
DUPLICAAT. 

XVIe NEDER_LANDSCH. 
KAMPEN, Mei 1878. 

Taal- en Letterkundig Congres. 

I-Iet XVIe Taal- en Letterkundig Congres zal van den 22en tot en met den 24en Augus

tus dezes jaars binn.en Kampen worden gehouden, onder het beschermheerschap van Zijne 

Majesteit onzen geëerbiedigden K.oning, terwijl de plechtige ontvangst der leden den 

zpn ~al plaats vinden. . 

I-lebben de Taal- en Letterkundige Congressen reeds veel bijgedragen tot opwekking 

van de studie onzer dierbare landstaal, tot verbroedering van Zuid- en Noord-Nederlanders, 

die door gelijke liefde tot de dietsche sprake nauw aan elkander zijn verwant, tot wrij

ving van gedachten op 't gebied van wetenschap en kunst - het is onze vurige hoop 

dat het xvre Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres daartoe in ruime mate Inoge 

medewerken. 

Daarom doen we een beroep op allen die de N ederlandsche 'faal- en Letterkunde 

beoefenen en voorstaan , op allen wie de geschiedenis, de wetenschap en de kunst van 

den N ederlandschen stam ter harte gaan, die daaraan arbeiden en die de grootheid en 

roem van ons volk tot eer en steun verstrekken. 

Komt allen samen, we vragen 't U dringend, vergadert U en laat uwe stem 

hooren; reeds het samenzijn en samenspreken van zoovele vaderlandsche mannen van 

kennis en kunst, heeft zijne hoogst nuttige, zijne verheffende zijde, kan zoo oneindig 

veel goeds stichten. 

Op dan . naar l{ampen, dat U niet den luister van Brussel kan aanbieden, maar 

dat niets onbeproefd zal laten om U het verblijf binnen hare aloude stad zoo aangenaa1n 

nwgelijk te maken. 

Het zal ons hoogst aangenaam ZIJn het berjcht van Uwe deelneming aan onze 

werlc~aamheden zoo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 30 Juni e.k., te ontvangen. 

De werkzaamheden van het XVIe Nederlandsch rraal- en Letterkundig Congres 

zullen gewijd zijn aan : 

Xe ofJ4, ( JJ) 



I• 

Je ÁFDEELING. Ned. J.àal- en Letterleunde, JYederlandsche Boekhandel. 

IIe AFDEELING. Ned. Geschiedenis, 0Ztdheidkunde, Bibliographie, Archiefwezen en 

Kunstgeschiedenis. 

IIIe AFDEELING. Ned. Tooneet, Zang en Toonkunst. 

Ingeval U een bijzonder vraagpunt of onderwerp op het algenteen programma 

wenscht geplaatst te zien, of een voordracht in de alge1neene vergaderingen wenscht te 

houden' zal het ons aangenaam zijn de mededeeling daarvan, eveneens voor den soen Juni 

e.k. , te ontvangen. 

Geschreven redevoeringen, waarvan de voorlezing meer dan een kwartier uurs 

zou vorderen, zal men niet mogen voordragen. 

Verheugt ons door Uwe hooggeschatte rnedewerking en aanwezigheid; de griJZe 

hansestad met haar roemrijk verl~den wacht U, o1n U hartelijk te verwelkomen. 

liet voorloopig Bestuur van het X V Ie Nederlandsch 

Taal- en Letterkundig Congres 

te Kampen: 

... Eere- Voorzitters. 
~ir. P. C. Baron NAHUIJS, } 

Mr. S. H. DE IJA SABLONIERE, 

Dr. D. LUBACH, Voorzitter. 

A. G. VAN ANROOY, Onder-Voorzitter. 

J. ALLIROL. 

J. D. BELMER. 

J. I-lOEK. 

Mr. P. J. J. LINCKERS. 

Dr. B. MEILINK. 

A. POMPE. 

W.G. TOP. 

J. BECKERING VINCKERS. 

Dr. J. W. DE GROOT, Penningmeester. 

