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De halve vrouw en de holle man (twee motieven van Slauerhoff)
Door H.A. Gomperts
Is Slauerhoff een romanticus? Hij vertoont kenmerken die als romantisch te boek
staan: melancholie, voortkomend uit ontgoocheling, onlust, mensenverachting,
vooral verachting van de gezeten burgerman en daarmee verbonden: verheerlijking
van de outcast, de zwerver en de piraat. Een bekend romantisch gegeven dat wij
ook bij hem vinden, is een gecompliceerde relatie tot de vrouw, de verleidelijke die
zonder genade is of de vereerde die de verering niet waard is. Maar is deze
combinatie van onvrede met het bestaande en verlangen naar iets beters alleen de
romantische dichters eigen? Mystiek, de zucht om in plaats van deel het geheel te
zijn of om ontbonden te zijn, het uitzien naar een andere wereld, het zoeken naar
het heil, al dan niet in de vorm van heimwee, terugkeer naar het verloren paradijs:
zijn dat niet drijfveren van godsdienstigen en revolutionairen van alle tijden? Is
Gilgamesj, op zoek naar het eeuwige leven, een romanticus?
Als dat zo is, dan dient men te erkennen dat het woord ‘romantisch’ verwisselbaar
is met ‘menselijk’. Omdat gebruikers van de term er niettemin van uitgaan, dat het
verschijnsel ‘romantiek’ aan een bepaalde tijd en een bepaalde mentaliteit, aan een
stroming en aan zekere eigenschappen van mensen gebonden is, is het een
verwarrend en niet een verhelderend begrip.
Hoezeer verwarrend, kan men vaststellen als men bemerkt, dat verscheidene
commentatoren van Slauerhoff zich haasten om bij die begrippen ‘romanticus’ en
‘romantiek’ aan te komen, alsof zij dan iets verklaard hadden. Voor Herman van
den Bergh is het begrip ‘romantiek’ een argument om te betogen hoeveel
onoorspronkelijks, achterhaalds, hoeveel onvolgroeids en onechts er in Slauerhoff
1
stak, Constant van Wessem be-
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Herman van den Bergh, Schip achter het boegbeeld, 's-Gravenhage 1958, passim; in her
bijzonder p.43: ‘keukentrap-romantiek van perfecte wansmaak’; p.58: ‘niet eens meer
romantisch maar voluit ‘romanesk’’; p.86: ‘Is het onbillijk dat ik in een derhalve ‘romantische’
roman uit ònze eeuw, als ‘Het leven op aarde’ is, bepaalde dingen iets moeilijker kan verdragen
dan zo het een roman, zeggen we, uit omstreeks 1840-'50 zou betreffen?’; p.87: ‘Twee
essentiële kenmerken immers zijn Slauerhoffs boek eigen. Vooreerst zijn eigen volstrekte
misantropie, die een loden gewicht op zijn hele verhaal legt en waarmee hij rechtstreeks
aansluit speciaal bij de Franse vroeg-romantici. En ten tweede zijn totaal gemis aan humor,
dat hem weer doet verwant zijn (behalve met Poe!) met de positivistische romanciers, wier
volstrekt deterministische wijze-van-zien hij zowaar schijnt te delen.’
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strijdt met het begrip ‘romantiek’ de mening dat Slauerhoff au fond de cynicus zou
2
zijn die hij graag van zich zelf maakte. ‘Voor een cynicus was hij te zeer romanticus’,
een redenering die waarschijnlijk hetzelfde logische effect is toegedacht als ‘voor
een Rotterdammer was hij te zeer Amsterdammer’. Sötemann stelt vast: Slauerhoffs
‘absolutistische aard maakt het hem onmogelijk genoegen te nemen met minder
dan het volmaakte, dwingt hem zelfs al het ónvolmaakte rigoureus af te wijzen, het
moedwillig dan ook maar helemáál kapot te maken: in liefde, vriendschap en werk.
Hetgeen niets anders wil zeggen dan dat Slauerhoff een fundamenteel romantische
natuur is, eeuwig op zoek naar ‘die blaue Blume’, naar het volstrekte; elk compromis
verwerpend, en zich tegelijkertijd pijnlijk, soms martelend, bewust dat zijn zoeken
3
in beginsel vergeefs, tot mislukking gedoemd, is.’
Hier ziet men het misleidend gebruik van het begrip ‘romantisch’ in zijn volle glorie.
Via enige eigenschappen komt de schrijver bij dat begrip uit, dat op zijn beurt verwijst
naar een blauwe bloem, een symbool dat Slauerhoffs voorstellingswereld in geen
enkel opzicht vertegenwoordigt. En als deze commentator dan verder gaat met te
zeggen: ‘Zo wordt het begrijpelijk dat in zijn werk de zwerver een centrale plaats
inneemt,’ mag men m.i. vragen: hoe wordt dat dan begrijpelijk? Is het waar dat de
zwerver bij Slauerhoff op zoek is naar het volstrekte, al dan niet in de vorm van een
blauwe bloem, of is hij juist helemaal niet op zoek, maar bijvoorbeeld op de vlucht,
zoals ook beweerd is?
In een boekbespreking geeft Slauerhoff toe dat het gaan naar zee een surrogaat
4
voor zelfmoord kan zijn. Maar, zegt hij, het is dat niet alleen, ‘het is ook een
verlangen naar een intimiteit die tegelijk innig en oneindig is. Als het schip 's nachts
vaart en de zee ruist zacht langs de kanten en alleen de sterren zijn er bij, maar
heel ver en heel stil, dan is men heel dicht bij de schepping; een die niet verder is
dan het begin en nog zuiver van de wangedrochten die de aarde overal onveilig
maken en helaas beginnen ook de zee te naasten.’ Zwerven kan dus iets anders
dan zoeken naar het volstrekte betekenen, namelijk het beleven van een innige en
een

2
3
4

Constant van Wessem, Slauerhoff. Een levensbeschrijving, Rijswijk 1940, p.14.
Inleiding door A.L. Sötemann in J. Slauerhoff, Het eind van het lied, Amsterdam-Groningen
1970, p.111.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken VIII, Amsterdam 1958, p.221.
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oneindige intimiteit, een surrogaat voor liefde of het beleven van de liefde zelf. En
als het toch ‘zoeken’ zou zijn, is het dan niet mogelijk dat de zoeker wel degelijk
meent dat er iets te vinden is, ook al past dat niet in de romantische canon?
De verklaring gaat van ‘absolutistisch’ naar ‘kapot willen maken’ en vandaar naar
‘fundamenteel romantische natuur’, die weer laat zoeken naar de blauwe bloem en
zo'n eeuwige zoeker die weet dat er niets te vinden is, is dan weer een zwerver. Ik
laat nu in het midden wat een ‘absolutistische aard’ is, - wordt men ermee geboren
of loopt men zoiets later op? de vraag doet zich ook voor bij ‘fundamenteel
romantische natuur’ - ik stel alleen vast dat het begrip ‘romantisch’ hier òf misleidend
werkt, òf in schijn verklaart wat juist onverklaard is gebleven.
Kan men toch al betwijfelen of het herleiden van iets unieks tot iets bekends dat
unieke begrijpelijk maakt, als dat bekende dan bovendien nog zo weinig omlijnd,
zo veel omvattend is als ‘romantiek’, dan moet de conclusie zijn, dat dat woord beter
ongebruikt kan blijven in de literatuurbeschrijving.
Men kan in de gedichten en verhalen van Slauerhoff motieven vinden, herhaaldelijk
optredende beelden of geestelijke samenhangen, die iets intrigerends hebben. Ik
bedoel motieven met een symbolische werking, dat wil zeggen dat zij de indruk
maken dat achter hun evidente betekenis een tweede betekenis schuil gaat. Ik wilde
hier een tweetal van dit soort symbolische motieven aan de orde stellen, die ik
kortheidshalve zal aanduiden als het motief van de demonisatie en dat van de
halvering.
Van demonisatie zou men kunnen spreken in de gevallen, waarin een personage
niet meer zelfstandig handelt, maar beheerst door een hem vreemd lijkende macht.
Een duidelijk voorbeeld vinden we in het verhaal ‘De doodsstrijd van den dwazen
oude, in het schrijven verliefde’ uit de bundel Het lente-eiland en andere verhalen.
De Chinese geschiedschrijver, die op zijn oude dag een liefdesgeschiedenis is
gaan schrijven - de ‘dwaze oude’ van de titel - bemerkt dat het verhaal tegen zijn
wil een ongelukkige wending neemt. Hij verzet zich zo veel mogelijk, maar de
zelfmoord van de gelieven lijkt onafwendbaar. Terwijl hij in een onweersnacht door
het raam van zijn kamer ziet wat hij schrijft, namelijk dat het minnend paar in uiterste
wanhoop aan de rand van een kolkende rivier op het punt staat te verdrinken, wordt
zijn besluit om het manuscript te verbranden verijdeld door een twaalfarmige
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demon, die er bijna in slaagt hem de zin te laten schrijven ‘en toen verdronken zij
zich.’ Hij biedt toch nog tegenstand en verdrinkt zelf in de golf die het paar bedreigd
had, zijn creaturen, die na zijn dood en door zijn dood nog lang en gelukkig konden
leven.
De anonieme Ierse scheepsmarconist uit Het verboden rijk, die er uitziet als een
halfbloed, wordt de prooi van de ronddolende geest van Camoës, de
zestiende-eeuwse Portugese dichter van de Lusiaden. De schrijver geeft nauwkeurig
aan onder welke omstandigheden dit gebeurt. De marconist verblijft halfziek en
geheel berooid na een schipbreuk in een herberg, waar hij wordt geteisterd door
alle demonen die in hem huizen. Merkwaardig is dat de aardbeving die Lissabon
grotendeels verwoestte, een gebeurtenis die volgens de geschiedenis plaats vond
in 1755, hem een gevoel van vreugde geeft als de vervulling van een wraak die
eeuwen had moeten wachten. Blijkbaar is de geest van Camoës hier al aanwezig.
Een vrouw die bij hem komt en die hij af en toe ‘bezit’ zonder zich iets van haar aan
te trekken, voelt niet dat hij leeft in het schimmenrijk. Hij verlaat haar, herinnert zich
een in de geschiedenis van Camoës thuishorende, naar zee afhellende tuin en stelt
vast dat hij sindsdien verdoemd is, niet in de calvinistische zin van dat woord, want
‘verdoemd zijn’ betekent voor hem: zich vervelen, behalve op de meest ellendige
plaatsen. ‘Vandaar het verterend verlangen naar poolstreken, woestijnen en
5
eilandloze zeeën.’ Voor deze marconist wil het verlangen naar die meest ellendige
plaatsen niet zeggen dat hij daar enig heil zoekt, maar alleen dat hij zich op die
plaatsen niet of minder verveelt. Hij kiest weer zee en hoort dan door zijn koptelefoon
allerlei storende seinen. Ook hier zijn de demonen, de Portugese dichter of anderen,
weer aan de gang. Als de leegte van het leven dat hij leidt hem duizelig maakt
verdooft hij zich met laudanum waardoor hij in dofheid verzinkt. In die desolate
vrijheid gaat hij hunkeren naar een ander leven dat zijn leven zou kunnen vullen.
‘Een geest in deze toestand, veil voor invloeden van buiten, wordt een gemakkelijke
6
prooi van demonen die als saprophiet willen teren op een levende.’
De toestand, waarin de marconist verkeert, kunnen we ‘depersonalisatie’ noemen.
Hij is een wrak, een uitgedoofde, die zijn eigen geringe identiteit verloren heeft en
die deze leegte opvult of laat opvullen door een demon, in dit geval de geest van
de sterkere, maar onbevredigde, op wraak beluste persoonlijkheid van de Portugese
dichter.

5
6

J. Slauerhoff, Verzamelde werken V, Rotterdam 1944, p.190.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken V, Rotterdam 1944, p.196.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

7
We hebben hier te maken met aan de ene kant een personage dat ondermijnd is
door levensonlust, door een alles aantastend gevoel van verveling en weerzin, aan
de andere kant met een groot dichter, die slecht behandeld is door zijn vaderland,
eerst verbannen op grond van een ongeoorloofde liefde, later miskend. Het is
duidelijk, dat men in beide gestalten representaties mag zien van de auteur: aan
de ene kant zijn levensonlust, waarvan zijn onvolkomenheid als arts, zijn
onvolkomenheid als zeeman slechts kleine facetten zijn; aan de andere kant de
begaafde dichter in het ondichterlijke land, beknibbeld, becritiseerd en te laag
geschat. In de demonisatie is bovendien, kan men zeggen, geprojecteerd Slauerhoffs
neiging om andere dichters te vertalen en er zich mee te identificeren, zoals hij
gedaan heeft met Tristan Corbière, met Po Sju I en met Camoës.
De marconist is een niemand, een man zonder eigenschappen, maar hij is niet
gebaat door een ander in dat vacuum toe te laten. Hij moet proberen van uit zijn
onlust, zijn kleurloosheid en nietswaardigheid zelfstandig een bestaan op te bouwen.
Dat is wat Het verboden rijk met zijn vervolg Het leven op aarde, samen een
‘ontwikkelingsroman’, laat zien. In het tweede deel heeft de marconist zijn naam
Cameron, het teken van een eigen identiteit, terug. De crisis, waarin hij niets of een
ander was, is voorbij. Het rijk, het leven, is niet langer verboden. Hij kan nu
binnengaan en onderzoeken of er voor hem een bestaansmogelijkheid is. Nu kan
hij een ander soort demonisatie riskeren: ‘In het heden gelukzalig, door de vele
littekens uit het verleden gepantserd, zou ik zonder vrees alle schimmen en demonen
kunnen ontmoeten, zonder in hen op te gaan, hun gastvrijheid bieden, zonder zelf
7
een haar, een cel te veranderen.’ Beïnvloeding, inspiratie door een andere geest
is een goede zaak voor wie over voldoende eigen persoonlijkheid beschikt.
Bij schrijvers is de kwaal van de depersonalisatie minder eenvoudig te genezen
dan bij de marconist uit Het verboden rijk. In zijn bespreking van een biografie van
Gogol merkt Slauerhoff op, dat vele biografieën van kunstenaars als ondertitel
8
zouden kunnen hebben: ‘De strijd met de demon’. Goethe, zegt hij, overwon de
demon, Hölderlin legde het af, vele anderen bleven levenslang met de demon
strijden. Over Gogol zegt hij, dat hij levenslang streed met de leegte. Het is
aannemelijk dat Slauerhoff dat ook over zich zelf had kunnen zeggen. Hij legt uit,
dat de meeste mensen de leegte van het leven ‘opvullen met werk, kroost of een
com-

7
8

J. Slauerhoff, Verzamelde werken V, Rotterdam 1944, p.251-252
J. Slauerhoff, Verzamelde werken VIII, Amsterdam 1958, p.37.
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plex van kleine liefhebberijen, die velen zich niet eens bewust worden, omdat zij
zelve volkomen leeg zijn, dus in evenwicht met de leegte rondom verkeren.’
‘Demon’ betekent bij Slauerhoff dus zeer verschillende dingen. Ten eerste: het
onbewuste, dat een schrijver in zijn macht heeft. Ten tweede: een andere
persoonlijkheid, die een gedepersonaliseerd wezen in zijn macht krijgt. Ten derde:
de kwaal die tot de depersonalisatie leidt. De marconist in de roman strijdt niet met
de demon van de leegte. Hij is er het slachtoffer van. Maar Slauerhoff zelf, mag
men aannemen, strijdt wel met die demon. Hij beeldt uit in Het verboden rijk wat er
gebeurt als men die strijd verwaarloost. Aan het eind van het tweede deel, Het leven
op aarde, blijkt dat Cameron, hoezeer ook zijn horigheid aan de geest van Camoës
te boven, te zwak is om zelfstandig tegen de demonen te vechten. Hij moet met
minder genoegen nemen. Rondtrekken zonder zich ergens op te houden, maar
vender niet deelnemen aan het leven op aarde: niet zich vestigen, niet meedoen
met de maatschappij, niet andere levens verwekken of andere levens verdelgen.
Men zou kunnen zeggen: het leven op aarde, waarmee Cameron, die alles
geprobeerd heeft, genoegen moet nemen, is een half leven. En daarmee zijn wij bij
dat tweede motief van Slauerhoffs werk, waarop ik de aandacht wilde vestigen: de
halvering.
Ik verwijs in de eerste plaats naar het gedicht ‘Leukotheia’ in de bundel Eldorado.
Zoals men weet is Leukothea in de Griekse mythologie de naam van de tot zeegodin
bevorderde Ino, de pleegmoeder van Dionysos, die volgens Homerus Odysseus te
hulp komt als hij op het punt staat schipbreuk te lijden. Zij geeft hem een sluier die
hem voor verdrinken zal behoeden, een soort van magische reddingsboei, die hem
ondanks de toorn van Poseidon veilig op het eiland den Phaeaken doet belanden.
Leukothea is dus een zeegodin, die stralend wit uit de golven verrijst en er weer in
verdwijnt. In Slauerhoffs gedicht is er sprake van een verdorde oudbevaren Argonaut,
die een ‘noodlotsstond’ beleeft door de verschijning ‘blank onder 't groen gewelf van
hooggeklommen baar’ van de godin, wier borst en gelaat als een felle openbaring
zichtbaar worden, terwijl haar leest nog onder de zee-oppervlakte verheimelijkt is.
De zeeman wil haar naar zich toetrekken, zij zich bloot geven, maar zij gaat zonder
teken in dezelfde golfslag onder. Sindsdien rust zijn blik onafgebroken op de golven
om te zien of zij weer zal verschijnen. Dat is voortaan zijn leven. Hij zoekt niet meer
huis- en strijdgenoten, kroost en gade. Hij zoekt ook niet
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naar Leukothea, hij wacht op haar die nooit komt, maar die toch zijn geluk is, dat
hij deelt met de zee, een medeminaar op wie hij eigenlijk fier is.
In het verhaal ‘Het eind van het lied’, dat is opgenomen in Schuim en as, is de
verteller een Russische officier, die zich heeft schuldig gemaakt aan wat hij een
doodzonde noemt: hij bezat een meisje en verliet haar, zonder reden, ten prooi aan
ellende. Zij was schoon en zuiver, maar zij verveelde hem, de verteller, zoals het
paradijs zonder één zonde, één donkere hoek, hem zou vervelen. Hij hoort later
over haar, dat zij, nadat hij haar verlaten had, de maîtresse is geweest van een
reeks van heren en nu in een klooster zit waar ze nooit meer uitkomt. Hij gaat haar
zoeken. In Zwitserland ontmoet hij een Zweeds meisje, dat bij een roeitochtje is
gaan zwemmen, terwijl hij in de boot zit te dromen. De tekst vermeldt dan ‘En dan
steeg zij uit het water, Leucotheia’. De verteller bemerkt niet, dat zij in de boot wil
klimmen, met haar voet in wortels blijft haken en bijna verdrinkt: ‘ik scheen onmachtig
om iets te doen, zelf verward en half verdronken in een droom.’ 's Nachts meent hij
te zien (droom of visioen) dat het meisje half toegedekt slaapt, zwaar ademt en
9
telkens iets van zich afwendt, worstelend alsof het een zerk is.
Later geeft een monnik hem een gouden beeldje waarvan het bovenstuk een
slank vrouwenfiguurtje is en dat naar beneden in een vormloze klomp uitloopt. Met
dat beeldje krijgt hij toegang tot het Klooster van de Halve Verlossing, waar hij in
de nacht getuige is van een vreemd ritueel. Monniken zingen een Orphische ode,
terwijl de aarde zich opent rondgolvend als de mond van een oerdier. Onder een
zwarte harenkrans drijft een gelaat, haar gelaat, haar ogen in baringsangst. Haar
schouders en haar borst komen vrij, dan is zij zichtbaar tot aan haar middel, maar
de rest blijft bedolven. Dan houdt het gezang op en de vrouw zinkt terug in de grond.
De verteller springt naar haar toe en wil met zijn armen een reddingsboei vormen
om haar drijvend te houden. Tevergeefs. Later hoort hij van de monniken dat men,
om haar geheel te verlossen, het eind van het lied moet vinden. De verteller wordt
bezocht door angsten, onder andere dat een ander dan hij dat eind zal vinden, dat
zij het zal horen en levend zijn voor die ander. Hij denkt erover tot haar door te
dringen en aan te bieden in de duistere grond te blijven in haar plaats. Maar anderen
gunt hij haar niet. Hij hoopt dat hij samen met haar voorgoed het rijk van het duister
zal kunnen blijven bewonen.

9

J. Slauerhoff, Verzamelde werken IV, Rotterdam 1941, p.26.
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Telkens opnieuw en telkens obsederender wordt het beeld van de gehalveerde
vrouw opgeroepen, de vrouw die uit de zee of uit de aarde zou moeten oprijzen,
maar die met het onderlijf daarin gevangen blijft. Niet alleen Leukothea, de zeegodin,
maar ook Persephone, half eigendom van de onderwereld, en vooral Eurydice, die
door Orpheus zou moeten worden bevrijd, zijn de associatieve voorbeelden. De
mythe van Orpheus en Eurydice overheerst: ook zij was bijna door de zanger uit de
onderwereld verlost, als hij niet toch nog te kort was geschoten. Ten dele kan men
Slauerhoffs verhaal interpreteren als de symbolische weergave van de taak die een
dichter heeft: hij moet door te zingen de wereld verlossen, uit de dood toen verrijzen,
maar hij slaagt niet, althans niet helemaal. Maar deze interpretatie is niet toereikend.
De vrouw, zoals zij hier telkens verschijnt, is betoverend, maar onbereikbaar. Juist
haar onderlijf blijft behoren tot een ander, ontoegankelijk rijk. De symboliek herinnert
aan de verwensingen van de waanzinnige King Lear jegens de sexualiteit van de
vrouw:
Down from the waist they are Centaurs,
Though women all above:
But to the girdle do the gods inherit,
Beneath is all the fiends':
There's hell, there's darkness, there is the sulphurous pit,
Burning, scalding, stench, consumption ...

In ‘Het eind van het lied’ wordt de gevangen staat van de vrouw, waaruit zij moet
worden bevrijd, verklaard uit de schuld van de man: hij bezat haar en verliet haar.
Zij vervalt aan de hel, waaruit hij haar slechts even halverwege kan bevrijden. Men
kan zich wel afvragen: waarom dit strenge vonnis dat de onteerde en verstoten
vrouw hier treft? Als zij ‘zonder reden’ verlaten werd, is zij toch onschuldig? Zou de
verteller ons niet misleid hebben? Zou zij hem niet evenzeer hebben afgestoten
met haar aan de hel gebonden onderlijf als aangetrokken? Hij verliet haar ‘zonder
reden’. Misschien wordt die reden, hemzelf onbekend, meegedeeld in die zich steeds
herhalende symboliek van het begraven, ongevormde onderlijf.
In het werk van Slauerhoff is vaak sprake van het verlaten van vrouwen. Zij worden
heftig begeerd, maar zij kunnen niet boeien, zij vervelen gauw. Men vindt de
ambivalentie bijvoorbeeld uitgedrukt in dit kwatrijn uit Soleares:
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Haar hemelhoog te vereren
En dan grafdiep te verachten,
Kan de reinste vrouw u leren
10
In zeven, neen, in drie nachten.

Men vraagt zich af: wat is er dan toch met die reinste vrouw aan de hand? Is die
reinste vrouw, die ‘grafdiep’ veracht wordt, wel de reinste vrouw? Is het diepe graf,
waarin de vrouw bij Slauerhoff soms verzinkt en waaruit zij dan, soms, gered moet
worden, iets anders dan de maat van zijn verachting?
In ‘Chlotarius’ (uit Saturnus) wordt gesproken over het niet bestaan van de
deugdzame vrouw, ‘één weerstrevende die bleef ontbreken’:
Hij wist wel dat zij niet ter wereld was.
Toch zag hij haar eens stijgen uit den nacht,
Volmaakt doch vaag: nog niet tot zijn besloten.
Hij kon niet roepen, door het brijzlend glas
Wierp hij zijn armen, in hun vlucht gewond;
Bloed droop den muur langs, op den grond - de wacht
Besprong de wenteltrap in dolle jacht
11
En bonsde op een deur die bleef gesloten.

Het niet-bestaan van die gedroomde vrouw, die hij ziet stijgen uit de nacht, wordt
op een merkwaardige wijze verbonden met brekend glas, druipend bloed en
onbereikbaarheid.
Een soortgelijk beeld in ‘Le passé vivant’ (Saturnus). De minnaar loopt op haar
toe ‘zijn leven vergetend’,
12

En wondde zich, door een spiegel stortende.

In ‘Birds in the Night’ (Serenade) is sprake van een kleine ‘teedre liedrenzwerm’ die
een minnaar voor 't allerlaatst tot zijn beminde zingt:
Zij hebben haar niet meer bewogen
Dan vogels drijvend door den nacht
13
Aan hard-licht venster doodgevlogen.

Telkens weer doen deze beelden denken aan de populaire symboliek waarmee het
complex ‘maagdelijkheid, het verbreken ervan en de angst daarvoor’ wordt
aangeduid. Herhaaldelijk vindt men in gedichten van

10
11
12
13

J. Slauerhoff, Verzamelde werken III, Rotterdam 1941, p.126
J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Rotterdam 1940, p.116.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Rotterdam 1940, p.127.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Rotterdam 1940, p.209.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

12
Slauerhoff het verwijt aan de maagd, dat zij niet kuis is. De wrede Frédégonde
(‘Chlotarius IV’ uit Saturnus), die iedere nacht een andere minnaar vermoordt, doet
dat om God te tarten. Als hij deze onkuisheid en deze wreedheid toelaat, heeft hij
14
geen macht en de wereld heeft geen waarde.
Het lijkt mij, dat de onlust, de weerzin, het lijden aan de leegheid, waarvan zo
vaak sprake is in het werk van Slauerhoff, ten nauwste samenhangt met de
onkuisheid, die hij de vrouw verwijt.
Ook voor ‘de teerste’ die hij gekend heeft, getuigt hij in een gedicht in Al dwalend,
bestond er geen zonde die onbeproefd bleef als weg tot genot:
Je bent de teerste die ik gekend heb,
Het is alsof jij de eerste was,
In de wildernis die ik doorgerend ben
Een witte bloem in hoog prairiegras.
En toch, voor jou bestond er geen zonde
Die onbeproefd bleef als weg tot genot;
Een geheime plek niet, maar reden tot
Wreede verrukking de teedre wonde.
Toch, als ik je borst kus kan ik denken:
Je bent nooit voor begeerte gezwicht,
En je aanziende: dat een licht
Te fel beschijnend, je al zou krenken.
Maar 't is mij te moede dat dit teedre,
Dat je eigen is en mij behoort,
Dat fier moest zijn en zich zoo heeft vernederd,
15
Het tederste in mij zachtsluipend vermoordt.

De dichter heeft het nergens duidelijker en aangrijpender gezegd. Haar gezicht en
haar borst wekken de indruk van de allergrootste teerheid en deugd, maar de tedere
wonde is niet eens een geheime plek, maar een reden tot wrede verrukking. En
dáárom heeft het teedre in haar, dat hem zo lief is, maar dat zich letterlijk heeft
vernederd, het tederste in hem zachtsluipend vermoord.
Misschien hebben wij hier de sleutel tot veel raadselachtigs in Slauerhoffs werk
en speciaal tot het mysterieuze verhaal ‘Het eind van het lied’.

14
15

J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Rotterdam 1940, p.117.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken III, Rotterdam 1941, p.267
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Orpheus heeft tot taak door zijn dichten Eurydice te verlossen. Maar hoe is zij in de
Onderwereld terecht gekomen? Door zijn verachting, doordat haar sexuele verrukking
hem dodelijk gekwetst had.
Mede op grond van biografische gegevens meent Louis J.E. Fessard dat ‘Het
eind van het lied’ de symbolische transpositie is van een psychoanalyse die in de
16
weerstandsfase is blijven steken. Ik spreek het niet tegen, maar m.i. is het
belangrijker, dat de schrijver erin geslaagd is de analyse op literaire wijze te
volbrengen. Het beeld van de uit zee of de aarde oprijzende vrouw, hemels boven
het middel, hels eronder, is welsprekend genoeg. De vrouw werd gehalveerd, omdat
hij één helft niet zien kon, in twee betekenissen.
Met het symbool van de halve vrouw correspondeert de ambivalentie van de man.
Het ‘boegbeeld: de ziel’ wordt door de liefkozingen van de zee niet bevlekt: mijn
beeld bleef in zijn borst begrensd (zegt de ziel over haar minnaar, de zee), het lot
van de ziel is symbolisch voor het lot van de dichter. Haar onderlijfloosheid is tevens
uitdrukking van zijn erotische onvolkomenheid, van zijn moeten zwerven. De
moeilijkheid van het gedicht ‘Het boegbeeld: de ziel’ is die dubbele symboliek. Het
17
boegbeeld is zowel de halve vrouw als het innerlijk van de man.
De ambivalentie van de man, die in de halfheid van de vrouw wordt
gesymboliseerd, is van buiten gezien ook halfheid, maar van binnen gevoeld,
leegheid, holheid.
De marconist uit Het verboden rijk is een halfzieke, die eruit ziet als een halfbloed.
Als leeg mens wordt hij de prooi van een demon. In Het leven op aarde neemt hij
tenslotte genoegen met een half bestaan, anders gezegd: met een methode om
met de leegheid te leven. In De opstand van Guadalajara krijgen we te maken met
een glazenmaker als verlosser, wat opmerkelijk is, als men zich de symbolische
betekenis van glas voor maagdelijkheid herinnert. Deze ‘Vidriero’ torst alle glazen
op zijn schouders die hij moet inzetten waar de zondige wereld ze gebroken heeft.
Hij is een verlosser, die door de politieke ambities van een priester wordt
rondgemanoeuvreerd, maar die zelf niet onoprecht is, een halve verlosser, die dan
18
ook een halve kruisiging krijgt.
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Louis J.E. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre, Paris 1964, p.148.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken I, Rotterdam 1940, p.32.
J. Slauerhoff, Verzamelde werken VII, Rotterdam 1954, p.92: ‘Maar omdat je eigenlijk geen
echte Verlosser was, zullen we je ook maar voor de helft kruisigen. Misschien kom je er nog
levend af.’
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De depersonalisatie is een veel voorkomend thema in de twintigsteeeuwse literatuur.
Men behoeft slechts te denken aan The hollow men van T.S. Eliot, aan Der Mann
ohne Eigenschaften van Robert Musil, aan La nausée van Sartre, aan Hampton
Court van Menno ter Braak, om te zien, hoezeer het gevoel van leegte, van
richtingloosheid, doelloosheid, absurditeit, een fundamentele ervaring is van het
hedendaagse bewustzijn.
De toevoegingen van Slauerhoff aan die ervaring van leegte of holheid, namelijk
de demonisatie en de halvering van de vrouw, hebben een even grote geldigheid.
Zij behoren tot hetzelfde levensgevoel, symboliseren het in oorspronkelijke vormen,
die het voor een goede verstaander verduidelijken.
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Over de dichter J.C. Bloem
Door A.L. Sötemann
In de familie gaat het verhaal dat het bloed in de aderen van Jacobus Cornelis
Bloem, geboren te Tilburg in 1822, aanzienlijk blauwer was dan men uit de naam
van zijn wettige vader, Arend Bloem, zou afleiden. En men wijst op een duidelijke
gelijkenis met een zeer doorluchtige figuur van wie niet onbekend is dat hij zijn ‘wild
oats’ op vrij kwistige wijze heeft gezaaid. Hoe dat zij, de oude heer Bloem was een
patricische, stijlvolle figuur, die carrière maakte in de belastingdienst, een zeer hoge
functie vervulde bij het Ministerie van Financiën, en uiteindelijk - van mei 1885 tot
april 1888 - in het conservatief getinte Derde Ministerie-Heemskerk Minister van
Financiën werd. De in 1857 uit zijn eerste huwelijk geboren zoon Jacobus Willem
Cornelis was een bijzonder charmante, knappe Haagse jongeman met belangstelling
voor artistieke zaken, en met klaarblijkelijke dandyeske trekken, getuige zijn bijnaam:
‘Beau Bloem’. Tijdstip, milieu en mentaliteit roepen de sfeer op van Couperus'
Haagse romans. Sinds september 1884 werkte hij als volontair op de
gemeentesecretarie in Alphen, en in mei 1886 werd hij benoemd tot burgemeester
van Oudshoorn. Vrijwel tezelfdertijd trouwde hij met Catharina Maria Anna van Eck,
geboren in 1861 te Soerabaja, afkomstig van hetzelfde Java waar ook zijn
stiefmoeder vandaan kwam (zijn eigen moeder, Catharina P.S. Hugenholtz, die hij
maar acht jaar gekend had, was geboren in het Caraïbische gebied: Demerary [de
oude Zeeuwse kolonie, deel uitmakend van het toenmalige Brits-Guyana]). Uit dit
huwelijk werd op 10 mei 1887 als eerste kind geboren Jakobus Cornelis Bloem, de
latere dichter. Er zouden nog drie kinderen volgen: een jonggestorven zusje Louise
(1888-89), in 1892 een tweede meisje, Caroline J.C. (Ini) - genoemd naar haar
stiefgrootmoeder - en in 1899 een tweede zoon, Floris Arend.
De levensstijl van de burgemeesterfamilie was seigneuriaal-traditioneel; men
hield équipage, er was voor de kinderen een Franse gouvernante. Maar daarnaast
was er een grote warmte in het gezin: de leden van de familie waren elkaar innig
toegedaan, het ‘moeten’ bestond niet, de sfeer was ‘lief’ en (over)bezorgd. Ten dele
was dit wat serre-achtig levensklimaat wel verklaarbaar uit het feit dat het zusje
Louise maar zestien maanden was geworden, en dat Jacques als kind een zwakke
gezondheid had.
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Daarom ook kreeg hij huisonderwijs; eerst later ging hij naar de lagere school in het
dorp. Maar als het regende, werden de kinderen met het rijtuig gebracht.
Als jongen van een jaar of negen had de zoon al een wonderlijke neiging tot
poëzie: hij las Fiora della Neve, en kende zo goed Frans dat hij Hugo's Ruy Blas
en Les noces d'Attila van Henri de Bornier in de oorspronkelijke taal las.
In september 1899 ging de twaalfjarige naar de HBS voor jongens in Leiden, waar
hij gedurende de week in huis was bij het gezin van de betrekkelijk jonge leraar
geschiedenis J. Kunst, die eerst woonde aan de Jan van Goyenkade 26, en sinds
eind juni 1900 Langebrug 107. De angstvallige ouders hadden daar de beste
bedoelingen mee: ze wilden de jongen de vermoeienissen en gevaren van de
dagelijkse reis besparen. Maar ze beseften blijkbaar niet dat het eenzelvige, met
zoveel bijzondere zorg en liefde omgeven kind zich bij vreemden in een vreemde
stad diep ongelukkig en verlaten moest voelen. Hij vond er echter wel een
hartsvriend, Frans Vreede, op wie de gedichten ‘Aan een verloren vriend’ (uit
december 1910) en ‘Aan een vriend’ (uit maart 1912) betrekking hebben.
Afgezien van de vakken Frans, Nederlands en geschiedenis was de burgerscholier
Jacques Bloem een nauwelijks middelmatig te noemen leerling. Dank zij het feit dat
het cijfer 5 als voldoende werd beschouwd, kwam hij telkens met de hakken over
de sloot tot in de vierde klas. Voor de exacte vakken had hij kennelijk zeer weinig
aanleg en - getuige de kwalifikaties voor zijn ‘vlijt’ - al evenmin belangstelling, hetgeen
resulteerde in een reeks cijfers, oplopend van 1 tot 5, aan het eind van de vierde
klas. Zijn toewijding werd bij die gelegenheid in drie van de vijf vakken gehonoreerd
met een nul. Niet veel beter was het gesteld met de resultaten voor hand- en
lijntekenen, waar een 4 ongeveer het maximum bleek, behaald met even weinig
entrain. Het Duits mocht zich al evenmin in zijn sympathie verheugen, met analoge
gevolgen. Een cijfer voor gymnastiek is maar een paar maal ingevuld, maar bij die
gelegenheden kwam het, ondanks betoonde goede wil, niet vaak boven de 3. Daar
staat tegenover dat het ‘gedrag’ in de daarvoor bestemde kolommen vrijwel zonder
uitzondering werd gewaardeerd als ‘goed’ of ‘zeer goed’. Het is niet moeilijk zich
aan de hand van deze beoordelingen een beeld te vormen van een eenzelvige,
onsportieve, stille jongen die zich niet wenste in te spannen voor zaken die hem
geen belang inboezemden, en die op de meeste leraren een luie indruk maakte.
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Omstreeks zijn vijftiende jaar kwam Jacques Bloem opnieuw met de poëzie in
aanraking, en ditmaal zou het een levenslange liefde worden. Perks vers
Stil! Duizendoogig spiegelt zich in 't meir
De nacht en laat haar bleeken luchter beven,

