recente uitgave
van de Briefwisseling van Betje Wolff en Aagje Deken, ed. P.J. Buijnsters, Utrecht
1987, 2 dln. Gemakshalve wordt hier de volgorde van de Bibliografie aangehouden,
waarnaar de nummers verwijzen.
ad 118: Een handschrift (autograaf) van het gedicht ‘Een kort woord aan de Heeren
Schryvers der Vaderlandsche Letteroefeningen’, afkomstig uit het archief van de
redersfamilie Jan Boon uit De Rijp, berust thans
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in de verzameling van de oudheidkundige vereniging van Graft/De Rijp: 2 bladen,
eenmaal gevouwen, 8 pp. samen, waarvan pp. 1-6 beschreven.
ad 576: In het familiearchief Schorer in het Rijksarchief Zeeland te Middelburg
bevinden zich onder het voorlopige inventarisnr. 1013 twee gedichten van Betje
Wolff (autograaf):
- ‘Zeeden-Zang Aan den Wel Edelen Gestrengen Heere Den Heere Mr. Daniel
Radermacher [etc.]’, Beemster 1769.
- ‘De Nederlandsche Vryheid aan den Corsischen Generaal Pascal Paoli.
Toegeeigent den Wel Edelen Grootachtbaren Heere Den Heere Mr. Radermacher
[etc.]’, Amsterdam 1769.
ad 598: Sinds 1980 ten huize van de heer J. van Loenen Martinet, Reguliersgracht
74, Amsterdam.
ad 626: Aanwezig in het Gemeentearchief Haarlem, map Loosjes.
Niet in de Bibliografie: Aagje Dekens autograaf van het dankdicht ‘Aen het E:
Kunstgenootschap Diligentiae Omnia [etc.]’ uit 1770, aan P.J. Buijnsters geschonken
door de heer F.E.A. Vervoort te Apeldoorn. Cf. P.J. Buijnsters, Wolff & Deken: een
biografie, Leiden 1984, p. 365.
P.J. Buijnsters
C.M.G. Berkvens-Stevelinck

Oogen voor zijn werkenBewerkt fragment uit een voordracht getiteld
‘Friezen in de Maatschappij der Nederlandse letterkunde’ gehouden
ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum van de Stichting
Vrienden van de Provinciale Bibliotheek van Friesland op 23 februari
1988.
Tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij in 1867 vond de eeuwfeestviering
plaats die een jaar eerder geen doorgang kon vinden. Het bestuur had op 7 juni 1866
namelijk besloten de viering uit te stellen omdat het niet raadzaam werd geacht
daarvoor bijeen te komen ‘terwijl de ziekte [cholera] die te Leiden heerschte dagelijks
in hevigheid toenam’. Op 18 juli, zijnde de stichtingsdag der Maatschappij, waren
de omstandigheden in Leiden helaas niet verbeterd en toen in oktober die bezwaren
niet meer golden, waren er andere bedenkingen: het vergevorderde herfstseizoen zou
wel eens weinig leden van elders doen overkomen en het was nog steeds een
ongeschikte tijd voor een feestelijke bijeenkomst ‘bij de herinnering aan zoveel
treurigs, als waardoor zich de afgelopen zomer gekenmerkt had’.Citaten zijn ontleend
aan de Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij, alle uiteraard aanwezig
in de bibliotheek.
In 1867 was het echter zover. Voorzitter De Vries sprak de feestrede uit en na
bedankt te zijn door de heer Koenen voor het gesprokene ‘waarmede de leden toonden
geheel en al in te stemmen’ (met langdurig applaus, stel ik me zo voor, vG) nam hij
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wederom plaats en vond daar ‘een mahoniehouten kistje met zilveren plaat waarop
gegraveerd staat: Den Voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
waarin door een der aanwezige leden, die verzocht had niet genoemd te worden, was
aangeboden een fraai bewerkte ebbenhouten hamer met twee zilveren banden versierd,
op een van welke gegraveerd is: Herinnering aan het Eeuwfeest van de Maatschapij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1867, terwijl op de anderen te lezen staan
de woorden van Bilderdijk:
Leid, beheersch en voer ons op
Tot den hoogsten glorietop,
Orde! 's hemels sceptervoerder.’