Mr. J. NANNINGA UI'rTERDIJK, } 

J, G .. HISSINK, 
Secretarissen. 



AMSTERDA~'l, Dec~mbel' 1H7H. 

Op het jongste Noord- en Zuicl-Nederlandsche taal- en letterkundig Congres, te Kampen 

gehouden, werd het be~luit genomen den 5en Februari e. k., den datum die ons aan VoNDRL's sterven 

herinnert, eene plechtige hulde aan de nagedachtenis van onzen grootsten dichter te brengen. Aan 

.eene Commissie werd opgedragen alle letterkundigen en belangstellenden in N ederland's roem op 

bet gebied van taal en kunst dien dag in Amsterdam bijeen te roepen, ten einde in zoo grooten 

getale a]s mogeljjk is, een krans te leggen op zijn graf. Voort::~ werd der Commissie de vrijheid 

gelaten alle zoodanige maatregelen te nemen, als haar zouden voorkomen tot opluistering vnn den 

bedoelden herinneringsdag te kunnen dienen, en zich naar goedvinden binnen den kring va.n VoNDEr.'s 

vereerders uit te breiden. 

'rot dit plan vereenigden zich reeds aanstonds behalve mevrouw L in a Sc h n ei der (Keulen) 

de volgende heeren, mede op het Uongres tegenwoordig: 

Mr. W. C. M. de Jo .nge van Ellemeet (Oost Kapelle) Voorzittervan genoemdOongres, 

J. Beckerîng Vinekers (Kampen), J. vV. Brouwers (Bovenlcerlc), Dr. L. A. J. Burgersdijk 

(Devente1·), Joh. Dyserinck (Helder), Mr. D. van Eek ('s Gravenhage), Dr. J. H. Gallée 

(Haarlem), Juli US de Ge yter (Antwerpen), Prof. J. F. J. He rem a n::! (Gent), Mr. A: wm. Ja co b s on 

('s Graüenhage), Dr. K. Ledega nek (Brussel), Mr .• T. Na n n ingaUit ter <1 ijk (Kampen), Mr. 0 dil on 

Pé ri er (Dendermonde), Dr. H. J. A. M. Scha e p man (Rijsenburg), H. Cl e Veer (Amsterdam), 

A. A. Vorsterman van Oijen (JJfaastn:cht), en W. J. van Zeggelen ('s Gravenhage). 

Later sloten zich achtereenvolgens a.an de heeren: 

W. J. Hofdijk (Amsterdam) Mr. Herman J. van Lennep (Amsterdam), Dr. Jan teu 

Brink ('s Ifage) _, Prof .. J. A. A I be rfl i ng k Thijm (Amsterdam), H. Bi n ge r (Amsterdam), G. Pen on 

(Groningen), Prof. H. E. M o 1 t z er ( G1·onin,c;en ), W. Ever t s ( Rolcluc), R i c hard Hol (Utrecht.), 

W. F. G. Nicolaï (den Haar;), Mr. J. C. de Marez Oyens (Amsterdam), H. A. M. Roelants 



(Sch-iedam), C. N. Wybra.nds (Edam), A.D. de Vries Azn. (Amsterdam), W. Stumpff (Amsterdam) 1 .. 

M. A. Caspers (Amsterdam), · G. A. Heinze (Amsterdam), Benj. Zeldenrust (Amsterdam), 

l=to b. Colli n (Amsterdam), Jhr. Dr. J. P. Si x (Amste?·dam), A. C. We rth ei m (Amsterdam), 

D. C. Meijer .Tr. (Amsterdam), Mr. H. P. G. Quack (_Anzsterdam), F. C. de Brieder (Amsterdam), 

Dr. H. C. Rogge (Amsterdam) en G. L. Toekamp Lammers (Amsterdam). 

Uit deze Oommissie werd een BesLuur gekozen, bestaande uit de ondergeteekenden, en· 

werd tevens het. plan, te Kampen vastgesteld, uitgebreid tot een tweedaagsche feestviering, waar

van wij hier het programma laten volgen. 