vormde voor hem de openbaring. Kort daarna ging hij ook zelf gedichten schrijven.
Nog uit het laatst van zijn Leidse tijd (voorjaar 1905) dateert een aandoenlijk briefje
aan Verwey, waarin de zeventienjarige poëet om het oordeel van de meester
verzoekt over een vroege poging: ‘Onder zee’, en er aarzelend een plaats voor
vraagt in De Beweging, die sinds januari van dat jaar verscheen.
Op 1 september 1902 overleed in Den Haag oud-minister Bloem, en het is niet
onwaarschijnlijk dat het erfdeel voor zijn zoon toereikend was om zich op
vijfenveertigjarige leeftijd terug te trekken uit het toch niet zo hectische ambt dat hij
sinds zestien jaar bekleedde. De maatschappelijke ambities van vader Bloem
strekten kennelijk weinig ver. Hij nam per 1 juni 1903 ontslag als burgemeester, en
vestigde zich als ambteloos burger in Amersfoort aan de Regentesselaan 6.
Jacques was toen juist blijven zitten in de vierde klas van de HBS. In de
zomervakantie maakte hij zijn eerste buitenlandse reis, met grootma Bloem-Bik naar
Wiesbaden, en in september ging hij weer naar de Leidse burgerschool. Toen hij
in 1905 voor het eindexamen was gezakt, werd besloten dat hij de hoogste klas zou
overdoen aan de HBS in Amersfoort, en zo keerde hij na zes jaar terug in eigen
gezin. Op de Amersfoortse school had hij als klasgenoot de oudste zoon van Van
Deyssel, en in de persoon van diens vader ontmoette hij voor het eerst een schrijver.
In 1904 was de redelijk gefortuneerde familie intussen getroffen door een financiële
ramp: zij was in één slag haar vermogen kwijt geraakt. De oudste zoon was diep
geschokt door het wegvallen van de materiële vanzelfsprekendheden. Hij ervoer
het als een vernedering, waarvoor hij zich diep schaamde. Zijn leven lang heeft hij
er een haast abnormaal wantrouwen jegens geld van overgehouden, zodat hij wat
hij ontving, maar zo snel mogelijk uitgaf, in de vrees het onder zijn handen te zien
vervluchtigen. Het moet in het ouderlijk huis ook erg moeilijk zijn geweest omdat
men, althans naar buiten, op dezelfde royale voet en met dezelfde bijzondere
gastvrijheid trachtte voort te leven. Een oude vriend zei: ‘Bij de Bloems kreeg je
altijd primeurs voorgezet die je zelf nog niet op tafel had gezien.’
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Jacques' schoolcarrière verliep, zoals gebleken is, niet vlot: eerst in 1906 haalde
hij, negentien jaar oud, de eindstreep. Zijn studieplannen stuitten af op de weigering
van zijn vader: de maatschappelijke vooruitzichten voor een beoefenaar van het
vak Nederlands waren beperkt tot het leraarschap, en dat was voor een telg uit het
geslacht Bloem geen aanvaardbaar perspectief. Zo zou het dus rechten worden,
maar ook dáárvoor was een staatsexamen nodig. De weg daarheen werd al evenzeer
een lijdensweg. Er was nooit achter de kinderen heen gezeten, zij waren nooit
aangespoord, en dat is zeker één van de redenen waarom de latere dichter moest
bekennen dat hij altijd een (letterlijk) onoverwinnelijke weerzin had gehouden tegen
de dingen die hij móest doen. Toen het in 1908 weer misgegaan was, greep grootma
Bloem in: zij zou de studie van haar kleinzoon financieren nu het de ouders niet
mogelijk was, en zij wenste een strikt régime. Zo ontstond de wonderlijke situatie
dat Jacques tweemaal per week van Amersfoort naar Den Haag toog om privéles
te krijgen van de rector gymnasii dr. C.J. van Aalst (model - naar men zegt - voor
Bordewijks Bint), en te studeren achter grootpa's bureau in het huis aan de Zeestraat
waar mevrouw Bloem toen woonde.
Na een onderbreking van enkele jaren was Jacques weer actief geworden op
literair terrein. Zijn eerste publikatie was een toneelrecensie in de Amersfoortse
Eembode. In 1907 had Eduard Verkade Shaw in Nederland geïntroduceerd door
de regie van Candida bij de Delftse studenten, en over die voorstelling schreef
Bloem een bespreking. Het was een zonderling debuut: voor het toneel als zodanig
heeft Bloem nooit affiniteit gevoeld, en Shaw is, om volkomen begrijpelijke redenen,
altijd een bête noire van hem geweest; diens mentaliteit lag zover af van de
geestesgesteldheid van Bloem als maar mogelijk is.
Weer stuurde hij Verwey een paar gedichten toe, in het najaar van 1907, en
opnieuw kreeg hij geen reactie. Wat meer succes boekte hij met een volgend vers
- waarschijnlijk ‘Feestavond’ (later gepubliceerd in de Utrechtse Studentenalmanak
1911) - dat hij eind december terugkreeg met de opmerking dat er ‘een paar goede
regels’ in stonden.
Eind 1908 maakte Bloem kennis met de eerste auteur-generatiegenoot: Jan
Greshoff, die op zekere dag verscheen in de Haagse Zeestraat. Greshoff was na
een weinig glorieuze schoolloopbaan als jong journalist verbonden geraakt aan een
Haags weekblad, De Hofstad, waarvoor hij over kunst schreef. Via de Antwerpse
correspondent van dat blad, Ary Delen, was Greshoff in contact gekomen met jonge
Vlaamse literatoren, onder wie
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Jan van Nijlen. Langs deze weg ook zou hij, met Lode Baekelmans, in 1910 redacteur
worden van Ontwaking en Nieuw Leven - dat het slechts een halve jaargang volhield
-, en vrijwel gelijktijdig betrokken raken bij De Boomgaard. Ook Greshoff had eveneens in 1905 - vergeefs aangeklopt bij Verwey, maar al in 1909 zou zijn eerste
bundel uitkomen, en hij leverde bijdragen aan verscheidene Noordnederlandse
tijdschriften, waaronder De Gids en De Nieuwe Gids. Hij was dus verder op het
literaire pad dan Bloem, met wie hij vriendschap sloot voor het leven.
Bloem schreef in die tijd vrij veel verzen, waarin een sterke invloed te bespeuren
viel van Boutens - iets waarover hij zich altijd is blijven verbazen, omdat hij met het
wezen van de oudere dichter nimmer enige verwantschap heeft gevoeld. In zijn
gepubliceerde werk is daar ook vrijwel niets meer van te ontdekken. Dat is wel het
geval met de andere invloed: die van Karel van de Woestijne, al was de toon van
de Vlaamse meester veel zwaarder dan die van de jeugdige Nederlandse dichter.
De beide vrienden speelden al gauw met de gedachte een eigen tijdschrift op te
richten, maar daar kwam niets van. Wel slaagde Greshoff, al in zijn jonge jaren een
man van vele literaire initiatieven, erin een wat bescheidener plan te verwerkelijken.
In 1910 zette hij een jaarboekje op, waarvan het eerste deel eind december uitkwam
bij de uitgever van De Nieuwe Gids als Het jaar der dichters 1911. De bedoeling
was in eerste instantie de eigen generatie in deze almanak te presenteren. In de
vijf verschenen uitgaven vindt men dan ook werk van de gehele groep (van de vrij
talrijke Vlaamse medewerkers resteerde al gauw alleen Jan van Nijlen); Boutens is
de enige oudere dichter die - uitsluitend in het eerste Jaar - voorkomt.
Een tweede initiatief dat van de grond kwam, dateert uit hetzelfde jaar: de stichting
van een reeks bibliofiele uitgaven. Kort nadat de boekenminnaars Bloem en Greshoff
daarover waren gaan denken, kwam een derde jonge dichter het gezelschap
versterken. P.N. van Eyck en Greshoff hadden elkaar in een Haagse boekhandel
leren kennen, en zo kwam vervolgens het triumviraat van De Zilverdistel tot stand.
Van Eyck had al sinds 1906 verzen gepubliceerd in talrijke literaire tijdschriften; het
totale aantal beliep in november 1910 niet minder dan 138. En onder die periodieken
was sinds 1907 ook De Beweging, waar de beide andere vrienden tot dan toe
vergeefs hadden aangeklopt. Bovendien had hij al een bundel uitgegeven: De
getooide doolhof, in 1909, en een tweede, Getijden, zou verschijnen in november
1910. Toch waren het eerder nog de formidabele

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

20
belezenheid, het scherpe onderscheidingsvermogen, en de ontembare literaire
ambitie van de nieuwe vriend, die hem al spoedig de eerste plaats deden innemen
in het driemanschap. Als eerste uitgave in de reeks kwam eind november 1910 Van
Eycks Worstelingen uit, in 40 exemplaren à fl.5,-. Het boek was gedrukt bij Enschedé
in Haarlem, aan wie de ‘broeders in den Zilverdistel’, die voorshands meer
enthousiasme dan technische kennis bezaten, de hele zaak hadden overgelaten.
Het boekesthetisch resultaat was niet werkelijk indrukwekkend. Hetzelfde zou gelden
voor de volgende uitgaven: Naar het licht van Van Nijlen, Experimenten van
Gossaert, en Het eigen rijk van Verwey. Met de hem eigen toewijding had Van Eyck
zich echter op de boektechniek geworpen, en zijn aandeel in de vormgeving werd
steeds duidelijker. Toen hij dan ook in 1912 de vrienden vroeg zich terug te trekken
(hij wilde trouwen, moest zoveel mogelijk geld verdienen, en hoopte dat ook de
exploitatie van de reeks daartoe zou bijdragen), maakten die geen enkel bezwaar.
Later ging Van Eyck samenwerken met mr. J.F. van Royen, die ten slotte de hele
reeks overnam. De Zilverdistel werd vooral door diens toedoen een grote
Nederlandse bibliofiele serie, zoals ook later zijn Kunera Pers.
Bloem was in 1909 geslaagd voor het staatsexamen, en liet zich in dat najaar
inschrijven als juridisch student aan de Utrechtse universiteit. Zijn grootmoeder had
hem voor vijf jaar - een ruimbemeten periode voor de toenmalige rechtenstudie een toelage toegezegd. Hoewel zijn activiteit in de studentenorganisatie niet groot
geweest is, leverde hij wel bijdragen aan de Utrechtse Studentenalmanak. Aan de
jaargang 1911 (verschenen eind 1910) droeg hij vier (later niet herdrukte) verzen
bij onder het pseudoniem E.F. [Ego Flos]. Het spreekt wel vanzelf dat Greshoff de
gedichten van zijn vriend een plaats wilde geven in ‘zijn’ tijdschrift, maar toen
Ontwaking en Nieuw Leven het al na een half jaar moest opgeven, werd het, door
zijn tussenkomst, De Boomgaard die in mei 1911 twee ‘Figuren’ en in oktober ‘Vier
liederen’ opnam. Ook de Tijdspiegel van Prof. Valckenier Kips accepteerde verzen:
vier ‘Liederen’ verschenen in februari 1911. Deze veertien gedichten zou Bloem
naderhand beschouwen als te onrijp werk om ze in Het verlangen op te nemen.
Intussen had de jonge dichter in juni 1910 nogmaals een vergeefse poging gedaan
om tot De Beweging door te dringen. Zijn sonnet ‘Leven’, met Boutensianismen als
‘Aarde's rijke dagebuit’ vond geen genade in de ogen van ‘de MEESTER’, Verwey,
en bleef ongepubliceerd. Maar met zijn inzending van 22 oktober boekte hij eindelijk
succes: ‘Futura’ en ‘Wal-
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cheren’ zag Verwey als ‘een groote en verrassende stap vooruit’; ze werden onder
de verzameltitel ‘Uitzichten’ geplaatst in het decembernummer van zijn tijdschrift.
De dichter was in de zevende hemel over deze ridderslag in poeticis. Het was
natuurlijk een voldoening te kunnen publiceren in andere periodieken, maar wáárlijk
dichter was men pas als men een plaats kreeg ingeruimd onder de aegis van Verwey.
Het lot wilde dat de ‘Uitzichten’ ook - op het nippertje - zijn debuut werden. Ongedurig
zag hij uit naar het komende nummer; begin december nog verzuchtte hij tegen
Van Eyck: ‘O Albert, gij stelt mijn debutantengeduld op een zware proef.’ Nauwelijks
was de aflevering binnen, of het eerste Jaar der dichters verscheen met ‘De
avonturier’ en ‘De bedelaar’. Het succes werkte stimulerend op Bloems creativiteit:
binnen korte tijd stuurde hij in drie zendingen nòg zeven verzen aan Verwey, die er
zes accepteerde, en ook nog twee aan de Tijdspiegel. De chronologie van publikatie
komt niet overeen met de volgorde van ontstaan: de later verschenen gedichten in
Studentenalmanak, Tijdspiegel en Boomgaard zijn ouder dan die uit Beweging en
Jaar. Na deze laatste verzen heeft Bloem er maar heel weinige verder laten komen
dan zijn schrijftafel zonder dat ze ook openbaar zijn geworden, en zelfs gebundeld.
Voorwaar geen gering blijk van zelfkritisch inzicht!
Wie was nu de op zijn drieëntwintigste jaar ineens allerwegen aanvaarde, niet
meer zó jonge dichter? Uit het eenzelvig kind, niet hunkerend ‘buiten 't domein |
Van tuin en vijver, en de warme reuk | Der groenbewassen aarde’, opgegroeid in
een patricistisch-traditioneel milieu waar een wat broeikasachtige atmosfeer heerste,
een jeugdlang behoed voor de ruwheid van de buitenwereld door al te begrijpende
en overbezorgde ouders, op een hachelijke leeftijd plotseling zes jaar lang
teruggeworpen op zichzelf, om daarna ineens weer omgeven te worden door alle
warmte van het ouderlijk huis, was een weinig weerbare, melancholieke, wat
ouwelijke jongeman gegroeid - onzeker van zichzelf, wat zich o.m. uitte in een
hortende, soms bijna stotterende, wijze van spreken. Door de financiële débacle
die het gezin getroffen had, was zijn vrees voor, en afkeer van, de buitenwereld nog
gevoed. Maar daarnaast of daartegenover stonden zijn natuurlijke beschaving, de
aristocratische zelfbeheersing die hij door zijn opvoeding had meegekregen en die
hij in de omgang met anderen voortreffelijk wist te gebruiken, zijn smaak, geestigheid
en gevoel voor humor, en een niet geringe intelligentie. Zijn passieve, weerloze
natuur was er oorzaak van dat Bloem een ‘vat vol tegenstrijdigheids’
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is gebleven; hij miste de coördinerende wil die nodig was geweest om de elkaar
tegenstrevende componenten van zijn wezen tot een eenheid te smeden. Roland
Holst had gelijk toen hij zei dat zijn vriend nooit een karakter - in Holstiaanse zin gevormd heeft.
Ook wat zijn literaire gaven betreft, was hij niet zeer overtuigd van zichzelf: hij
zag zich - zij het niet zonder enige ironie - als een ‘muschje’ naast de ‘struis’ Van
Eyck. Het innemende verwende kind dat Bloem eigenlijk altijd is gebleven, deed
met grote tegenzin slechts af en toe iets aan zijn studie, maar zijn ‘natuurlijke
indolentie’ was de oorzaak dat hij ook op het terrein van de letterkunde niet bijzonder
actief was. Hij las met veel smaak en toewijding, doch hij bleef volkomen gespeend
van de hartstochtelijke bezetenheid door een gedroomde literaire carrière die zijn
toeverlaat in litteris, Van Eyck, beheerste, en a fortiori van diens systematiek.
Evenmin kende hij de literairpolitieke dadendrang van de andere vriend.
De afwezigheid van ieder spoor van ambitie buiten het literaire terrein, zijn
vermogen tot bewonderen zonder afgunst - een uiterst zeldzame eigenschap -, zijn
grote behoefte aan menselijke warmte, zij maakten hem, mèt zijn ruimschoots
aanwezig esprit en zijn stijlgevoel, tot een beminde vriend, niet alleen voor zijn
Haagse genoten, maar evenzeer voor een aantal mede-studenten, met
verscheidenen van wie hij tot op hoge leeftijd relaties bleef onderhouden. De
vriendschapscultus had trouwens voor deze generatie een karakter dat sterk aan
de late achttiende eeuw doet denken. De grote warmte die uit de talrijke brieven
opstijgt, doet ons, late twintigste-eeuwers, wat geoutreerd aan: het sentiment wordt
duidelijk gecultiveerd, zowel in de poëzie als in de menselijke verhoudingen. Hetgeen
overigens niets zegt tegen de oprechtheid ervan. En in het bijzonder geldt dit voor
Bloem. Hijzèlf heeft vele malen blijk gegeven van zijn hartelijke gevoelens, en ook
het omgekeerde treft men opmerkelijk vaak aan. Van Eyck schrijft aan Verwey:
‘Excepté vous, je n'ai qu'un seul ami: Jacques Bloem.’ Greshoff heeft ontelbare
malen getuigd van zijn warme vriendschap, Jacob Israël de Haan heeft vele keren
verzekerd dat Bloem de beste vriend was die hij ooit had gehad, Aart van der Leeuw
droeg hem een zeer warm hart toe, en zo zou men kunnen doorgaan, ook buiten
de kring van de literatoren.
Maar Bloem vertoonde ook de tegenkant ervan: onzekerheid en wantrouwen
tegen de wereld en het onbekende, en het gevoel dat die wereld het in het bijzonder
op hèm had voorzien - een gevoel dat niet helemaal
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vrij was van paranoïde trekken. Zijn brieven vormen ook een groot grievenboek over
het lot dat hem zo hard behandelt - terwijl het dikwijls gaat om grote en kleine
rampen, niet in de laatste plaats van financiële aard, die hijzelf zich op de hals had
gehaald. En ook de vriend die hem op een dergelijk ogenblik niet met het verwachte
begrip en de gewenste opofferingsgezindheid bejegent, kan dan ineens de volle
laag krijgen uit zijn gekwetstheid, woede en verachting. Hoe primitief dergelijke
reacties konden zijn, bewijzen uitlatingen uit een periode toen hij toch al vier-,
vijfendertig jaar was: een relatie werd op zeker ogenblik gekarakteriseerd als ‘een
alleraardigste kerel’, twee maanden later was hij ‘als mensch te [...] verfoeien’, en
enkele maanden daarna is er weer sprake van zijn ‘werkelijke menschelijkheid en
warmte’, waarbij een duidelijk verband is te bespeuren met een wisselende mate
van bereidheid Bloem financieel bij te springen. Wanneer het echter ging om het
tonen van wezenlijke loyaliteit jegens vrienden, kon dezelfde man bij herhaling zijn
eigen belangen volkomen negéren.
In zijn relaties tot de andere sekse vertoonde Bloem karakteristieken die hij ten
dele gemeen had met verscheidene van zijn generatiegenoten, maar die bij hem
ongetwijfeld versterkt werden door de omstandigheid dat hij zich in een bepaald
opzicht zag als de volstrekte tegenpool van zijn vereerde vader, die immers ‘Beau
Bloem’ werd genoemd: hij meende dat hij caricaturaal lelijk was, iets dat men, zonder
hem nu direct als een Adonis te betitelen, niet anders dan een misvatting kan
noemen. In de fundamentele scheiding tussen erotiek en seksualiteit kwam hij
overeen ook met de door hem bewonderde Engelse Pre-Rafaelieten, en evenals
zij cultiveerde hij een soort irreële sensualiteit, die men in verscheidene van zijn
vroege gedichten aantreft. Men zie bijvoorbeeld een gedicht als ‘In twijfel’, dat
oorspronkelijk tot titel had: ‘Aan een klein meisje’, en dat dateert van eind december
1910. In latere jaren richtten zijn gevoelens zich nog meermalen op het onwerkelijk
prille, nauwelijks adolescente, (vermeend) onbezoedelde, en elke keer blijken zij
de confrontatie met de realiteit niet aan te kunnen. Een opvallend verschijnsel is in
dit verband dat men in Bloems werk één soort verzen geheel mist - en juist de soort
die bij haast geen enkele dichter ontbreekt: adolescente erotische verzen. ‘Het einde
van het feest’ is: ‘Rillend in killen morgendauw’; in ‘Feestavond’ loopt de ‘ik’: ‘alleen
langs die gelukk'ge menschen’, de ‘gearmde paren’ die ‘Onder de boomen gaan’.
Zo is het al in de vroegste verzen, en het zal in de gedichten die nu in Het verlangen
staan, niet anders worden.
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De tegenhanger van wat als het verraad der wereld werd ondergaan, was en bleef
nog jaren lang de geborgenheid van het ouderhuis, dat dan ook tot zijn
drieëndertigste door Bloem letterlijk zou worden beleefd als het centrum van zijn
bestaan, want: ‘Deze liefde kent geen gaan en keeren, | Kent geen afstand en
gewiekten tijd’. In andere termen vertaald, kan men ook weer spreken van
fundamentele loyaliteit en trouw. Ongetwijfeld was Bloem in hoge mate egocentrisch,
maar waar déze waarden in het geding waren, schuwde hij het conflict niet - zelfs
niet met goede vrienden.
Een theoreticus, een abstract denker, was Bloem allerminst - de filosofie kon
aanspraak maken op zijn onverholen antipathie, en ook zijn weerzin tegen de
rechtenstudie kwam zeker voor een deel daaruit voort. Zelf merkte hij eens op:
‘Abstracties hebben voor mij slechts dan waarde, als zij uit feiten zijn afgeleid, en
zelfs dan vertrouw ik ze nog niet erg goed, reeds uit hoofde van hun abstracties-zijn.’
Zijn denken was volkomen gebed in, en dus onderworpen aan, zijn emotionaliteit,
die in allerlei opzichten een extreem karakter had. Uit dat gezichtspunt en uit de
sfeer in het ouderlijk huis, is zijn positie in politicis mede verklaarbaar. Hij geloofde
in de traditionele aristocratische levensstijl, in de hiërarchische ordening, in het
verkeer binnen de kleine kring van gelijkgezinden. Hij heeft het eenmaal zó
geformuleerd: ‘Waarlijk [...] de groote vijand van dezen tijd, dat is het modernisme.
Ik weet heel goed dat het oude niet goed is, maar zoo slecht als het nieuwe is niets.
Dat is juist het kenmerk van de geheele moderne wereld(sedert 1789, en daarvoor
trouwens ook al) [...] alle frasen van ‘idealistischen’ poespas lap ik dan verder aan
mijn laars.’ Zoals zeer vele van zijn conservatieve milieu- en generatiegenoten,
discrimineerde hij in sterke mate. Het gaat hier om een beschermende groepsethiek:
zij waren élitair, sterk nationalistisch, anti-humanitair, anti-socialistisch, anti-Duits,
anti-Rooms, anti-semiet. (Zonder Bloems anti-semitisme te willen bagatelliseren,
laat staan goed te praten, moet ik wel opmerken dat discriminatie in de toenmalige
sociale structuur een algemeen voorkomend fenomeen was. Men zou een vrij
diepgaande studie van die ‘hokjes- en schotjes-maatschappij’ moeten maken om
de zaak op zijn werkelijke mérites te beoordelen, en daarvoor ontbreekt hier de
ruimte. In het bijzonder is het niet ondienstig op te merken dat in de context van die
jaren het anti-semitisme inderdaad in dit rijtje thuishoort: het was niet kwalitatief
verschillend van de andere discriminerende préjugés.) Het frappante bij Bloem was,
zogoed als bij verscheidene van zijn groeps-
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genoten, dat zijn levenspraktijk zich niets gelegen liet liggen aan deze ‘theoretische’
vooroordelen. Tot zijn beste, en nimmer om der wille van geloof, levensbeschouwing
of ras verloochende vrienden hoorden de, op zeker moment zeer linkse, Van Eyck,
zijn ‘bolsjewistische’ vriend, de socialiste Irene Vorrink, de Roomsen mr. J.F.J.M.
Tielens en Jan Engelman, de pan-germanist Aart van der Leeuw, de Joden Jacob
Israël de Haan en Victor van Vriesland, en de humanitaire Nico's: Donkersloot en
Van Suchtelen, van welke laatste hij getuigd heeft dat deze een van de edelste
mensen was die hij ooit ontmoet had. Evenmin hebben Bloems politieke opvattingen
ooit zijn esthetische waarde-oordelen beïnvloed. Zo vond hij in de jaren tien dat
Verwey aan de kwaliteiten van Henriëtte Roland Holsts poëzie onvoldoende recht
liet wedervaren.
Even ‘theoretisch’ als zijn politieke ideeën was ook Bloems mededogen met
maatschappelijk misdeelden. Het beperkte zich tot een irreëel esthetiserend vers
als ‘Het zieke meisje’: ‘Mijn arme zuster uit de donkre stegen, | Die kwijnt en in uw
kwijnen schoon nog zijt’, een gedicht uit 1912, waarover hij veelzeggend opmerkt:
‘Dit is een van mijn weinige verzen [...] die absoluut niet door een uiterlijke aanleiding
zijn ingegeven; ik heb het gewoon bedacht toen ik op een herfstdag voor het raam
stond’.
Opmerkelijk is dat Bloem in verscheidene van zijn ongebundeld gebleven vroege
verzen, waarin hij kennelijk nog veel moeite heeft met de techniek, toch al bij
herhaling een toon aanslaat, een thema laat klinken, die herkenbaar zullen terugkeren
in het latere en rijpere werk. De zin legt het nog telkens af tegen het metrische en
prosodische patroon, Boutensianismen en Gorter-composita doen aan als
Fremdkörper, maar de uitgangspunten van het vers zijn meermalen al
authentiek-Bloem.
Als de dichter zegt dat hij - behalve van de genoemde Nederlandstalige dichters
- invloed heeft ondergaan van ‘de Franse symbolisten’, is dat ongetwijfeld juist. Men
moet daarbij dan echter niet denken aan Mallarmé - in 1911 bekent Bloem dat hij
met diens werk niets kan beginnen - maar aan figuren als Francis Jammes, Henri
de Régnier, de latere Moréas, en bovenal aan Charles Guérin, die zich als een soort
hommage aan de vorige generatie ‘symbolistes’ bleven noemen, maar er in wezen
zeer duidelijk van afweken. Met het werk van deze laatste dichter (die heeft geleefd
van 1873-1907) vertoont de poëzie uit Het verlangen opmerkelijke overeenkomsten:
zowel vindt men er de bij Guérin zo duidelijke ‘sensibilité élégiaque’ terug - de
onbevredigbare hunkering, alsook de gedisciplineerde vormgeving en de behoefte
het ‘verlangen’ in een schijn van
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objectiviteit te kleden door gebruik te maken van legende-achtige figuren en situaties.
De term ‘Gestalten’, gebruikt door Bloem zelf en door verscheidene van zijn
tijdgenoten, moge afkomstig zijn uit George's Der siebente Ring, de wijze waarop
ze gehanteerd worden als indirecte lyriek, komt van de Fransen, zeker wat Bloem
aangaat: ‘le moi se dérobe volontairement sous des images [...] et invente [...] des
personnages dans lesquels s'incarnent ses puissances et ses désirs.’
Het métier, de ambachtelijke beheersing, was Bloems centrale probleem; de
gedrevenheid tot verwoording en verbeelding van zijn emoties was in voldoende
mate aanwezig, en wanneer die verstek liet gaan, schreef hij ook niet, omdat hij de
ambitie tot het spelen van een rol als literator miste, in tegenstelling tot Van Eyck:
‘Jij hebt zoo buitengewoon sterk dat gevoel van literator te zijn, die intellectueele
passie, die ik bijna geheel mis. Of juister: waar ik haast nooit aan denk.’ Was er niet
de authentieke aandrift tot het schrijven van een vers, dan probeerde hij het ook
niet. Hij noemde zich dan ook al spoedig - met een zekere afgunst jegens ‘vriend
P.N.’ - ‘een steriel poëet’, een klacht die telkens terugkomt. En kwantitatief gesproken
is dat juist: in 1911 schreef hij tien verzen, het jaar daarop zouden het er negen
worden, van 1913 tot en met 1915 telkens acht, in 1916 twee, daarna, tot het
verschijnen van de bundel, gemiddeld nauwelijks vier per jaar. Mèt de produktie uit
de tweede helft van 1910 mee, in totaal 83. Niet veel meer dan er aan Van Eycks
pen ontvloeiden in één enkel jaar, van november 1909 tot november 1910. Men zou
kunnen zeggen dat Bloem niet streefde náár, maar werd gedreven tòt het
dichterschap: hij verbaasde zich als in een enkel geval er geen directe aanleiding
tot het ontstaan van een vers was aan te wijzen, en enige jaren later stelde hij, dat
ook ten aanzien van de poëzie voor hem het primum vivere gold. Zo wordt het
begrijpelijk dat het probleem van de vormgeving voor hem enerzijds overeenkomst
vertoonde met dat bij Van Eyck en Gossaert, maar dat het er anderzijds ook van
afweek.
Herhaaldelijk verweet hij aan Van Eyck zijn rhetoriek (hier duidelijk niet appreciatief
gebruikt). Men zou kunnen zeggen dat hij de algemene aandrift in het werk van zijn
vriend erkende als authentiek, maar vond dat de afzonderlijke verzen te dikwijls
geforceerd werden tot ontstaan. En zo ervoer hij het werk van Gossaert, bij alle
bewondering, in zijn algemeenheid als te koud, te ‘Parnassien’. Dit neemt intussen
niet weg dat hij zich telkens weer ergerde over zijn eigen ‘pestilent-onrustige natuur’
die hem verhinderde systematisch en toegewijd aan het werk te gaan enerzijds, en
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anderzijds over zijn indolentie: onder dit gezichtspunt twee facetten van één
geestesgesteldheid.
Behalve aan de Studentenalmanak heeft de dichter tijdens zijn studietijd tweemaal
verzen afgestaan voor een bijzonder nummer van de Vox Studiosorum, en in 1911
was hij gedurende acht maanden redacteur van het Landelijk Studentenweekblad
Minerva, waarvoor hij een aantal bijdragen schreef, onder meer een artikel over De
Beweging, dat leidde tot een polemiek met P. Geyl.
Veel belangrijker is zijn rol geweest in De Beweging. Hij publiceerde daarin twintig
gedichten, en daarnaast tot driemaal toe een stuk dat van literair-historisch belang
zou blijken. De eerste keer was dat een bespreking van Henri de Régniers Le miroir
des heures. Samen met Gossaerts essay over Swinburne gaf het de stoot tot het
principiële ‘debat over de rhetoriek’, dat Verwey in 1913 opende met zijn artikel ‘De
richting van de hedendaagsche poëzie’, en waarin Bloems beschouwing ‘Over
rhetorica en poëzie’, geschreven naar aanleiding van Van Eycks bundel Uitzichten,
een aanzienlijke rol speelde. Het is hier niet de plaats om op de discussie over de
door Bloem en Gossaert voorgestane ‘bezielde rhetoriek’ nader in te gaan.
Kamerbeeks stelling dat deze opvattingen ‘zonder parallel in het buitenland’ zijn,
lijkt mij echter onjuist. Charles Maurras en Jean Moréas hadden voordien dezelfde
geluiden laten horen. De eerste ‘accuse les hommes du XIX siècle d'avoir corrompu
la langue, dégradé le style poétique, brisé le vers traditionnel. En voulant dessiner
les moindres contours de leurs sensations [...] ils ont forgé des vocables sans race,
ils ont usé d'une syntaxe trop lache ou torturée à plaisir.’ De achtergrond van het
‘romantisme mesuré’ uit het begin van de eeuw vindt men in ‘la fortune croissante
de Jean Moréas’, maar vooral toch in het ‘succès de la doctrine ‘réactionnaire’ (en
littérature aussi bien qu'en politique) forgée par Maurras’, hetgeen uitloopt op een
‘traditionalisme intégral’. De fundamentele parallellen springen in het oog, en er valt
moeilijk aan te twijfelen dat, naast het ‘pleidooi voor de volzin’, hier het ‘eerherstel
der rhetorica’ aan alle kanten is geïmpliceerd. In hun theoretische opvattingen zijn
de Nederlanders regelrechte navolgers van de Fransen.
Het lijkt mij buiten kijf dat vooral ook de beschouwingen van Bloem hebben
bijgedragen tot een vroegtijdige verheldering van een zeer belangrijk aspect der
specifieke vormgevingsproblemen waar zijn generatie mee worstelde. Opmerkelijk
is ook in deze vroege essayistiek al dat Bloem erin slaagt gecompliceerde kwesties
op een misleidend simpele manier te
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behandelen. Het is onbetwistbaar dat zijn grootste betekenis ligt in zijn poëzie, die
men overigens ook telkens weer ten onrechte als ‘eenvoudig’ heeft gekwalificeerd
- daarbij het enorme vakmanschap en het raffinement ervan over het hoofd ziende.
Maar de omstandigheid dat hij ook in zijn essays gespeend is van iedere neiging
de zaken geheimzinniger, ‘magischer’ voor te stellen dan ze zijn, van het aannemen
van een hiëratische, esoterische houding, heeft velen blind gemaakt voor de
fundamentele dingen die hij ook daar, schijnbaar ‘langs zijn neus weg’ zegt. Het is
een van de minder opgemerkte gevolgen van het estheticisme der Tachtigers en
hun adepten, dat uitlatingen over literatuur, en vooral over poëzie, klaarblijkelijk
moesten klinken als de taal van de Pythia om indruk te maken. Dat het achterwege
laten daarvan nog niet tot blinde ‘ontmaskeringsdrift’ hoeft te leiden, bewijst de
essayist Bloem, en daarmee overwon hij Forum avant la lettre.
De jonge dichters van Bloems generatie voelden zich niet alleen verwant uit
hoofde van hun dichterschap als zodanig, maar zij ervoeren hun poëzie ook als
verwant naar teneur en opvatting. Het jaar der dichters had geen programmatische
inleiding, doch de medewerkers beschouwden zich wel degelijk als een groep:
Bloem spreekt telkens weer over ‘de onzen’, en het is opmerkelijk hoe hartelijk hij
de aanwinsten bejegent: De Haan is voortreffelijk, Besnard zelfs een genie, Van
der Leeuw is ‘onze’ eerste dichter; maar ook mindere goden als J.J. Thomson en
mevr. Labberton-Drabbe vinden sympathie. En hoewel ze één waren in hun
bewondering voor Albert Verwey - bovenal als criticus -, ze maakten toch een
duidelijk onderscheid tussen zichzelf en de regelrechte adepten van de Noordwijker.
Zozeer, dat ze zich in de jaren 1911 en '12 als een afzonderlijke ‘Haagse Dichtschool’
opwierpen. Met onmiskenbare trots stelt Bloem vast dat Arthur van Schendel; met
wie hij in 1912 bevriend raakte, van deze groepsaanduiding op de hoogte was. Toch
moet men de onderlinge samenhang, en vooral het persoonlijk contact, weer niet
overschatten. Zo ontmoette Bloem De Haan voor het eerst in 1915, kort vóór, en
ten tweeden male òp Verwey's vijftigste verjaardag, en leerde Van Eyck Van der
Leeuw pas persoonlijk kennen in juli 1918. Daartegenover is het wel typerend dat
Bloem de generatiegenoot A. Roland Holst, met wie Van Eyck schriftelijk contact
had gelegd en vervolgens bevriend was geraakt, in het begin met veel reserve
tegemoet trad, omdat hij in De Gids schreef, Adama van Scheltema bewonderde,
en ‘arriviste’ leek. Dat veranderde evenwel na de publikatie van de bundel Verzen,
die hem ‘ontzettend’ meeviel,
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al nam hij niet al zijn voorbehouden weg. Later zou, naar men weet, zijn bewondering
voor het werk van Holst zeer sterk toenemen.
Bloems drie grote literaire vrienden uit de jaren tien waren intussen zonder twijfel
Greshoff, Van Eyck en Van der Leeuw, met wie hij ook een zeer intensieve
correspondentie onderhield. Wanneer men die leest, - althans Bloems brieven; die
van de anderen zijn niet bewaard gebleven - staat men voor een curieus feit: ze
verschillen onderling bijzonder sterk, naar vorm en naar inhoud. Het is duidelijk dat
Greshoff de eerste plaats innam als vriend: ‘ik houd werkelijk veel van hem’ is geen
overdreven formulering. Maar de grote verzameling brieven is van strikt literair
gezichtspunt van weinig belang: de dichter Bloem komt er nauwelijks in aan het
woord; de persoon des te meer. In 1921 werd zelfs de ‘koperen vriendschapsbruiloft’
herdacht. Geheel anders was het gesteld met Van Eyck; deze relatie was in de
eerste plaats van literaire aard. Tot in 1920 ging elk vers dat Bloem schreef,
onmiddellijk naar zijn vriend met het verzoek om kritiek. Deze werd meermalen
kennelijk ongezouten geleverd, met het gevolg dat sommige verzen in portefeuille
werden gehouden, en dat er zeer dikwijls werd geschrapt of veranderd. Zo verdwenen
op instigatie van Van Eyck de eerste twee strofen van ‘Oude steden’ en werd de
laatste strofe grondig herschreven; zo bleef ‘De boosaardige faun’ uit oktober 1911,
maar ook nog ‘Dageraad’ uit maart 1918, ongepubliceerd. Naarmate hij ouder werd,
kwam Bloem verder af te staan van de eens als gemeenschappelijk ervaren
uitgangspunten in levensopvatting, en dus ook in de poëtische expressie daarvan.
Zeer tot ongenoegen van de vriend, die steeds scherpere kritiek ging oefenen op
de portée van de ter beoordeling gezonden verzen, omdat hij moeilijk of niet kon
verteren dat ontgoocheling en dood er een steeds centraler plaats innamen. Bloem
veronderstelde dan ook op zeker ogenblik dat Van Eyck zijn gedichten wel zou gaan
‘conspueeren’. Toch bleef hij waarde hechten aan diens kritische commentaar, maar
met steeds meer nadruk vroeg hij om détailkritiek en niet om levensbeschouwelijke:
‘Wat jij van mij wenscht, is eigenlijk dit: dat ik mijn aard, dus datgene waarmee ik
sta of val, datgene wat oneindig ver boven waarheid of onwaarheid staat, omdat dit
gewoonweg is, [...] zou gaan verwringen om deze redenatiën, die mij zoo koud als
steen laten.’ Toch overleefde de vriendschap ook deze spanningen.
De relatie met Van der Leeuw ten slotte was van veel meer ‘vaderlijke’ aard - Van
der Leeuw was dan ook ruim tien jaar ouder. Misschien is de meest typerende
uitlating jegens hem: ‘Jij bent de eenige die kan troos-
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ten.’ Met Van der Leeuw kreeg Bloem het voor het eerst aan de stok in oktober 1914
wegens diens germaanse sympathieën, die een voor zijn doen ongeëvenaard felle
en sarcastische brief provoceerden. Ook zijn anti-Duitsgezindheid was overigens
weer geen weloverwogen politieke keuze. Een aantal jaren later zou Gerretson in
een brief aan Verwey de gronden ervan aanroeren: ‘[Bloem] verklaarde mij onlangs
zijn anti-Duitschheid uit het onweersprekelijke feit, dat die kerels zulke verd...
onsympathieke smoelen hebben.’ En hij voegt er aan toe: ‘Die opvatting is [...]
dichterlijk verdedigbaar. Zij geeft in volkomen natuurlijke naaktheid het oorlogsmotief
weer van den Papoea, die, ondanks het vernisje van beschaving, in de meesten
onzer nog steeds de baas is.’
Het is overigens opmerkelijk dat de krasse uitspraken die de vrienden elkaar in
geschrifte naar het hoofd slingerden, aan de goede verstandhouding weinig afdeden.
Bloems laatste bijdrage aan De Beweging vormde het prozastukje ‘Het verlangen’
(later herdrukt - ter onderscheiding van de verzenbundel - onder de titel Over het
verlangen) in het nummer van april 1915. Zijn bekendste beschouwing werd door
hemzelf getypeerd als ‘een klein poëtisch credo gevlochten om enkele mij zeer
dierbare regels van dichters.’ Zij was ongetwijfeld meer: op lucide wijze verwoordde
ze wat men later is gaan zien als de gemeenschappelijke grondslag van zijn
generatie. Als zodanig is het zijn derde principieel belangrijke proza-uiting geworden,
met de vermaard geworden karakteristiek van dit ‘verlangen’: ‘de goddelijke
onvervuldheid, die wel verre van ons het leven tot een last te maken, ons juist den
anders onduldbaren last des levens doet dragen niet alleen, maar zelfs bovenal
beminnen.’ En: ‘Het leven lokt ons in duizenden en duizenden vormen: één tegelijk
is slechts mogelijk voor onze eindigheid, en heel de levenssmart is niet anders dan
dat wij niet in al die vormen kunnen ondergaan en herschapen worden.’
Dat deze overtuiging fundamenteel is voor Bloems poëzie, zij het al spoedig na
het neerschrijven van deze woorden naar de negatieve implicaties ervan gekeerd,
behoeft geen betoog. Maar hoezeer poëzie en praktijk des levens bij deze dichter
verbonden zijn, blijkt wel uit de lijdensweg die eerst in 1921 zou voeren tot de
verschijning van zijn debuut. Al in 1911 had hij erover gedacht een bundel uit te
geven bij Van Dishoeck, en een half jaar nadien was er ook een titel: Gensters. Het
motto (en dus ook de titel zelf) was ontleend aan de opdracht van Van de Woestijne's
Afwijkingen: ‘[...] gensters van den dagelijkschen brand des lichaams en des