Dertien jaar later, tijdens de algemene ledenvergadering op 17 juni 1880, werd de
naam van de gever pas bekend, toen de heer Du Rieu liet weten, dat de ebbenhouten
hamer met zilveren beslag een geschenk was geweest van het eerder dat jaar overleden
Friese medelid Wopke Eekhoff.
De nog steeds in bestuurs- en ledenvergaderingen gehanteerde hamer is niet
Eekhoffs enige gift geweest. De bibliotheek telt vele werken van zijn hand of uit zijn
fonds (hij was ook uitgever) die, al naar het uitkomt door hem voorzien werden van
de inscriptie ‘De Bibliotheek der Maatschappij voor Nederlandsche Letterkunde te
Leiden aangeboden door de schrijver’ of ‘door haar lid, W. Eekhoff’.
Eekhoff werd tot lid gekozen in 1839 en verwierf zich daarmee een titel waarop
hij zeer veel prijs stelde en die hij gewoon was achter zijn naam te plaatsen. Hij
behoorde, zoals de schrijver van zijn levensbericht, C. Sepp vermeldt, ‘onder de
leden die aan de Maatschappij van Letterkunde gelooven’ en die nooit vergat ‘dat
zij de eerste geweest was, die getoond had oogen te hebben voor zijn werken’.
Op wel zeer tastbare wijze heeft deze Fries uiting gegeven aan zijn dankbaarheid
voor de waardering die de Maatschappij voor hem koesterde.
J.J.M. van Gent, bibliothecaris

Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6

23

Het Bataafsch Athene
In 1985 verscheen, als eerste deel in de Leidse Reeks XIXe Eeuw, De Leidse
maskerade van 1835, een becommentarieerde uitgave van het gedicht De Masquerade
(1835) van Nicolaas Beets, vermeerderd met alle afbeeldingen en andere documenten
die op deze eerste historisch-romantische optocht betrekking hebben. De Leidse
Reeks, die wordt uitgegeven onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, is recentelijk uitgebreid met een tweede deel: Het Bataafsch Athene.
Cultuurhistorische opstellen over Leiden 1800-1850. Deze bundel, uitgegeven onder
redactie van Peter van Zonneveld, bevat een zevental bijdragen die alle betrekking
hebben op het Leidse literaire, wetenschappelijke en culturele leven in de eerste helft
van de vorige eeuw.
Deze periode is in onze cultuurgeschiedenis nog steeds onderbelicht. Het was
weliswaar geen bloeiperiode, maar toch vonden er op verschillende terreinen
interessante ontwikkelingen plaats. De omstandigheden waren echter verre van
optimaal: na de Franse tijd kwam het herstel slechts moeizaam op gang. Dit had ook
gevolgen voor het culturele leven: voor kunsten en wetenschappen waren maar weinig
middelen beschikbaar. Zo kon het gebeuren dat vele plannen die in de eerste helft
van de vorige eeuw ontwikkeld waren, pas in de tweede helft, toen de economische
omstandigheden gunstiger waren, uitgevoerd konden worden.
Dit alles geldt ook voor Leiden. De oude universiteitsstad was in de achttiende
eeuw getroffen door een economische malaise; in de Franse tijd zette dit verval zich
voort. Omstreeks 1820 werden er echter enige verrassende initiatieven genomen,
zoals de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden en het Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie, in de jaren dertig gevolgd door de stichting van het Rijksmuseum
voor Volkenkunde. De betekenis van deze collecties komt het best tot uitdrukking
in de getuigenissen van buitenlandse bezoekers. Bovendien deden zich in de
universitaire wereld vernieuwingen voor: de studenten begonnen zich te organiseren;
onder de hoogleraren bevonden zich inspirerende figuren als Thorbecke en Jacob
Geel. Uitgevers en boekhandelaren hadden een niet onbelangrijk aandeel in het
culturele leven. De sfeer van de academiestad werd niet alleen vastgelegd door
Hildebrand en Klikspaan, maar ook door andere student-auteurs.