Den 4en Februari zal door de Liedertafel 11 Oefening baart Kunst," geheel van harentwege,.. 

een Concert gegeven worden, waarop voornamelijk Compositiën naar aanleiding van woorden van

Vondel of op hem betrekking hebbende zullen worden ten gehoore gebracht. Prof.. Dr. Schaepman· 

iJal daarbij op het verband van dit Concert met de plechtigheid van den volgenden dag wijze11. 

Den Sen Februari zal in een ~ader bekend te maken lokaal een Tentoonstelling van voorwerpen Op-' 

Vondel betrekking hebbende (handschriften, aitgaven, brieven, portretten) of van in zijn werken voor-

komende tijdgenooten afkomstig geopend worden en zal onmiddellijk daarna de plechtige opgang naar 

de plaa-ts der hulde volgen. De Heer W. J. Hofdijk zal daarbij de belangstellenden voorgaan en geleidenv 

Aan den avond van den 5en Februari zal in den Grooten Schouwburg een opvoering gegeven 

worden van Vonders ,1Leeuwendalers" en daarna een gelegenheids-stukje vertoond, waarin de per-

soon van Vondel ten tooneele gebracht wordt. Dit dramatisch tafreel ·dankt de Commissie aan de

hand van Prof. J. A. Alberdingk ·Thijm. 

Wij wenden ons alsnu tot alle vrienden van Vondel en belangstenenden in Noord- en Zuid

Nederland, om de uitvoering van dit program mogelijk te maken en vragen daarvoor in de eerste· 

plaats, dat gij den 5en Februari, den tweeden dag der feestviering, 's namiddags 2 ure, tegen

woordig wilt zijn, ten einde deel te nemen aan de eenvoudige hulcle . zooals het Congres te Kampen 

bedoelde .. De juiste plaats der samenkomst zal later worden opgegeven. 

Voorts nemen wij de vrijheid u te verzoeken aan onzen Penningmeester te willen toezenden 

de som van één gulden als bijdrage in de kosten aan het huldeblijk \Terbonden. 

Het is ons voornemen de namen der deelnemers in een album te vereenigen en dit album 

op een geschikte plaats voor het nageslacht te doen bewaren. 

Het zal wel onnoodig zijn te vermelden, dat wij ook voor de feesten, die aan het huldeblijk 

zullen verbonden worden, hoogen pr~s stellen op uwe tegenwoordigheid. Bepaaldelijk achten wij 

ons verplicht uwe aanda~ht te vestigen op het feit, dat de Liedertafel ,;Oefening baart Kunst" het. 

Vondel-concert op den 4e 11 ]'ebruari, geheel voor eigen rekening genomen heeft, en wij ons daarom 

te meer zullen verheugen, indien dit Concert door een groot aantal belangstellenden, vooral onder de' 

vereerders van Vondel, bezocht wordt. 

De opvoermg van ,1de Leeuwendalers'; is ongetwijfeld een opmerkelijk feit op het gebied van 

letteren en kunst. Z\i zal, naar wij verwachten, in zich zelve genoegzame aantrekkelijkheid hebben 

om velen, ook van elders, naar den schouwburg te Amsterdam te doen opkomen. 

Ten slotte roeenen wij er op te mogen wijzen, dat reeds het samenkomen van vele mannen, 

die onze N ederlandsche letterkunde beoef~nen en vereeren, op zich zelf een hulde aan Vondel zal 

ZlJn; een bewijs, dat wij in de herinnering a:1n z~ne verdiensten den grondslag meken voor ons 

eendrachtig streven naar de instandhouding van onzen nationalen roem, waarv-oor Vondel meer dan 

iemand heeft geleefd en gewerkt. 

\iVij hebben de eer te zijn, 

UWEds. Dw. Dienaren, 

W. J. Holj'DIJK, l7oorz. 

Mr. W. 0. M. DE JoNGF. VA~ ELI.KMEE'l', Vice Voorz. 