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

31
geestes.’ - ‘Misschien is het woord iets aanstellerig, maar ik vind dit een bezwaar
dat niet tegen het voordeel opweegt’, meende de dichter. Hij wilde evenwel toch
nog wat wachten: nog geen vijf vel had de ‘steriele poëet’ bijeen, en voor een
behoorlijk debuut was toch wel 7 à 8 vel nodig. Het heeft niet veel zin de geschiedenis
hier in extenso na te gaan: van jaar tot jaar werd de verwerkelijking verschoven, de
oorspronkelijke vonken sloegen nog uit tot De vlam des levens, vóór in 1916 de
uiteindelijke titel ontstond; verscheidene uitgevers-in-spe volgden elkaar op, maar
Bloems ‘natuurlijke indolentie’ stond telkens weer de concretisering van het plan in
de weg. Op zeker ogenblik verzuchtte hij: ‘Waarom zou ik het eigenlijk doen? De
kleine groep van menschen om wie het gaat, kennen de meeste verzen toch wel.’
In wezen zit er echter meer achter. Ongetwijfeld wàs Bloem indolent, en ook
koesterde hij telkens weer twijfel over het belang van zijn poëzie, of althans van een
aantal verzen, maar bovenal openbaarde zich in dat eindeloos uitstellen van een
bundeling zijn vrees voor het definitieve, voor het onherroepelijk vastleggen. Nog
enkele jaren voor zijn dood schreef hij: ‘Gepubliceerde verzenbundels zijn premature
grafheuvels voor wie ze geschreven heeft.’ Dat het grondbesef: ‘Maar verkiezen is
het droefst verliezen’ of: ‘[...] ik wist door een keuze verloren | Ieder ander verlokkend
bestaan’, ook in deze praktische kwestie de beslissende rol speelt, en dat we hier
dus niet te maken hebben met een literaire fiorituur, een gecultiveerde
dichterhouding, is bewijsbaar. Op zeker ogenblik was hij bezeten van de vrees jong
te zullen sterven. Tóen vroeg hij zijn vriend Van Eyck als zijn literaire
exécuteur-testamentair op te treden en na zijn overlijden de uitgave van zijn poëzie
te bezorgen. Op dat ogenblik immers zou alles onherroepelijk geworden zijn. Maar
toen Van Eyck een jaar nadien aanbood de bundel voor hem samen te stellen, wees
hij dat af. Er moest eerst iets anders gebeuren vóór de bundeling werkelijk in zicht
kwam: zijn jeugd moest achter hem liggen, en daarmee een hoeveelheid
keuzemogelijkheden voorgoed afgesloten zijn. Omstreeks zijn dertigste jaar was
het primaire levensélan uitgewoed. Zoals vele dichters van zijn geaardheid, maakte
hij in die tijd een fundamentele crisis door in zijn gevoel voor poëzie; in 1918 sprak
hij over zijn ‘ongelooflijk taedium van verzen, in de eerste plaats van de mijne’. In
deze omstandigheden schreef hij dus ook vrijwel niet meer. ‘Wat ik te zeggen had,
heb ik gezegd: 't was niet slecht, maar een Ronsard ben ik toch niet geworden, zelfs
geen Charles Guérin [...]. Ik geloof dus dat mijn rol op het literaire tooneel is
uitgespeeld.’ Op het ogenblik dat de loop des
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levens naar zijn gevoel in talrijke opzichten de beslissingen had teweeg gebracht
die hij zelf niet had willen of kunnen nemen, ontstond het perspectief op de bundel
die de ‘grafheuvel’ van zijn jeugd zou zijn.
Ik sprak er al over dat Bloem typisch de mentaliteit had van een verwend kind, dat
er niet toe kan komen iets te doen omdat-het-nu-eenmaal-moet. Zo is het
verklaarbaar dat de uitgesproken intelligente jongeman gedurende zijn hele studietijd
zich middelmatig of minder dan dat heeft getoond: tweemaal was hij gezakt op de
HBS, voor zijn staatsexamen zakte hij opnieuw, en waarschijnlijk was hij na drie jaar
alleen geslaagd dank zij het feit dat zijn grootmoeder er meedogenloos achterheen
had gezeten. Aan de universiteit ging het niet anders: de examens werden keer op
keer uitgesteld, en mislukten elk voor zich ook weer eens of meermalen. Toen hij
in mei 1914 zakte voor het tweede gedeelte van zijn doctoraal, na eerder die maand
geslaagd te zijn voor zijn DI, werd zijn financiële situatie erg moeilijk. Zijn grootmoeder
staakte de toelage per 1 september, zoals ze vijf jaar voordien had aangekondigd,
en zijn ouders konden hem niet meer geven dan het allernodigste, zodat hij
gedwongen was weer definitief in te trekken in het ouderlijk huis en zijn reizen naar
Utrecht - en a fortiori naar elders - zoveel mogelijk te beperken. Het was dan ook
een grote opluchting voor de familie dat Vader Bloem, nu zesenvijftig jaar oud, in
oktober van dat jaar werd benoemd tot Burgemeester van Stad Hardenberg. Het
gezin bleef echter voorlopig in Amersfoort, en burgemeester Bloem had in zijn
gemeente een kamer ten huize van een kleermaker.
Na een bezoek aan Gerretson, die in Willemstad gelegerd was, werd Bloem begin
juli 1915 ernstig ziek, voor het eerst sinds zijn kinderjaren. Hij lag maanden op bed
met pleuritis, geconfronteerd met de teisterende angst te zullen sterven. Toen het
gezin eind september verhuisde naar Almelo (Ootmarsumsche straat 230), was hij
nog niet genezen, en moest hij in het ziekenhuis het ogenblik afwachten waarop hij
zijn ouders, broer en zuster kon volgen. Eind oktober was hij in zijn nieuwe
woonplaats - die hij vrijwel direct wist te karakteriseren als ‘der gaten gatst’ - en op
25 november werd hij genezen verklaard. De studie (‘Mysteria horrenda’) maakte
ook nadien nog weinig voortgang. Keer op keer werd het laatste examen uitgesteld,
maar na nòg een mislukking slaagde hij eindelijk op zijn negenentwintigste
verjaardag: 10 mei 1916. Een goed half jaar daarna, op 30 november, vond de
promotie plaats, op dezelfde
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stellingen waarop zijn vriend Van Eyck tweeëneenhalf jaar voordien in Leiden de
graad had behaald. Het verhaal (dat - waar of onwaar - tekenend is voor de houding
van de promovendus tegenover zijn vak) gaat, dat Bloem tijdens de promotie, in
moeilijkheden gebracht, verontschuldigend opmerkte: ‘Ach, hooggeleerde opponens,
het is ten slotte maar een stelling.’
De poëtische produktie had van de reconvalescentieperiode geprofiteerd: ‘ik schrijf
wel niet veel, maar toch veel meer dan voor mijn ziekte. Ik denk dat ik wel een 7, 8
verzen in bewerking heb, dat is voor mijn doen geweldig veel.’ Er kwamen er binnen
een periode van ongeveer een jaar inderdaad vier of vijf tot voltooiing, maar
opmerkelijk genoeg: Bloem zond ze niet meer aan Verwey. Weliswaar heeft hij nooit
gebroken met De Beweging - in begin 1915 had hij zich nog erg ingespannen om
bitter nodige nieuwe abonnees te werven, en in 1918 zou hij nog een bespreking
van Le grand Meaulnes en een vers insturen, die beide door Verwey geweigerd
werden - maar hij voelde zich wel sterk van de sfeer van het blad vervreemden, en
had, mede om financiële redenen (De Beweging gaf geen honorarium), al in mei
1915 in Groot-Nederland vier gedichten geplaatst. Toen hij begin 1917 weer tot
publiceren kwam, verkoos hij De Gids. Dit tijdschrift, dat in 1911 ‘'s Nachts’ en in
april 1912 ook ‘Koning Cophetua’ had geweigerd, publiceerde in september van dat
jaar vijf gedichten, en precies drie jaar nadien nog eens zes. De laatste verzen uit
de periode van Het verlangen, eveneens een zestal, zouden in maart 1921 in De
Nieuwe Gids verschijnen als ‘Enkele strofen’. Maar toen was De Beweging al meer
dan een jaar ter ziele.
Bloems financiële situatie was in zijn laatste studiejaren als gezegd weinig
rooskleurig: hij had grote boekenschulden gemaakt, en wend achterna gezeten door
zijn crediteuren. Om zijn schuldeisers tevreden te kunnen stellen trachtte hij fl.3500,te lenen, maar zonder resultaat. En intussen bleven zijn schulden bij de boekhandel
stijgen: zijn koopziekte was ongeneeslijk; levenslang is hij eraan blijven lijden, en
dus ook in nauwelijks mindere mate aan de gevolgen daarvan. Verscheidene
vrienden poogden hem tot beheersing van zijn koopdrift te brengen. Vergeefs: ‘[...]
het heerlijkste moment [vind ik] altijd het koopen, en niet het lezen van een boek.
Ten eerste om het bezit, maar dat wat je je van het boek op dat oogenblik droomt,
vervult het uit den aard der zaak toch nooit geheel.’ Ook hier toont hij weer die
parallellie tussen leven en literatuur: hetzelfde ongebreidelde verlangen, dezelfde
mateloze verwach-
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ting waarvoor alles op het spel wordt gezet, zelfs in het bewustzijn dat de
werkelijkheid alleen maar deceptie kan brengen. Toen Van Eyck hem weer eens in
geschrifte kras in zijn zwak had getast, schoot het Bloem in zijn verkeerde keelgat:
in een kort briefje zei hij de vriendschap op, niet omdat hij de feiten zou ontkennen,
maar omdat de toon van de terechtwijzing hem diep griefde. Het was geen maniakale
bezetenheid die de oorzaak was van zijn boekenschulden, doch veeleer
zorgeloosheid en teveel vertrouwen dat alles wel terecht zou komen, repliceerde
hij. Een mengsel van grenzeloze naïveteit, die ongetwijfeld in het karakterbeeld
past, en van wat hijzelf wel als ‘dissimulatie’ betitelde. De breuk met Van Eyck was
overigens van korte duur. Te minder was dat het geval met de geldzorgen; herhaalde
malen was een faillissement angstig dichtbij - iets wat hij vooral omwille van zijn
ouders vreesde - maar in the nick of time is er altijd weer redding gekomen, vele
malen dank zij de hulp van vrienden. Intussen is de zorg over ‘dat verdomde géén
geld’ de basso continuo gebleven van zijn leven en van zijn correspondentie.
Tijdens zijn studie had Bloem zich telkens weer voorstellingen gemaakt over de
bevrijding die de promotie hem zou brengen: de bevrijding uit het onuitsprekelijk
vervelende gat Almelo, en natuurlijk de verlossing van de examendruk, van een vak
dat hem nooit in het minst had geboeid. Hij stelde zich voor: ‘een leven dat uiterlijk
geheel gelijk is aan dat van ieder gewoon mensch, een ambtenarenbaantje, laat ik
zeggen. Maar innerlijk een leven van, door en over den dichterlijken droom.’ Helaas,
en naar vanzelf spreekt, pakte het wel heel anders uit. Toen hij in januari 1917
directie-secretaris werd op de Gemeente-arbeidsbeurs in Amsterdam (voor een
salaris van fl.1500,- per jaar), klonken al na enkele dagen wanhopige en radeloze
kreten op, dat hij van negen tot vier gevangen zat. ‘Eén ding staat voor mij
onwankelbaar vast: òf ik ga hier weg, en dan liefst zoo gauw mogelijk, òf ik ben voor
heel mijn leven foutu.’ Maar, ‘Uit doem en uit ellende | rijst soms het rankste lied’,
zou Jan Engelman zeggen: op 7 januari, in de trein van Almelo naar Amsterdam,
schrijft hij het prachtige gedicht dat wel beschouwd mag worden als de eerste
‘vintage’-Bloem, ‘Regen in den zomernacht’ (later gepubliceerd als ‘Regen en
maanlicht’). Het is een van de niet zo talrijke verzen waarover ook de dichter zelf
tevreden is. Hij stelt het boven alles wat hij tot op dat ogenblik geschreven heeft:
o

‘1 om het gevoel van gelijkelijk boven vreugd en leed uit te zijn, dat ik voordien nog
nooit in mijn leven heb bereikt’ -
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vergelijk zijn uitspraak over Leopolds ‘Cheops’: ‘Een dergelijk gedicht te kunnen
schrijven beteekent iets te zijn, waarbij de woorden geluk en ongeluk hun beteekenis
o

gaan verliezen.’ - en ‘2 om zijn volmaaktheid (Dit is geenszins als verwaandheid
bedoeld, ik bedoel ermee: dat ik er geen woord te veel in vind, of iets dat ik er in
zou willen veranderen, in een woord: dat ik bereikt heb, wat ik wilde, hetgeen maar
zelden voorkomt).’ Elders merkte hij naar aanleiding van dit gedicht verwonderd op:
‘Curieus, dat je je meest serene verzen dikwijls in de grootste misère schrijft. Ik
geloof dat dit, voor de niet-impressionisten, een soort van discrete troost van de
muze is, die je een heel ander bestaan dan dit voorhoudt.’
Een paar weken later was hij wat minder somber, in het vooruitzicht over een
paar jaar wel burgemeester te zullen zijn op een mooi dorp. Maar vrijwel tezelfdertijd
schreef hij: ‘En weet je wat ook zoo gek is? Of liever gezegd zoo beroerd? Dat ik
Amsterdam, waar ik altijd zoo geweldig veel van heb gehouden, nu ook niet meer
zoo mooi zie, nu ik gedwongen ben er te leven.’ Later voegde hij daar nog aan toe:
‘Maar nu verlang ik weer naar buiten, naar de volkomen eenzaamheid. En als ik
daar was, zou ik weer naar de stad verlangen. Zoo is het leven, of liever gezegd:
zoo ben ik; dat is nog niet precies hetzelfde.’ Een moment van uitzonderlijk zelfinzicht!
Hij bleef onderwijl spelen met plannen om van de literatuur te leven, onder andere
door het stichten van een nationalistisch tijdschrift: ‘militairistisch, anti-democratisch
en toch sociaal [...] iets [...] als de cahiers van Péguy’, de auteur die hij in deze tijd
als een held bewonderde, en wiens ‘Présentation de la Beauce’ hij bijna dagelijks
herlas als een van de grootste gedichten uit de hele Franse letterkunde. Onnodig
te zeggen dat het bij een plan bleef.
Tegen het baantje was hij niet lang bestand; hij had het gevoel dat hij er - ook
fysiek - aan te gronde ging. Per 1 september nam hij ontslag en keerde terug naar
het ouderlijk huis in Almelo, waar hij op 1 november een klein baantje kreeg als
adjunct-commies op de gemeente-secretarie. Ook vandaar stegen vrijwel direct
kreten van vertwijfeling op. Hij hield het vol tot Pinksteren 1918. Eind mei had hij
opnieuw een functie in Amsterdam, nu bij de afdeling Arbeidszaken op de
gemeentesecretarie, waar zijn ‘bijzonder charmante chef’, ir. Van Hettinga Tromp,
hem de hand boven het hoofd hield. Dank zij diens humaniteit kon Bloem zich nogal
schikken, maar het spreekt vanzelf dat ieder spoor van belangstel-
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ling voor zijn werk ontbrak, laat staan dat hij zich zou inspannen. Dit leidde er ten
slotte toe dat Tromp hem niet langer kon handhaven. Per 1 september 1919 werd
hij ontslagen, ‘niet wegens mijn gebrek aan capaciteiten, maar wel wegens mijn dito
aan ijver.’
Opnieuw was het ouderlijk huis in Almelo zijn toevlucht. De gezondheidstoestand
van burgemeester Bloem baarde in die tijd de nodige zorg, en de innige verkleefdheid
van de oudste zoon aan zijn vader was oorzaak dat hij graag in diens nabijheid was,
al werd hij anderzijds zozeer geplaagd door geldzorgen dat hij - zonder resultaat allerwegen solliciteerde, ondermeer naar het burgemeesterschap van Jisp en Wijde
Wormer. Nog steeds was het gezin bijeen: zowel de tweeëndertigjarige dichter als
zijn vijf jaar jongere zuster Ini, en ook de jongste broer Floris, die zijn weg in de
wereld in het geheel niet kon vinden. Na een reeks mislukkingen zou deze in 1920
emigreren naar Amerika, vanwaar elf jaar nadien het bericht zou komen van zijn
zeer plotselinge dood.
Inmiddels dacht Bloem over de mogelijkheid van een functie bij de rechterlijke
macht, en gedurende korte tijd werkte hij als volontair op de griffie van het
kantongerecht in Almelo. Via een introductie door Johan de Meester kwam hij echter
op 1 juni 1920 terecht in de betrekking die hij ruim zeven jaar (tot 1 september 1927)
zou vervullen: nachtredacteur buitenland bij de NRC. Nauwelijks in Rotterdam
gevestigd (op kamers aan de Schiedamsche singel 183b), kwam Bloem in aanraking
met de justitie wegens homoseksuele handelingen, een zaak die, na een
aanvankelijke veroordeling, in hoger beroep met een sisser afliep (de straf werd
omgezet in een voorwaardelijke). Er is overigens geen enkele aanwijzing dat deze
stap buiten de geijkte paden anders moet worden gezien dan als incidenteel. Juist
daarom was hij er hevig door geschokt, vooral ook weer met het oog op zijn ouders.
Het was ongetwijfeld voor Bloems ouders een grote voldoening dat de eerste
bundel van hun zoon, die aan hen was opgedragen, op 12 mei 1921 eindelijk
uitkwam; vooral zijn vader had met grote belangstelling en sterke betrokkenheid
zijn dichterlijke carrière gevolgd, en hem gestimuleerd waar hij kon. Typerend is
ook dat de dichter uitzonderlijk blij was, toen het hem gelukte als laatste vers voor
Het verlangen nog een gedicht te voltooien ‘Aan mijn ouders’ (‘Wat is er van mijn
dagen mij gebleven’), omdat hij het allerliefst verzen over hen schreef, iets dat maar
zo zelden gelukte. Het is, gegeven die bijna ongelooflijk sterke binding van de nu
vierendertigjarige dichter aan het ouderhuis, niet verwonderlijk dat het
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overlijden van zijn vader, vierenzestig jaar oud, op 21 maart 1922, hem trof als een
slag die nauwelijks te verwerken was: ‘Ik heb van mijn vader meer gehouden, dan
ik ooit van iemand ter wereld heb gehouden of houden zal, mijn moeder dan
misschien uitgezonderd. [...] Zoolang ik mijzelf als kind kan herinneren, heb ik het
ogenblik gevreesd, waarop mijn ouders zouden sterven, en dit gevoel is mij mijn
leven bijgebleven.’ En elders zegt hij: ‘Het is natuurlijk overdreven om te zeggen
dat mijn leven nu vernietigd is’, maar zo ervoer hij het toch maar. Al heel kort na de
dood van zijn vader werd dan ook het plan gevormd dat Mama Bloem en zuster Ini
naar Rotterdam zouden verhuizen, en dat Jacques bij hen zou komen wonen. Dat
gebeurde: in december verhuisde mevrouw Bloem, en in januari daarop trok de
zoon weer bij haar in: Rochussenstraat 237b; per 1 mei 1923 gingen ze gezamenlijk
naar de Westerstraat 6b.
Tot de Haagse vriendenkring behoorde ook sinds een vroeg tijdstip Jan van
Krimpen. Via Nini Brunt, dochter van een boekhandelaar, had Greshoff al in zijn
HBS-tijd haar zuster Aty ontmoet, zijn latere vrouw, terwijl Nini zelf vervolgens op de
Tekenacademie Van Krimpen leerde kennen, met wie zij later zou trouwen. Het
contact met Greshoff bracht Van Krimpen naar de drukkunst: in de uiterlijke
verzorging van Het jaar der dichters 1914 had hij al een herkenbaar aandeel; voor
de typografie van de uitgave 1915 tekende hij met name. Hoewel de latere
meester-typograaf aanvankelijk het boekbinden als vak koos - een ambacht waar
ook Bloem op zeker moment een uiteraard platonisch gebleven aspiratie voor toonde
-, gaf hij in 1917 een kleine, zelf verzorgde plaquette uit: Sonnetten van Albert
Besnard. Het boekje verscheen, in 75 exemplaren, om de dichter die sans le sou
uit militaire dienst was gekomen, te helpen aan een burgerpak. In de volgende jaren
maakte Van Krimpen nog vier soortgelijke boekjes (werk van Danser, Nijhoff, De
Haan en Keuls). In 1920 besloot hij, samen met Bloem, Van Nijlen en Greshoff, een
reeks zeer verzorgde edities van hoog literair niveau te lanceren. Onder de naam
Palladium zouden het, tot 1927, twintig boeken worden - van Roland Holsts Deirdre
tot Slauerhoffs Clair obscur. Maar voordien had Bloem Palladium al lang verlaten:
in maart 1921 hadden de vrienden plechtig - op een kattebelletje - de afspraak
geparafreerd een bundel van Aart van der Leeuw op te nemen. Toen in november
van het volgende jaar het duidelijk was geworden dat de typograaf zich daar niet
aan wenste te houden, verliet Bloem uit loyaliteit jegens de benadeelde dichter de
redactie.
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In 1920 begon ook Van Krimpens bemoeienis met het werk van Bloem zelf. Voor
de samenstelling van Het verlangen schreef hij de gedichten over uit de tijdschriften,
en hij verzorgde ook de typografische vormgeving en het bandstempel van 's dichters
‘onwaardige collectie mengelwerk’, die zodoende ten langen leste op 12 mei 1921
in 500 exemplaren (plus 25 op Hollands papier) voor risico van de dichter verscheen
bij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam. Vijf jaar later zou in 700 exemplaren
een herdruk uitkomen, die eerst in het eerste oorlogsjaar uitverkocht raakte.
Het feit dat de dichter in zijn werk zo dikwijls varieerde op het thema ‘[...] het hart is
bonzend en niet hier’, en bovenal een te letterlijke en banaliserende interpretatie
van Van Eycks essay over Het verlangen, zijn aanleiding geworden tot de legende
van Bloems zwerversnatuur. Natuurlijk is het waar dat hij zich het geluk altijd èlders
droomde dan op de plaats waar hij op dat ogenblik verkeerde (‘Dort, wo du nicht
bist, dort ist das Glück’), maar al eerder heb ik de uitspraak geciteerd, waaruit blijkt
hoe relativerend hijzelf daar tegenover stond. Het wordt duidelijk uit zijn weinig
talrijke buitenlandse reizen: in 1913 ging hij met zijn vriend Tielens naar Engeland,
in 1921 en 1922 logeerde hij in Londen bij Van Eyck, en in het najaar van 1923 zag
hij voor het eerst Parijs, waar hij 1925 en 1926 nog een keer heenging; zijn overige
vakanties bracht hij haast jaar in jaar uit door in Bergen. Dit alles vormt toch geen
bewijs voor een zwerfzieke natuur, en de pecuniaire noden leveren daarvoor geen
bevredigende verklaring. Dan is de karakteristiek in ‘Aan een verloren vriend’ (uit
1912) wel dichter bij de waarheid: ‘U joeg een wilde drang naar wereldsteden [...]
Mij liet het leven stil en peinzend achter’; een doler moge hij zijn geweest, een
Doolaard in geen enkel opzicht.
In 1920 had Bloem een uitgave bezorgd van Hennebo's Lof der jenever. Nu is uit
de correspondentie wel duidelijk dat hij het met Hennebo eens was, en de
geheelonthouding beschouwde als een verderfelijke dwaalleer, maar het is mij niet
bekend wanneer hij de cultus van de alcohol intensief is gaan bedrijven. Het is
onmiskenbaar dat een zeer groot deel van de talrijke Bloem-anecdotes met zijn
voorkeur voor geestrijk vocht verband houdt, en de overgeleverde sterke verhalen
op dit terrein beginnen in zijn NRC-periode. Op zichzelf lijkt dat niet onaannemelijk:
‘de hooge vloed der jeugd’ was gedaald; ook vroeger al had hij bij herhaling geklaagd
over de ‘steriliteit’ van zijn dichterschap, maar sinds 1918 was het, afgezien van de
korte opflakkering in het perspectief van de bunde-
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ling, vrijwel helemáál gedaan met de poëzie. En heeft niet de hem zozeer verwante
Charles Guérin gezegd, dat als men is ‘au bout | De sa puissance de poète’, rebuté
de son art’:
... du labeur resté vain
Cherchant le loyer dans la fange,
L'esprit, par la chair et le vin,
De ses nobles tourments se venge.

Bovendien waren ook zijn materiële omstandigheden kritiek: een dreigend
faillissement wegens de intussen verdubbelde boekenschulden kon in 1922-23
slechts met heel veel moeite worden afgewend; de ‘inane daden’ van het dagelijks
werk, bestaande uit het nachtelijks vertalen van buitenlandse telegrammen, droegen
het hunne bij. Over de slag in het persoonlijk vlak door het verlies van zijn vader is
al gesproken. Alles bijeen is het geenszins ondenkbaar dat deze constellatie in
Bloems leven de neiging tot vluchten in de vergetelheid van de roes op zijn minst
sterk heeft gestimuleerd. Ik acht me ontslagen van de plicht hier de vaak zeer
vermakelijke verhalen te citeren die men in tal van herinneringen kan aantreffen,
en die dikwijls doen blijken van Bloems bijzonder esprit, zelfs in omstandigheden
waarin de meesten tot stupor vervallen.
Het zou 1924 worden voor Bloem kon aankondigen: ‘Na een bijna-Gezelliaansch
zwijgen begint de Muze in mij [...] haar slaperige leden te rekken. Ik heb een deel
van een versje af.’ Het zou intussen nog een half jaar duren voor het kwatrijn, ‘een
soort grafschrift op mijzelf’, voltooid was: ‘... toen ik met mijn vacantie bij Jany [Roland
Holst] was en aan zee op hem zat te wachten, die aan het zwemmen was, is het
eruit gekomen.’ Het is het eerste vers van Media vita geworden: ‘Vermaning’. Ik heb
deze ontstaansgeschiedenis van een vierregelig gedichtje, waarmee Bloem ‘al jaren’
in het hoofd liep, verhaald, om duidelijk te maken hoe fundamenteel voor hem de
poëzie was, èn hoe afhankelijk ook de voortreffelijke vakman-dichter is van de
genade der grillige Muze. Uit een nader commentaar blijkt dan bovendien dat de
dichter er eigenlijk nog niet over tevreden was, omdat hij vond dat het onvoldoende
duidelijk wordt dat ‘Beetren’ in regel 4 terugslaat op de ‘zwakke ziel’ uit regel 1, en
niet op de ‘ijdelen’ uit regel 3, maar dat probleem heeft hij nooit bevredigender
kunnen oplossen.
Al eerder is er sprake van geweest hoe Bloem vervreemdde van De Beweging.
Er zijn spanningen gebleken met Van Eyck, die kritiek oefende op de portée van
Bloems gedichten, en die van hem het onmogelijke
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vergde: dat hij zijn levensbesef, zijn aard veranderen zou. Het is in dit verband op
zijn minst curieus te zien hoe achter Bloems rug zijn goede vrienden Van der Leeuw
en Van Eyck tot een verstandhouding komen waarin een onmiskenbare jalousie de
métier resulteert in iets dat nauwelijks anders betiteld kan worden dan als roddel:
‘Jacques die niets au serieux neemt, en zich in geen enkele ding tucht op kan leggen;
wat moet hij beginnen met menschen die voor een taak leven? De tegenwoordige
tijdsomstandigheden geven aan zulke menschen als Jacques en Nijhoff nog een
zekere achtergrond een zekere reden van bestaan, en de bewondering, die ze
genieten, komt veelal voort uit een behagelijk herkennen van eigen zwakheden.
Maar als de wind uit een anderen hoek gaat waaien, zal het gauw uit zijn.’ (Van der
Leeuw aan Van Eyck, 6 mei 1925). En zelfs: ‘Hij [Bloem] is beschaafd, geestig en
hartelijk. Maar over zijn vriendschap heb ik mij nooit illusies gemaakt.’ (id., 27 aug.
1925). Deze, voorzover dat controleerbaar is, onjuiste en onbillijke opmerkingen
vinden hun directe aanleiding in de ‘Gids-kwestie’: Van Eyck, in september 1923
gevraagd als poëzie-criticus voor De Gids, werd in mei 1925 als zodanig ontslagen.
De belangrijkste oorzaak was waarschijnlijk dat men Van Eycks kritieken met hun
‘spaghettizinnen’ onleesbaar vond, en zijn ethisch-normatieve oordeelvellingen
moeilijk aanvaardbaar. De mérites van de kwestie moeten hier evenwel blijven
rusten. Voldoende zij dat de ex-chroniqueur van De Gids van zijn vrienden
onvoorwaardelijke loyaliteit vergde, en dat dezen de zaak genuanceerd
beoordeelden. Tegenover Bloem stond Van Eyck in dit opzicht toch al argwanend,
omdat die het een jaar eerder had bestaan te bekennen dat hij het Gids-artikel over
Verwey (door Van Eyck zelf getypeerd als zijn geloofsbelijdenis) onleesbaar vond.
Toen nu Bloem reageerde op Van Eycks uitvoerige stuk over het conflict in het
septembernummer-1925 van De Witte Mier met de opmerking dat hij hem zijn aanval
op persoon en dichterschap van Roland Holst buitengewoon kwalijk nam: ‘een
dichter, in wiens schaduw jij niet kunt staan en nooit zult kunnen staan’ - en de
vriendschap op grond daarvan beschouwde als ‘onderbroken’, was Van Eyck niet
in staat te erkennen dat mijn vriend híj is die mij mijn feilen toont. Ondanks Bloems
latere verzoenende houding - onder handhaving van zijn standpunt - liep het op een
breuk uit, die in jaren niet geheeld zou worden.
Van Eycks lange artikel over Het verlangen (in Groot-Nederland van feb. 1926),
dat de legger is geworden van talrijke sindsdien verschenen beschouwingen, toont
helaas de aanwijsbare sporen van deze controverse.
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Inmiddels had in Bloems leven een zeer belangrijke gebeurtenis plaats gevonden:
in de zomer van 1925 was hij opgetreden als deskundige voor Frans en Engels bij
de eindexamens aan de Eerste meisjes-HBS in Rotterdam, en bij die gelegenheid
had hij de eindexaminanda Clara Hendrika Catharina Clementine Hélène Eggink,
geboren op 18 april 1906 in Utrecht, ontmoet. Tegen de winter ontmoette hij haar
opnieuw, en op 15 december al verloofden ze zich. Het leeftijdsverschil van bijna
twintig jaar doet vermoeden dat de haast veertigjarige dichter in het bijzonder knappe,
sportieve meisje zijn heimwee naar de gedroomde zuiverheid heeft geprojecteerd,
waaraan geen levend mens kan beantwoorden. Zijn vrienden schudden het hoofd
over de combinatie, maar op 4 november 1926 vond het huwelijk plaats: het echtpaar
Bloem ging wonen op de Westzeedijk 72b. Het ligt voor de hand dat de combinatie
hachelijk was: Bloem was tegen zijn veertigste allerminst meer een betrekkelijk
jonge man. Zij die hem gekend hebben in deze jaren, zeggen zonder uitzondering
dat hij eigenlijk nooit een jeugdige indruk gemaakt heeft. Er was in wezen nauwelijks
verschil tussen de dertiger Bloem en dezelfde man toen hij zestig was: uiterlijk, noch
ook in zijn wijze van optreden. Binnendijks indruk uit het jaar 1925 was: ‘die van
een notaris uit een zeer kleine provinciestad, met een bolhoed en een lange,
donkergrijze jas aan en zwarte schoenen [...], alles was even donker en
onkarakteristiek aan hem. Een keurige heer [...], een deftige heer [...] die op een
eigenaardige manier, een beetje stamelend en kuchend, allerlei anecdoten vertelde
en citaten prijsgaf.’ De poging van Clara Bloem om hem wat luchtiger en sportiever
te maken (er is uit 1931 een foto bewaard gebleven van Bloem in plus fours), had
maar zeer tijdelijk effect. Binnendijks indruk komt volkomen overeen met de mijne
van twintig jaar later, zij het dat de donkergrijze jas toen vervangen was door een
groene loden, en de bolhoed door een alpientje. Verder was er geen verschil. Bloems
jonge vrouw was allerminst degene ‘Die aan zijn tafel, needrig en tevreden, | De
gaven aanneemt in een stil gebaar’, zoals hij zich misschien had voorgesteld, maar
veel meer iemand met de mentaliteit van ‘I know where I'm going’. Ook voor haar
heeft naar haar eigen woorden tot op zekere hoogte gegolden wat alle latere vrienden
van Bloem in verschillende toonaarden hebben getuigd: hij kon bijzonder vriendelijk
en hartelijk zijn, maar hij bleef in wezen gereserveerd, op een afstand: wèrkelijke
intimiteit bleek onbereikbaar. Ze heeft althans zelf gezegd: ‘Hij hield alleen maar
van zijn ouders, zijn broer en zijn zuster.’ Het is trouwens tekenend dat Bloems
liefdes-
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gedichten alle betrekking hebben op zijn ouders en op zijn zoon - met als enige
uitzondering enkele van zijn allerlaatste verzen. Hoevele gedichten liggen daar niet
tussen die getuigen van ontgoocheling en bitterheid; maar vrijwel steeds tegelijk
van het bewustzijn dat er niet gesproken kan worden van schuld: het leven, en
vooral de ‘daaglijkschheid’, drijft mensen uit elkaar, het ‘gewoon geluk | Klein
schijnend maar de meeste’, - in tegenstelling tot de ‘halcyonische’ incidentele
gelukservaring - is bij uitstek ‘moeilijk’. De geboorte van zijn zoon Wim (Jacobus
Willem Cornelis, genoemd naar de grootvader) op 8 september 1927, bezorgde
hem voor jaren een schijnbaar onwankelbaar centrum voor zijn diepste affecties,
zoals blijkt uit verscheidene gedichten. Juist een week voordien had hij, na talrijke
botsingen met de directie wegens zijn weinig stipte taakvervulling, ontslag gekregen
bij de NRC. Ook nu weer meende hij het heil te vinden aan de andere zijde: van het
particuliere bedrijf ging hij naar de overheidsdienst; als waarnemend griffier werd
hij verbonden aan het kantongerecht te Rotterdam. Hij hoopte op een toekomstige
positie als kantonrechter: ‘Dat is iemand die beschikt over loisir, hetgeen iets anders
is dan vrijen tijd.’ Een half jaar later (mei 1928) volgde de benoeming tot griffier in
De Lemmer. Het gezin-Bloem vestigde zich in Sint-Nicolaasga. Het is, gegeven
Bloems mentaliteit, intussen wel vanzelf-sprekend dat de rust van het platteland al
spoedig werd ervaren als ‘drukkend isolement’, en een jaar later was het ‘hier
vreeselijk, de eenzaamheid, het weer, de geldzorgen.’ Zijn Rotterdamse vrouw kan
het moeilijk ànders ervaren hebben, ondanks de afwisseling die de bezoeken van
Du Perron, de Marsmans, Slauerhoff en de oudere vrienden van tijd tot tijd brachten.
Theun de Vries heeft in Meesters en vrienden verteld hoe hij in die tijd geregeld bij
de Bloems kwam, waar hij gezelligheid, troost, en niet in de laatste plaats een literaire
leerschool, vond. Enerzijds door de gesprekken, vooral over de Engelse poëzie,
die inmiddels Bloems uituitgesproken voorkeur was gaan genieten, bovenal Rossetti
en de late Yeats; anderzijds door zijn poëtische praktijk. ‘Bloem was na een dichterlijk
stilzwijgen van jaren weer gaan schrijven’, zegt De Vries, en inderdaad: de eerste
opflakkering in 1924 was het jaar daarop slechts gevolgd door nog een tweetal
verzen - waaronder echter een van zijn meesterstukken, ‘Herfstdag’, ontstaan toen
hij op een najaarsdag in de trein tussen Haarlem en Den Haag door de bollenstreek
reed. Van de ‘ébauches’ uit het voorjaar van 1925 kwam alleen ‘Eerste lentedag’
vier jaar later nog tot voltooiing. Er is geen bijzondere reden aan te geven waarom
de
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dichter, nadat hij in 1929 nog een tweetal verzen had geschreven, in de tweede
helft van 1930 plotseling weer ‘aan de schrijverij’ geraakte, maar in december had
hij tien verzen voltooid. Het zijn verzen van het ouder worden, van ontgoocheling
en eenzaamheid, doch zeker niet alleen van uitzichtloosheid: ze hebben overwegend
een zachte, innerlijke glans: van ‘duivenveeren’ tot ‘parelzwart’; ‘het gedempte en
't zacht- | Befloerste stralen’ overheerst erin, al zijn ze haast alle geschreven onder
de schaduw van dood en vergankelijkheid; er is nauwelijks een gedicht bij waar niet
het ‘voorbij’: de dood, het graf, de grafsteen, het kerkhof, de leegte, het point d'orgue
vormt: ‘Media vita in morte sumus’. Het blijft verbazingwekkend dat vrijwel ieder
spoor van zelfbeklag ontbreekt. Het is het menselijk lot dat Bloem in deze verzen
gestalte geeft, niet zijn particuliere klacht tegen het leven, en dàt bij volledig behoud
van de persoonlijk doorleefde toon. Te verbazingwekkender waar hier een
mutatiesprong is opgetreden tussen ‘het verwende kind’ met zijn soms haast
paranoïed aandoende houding tegenover de wereld, en deze ontroerende,
persoonlijke, en tegelijk algemeen-geldige poëzie, volkomen gespeend van het
accidentele.
Nog tijdens deze poëtische eruptie, in de zomer van 1930, ging hij erover denken
een nieuwe bundel uit te geven. Bij Enschedé, het oude drukkershuis waaraan Jan
van Krimpen enige jaren tevoren verbonden was geraakt en dat vooral dank zij hem
zijn oude glorie heeft herkregen. Het is opmerkelijk hoe zich de stijl van dichter en
typograaf in gelijke zin ontwikkeld had: de wat precieus-sierlijke maker van de
Palladium-uitgaven was op zíjn gebied gekomen tot dezelfde aristocratische
beheersing als zijn vriend de dichter. Voor beiden gelijkelijk gelden mutatis mutandis
de artistieke idealen die Bloem aldus heeft geformuleerd: ‘De grootste kunstenaar
schijnt mij altijd deze te zijn, die het grootst mogelijke traditionalisme verbindt aan
de grootst mogelijke oorspronkelijkheid’, en: ‘een gedicht is beter naarmate men de
woorden ervan minder merkt.’ (1925) Het is overigens duidelijk dat deze uitspraken
van Bloem meer te maken hebben met de man die de onvergetelijke maxime:
‘Dichten is afleeren’ formuleerde, dan met het besproken werk, zo goed als de
omschrijving van de soort poëzie die hem bovenal dierbaar was: ‘die op eenvoudige,
haast vanzelfsprekende, wijze groote en diepe dingen over het leven zegt.’
Het eerste exemplaar van Media vita ontving Bloem op 1 augustus 1931; het boek
kwam in september in de handel in een oplage van 175 exem-
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plaren, waarvan 25 op Hollands papier. Het grote formaat was gekozen op verzoek
van de auteur. Hij ontving een honorarium van fl.300,-, en voor de in 1933, op kleiner
formaat, in wat grotere oplaag verschenen, goedkopere herdruk nog eens fl.150,-.
Intussen was Bloem per 1 juni bevrijd uit het ‘Friesch Cayenne’ door zijn
benoeming tot griffier van het kantongerecht in Breukelen, waar de familie ging
wonen in het huis De Zwaluw, dat een achtertuin had die uitkwam op de Vecht. In
dit ‘paradijs’ waren zijn ambtelijke besognes minimaal. Hij had een klerk gevonden
die tegen een zeer bescheiden vergoeding het administratieve werk deed, zodat hij
zich ertoe kon bepalen eens per week de zitting bij te wonen, hetgeen, volgens het
verhaal van een van zijn vrienden, ook nog slechts onder heftig protest gebeurde.
Het staat wel vast dat het archief niet bijzonder punctueel werd bijgehouden, want
nog jaren later, na de opheffing van ‘Breukelen’, was het op het Utrechtse
kantongerecht een schrikwekkend vooruitzicht als iets in het Breukelse archief moest
worden nagezocht. ‘Het slecht vervullen van onnoozle plichten’, was in ambtelijke
termen bezien zeker geen hyperbool.
Sinds maart 1931 had Bloem op zich genomen de poëzie te recenseren in Den
Gulden Winckel, en ook dat geschiedde al gauw alleen omdat zijn vrouw hem voor
het blok, in casu haar schrijfmachine, zette, opnieuw onder heftige protesten en
verzuchtingen dat het leven hem zo slecht bedeeld had. Intussen heeft hij in de
jaren 1931-1938 toch veertig stukken aan het tijdschrift bijgedragen, al klaagde hij
al na korte tijd dat hij ook dit baantje meer dan beu was. Nìet anders ging het met
de vertalingen die hij op zich nam; ook die kwamen alleen tot voltooiing dank zij het
krachtdadig ingrijpen van Clara Bloem. Met andere woorden, zijn haast
spreekwoordelijk geworden indolentie was eerder toegenomen dan verminderd
sinds hij de zorg had voor een gezin.
In januari 1932 bracht de dichter een bezoek aan België, waar hij lezingen hield
in Gent en Brussel, en hem in de laatste plaats een officiële ontvangst werd bereid
door de Vlaamse PEN-club. Intussen waren de spanningen in zijn huwelijk te groot
geworden, zodat in september het besluit tot een scheiding viel. ‘Ofschoon wij elkaar
verschikkelijk graag mochten, ging het toch eigenlijk niet zo goed’, zou Clara Eggink
er veertig jaar later van zeggen, en dat is eigenlijk ook wat men er bij Bloem zelf
over vindt: de ‘Daaglijkschheid’
... maakt dat zij die boven daaglijkschheden
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Elkaar voor immer dachten toegewijd,
Hoewel in tranen, scheiden van elkaar.