Deze aspecten komen alle aan de orde in Het Bataafsch Athene. De bundel opent
met ‘Leiden in vreemde ogen. Buitenlandse bezoekers 1830-1840’ van Peter van
Zonneveld, waarin aan de hand van reisverhalen een beeld wordt geschetst van wat
de vreemdeling nu precies vond van het Leiden van die dagen. Willem Otterspeer
besteedt aandacht aan de tendens tot vernieuwing binnen het studentenleven, in een
artikel dat als titel draagt: ‘Dood aan Concordia, leve de eensgezindheid! De Leidse
student in 1818, van academieburger tot staatsburger’. Een initiatief op kunsthistorisch
gebied dat niet gerealiseerd kon worden, maar daarom niet minder belangwekkend
is, komt aan de orde in ‘Het Musée Classique te Leiden: een vroeg-negentiende-eeuws
ontwerp voor een collectie’ door A.F. Wagemans. De uitbreiding van de verzameling
van het Rijksmuseum van Oudheden staat centraal in de bijdrage ‘De Leidse vazen
van de Principe di Canino’ van F.L. Bastet. De neerlandicus J.W. van de Velde
ontwierp ‘Een wandeling langs Leidse uitgevers en boekhandelaren uit de periode
1830-1840’. W. van den Berg en G.J. Hooykaas verdiepten zich in de plannen van
Thorbecke en Geel; het resultaat van dat onderzoek is ‘Leidsche Wetenschappelijke
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Berigten: een reconstructie van een mislukking’. Ten slotte besteedt Bernt Luger
aandacht aan het nu vergeten werk van een jong gestorven literator; zijn bijdrage
heet: ‘Johan de Vries, Student-Autheur te Leiden’.
De bundel Het Bataafsch Athene, met 108 pagina's en 35 illustraties, is te bestellen
door het overmaken van ƒ 29,50 (voor leden van de Maatschappij ƒ 24,50) plus ƒ
5,50 verzendkosten op giro 532066 ten name van Leidse Reeks XIXe Eeuw van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.
Het Bataafsch Athene
Cultuurhistorische opstellen over Leiden
1800-1850
onder redactie van Peter van Zonneveld
met bijdragen van
Peter van Zonneveld
W. Otterspeer
A.F. Wagemans
F.L. Bastet
J.W. van de Velde
W. van den Berg en G.J. Hooykaas
Bernt Luger
Leiden
1988
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Woordenboek: wetboek of archief?
(Samenvatting van de jaarrede, gehouden op 4 juni 1988)
‘Het wachten van velen is op de “sterke man”, die ons zal verblijden met een volledige
schoolgrammatica van het “Standaard-Nederlands”. Niet te dik, zonder beleerd
bijwerk, aangenaam leesbaar, zich bepalend tot de hoofdzaken en practisch ingericht,
zodat zij als gezaghebbende bron voor school- en kantoorgebruik kan dienen.’
Dat schreef de Leidse hoogleraar dr. G.G. Kloeke in 1951 in een negenenvijftig
pagina's tellende brochure, die de titel Gezag en Norm bij het gebruik van verzorgd
Nederlands droeg. Kloeke voorzag het boekje van een toepasselijk motto: ‘Het streven
naar verzorgde taal hebben alle beschaafden gemeen omdat het een der
wezenskenmerken is van cultuur.’
