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Inleiding

Inleiding
Deze inleiding bestaat uit twee delen. Eerst zal ik een korte biografische
schets geven van het leven van B.D. de la Houssaye aan de hand van wat ik
op het internet heb gevonden (zie geraadpleegde bronnen). Vervolgens zal ik
in de verantwoording van de inventarisatie enkele aanwijzingen geven voor
het gebruik van de inventaris.
Biografische schets van B.D. de la Houssaye
Het is moeilijk om schets te schrijven van het leven van De la Houssaye
want er zijn vrijwel geen persoonlijke papieren in het archief en er zijn nauwelijks gedrukte biografische gegevens over hem te vinden. Er is echter wel
wat informatie gevonden online.
B.D. de la Houssaye werd geboren op 12 maart 1859 in Vlissingen. In 1877
ontvangt hij zijn acte tot hulponderwijzer, en in 1879 werd hij aangesteld als
hulponderwijzer in Amsterdam. Hij woont op de Von Zesenstraat 112 te
Amsterdam als zijn moeder in 1895 overlijdt. In 1897 trouwt hij met
W.H.M.C. Fiege en verhuizen ze naar de Tweede Van Swindenstraat 2a. Hij
is op dat moment kantoorbediende. In 1898 krijgen ze een dochter die na
dertien dagen overlijdt. Vier jaar later krijgen ze weer een dochter (1902)
maar ook zij overlijdt na een paar maanden (1903). In 1906 krijgen ze een
zoon. Zijn vader overlijdt in 1907.
In 1929 woont hij in Breda, het is onduidelijk wanneer hij verhuisde maar hij
woonde in 1927 nog in Amsterdam. In 1930 verhuist hij naar Naarden, daar
overlijdt hij in 1932. Vier jaar later overlijdt zijn weduwe.
Verantwoording van inventarisatie
Er was weinig tot geen ordening in het archief dus heb ik de vrijheid genomen om het verder te ordenen. Het archief van De la Houssaye werd onderverdeeld in drie hoofdrubrieken.
Allereerst een hoofdrubriek betreffende zijn particuliere leven (inv. nr. 1-6).
Daarna volgt de hoofdrubriek gedichten en liederen van B.D. de la Houssaye, onderverdeeld in twee onderrubrieken, gepubliceerd- en ongepubliceerd werk (inv. nr. 7 t/m 19). Tenslotte is er een hoofdrubriek documentatie
(inv. nr. 20 t/m 35).

–

–

Particulier (inv. nr. 1 t/m 6)
Omdat we bijna geen persoonlijke archief hebben ontvangen, is dit
een kleine rubriek. Stukken betreffende zijn beroep, persoonlijke correspondentie en persoonlijk leven zijn hierin opgenomen.
Gedichten en Liederen (inv. nr. 7 t/m 19)
Deze rubriek is onderverdeeld in twee onderrubrieken, gepubliceerd
en ongepubliceerd werk. Inventarisnummers 30-32 bevatten ook ge-
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–

–

publiceerde gedichten, niet als losse stukken zoals in deze hoofdrubriek maar in ‘copieschriften’, kranten e.d.
Inv. nr. 8 en 10 bevatten stukken zonder naam, maar veelal geschreven in het handschrift van De la Houssaye.
Documentatie (inv. nr. 20 t/m 35)
Muziekstukken van anderen bevat alle muziekstukken met een naam
ander dan De la Houssaye of een van zijn pseudoniemen (‘Hulstbos’
of ‘H’).

Deze inventaris werd vervaardigd door Marijke Huisman tijdens een stage
bij het de Collectie HDC | Protestants Erfgoed van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam van 9-26 juli 2018.
Marijke Huisman
Juli 2018
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Inventaris

B.D. de la Houssaye, Particulier en Beroep
1

Notulen, memoranda en programma’s betreffende twee verenigingen waarvan De la Houssaye lid of secretaris van was, 18751879.
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 23, 27

2

Stukken betreffende zijn werk als onderwijzer, in de vorm van
muziekboekje, schrift en vragenlijst, 1878-1879 en z.d.
1 omslag

3

Drie persoonlijke brieven aan, en een gedicht geschreven voor
De la Houssaye, 1879-1930.
1 omslag

4

Blad met aantekeningen over de kerkgang van De la Houssaye
en overgeschreven stuk Bijbeltekst, mei-juli 1897 en z.d.
1 omslag

5

Liederen gezongen op het huwelijksfeest van De la Houssaye
en W.H.M.C. Fiege, 20 juli 1897.
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 34

6

Programma kerstviering en plattegrond van de zaal waarin het
gehouden werd, en programma voor ongedateerde kerstdienst,
1899 en z.d.
1 omslag

B.D. de la Houssaye, Gedichten en Liederen

7

8

Ongepubliceerd werk
Niet gepubliceerde gedichten door De la Houssaye veelal ondertekend met zijn pseudoniem ‘Hulstbos’ of ‘H.’, 1875-1920
en z.d.
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 30
Niet gepubliceerde liederen zonder naam, 1887 en z.d.
1 omslag
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9