Het jaar 1932 bracht Bloem een cumulatie van schokkende ervaringen: op 4
november, enkele weken voor de scheiding werd uitgesproken, overleed, 71 jaar
oud, zijn moeder. Het hoeft niet meer gezegd te worden wat de uiteindelijke
verdwijning van het ouderhuis - en juist op dit ogenblik - voor hem moet hebben
betekend, ook al was de dood voor de oude dame een verlossing.
En daarbij was er ook in het vlak van de literaire relaties nog een conflict ontstaan,
met Nijhoff, die in De Gids van juni 1932 Media vita had besproken, en daarbij van
weinig waardering had blijk gegeven: ‘eer de bekentenissen van een afgedreven
mens dan die van een voltooid dichter’, en ‘een armoedige retoriek, lang niet op het
vroeger peil’. Terecht of ten onrechte ervoer de veroordeelde dichter de, aantoonbaar
onjuiste, kritiek als ‘niets anders dan een persoonlijke, volkomen extra-literaire
perfidie’. Aan De Gids, die een derde van zijn laatste bundel had gepubliceerd, wilde
Bloem dan ook niet meer meewerken zolang Nijhoff in de redactie zat. Daaraan
heeft hij zich gehouden: eerst in 1934, toen Nijhoff redacteur-af was, kwamen er
weer verzen van hem in dit tijdschrift. De ironie van het lot wilde dat de beide met
elkaar gebrouilleerde poëten, onafhankelijk van elkaar, in de herfst van 1932 tot het
besluit waren gekomen Nederlands te gaan studeren in Utrecht, zodat ze samen
bozig op de collegebanken zaten bij De Vooys. Het verschil was - het spreekt haast
vanzelf - dat Bloem het er al gauw bij liet zitten, terwijl Nijhoff zijn studie vijf jaar later
zou afsluiten met een doctoraal examen.
In het voorjaar van 1933 was Bloem ‘er beroerder aan toe dan ooit van mijn leven.’
Hij had meer dan hartgrondig genoeg van letterlijk alles en allen, en dacht erover
na de opheffing van het kantongerecht (per 1 januari 1934) zich in eenzaamheid
terug te trekken in Zuid-Frankrijk. Dat er van dit voornemen even weinig terecht
kwam als van het, ook tien jaar voordien al gekoesterde, idee in de uitgeverij te
gaan, zal niemand meer verwonderen.
Het was ook in deze tijd (april 1933) dat Bloem lid werd van de NSB. Met vrijwel
zijn hele generatie deelde hij een grondige weerzin tegen elke nivelleringsgedachte;
zij geloofden in een traditionele, aristocratisch-hiërarchische ordening van de
samenleving, en zagen reeds het liberalisme als een typisch verval-verschijnsel,
om maar niet te spreken van het socia-
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lisme, dat alle door hen beleden waarden eenvoudig zou wegvagen en de wansmaak
van het geestelijke plebs zou doen zegevieren. Bloem zag reeds de negentiende
eeuw als ‘een tijd [...] al flink door hun liberalisme vervuild’, maar die stond toch nog
ver boven ‘de verworpenheid van deze dorperlijke eeuw’, die ‘verpest wordt door
democraten en revolutionairen, van allerlei schakeeringen van rood (de flauwst-rosen
zijn wellicht nog het ergst).’ (1926) Volgens zijn eigen zeggen zou hij ook onder
pseudoniem hebben meegewerkt aan De Bezem, maar uit het archief van het blad
is dit niet gebleken. Het waren de ideeën van Charles Maurras en zijn Action
Française, die inspirerend op Bloem en zijn vrienden werkten, maar diens schreden
op het pad der collaboratie hebben zijn Nederlandse geestverwanten naderhand
allerminst gevolgd. Bloems politieke ‘activiteit’ vond een spoedig en eigenlijk niet
onvermakelijk einde: Hij bracht een bezoek aan de leider van de NSB, waarbij vrijwel
direct bleek dat de heer Mussert Maurras en zijn werk in het geheel niet kende.
Bloem vond vanzelfsprekend dat men zich niet kon encanailleren met barbaren die
hun eigen afkomst niet kenden, en daarmee had het nationaal-socialisme voor hem
afgedaan. Dat neemt niet weg dat hij een overtuigd ultra-conservatief bleef, zij het
niet zonder zelfironie, getuige een (latere) uitspraak als: ‘Iedere verandering is een
verslechtering, zelfs een verbetering.’ En natuurlijk wist hij ook heel wel dat zijn
verheerlijking van het ‘ancien régime’ een idealisering was. Waar hij evenwel zich
met hart en ziel tegen afzette, was de ethiserende, wollige, mensenliefde, die uitging
van een naar zijn overtuiging irreëel mensbeeld. Bloem onderschreef zonder twijfel
de uitspraak van Roy Campbell: ‘I hate ‘Humanity’ and all such abstracts: but I love
people. Lovers of ‘Humanity’ generally hate people and children, and keep parrots
or puppy dogs.’ Met zijn principieel onspeculatieve geest prefereerde hij verre de
feitelijke omgang met mensen boven de abstracte liefde voor de mensheid. De
vaagheid van ‘de heeren humanitaristen’ had Bloem trouwens al eerder uitvoerig
aan de orde gesteld, in zijn ongehoord harde aanval op Just Havelaars De nieuwe
mensch, en dus op de Stem-mentaliteit, in het notoir geworden stuk ‘De oude
mensch’ uit De Gids van juni 1929 (dat hij later in zijn Verzamelde beschouwingen
niet heeft willen herdrukken). Over dit artikel heeft Ter Braak opgemerkt dat het
onbarmhartig was en juist; ‘vooral door zijn meedogenloze citaten. De hautaine
dichter velt hier over ‘den moraliseerenden Hollandschen dilettant’ een vernietigend
vonnis.’ Het is het begin geweest van de felle strijd die zou culmineren in Du Perrons
Uren met Dirk Coster.
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Nog éénmaal heeft Bloem zich in de literair-politieke discussie gemengd door het
artikel ‘Vorm of vent’ uit 1932, dat alleen al door zijn titel, die tot slogan is geworden,
literair-historisch belang bezit. Men zie in dit verband het proefschrift van J.J.
Oversteegen. Terloops mag nog worden opgemerkt dat zijn oude vriend Greshoff
bij deze gelegenheid aardig op de hak wordt genomen als ‘bekeerd aestheet, die
thans zijn juveniele jasje gekeerd heeft.’ Opmerkelijk is dat Bloem bij de start van
Forum al de betrekkelijkheid van de door hemzelf zo voorbeeldig geformuleerde
controverse overtuigend heeft aangetoond. Al eerder trouwens, in 1929, had hij
geponeerd: ‘Een kunstwerk is een geheel van elementen, waarvan het
schoonheidselement natuurlijk wel het beslissende, maar nog geen eens het
belangrijkste uitmaakt.’ En: ‘het doel waarnaar elk modern dichter hoort te streven
[...] [is]: een kunst te zoeken, natuurlijk als ademhalen, waarin de woorden niets
meer willen schijnen dan zij zijn en een vers aandoet, alsof men het in gewone
alledaagsche woorden niet anders zou kunnen zeggen.’ Een mal voor de
Forum-opvattingen, met dit verschil dat Bloem zich hoedt voor overdrijving, en er
nadrukkelijk aan toevoegt: ‘(‘Alsof’, ik aceentueer dit woord, want daarin zit heel het
wezen en de reden dezer kunst).’
Na de opheffing van het kantongerecht in Breukelen logeerde de dichter enkele
maanden bij zijn vriend en oud-NRC-collega G. Zalsman, en daarna bij zijn zuster
Ini in Den Haag. In augustus verhuisde hij naar de Scheveningsche laan 109 in
Kijkduin. Onderwijl trachtte hij een nieuwe betrekking te vinden, en overwoog zelfs
te emigreren naar Transvaal. ‘Ik kan zoo werkelijk niet meer leven.’ In Kijkduin
woonde Clara Eggink weer enige tijd bij hem in, maar in mei 1936 trok Bloem met
achterlating van zijn meubels naar Den Haag, waar hij na een kort verblijf aan het
Noordeinde, met zijn zuster op kamers was bij de actrice Joekie Broedelet, op de
Hooigracht ID.
Intussen had hij in december 1935, na zijn gedwongen ‘otium sine pecunia,
hoezeer cum dignitate’, een klein baantje gekregen op het departement van Sociale
Zaken, ‘dat mij teveel geeft om dood te gaan en te weinig om van te leven’, en dat
hij zou houden tot juli 1942. Over de werkzaamheden aan het Ministerie bestaan
weer tal van apocriefe en authentieke anecdoten, waarvan de gemeenschappelijke
teneur voor de hand ligt. Volgens Bloems eigen (latere) mededelingen echter was
het ambt zo weinig slopend dat het eerder inspanning kostte niet ‘bij’ te zijn. Er
volgde in mei 1937 weer een verhuizing, nu naar de Duinlaan 143 in
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Kijkduin, een huis dat hij twee jaar later zou opgeven; hij liet toen zijn meubels en
boeken opslaan en trok in bij Clara Eggink, in de Hoek van Hollandlaan 4, na de
ontbinding van haar huwelijk met Jan Campert.
In die tussentijd was een nieuwe bundel gedichten tot stand gekomen, waarvan
de eerste waren geschreven in het late najaar van 1933. Het is niet onbegrijpelijk
dat de gebeurtenissen in 1932 hem zodanig hadden aangepakt, dat zijn ervaringen
zich niet eerder tot poëzie konden verdichten. In januari 1934 verscheen evenwel
een achttal verzen in De Gemeenschap onder de verzameltitel ‘Monodrama's’. In
1934, en ook in '36, was Bloem weer redelijk produktief (in beide jaren negen
gedichten), en in de late zomer van 1936 was er overleg met Van Krimpen over de
uitgave van een nieuwe verzameling. Zoals gebruikelijk, werkte dit vooruitzicht
stimulerend, zodat hij in de laatste maanden van dat jaar en in het eerste kwartaal
van 1937 nog twaalf gedichten schreef of voltooide. Van het allerlaatste moment
dateren de opdracht en het slotgedicht ‘Aan W.’. De dichter had grote moeite om
een geschikte titel te vinden. Nog op 17 november schreef hij aan Van Krimpen:
‘Een titel weet ik ook niet, laten ze er maar gewoon ‘Gedichten’ op zetten.’ Het
bijeenbrengen en inzenden van de kopij leverde al niet minder problemen op; er
ontstond natuurlijk weer vertraging doordat de dichter nog nieuwe verzen in zijn
hoofd had, oude wilde afmaken, de ontwerpen niet kon terugvinden, en zelfs op
zeker ogenblik een heel schrift met gedichten kwijtgeraakt was. De verschijning
moest enige malen worden uitgesteld, maar op 7 mei, enkele dagen voor zijn vijftigste
verjaardag, kon hij dan toch de ontvangst bevestigen van de eerste exemplaren.
Hij kreeg voor De nederlaag fl.200,-; de bundel werd nog een keer herdrukt in 1941.
Nog steeds zijn ‘leven’ en ‘dood’ de kernwoorden van deze poëzie, maar veel
centraler zijn noties als ‘gescheiden zijn’, ‘eenzaamheid’, ‘pijn’, ‘leed’ en de dodende
‘daaglijkschheid’; veel minder ook is het besef ‘dat de vroege droomen | Achter de
jaren niet gestorven zijn’ als tegenwicht aanwezig, al valt het visioen van wat het
leven had kunnen en moeten zijn, veelal ondergronds, telkens weer als drijvende
kracht tot de creatie te bespeuren - en in de kadergedichten de liefde voor het kind,
‘maar dat is genoeg.’ Het wonderbaarlijke, ook weer, of zelfs juist, bij deze verzen,
is dat de dichter zeer duidelijk de aanleiding tot zijn verzen vindt in zijn
levensomstandigheden, maar dat er van persoonlijke wrok, die hij in zijn dagelijkse
uitingen zelfs leek te cultiveren, geen spoor meer te vinden is in zijn poëzie (met
uitzondering van één, ongebundeld ge-
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bleven vers): de eigen ervaringen zijn hier steeds gelouterd tot een doorleefd
ondergaan van het algemeen-menselijk lot.
De bundel gaf terloops nog aanleiding tot een schermutseling met Ter Braak die
in Het Vaderland een opmerking had gemaakt over Bloems reactionair-politieke
‘hobbies’, welke karakteristiek door de dichter verontwaardigd werd afgewezen in
een repliek, waarvan Ter Braak de portée vervolgens weer interpreteerde als een
doorslaggevend bewijs voor de juistheid van zijn kenschetsing.
Na mei 1939 had Bloem gedurende tien jaar geen vast eigen onderkomen meer
en leefde hij, veelal vergezeld van zijn zoon Wim, en meermalen ook van diens
moeder, ‘sur la branche’, zoals hij het zelf uitdrukte. De komst van de Duitsers
verdreef hem uit Kijkduin naar Voorburg (Pension Klein Mathenesse), waarheen hij
in september 1940 verhuisde. Per 1 juli 1942 werd hij benoemd in zijn laatste
ambtelijke functie: griffier van het kantongerecht Zutfen. Kort voordien, in januari en
mei 1942 - nog juist voor de Kultuurkamer verdere publikaties onmogelijk maakte waren twee plaquettes verschenen bij A.A.M. Stols: de lezing Over poëzie, gehouden
omstreeks 1938 voor Oefening Kweekt Kennis (oplage: 500), en het bundeltje Enkele
gedichten (een negental) voorafgegaan door een inleiding, die eveneens voor
‘Oefening’ - op 21 december 1941 - als introductie had gediend voor een voordracht
van eigen verzen (oplage: 1000). Juist in deze korte, schijnbaar zo simpele, stukjes
is Bloem erin geslaagd zeer principiële inzichten over poëzie en over het ontstaan
daarvan onder woorden te brengen. En hier ook formuleert hij weer zijn levenslange
poëtische ambitie: ‘zuiverheid’, nader toegelicht als: ‘enkele essentiëele dingen van
het leven zoo uit te spreken, dat dit alleen van mij en van niemand anders zou
hebben kunnen zijn.’ Hij sluit zichzelf op grond van de beperktheid van zijn terrein
buiten ‘de rijen der grootste dichters’, maar getuigt tezelfdertijd van een waardig
zelfbesef.
Evenmin als de periode 1938 tot 1942 was de latere oorlogstijd poëtisch bijzonder
vruchtbaar. Maar opmerkelijk is dat ook het tiental gedichten in september 1945
gepubliceerd in het bundeltje Sintels, de in deze omstandigheden zo voor de hand
liggende offers aan de actualiteit niet brengt - zelfs niet het later wegens zijn
‘accidenteele’ karakter ongebundeld gebleven vers ‘Rotterdam’, uit 1940, dat in het
‘revue-spel’ Hart van Rotterdam was opgenomen. Daarnaast dateren trouwens
maar zes verzen uit de oorlogsjaren zelf. Het eerste daarvan, ‘Dichterschap’ toont
opnieuw aan hoe volledig Bloem door zijn als menselijk lot doorleefde dichterspro-
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blematiek werd geobsedeerd. Jaren na zijn vijftigste verjaardag immers (in 1942 of
1943) reageerde hij op een uitspraak van Ter Braak in diens al genoemde artikel
over De nederlaag: ‘...er zullen maar weinig dichters in Nederland zijn, die de
rechtvaardiging van hun bestaan zo uitsluitend en ook zo subliem hebben gezocht
en gevonden in de bekentenis door de poëzie van een negatief dat door een accent
van waarachtigheid tot positief wordt.’ Het vers vraagt zich immers af:
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten,
Voor de rechtvaardiging van een bestaan,

en Bloem doet ook in dit gedicht precies wat Ter Braak in het bewuste citaat stelt.
En opnieuw, in die vier sublieme Sapphische strofen van ‘Na de bevrijding I’,
brengt de dichter op persoonlijk doorleefde wijze een gevoel van bevrijding tot
uitdrukking dat zijn oorsprong vindt in de benauwenis van deze bezetting en dit
oorlogsgeweld, maar dat in wezen van alle tijden is. De bundel verscheen in een
oplaag van 1500, en werd een jaar later herdrukt in 1000 exemplaren. De dichter
kreeg er in totaal fl.656,25 voor.
Na een verblijf in twee pensions in Warnsveld (zijn boeken bevonden zich in een
huis aan de IJsselkade in Zutfen), woonde hij in het laatste oorlogsjaar met zijn zoon
en Clara Eggink op de Deventerscheweg in Zutfen, waar zij bij de bevrijding
ternauwernood aan de dood ontsnapten: het dak werd van het huis geslagen en
een granaat doorboorde een juist door Wim verlaten bed. Clara Eggink, die licht
gewond was geraakt door granaatscherven, keerde terug naar Amsterdam, en
Bloem trok met zijn zoon opnieuw in het Warnsveldse Pension Derkshof aan de
Rijksstraatweg 130, waar hij het alweer spoedig ‘onuithoudbaar vervelend’ vond,
en zich ‘verguisd en verbitterd’ voelde. Hij hield het evenwel uit tot zijn zoon een
jaar later eindexamen deed. Maar op dat ogenblik nam hij dan ook, negenenvijftig
jaar oud, zijn ontslag, en ging eveneens naar Amsterdam. Zijn bibliotheek verhuisde
op een open vrachtwagen naar de zolders van de uitgeverij L.J. Veen.
De Zutfense tijd van de late zomer 1945 tot het najaar van 1946 had opnieuw
een tiental gedichten opgeleverd, die in januari 1947 gebundeld verschenen onder
de titel Quiet though sad, in een oplaag van 1000 plus 25 op Hollands papier. De
teneur van deze verzen varieert van berusting en gelatenheid tot aanvaarding en
de zachte glans van de persoonlijke gelukservaring (die in slechts een enkel van
de gedichten geheel afwezig is), al is het soms alleen als achtergrond waartegen
's levens ontoereikendheid
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wordt afgemeten. Zijn voornemen ‘het boek over Huet te schrijven, dat ik nu al jaren
lang als mijn laatste levensdoel zie’, kwam echter niet tot verwerkelijking, zoals hij
wel voorzag: het zou hem ‘wel evenzeer [...] mislukken als alles mij mislukt is.’
Een ogenblik heeft Bloem in het najaar van 1946 nog het plan gekoesterd te
hertrouwen met Anna Jagtenberg, maar het besef dat hij al eerder had uitgesproken
in het vers ‘Afstand’ uit Sintels, zal hem ook ditmaal hebben weerhouden. Een reeks
van vrienden, onder wie de echtparen Boex in Amsterdam, Bouman in Zwolle en
Gispen in Den Haag, en later ook de vader van Hans Lodeizen, en mevrouw Pierson
in Ommen, ontfermden zich over hem, zowel door hem, soms voor lange perioden,
te logeren te vragen, als door het bieden van materiële steun.
Geruime tijd verbleef hij ook op de Pauwhof in Wassenaar, onder andere
gedurende een aantal maanden vóór hij een reis van een half jaar maakte naar
Zuid-Afrika, die hem, na het bezoek dat Roland Holst er had gebracht, vanuit dat
land was aangeboden. Hij vertrok op 13 december 1947, en keerde terug in juni
1948, voldaan over de allerwegen ondervonden hartelijkheid en het verblijf bij zijn
oude vriend Greshoff, maar ondanks zijn angst voor een Russische invasie toch
ook blij weer terug te zijn, en dat niet alléén om der wille van zijn zoon: hij was zich
daarginds ook bewust geworden van zijn diepe verbondenheid met het eigen land.
Het zou nog anderhalf jaar duren voor er een eind kwam aan zijn zwervend
bestaan: op 5 december 1949 vond hij een vast adres in het Witsen-huis aan het
Oosterpark 82 in Amsterdam, waarvan hem de benedenverdieping ter beschikking
was gesteld. Ook eind 1946 had hij daar al korte tijd verbleven, maar nu eerst was
het huis werkelijk bewoonbaar gemaakt. Pas daar ook werd hij herenigd met zijn
bibliotheek, die al die tijd opgeslagen was geweest.
Bloem was niet iemand die te koop liep met zijn eruditie, en meermalen is de
indruk gewekt dat zijn enorme boekerij meer te maken zou hebben met bezitsdrift
dan met de behoefte de inhoud ervan te kennen. Zelf heeft hij die legende ook wel
aangekweekt door raillerende opmerkingen als: ‘Ik houd zoo ontzettend veel van
bladeren in boeken, en niet van lezen. Daarvoor heb ik geen geduld, en ik kan er
mijn gedachten niet bij houden.’ Nu spreekt het vanzelf dat hij lang niet alles wat hij
bezat, had gelezen - daarvoor zouden verscheidene mensenlevens nodig zijn
geweest -, maar men moet allerminst onderschatten wat hij wèl, en vaak zeer
grondig, kende. Hij heeft eens gezegd: ‘Mijn ambitie is de Europese poëzie
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van de Romantiek tot de Eerste Wereldoorlog te kennen.’ En wat hij daarvan niet
wist, was de moeite van het opnoemen nauwelijks waard. Zelfs obscure derde- en
vierderangsdichters waren hem niet ontgaan. Bovendien bezat hij een wonderlijk
talent om door ‘browsing’ zich in een minimum van tijd een vaak zeer treffend oordeel
te vormen over een boek of een auteur: hij snuffelde - letterlijk en figuurlijk - een
kwartier in een boek rond, en dan wist hij, haast zonder mankeren, wat het waard
was. Zo strekte zijn literaire kennis zich uit, ver buiten die negentiendeen vroeg
twintigste-eeuwse Engelse, Nederlandse, Franse en Duitse literatuur. Inderdaad
kwam op de eerste plaats de poëzie, en vooral de lyriek. Onder de Engelse lyrici
waren het naast Rossetti en Yeats vooral ook A.E. Housman en de schromelijk
onderschatte dichter Thomas Hardy die zijn voorkeur hadden, en haast levenslang
is ook de Italiaan Leopardi een van zijn meest geliefde dichters geweest. (Om diens
werk in het oorspronkelijk te kunnen lezen, heeft hij zich zelfs tot driemaal toe aan
de studie van het Italiaans gezet.) Van zijn grote kennis van en liefde voor de
Europese poëzie vindt men een afspiegeling in de alleraardigste pocketbloemlezing
die met recht tot titel heeft: Persoonlijke voorkeur (1958). Hij speelde, als de
omstandigheden er aanleiding toe gaven, met souvereine beheersing, met een
onuitputtelijke voorraad citaten. Met de twintigsteeeuwse avant-gardistische poëzie
voelde hij minder affiniteit: ‘Ik ben minder Eliotist dan Bloemist’; wat Frankrijk betreft
hield zijn werkelijke belangstelling op met Apollinaire, terwijl de Duitse expressionisten
hem evenmin lagen, en wel allerminst - ook dat spreekt op verscheidene gronden
vanzelf - de humanitaire. Over een Nederlandse dichter die invloed van de Duitse
expressionisten was gaan vertonen, constateerde hij eens dat die aardig ‘herabge
Trakld’ was. Opmerkelijk is dat in de latere jaren zijn geboeidheid door poëzie
verminderde. De man die gezegd heeft ‘dat het dichtwerk van een mensch over het
algemeen van weinig belang is voor zijn biografie, en omgekeerd’, las toen met
graagte juist biografieën - niet in de laatste plaats van schrijvers. En daarnaast
onafzienbare hoeveelheden ‘trillers’, zoals hij detectives placht te noemen.
Evenzeer opmerkelijk is dat hij in wezen weinig oog en oor had voor andere
kunsten dan de literatuur. Noch voor de schilderkunst, noch voor de muziek liep hij
warm, en al nauwelijks méér voor de schouwburg. Daar stond wel tegenover dat hij
een groot bioscoopganger was, maar zijn affectie voor de ‘trilbeelden’ lag eerder in
de orde van de detectives dan van de cinéfilie.
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Intussen was Bloem na de oorlog een gevestigd en algemeen erkend dichter
geworden, ook buiten de kleine kring van de poëzieliefhebbers - hóe klein die was,
wordt wel duidelijk door de oplagen (enkele honderden) van zelfs zijn beste bundels
als Media vita en De nederlaag. In het late voorjaar van 1947 verschenen voor het
eerst zijn Verzamelde gedichten, in een oplage van 2000 [?] exemplaren, en al in
augustus waren ze uitverkocht, zodat Stols besloot tot een herdruk van nog eens
2000. Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika (op 8 april 1948) dateerde de dichter het
‘Naschrift bij den derden druk’, die in juni werd gedrukt. Zesduizend exemplaren
van een niet goedkope uitgave, in zo korte tijd: het was als poëtisch publiekssucces
een gebeurtenis. Eerst nadien kwam ook de ‘officiële’ erkenning van Bloems
dichterschap: in 1949 kreeg hij de Constantijn-Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre.
In 1950 bundelde hij ook een aantal essays onder de titel Verzamelde
beschouwingen, die hij liet voorafgaan door een ‘Voorrede’, waarin hij toelichtte dat
hij sommige fel-antidemocratische uitvallen uit de oorspronkelijke stukken, in het
licht van de latere gebeurtenissen: van ‘een beestachtigheid, waarbij vergeleken
de slechtste democratie nog een idylle was’, had weggelaten of verzacht. In de
na-oorlogse jaren was hij - overigens wel om buiten-politieke redenen - curieus
genoeg enige tijd lid geweest van de PVDA. Ook op literair-organisatorisch terrein
ontplooide Bloem voor het eerst enige activiteit: van 1946 tot 1951 was hij bestuurslid
van het Nederlands PEN-centrum, in welke hoedanigheid hij - als eregast - in 1947
het congres in Zürich bijwoonde; van mei 1957 tot de zomer van 1958 zou hij nog
vice-voorzitter zijn van de Vereniging van Letterkundigen. Nog eenmaal ook zou hij
een meer dan incidentele literair-journalistieke activiteit ontplooien: gedurende het
jaar 1951 werkte hij intensief mee aan Elsevier's Weekblad.
Het was ook in de jaren vijftig dat Bloem, eigenlijk voor het eerst, geregeld - haast
jaarlijks - buitenlandse reizen ging maken, naar Cannes, naar Parijs, maar vooral
naar Italië. Overigens bleef zijn verblijf in die steden, in Rome, in Verona, ook vrijwel
beperkt tot café-terrasjes op een zonnig plein. Hoogstens liet hij zich in een tram
wat rondrijden door de stad. Zwèrven in den vreemde was wel het laatste wat bij
hem zou opkomen.
De poëzie werd een intermitterende aangelegenheid, al zakte het niveau ervan
niet: in 1950 kwam Liefde uit, in 75 exemplaren gedrukt voor ‘De vrienden van J.C.
Bloem’, waarin naast twee oudere verzen een drietal recente was opgenomen. Deze
laatste werden, gebundeld met zeven an-
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dere, in de handel gebracht onder de titel Avond (november 1950) in een oplage
van 1000 plus 15 op Hollands papier. Ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste
verjaardag, op 10 mei 1952, werd Bloem benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau, en in diezelfde maand ontving hij de P.C. Hooftprijs voor het
bundeltje Avond. Een laatste negental gedichten kwam uit, kort voor 's dichters
zeventigste verjaardag, in april 1957: Afscheid. Intussen had Bloem op 10 februari
1953 de inscriptie voor het monument op de Grebberg geschreven, en uit 1960
dateert het kwatrijn dat in alle dodenboeken van de Oorlogsgravenstichting is
opgenomen.
In het voorjaar van 1957 werd Bloem, voor het eerst sinds meer dan veertig jaar,
ernstig ziek. Met acute appendicitis, waarbij complicaties kwamen, werd hij
opgenomen op een macaber-negentiende-eeuwse zaal in het Binnengasthuis, door
welk verblijf hij zich, na de eerste moeilijke week, met de nodige humor heen sloeg.
In de zomer van dat jaar verbleef hij bijna zes weken in Italië; de reis was hem
aangeboden door vrienden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
Eind 1959 verliet Bloem Amsterdam, om te gaan wonen in het Overijselse
Kalenberg. Clara Eggink legde haar woonboot, De Wijze Uil, tegenover het
boerderijtje dat ze had gekocht. Daarheen nodigde ze de dichter, die, temidden van
de rust in de Noordwesthoek eindelijk een vrede vond die niet alleen uit berusting
voortkwam. In tegenstelling tot alle vorige keren klonk na deze laatste verhuizing:
‘Ik ken voor het eerst van mijn leven een soort van tevredenheid (ik zou haast zeggen
geluk, maar dat is zo'n groot woord).’
Bij de vierde druk van de Verzamelde gedichten, in het voorjaar van 1953, had
Bloem de scheiding tussen de afdelingen ‘Gestalten’ en ‘Lyrisch’ uit Het verlangen
laten vervallen en de volgorde zoveel mogelijk - niet exact - chronologisch gemaakt;
een tweetal zwakke verzen liet hij vervallen en het bundeltje Avond werd toegevoegd.
Vijf jaar nadien stelde hij onder de typerende titel Doorschenen wolkenranden (citaat
uit ‘Het gestorven meisje’) een bloemlezing uit zijn werk samen voor de
Ooievaar-reeks, waarin uit de eerste bundel - afgezien van de laatste (na januari
1917 geschreven) verzen - slechts een drietal werd gehandhaafd. In 1965 kwam
er bij Polak en Van Gennep een nieuwe uitgave van de Verzamelde gedichten,
waarin nog één vers geschrapt was, en Afscheid opgenomen, mèt de beide
inscripties en een gedicht ‘Scheiding’, voor ‘de beminde’ die telkens wéér hem was
bijgesprongen en die zijn laatste jaren deelde, jaren die bijzonder
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zwaar geweest moeten zijn, toen hij na zijn eerste attaque in 1963 vergleed in steeds
grotere, en ten laatste volstrekte hulpbehoevendheid. Ondanks de levenslange
schijn van het tegendeel bleek juist Bloem in de neergang van zijn leven dat hij
gevonden had:
Een trouw, die nimmer faalt
Bij de' afval van de velen,
Maar 't lange leed blijft deelen
Totdat het leven daalt.

En dat zonder sentimentaliteit, ja met het nodige gevoel voor humor.
Hij leed aan pernicieuze anaemie, en toen hem in 1965 de grote Prijs der
Nederlandse Letteren werd toegekend, kon hij die zelf niet meer in ontvangst gaan
nemen: Clara Eggink ging in zijn plaats naar Brussel.
Na zijn sterven, op 10 augustus 1966, werd Bloem begraven op het kerkhof van
Paasloo, dat door hemzelf als laatste rustplaats was gekozen. Irene Vorrink zei
daarover: ‘Het was zeer imposant en tegelijkertijd ontspannend...en vreedzaam.’
Op zijn graf staan de woorden ‘Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij.’
Utrecht, Instituut De Vooys, najaar 1972-januari 1973

De Chronologie van Bloems gedichten
In de eerste plaats is het mijn bedoeling geweest een zo nauwkeurig en volledig
mogelijke chronologische lijst samen te stellen van alle gedichten van J.C. Bloem
die achterhaalbaar bleken, met uitzondering van de uitgesproken ‘vers de
circonstance’, die over het algemeen weinig waarde en betekenis hebben als poëzie.
Behalve de afzonderlijke bundels en de verschillende uitgaven van de Verzamelde
gedichten (een zestal), heb ik daartoe alle tijdschriften, jaarboeken, almanakken en
gelegenheidsuitgaven geraadpleegd die ik in handen heb kunnen krijgen, waarbij
uiteraard Nijhoff's Index en ander bibliografisch materiaal hun diensten hebben
bewezen. Zonder de omvangrijke verzamelingen van Bloems brieven in het
Letterkundig Museum en in het Archief-Verwey, zouden inventarisatie en ordening
van de poëzie bijna onbegonnen werk zijn geweest. Dank zij deze collecties is het
ook mogelijk gebleken een niet onaanzienlijk getal ongepubliceerde verzen te
achterhalen. De belangrijkste bron, althans voor de periode van Het verlangen,
wordt gevormd door de brieven aan P.N. van Eyck: van oktober 1910 tot maart 1919
placht de dichter van bijna ieder vers onmiddellijk een afschrift te zenden aan zijn
vriend met het verzoek om kritiek. Op deze wijze zijn versies bewaard gebleven in vele gevallen exact gedateerd - ook van later niet onaanzienlijk gewijzigde, zowel
als van verscheidene ongepubliceerd gebleven gedichten. Ook uit andere brieven,
aan Van der Leeuw, aan Van Krimpen en aan Stols bijvoorbeeld, heb ik gegevens
geput voor de rangschikking. Het zou te ver gevoerd
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hebben, wanneer ik in elk afzonderlijk geval omstandig zou hebben verantwoord
op welke gronden ik tot een bepaalde datering of volgorde heb besloten: dat zou
de omvang van het overzicht vrijwel verdubbeld hebben. In alle gevallen waar ik
niet zeker van mijn zaak was, heb ik dat vermeld.
De omstandigheid dat het totale aantal door mij achterhaalde gedichten 206
beloopt, waarvan er in de laatste uitgave van de Verzamelde gedichten slechts 161
zijn gebundeld, maakt duidelijk dat een volledige editie een zinvolle zaak is. Dat zou
dan een variorumeditie moeten zijn: vooral van de gedichten uit de periode van Het
verlangen zijn vele varianten bewaard gebleven die inzicht geven in Bloems wijze
van werken. Om geen valse verwachtingen te wekken, moet hierbij wel worden
opgemerkt dat een dergelijke complete uitgave van louter esthetisch gezichtspunt
nauwelijks winst betekent. De dichter is een uitstekend criticus van eigen werk
geweest, en maar zelden hebben andere dan literaire overwegingen de selectie
bepaald. Maar voor een oeuvre van deze betekenis geldt dat velen, ook afgezien
van wetenschappelijke overwegingen, graag een zo compleet mogelijk beeld ervan
willen verkrijgen, en dat strekt nu eenmaal verder dan de uiteindelijke zelfpresentatie
van de dichter.
Het leek mij nuttig en boeiend deze lijst aan te vullen met de mij bekend geworden
uitspraken van de dichter over zijn eigen werk, voorzover die betrekking hebben op
afzonderlijke verzen.
Vervolgens heb ik gemeend de lezer van Bloems poëzie van dienst te zijn door
zoveel mogelijk citaten en verwijzingen in de gedichten thuis te brengen. Daarbij
moet worden opgemerkt dat ik mij beperkt heb tot exact aanwijsbare correlaties;
van het leggen van meer speculatieve en interpretatieve verbanden heb ik mij
welbewust onthouden.
De bedoeling van dit overzicht is dus beperkt en bescheiden: het verstrekken van
een zo compleet mogelijk, strikt feitelijk, apparaat voor de studie van Bloems poëzie,
in afwachting van de totstandkoming van een variorum-editie.
Ik zou tekort schieten wanneer ik niet vermeldde dat ik bij het bijeenbrengen van
deze gegevens veel hulp heb ondervonden van allerlei zijden, doch zeer in het
bijzonder van mijn assistenten drs. H.H. Grünhagen en mej. A. Vree, litt. neerl. cand.