Het lijkt erop dat de belangstelling voor taalnormen de laatste jaren, na een
inzinking in de jaren zestig en zeventig, toeneemt. Heldring schrift in NRC
Handelsblad een maandelijkse taalrubriek waarin hij taal- en denkfouten hekelt. Het
aantal ingezonden brieven over het voortschrijdend verval van de taal is groot en het
maandblad Onze Taal telt nu achttienduizend abonnees. Er bestaan echter veel
misverstanden over het begrip norm en over de taken van een grammatica of een
woordenboek. Een voorbeeld: de redactie van Van Dale krijgt talloze brieven over
het woord ‘gijzelaar’. De redenering daarin is als volgt: een ‘hengelaar’ is iemand
die hengelt, een ‘mopperaar’ is iemand die moppert. Waarom zegt Van Dale dan dat
een ‘gijzelaar’ iemand is die gegijzeld wordt? En dat de betekenis ‘iemand die gijzelt’
eigenlijk fout is? Zelfs voor het overtuigende argument dat een ‘martelaar’ ook niet
zelf martelt maar gemarteld wordt gaat men niet door de knieën. Een gijzelaar gijzelt.
Dat bleek wel bij de treinkaping bij Beilen. Dus is die betekenis normaal, het is de
norm.
Hier zijn we precies bij de kwestie. Er wordt meestal gesproken van de norm. Dat
is onjuist. Er zijn drie normen: de descriptieve (beschrijvende), de prescriptieve
(voorschrijvende) en de sociale norm.
Laten we aannemen dat het merendeel van de Nederlanders al tien jaar lang
‘gijzelaar’ gebruikt in de betekenis: iemand die gijzelt. Volgens de descriptieve norm
is dit gebruik dan geaccepteerd en gelegaliseerd. Die norm beschrijft de
taalwerkelijkheid en spreekt geen voorkeur of afkeer uit. Volgens de prescriptieve
norm is een ‘gijzelaar’ degene die gegijzeld wordt. Die norm schrijft voor hoe het
moet. De vraag is natuurlijk: van wie moet dan?
Er is een constante strijd tussen de beschrijvende en de voorschrijvende norm. Er
zijn, in dezen, twee extreme standpunten.
Samuel Johnson zegt in het voorwoord van A Dictionary of the English Language
(1755): ‘Every language has its improprieties and absurdities, which is the duty of
the lexicographer to correct or to proscribe.’ Een niet mis te verstaan prescriptief
standpunt.
J.B. Drewes, bewerker van de Grote Koenen (1986) is zuiver beschrijvend. ‘Een
lexicograaf is geen zedenmeester in andermans taalgebruik. Hij verbetert de wereld
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niet door een afkeurende of goedkeurende opmerking inzake andermans woordkeuze.
Een lexicograaf registreert. En hij moet dan oppassen dat hij niet eenzijdig registreert.’
Zo'n zuiver registrerende opvatting zonder waardeoordelen acht ik niet juist. Een
woordenboek is een spiegel van de samenleving. De lexicograaf mag in zijn
beschrijving van de macrostructuur (dat is het geheel van trefwoorden in een
woordenboek) niet normatief of bevoogdend zijn. Hij moet registreren wat er in de
taal leeft of leefde, als het tenminste gangbaar is (of was). Hij mag niet alle
schuttingwoorden weglaten omdat ze aanstootgevend zouden zijn. Hij mag niet alle
gangbare Engelse, Duitse en Franse woorden weglaten met als argument dat het
Nederlands overwoekerd wordt. Hij mag ook niet de woorden ‘jood’ of ‘jodenstreek’,
‘vrouwenlogica’, ‘jezuïetenstreek’, ‘lompe boer’ of ‘kaffer’ weglaten omdat ze
beledigend zijn.
Maar hij, de lexicograaf, laat de gebruiker van zijn woordenboek in de steek als
hij in de microstructuur (dat is alles wat achter het trefwoord staat: betekenis,
voorbeeldzinnetjes en ‘markeringen’ als: informeel, vulgair, germanisme, foutief
voor -) niet aangeeft dat ‘uitproberen’ en ‘inschatten’ germanismen zijn en dat
‘eensgezinswoning’ en ‘behartenswaardig’ door het ontwikkelde deel van het
Nederlandse volk nog als fout wordt beschouwd. Hoe moeilijk het ook is om aan te
geven wie dat beschaafde deel (dat de norm bepaalt) precies is en op welk moment
dat ontwikkelde deel iets niet meer fout vindt.