Niet gepubliceerde liederen door De la Houssaye, 1888-1911 en
z.d.
1 omslag

10

Niet gepubliceerde gedichten zonder naam, 1903-1904 en z.d.
1 omslag

11-13

Gepubliceerd werk
Nb. Zie ook inv. nr. 30, 32, 32, 33
Stukken betreffende de uitgegeven liederen rond gebeurtenissen
in het Koninklijk Huis van B.D de la Houssaye, februari 1887mei 1889
2 omslagen en 1 stuk
11
Stukken betreffende de liederen geschreven door
De la Houssaye voor de zeventigste verjaardag van
Koning Willem III, 19 Februari 1887
Nb. Zie inv. nr. 20
12
Stukken betreffende de liederen geschreven door
B.D de la Houssaye ter gelegenheid van het verblijf van het Koninklijk Huis in Amsterdam, 12-18
April 1887
13
Stuk betreffend de liederen geschreven door De la
Houssaye voor het veertigjarige regeringsjubileum
van Koning Willem III, 12 Mei 1889

14

Nota’s voor De la Houssaye van uitgeverij Is. de Hoogh voor
geleverd drukwerk, 19-22 februari 1887
1 omslag

15-17

Stukken betreffende uitgegeven kerstliederen van De la
Housssaye, december 1887- december 1888
2 omslagen en 1 stuk
15
Stukken betreffende kerstliederen van De la Houssaye, 1887
16
Stuk betreffend kerstliederen van De la Houssaye,
1888
17
Stukken betreffende kerstliederen van B.D de la
Houssaye, z.d.

18

Stukken betreffende uitgegeven paasliederen van De la Houssaye, [1888-1907 ] en z.d.
1 omslag

19

Overige stukken betreffende uitgegeven liederen en gedichten
geschreven door De la Houssaye voor diverse gelegenheden,
1893-1895 en z.d.
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 30, 31, 32, 34
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B.D. de la Houssaye, Documentatie
20-22

Stukken betreffende muziekstukken van anderen, 1872-1894
3 omslagen
20
Stukken betreffende de verjaardag van Koning
Willem III, 19 Februari 1887
Nb. Zie inv. nr. 11
21
Stukken betreffende kerstliederen van o.a. H.J.
Staverman, 1893-94 en z.d.
22
Overige muziekstukken van anderen, 1872-1881
en z.d.

23-27

Stukken betreffende verschillende verenigingen (muziekstukken, programma’s, toelatingsbewijzen, jaarverslagen e.d.) 18791929 en z.d.
5 omslagen
23
Christelijke Jongelings-Vereniging “Onze hulp is
in den naam des Heeren” uit Den Helder, 1879
Nb. Zie inv. nr. 1
24
Overige stukken betreffende verschillende verenigingen, 1884-1929 en z.d.
25
Stukken betreffende Patrimoniums Zondagsscholen te Amsterdam, 1887-1899
26
Zangvereniging “Het is goed den Heere te loven”,
z.d.
27
Christelijke Zangvereniging “ De Lofstem” uit Den
Helder, z.d.
Nb. Zie inv. nr. 1

28

Overige papieren, bevattend een pamflet over de schoolstrijd,
een catalogus van feest geschenken, een papier uit een zendingskalender en een verhaal horend bij een gedenkplaat, 18881926 en z.d.
1 omslag

29

Kerkelijke pamfletten en traktaten, 1886-1918 en z.d.
1 omslag

30-32

Knipsels, kranten e.d. 1887-1931
3 omslagen
30
‘Copie schriften’, nrs. 4, 5, 6 en 7, 1890-1931
Nb. Zie inv. nr. 33 en 34
31
Kranten en knipsels, 1887-1930 en z.d.
32
Stukken betreffende de publicatie van een gedicht
van De la Houssaye in de krant van de Autozending, 1929

33

Stukken betreffende de Gereformeerde Kinder-zendingsvereniging van de buurten T, U V, W en ZZ te Amsterdam,
1892-1929
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 29 en 30
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34

Stukken betreffende de zending te Calioub (Qualyub), Egypte,
1925-1929
1 omslag
Nb. Zie inv. nr. 5 en 19

35

Een tekening van Abraham Kuyper, een tekening van het
Nieuwe Weeshuis voor de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam, een tekening van mensen die
naar de kerk gaan en een foto van het Geuzengesticht Wilhelmus van Nassauen, z.d.
1 omslag
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Geraadpleegde bronnen

Delpher

De Gooi- en Eemlander
https://bit.ly/2NDU8d8

Amsterdamse kerkbode
Nederduitsche Ger. Kerk.
Doleerend
https://bit.ly/2uT3LNf
https://bit.ly/2uTqGbl
https://bit.ly/2JLjaoj
https://bit.ly/2A3mtaK
https://bit.ly/2uFhQOY
https://bit.ly/2myqsm2
https://bit.ly/2v051hM
https://bit.ly/2LiuAoW
https://bit.ly/2O98DXq
https://bit.ly/2uVTkIJ
https://bit.ly/2uVECl6
https://bit.ly/2Lyu7hK
https://bit.ly/2mESaxn
https://bit.ly/2uDkWTJ

De Heraut
https://bit.ly/2LH9o8r

Amsterdams register
https://bit.ly/2A3mDz0

Jaarverslag blad Johannes
http://bit.ly/2Lh103f

Breda adresboeken:
https://bit.ly/2uGOcsN

‘De wekker’ weekblad voor
onderwijs en schoolleven:
https://bit.ly/2LdX9nD
https://bit.ly/2zY4wud
Algemeen Handelsblad:
https://bit.ly/2O8YtGd
https://bit.ly/2JMZHDD
De Standaard
https://bit.ly/2LcXoPI
https://bit.ly/2ND5hLj
https://bit.ly/2LgksgA
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