J. A.. ALBERDINGK THIJM, Vice Voorz. 

H. DE V:!~ER, Secretaris. 

H. BrNGER. Pennin,qmeester. 

RoB. CoLLIN. 

JoH. DYsl!lRINCK.. 

Mr. A. WM. JACOBSON. 

Mr. HERMAN .J. VAN LENNEP. 

Mr. J. C. Dl!] MARI!JZ ÜYENS. 

D. 0. MEIJER JR. 

Dr. H. C. ltoGGI!:. 

Dr. H. J. A. l\1. SoHA.EPM.-\N. 

Jhr. Dr. J .' P. Srx. 

A. D. DE VRHS AzN. 

A. C. VVEwrHEIM. 

o. N. vVYBRA.NDs. 

RENJ. E. Zb:LDKNRUS'!'. 

P. S. Bij genoegzame deelneming zal de Commissie trachten den 6den Febr. een gemeenschappelijkelll 

ma a 1 tijd, à / 5 of / 6 het couvert, te doen plaats hebben. Mocht bij u het plan bestaan hieraan: 
deel te nemen, gelieve dat tevens aan den Penningmeester te melden. Later zullen de kosten u dan. 

worden meêgedeeld. 

NB. Door de Commissie ter onthulling van de buste van Potgieter op het W esterkerkhof alhier zullen aan: 
de deelnemers aan de hulde aan Vondel kaarten worden uitgereikt, om den 3en Februari bij de genoemde 
onthulling tegenwoordig te zijn. Men wordt verzocht daarvoor zijn naam op te geven aan den Secretaris. 

der Potgicter-Commissie, den Heer J. C. DE MAREZ ÜYENS, Advokaat, Witsenkade 10 te Amsterdam. 



XVIP NEDERLANDBCH Mechelen, den 2ö Juni 1879. 

TAAL- EN LETTERKUNDIG 

C 0 N GRES. 

Wij hebben de eer U aan te kondigen, dat de te Karnpen benoemde Con1nlissie de stad 

Mechelen heeft aangeduid als de vergaderplaats van het xvude TAAL- EN LETTERKUNDIG 

CoNGRES, hetwelk dit jaar op 24, 2ö, 26 en 27 Augustus zal worden gehouden. 

Wij denken het ten volle overbodig over het grootsche doel der Nederlandsche Taal

en Letterkundige Congressen - het behoud en de versterking der Nederlandsche volks

eenheid, n1et strenge eerbiediging der tegenwoordige Staatsverdeelingen- uit te weiden. 

Het is U bekend, hoezeer zij hebben bijgedragen om den bloei der Nederlandsche Taal- en 

Letterkunde en der N ederlandsche Kunst te bevorderen, en om den broederband steviger 

te maken, welke allen samensnoert, die de streken bewonen, waar onze gemeenschappelijke 

taal wordt gesproken. 'ralrijke vraagstukken van het hoogste belang voor onzen volkssta1n 

bleven echter tot heden nog onbeantwoord : wij durven op uwe 1nedehulp hopen, 0111 die te 

bespreken en op te lossen, en noodigen U daaron1 uit het XV!Ide Taal- en Letterkundig 

Congres 1net uwe tegenwoordigheid te vereeren. 

Mechelen - het n1iddelpunt der Belgische spoorwegtm - is niet alleen bijzonder 

geschikt voor het houden van dergelijke vreedzame internationale vergaderingen, 1naar het 

bezit tevens kunstschatten en nijverheiclsinrichtingen, die de aandacht der vreemde Congres

leden ~verwaardig zijn. De inwoners der stad, die er fier op is den naan1 van << het-reine 

Mechelen >> te dragen, zullen verder al hunne pogingen aanwenden on1 aan hunne · stam

genooten uit Noord en Zuid het verblijf in hun midden zoo aangenaam 1nogelijk te maken. 