Nog tot in de jaren dertig immers werden woorden als ‘uitgerekend’, ‘belevenissen’,
‘rugzak’, ‘stekker’ en ‘knakworst’ als germanismen beschouwd. Nu door niemand
meer. Taal verandert en de taalgebruiker verandert mee. Ook in zijn normopvatting.
Maar als iemand zijn taal probeert vrij te houden van germanismen of van fouten
of van al te informeel taalgebruik, dan moet het woordenboek hem uitsluitsel geven.
Het is zijn enige gids. Het woordenboek is geen puur taalkundig-wetenschappelijk
produkt. Het is een gebruiksvoorwerp.
Onlangs is er weer een discussie ontstaan over beledigende woorden, betekenissen,
uitdrukkingen of gezegden in woordenboeken. Richard Stein, voorzitter van de Stiba
(de Stichting Bestrijding Antisemitisme), verzette zich in NRC Handelsblad tegen
de omschrijving van het woord ‘jood’ als ‘woekeraar, afzetter’ en tegen het opnemen
van woorden als ‘jodentoer’, ‘jodenstreek’ en ‘jodenlawaai’. Ook haalde hij uit naar
negatieve discriminerende zegswijzen als: ‘twee joden weten wat een bril kost’.
Hierboven heb ik gesteld dat een woordenboek descrip-
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tief moet zijn in het opnemen van woorden, maar normatief in het kwalificeren van
die woorden. Passen we die stelling toe op de beledigende woorden zoals door Stein
genoemd, een aantal dat met vele andere is uit te breiden, dan zal duidelijk zijn wat
mijn opvatting is. Die woorden mogen (als ze tenminste enkele jaren gangbaar zijn
geweest) in een woordenboek niet ontbreken. Als het woordenboek inderdaad een
spiegel van de samenleving wil zijn, dan zou het onjuist zijn de onaangename kanten
van die samenleving op de spiegel af te dekken en onzichtbaar te maken door die
woorden weg te laten.
Ook hier zou de lexicograaf echter de gebruiker van zijn woordenboek in de kou
laten staan als hij niet zou vermelden dat die woorden, volgens het weldenkend deel
van de samenleving, beledigend zijn; dat er wordt gezondigd tegen die derde norm
die ik naast de descriptieve en prescriptieve heb genoemd: de sociale norm. De inhoud
van een woordenboek wordt immers mede bepaald door in de maatschappij levende
visies en opvattingen.
dr. H. Heestermans

Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
Op zaterdag 4 juni 1988 is de jaarvergadering gehouden in het Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, was er een vijftigtal
leden aanwezig. De voorzitter opende de vergadering met een toespraak. Vervolgens
deelde hij mee dat de in 1987 gehouden Huygensherdenking financieel geheel is
afgewikkeld. Het Comité Constantijn Huygens-herdenking 1987 is erin geslaagd de
boeken af te sluiten zonder het geringste nadelig saldo voor de Maatschappij. Na de
dank die de voorzitter het comité tijdens de vorige jaarvergadering heeft gebracht
voor de zeer geslaagde viering, is dit bericht voor hem uiteraard reden opnieuw zijn
erkentelijkheid uit te drukken. Ten slotte herdacht de voorzitter de leden die het
afgelopen maatschappelijk jaar zijn overleden: dr. G.J.D. Aalders H.Wzn, dr. B.J.
kardinaal Alfrink, dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, dr. M.A. Beek, W.A. Braasem,
dr. W.L. Brandsma, S. Carmiggelt, H.G. Hoekstra, J.S. Holmes, mw. dr. C.E.
s'Jacob-Visser, mr. A.F. Kamp, mw. dr. H.J. Laceulle-van de Kerk, mw. dr. G.C.