I.

Gedichten vóór 1921: Het verlangen

1905, circa. Onder zee [1]
Ongepubliceerd; Archief-Verwey; ingezonden voor De Beweging.
1907, zomer (?). Feestavond [2]
In Utr. Studentenalmanak 1911 onder pseudoniem E.F. (zie nr.14). Waarschijnlijk
ingezonden voor De Beweging (9 dec. 1907) en door Verwey geretourneerd met
de opmerking: ‘enkele goede regels’. Door Bloem zelf gedateerd 1907, en herdrukt
‘à titre de curiosité’ in Terugblik, p.15.
1910, circa mei. Francis Jammes [3]
1910, circa juni. Conrad Ferdinand Meyer [4]
Nrs.3 en 4 onder de titel Figuren in De Boomgaard 2, mei 1911, p.277-278.
1910, begin juni. Leven [5]
Ongepubliceerd; Archief-Verwey; ingezonden voor De Beweging.
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1910, zomer. Donkere zomerdag [6]
1910, zomer. Avondlied [7]
1910, zomer. In den boom [8]
1910, zomer. Het einde van het feest [9]
Nrs.6-9 onder de titel Liederen in De Tijdspiegel 68.I, februari 1911, p.164-167.
Volgens Bloem de oudste gepubliceerde gedichten (geciteerd door Ottevaere, p.7,
uit een ongedateerd interview in Het Vrije Volk).
1910, zomer. Zomernacht [10]
1910, zomer. Ubi terrarum [11]
1910, zomer. Oogstliedje [12]
1910, zomer. Nachtelijke angst [13]
Nrs.10-13 onder de titel Vier liederen in De Boomgaard 2, oktober 1911, p.685-687.
Volgens Bloem al aanvaard door De Boomgaard vóór de in Het verlangen
gebundelde verzen (Terugblik, p.14).
1910, zomer. Herfstavond [14]
1910, zomer. Mimosa [15]
1910, zomer. De reiziger [16]
Nrs.14-16 samen met nr.2 in Utr. Studentenalmanak 1911 onder pseudoniem
E.F. in de volgorde 14, 2, 15, 16.
De relatieve chronologie van nrs.3-16 mag misschien méé bepaald worden op
grond van de jaargetijden. Nog op 2 april 1912 excuseert Bloem zich tegenover Van
Eyck dat een in het voorjaar geschreven gedicht in de herfst ‘speelt’ (zie nr.40).
De nrs.1-16 zijn ongebundeld gebleven.
1910, zomer. De avonturier [17]
1910, zomer. De bedelaar [18]
Nrs.17-18 in Het Jaar der Dichters 1911, p.67-68 (verschenen in december 1910).
1910, zomer. De zieke [19]
1910, zomer. De stervende [20]
Nrs.19-20 onder de titel Lijders in De Tijdspiegel 68.II, juni 1911, p.159-161.
1910, vóór 22 oktober. Futura [21]
1910, vóór 22 oktober. Walcheren [22]
Onder de titel Uitzichten in De Beweging 6.IV, december 1910, p.283-287. Debuut.
De relatieve chronologie van de nrs.17-22 berust op de rangschikking in Het
verlangen.
1910, vóór 1 november. Herfststorm [23]
Ongepubliceerd; Archief-Verwey; ingezonden voor De Beweging.
1910, vóór 8 december. Aan het strand [24]
1910, vóór 8 december. Ons hooge lied [25]
1910, vóór 8 december. Kerkhof in een oud stadje aan zee [26]
Nrs.24-26 in De Beweging 7.II, juni 1911, p.307-313. Nr.26 ook in Het Jaar der
Dichters 1912, p.72-74 (zie nr.30). Nr.24 is ongebundeld gebleven. Wanneer het
juist is dat Bloem in deze tijd nog een rechtstreekse relatie legt tussen zijn verzen
en het seizoen waarin ze geschreven worden, moet de opzet van deze gedichten
dateren uit de zomer van 1910. Nr.26 vertoont duidelijk gelijkenis met Thomas Gray's
‘Elegy wrote in a country churchyard’. Bloem is over dit vers nogal tevreden, over
nrs.24 en 25 niet (aan Van Eyck, 5 juni 1911).
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1910, 20-21 december. Aan een verloren vriend [27]
1911, vóór 4 januari. Aan een klein meisje [28]
1911, 27 januari. Herinnering [29]
Nrs.27-29 in De Beweging 8.I, maart 1912, p.50-55. Nr.27 onder de titel Aan een
vriend I ook in Het Jaar der Dichters 1913, p.58-60 (zie nr.s. 39 en 42). Nr.27 in
manuscript aan Van Eyck 21 dec. 1910. Het motto is ontleend aan Keats' ‘Ode to
a nightingale’, strofe 8, regel 1; de ‘vriend’ is Frans Vreede, ‘'t stille stadje’ is Leiden
(aan Van Eyck, 21 dec. 1910). Nr.28 in manuscript aan Van Eyck 4 januari 1911.
De titel is in De Beweging gewijzigd in In twijfel. Nr.29 in manuscript aan Van Eyck
14 maart 1911.
1911, zaterdag vóór 21 maart. Lentewind [30]
1911, begin juli. Kortste nacht [31]
Nrs.30-31 31 samen met nr.26 in Het Jaar der Dichters 1912, p.67-74 in de
volgorde 31, 30, 26. Nr.30 in manuscript aan Van Eyck 21 maart 1911: ‘een vers
dat ik (bij anticipatie) Zaterdag schreef.’ Nr.31 in manuscript aan Van Eyck
[waarschijnlijk] 8 juli 1911. De volgorde 31, 30, sinds Het verlangen, is onjuist.
1911, juli(?). Bede [32]
Ongepubliceerd. Manuscript in bezit van Van Eyck vóór 14 augustus 1911.
1911, 14 augustus. Messalina [33]
In De Beweging, november 1911 (zie nr.36). Manuscript in het bezit van Van
Eyck.
Het motto is ontleend aan Juvenalis' ‘Satura VI’, 115-132. Het gedicht is
opgedragen: ‘Aan P.N. van Eyck’. Verwey is er zeer over te spreken: ‘uw beeld is
groot en de uitvoering goed volgehouden.’ In een brief van 1 oktober 1911 stelt
Bloem twee aanvullende strofen voor, resp. na strofen 11 en 13, waar Van Eyck
niet voor voelt; ze blijven achterwege.
1911, 15 september. Wandeling bij nacht [34]
Onder de titel 's-Nachts in De Beweging, juli 1912 (zie nr.39). Manuscript
[waarschijnlijk] aan Van Eyck 18 september 1911. Het gedicht, ‘mijn Leidsche
nachtwandeling’, is opgedragen aan J.J. de Stoppelaar. Het werd door M.C. van
Hall geweigerd voor De Gids.
1911, 25 september. Oude steden [35]
Onder de titel Oude stad in De Tijdspiegel 69.III, december 1912, p.344-345.
Manuscript aan Van Eyck 26 september 1911. Bloem was er zelf ‘erg mee
ingenomen’. Op instigatie van Van Eyck, die niet erg enthousiast was, schrapte hij
de eerste twee strofen en herschreef de laatste twee regels. De tegenwoordige
strofe 7 is later ingevoegd. In Het verlangen krijgt het gedicht zijn oorspronkelijke
titel terug.
1911, 9 oktober. De dwaze maagd [36]
Samen met nr.33 onder de titel Twee gestalten in De Beweging 7.IV, november
1911, p.180-185. Nr.36 werd bovendien opgenomen in Het Jaar der Dichters 1913
(zie nr.42). Manuscript aan Van Eyck 10 okt. 1911. ‘De aanleiding voor dit vers was
natuurlijk Mattheus 25, maar aangezien het toch zoo geheel anders is, zet ik dat er
maar niet bij. Maanden geleden had ik dit - alleen nog als plan - in mijn hoofd en
vergat het sindsdien geheel, tot het plotseling gisterenavond weer verrees. Ik geloof
dat het wel zuiver en oorspronkelijk is, niet?’ (aan Van Eyck 10 oktober 1911).
1911, 10 oktober. De boosaardige faun [37]
Ongepubliceerd. Manuscript aan Van Eyck 10 oktober 1911. ‘ik geloof dat dit vers
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niet slecht is [...] meer beeldend dan lyrisch [...] Misschien [...] ook wel heelemaal
niets.’ (aan Van Eyck 10 oktober 1911). ‘Beschouw het [...] als niet geschreven. Het
is een nietswaardig prul.’ (aan Van Eyck 11 oktober 1911).
1911, 22 oktober. Herfstzang [38]
In Utr. Studentenalmanak 1912 onder pseudoniem E.F. Niet gebundeld. Manuscript
aan Van Eyck 23 oktober 1911: ‘Als ik Gossaert was, zou ik zeggen: v. Eyck zei,
dat ik zulke slechte alexandrijnen schreef, en toen wou ik het nog eens probeeren.
Daarom schreef ik dit vers. Ik weet niet hoe het is.’ (aan Van Eyck 23 oktober 1911).
1912, 27 maart. Aan een vriend [39]
1912, 31 maart. De jonggestorven dichter [40]
1912, 4 april. Herfstdroomen II: Het zieke meisje [41]
Nrs.39-41 samen met nr.34 in De Beweging 8.III, juli 1912, p.39-46, in
chronologische volgorde. Nrs.40 en 41 onder de gezamenlijke titel Herfstdroomen
I en II. Nr.39 onder de titel Aan een vriend II ook in Het Jaar der Dichters 1913,
p.61-63 (zie nr.42). Nr.39 in manuscript aan Van Eyck 28 maart 1912. ‘[...] gisteren
in het holst van den nacht enkele rijmende regels aan mijn teruggekeerden vriend
Frans Vreede [zodat het vers] [...] dus als een vervolg op mijn poëtisch feuilleton
uit de laatste Beweging [zie nr.27] te beschouwen [is].’ Regel 8, oorspronkelijk
beginnend: ‘Vervulde, ik, die zóó...’, vindt Bloem ‘een beetje ‘stuntelig’ [...] maar ik
weet er niets beters voor.’ (aan Van Eyck, 28 maart 1912). Nr.40 in manuscript aan
Van Eyck 2 april 1912. Het motto: ‘Sit levis illi terra’, de bekende Latijnse grafspreuk,
is in de druk geschrapt. ‘De dichter in quaestie is Hans Koldewijn, maar dat heb ik
er opzettelijk niet boven gezet, omdat ik niets van hem afweet, en hem nooit gekend
heb. [...] aangezien de realiteit zoo weinig met het vers te maken heeft, heb ik haar
er niet bij vermeld.’ ‘[...] een vers dat ik (met een nog te schrijven ander: Het zieke
meisje) [...] in de Herfst onder de titel: Herfstelegieën had ‘gepland’. Dit ter verklaring
van de anders anachronistische laatste 2 strophen.’ ‘[Strofe 14, regel 2] heb ik
opzettelijk in het begin wat laten horten, met het oog op den doodsstrijd.’ (aan Van
Eyck, 2 april 1912). Nr.41 in manuscript aan Van Eyck 5 april 1912. ‘Dit is een van
mijn weinige verzen (De dwaze maagd is er ook een) die absoluut niet door een
uiterlijke aanleiding zijn ingegeven: ik heb het gewoon bedacht toen ik op een
herfstdag voor het raam stond.’ (aan Van Eyck, 6 april 1912). De opzet van het
gedicht dateert dus zeker van een half jaar vroeger. Op een zeker moment stelt
Bloem voor de derde en de twee laatste strofen te schrappen; ‘Deze 3 zijn beslist
de zwakste uit het gedicht en kunnen gemist worden.’ (aan Van Eyck, 3 oktober
1912). Dit is niet geschied.
1912, april. Koning Cophetua en het bedelmeisje [42]
Samen met nrs.27, 36 en 39 in Het Jaar der Dichters 1913, p.55-69 in de volgorde
36, 27, 39, 42. Nr.42 ook in Vox Studiosorum 1913.VII. (zie nr.44). Manuscript aan
Van Eyck 30 april 1912. ‘[...] eindelijk [...] Koning Cophetua en zijn blanchisseuse.
Ik maakte het gister af en corrigeerde vandaag nog wat. Ik heb er meer dan een
week over gewerkt. [...] Deze vorm is moeilijker dan je oppervlakkig zou denken.’
(aan Van Eyck, 30 april 1912). Het vers werd op 4 mei 1912 geweigerd door De
Gids. De bekendste bron van de legende is de ballade uit Percy's Reliques of ancient
English poetry (Series I, Book II: Ballads that illustrate Shakespeare, nr.6). Een
bekend schilderij van de Pre-Rafaeliet Edw. Burne-Jones lijkt invloed gehad te
hebben op Bloem's voorstelling van
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zaken in strofe 5. Misschien is er ook nog een Frans voorbeeld in het spel, gezien
de ‘blanchisseuse’ in het briefcitaat. Bloem's interpretatie wijkt, behalve in strofe 5,
ook af met betrekking tot de afloop, die bij Percy ‘lang en gelukkig’ is. Het rijmschema
bij Bloem komt overeen met dat van de eerste acht regels van de twaalfregelige
‘Percy’-strofe: ababcccb. Deze laatste heeft 4.3.4.3.4.4.4.3 versvoeten, die van
Bloem consequent drie. (Op de vervanging van het b-rijm in regel 8 door een
weesvers na, is dit ook de strofe van Nijhoff's ‘Satyr en Christofoor’).
1912, 23 en 26 september. Het brood [43]
In Utr. Studentenalmanak 1913, p.404-405 onder pseudoniem Z.D. In manuscript
aan Van Eyck 28 september 1912. ‘Het behandelt een soort van moderne (absoluut
onchristelijke [...]) eucharistie.’ (aan Van Eyck, 24 september 1912). ‘Ik weet
waarachtig niet hoe het is: het is van een geheel anderen stijl dan ik gewoonlijk
schrijf. [... ] Ik ben in ieder geval blij dat ik weer wat schreef.’ (aan Van Eyck, 28
september 1912). Op 28 november 1912 wil Bloem de laatste strofe schrappen,
maar zij bleef uiteindelijk gehandhaafd. Het gedicht vertoont een zekere gelijkenis
met Victor Hugo's ‘Mugitusque boum’.
1912, 10 oktober. De schaduw [44]
In Vox Studiosorum 49.VII, 28 februari 1913, p.57-58. In dit ‘Feestnummer ter eere
van den zesden Diës van den ‘Litterair Historischen Kring’, samengesteld door E.
Wichmann’, werd ook nr.42 afgedrukt op p.59, overgenomen uit Het Jaar der Dichters
1913. In manuscript aan Van Eyck 10 oktober 1912. ‘Deze genster van mijn
intermitteerende dichtervuur’ werd nogal ingrijpend herzien in een brief van 28
november 1912, waarbij onder andere de voorlaatste strofe werd geschrapt.
1912, 18 oktober. Lentewind [45]
1912, 19 november. De eilandbewoner [46]
1912 (1 dec.)-1913 (20 jan.). De stem der steden [47]
1913, 15 januari. Vogelvrij [48]
Nrs.45-48 in De Beweging 9.II, april 1913, p.70-75. Nrs.45, 46 en 47 ook in Het
Jaar der Dichters 1914, p.6-13 (zie nr.49). Nr.45: manuscript (misschien) aan Van
Eyck gegeven Kerstmis 1912. ‘Plagiaat van den dichter van ‘Meiregen’.’ (aan Van
der Leeuw, 31 oktober 1912) [‘Meiregen’, een vers van Van der Leeuw in
Herscheppingen (zie diens Verzamelde gedichten p.94-95), heeft dezelfde strofe
(vierregelig, gekruist rijm; alle rijmen vrouwelijk) en hetzelfde metrum (viervoetige
trocheeën)]. In werkelijkheid is het volgens Bloem niet geïnspireerd op het gedicht
van Van der Leeuw, noch ook op Verwey's ‘De regel’ uit Het zichtbaar geheim (zie
Verwey's Oorspronkelijk dichtwerk I, p. 830-831) dat dezelfde versvorm heeft, maar
op een gedicht uit Goethe's West-östlicher Divan. Dat is zonder twijfel ‘Selige
Sehnsucht’ uit het ‘Buch des Sängers’, een gedicht dat door Bloem gewaardeerd
werd als ‘een van de grootste [...] der wereldliteratuur.’ [zie Persoonlijke voorkeur,
p.118]. Nr.46: manuscript aan Van Eyck 25 november 1912. ‘[De opeenvolging van
strofe 7, r.4 en strofe 8, r.1 is] veel te cru [...] leven en dood zoo vlak na mekaar.’
(In de definitieve versie is die tegenstelling nog toegespitst doordat ‘dood’ rijmwoord
is geworden.) Strofe 8 moet naar de opvatting van Bloem geheel worden omgewerkt.
Dit is niet geschied. ‘De laatste twee regels vind ik heel mooi, maar is het niet wat
onduidelijk? en komt daar grammaticaal eigenlijk niet het woordje: als voor.’ Nr.47:
manuscript aan Van Eyck 20 januari 1913. ‘Wat zeg je wel van die
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twee data er onder. Steriel, vindt je niet?’ Nr.48: manuscript aan Van Eyck 17 januari
1913. Bloem vindt dit vers zelf het zwakste van de vier, evenals Van Eyck en Van
der Leeuw (aan Van Eyck, 10 april 1913).
1913, eind feb.-18 maart. Voorjaarsavond [49]
Samen met nrs.45-47 en 50 in Het Jaar der Dichters 1914, p.1-13 in de volgorde
49, 50, 45, 46, 47. Manuscript aan Van Eyck kort na 24 maart 1913.
1913, 24 maart. De gelieven [50]
In Onze Eeuw 13.III, september 1913, p.300-301. Ook in Het Jaar der Dichters
1914, p.4-5 (zie nr.49). Manuscript aan Van Eyck kort na 24 maart 1913; aan Van
der Leeuw 16 april 1913. ‘Met dit vers ben ik zelf ongelooflijk ingenomen: het lijkt
mij het eenige, dat net zoo goed als: De dwaze maagd is.’ (aan Van Eyck, 10 april
1913). ‘Juist die twee zijn het die ik met [de] grootste onbewustheid heb geschreven.’
(aan Van der Leeuw, 16 april 1913).
1913, 30 juni-24 sept. Verzaliging [51]
In Het Jaar der Dichters 1915, p.22-23 (zie nr.59). Manuscript aan Van Eyck 25
oktober 1913.
1913, 8, 9, 12 september. Angst [52]
Ongepubliceerd. Manuscript aan Van Eyck 12 september 1913. ‘Schrijf mij eens
of je dit vers niet te droog vindt?’ (opmerking onder het manuscript).
1913, 24 sept.-3 okt. Loin d'eux [53]
In Groot-Nederland, mei 1915 (zie nr.61). Manuscript aan Van Eyck 25 oktober
1913. De titel van het gedicht is ontleend aan Baudelaire's ‘Receuillement’, waarmee
het ook inhoudelijk enige verwantschap heeft.
1913, oktober(?). De zwervers [54]
In Utr. Studentenalmanak 1914, p.412-413 onder pseudoniem E.F. Geen
manuscript bewaard.
1913, 16-17 december. De dichter [55]
Onder de titel De eenzame in Onze Eeuw 15.II, mei 1915, p.292-293. Erboven:
‘Uit ‘Gestalten’ door J.C. Bloem.’ Manuscript aan Van Eyck 26 december 1913. ‘'t
is een van mijn ‘Gestalten’, maar veel persoonlijker, althans directer-persoonlijk dan
de anderen.’ (aan Van Eyck, 26 december 1913).
1914, circa half januari. Henen [56]
Ongepubliceerd. Manuscript aan Van Eyck 20 augustus 1914.
1914, circa febr.-april. Zomernacht [57]
In De Beweging, okt. 1949 (zie nr.59). Ook in Het Jaar der Dichters 1915, p.20-21
(zie nr.59). Manuscript aan Van Eyck 20 augustus 1914.
1914, circa febr.-april. De zanger [58]
In De Ploeg 7, dec. 1914, p.185-186. Manuscript aan Van Eyck 20 augustus 1914.
Het gedicht is als ‘al te zwak’ geschrapt in de vierde druk van Verzamelde gedichten.
1914, circa maart-eind mei. Eenzaamheid [59]
1914, circa maart-eind mei. Circusmuziek [60]
Nrs.59-60 met nr.57 in De Beweging 10.IV, okt. 1914, p.68-72 in de volgorde 57,
59, 60. Ook, samen met nrs.51 en 47, in Het Jaar der Dichters 1915, p.18-23 in de
volgorde 59, 57, 60, 51. Manuscripten aan Van Eyck 20 augustus 1914. De relatieve
chronologie van de nrs.56-60 berust op de volgorde van de handschriften in de brief
aan Van Eyck van diezelfde datum.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

62
1914, sept.-dec. De spiegel [61]
1914, sept.-dec. Euthanasia [62]
1914, sept.-dec. Verandering [63]
Nrs.61-63 samen met nr.53 in Groot-Nederland 13.I, mei 1915, p.659-666 in de
volgorde 53, 61, 62, 63. Manuscripten aan Van Eyck 29 december 1914. De relatieve
chronologie berust op de volgorde van de handschriften in de brief aan Van Eyck
van 29 december 1914 en van de verzen in Groot-Nederland. Bij de ordening sinds
Het verlangen is een fout gemaakt. Nr.62: De ‘gebarsten klok’ (strofe 1, r.4) doet
denken aan Baudelaire's ‘La cloche fêlée’, de slotregels herinneren aan de ziekte
van Hizkia (2 Kon. 20: 1-3; Jes. 38: 1-3), terwijl men ook op verband heeft gewezen
met Horatius' ode ‘Ad Grosphum’ en met de eerste satire (zie P. Maximilianus in
Neophilologus 40, 1956, p.305-309 en Kamerbeek, De poëzie van J.C. Bloem,
p.38-39).
1915, begin. De Dioskuren [64]
In Vox Studiosorum, ‘Extra nummer, uitgegeven bij den achtsten verjaardag van
den Litterair-historischen Kring, 22 April 1915.’ Manuscript aan Van Eyck 7 april
1915. Bloem gelooft dat het ‘niet veel zaaks is’ (aan Van Eyck, 7 april 1915). Niet
gebundeld.
1915, begin. De zwerver [65]
In Utr. Studentenalmanak 1916, p.333-334, onder pseudoniem E.F. Manuscript
aan Van Eyck 7 april 1915.
1915(begin)-1920(?). De bruid [66]
In De Gids, sept. 1920 (zie nr.86). Van dit gedicht heeft Van Eyck geen manuscript
ontvangen. Het zal dus niet voltooid zijn vóór half maart 1919. De - zeer onzekere
- plaatsing op dit punt in de chronologie berust uitsluitend op de rangschikking in
Het verlangen. Waarom het vers in de vierde druk van de Verzamelde gedichten
naar voren is geschoven (vóór nr.65) is niet duidelijk.
1915, juni. Liefde [67]
In De Amsterdammer [d.w.z. de oude ‘Groene’] 2021, 19 maart 1916, p.10.
Manuscript aan Van Eyck 5 april 1916.
1915, sept.-nov. Doodenoffer [68]
1915 (sept.)-1917 (half jan.). October [69]
1915, november. Allerzielen [70]
1915 (16 dec.)-1916 (12 dec.). De mummie [71]
Nrs.68-71 samen met nr.73 in De Gids 81.III, sept. 1917, p.426-433 in de volgorde
68, 69, 70, 71, 73. De exacte datering van de nrs.69 en 71 staat vast, en ook de
relatieve chronologie van nrs.68 en 70 (die in deze volgorde van ‘na mijn ziekte’
dateren). De ordening 68-69 (en niet omgekeerd, zoals in Het verlangen) berust op
de volgorde in De Gids. De verzen werden aan De Gids ingezonden in januari 1917.
Nr.68: Manuscript aan Van Eyck 3 april 1916. De oorspronkelijk zeer retorische
zevende strofe: ‘Dan is in een rivier van bloed en tranen | De fakkel van dit leven
uitgedoofd’, werd door Van Eyck ‘gewraakt’ en is in januari 1917 herschreven. Nr.69:
Manuscript aan Van Eyck 19 januari 1917. Nr.70: Manuscript aan Van Eyck 3 april
1916. Nr.71: Manuscript aan Van Eyck 8 januari 1917. ‘Ik geloof dat er technisch
nogal wat aan valt te verbeteren, maar mis daar op 't oogenblik den moed toe.’ (aan
Van Eyck, 8 januari 1917). Dit is niet geschied. Het gedicht is, als ‘al te zwak’,
geschrapt in Verzamelde gedichten, vierde druk.
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1916 (begin)-1917 (april). Troost des donkers [72]
In De Gids, sept. 1920 (zie nr.86). Manuscript aan Van Eyck 24 juli 1917.
1916, vóór september. Lichte vensters [73]
In De Gids, sept. 1917 (zie nr.68). Manuscript aan Van Eyck 7 september 1916,
‘eindelijk’.
1917, 4 of 5 januari. Sonnet [74]
Ongepubliceerd. Manuscript aan Van Eyck 8 januari 1917.
1917, 7 januari. Regen in den zomernacht [75]
In Het Signaal 2, zomernummer 1917, p.35. Manuscript aan Van Eyck 8 januari
1917; aan Van der Leeuw 9 januari 1917. ‘[Dit] vers, daar ben ik zelf heel erg blij
mee. Ik schreef het gisterenavond in den trein van Almelo hierheen [=Amsterdam]
[...] Curieus, dat je je meest serene verzen dikwijls in de grootste misère schrijft.’
(aan Van Eyck, 8 januari 1917). ‘[...] waarom ik dit eigenlijk boven alles stel, wat ik
o

geschreven heb, is om 2 redenen. 1 om het gevoel van gelijkelijk boven vreugd en
o

leed uit te zijn, dat ik voordien nog nooit in mijn leven heb bereikt; 2 om de
volmaaktheid. (Dit is geenszins als verwaandheid bedoeld, ik bedoel ermee: dat ik
er geen woord te veel in vind, of iets dat ik er in zou willen veranderen, in een woord:
dat ik bereikt heb, wat ik wilde, hetgeen maar zelden voorkomt).’ (aan J. Tielrooy,
8 oktober 1917). In Het verlangen is het vers naar achter geplaatst, als eerste van
de slotgroep ‘Enkele strofen’. Het draagt daar geen titel. In de Verzamelde gedichten
eerste tot en met derde druk heeft het onder de titel Regen en maanlicht dezelfde
plaats behouden. Eerst in de vierde druk van de Verzamelde gedichten is een - niet
geheel geslaagde - poging gedaan tot chronologische ordening van het slotgedeelte
van de bundel.
1917, circa 1 maart. Eerste voorjaarsdag [76]
In De Gids, sept. 1920 (zie nr.86). Manuscript aan Van Eyck 4 maart 1917.
‘Commentaar (à la Lamartine): Ik schreef dit gedicht op de Arbeidsbeurs, op een
stuk papier mij verstrekt door de gemeente Amsterdam. Strophen 7 en 8 slaan op
het landschap, aan de Loire, waar ik nooit ben geweest.’ De inspiratie voor dit laatste
beeld heeft Bloem wel opgedaan uit Ch. Péguy's ‘Présentation de la Beauce à Notre
Dame de Chartres’.
1917(maart)-1920(najaar(?). ‘Als het leed...’ [77]
In De Nieuwe Gids, maart 1921 (zie nr.84). Geen manuscript bewaard. Niet
gebundeld. De reden om het gedicht hier te plaatsen, is dat het in De Nieuwe Gids
is opgenomen als ‘I’ van ‘Enkele strofen’, vóór nr.78, waarvan de datering vaststaat.
1917, april. Naar huis [78]
In De Nieuwe Gids, maart 1921 (zie nr.84). Manuscript aan Van Eyck 24 juli 1917.
‘'t Is misschien nog niet intens genoeg, maar ik houd er zelf toch veel van, misschien
omdat het op mijn vader is, waarover ik 't liefst zou dichten, en hetgeen mij eigenlijk
nooit gelukt.’ (aan Van Eyck, 24 juli 1917). In De Nieuwe Gids zonder titel als Enkele
strofen II, evenals in Het verlangen; in Verzamelde gedichten onder de titel
Huiswaarts reizende steeds onmiddellijk na nr.75, in strijd met de chronologie.
1917, voltooid 1920(?). ‘Als eens dit lichaam...’ [79]
In De Nieuwe Gids, maart 1921 (zie nr.84). Geen manuscript bewaard. De relatieve
chronologie op grond van de plaatsing in De Nieuwe Gids als Enkele strofen III. In
Verzamelde gedichten onder de titel Aan mijn ouders steeds onmiddellijk na nr.78.
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1918, circa 10 maart. Dageraad [80]
Ongepubliceerd. ‘[...] heb ik vorige week een gedicht in blank verse geschreven,
een vorm, dien ik in meer dan 10 jaar nooit meer had geprobeerd.’ Misschien is er
wat veel Leopardi in en Verwey, zegt Bloem, misschien ook George en Leopold
(aan Van Eyck, 14 maart 1918). Verwey weigerde het vers voor De Beweging als
‘te direct’ (aan Van Eyck, 3 april 1918).
1918, voorjaar (?), ‘Nog dezen morgen...’ [81]
In De Nieuwe Gids, maart 1921 (zie nr.84). Geen manuscript bewaard. De
plaatsing in De Nieuwe Gids en in Het verlangen als Enkele strofen IV, alsook die
in de eerste tot derde druk van de Verzamelde gedichten onder de titel
Zomerloomheid, pleit voor de hier gegeven volgorde. Op welke grond het gedicht
in de vierde druk van de Verzamelde gedichten naar voren is geplaatst (tussen
nrs.73 en 76 en dus ook vóór het in ieder geval daar onjuist geplaatste nr.75) is
onduidelijk. Het zou wijzen op een ontstaanstijdstip tussen september 1916 en maart
1917. Het lijkt wel uitgesloten dat Bloem zich dat in 1953 ineens zou hebben
herinnerd, en in de verzameling-Van Eyck zijn er geen gegevens met betrekking
tot dit vers.
1918, voorjaar. ‘De lente, en 't scheemren...’ [82]
In De Nieuwe Gids, maart 1921 (zie nr.84). Geen manuscript bewaard. Dit gedicht
komt voor als Enkele strofen V in Het verlangen en onder de titel Lente op dezelfde
plaats in Verzamelde gedichten (in Verzamelde gedichten vierde druk, waarin nr.81
is verplaatst, dus na nr.79. De datering ligt vast: ‘hoe ik daar [op de Almelose
secretarie] in een impuls die twee strofen op een mooie lentedag neerkrabbelde.’
(aan Van Eyck, 27 mei 1921).
1918-1921, februari (?). ‘Onstuimige winternachten...’ [83]
Eerste publikatie in Het Verlangen als Enkele strofen VI. Geen manuscript bewaard.
Op dezelfde plaats gehandhaafd; sinds de eerste druk van Verzamelde gedichten
onder de titel In een stormnacht.
1918(?). ‘Het kleine huis...’ [84]
Samen met de nrs.77, 78, 79, 81 en 82 in De Nieuwe Gids 36, maart 1921,
p.413-418, in deze volgorde, als Enkele strofen I-VI. Geen manuscript van 84
bewaard. Op dezelfde plaats gehandhaafd; sinds de eerste druk van Verzamelde
gedichten onder de titel Het baanwachtershuisje. F. Jansonius heeft gewezen op
een frappante overeenkomst van de slotregels van dit vers met die van Gossaert's
‘Vagans scholasticus’ (vgl. Kamerbeek, De poëzie van J.C. Bloem, p.18).
1918-1921, februari. ‘Wat is er van mijn dagen...’ [85]
Eerste publikatie in Het verlangen eerste druk als Enkele strofen VIII. Geen
manuscript bewaard. In Het verlangen tweede druk als opdrachtgedicht (in cursief)
vóór in de bundel geplaatst. Sinds Verzamelde gedichten eerste druk onder de titel
Aan mijn ouders weer op de oorspronkelijke plaats. Het is het laatste vers van Het
verlangen dat Bloem voltooid heeft, misschien ook het laatste dat hij geschreven
heeft: ‘Het allerlaatste is no. VIII van de Enkele Strofen.’ (Sprekende schrijvers, p.35).
1918 (30 okt.)-1919(10 maart). In memoriam [86]
1920, vóór juli. Een bedelaar [87]
1920, vóór juli. Scheveningen: mistige wintermiddag [88]
Nrs.86-88 samen met de nrs.66, 72 en 76 in De Gids 84.III, sept. 192O, p.381-389
in de
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volgorde 72, 76, 86, 87, 66, 88. Het manuscript van nr.86 is het laatste dat Van Eyck
ontvangen heeft. ‘'t Is op [de dichter J. Ph.] van Goethem [1885-1913].’ (aan Van
Eyck, 13 maart 1919). Bij die gelegenheid schrijft Bloem ook over zijn ‘ongelooflijk
taedium van verzen, in de eerste plaats van de mijne.’ En: ‘Toch heb ik nog een
van de embryo's [...] opgekweekt.’ Er valt dus aan te nemen dat de nrs.77, 79, 81-85,
87 en 88 nog onvoltooid of zelfs ongeschreven waren (al was er blijkbaar een aantal
‘embryo's’). Op 30 juli 1920 schrijft Bloem: ‘Ik heb, in al die jaren, zoo tusschen neus
en lippen door nog wel eens een rijmpje laten schieten, maar 't heeft niet veel te
beteekenen; vooral quantitatief niet. In den Gids van September zul je zeven [het
zijn er zes, zie hierboven] van die vijgen van mijn Pegasus kunnen zien.’ Drie
daarvan, nrs.66, 87 en 88, waren nieuw voor Van Eyck. Op 1 oktober 1921 schrijft
Bloem aan Herman Robbers: ‘Ik schrijf absoluut niets meer; ik heb sinds ruim een
jaar niets, en in het jaar daarvoor twee kleine versjes geschreven.’ Dat zouden de
nrs.87 en 88 kunnen zijn (al zijn die nu juist voor Bloem's doen niet bijzonder klein).
In dat geval zou het bij de nrs.77, 79 en 81-85 inderdaad gaan om ‘embryo's’ van
voor 10 maart 1919, die later voltooid zijn. Daarmee zou het achteraanplaatsen van
de nrs.86-88 in de vierde druk van Verzamelde gedichten verantwoord zijn (de
plaatsing van nr.72 tussen 85 en 86 is echter in elk geval onjuist). De opmerking
tegen 's-Gravesande (zie nr.85) blijft een probleem wanneer ‘allerlaatste’ niet voltooid
betekent maar geschreven, evenals het ‘kleine’ in de brief aan Robbers. Dat Bloem
bij de eerste bundeling tegen de strikte chronologie heeft gezondigd door ‘Enkele
strofen’ als sterke afsluiting te gebruiken, is begrijpelijk (hij spreekt in zijn Naschrift
ook over ‘vrijwel chronologisch’). Bij de herordening in Verzamelde gedichten vierde
druk - waar hij de scheiding tussen de afdelingen ‘Gestalten’ en ‘Lyrisch’ liet vervallen
- was dit effect niet meer nodig, gezien zijn latere werk. Hij heeft dáár, blijkens het
Naschrift, gestreefd naar een volledig chronologische volgorde. Daarbij is hem hulp
geboden door Van Eyck, die, zoals in het bovenstaande is gebleken, niet geheel
nauwkeurig is te werk gegaan. Wat de na 13 maart 1919 geschreven of voltooide
verzen betreft, is zekerheid niet te verkrijgen. Op grond van de beschikbare gegevens
lijkt de hier aangebrachte ordening de meest plausibele.

II.