Zij worden daarin op de gulste wijze ondersteund door ons verlicht Staats- en Stadsbestuur, 

onze kunst- en letterlievende kringen en talrijke maatschappijen. 

De werkzaamheden van het Congres, waarvan U later een omstandig; progranuna zal 

geworden, zijn gewijd aan : 

De N ederlandsche Taal- en Letterkunde, 
De Nederlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, 
Het Nederlandsch Tooneel, de Nederlandscha Muziek, de Beeldende Kunsten, 
Den Nederlandsehen Boekhandel en aan Stoffelijke belangen, welke van invloed zijn op de letter

kundige en wetenschappelijke ontwikkeling van Noord en Zuid. 
Hoogst aangenamn zal het ons wezen vóór den 10 Juli van U bericht te ontvangen, dat 

Gij het U aangeboden lidmaatschap van het XVI~de Nederlandsch Taal- en Letterkundig 

Congres aanvaardt, met de opgave van het ·onderwerp, dat Gij verlangt te bespreken, of 
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van de punten, die Gij door de vergadering wenscht te zien behandelen. Wij hechten aan 

vragen en stellin,r;en een bijzonder gewicht : zij lokken beraadslaging . en gedachtenwisse

ling uit, en wekken de algemeene belangstelling levendiger op. 

Evenals voor de vorige Congressen, worden voor het XVJIJc de volgende schikkingen 

genomen: 

i o Behalve de verslagen over vraagpunten in vonge Congressen opgeworpen, zullen 

geene geschreven redevoeringen worden toegelaten, waarvan de voordracht meer dan 

een vierde uurs zou vorderen. 

2° Over wetenschappelijke vraagpunten zal geene beraadslaging worden gehouden, 

dan in zooverre zij tot het doel van het Congres leidt en van practisch belang is. 

5° Punten van godsdienst en staatkunde mogen alleen dan worden besproken als 

zij rechtstreeks in verband staan met het onderwerp, dat behandeld wordt, en mits strenge 

eerbiediging der overtuiging van anderen. 

4° Geene onderwerpen zullen behandeld en geene besluiten genomen worden, dan die 

het belang van beide deelen van Nederland, in het bijzonder, en der Nederduitsch sprekende 

volkeren, in het algmneen, betreffen. 

Aanvaard, Mijnheer, de verzekering onzer bijzondere hoogachting. 

Het Bureel der Regelings-Commissie 
van het XVIlde Taal- en Letterkundig Congres te Mechelen : 

P.-A. VERHAGHEN; Burgemeester der stad Mechelen, EERE-VOORZITTER. 

FR. DE CA.NNART D'HAMALE, Senator. 

Eua. DE KERCKHOVE, Volksvertegenwoordiger . 

. J. ANDRIES, Schepen der stad . . 

V. DE JODE, id. 

L .. POUPPEZ DE KETTENIS, id. 

ERN. VERl\tlEULEN, id. 

EERELEDEN. 

W. GEETS,Kunstschilder,.Bestuurder der Academie van Beeldende Kunsten, VooRZITTER. 

FR. CLUYD'rS, Secretaris van het Taal- en Oudheidkundig genootschap 
<l de Peoene. J) 

H. DOMS, Leeraar bij de Middelbare School van den Staat. 

J. R UTS, Gemeenteraadslid. 

G. VAN HOEY, Bestuurder der Academie van toonkunde. 

H. VERDEYEN, kantonnale Schoolopziener . 

. P. JACOBS~ Bestuurlid van het Willems-Fonds. 

D. W AROQUIERS, id. 
PENNINGMEESTERS. 

W. VAN CAMP, Leeraar bij de Middelbare School van den Staat. 

FR. VAN DEN BRANDEN, Voorzitter van het Letterkundig genootschap 

LEDEN. 

« de Lischbloem. » SECRETARISSEN. 

En. VAN REGEMORTER, Leeraar -bij de Middelb~re School van den 
Staat en bij het Stadscollege. ,. 
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