Lijphart-Bezuidenhout, dr. A.F. Mellink, dr. C.J.M. Nienaber, J. Notermans, G.A.
van Oorschot, dr. O.E. Pächt, dr. W. Pee, dr. W. Peremans, dr. W.H. van de Pol, mr.
H. Scholte, mr. A. Stempels, dr. B. Vidas.
Het verslag van de secretaris, vermeldende de staat der Maatschappij (2) en de
verslagen van de Noordelijke Afdeling (3), van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
(4) en van de bibliothecaris (5) worden vervolgens door de vergadering goedgekeurd.
De penningmeester geeft bij het punt beheer der gelden (6) een korte toelichting.
Zoals uit de stukken blijkt, sluit de jaarrekening met een klein batig saldo. In overleg
met de Commissie van Advies voor de financiën wordt gezocht naar mogelijkheden
de financiële basis van de Maatschappij te versterken. Naar aanleiding van vragen
van enkele leden deelt de penningmeester mee dat de cijfers over 1987 meer normatief
zijn dan die over 1986, een maatschappelijk jaar waarin enkele incidentele uitgaven
zijn gedaan en ook een aantal laat ingediende rekeningen en declaraties werden
afgehandeld. Vervolgens leest de heer Van Gent het verslag van de kascommissie
voor, die dit jaar bestond uit de heren J.J.M. van Gent en dr. H.L. Wesseling. De
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vergadering dechargeert daarop het bestuur. De voorzitter dankt de commissie,
alsmede de administrateur van de Maatschappij, de heer D. Braggaar. Sprekend over
het financieel beleid voor de jaren 1988 en 1989 deelt de penningmeester mee dat
het bestuur het voor de Maatschappij van groot belang acht de werkzaamheden van
de verschillende commissies financieel voldoende te kunnen blijven ondersteunen.
De heer dr. J. Gerritsen mist in de begroting 1988 de bijdrage aan het
verwervingsfonds voor de bibliotheek. De penningmeester deelt mee dat deze bijdrage
is geschrapt, omdat de bijdragen die de Maatschappij ontvangt van de Van
Bijlevelt-stichting in hun geheel het verwervingsfonds ten goede komen. Vervolgens
gaat de vergadering akkoord met het voorstel van de voorzitter de contributie voor
het volgend maatschappelijk jaar te handhaven op ƒ 55,00. Ten slotte neemt de
vergadering, op voorstel van het bestuur, het volgende besluit: ‘De ledenvergadering
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in vergadering bijeen te Leiden
op 4 juni 1988, verleent machtiging aan het bestuur tot het vervreemden van
registergoederen (i.c. Grootboekinschrijvingen) in de zin van artikel 291 lid 2 boek
2BW.’ De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (7), van de
Commissie voor taal- en letterkunde (8), van de Werkgroep 19e eeuw (9) en van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (10) worden voor kennisgeving
aangenomen.
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuur (11) om, op voordracht
van de Commissie voor schone letteren, de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
1988 toe te kennen aan Jan Brokken voor zijn boek De zee van vroeger. Op een vraag
uit de vergadering waarom in de pers al is bericht dat de prijs zou zijn toegekend,
antwoordt de secretaris dat het in de praktijk niet mogelijk is gebleken de voordracht
van de commissie tot aan de jaarvergadering geheim te houden. Het bestuur laat de
laatste jaren dan ook een persbericht uitgaan, waarin duidelijk is vermeld dat het om
een voorstel aan de jaarvergadering gaat. Over het algemeen heeft de pers dit jaar
de gebruikte formulering in de berichtgeving overgenomen. De vergadering stemt
in met de handelwijze van het bestuur.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft (12) de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 1988 toe te kennen aan dr. F.P. van Oostrom voor zijn boek Het woord
van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400, dit overeenkomstig het
voorstel van de Commissie van voordracht, die bestond uit dr. J. van
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den Berg. dr. A.Th. van Deursen (voorzitter), mw. dr. M.E.H.N. Mout, W. Otterspeer
en dr. J. Trapman.
De Commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit mw. dr. F. Balk-Smit
Duyzentkunst en dr. L.L. van Maris. De laatste deelt de uitslag van de stemming aan
de vergadering mee (13). Er zijn 280 geldige stemformulieren ingeleverd. Er blijken
39 kandidaten voldoende stemmen (56 of méér) op zich verenigd te hebben om
volgens de bepalingen van de Wet het lidmaatschap te verwerven. Mevrouw Esther
de Koning maakt de namen van de gekozenen in alfabetische volgorde bekend. Het
zijn: dr. J.B.H. Alblas, mw. dr. C.C. van Baalen, B. Barnard, dr. M.M.H. Bax, dr.
W. van den Berg, dr. A.P.L. Bodar, dr. P. den Boer, A. Bossers, K. Bruinsma, G.L.
Durlacher, dr. W.J. van der Dussen, Dimitri Frenkel Frank, dr. mr. B. de Gaay
Fortman, dr. L. Geeraedts, mw. dr. M. Gerritsen, dr. J.M.M. Hermans, dr. J. Hulsker,
mw. dr. M.B. de Jong, dr. P. Kooij, H. Lampo, A.T. Langbroek, mw. dr. S.
Leydesdorff, dr. H.M.J. Maier, mw. A.M.L. Marquart Scholtz, dr. R. Marres, dr. G.
van der Meer, M. Mourik, mw. E.C.J. Nieuweboer, P.C. van der Plank, H. Polzer,
dr. J.A. Righart, dr. N.C.F. van Sas, dr. E.J. Sluijter, dr. F.C. Spits, mw. T.J.
Steenmeijer-Wielenga, dr. P. Stoop, dr. B.N. Teensma, K.F. van der Veen, mw. dr.
E.G.E. van der Wall.
Dit jaar treden geen bestuursleden af. De vergadering gaat akkoord met het voorstel
van het bestuur geen nieuwe leden te benoemen.
De vergadering stemt bij acclamatie in met het door de ondervoorzitter
gepresenteerde bestuursvoorstel om voor het komend maatschappelijk jaar dr. H.
Heestermans tot voorzitter te kiezen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de Commissie voor geschieden oudheidkunde (18) om dr. K.W. Swart te benoemen tot lid van deze commissie.
In de rondvraag (17) bepleit de heer G. Heuff de P.C. Hooft-prijs in de toekomst
weer uit te reiken in het Muiderslot.
Dr. R.Th. van der Paardt zegt de slotvoogd toe zijn voorstel in de eerstvolgende
vergadering van de Stichting P.C. Hooft-prijs aan de orde te zullen stellen.
Het openbare gedeelte van de vergadering, dat in de middag wordt gehouden,
vangt aan met een drietal lezingen rond het thema ‘De biografie’. Achtereenvolgens
wordt het woord gevoerd door dr. W.A.M. de Moor (Theoretische aspecten van de
biografie en hun toepassing), mw. dr. J. Stouten (Autobiograaf en biograaf; Narcissus
en zijn echo) en mw. Rudi Wester (De zin van de biografie).
Vervolgens vindt de prijsuitreiking plaats van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs
1988. Dr. A.Th. van Deursen, voorzitter van de Commissie van voordracht, leest het
juryrapport voor. Voorzitter Heestermans reikt vervolgens de prijs uit en de laureaat,
dr. F.P. van Oostrom, spreekt een dankwoord, dat veel bijval ondervindt.
De middag wordt besloten met een geanimeerde receptie in de voor deze
gelegenheden bestemde ruimte van het Academiegebouw.

Van de secretaris
[Om privacyredenen is dit tekstgedeelte niet zichtbaar.]
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