Gedichten uit de periode 1924-1931: Media vita

1924, febr.-sept. Vermaning [89]
In De Vrije Bladen 2, jan. 1925, p.16. ‘[...] een soort grafschrift op mijzelf [...] Ik
had het trouwens al jaren gedeeltelijk in mijn hoofd.’ (aan Van Eyck 7 december
1924). Kritiek van Bloem zelf: ‘‘Beetren’ slaat nu op ‘ijdelen’, terwijl het eigenlijk op
mijzelf [de ‘zwakke ziel’] had moeten slaan.’
1925 (maart)-1929(herfst). Eerste lentedag [90]
In Erts 1930 (zie nr.93).
1925, herfst. Herfstdag [91]
1925, herfst. Levensloop [92]
Nrs.91-92 in Erts 1926, (verschenen in december 1925), p.18-19. Nr.91 ontstond
toen Bloem op een herfstdag in 1925 door de bollenstreek tussen Haarlem en Leiden
spoorde.
1929, herfst. Herinnering [93]
Samen met nr.90 in Erts 1930 (verschenen in december 1929), p.24-25 in de
volgorde 93, 90. Het beeld van Lazarus die zijn wade rijt, vindt men ook in
Baudelaire's ‘Le
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flacon’, dat eveneens over de herinnering gaat (zie Kamerbeek, De poëzie van J.C.
Bloem, p.31-32).
1930, juni-okt. Spiegeling [94]
In Balans 1930-1931 (verschenen december 1930), p.104. In de eerste druk van
Media vita is de volgorde van de nrs.94 en 95 ‘om technische redenen’ verwisseld.
Dit is nooit ongedaan gemaakt.
1930, juli-okt. Het oude kerkje [95]
1930, juli-okt. Bezinning [96]
Nrs.95-96 in Leiding 1.II, nov.1930, p.301. De gedichten zijn aan Van Eyck
gezonden op 14 oktober 1930; ze dateren waarschijnlijk al uit de zomer (brief aan
Van Eyck 26 juli 1930).
1930 (juli)-1931 (jan.). Hemelen [97]
1930 (juli)-1931 (jan.). Uitzicht [98]
1930 (juli)-1931 (jan.). Ademen [99]
1930(sept.)-1931 (jan.). Najaarsmist [100]
Nrs.97-100 onder de verzameltitel Strofen van den herfst in De Gids 95.I, maart
1931, p.337-340.
1930 (nov.)-1931 (begin). November [101]
In De Vrije Bladen, april 1931 (zie nr.108).
1930, nov.-dec. Bevrijding [102]
In Helikon 1, febr. 1931, p.22.
1930, half december. Hart en wereld [103]
In Leiding 2.I, jan. 1931, p.77. Gezonden aan Van Eyck 18 december 1930: ‘zojuist
geschreven’. Bloem was niet tevreden over de vierde strofe, waarvan hij op 4 februari
een gewijzigde versie inzond met het verzoek die nogmaals af te drukken. Van Eyck
heeft dat niet gedaan. In de bundel is een derde lezing afgedrukt.
1931, jan.-maart. Grafschrift [104]
1931, jan.-maart. De sluis [105]
1931, jan.-maart. Op een klein kerkhof [106]
1931, jan.-maart. Nachthemel [107]
Nrs.104-107 in De Gids 95.II, mei 1931, p.179-182 in de volgorde 106, 104, 105,
107. Nr.104 lijkt duidelijk te zinspelen op Leopold's ‘Cheops’ (vgl. regel 147-148
waar sprake is van ‘de nameloozen, den verloren | tot ondergang gedoemden drom’).
Dat Bloem zichzelf hier met Roland Holst zou vergelijken is volstrekt onaannemelijk
(cf. Kamerbeek, De poëzie van J.C. Bloem, p.20). Nr. 106 heeft bij bundeling de
titel Het kleine kerkhof gekregen.
1931, maart. Zondag [108]
Samen met nr.101 in De Vrije Bladen 8, april 1931, p.120-121 in de volgorde 101,
108.
1931, maart. Herinnering [109]
In Helikon I, mei 1931, p.68.
1931, april. Het kerkhof aan het meer [110]
1931, april. Leven en dood [111]
Nrs.110-111 in Leven en Werken 16, juni(?) 1931, p.371. Nadat Bloem de kopij
voor de bundel had ingezonden op 8 april 1931, stuurde hij op 3 mei de nrs. 110
en 111 na, met het verzoek ze nog te mogen publiceren in Leven en Werken. Nr.110
is een goed
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voorbeeld van Bloem's streven naar veralgemening: in een vroegere (niet bewaarde)
versie kwam de naam voor van het Friese dorpje aan het meer. Nr.111 is naar
Bloem's eigen zeggen geïnspireerd door A.E. Housman's gedicht ‘R.L.S.’ [= Robert
Louis Stevenson].

III.

Gedichten uit de periode 1932-1937: De nederlaag

1932-1934 (21 nov.). Bevrijding [112]
In De Gemeenschap 11, april 1935, p.279. Op 21 november 1934 stuurt Bloem
het vers aan Jan Engelman: het is al een paar jaar oud, het eerste na Media vita;
de definitieve versie is juist voltooid. Het vers bleef ongebundeld.
1933. De gestorvenen [113]
1933. De bevrijde [114]
Nrs.113-114 in De Gemeenschap, januari 1934 (zie nr.116). Nr.114 heeft in de
eerste en tweede druk van De nederlaag de titel De bevrijden; nadien is het
enkelvoud hersteld.
1933-1937 (30 maart). Daaglijkschheid [115]
In Groot-Nederland, april 1937 (zie nr.143). Op 31 maart 1937 stuurde Bloem nog
negen verzen aan Van Krimpen, waaronder dit juist voltooide, met de aanwijzing
dat het op deze plaats moest komen.
1933. Later leven [116]
1933. De scheidenden [117]
1933. De levende [118]
1933. Afscheid [119]
1933. Het huisje in de duinen [120]
1933, herfst. Innerlijke tweespraak [121]
Nrs.116-121 samen met nrs.113 en 114 onder de titel Monodrama's in De
Gemeenschap 10, jan. 1934, p.8-14 in de volgorde 113, 114, 117, 118, 119, 120,
116, 121. Nr.118 bleef ongebundeld. Nr.121 kreeg in De nederlaag de titel
Najaarsdag. De groepstitel verwijst wel naar de gedichten van Robert Browning,
waarvan Bloem de innerlijke dramatiek kenmerkend vond. De term zelf is afkomstig
van Tennyson: Maud; a monodrama. De kopij werd ingezonden op 12 december
1933.
1933 (eind)-1934 (begin). Het einde van het jaar [122]
1934 (begin). Hun graven [123]
1934 (begin). Een dag [124]
Nrs.122-124 in De Gids 98.II, mei 1934, p.136-138. Nr.124 kreeg in De nederlaag
de titel Eén dag.
1934, circa april. Vroege voorjaarsavond [125]
In Forum 3.I, juni 1934, p.542. Merkwaardig genoeg schrijft Bloem op 16 mei 1934
aan Engelman dat dit gedicht het enige is dat hij sinds nr.121 heeft geschreven.
Van wanneer dan de nrs.122-124 moeten dateren, is niet duidelijk.
1934, mei-juli. Avond [126]
1934, mei-aug. De duindoorn [127]
Nrs.126-127 in Helikon 4, sept.1934, p.97. Nr.126 werd ingezonden op 27 juli
1934; nr.127 op 28 augustus. Nr.126 kreeg in De nederlaag de titel Avondduinen.
Nr.127: Het ‘daar’ moet slaan op Sint-Nicolaasga, waar Bloem in 1929 woonde.
1934 (mei)-1935 (zomer). Het bed [128]
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In Kristal 1935, p.139 (verschenen in oktober 1935).
1934, mei-herfst. Aan Jan van Nijlen [129]
In Groot-Nederland 33.I, jan. 1935, p.33. Het gedicht is geschreven ‘na de lezing
van ‘Geheimschrift’’, dat wil zeggen na april 1934. Het vers bleef ongebundeld.
1934, okt.-begin nov. Later [130]
In De Gemeenschap 11, jan. 1935, p.21. Op 31 oktober 1934 was het nog niet
af; op 7 november was het net voltooid. Het vers bleef ongebundeld.
1935, najaar. Zonsondergang [131]
In De Gids 100.I, jan. 1936, p.74.
1936, voorjaar. Een man [132]
In Helikon 6, juni 1936, p.51.
1936, herfst(?). Geluk [133]
In De Gids 100.IV, nov. 1936, p.133.
1936, sept.-okt. Ontstegen [134]
1936, sept.-okt. Kamperfoelie [135]
1936, okt.-nov. Not a breath of wild air [136]
Nrs.134-136 in Groot-Nederland 35.I, jan.1937, p.52. Nr.136: de titel is een citaat
uit George Meredith (‘Dirge in the woods’), een onderschat dichter (1828-1909),
wiens cyclus Modern love schandaal verwerkte omdat hij over een mislukt huwelijk
ging. De verzen werden op 21 november 1936 gezonden aan J. Greshoff, ter
plaatsing in Groot-Nederland.
1936, okt.-dec. Alleen [137]
1936, okt.-dec. Spreuk [138]
Nrs.137-138 in Groot-Nederland 35.I, feb. 1937, p.182.
1936 (okt.?) Eenzaam [138a]
In Carte blanche II (een ongedateerde uitgave, zonder vermelding van samensteller
en uitgever, naar ik meen bijeengebracht door Halbo C. Kool, en bestaande uit 16
éénzijdig bedrukte losse ongenummerde bladen, die 14 gedichten bevat van 12
verschillende dichters).
1936 (okt.)-1937 (jan.). Suddenly I meet your face [139]
1936 (okt.)-1937 (jan.). De hinderlaag [140]
1937, januari. Elegie [141]
Nrs.139-141 in Groot-Nederland, april 1937 (zie nr.143). Nr.139: De titel is een
citaat uit een gedicht van W.B. Yeats ‘A deep-sworn vow’ in de bundel The wild
swans at Coole (1919), waar Bloem's vers mee overeenkomt in thematiek. Nr.140:
de verwantschap van dit gedicht met Heine - een Bloem van harte antipathiek dichter
- lijkt weinig aannemelijk.
1937, januari. ‘De heillooze euvelmoed...’ [142]
Geen tijdschriftpublikatie. Het gedicht is als opdrachtvers voor in De nederlaag
opgenomen. Sinds de eerste druk van Verzamelde gedichten is het vers getiteld
Opdracht. De juiste volgorde van de nrs.141 en 142 staat niet vast.
1937, maart. Het gestorven meisje [143]
Samen met de nrs.115, 139, 140 en 141 in Groot-Nederland 35.I, april 1937,
p.351-353 in chronologische volgorde. De voorlaatste regel van dit gedicht is door
Bloem tot titel gekozen voor zijn bloemlezing uit eigen werk, Doorschenen
wolkenranden.
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1937, eind maart-1 april. ‘Toen ik nog jong was...’ [144]
Geen tijdschriftpublikatie. Sinds de eerste druk van Verzamelde gedichten is het
vers getiteld Aan W. Dit ‘epiloog’-gedicht is op het allerlaatste ogenblik ontstaan.

IV.

Gedichten uit de periode 1937-1940: Enkele gedichten

1937, april-juli. Keats [145]
In Kristal 1937, p.18 (verschenen 1 december 1937). De slotregels zijn uit Keats'
‘Faery songs 1’, geschreven in 1818.
1938, voorjaar. Verlaine [146]
In Helikon 8, mei 1938, p.51. In de tijdschriftpublikatie is een ‘Noot v.d.S.’
opgenomen: ‘Men vestigt mijn aandacht erop, dat de negende regel van dit vers,
op één woord na gelijk is aan een regel van J.H. Leopold. Ik heb gemeend, mijn
regel nochtans niet te moeten veranderen.’ In Leopold's Omar Khayam-vertaling
nr.17 (Verzameld werk I, p.217) staat: ‘De wereld is een tooverend belover, |
voorspiegelaar en straks een valsche roover’.
1938, voorjaar. Grafschrift [147]
In Groot-Nederland 36.I, mei 1938, p.423.
1939, januari (?). Nieuwjaar [148]
Geen tijdschriftpublikatie gevonden.
1940, voorjaar(?). De voorbarige [149]
1940, voorjaar(?). Voorbij [150]
1940, voorjaar(?). Levensmoed [151]
1940, circa april. Léon Deubel [152]
Nrs.149-152 in Groot-Nederland 38.1, juni 1940, p.549-550. Nr.152: Het vers is
opgedragen ‘aan de nagedachtenis van D.B.’. Sinds de eerste druk van Verzamelde
gedichten is de naam voluit geschreven: Dop Bles, Nederlands dichter die in begin
1940 zelfmoord pleegde. Over Léon Deubel (tijdgenoot van Guérin, die tegen 1900
de ‘poètes maudits’ navolgde, schreef Bloem in 1913: ‘[...] ik vind hem zeer zeker
niet belangrijk. Ook lijkt hij mij niet zeer oorspronkelijk.’ (aan Van Eyck, 26 december
1913).
1940, mei-dec.(?). Aan zee [153]
Geen tijdschriftpublikatie gevonden. Zou ‘De hooploosheid | van weer een jaar’
op een verjaardag slaan, dan lijkt mei 1940 aannemelijk.
1940, circa mei. She was a phantom of delight [154]
In Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, juni 1940, p.333-334. Vertaling van het
gelijknamige gedicht van Wordsworth.
1940, zomer. Rotterdam [155]
In De Telegraaf, 4 september 1940. Het gedicht maakt deel uit van het ‘Spel in
revuetrant’ Het hart van Rotterdam, dat sinds 1 september 1940 werd gespeeld in
het Arenatheater onder regie van A. Koolhaas. In het programmaboekje is het niet
opgenomen, waarschijnlijk omdat Bloem het op laatste ogenblik heeft ingeleverd.
De krantepublikatie is dus de eerste. Het vers, dat Bloem als te ‘accidenteel’ (aan
Stols 23 juli 1946) nooit heeft willen bundelen, is onder meer in de clandestiene
uitgaven Vrij Nederlands liedboek en Berijmd verzet herdrukt.
1940, najaar. A slumber did my spirit seal [156]
In Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, dec. 1940, p.253. Vertaling van het
gelijknamige gedicht van Wordsworth.
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V.

Gedichten uit de periode 1942-1945: Sintels

1942, circa. Dichterschap [157]
Evenmin als een van de andere gedichten uit de bundel bestaat er van dit vers
een tijdschriftpublikatie. Bloem biedt op 28 juni 1945 de bundel aan Stols aan als
‘entièrement inédit’. Dit gedicht reageert rechtstreeks op de volgende uitspraak van
M. ter Braak (in Het Vaderland van 9 mei 1937): ‘[...] er zullen maar weinig dichters
in Nederland zijn die de rechtvaardiging van hun bestaan zo uitsluitend en ook zo
subliem hebben gezocht en gevonden in de bekentenis door de poëzie van een
negatief, dat door een accent van waarachtigheid tot positief wordt.’ (Geciteerd uit
Ter Braak's Verzameld werk 6, p. 396). Vergelijk overigens een identieke uitspraak
van Bloem zelf waar het gaat over een andere dichter, Hugo von Hofmannsthal:
‘Die [enkele verzen] zijn van een zó grote schoonheid, dat zij een heel dichterleven
rechtvaardigen.’ (Persoonlijke voorkeur, p.135).
1942 (eind)-1943 (begin). Aanvaarding [158]
De ‘kleine Hollandsche stad’ kan niet anders zijn dan Zutfen, waarheen Bloem
eind november 1942 verhuisde.
1943. Eenzaam sterven [159]
1943. Rondeel [160]
1943, na 19 mei. Afstand [161]
Het feest waarvan in de eerste strofe sprake is, werd gevierd ter gelegenheid van
de zestigste verjaardag van de dichter H.W.J.M. Keuls, op 19 mei 1943. Daar
ontmoette Bloem voor het eerst Irene Vorrink, de ‘Bloesemgelijke’, aan wie de bundel
is opgedragen.
1945, lente. In oorlogstijd [162]
Datering op grond van een brief aan G.H.'s-Gravesande van 18 juli 1945. Het
citaat in regel 3 is uit Baudelaire's ‘Le goût du néant’ (Les fleurs du mal, nr.LXXX).
1945, april. Na de bevrijding I [163]
Zutfen werd op 6 april 1945 's ochtends bevrijd. Het gedicht is geschreven in
Sapphische strofen.
1945, mei-juni. Na de bevrijding II [164]
1945, juni. Zomermaan [165]
1945, vóór 14 juli. Slaap der jeugd [166]

VI.

Gedichten uit de periode 1945-1946: Quiet though sad

1945, zomer. Het gesloten kerkhof [167]
Geen tijdschriftpublikatie gevonden.
1945 (sept.)-1946 (febr.). Herfst [168]
In Criterium 1945-1946 (juni 1946; waarschijnlijk aug.-sept. verschenen), p.401.
Typoscript aan Van Eyck 24 mei 1946. Het vers is door Bertus Aafjes de zondag
vóór 15 maart 1946 voorgelezen voor de radio.
1945, vóór 12 november. De Dapperstraat [169]
In Elsevier's Weekblad 1.VII, 8 dec. 1945, p.5. Op 12 november 1945 schreef
Bloem het gedicht in het gastenboek van caféhouder Eylders. Kamerbeek (De poëzie
van J.C. Bloem, p.46) heeft gewezen op overeenkomsten tussen de tweede strofe
van het gedicht en twee (proza-)uitspraken van Baudelaire. Het vers werd afgedrukt
in de Mededelin-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

71
gen, Maandblad van de Algemene Arbeidsreserve (febr. 1947) en riep daar
commentaar op, waarop de dichter repliceerde in Vrij Nederland van 23 april 1947
(p.16), bij welke gelegenheid het nogmaals werd afgedrukt.
1946, februari. De ledige [170]
In Ad Interim 3, mei 1946, p.198. Het gedicht van Hölderlin waarop gedoeld wordt,
is ‘An die Parzen’.
1946, februari. Voorjaar [171]
In De Baanbreker 2.X, 9 maart 1946, p.7 (zie ook nr.173).
1946, maart. Aan de geallieerde vliegers [172]
In Kroniek voor Kunst en Kultuur 7, sept. 1946, p.258. Typoscript aan Van Eyck
24 mei 1946. Het gedicht is geschreven in Sapphische strofen.
1946, maart-april. ‘Niet anders is de gang...’ [173]
1946, maart-april. ‘Een hunkering blijft...’ [174]
Nrs.173-174 samen met nr.171 onder de titel Kwatrijnen in De Baanbreker 2.XVII,
27 april 1946, p.5, in chronologische volgorde. Nr.173 in Quiet though sad getiteld:
Geluk.
Nr.174 in Quiet though sad getiteld: Bewustheid.
1946, vóór 24 mei. De gelatene [175]
In Centaur 1946, p.444. In Vrij Nederland 7.IX, 26 okt. 1946, p.15. Typoscript aan
Van Eyck 24 mei 1946.
1946, juni. Eeuwig verleden [176]
In Kompas der Nederlandse Letterkunde, 1947, p.22. Opgedragen aan C[lara
Eggink]. Ongebundeld gebleven.
1946, vóór sept. Ante lucem [177]
Geen tijdschriftpublikatie. Opgedragen aan A[nna Jagtenberg]. Het gedicht is
geschrapt in Verzamelde gedichten, Amsterdam 1965 (Ned. Klass.).

VII.

Gedichten uit de periode 1947-1950: Liefde en Avond

1947, begin: Morituri [178]
In Standpunte 2.II, april 1947, p.1.
1947, begin. Mijn gast in November [179]
In Literair Paspoort 2.VIII, maart 1947, p.1. Vertaling van Robert Frost's ‘My
November guest’.
1947, circa mei. Liedje [180]
In De Nieuwe Stem 2, aug. 1947, p.448. Ongebundeld gebleven.
1947, mei-juni. De nachtegalen [181]
In Victor, het boek der vrienden, oktober 1947, p.35.
1948, voorjaar. De teruggevoerden [182]
In Standpunte 3.IV, juni 1948, p.17. In Kroniek voor Kunst en Kultuur 9, dec. 1948,
p.341.
1948, najaar. Rondeau [183]
In Ad Interim 5, december 1948, p.419. Vertaling van Leigh Hunt's gelijknamige
gedicht.
1949, voorjaar. Het einde [184]
1949, voorjaar. Het portret [185]
1949, voorjaar. Het horloge [186]
Nrs.184-186 in Libertinage 2, mei-juni 1949, p.161-162 in de volgorde 185, 184,
186.
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Nr.185: zie nr.190. Nr.186: ongebundeld gebleven. Er is een zekere overeenkomst
tussen dit laatste gedicht en ‘l'Horloge’ van Baudelaire.
1949 (zomer)-1950 (begin). Zomeravond [187]
1950, begin. Sonnet [188]
1950, begin. Afscheid [189]
Nrs.187-189 in De Gids 113.I, april 1950, p.241-242. Nr.187: ongebundeld
gebleven.
Nr.188: in Avond getiteld: Vermaning. Nr.189: zie nr.190.
1950, voorjaar. Het eind van de dag [190]
Geen tijdschriftpublikatie. In de zomer van 1950, samen met de nrs.142, 144, 185
en 189, gebundeld in Liefde, een plaquette, gedrukt in 75 exemplaren ‘voor de
vrienden van J.C. Bloem’.

VIII.

Gedichten uit de periode na 1951: Afscheid

1952, zomer. Insomnia [191]
In Schrijversalmanak 1953, p.39 (verschenen: dec. 1952). Het gedicht is voor het
eerst gebundeld in de vierde druk van Verzamelde gedichten, waar het werd
toegevoegd aan Avond. Er lijkt mij geen relatie te bestaan met het gelijknamige
gedicht van D.G. Rossetti.
1953, 10 februari. Inscriptie voor het monument op de Grebbeberg [192]
Het monument is onthuld op 4 mei 1953. Het gedicht is voor het eerst gebundeld
in de afdeling ‘Verspreide verzen’ van de Verzamelde gedichten, Amsterdam 1965
(Ned. Klass.).
1953, zomer. I look into my glass [193]
In De Gids 116.II, aug.-sept.1953, p.125. Vertaling van Thomas Hardy's
gelijknamige gedicht, het laatste van de Wessex poems.
1953, zomer. R.B. [194]
In Schrijversalmanak 1954, p.39 (verschenen: dec. 1953). In Afscheid getiteld
Robert Brasillach. R.B. (geb. 1909) was een schrijver uit de kring van ‘Action
Française’, die zich schuldig gemaakt heeft aan collaboratie. Hij begaf zich in 1944
vrijwillig in gevangenschap. Tijdens zijn proces gedroeg hij zich heroïsch. Zijn
doodvonnis aanvaardde hij zonder protest. Een gratieverzoek van veertig prominente
Franse intellectuelen aan De Gaulle had geen resultaat. Achteraf bleek het
belangrijkste bewijsstuk tegen hem een vervalsing. (Moderne encycl. der wereldlit.
I, p.543). Het citaat in regel 6 is afkomstig uit Vondel's ‘Vertroostinge aan Geeraerdt
Vossius’, r.21. De achtste regel uit Bloem's gedicht verwijst ook naar r.23 van het
gedicht van Vondel.
1954, zomer. Gure zomer [195]
In De Vlaamse Gids 38, okt.1954, p.594.
1955. A une passante [196]
Geen tijdschriftpublikatie gevonden. Ik meen mij te herinneren dat het vers heeft
gestaan in Elégance. De jaargangen 1954 en 1955 van dat blad heb ik niet in handen
kunnen krijgen. De titel van het gedicht is ontleend aan die van een vers van
Baudelaire (Les fleurs du mal, nr.XCIII).
1955, december. ‘Kom, vul de glazen...’ [197]
Nieuwjaarskaart van Wim Bloem. Den Haag, december 1955. ‘Het kwatrijn van
Omar Khayyam-Fitzgerald komt alleen voor in de eerste uitgave van de Rubayat
(nr. 37).’ (aantekening in Afscheid, p.14).
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In Maatstaf 4, mei 1956, p.124.
1956, juli. Quando ver venit meum [199]
In Maatstaf 4, sept. 1956, p.369. De titel is ontleend aan Pervigilium veneris, strofe
XII. Op dit gedicht is ook het metrisch patroon gebaseerd.
1956, 14 aug.-sept. Bemuurde weerd [200]
In Maatstaf 4, okt.-nov. 1956, (Utrechtnummer), p.443. In Afscheid getiteld:
‘Utrecht: Bemuurde weerd. H.U. Jessurun d'Oliveira heeft aannemelijk gemaakt dat
in dit vers wordt gezinspeeld op het vroegere gedicht De sluis (nr.105).
1957. Opdracht aan C. [201]
In De goudvink, zijnde de vijftigste Boekvink, 1957, p.17. Ongebundeld gebleven.
1958, augustus. Per iter tenebricosorum [sic!] [202]
In J.C. Bloem, De dichter en de dood [bloemlezing], 1958, p.10. Vertaling van
‘Per iter tenebricosum’ door Oliver St. John Gogarty (1878-1957), ‘naar mijn vaste
overtuiging sinds de dood van Yeats [...] de grootste Engelse dichter’, aldus Bloem
in de aangehaalde bloemlezing. De door Bloem onjuist overgenomen titel komt uit
Catullus' gedicht over het dode musje (Cat. III, r.11-12: ‘qui nunc it per iter
tenebricosum | illuc, unde negant redire quemquam’).
1960. ‘Aanvaard als offer...’ [203]
In elk deel van de serie gedenkboeken met namen van vermiste Nederlandse
oorlogsslachtoffers. Voor het eerst gebundeld in de afdeling ‘Verspreide verzen’
van Verzamelde gedichten, 1965 (Ned. Klass.). Het vers is geschreven in opdracht
van de Oorlogsgravenstichting.
1961. Naar A.E. Housman [204]
In Cartons voor Letterkunde 2.VIII, febr. 1961, p.1. Het vers is een vertaling van
nr.XXXVI uit More poems. Ongebundeld gebleven.
1961, na. Scheiding [205]
Geen tijdschriftpublikatie gevonden. Voor het eerst gebundeld in de afdeling
‘Verspreide verzen’ van Verzamelde gedichten, 1965 (Ned. Klass.). ??.
‘O wijze vrede...’ [206]
Nieuwjaarswens van De Pauwhof, Wassenaar. Het jaar heb ik niet kunnen
achterhalen: 1947 is even goed mogelijk als 1960. Ongebundeld gebleven.
Addendum
De titel van de bundel Quiet though sad is ontleend aan John Miltons Paradise
lost, boek II, vers 272 (Inlichting van dr. J. Kamerbeek Jr.).
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Levensberichten
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Bruno Borisovič Becker
St Petersburg 15 maart 1885 - Amsterdam 20 maart 1968
‘Peu d'érudits auront connu une carrière scientifique aussi curieuse, aussi
mouvementée que Becker,’ schreef H. de la Fontaine Verwey in het in memoriam
vóór de uitgave van Castellio's De haereticis non puniendis.
De volgende korte levensbeschrijving zal wel bewijzen, dat die woorden niet
overdreven zijn.
Bruno Borisovič is op 15 maart 1885 in St Petersburg uit Duits-Russische ouders
geboren. Omdat zij Luthers zijn gaat hij op het hervormd gymnasium, de Schule der
reformierten Gemeinden. In 1903 gaat hij klassieke letteren studeren, nadat hij een
aantal lezingen had gehoord van de beroemde filoloog Zielinkski over ‘De oude
wereld en wij’. Beckers begaafdheid blijkt spoedig: als tweede jaars student mag
hij een college geven over Lucianus en een over de oorsprong van de Griekse
elegie. Over zijn wetenschappelijke prestaties was hij bescheiden, maar hij was er
trots op, dat hij als jongen tot de meest belovende turners van zijn geboortestad
behoorde. Een krant waarin dit stond, bewaarde hij als een relikwie. Zijn broer, die
rechten studeert, heeft een keizerlijke beurs, Bruno moet zijn studie voor het grootste
deel zelf betalen. Tijdens de Russisch-Japanse oorlog is hij gouverneur van een
grootvorst op de Krim met de taak diens zonen door het eindexamen te helpen.
Deze baan laat hem veel vrije tijd. Hij leest Nietzsche, verliest zijn geloof en door
de lectuur van revolutionaire geschriften krijgt hij linkse denkbeelden. Na de Rode
Zondag van 1905, waarna de studenten staken, stuurt zijn vader hem naar Londen,
in de hoop, dat hij daar minder besmet zal worden door socialistische ideeën.
Becker bestudeert in het Brits Museum grondig de geschriften van Marx, Engels
en van de Russische anarchisten. Het socialisme trekt hem aan. Ook besluit hij
nieuwe geschiedenis te gaan studeren om het ontstaan van het moderne Europa
te leren kennen. Het is een dramatisch moment in beider leven als hij Zielinski deze beschouwde Becker als zijn opvolger - meedeelt, dat hij de klassieke studie
vaarwel zegt.
Vooral de zestiende eeuw wil hij bestuderen, waar, volgens de stelling van
Troeltsch, bij de ‘Stiefkinder der Reformation’ de wortels liggen van het moderne
Europa.
Als in 1906, na massale stakingen, de eerste Doema ontbonden wordt
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en het beroemde pamflet Vijftig dagen der vrijheid de gevoelens van de jonge
intelligentsia vertolkt, heeft Becker de keuze gemaakt: hij is sociaal-democraat,
mensjewiek. In 1907 studeert hij in Göttingen en Bonn, bij Karl Müller, en dan hoort
hij in een voordracht door Max Lehman gehouden voor 't eerst de naam Coornhert
noemen in verband met de spiritualist Sebastiaan Franck. De coup de foudre treft
hem: Coornhert's ideeën wil hij leren kennen. Hij is korte tijd leraar klassieke talen
aan het lyceum in Tsarkoje Selo geweest, en in 1910 gaat hij als gouverneur in het
gevolg van een graaf Fersen, broer van de Russische gezant, naar Rome. In de
hoge Italiaanse kringen wordt hij als baron Becker geïntroduceerd. Weer heeft hij
alle tijd, nu om de Renaissance te bestuderen en om Italiaans te leren. Eind 1910
is hij in St Petersburg terug, legt in 1911 zijn doctoraal examen af en promoveert in
1912 op een proefschrift over Sebastiaan Franck. Van 1910 tot 1912 is hij leraar
geschiedenis aan het Zesde gymnasium in Petersburg. In 1913 trouwt hij met
Katharina Arens en in hetzelfde jaar bezoekt hij voor de eerste maal Nederland om
Coornhert te bestuderen. Hij krijgt daarvoor een beurs van het Ministerie van
Onderwijs. Becker heeft zichzelf Nederlands geleerd aan de hand van Coornherts
geschriften, spreekt goed zestiende-eeuws maar geen modern Nederlands. De
Slavist uit Leiden, Van Wijk, is hogelijk verbaasd. In mei 1915 is de beurs afgelopen
en beladen met vondsten uit Nederlandse archieven, reist Becker door de
oorlogvoerende landen naar Rusland terug.
De minister van Buitenlandse Zaken bezorgt hem dan een merkwaardige
betrekking. Tsaar Nicolaas en de minsters willen weten wat de pers over Rusland
schrijft en omdat Becker Nederlands kent moet hij een overzicht maken van de
Nederlandse kranten. Er moeten vijftien exemplaren van het overzicht gemaakt
worden, maar Becker maakt er zestien en bespreekt de inhoud met zijn vrienden.
Vooral ‘De Toestand’, door Van Blankenstein in de NRC geschreven, acht hij zeer
hoog. Door Beckers gedegen kennis van het Duits, Engels, Frans, Italiaans en
Nederlands wordt hij als hoofd van de vijftig medewerkers aan dit ‘persbureau’
aangesteld, maar omdat zijn studie onder de betrekking lijdt, neemt hij ontslag. Een
hem aangeboden maandsalaris van zeshonderd roebel - het salaris van een
onderminister - kan hem niet verlokken aan te blijven. Hij wordt nu privaat-docent
in de nieuwe geschiedenis aan de universiteit van Petersburg. Terwijl hij er college
geeft, hoort hij van een studente dat de revolutie - het is maart - is uitgebroken.
Tijdens een meeting spreekt
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Becker de menigte toe en hij eindigt met de woorden: ‘... en nu tot het zegevierende
einde.’ Hij bedoelt het einde van de oorlog. In deze chaotische tijd komt er weinig
van wetenschappelijk werk. Hij is voorzitter van een blokbestuur - huurders van een
complex woningen kiezen een bestuur - en op voorstel van een minister wordt hij
secretaris van een comité voor de voedselvoorziening. In november de tweede,
communistische, revolutie. Als het departement van voedselvoorziening door de
bolsjewieken bezet wordt, staken de ambtenaren en de bonkaarten worden verbrand.
Becker staakt mee. ‘Of dit staken goed was, weet ik niet,’ zegt hij in 1967 in een
interview. De honger, die al afschuwelijk was, wordt er in ieder geval niet minder
door. Ondanks het feit dat Becker mensjewiek is, wordt hij door de communistische
regering benoemd tot chef van de buitenlandse handel voor de noordelijke districten.
‘Maar dat was een schertsfunctie,’ zei Becker later, ‘want er was geen handel.’ ‘De
enige transactie die ik deed,’ vertelde hij, ‘was de verkoop van een grote partij
koeienlebmagen, die op een eiland waren opgeslagen.’
In 1920 wordt de vijfendertigjarige Becker gewoon hoogleraar in de moderne
geschiedenis aan de universiteit van Petrograd en een grote wetenschappelijke
carrière ligt voor hem. Maar van een min of meer geregeld universitair leven is geen
sprake. Wel vindt hij tijd om in uitstekend Nederlands het artikel Coornhert, de
zestiende-eeuwsche apostel der volmaakbaarheid te schrijven, dat in 1926 zal
verschijnen.
De situatie in Rusland is intussen onvoorstelbaar slecht en de oorlog tegen Polen
verslindt mensen, geld en materiaal. Met veertien collega's wordt Becker naar het
front gestuurd om lezingen voor de soldaten te houden. Maar als de bevelvoerende
generaal hoort dat Becker colleges geeft over de Duitse mystiek in de zestiende
eeuw, zendt hij hem terug. Met een paar kransen uien om zijn hals en twee kippen
komt hij bij vrouw Katja en dochter Irina terug.
Als de honger ondragelijk wordt en de huren onbetaalbaar stuurt hij vrouw en
dochter naar Duitsland en na een lange en heftige tweestrijd besluit hij hen te volgen.
In augustus 1922 komt het gezin in Nederland, het land van Coornhert, aan. Aan
alle volksuniversiteiten houdt Becker nu lezingen over de Russische revolutie en
hij geeft ook wat Russische les. Maar zijn gezin lijdt armoede tot Katja Becker een
baantje krijgt aan een bank. Het blijft betreurenswaardig, dat hem niet meteen een
leerstoel in de moderne geschiedenis werd aangeboden. Toen later de theologische
faculteit in Leiden hem wilde benoemen, weigerde hij omdat hij op dat
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moment met alle energie slavistiek doceerde in Amsterdam. Door het onvermoeide
werken van enkele collega's en andere belangstellenden was in 1929 een bijzondere
leerstoel voor hem gecreeërd in de Oosteuropese cultuurgeschiedenis. Zijn taak
werd het de slavistiek in Amsterdam van de grond af op te bouwen. Becker moest
zich verdiepen in de Russische geschiedenis en literatuur, moest Russisch doceren
en een bibliotheek vormen. Zijn eigenlijke studieterrein bleef liggen. Zijn leerling
Eekman schreef hierover in Folia Civitatis van 2 april 1955: ‘Het valt moeilijk ten
volle te beseffen hoeveel opoffering het kost een met zoveel overgave beoefend
studie-object voortdurend ten achter te stellen bij een totaal ander werkterrein, en
dan niettemin op dat andere terrein zoveel enthousiasme, zoveel nimmer aflatende
(ook voor de nacht niet halthoudende) ijver en energie te ontplooien als bij prof.
Becker het geval was.’ Het laatste grote werk dat vóór de nieuwe taak verscheen,
was de publicatie Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van Dirck
Volckertszoon Coornhert, waarin de honderden stukken, door Becker opgespoord,
zorgvuldig geannoteerd zijn opgenomen. ‘... eine ausführliche Biographie hoffe ich
bald veröffentlichen zu können,’ schreef hij. Die biografie werd niet geschreven.
Becker heeft school gemaakt in de slavistiek en hij heeft vele begaafde studenten
blijvend weten te boeien. Acht van zijn leerlingen - Ebeling, Van het Reve, Bezemer,
Van der Eng, Meyer, Kuypers, Eekman en Schogt - werden in Nederland of
daarbuiten hoogleraar. Naast hen vormde hij een aantal vertalers en vertaalsters o.a. Aleida Schot en Nico Scheepmaker - die de Russische klassieken beter dan
daarvoor toegankelijk maakten voor Nederlandse lezers. Veeleisend voor zichzelf
eiste hij intensieve studie van zijn studenten. In zijn colleges - alle uitgeschreven kon hij zijn kennis overbrengen en kon hij enthousiasme voor het vak kweken. Hij
werkte bijna onafgebroken en zijn enige ontspanning was de wekelijkse turnavond
bij Olympia, waar de reuzenzwaai van ‘de professor’ bewondering wekte. In 1955
werd Becker genaturaliseerd. Hij voelde zich Nederlander. Ook hij volgde het
opkomend fascisme en nationaalsocialisme met angstige spanning. Vooral met zijn
vrienden Pos en Romein werden de gebeurtenissen geanalyseerd. Een enkele maal
publiceerde hij een kleinigheid van zijn vondsten op het oude studieterrein en
daarover kon hij praten met zijn vrienden, docenten aan het Barlaeus gymnasium,
Zijderveld en Meerwaldt. Het gaf hem veel voldoening toen op 2 november 1940
een buste van Coornhert, op de driehonderdvijftigste verjaardag van zijn sterfjaar,
in Gouda, waar hij gestorven is, werd ont-
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huld. Naast de zorgvuldige voorbereiding van zijn colleges nam misschien zijn
uitvoerige correspondentie met mensen in binnen- en buitenland het meeste tijd. In
zijn talloze brieven heeft Becker de volle maat van zijn kennis gegeven en het is
buitengewoon jammer, dat deze rijke correspondentie niet gepubliceerd kan worden.
Nog eens moest Becker een wereldoorlog beleven. Weer moest hij zien dat veel
van wat hij opgebouwd had, afgebroken werd. Clandestien nam hij tentamens af
aan ondergedoken studenten. Leerlingen zorgden ervoor dat hij iets meer kreeg,
dan wat op de bonnen verkrijgbaar was. Toen Duitsland Rusland aanviel, in 1941,
moest hij zich aan een lang en vernederend verhoor in Den Haag onderwerpen
maar de bezetter liet hem verder met rust. In één opzicht waren de oorlogsjaren
gunstig voor Becker; hij kon zich weer wijden aan zijn eigenlijke studie over Coornhert
en de andere strijders voor de verdraagzaamheid. Het probleem van de tolerantie
zag Becker als het centrale vraagstuk van de cultuur en daarom was hij zo verheugd,
toen hij dit inzicht bevestigd vond in het boek van J. Kühn, Toleranz und Offenbarung,
dat in 1923 verscheen. In 1942 verscheen de door Becker geannoteerde en van
een magistrale inleiding voorziene ethica van Coornhert, de Zedekunst dat is
wellevenskunste. Verder was alles wat hij publiceerde, waren ook de voordrachten
die hij hield, bouwstof voor algemener studies die hij van plan was te schrijven. Maar
één maal liet hij zich verleiden om in een slechts in kleine kring bekend weekblad,
Opbouw, een beschouwend artikel te schrijven: Coornhert's verhouding tot de
geestesstroomingen van zijn tijd. Uit deze bijdrage blijkt hoe grondig en omvangrijk
Beckers kennis van de zestiende eeuw was.
Na de bevrijding werd hij gewoon hoogleraar in de Russische geschiedenis, taalen letterkunde, en met hernieuwd enthousiasme zette hij zich aan het herstel van
de slavistiek. De belangstelling - Rusland had met de democratieën het nazidom
verslagen - was groot, en hoezeer Becker gewaardeerd werd kwam tot uiting in
maart 1955, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag en zijn emeritaat. Drie
vooraanstaande slavisten: Mazon uit Parijs, Unbegaun uit Oxford en Lo Gatto uit
Rome waren overgekomen voor de huldiging en waren ook te gast bij de feestelijke
bijeenkomst van het Slavistendispuut Beseda, waar Becker iets minder officieel dan
in de aula gehuldigd werd. Tot zijn dood was Becker erevoorzitter van dit gezelschap.
Het is toch wel merkwaardig dat Becker ook als slavist zo'n grote naam heeft
gekregen, terwijl hij op dit gebied zo weinig heeft gepubliceerd.
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Hij was er trots op, dat zijn leerlingen over het algemeen zo uitstekend Russisch
spraken. De hem aangeboden bundel Analecta Slavica die opent met de prachtige
vertaling van Poesjkins De bronzen ruiter door Aleida Schot, is het blijvende bewijs
van de bewondering voor de leermeester. Naast zijn vele activiteiten vond hij tijd
om het Rusland Instituut (de naam werd gewijzigd in het Oost-Europa Instituut) te
stichten.
Na zijn emeritaat kon Becker zich weer aan zijn eigenlijke studie wijden. De eerste
taak was om het door hem in 1938 in Rotterdam ontdekte manuscript van Castellio
voor publicatie klaar te maken. Becker ontdekte in elk archief of elke bibliotheek die
hij bezocht, of dit nu in Haarlem, Wenen of Kopenhagen was, onbekende of verloren
gewaande handschriften, en ook hierop is Goethes woord van toepassing: ‘Wie sich
Verdienst und Glück verketten, das fällt dem Tore niemals ein.’ Zijn grote vondst
was een in het Latijn en in het Frans geschreven boek, antwoord op de Anti-Bellius
van Beza, door Becker herkend als een werk van Castellio, de protagonist van de
tolerantie. Tot zijn dood, maar herhaaldelijk onderbroken (o.a. door de ziekte van
zijn vrouw en haar dood in 1962), werkte hij aan het vaststellen van de tekst en het
thuisbrengen van de talloze citaten. Om één citaat van Aristoteles te vinden las hij
in het origineel de gehele Nicomachische Ethiek, om één voorbeeld te geven van
zijn akribie. Het bewerken van de Franse vertaling vertrouwde hij toe aan zijn collega
M. Valkhoff. In 1963 waren de annotaties vrijwel gereed. Alleen de inleiding moest
nog geschreven worden, maar ondanks de aansporingen van zijn vriend H. de la
Fontaine Verwey, is hij daartoe niet gekomen. Na zijn dood is het boek, met een
inleiding door De la Fontaine Verwey en ondergetekende geschreven, in 1971
verschenen.
Een tweede onderbreking van het werk was de voorbereiding van een congres
in Genève om de vierhonderdste sterfdag van Castellio te herdenken. Op Beckers
initiatief verscheen in 1951 een boekje Castellioniana, met vier studies over Castellio
en in 1953 verscheen onder redactie van Becker het herdenkingsboek Autour de
Michel Servet et de Sebastien Castellion met bijdragen van vele specialisten op het
gebied van de zestiende eeuw uit Europa en Amerika. Dat het congres in Genève
slaagde en dat Castellio meer bekendheid kreeg, was aan Beckers werk te danken.
Zijn tachtigste verjaardag in 1965 - ter gelegenheid waarvan zijn collega's en
vrienden Fahrenfort en Presser hem tijdens een diner huldigden - werd nog in
opgewektheid gevierd. Maar daarna, gehinderd door lastige kwalen, was hij dikwijls
wanhopig omdat hij zo weinig van wat hij wilde
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schrijven, geschreven had. De talrijke vondsten, in het Nederlands, Italiaans, Duits
of Russisch genoteerd op honderden papiertjes, zouden niet door iemand anders
bewerkt kunnen worden en dat stemde hem intens droevig. De biografie van
Coornhert was niet geschreven en ook het boek dat de kroon op zijn werk zou
zetten: Coornhert en Tolstoi bestond alleen in zijn hoofd. Op 20 maart 1968 stierf
hij ‘... herstellend van een korte ziekte, zittend in een stoel, zoals Goethe en
Schopenhauer,’ schreef zijn leerling Van het Reve.
Dit waren enkele markante feiten uit Beckers leven. Nu moet ik trachten nog iets
mee te delen over Becker als geleerde. De zo vaak aangebrachte scheiding tussen
de mens en de geleerde mag niet gelden bij hem. De mens was de
wetenschapsbeoefenaar. Hij had een onbegrensd geloof in de zegenrijke functie
van de wetenschap, dus in het systematisch zoeken naar waarheid. Becker was
een hartstochtelijke rationalist en een sociaal bewogen man. Op zijn tachtigste
verjaardag zei hij mij nog, lezende over de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika: ‘Ik beef
van woede als ik hierover lees.’
Zijn hartstocht voor de wetenschap impliceerde strikte objectiviteit. Dat hield in,
dat hij zijn tegenstander nooit vervalste; dat hij voortdurend streed tegen eigen
vooroordelen. Zijn wetenschappelijk ideaal was om informatie te geven, ontleningen
en invloeden vast te stellen, en pas dan tot conclusies te komen als het gehele
oeuvre van de te bestuderen man gekend was, en dan ook in die conclusies nog
kritisch te blijven. Eigen voorkeuren, verwachtingen en antipathieën zal men nooit
in zijn werk tegenkomen. Hij had soms wel waardering maar zelden bewondering
voor boeken waarin de schrijver de hoofdrol speelt. Huizinga's Erasmus vond hij
wel een mooi kunstwerk, ‘maar wat moet ik er mee’, zei hij mij. De tegenwoordig
zoveel gelezen boeken van Friedrich Heer, wiens instelling hij sympatiek vond,
behoorden niet tot de wetenschap, vond hij. Hij was een overtuigd humanist (bij de
oprichting van het Humanistisch Verbond werd hij meteen lid) maar er is geen enkele
publicatie van zijn hand te vinden, waarin zijn eigen levensovertuiging te vinden of
te vermoeden is.
Als ik mij afvraag waardoor Becker die unieke geleerde was, dan moet ik in de
eerste plaats zijn ontzaglijk grote vakkennis noemen, verkregen door het bestuderen
van alle beschikbare literatuur op het terrein. Die kennis had hij door zijn fabelachtig
geheugen te allen tijde paraat. Hij
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wist uit zijn hoofd alle vindplaatsen van markante uitspraken van Coornhert die staan
in de drie dikke foliodelen van enkele duizenden pagina's. Daarnaast bezat hij de
zeldzame gave om zowel de grote lijn als het kleinste detail te beheersen. Becker
was een perfectionist. Hij publiceerde alleen wat volmaakt was, geheel
gedocumenteerd en perfect van stijl. Drukfouten waren hem een gruwel, slordig of
niet voldoende citeren was onvergeeflijk voor hem. Hij, die op grond van wat hij wist
het recht had om ernstige kritiek te uiten op het werk van mindere goden, was altijd
bereid om het aandragen van zelfs de kleinste bouwsteen te waarderen. Als hij
kritiek had werd die op de meest hoffelijke en respectvolle manier geuit. Ik herinner
mij dat hij eens een briefje schreef aan iemand die na een maand studie een boekje
over Coornhert had geschreven: ‘Ik wens U geluk met de moed om na een studie
van één maand een boek over C. te schrijven.’ Zijn voordrachten, gehouden voor
de leden van het Kerkhistorisch Genootschap, voor het Historisch Gezelschap te
Amsterdam, voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en voor de
Philologische Kring in Amsterdam, waren eigenlijk voorgelezen studies, even
zorgvuldig voorbereid als zijn artikelen. Allen die ooit een voordracht van Becker
gehoord hebben - hoe moeilijk het ook was om hem te verstaan - wisten dat hij facile
princeps was. Door zijn tot op hoge leeftijd uitzonderlijke fysieke- en geestkracht
kon hij bijna ongelimiteerd lang werken, vermoeidheid kende hij pas na zijn
zeventigste jaar. Maar Becker was, die indruk zou gewekt kunnen zijn, geen
kamergeleerde. Hij was een levenskunstenaar, stond in het volle leven, was een
fijnproever, een charmant causeur en zijn aanstekelijke vrolijkheid maakte hem het
centrum van elk gezelschap, waarin hij verkeerde. Zijn gastvrijheid was beroemd.
Zijn behoefte om alles wat hij deed zo volmaakt mogelijk te doen, zijn bijna
griezelige akribie, heeft de historische wetenschap van veel beroofd, want hij heeft
maar een klein deel van wat hij wist en wat in de aantekeningen vast lag,
gepubliceerd. Misschien is dat de tragiek van zijn leven geweest. Hij bewonderde
zijn collega's Romein, Presser, Bakhuizen van den Brink en Stuiveling, om enkelen
te noemen, juist omdat zij met grote nauwkeurigheid zoveel publiceerden. Toen een
uitgever hem vroeg om een populaire cultuurgeschiedenis van Rusland te schrijven
- en wie had dat beter gekund dan hij - weigerde hij omdat hem de tijd ontbrak voor
de nodige voorstudie.
Ofschoon hij, na de verschrikkingen van de Stalinperiode, hartelijk welkom zou
zijn geweest in Rusland, heeft hij zijn eerste vaderland niet
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willen terugzien. ‘De oude vrienden en collega's zijn weg of gestorven en wat heb
ik er nog te zoeken,’ zei hij. Toen hem, aan het einde van zijn leven, gevraagd werd
wat hij, terugblikkend en afstand nemend van de Russische revolutie dacht, was
zijn antwoord, dat de prijs te hoog was geweest.
Al degenen, die deze onbaatzuchtige mens - het woord is van Romein - tot
leermeester hebben gehad, voelen dat hun leven verrijkt werd door Becker, de Rus,
die Nederlander werd om een der grootste Nederlanders in diens eigen land bekend
te maken.
H. BONGER
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Jakobus Cornelis Bloem
Oudshoorn 10 mei 1887 - Kalenberg 10 augustus 1966
Dat een levensbericht over J.C. Bloem een ruimer plaats zou verlangen dan
gebruikelijk, was onvermijdelijk. Toen dr. Sötemann bij het vorderen van zijn werk
aan het bericht de commissie verzocht om meer dan de gebruikelijke ruimte, was
deze graag bereid om aan de wens tegemoet te komen. Bij het voltooien van de
kopij bleek evenwel, dat de bijdrage te lang was om onder de levensberichten te
worden opgenomen. De commissie heeft dit waardevolle stuk daarom een plaats
gegeven in de rubriek Handelingen.
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Henri Peter Blok
Rotterdam 28 maart 1894 - Oegstgeest 25 augustus 1968
Moest of wilde Blok medicus worden, omdat zijn vader medicus (oogarts) was?
Nadat hij in 1913 aan het Erasmiaans gymnasium voor het eindexamen β was
geslaagd, liet hij zich aan de Rijksuniversiteit te Leiden als student in de medicijnen
inschrijven. Indien dit geheel en al een kwestie van vrije keuze was, dan had hij
volstrekt verkeerd gekozen. Over het resultaat van zijn eerste universitaire studie
was hij later zelf spoedig uitgepraat: ‘Na anderhalf jaar ben ik glorieus gesjeesd.’
Na dit mislukte Leidse avontuur heeft Blok van 1914 tot 1918 aan het Conservatorium
te 's-Gravenhage muziektheorie, muziekgeschiedenis en compositieleer gestudeerd
en een opleiding tot orkestdirigent gevolgd. De 29e mei 1915 werd in de Grote
Schouwburg te Rotterdam door de Koninklijke Opera te Den Haag, behalve muziek
van Leoncavallo, Massenet, Wagner, Meyerbeer, Puccini, Bizet, Rossini en
Mascagni, een aria uit de derde akte van Bloks lyrische opera Un Amore ten gehore
gebracht. En het programma voor het spectacle coupé van dezelfde instelling
vermeldde 18 maart 1916, naast gedeelten uit Guillaume Tell, Il Pagliacci, La Bohême
en Carmen: ‘Orchestra-Ouverture ‘An[!]Amore’ (Dramma lirico in 3 Atti).
Gecomponeerd door den Heer H.P. Blok, Rotterdam.’ Niemand kon toen vermoeden,
dat deze Rotterdamse componist eens een veelbelovend egyptoloog zou worden
1
genoemd, of dat hij eens Bantoe-talen zou doceren. Niet alleen zijn composities,
maar ook de artikelen over musicologische onderwerpen die hij gedurende deze
jaren in De Nieuwe Gids publiceerde, schenen erop te wijzen, dat hij zijn weg voor
goed had gevonden. Toch heeft hij, al is er dan van ‘sjezen’ geen sprake, ook deze
studie niet voltooid. Zijn verloving met mej. J.F.B. van der Schalk was daarvan zo
niet de enige dan toch de belangrijkste oorzaak. Om het met zijn eigen woorden
kort te vertellen: ‘Toen raakte ik geëngageerd en mijn schoonvader zei terecht:
‘Waarde heer...’ en alles wat schoonvaders in zo'n geval plegen te zeggen tegen
2
jongens die zij niet onmiddellijk een briljante toekomst tegemoet zien gaan.’
Na een colloquim doctum voor de alpha-vakken met gunstig gevolg te hebben
afgelegd, begon Blok, met de bedoeling leraar te worden, te

1
2

In De Wereldkroniek van 26 februari 1927.
Ontleend aan een interview naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar.
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Leiden zijn studie in de klassieke talen en de egyptologie. Het volgende jaar
publiceerde hij Opmerkingen over het gevoel van het Schoone en Verhevene door
Immanuel Kant. Vertaald en toegelicht. Het Inleidend Overzicht en de
honderdachtenzestig noten, die Kants Beobachtungen in omvang verre overtrefen,
getuigen van grote belezenheid en kennis, ook op andere gebieden dan dat der
wijsbegeerte. Reeds eerder was Bloks belangstelling voor de filosofie, met name
voor die van Kant, aan het licht getreden. Enkele maanden na de uitvoering van de
genoemde aria en na het verschijnen van een artikel over de hedendaagse opera
is zijn beschouwing over Kantianisme en natuurwetenschap in het maandschrift De
Beweging opgenomen. Een jaar of drie heeft hij de colleges van Bolland gevolgd.
Na zijn kandidaatsexamen (1921) concentreerde hij zich op Grieks, Egyptisch,
Koptisch en Arabisch; het laatste behoorde niet tot zijn examenvakken. De
veeleisende studie kostte hem niet meer dan twee jaar.
Slechts anderhalf jaar is Blok (aan het Erasmiaans gymnasium te Rotterdam)
leraar geweest. Door twee studiebeurzen daartoe in staat gesteld, heeft hij een
studiereis gemaakt naar Egypte en de Soedan; daarover heeft hij voor de
Schiedamsche Courant een twaalftal boeiende reisbrieven geschreven. Hierop
volgden een verblijf te Hamburg, waar hij bij Meinhof een semester Bantoetalen
studeerde, en een kort verblijf te Berlijn om het materiaal voor het Aegyptisches
Wörterbuch te raadplegen. In 1925 promoveerde hij cum laude op een proefschrift
getiteld De beide volksverhalen van papyrus Harris 500 verso. Hieraan waren reeds
drie egyptologische publikaties voorafgegaan.
Na een tweejarig privaatdocentschap voor egyptologie te Leiden (openbare les:
De oudste geschiedenis van Afrika's noordkust) volgde hij aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht prof. dr. F.W. Freiherr von Bissing op als bijzonder hoogleraar in de
3
cultuurgeschiedenis van Egypte en het oude Nabije Oosten. Dit ambt, dat hij (met
een onderbreking tijdens de bezettingsjaren, waarvan hij een gedeelte in het
concentratiekamp te Vught heeft doorgebracht) tot 1950 heeft bekleed, heeft hij
aanvaard met het uitspreken van een oratie over Ontleening en invloed. Van 1928
tot 1939 was Blok tevens conservator van de afdeling handschriften der Leidse
universiteitsbibliotheek. In 1948 verscheen van zijn hand A Swahili anthology with
notes and glossaries en werd hij (krachtens Art.183 van de HOW) aangesteld als
docent in de bantoeïstiek te Leiden. Twee jaar later werd hij benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de bantoeïstiek en de vergelijkende Afrikaanse

3

Leerstoel vanwege de Academie voor Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

91
taalwetenschap van wege de stichting Afrika-Instituut. De 1e december 1950 hield
hij zijn intreerede over Afrikanistische taalwetenschap. Het bijzonder professoraat
is in 1957 in een buitengewoon professoraat omgezet.
Behalve te Leiden en te Utrecht heeft Blok colleges gegeven te Gent, Brussel en
Londen. Internationale erkenning van zijn wetenschappelijke verdiensten blijkt ook
uit de uitnodigingen van de universiteit van Pretoria en de universiteit van Delhi om
zitting te nemen in examencommissies. Vele jaren is hij eerste gecommitteerde bij
de gymnasiale eindexamens geweest.
Een veelzijdig begaafde is zelden aan elk van zijn vele zijden even begaafd. Soms
gaat zijn hart het meest uit naar iets, waarvoor hij, zonder zich daarvan bewust te
zijn, juist minder aanleg heeft. Dat hij op het ene gebied meer presteert dan op het
andere, kan ook van uiterlijke omstandigheden afhankelijk zijn. Gezien de kwaliteiten
van zijn op jeugdige leeftijd geschreven studies over het impressionisme in de
moderne muziek, de hedendaagse opera, Verdi's Othello enz., is het zeer
waarschijnlijk, dat de veelzijdige Blok zich tot een vooraanstaand musicoloog zou
hebben ontwikkeld, indien de omstandigheden anders waren geweest. De liefde
voor de muziek heeft hem overigens nooit verlaten. Zijn voorkeur ging uit naar
4
Mahler, de late Richard Strauss, ook naar Honegger.
En de wijsbegeerte? ‘Mijn liefste vak is filosofie. Weet u, ieder mens zou iets van
de filosoof in zich moeten hebben. En wie het niet heeft? Die leeft niet. Die vegeteert.’
Deze (aan het reeds genoemde interview ontleende) woorden van een zeventig-jarige
egyptoloog en afrikanist spreken voor zichzelf. Onder zijn nagelaten papieren
bevinden zich behalve een commentaar op Faust II, een studie over Schopenhauer,
een systematisch overzicht van de moderne wijsbegeerte speciaal met het oog op
haar terminologie, en niet alleen excerpten uit geschriften van Windelband en
Schleiermacher, maar ook uit werken op het gebied van de atoomfysica en de
theorie van ruimte en tijd. De relatie tussen wijsbegeerte en natuurwetenschap is
Blok altijd blijven boeien. Wat hij bij wijsgeren en anderen over tijd en ruimte had
gelezen, heeft hij persoonlijk verwerkt en later geïntegreerd in zijn theorie over het
5
‘localisme’.

4
5

Blijkens een artikel over ‘Nabootsing’ in het tegenwoordige muziekdrama (1916) en noot 135
bij zijn Kant-vertaling voelde Blok voor Wagner niet veel.
Over ‘localisme’ zie men verderop in dit opstel bij noot 7.
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Blok was allesbehalve een wereldvreemd geleerde. Vele malen heeft hij met een
ingezonden stuk fel gereageerd op actuele gebeurtenissen die hem niet aanstonden.
En in de eerste jaren van de voor-oorlogse crisisperiode heeft hij in drie artikelen
zijn gedachten geformuleerd over toenmaals actuele politieke vraagstukken. Wie
deze artikelen leest, zal zich verbazen over de uitgebreidheid en exactheid van de
kennis, die Blok zich ook op dit terrein had eigen gemaakt. Hij zal zich ook verbazen
over de wijze, waarop de auteur sommige verschijnselen heeft geïnterpreteerd en
gewaardeerd. Na 1934 heeft Blok voorlopig over politiek gezwegen. Hij moet zelf
hebben ingezien, dat geweld en dictatuur (in tegenstelling tot hetgeen hij had
betoogd) niet slechts tijdelijke en incidentele facetten zijn van een beweging als het
6
aanvankelijk door hem toch wel met instemming begroete fascisme. Hoe dit zij, als
vaderlander is hij in geen enkel opzicht te kort geschoten. Dit wordt onder andere
door zijn gijzelaarschap bewezen. Van 1945 tot 1947 was Blok voorzitter van de
Stichting 1940-1945 te Oegstgeest en van de politieke opsporingsdienst aldaar. In
mei 1946 was hij spreker tijdens de dodenherdenking in zijn woonplaats.
Van zijn publikaties behandelen de meeste een egyptologisch onderwerp. Wie
de egyptologie beoefent, is wel gedwongen veelzijdig te zijn. Hij krijgt immers te
maken met verscheidene wetenschappen, met vele onderling zeer verschillende
objecten van onderzoek en hun ontwikkeling gedurende duizenden jaren: godsdienst,
kunst, politieke en economische geschiedenis, taal en schrift; en in dit geval moeten
én ‘taal’ én ‘schrift’ als iets meervoudigs begrepen worden. Blok heeft geschreven
over politieke geschiedenis, kunst en godsdienst. Hij heeft vele teksten
geïnterpreteerd, maar ook de etymologie en de vergelijkende taalwetenschap
beoefend, waarbij hij de egyptologie heeft laten profiteren van zijn kennis op andere
taalgebieden. Voor hem gold niet ‘multa, non multum’. Hij was een personele unie
van een aantal specialismen. Zo was hij (onder andere) filoloog, maar ook (onder
andere) linguïst. Als linguïst zou hij een aanhanger van het structuralisme genoemd
kunnen worden op grond van zijn opmerkingen over tonetiek en tonologie, op grond
ook van zijn overtuiging dat men Bantoetalen niet te lijf mag gaan met termen aan
de beschrijving van indo-europese talen ontleend. Blok heeft zich ook krachtig verzet
tegen de fantastische pogingen op talen die slechts studie-object van de
synchronische taalkunde kunnen zijn, de historisch-vergelijkende metho-

6

Over deze kant in het leven van Blok leze men A.A. de Jonge, Crisis en critiek der democratie.
Assen 1968 (diss. Amst.).
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de toe te passen. Al moest zijns inziens een grammatische terminologie in principe
ontwikkeld worden in verband met de structuur van de te beschrijven taal, toch heeft
hij nu en dan een pleidooi gehouden voor ‘linguïstische universalia’. In 1945 heeft
hij in een bespreking van de Egyptische Grammatica (tweede druk) van A. de Buck
7
het begrip ‘localisme’ ontwikkeld. Hij verstond er onder: ‘the particular tendency,
during an earlier phase in the life of languages, to express in terms of space every
relation which later on may develop into subtler distinctions as case, tense, moods,
etc.’ Volgens Bloks mening is geen enkele taal geheel zonder localistische
elementen. Voorzichtig en wars van simplismen als hij altijd was, heeft hij daar
onmiddellijk aan toegevoegd: ‘nor is localism to be considered as the only course
to which the development of the grammatical system in all its intracies is ultimately
due. The growth of human speech constitues too complicated a phenomenon as to
permit such a simplistic explanation.’
Zijn Swahili-bloemlezing is wegens de didactische kwaliteiten geprezen. Bij zijn
afscheid als hoogleraar heeft een van zijn oud-studenten lovende woorden
geschreven, niet alleen over zijn grote belezenheid en fabelachtige kennis, maar
ook over zijn onderwijsgaven, zijn opgewektheid, vriendelijkheid en hulpvaardigheid.
In zijn gastvrij huis heeft hij zijn studenten (uit Leiden, Amsterdam, Den Haag, Basel,
Kaapstad en Pretoria) als gasten ontvangen en hen ingewijd in Swahili, Ganda,
Nyoro, of wat ze maar wilden; zijn unieke bibliotheek stond daarbij te hunner
beschikking. En in zijn gastvrij huis zijn vaak de leden van de Leidse Linguïstenkring
bijeengekomen. Deze studiekring was kort na de oorlog voornamelijk op zijn initiatief
geformeerd. Hij wilde graag anderen over hun specialisme horen vertellen. De
weetgierigheid van deze veelzijdige was onverzadigbaar.
C.F.P. STUTTERHEIM
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Godfried Jan Arnold Bomans
's-Gravenhage 2 maart 1913 - Bloemendaal 22 december 1971
Godfried Jan Arnold Bomans werd geboren te 's-Gravenhage op 2 maart 1913, als
vierde kind van Johannes Bernardus Bomans (geboren te Amsterdam op 11 mei
1885) en Arnoldina Josephina Oswalda Reynart (geboren te Rotterdam op 19
december 1883); dezen waren gehuwd op 9 juli 1908, te Rotterdam, en hadden
zich gevestigd te Den Haag, op het adres Bierkade 2A. Het was daar dat Godfried
Bomans om 9 uur des voormiddags het levenslicht aanschouwde. Na hem zouden
nog drie broers het huisgezin aanvullen. Het vóór hem geboren zusje Hermina en
broertje Herman zouden reeds op zeer jeugdige leeftijd overlijden.
In het gezin Bomans deed de vader zich gelden als de allesoverheersende figuur.
In de eerste jaren van zijn huwelijk kortstondig geïnteresseerd in de makelaardij
van effecten, maar al spoedig gedesillusioneerd door een déconfiture, begon hij in
1911, te Leiden, rechten te studeren, een onderneming die hij reeds op 10 juli 1913,
vier maanden na de geboorte van zijn vierde kind Godfried, met succes voltooide.
Kort daarop begon hij in associatie met mr. F.M. Hagemeyer een advocatenpraktijk
te Haarlem, alwaar hij zich met zijn gezin vestigde. Maar al spoedig vatte hij
belangstelling op voor de politiek en werd achtereenvolgens lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal voor de R.K. Staatspartij (1916-1929), wethouder van
financiën te Haarlem (1917-1923), lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
(1923-1941), terwijl hij ook nog in het eerste jaar van de Duitse bezetting optrad als
waarnemend Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. In herinneringen,
later opgehaald door zijn zoon Godfried, maar eveneens, zij het minder verdicht,
door diens zuster Oswalda en broers Rex, Jan en Arnold, rijst de vader op als een
in alle opzichten uiterst merkwaardige figuur: als een patriarch met sterke
gezagsopvattingen en strenge, haast spartaanse denkbeelden over opvoeding; als
een conservatief met geprononceerde ideeën over de bevordering van ‘de katholieke
zaak’ in de Nederlandse samenleving; maar ook als een man met een levendige
fantasie, een boeiend verteller van verhalen met meestal heroïsche inhoud. Het kon
niet anders of deze rijzige, knappe, intellectueel goed toegeruste publieke
persoonlijkheid moest wel een zwaar stempel drukken op de ontwikkeling van zijn
kinderen, met name de gevoelige, al vroeg oorspronkelijke, maar ook tot vrijwillige
afzijdigheid
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neigende Godfried. Meer nog dan als politicus slaagde de vader als zakenman: het
waren voornamelijk zakelijke besognes die hem gaandeweg het kamerlidmaatschap
deden verwaarlozen en tenslotte opgeven. Als president-commissaris van enkele
grote financiële ondernemingen, met name van Gemeenschappelijk Eigendom, kon
hij zich aristocratische allures aanmeten en een leven van betrekkelijk grote stijl
leiden, waarbij hij liever royaal spendeerde dan spaarde. Voor de eerste
pennevruchten van Godfried, reeds openbaar tijdens zijn studietijd aan het RK lyceum
Sanctissimae Trinitatis te Overveen, schijnt hij weinig echte belangstelling te hebben
gehad, althans betoond. Hij voorzag voor zijn zoons eerder min of meer briljante
universitaire studies en daarop volgende maatschappelijke carrières in de publieke
sfeer dan de hem teleurstellende opdes waar zij, eigenzinnig, zelf de voorkeur aan
gaven. Dat twee van zijn kinderen de kloosterlijke staat omhelsden, heeft hem lang
verdroten.
Eigenlijk niet gelovend in een literaire loopbaan voor zijn in die richting toch al
vroeg duidelijk begaafde zoon Godfried, vond hij in het nogal teleurstellende verloop
van diens studietijd in Amsterdam, aan de Gemeentelijke Universiteit (1933-1939)
en een door veel grilligheid gekenmerkt levenspatroon, conflictstof die gaandeweg
een vrij diepgaande verwijdering tussen vader en zoon zou opleveren. Zelf
publiceerde vader Bomans in de jaren 1933 tot 1935 in een razend tempo een reeks
afleveringen van een ‘Donald-cyclus’: fantastische verzinsels van een edelman en
diens aristocratisch bewind, in de pers een sleutelroman genoemd die eerder
onthullend was over zijn eigen persoon en over zijn dromen van een schitterend
nageslacht dan over de Nederlandse samenleving. Al te scherpe kritiek deed hem
de reeks voortijdig afbreken.
Als gymnasium-alfa-leerling te Overveen had Godfried intens deelgenomen aan
het gezelligheids- en verenigingsleven. In 1931 was hij redacteur van het schoolblad
Tolle Lege geworden en had hij een toneelstuk Bloed en liefde geschreven, een
kwasi-heroïsch drama, bedoeld als parodie op Victor Hugo's Hernani; een uitbundig
spel dat in latere jaren talloze malen vertolkt zou worden door middelbare scholieren.
Onder het pseudoniem Bernard Majorick had hij een jaar later, 1932, zijn literaire
debuut gemaakt, en wel in het Algemeen Litterair Maandblad Het Venster, met
poëzie (Drijfjacht) en proza (Gebed voor Nederland). De schuilnaam zou hij later
overdoen aan Joop Beljon. Voorzien van het getuigschrift eindexamen gymnasium
alfa (gedateerd 5 juli 1933), had hij zich in september van hetzelfde jaar als student
in de rechten laten inschrijven.
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Intussen openbaarde zich in hem enige tijd lang een sterke vroomheid en een zekere
neiging tot mystiek, onder grote invloed van kennissen in het Gooi. Hij nam onder
meer gretig deel aan bedevaarten en processies. In 1935 vatte hij, na een verblijf
van enkele weken in het klooster Monte Olivete in de Apennijnen, het plan op dat
klooster binnen te treden. Het was slechts van korte duur, zij het dan dat hij reeds,
met zijn ouders, afscheid had genomen van vele familieleden. Hij zette zijn studie
voort en behaalde op 4 juli 1936 het candidaats rechten. Toch begon in hem
langzaam maar zeker verzet te rijzen tegen de studie in een discipline die hem in
feite niet boeide en die bovendien bekroond zou moeten worden met een
maatschappelijke functie (burgemeester bijvoorbeeld) die hem niet aanlokte. Van
nature bovendien neigend tot luiheid en de onbezorgde levenswandel die toen voor
‘studentikoos’ doorging, besteedde hij, hoewel door zijn vader kortgehouden, meer
en meer tijd aan verenigingsleven in groot en klein verband en aan vriendschappen
met een speels karakter en vol van allerlei practical jokes, terwijl hij bovendien
steeds vaker de pen op papier zette. 1937 werd een belangrijk jaar: steeds vaker
in conflict geraakt met zijn vader, betrok hij een kamer aan de Huidenstraat 25 te
Amsterdam en legde tegelijkertijd een andere onafhankelijkheidsverklaring af door
zijn eerste twee boeken te publiceren: de Memoires of gedenkschriften van mr. P.
Bas, waarvan hij al grote stukken in verschillende studententijdschriften had
gepubliceerd, en zijn treurspel in drie bedrijven Bloed en liefde. Het eerste boek
kreeg een goede pers, waarin met name werd vastgesteld dat Nederland een
humoristische schrijver van groot talent rijker was geworden.
Allengs begon zowel de studie als het geestelijk klimaat in Amsterdam hem tegen
te staan. Twee maanden lang trad hij op als redacteur van het tijdschrift Propria
Cures. Maar na een nieuw en nu diepgaand conflict met zijn vader vertrok hij
plotseling, op 1 februari 1939, naar Nijmegen met vage plannen over studie in de
wijsbegeerte en psychologie. Naar hij later zou getuigen, voelde hij zich vrijwel
onmiddellijk thuis in deze ‘warme’ stad aan de Waal, waar hij bovendien, een
gezelligheidsmens, meer geestelijke verwantschap aantrof bij professoren en
medestudenten dan hij in Amsterdam had gedaan. Hij schreef er in de eerste
maanden Erik of het klein insectenboek, volgens eigen mededeling te Berg en Dal
en ‘in het gezelschap van een hond, een kat en een papegaai’: een ‘gelukkig boek’,
dat iets zou weerspiegelen van een nieuwe rust en innerlijk vrede en van een
verbeelding die hoger durfde vliegen dan voorheen; maar
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vooral van de innigheid waartoe hij al schrijvende in staat was. Toen dit boek in
1941 verscheen werd het een onmiddellijk succes: nog binnen het jaar verschenen
er tien drukken van. Ook dit was een belangrijk jaar in zijn leven. Op 20 maart stierf,
55 jaar oud, plotseling, na een hartaanval, zijn vader in zijn riante woning Berkenrode
aan de Herenweg te Heemstede. Met Kerstmis 1941 verloofde de zoon zich, en wel
met Gertrud Maria Verscheure, woonachtig te Nijmegen.
De eerstvolgende jaren gaven een zoekende Bomans te zien. Onzeker aangaande
de adequate uitbuiting van zijn talenten (zeer muzikaal, flirtte hij bijvoorbeeld ook
af en toe met het denkbeeld zich verder als pianist of zelfs componist te ontwikkelen),
verwelkomde hij haast met vreugde het voor hem onaanvaardbare voorschrift van
de bezetter, de loyaliteitsverklaring voor studenten te ondertekenen; het betekende,
eind 1942, het einde van een studie die hem feitelijk nooit bevredigd had. Hij nam
afscheid van Nijmegen, dat zich hem nog lang herinneren zou als een haast
legendarische ‘eeuwige student’, en verhuisde naar Haarlem. Daar huurde hij een
woning aan de Zonnelaan 17, waarin hij, later in het jaar 1943, twee onderduikers
zou opnemen. In de hongerwinter moest hij zelf onderduiken in Aerdenhout. In die
twee laatste oorlogsjaren bleef hij spelen met uiteenlopende vage plannen voor
later. Hij liet zich overhalen tot het redacteurschap van het te herrijzen dagblad De
Volkskrant en tot dat van het voor het eerst te verschijnen Elseviers Weekblad, maar
speelde tezelfdertijd met denkbeelden over een ‘groot boek’, misschien een biografie
van Charles Dickens, van wie hij intussen werk begon te vertalen.
In de laatste maanden van de oorlog was hij gescheiden geweest van de vrouw
met wie hij, op 14 april 1944, in Nijmegen een huwelijk ‘voor de wet’ had gesloten:
‘Pietsie’ Verscheure. Het kerkelijk huwelijk tussen de twee werd gesloten op 17
augustus 1945, ook te Nijmegen en wel in café De Bonte Os, dat als noodkerk was
ingericht. Zij betrokken de woning aan de Zonnelaan te Haarlem.
Nu, na de bevrijding, begon de schrijver Bomans zich duidelijk te ontwikkelen. In
De Volkskrant, waar hij als kunstredacteur optrad, verschenen reportages van zijn
hand, maar ook, sinds 12 november, de afleveringen van een stripverhaal De
avonturen van Pa Pinkelman, dat een overweldigend succes zou krijgen, niet in het
minst doordat, naarmate de afleveringen volgden, hij allerlei politieke en
maatschappelijke actualiteiten in de fantasieën begon te verwerken. Tezelfdertijd
startte hij in Elseviers Weekblad met een reeks verzonnen interviews van satirische
aard, die
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later als Kopstukken gebundeld zouden worden. Maar hij wisselde deze
humoristische stukken af met korte essays over historische figuren, vaak uit de
negentiende eeuw: Dickens, Beets, Haverschmidt, Tachtigers. (Overigens zou de
band van een redacteurschap, vaste dienstbetrekking, hem al spoedig als een te
knellende, tot teveel verplichtende voorkomen en al spoedig trad hij zowel bij de
Volkskrant als bij Elseviers Weekblad uit de redactie.)
In 1946 verscheen het boek dat sommigen tot op heden beschouwen als het
hoogtepunt van zijn oeuvre: de eerste verzameling Sprookjes. In deze fantastische
korte vertellingen lijkt hij, elders als schrijver zo vaak in de aanval, het meest zichzelf
te durven zijn: ontwapend, verwonderd, rondkijkend in een wereld bevolkt met
wezens van de eigen verbeelding en tussen hen in tot meer mededogen en daarmee
gepaard gaande innigheid en tederheid in staat dan in de toch met onvrede beleefde
werkelijkheid.
Naarmate zijn bekendheid, ook als uitermate knap voordrager van eigen werk,
en, in het algemeen, als gevat spreker toenam, begon hij meer en meer in het
openbaar op te treden. Met name in Haarlem en omgeving, waarvan hij de
geschiedenis uitstekend kende en de lof vele malen zong. Hier sloot hij en onderhield
hij zijn beste vriendschappen: met de jeugdvriend H.L. Prenen (de door hen in 1937
opgerichte Rijnlandsche Academie was blijven bestaan), met de hoogbejaarde
Lodewijk van Deyssel, met de beeldende kunstenaars Boot, Verwey, Andriessen.
Hier nam hij het initiatief tot de oprichting (in 1949) van een sociëteit, Teisterbant
geheten, als welker president hij vele jaren lang hij in het verenigingsleven van
Haarlem een zo enthousiasmerende rol zou spelen, terwijl hij ook een trouw lid werd
van een schaakclub. Hier opende hij, behalve jaarlijkse kunstmarkten, een eindeloze
reeks tentoonstellingen, manifestaties en establissementen van de meest
uiteenlopende aard.
In 1950 schreef hij bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de Cistercienzer
Abdij Maria Toevlucht te Zundert, waar zijn broer Arnold als monnik was ingetreden,
een kroniek met de titel Een halve eeuw Trappistenleven. Dit boek, dat wel het
meest onbekend gebleven geschrift van zijn hand is, toont de schrijver Bomans
volgens de literaire criticus Kees Fens op zijn best, iets wat hij zelf later altijd
bestrijden zou; als schrijver van een kroniek stelt men zich, zo zou hij verklaren, nu
eenmaal zeer bewust op het tweede plan; en daardoor ontstaat een soort ethiek
waarbij alle ijdelheden, die anders bij het schrijven gebruikt worden, uitblijven, ‘en
daarmee worden dan geen zwakheden vertoond.’
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In de jaren 1953 en 1954 verbleef hij langere tijd in Rome. In Elseviers Weekblad
en De Volkskrant (beide bladen zou hij tot aan zijn dood met bijdragen van een
overigens steeds grillig wisselende frequentie trouw blijven) verschenen daarover
reportages van zijn hand. In het eerste blad publiceerde hij, in 1954, bovendien een
reeks afleveringen van een uitvoerige mystificatie die hem reeds langere tijd voor
ogen had gestaan: Robert Spoon, een door hem verzonnen historische figuur met
uitzonderlijke kwaliteiten, die had moeten uitgroeien tot een omstreden
persoonlijkheid, onderwerp van langdurige polemieken, indien mogelijk tot in het
buitenland. In hetzelfde jaar ving hij in de Volkskrant aan met de publicatie van
wekelijkse korte beschouwingen over actuele onderwerpen, stukjes, aanvankelijk
ondertekend met de naam Parlevink, die talloze malen rechts onderin op de eerste
pagina zouden verschijnen: een feuilletonistisch unicum in de geschiedenis van de
Nederlandse dagbladpers. Vele van deze korte stukjes zouden later in boekvorm
verschijnen, terwijl hij ook een groot aantal ervan voor de radiomicrofoon ten gehore
zou brengen. Daardoor kon hij zich niet steeds aan de indruk onttrekken, een
gewiekst uitbuiter te zijn van zijn eigen produkten voor verschillende
achtereenvolgende vormen van publicatie. Het korte stukje echter leek voortaan
precies de vorm, geëigend voor zijn schrijftalent. In de beperking zocht hij zich de
meester te tonen. De beknopte omvang gaf hem juist die ruimte voor de beperkte
overweging van, onder de oppervlakte, meestal diep ernstige aard, waar hij als
huiskamerfilosoof met zin voor distantie en erasmiaanse relativering altijd al toe had
geneigd. Zijn proza was kraakhelder, doorzichtig, speels, steeds vol verrassende
wendingen.
Gaandeweg echter begon de arbeid van de pen meer en meer klem te zitten
tussen het vele werk van totaal andere aard waartoe hij aan het eind van de jaren
vijftig bereid werd gevonden. Dit ‘bijwerk’ kon zelfs de overhand krijgen, met het
gevolg dat zijn boeken, voor de overgrote meerderheid bundelingen van korte stukjes
in verschillende bladen verschenen, de indruk wekten van herhalingsoefeningen,
iets waar een allengs minder gecharmeerde en kribbiger kritiek nu bij herhaling op
begon te wijzen. Met vele talenten toegerust, verdeelde hij zijn energie over zoveel
projekten tegelijk, dat met name ‘het grote boek’ uit zijn horizon verdween dat hij
zichzelf toch eigenlijk nog steeds beloofd had: een Dickens-biografie. Zelf maakte
hij overigens nooit de indruk onder deze ontwikkeling als onder een last gebukt te
gaan. Met een zekere gretigheid aanvaardde hij integendeel opdrachten van de
meest verscheidene aard die hem buiten
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de werkkamer en, gaandeweg, ook steeds meer buiten de grenzen van het
schrijverschap èn die van Haarlem en Nederland brachten. Daar waren de ontelbare
lezingen alom in den lande en overzee. Daar waren de vele verplichtingen die hij
aanging zowel voor de radio als voor de televisië Ernst en humor in mijmeringen
voor de AVRO, Kopstukken voor de KRO, Houje aan je woord voor de AVRO, Gevraagd
voor de NCRV). Daar was voorts veel werk voor representatieve en reclamedoeleinden
(o.m. de Famous Writers School, taalcursussen en dergelijke). Maar de
rechtvaardigheid gebiedt dat men zich afvraagt of dit ‘bijwerk’ hem niet zó goed lag
en hem zó uitstekend afging, dat het eenvoudig als een andere legitieme expressie
moet worden gezien van zijn talenten. Met name voor de media van radio en televisie
bleek hij een opvallende en overtuigende ‘personality’ te zijn, uitzonderlijk begaafd
in de doordringende ondervraging vol understatements, in de improvisatie (‘op het
scherp van de snede’ zoals hij zelf placht te zeggen) vol verrassende wendingen,
in het hardop meedenken over tal van problemen in forums. Inderdaad wisselden
ernst en humor elkaar daarbij steeds harmonisch af, waarbij het moraliserende
element, dat ook al in zijn geschriften een steeds grotere rol was gaan spelen, sterk
opviel. De stelligheid waarmee hij bepaalde denkbeelden naar voren bracht kon
soms wat gemakkelijk schijnen. Onverdraagzaamheid echter bleef hem vreemd.
Steeds meer in het publiek optredend, verwierf hij zich, naarmate hij ouder werd,
een werkelijk nationale bekendheid en populariteit. Herhaaldelijk bleek hij bij nationale
enquêtes de meest gelezen en meest bekende Nederlandse schrijver, een die zelfs
een fanclub achter zich kreeg. Voor velen werd hij een goede huisvriend; voor velen
bracht hij gereserveerde bedenkingen ten aanzien van raadselachtige verschijnselen
in de zich snel wijzigende samenleving treffend onder woorden; hij leek uit te groeien
tot de vaderlandse huiskamermoralist.
Aparte vermelding verdient overigens de reeks leesboekjes die hij onder de titel
Pim, Frits en Ida voor de lagere school schreef. Zijn pen was uitermate geëigend
voor eenvoudige, klare vertellingen. En eigenlijk sloten deze verhalen, bedoeld voor
zeer jeugdige lezers, wonderwel aan bij zijn sprookjes, waarvan in 1965 een nieuwe
verzameling het licht zag.
Naarmate de jaren '60 vorderden, en de crisis in het christelijk geloofsleven meer
en meer om zich heen greep, was het of de gelovige katholiek Godfried Bomans
zich ook zelf gedwongen zag dieper in te gaan op de inhoud en de beweegredenen
van zijn levensbeschouwing. De merkwaardige ontwikkelingen met name binnen
de katholieke gemeenschap
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van Nederland konden hem niet onberoerd laten. Een in wezen behoudend gezinde
man als hij, die nochtans, vanuit zijn onderzoekende en relativerende Erasmus-positie
in het midden, een open oog hield voor de dwingende aspecten van een Nieuwe
Theologie en de haast onvermijdelijke ontmythologisering en secularisatie, begon
zich in toenemende mate rekenschap af te leggen van zijn eigen ‘condition humaine’.
Hij leek van nature geëigend zich daarbij te vereenzelvigen met ‘de eenvoudige
gelovige’, voor wie het verlies van het oud-vertrouwde met verdriet gepaard ging.
Maar hij bracht ook de moed op, een naar zijn mening waarschijnlijk kale en kille
toekomst in de ogen te zien. Van de verdichting en de verhulling kwam hij tot een
voor hem nieuwe openheid, van het wat romantische afstandelijke tot nuchtere
werkelijkheidszin, onder meer in de reeks gesprekken die hij in 1969 met Michel
van der Plas voerde ‘over hun roomse jeugd en hoe het hun later verging’,
gesprekken die later dat jaar in boekvorm zouden verschijnen onder de titel In de
kou. Maar ook in de neerslag van reizen, die hij onder meer in opdracht van de NCRV
ondernam (een reis om de wereld, een reis naar Rome, een reis naar het Heilige
Land) en in de gesprekken die hij, in 1970, voor de televisie voerde met zijn broer
Arnold en zuster Wally in hun onderscheidene kloosters, kwam hij allengs scherper
naar voren als een zoeker, een man die vragen stelde in plaats van, zoals vroeger,
de antwoorden te geven, een hardop denkende die meer en meer geboeid werd
door de vragen rond de dood en het voortbestaan. Vooral de televisiefilm Bomans
in triplo bleek honderdduizenden diep te treffen.
Het jaar dat zijn laatste levensjaar zou worden zag hem actiever dan ooit tevoren.
Men kon zelfs de indruk krijgen dat hij roekeloos begon om te springen met zijn
energie, te meer daar het aantal verplaatsingen toenam op een wijze die
buitengewone risico's met zich mee moest brengen voor zijn lichamelijke gezondheid.
Hij reisde bijvoorbeeld door het land om talrijke lijsttrekkers in de verkiezingsstrijd
van 1971 te observeren; de weerslag van zijn ervaringen legde hij neer in De man
met de witte das. Treffend is daarin vooral dat hij, ongeweten dicht genaderd tot ‘de
dood van de sprookjesverteller’, zich uitvoerig rekenschap gaf van zijn verhouding
tot de vaderfiguur die in zijn leven onmiskenbaar zo'n belangrijke rol had gespeeld.
Toch werd de onthulling geen ontluistering; de toon van mededogen is er in te
beluisteren, evenzeer als die van vrede met al ‘wat nu eenmaal zo heeft moeten
zijn’; een toon die ook doorklinkt in Het dagboek van Rottumerplaat, vrucht van een
bar avontuur op dat on-
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bewoonde eiland, waar hij van 10 tot 17 juli in opdracht van AVRO en VARA verbleef,
fysiek zwak en daardoor geestelijk minder stabiel. Naast deze ervaringen stond nog
die van een uitputtend verblijf in Vlaanderen, gevuld met reeksen interviews, voor
de programmaserie Een Hollander ontdekt Vlaanderen, uitgezonden door de BRT,
en later ook in boekvorm verschenen. Daar was ook nog een zeereis door de
Middellandse Zee op gevolgd. Daar was voorts een nieuwe reeks televisiegesprekken
bij gekomen. En dat alles was nog doorsneden en afgewisseld met tal van optredens
voor allerlei instanties en lichamen. Bij al wat zou worden vastgelegd in boekvorm,
door de radio en door de televisie, zou zodoende veel ongeregistreerd blijven van
wat zijn rusteloze persoonlijkheid van zichzelf wegschonk. Van sommige van zijn
activiteiten, waarin hij het beste van zichzelf gaf, bestaan zodoende alleen maar
herinneringen; de briljante gesprekspartner zal versluierd blijven, de geestige
tafelredenaar evenzeer, en de conscientieuze en heel vaak zeer onderhoudende
briefschrijver zal althans voorlopig onbekend zijn.
In de tweede week van december reisde hij naar Brussel, alwaar zijn boek Een
Hollander ontdekt Vlaanderen uitvoerig ten doop werd gehouden. Hij keerde ziek
naar Nederland terug, om ook nog de feestelijke jaarvergadering bij te wonen van
de (door hem in 1956 opgerichte en vele jaren lang als president voorgezeten)
Dickens Fellowship. Hoge koorts dwong hem naar bed te gaan en het voorlopig te
houden. Op 21 december voelde hij zich weer in zoverre redelijk wel, dat hij,
opgestaan, 's avonds meende een wedstrijd te kunnen gaan spelen voor de
schaakclub in Bloemendaal waarvan hij lid was. Zijn spel die avond was rusteloos;
slecht staande, bood hij remise aan; het werd geweigerd en hij verloor. Zich plotseling
weer zeer slecht voelend, reed hij met zijn auto naar huis, maar toen zijn vrouw de
deur voor hem opende, wankelde hij naar binnen. Hij zakte onmiddellijk ineen op
een bank. Hij leefde nog een uur. Na een hartaanval en een moeilijke doodsstrijd
overleed hij te 0.45 uur op 22 december.
De verslagenheid na dit onverwachte heengaan was nationaal. Ongekend groot
was de belangstelling bij de uitvaartmis die op de middag voor Kerstmis in de
parochiekerk van de Allerheiligste Drieëenheid te Bloemendaal door zijn broer Arnold
werd opgedragen en bij de daarop volgende teraardebestelling in het vallende
1
duister.
MICHEL VAN DER PLAS
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Voor de geschriften: Herinneringen aan Godfried Bomans, Amsterdam 1972 .
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Frederik David Kan Bosch
Potchefstroom 17 juni 1887 - Leiden 20 juli 1967
Weinigen van hen die Bosch goed hebben gekend, zullen hebben geweten dat zijn
wieg niet in Nederland heeft gestaan, maar in een gebied van Nederlandse stam,
te weten Transvaal. Over zijn jeugdjaren hangt een zware schaduw. Nauwelijks
twee jaar oud verliest hij zijn moeder; zijn vader blijft achter met twee zoons,
respectievelijk vijf en twee jaar oud. De mogelijkheden tot een redelijke verzorging
en opvoeding van beide kinderen onder de nog ruige levensomstandigheden van
Transvaal lijken beperkt en de vader besluit de kinderen naar Nederland te brengen
om hen daar aan de goede zorgen van één van zijn zusters toe te vertrouwen. Het
is in Amsterdam dat de jongste zoon zal opgroeien; de vader hertrouwt en keert
met zijn oudste zoon terug naar Transvaal. Vader en zoon raken betrokken bij de
strijd van de Boerenoorlog en beiden komen om in Engelse krijgsgevangenkampen.
Deze gebeurtenissen spelen zich af als de jonge Frits Bosch in Amsterdam zijn
eerste leerjaren doorbrengt op de HBS. Het laat zich moeilijk schatten welke invloed
zij moeten hebben gehad op zijn vorming; hij sprak er later alleen over met zeer
vertrouwde vrienden.
Ondanks deze zware schaduwen heeft het Bosch niet ontbroken aan liefde en
zorg in deze jeugdjaren en het volgen van het onderwijs kostte weinig moeite. Na
de HBS te zijn doorlopen en het staatsexamen te hebben afgelegd, verlaat Bosch
het hem vertrouwd geworden Amsterdam om in Leiden de studie in de Nederlandse
letteren te beginnen. Hiermede begint één van de mooiste en rijkste perioden van
zijn leven. Hij heeft het voorrecht gehad eminente leermeesters te vinden in
geleerden als Speyer, Uhlenbeck (voor wie hij een bijzondere hoogachting had),
Verdam, Kalff en Blok. Hij heeft in Leiden vele vriendschappen gesloten voor het
leven en hij neemt actief deel aan het studentenleven. In het bijzonder heeft hij zich
ingezet voor de voorbereiding en viering van het zevenenzestigste lustrum der
universiteit in 1910 met een feestweek, waarin de maskerade van de intocht van
Frederik Hendrik binnen Amsterdam in 1642 plaatsvond; één van de laatste joyeuze
festijnen van deze aard, die na de eerste wereldoorlog niet meer op een dergelijke
schaal konden worden gehouden. Hier zien wij Bosch in zijn element: de gegevens
worden zorgvuldig verzameld en getoetst, maar daarbij is het in het bijzonder de
speelsheid
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van geest, waarmee hij het gehele gebeuren een passende vulling weet te geven,
onder meer in de vorm van het openluchtspel Alionora, gebaseerd op het gegeven
van het huwelijk van Rijnalt van Nassau, hertog van Gelre en Alionora van Engeland
in 1330. Hiervoor maakte Bosch de eerste opzet, die door de dichter Boutens zou
worden vertolkt en door de toondichter Koeberg verklankt.
Het is de nog zorgeloze periode van voor de eerste wereldoorlog; men weet in
grote stijl feest te vieren, maar ook te studeren. Via het candidaatsexamen, waarvoor
in die dagen het Sanskrit één der verplichte vakken vormde, gaat de belangstelling
van Bosch zich richten op het gebied van de Indische cultuur en bij de keuze van
de vakken voor het doctoraal examen heeft deze voorkeur reeds geheel vaste vorm
aangenomen, mede in verband met de mogelijkheid van een toekomstige werkkring.
In overleg met prof. Speyer wordt een onderwerp voor een proefschrift gezocht,
waarin het mogelijk zou zijn het gebied van de Indische archaeologie te combineren
met een philologisch onderzoek. De keuze valt op de legende van Jîmûtavâhana
in de Sanskrit literatuur. De verwachting dat dit verhaal wel in de kunst zou zijn
uitgebeeld, blijkt niet te worden bewaarheid en het onderzoek wordt meer en meer
philologisch toegespitst op de verhouding van de verschillende redacties waarin het
verhaal in de Indische litteratuur voorkomt. Op het moment dat zijn dissertatie vorm
gaat aannemen, komt hem zijn promotor, prof. J.S. Speyer, plotseling te ontvallen.
Het zal onder diens opvolger, de dan vijfendertig jarige J. Ph. Vogel zijn, dat Bosch
op 8 juni 1914 zijn studie bekroond ziet met een promotie cum laude aan de
universiteit, waaraan hij zich zo verbonden voelt.
In verband met zijn toekomstige werkkring verwerft hij het Nederlands
staatsburgerschap; kort daarop treedt hij in het huwelijk met Ans H. Gregoor, een
jonge en knappe portretkunstenares, die in opdracht van zijn familie in Amsterdam
een portret van hem moest maken.
Eind 1914 komt het jonge echtpaar in Batavia aan, waar Bosch met ingang van
1 januari 1915 wordt benoemd tot adjunct-oudheidkundige bij de Oudheidkundige
Dienst, die anderhalf jaar eerder tot stand was gekomen, door omzetting van de
Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en
Madoera, welke sedert april 1910 onder leiding van dr. N.J. Krom had gestaan. Het
is stellig aan het doorzettingsvermogen van Krom te danken geweest dat het tot de
instelling van deze gouvernementsdienst kwam, waarvan de taak even omvangrijk
was als de personeelsbezetting beperkt. Wat dit laatste betreft, ging het in
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feite om twee man wetenschappelijk personeel (de chef en de
adjunctoudheidkundige), en twee man bouwkundig personeel (bouwkundige en
adjunct), een chef van het technisch personeel en een bureau-assistent en voorts
een zodanige groep van ondergeschikt personeel als voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden noodzakelijk was. Aan deze dienst was opgedragen de
inventarisatie en (in overleg met de Hoofden van Gewestelijk Bestuur) het toezicht
op de oudheden, zowel op die van Hindoe en Mohammedaanse, als die van
Nederlandse oorsprong; de beraming en uitvoering van maatregelen om deze
oudheden voor verder verval te behoeden; het doen van opnamen en opmetingen
en verder in het algemeen het verrichten van oudheidkundig onderzoek in de ruimste
zin, ook op het gebied van de epigrafie. Voorwaar geen kleinigheid!
De periode van oriëntatie en het zich inwerken in deze werkkring bij de dienst
heeft niet erg lang geduurd. Feitelijk is Bosch nauwelijks acht maanden bij de dienst
werkzaam als Krom met kort verlof naar Nederland vertrekt en Bosch met de
waarneming van de dienst wordt belast. Als dan binnen een jaar blijkt dat Krom een
andere taak zal krijgen, volgt de aanstelling van Bosch als zijn opvolger als hoofd
van de oudheidkundige dienst.
Bosch heeft het stellig niet gemakkelijk gehad in deze functie. Hij werd in steeds
toenemende mate geconfronteerd met al die beslommeringen die nu eenmaal ten
deel vallen aan hen die als diensthoofd van een betrekkelijk kleine overheidsdienst
zijn aangesteld. Ten dele zijn dat aangelegenheden van administratieve aard, maar
daarnaast is het wel in het bijzonder de verplichting een dienst behoorlijk te laten
functioneren met behulp van personeel dat naar aard en opleiding uitermate
verscheiden is. Vaak moet dan ook nog met een chronisch tekort aan middelen en
mankracht worden gewerkt en maar al te vaak moet men een tekort aan eigen
feitelijke kennis en ervaring op deelgebieden van de algemene werkzaamheid
erkennen. Een vorming in cultureel-historische zin, als Bosch had gehad, is niet
direct geëigend een basis tot bevoegd oordeel te vormen over bouwtechnische
aangelegenheden of inzake ambtelijke en juridische problematiek. Toch heeft Bosch
zijn taak als hoofd van deze dienst goed verricht en daarbij niet geschroomd nieuwe
initiatieven te ontwikkelen of duidelijk stelling te nemen terzake van een bepaald
beleid. Hierdoor is hij meer dan eens tegen eigen verlangen in méér in de openbare
belangstelling gekomen dan hem persoonlijk lief was. Het is daarbij merkwaardig
op te merken dat een dergelijke openbaarheid steeds weer aanleiding is geweest
tot
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het ontstaan van bijzonder belangwekkende publicaties van zijn hand.
Hier moet nog worden opgemerkt dat Bosch als hoofd van de Oudheidkundige
Dienst tevens directielid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen was en bovendien conservator van de archaeologische verzameling
van die eerbiedwaardige instelling. In dit Genootschap vond hij een cultureel trefpunt
met grote stimulerende werking, en wel in het bijzonder in de wekelijkse
samenkomsten op de zaterdagmorgen van cultureel werkzame ambtenaren van
het gouvernement in de werkkamers van het genootschap.
In 1919 is Bosch actief betrokken bij het Eerste Congres voor de Taal-, Land- en
Volkenkunde van Java, dat (onder actief beschermheerschap van de
gouverneur-generaal mr. J.P. graaf van Limburg Stirum) eind 1919 in Solo werd
gehouden en dat een belangrijke stimulans is geweest voor het wekken van
waardering voor het eigen Javaanse beschavingspatroon. In dit congres komt Bosch
met zijn belangwekkende ‘Hypothese omtrent den oorsprong der Hindoe-Javaansche
kunst’, in 1921 in de Handelingen van dit congres gepubliceerd, waarin hij het
vraagstuk van de verhouding tussen de Hindoe- (Voor-Indische) en de autochthone
Javaanse elementen in deze kunst op een geheel eigen wijze benadert. Bosch legt
hier in feite reeds de grondslag voor zijn later vrij algemeen aanvaarde
‘clercken’-theorie, die in het kort geformuleerd hier op neerkomt dat de Indische
tradities vooral in de vorm van technische teksten door geleerden uit het Indische
beschavingsgebied naar Java zijn overgebracht, maar dat die op Java door Javaanse
kunstenaars werden gevolgd, waardoor de verschillen in interpretatie en stijl
geredelijk verklaarbaar worden. In zijn Leidse oratie van 1946 zal Bosch deze lijn
verder doortrekken, waarbij een accentverschuiving wordt aangebracht in die zin,
dat deze Indische traditie niet zozeer uit India naar Java werd gebracht, maar veeleer
door Javaanse geleerden in India werd verworven en naar Java werd overgebracht.
De hypothese van Bosch komt echter reeds spoedig terecht in de politieke sfeer,
waarin zich twee kampen gingen onderscheiden, namelijk dat van hen die de Javaan,
(gelijk men hem meende te kennen uit waarneming in eigen tijd) niet in staat achtten
tot een dergelijke creatieve verwerking, en dat van hen die van mening waren dat
er geen enkele reden viel aan te voeren om zulk een negatief oordeel te
rechtvaardigen. Allerlei politieke conclusies werden uit de, als zuiver
wetenschappelijke werkhypothese bedoelde studie van Bosch getrokken, iets wat
de auteur zelf wel allerminst had beoogd.
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Na een jaar Europees verlof begint Bosch in 1922 aan zijn tweede periode van zes
jaar ononderbroken arbeid. In deze periode valt de grote ontplooiing van de
restauratieve activiteiten van de oudheidkundige dienst met al zijn principiële en
(helaas ook weer) politieke problemen, die veel penne- en erger strijd heeft uitgelokt.
Het ging hier niet alleen om een theoretische kwestie of dergelijke restauraties wel
verantwoord waren, maar om een vraagstuk waarin al spoedig het beleid van het
Hoofd van de Oudheidkundige Dienst werd betrokken, daar met
reconstructiewerkzaamheden betrekkelijk aanzienlijke middelen waren gemoeid,
terwijl bovendien techniek was ontwikkeld, die voor de uitvoering van de
werkzaamheden geroutineerd en geïnteresseerd personeel vereiste. Bosch verdedigt
zijn beleid in een artikel ‘Het restaureren van Hindoe-Javaansche bouwwerken’, dat
in 1922 in het tijdschrift van het Java-Instituut, Djawa, wordt gepubliceerd.
Maar het is zeker niet alleen aan dergelijke beleidsproblemen dat Bosch in deze
tweede periode van werkzaamheid op Java aandacht schenkt. In deze periode volgt
de ene uiterst belangrijke bijdrage op het gebied van de Indische cultuurgeschiedenis
de andere op, steeds getuigenis afleggend van een enorme eruditie en een
sprankelende geest van de auteur daarvan. In deze tijd legt Bosch de grondslag
voor zijn wetenschappelijke werkzaamheid op een uitermate moeilijk terrein van
studie. Vele van de bijdragen uit deze tijd (veelal gepubliceerd in het Tijdschrift voor
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen) zullen later waardig worden gekeurd om te worden
opgenomen in engelse vertaling in de bundel Selected studies in Indonesian
archaeology, in 1961 gepubliceerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde.
De laatste periode van zes jaar werkzaamheid op Java is voor Bosch zeker niet
de gemakkelijkste geweest. Als gevolg van de economische crisis, waren het vooral
beperkingen van allerlei belangrijke werkzaamheden van de Oudheidkundige Dienst
die deze periode al weinig aantrekkelijk maakten. Ook de dood van zijn bouwkundig
ambtenaar B.de Haan drukt zijn stempel op de activiteiten. Belangrijk in deze periode
zijn de reizen geweest die Bosch in 1930 kon maken: een reis door Sumatra en een
drie maanden durende reis door Indochina. Het verslag van de eerste reis werd
gepubliceerd in het Oudheidkundig Verslag over 1930, maar dat over zijn reis door
Indochina, grotendeels gemaakt in gezelschap van Henri Parmentier, is helaas nooit
in druk verschenen.
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In deze laatste periode van werkzaamheid op Java komt Bosch tweemaal opnieuw
in de publiciteit. De eerste keer heeft dat betrekking op de rampzalige brand die het
Nederlands-Indische paviljoen op de wereldtentoonstelling in Vincennes in 1931
verwoestte en waarbij vele kunstschatten uit de verzameling van het Kon.
Bataviaasch Genootschap verloren gingen. De tweede maal bracht het Bosch
opnieuw in het politieke veld, namelijk in de kwestie rond Bali en de Zending. Hier
heeft een waarlijk persoonlijke verontwaardiging zich van Bosch meester gemaakt
over een optreden, dat naar zijn mening niet alleen als experiment ontoelaatbaar
moest worden geacht, maar waarbij tevens een aantal fatsoensnormen werd
overschreden. Bosch heeft zich als kampioen opgeworpen voor Bali en de strijd
aangebonden tegen dr. H. Kraemer. Beiden hebben vermoedelijk de levenskracht
van de Balische samenleving onderschat en in zoverre was wellicht veel van die
principiële strijd overbodig. Wij danken er echter een hoogst waardevol artikel aan
in de vorm van een uitvoerige uiteenzetting over het godsdienstige patroon van de
Balische cultuur.
Medio juli 1936 keert Bosch voorgoed naar Nederland terug, na de gelegenheid
te hebben gehad zijn opvolger, dr. W.F. Stutterheim, in te werken. Na enig zoeken
naar een geschikte werkkring in Nederland volgt zijn benoeming tot bijzonder
hoogleraar vanwege het Fonds voor Indologische Studiën aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht, waar hij op 2 mei 1938 zijn inaugurele oratie houdt over Het ontwaken
van het aesthetisch gevoel voor de Hindoe-Javaansche oudheid.
Het is de periode vlak voor de tweede wereldoorlog. Hoewel Bosch voor het eerst
sedert jaren de gelegenheid krijgt zich te wijden aan de studie van de onderwerpen
die zijn bijzondere belangstelling hebben, is hij toch te zeer betrokken bij de
dramatische dreiging die aan de naderende oorlog voorafging, om geheel zichzelf
te zijn. De jaren van die tweede wereldoorlog zijn bijzonder zwaar voor hem geweest,
vooral door zijn intens persoonlijk betrokken zijn. De studie moet nu goeddeels
dienst doen als afleiding, zeker na het moment dat de universiteiten niet meer kunnen
werken.
Bosch begint nu met een onderzoek, dat hem jaren lang in zijn ban zal houden
en dat hij meer en meer gaat zien als een soort wetenschappelijk testament: het
vastleggen in onderling verband van tal van onderwerpen binnen het enorme terrein
van de Indische cultuurgeschiedenis op grond van overwegingen en conclusies,
welke hij in de loop van zijn carrière had bijeengebracht en gevormd. In deze sfeer
ontstaat zijn magnum opus
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De gouden kiem: Inleiding tot de Indische symboliek. Een wat onvoorzichtige
toezegging aan een uitgever bindt hem dan na afloop van de oorlog deze studie in
boekvorm uit te geven. Maar hij kan er nauwelijks afstand van doen; veel wil hij
opnieuw overdenken, beter formuleren, nader aftasten. Het zal 1948 worden voor
en aleer het werk ter perse gaat en ook dan is het nog met een zeker gevoel van
tegenzin. Het werk grijpt ver buiten de gebaande wegen en het wordt aarzelend
ontvangen; eerst naderhand (vooral nadat er in 1960 een engelse vertaling van is
verschenen) mag het zich in een grotere belangstelling en waardering van
vakgenoten verheugen.
Inmiddels heeft Bosch na de oorlog zijn bestemming gevonden als opvolger van
Krom aan de Leidse Alma Mater. Hij komt daar wel terug in een oude en vertrouwde
omgeving, maar in een roerige tijd, die veel aandacht vraagt en allerlei extra taken
oplegt, die hij echter plichtsgetrouw aanvaardt. Hij vindt in Leiden een prettige kring
en vele oude vrienden. Hij is organisator en ziel van de zaterdagmorgenkring van
orientalisten, die toen eens per maand samenkwam in de oude Vergulde Turk in
de Breestraat. Hij kan zich meer en meer wijden aan zijn studies en hij verzet veel
werk voor het Instituut Kern, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
en voor het Oosters Genootschap in Nederland. Hij vertegenwoordigt de Koninkijke
Akademie van Wetenschappen bij de formele herdenking van het vijftig jarig bestaan
van de Ecole française d'Extrême-Orient in Parijs, waar hij zijn oude vriend Georges
Coedès ontmoet en hij geeft bij tijd en wijle lezingen in binnen- en buitenland.
Het was met enige moeite dat hij kon worden overgehaald een afscheidscollege
te geven toen het moment was aangebroken van zijn emeritaat. Typerend voor hem
was dat hij dit college wijdde aan de toekomstige mogelijkheden van oudheidkundig
onderzoek in Indonesië op een moment (1957) dat de verhoudingen tussen
Nederland en Indonesië verre van normaal waren.
Ook na zijn emeritaat blijft Bosch actief in wetenschappelijke zin. Hij blijft veel
aandacht geven aan redactioneel werk voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde en voor de uitgave van de Annual Bibliography of Indian Archaeology
van het Instituut Kern. Hij verzorgt tal van boekbesprekingen en hij neemt duidelijk
stelling tegen theorieën van vakgenoten, die naar zijn mening te eenzijdig zijn of de
toets der critiek niet kunnen doorstaan. Hij vindt ook de gelegenheid weer tal van
onderwerpen op te nemen, welke hij in het verleden reeds eerder in studie
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had genomen en waar over hij reeds veel materiaal had verzameld. Stuk voor stuk
werkt hij nu deze onderwerpen uit, aanvankelijk vaak als voordrachten, later in
publicaties; zorgvuldig werkend, schrijvend en herschrijvend tot hij het moment
gekomen acht er mee voor het voetlicht te treden en dan steeds in een zeer
verzorgde vorm. Het is opvallend te zien hoe hij op het moment van zijn levenseinde
vrijwel al het materiaal dat hij nog in portefeuille heeft, in artikelen op een vaak zeer
erudiete en oorspronkelijke wijze heeft verwerkt. Enkele dagen voor zijn laatste
ziekte, die binnen een week het einde brengt, legt hij de laatste hand aan een artikel
dat een uitwerking was van een onderwerp, dat hij ten dele reeds in 1927 had
aangevat en dat tevens de stof geleverd heeft voor de laatste reeks colleges die
hij, in 1957, heeft gegeven.
Bij zijn gouden doctoraat valt Bosch de eer te beurt een bundel opstellen van
vrienden en vakgenoten te ontvangen, waarin zij een overzicht hebben gegeven
van de betekenis van het wetenschappelijk werk en de activiteit van Bosch op de
verschillende terreinen van de Indische cultuurgeschiedenis. De bundel kreeg de
titel Hiraṇyagarbha, de Sanskritverwoording van ‘Gouden Kiem’. Het werk bevat
tevens de tekst van het afscheidscollege van Bosch en een vrijwel volledige
bibliografie van zijn werk.
Bosch zal ons steeds in herinnering blijven als een begaafd en geïnspireerd
geleerde, maar ook als een mens van grote bewogenheid en charme. Hij was een
man die overtuigd was van de beperktheid van de menselijke vermogens, maar
tevens bereid daarmee te woekeren in een vast vertrouwen dat aan zijn vriendschap
zulk een bijzondere waarde gaf. Daarbij bezat hij een mildheid, die hartverwarmend
was in een tijd als deze, waarin maar al te veel aan de efficientie wordt opgeofferd.
P.H. POTT

Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publicaties
De Blyde Incomste binnen Amsterdam van syne hoogheyt Frederick Hendrick: den
twintigsten van Bloeymaant van den jaare 1642. Leiden 1910.
De legende van Jîmûtavâhana in de Sanskrit-litteratuur. Leiden 1914 (diss. Leiden).
Buddhistische gegevens uit Balische handschriften (Med. Kon. Akad. v. Wet., afd.
Letterkunde, 68B, nr.3, 1929).
De gouden kiem: Inleiding tot de indische symboliek. Amsterdam 1948.
‘Local genius’ en Oud-Javaanse kunst (Med. Kon. Akad. v. Wet., afd. Letterkunde,
N.R.XV.I, 1952).
The golden germ, An introduction to Indian symbolism. The Hague 1960.
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Selected studies in Indonesian archaeology. The Hague 1961.

Oraties
Het ontwaken van het aesthetisch gevoel voor de Hindoe-Javaansche oudheid.
Santpoort 1938.
Het vraagstuk van de Hindoe-kolonisatie op de Archipel. Leiden 1946.

Artikelen
Voor de publicaties in tijdschriften (Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en
Volkenkunde van het Bataviaans Genootschap [TBG]; Oudheidkundig Verslag;
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde [Bijdr]; Djawa; Cultureel Indië, en
andere periodieken) wordt verwezen naar de bibliografie die is opgenomen in
Hiraṇyagarbha, a series of articles on the archeological work and studies of prof.
dr. F.D.K. Bosch, The Hague 1964, welke vrijwel volledig is. Sinds 1964 verschenen
nog:
De mythische achtergrond van de Kèn Angrok-legende in Med. Kon. Akad. v.
Wet., N.R.XVII, nr.8; vgl. Bijdr.121, 1965, p.468-472.
De Aśva-goden en de epische tweelingen in de oud-javaanse kunst en literatuur
in Bijdr. 123, 1967, p.427-441 (posthuum).
Indra's strijd met Vtra in Bijdr.124, 1968, p.241-261 (posthuum).
Pratiṣṭhâ symbols in Prâtidanam, studies presented to F.B.J. Kuiper on his sixtieth
birthday, The Hague 1968, p.533-538 (posthuum).
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Helena Anthonia Maria Elisabeth Dermoût-Ingerman
Pekalongan 15 juni 1888 - 's Gravenhage 27 juni 1961
Woensdagmiddag 9 november 1949 bracht Maria Dermoût mij een stapeltje
manuscripten; oud werk, waarmee ze bijna veertig jaar eerder op Ambon was
begonnen, en nieuw werk, waaronder de kleine roman Nog pas gisteren; ze vroeg
1
of ik het eens wilde lezen. Die dag was zij 61 jaar oud. Ze had een voornaam
gezicht, een markante neus en donker haar, dat haar oren vrij liet; ze had magere
handen en lenige vingers, donkere ogen en een heel boeiende stem. Ze stierf op
27 juni 1961, toen ze 73 was en in de jaren 1949 tot 1961 heeft ze haar werk
gepubliceerd en een groot deel ervan geschreven; twee boeken verschenen na
haar dood, gevolgd door de uitgave van haar Verzameld werk in één deel. Dat
Verzameld werk telt een zevenhonderd pagina's druks; ze schreef het tussen 1910
en 1914 op Ambon, tussen 1916 en 1923 in Poerwaredjo, Djokjakarta en Semarang,
tussen 1928 en 1933 in Batavia en van 1943 tot 1962 in verschillende plaatsen in
ons land, in Comano en in Moscia. De manuscripten ervan zijn op een enkele
uitzondering na niet bewaard gebleven en mondelinge mededelingen van naaste
familieleden over de tijd toen het ontstond zijn niet nauwkeuriger dan ‘voor 1918’,
of ‘na de eerste wereldoorlog’, of ‘tussen 1930 en 1934’; van haar werkzaamheden
na 1943 tot haar dood heeft ze mij op de hoogte gehouden. Voor de datering van
haar werk en de ontwikkeling ervan is men aangewezen op haar levensloop; in haar
werk vindt men het decor terug van haar leven en omgeving.
De familie van Maria Dermoût van vaderskant was vier geslachten met het
voormalige Nederlands-Indië (hierna Indië genoemd) verbonden en gezien de
onderwerpen, de sfeer en vooral de stijl van haar werk rees de vraag of Maria
2
Dermoût een ‘Indisch meisje’ was, zoals Tjalie Robinson haar heeft genoemd, of
zij Indisch bloed had, zoals sommigen menen en

1

2

De opdracht van het ministerie van CRM aan mij, een studie van beperkte omvang te schrijven
‘over het werk van Maria Dermoût, met gebruikmaking van haar brieven’, leidde tot het
uitvoeriger werk over Maria Dermout, de vrouw en de schrijfster, dat in 1973 is verschenen
bij de NV Uitgeverij Nygh & Van Ditmar te's-Gravenhage. Dit levensbericht werd in 1972
geschreven en ingezonden.
Tong Tong 3, 15 augustus 1958.
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uit haar werk zou zijn op te maken. De originele geboorteakte van Maria bevindt
zich niet in het Arsip Nasional te Djakarta (het vroegere Landsarchief), maar in de
Naamlijst van Europese Inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlands-Indië
en opgaven omtrent hun Burgerlijke Stand 1889 staat de geboorte van Maria vermeld.
Tussen 2 maart 1888 en 15 juni 1888 werden in Pekalongan veertien kinderen
geboren, waar bij drie het woordje ‘erkenning’ (blijk van een Indische moeder) is
vermeld, nièt bij de geboortevermelding van Maria. Daarmee staat vast, dat Maria
geen voorkind bij een Indische vrouw is geweest, al blijft bloedvermenging in een
vroegere generatie van vaderskant theoretisch mogelijk. Iemand die zevenentwintig
jaar in de tropen heeft doorgebracht krijgt er iets van mee; haar uiterlijk - ze had
buigzame handen -, haar levenshouding - die geenszins typisch Westers was -,
haar taalgebruik en stijl - die verwant zijn aan de Indische verteltrant. Vast staat,
dat zij voor haar werk letterlijk alles aan Indië te danken had.
Zij heeft tot haar twaalfde jaar haar kindertijd in Indië doorgebracht, onderbroken
door een kort verblijf bij haar grootmoeder in Den Haag en nog eens bij haar
peettante in Amsterdam. Ze bracht haar schooljaren in Haarlem door tot ze net
zestien jaar was geworden en woonde daarna tot haar vijfenveertigste jaar in Indië,
onderbroken door twee verloven in Holland. Gelukkige kinderjaren op de suikerfabriek
Redjosari hebben haar voorgoed verbonden met het land en met het leven in Indië,
met de natuur en met het personeel om haar heen, met wie ze zich verwant en
vertrouwd voelde. Die jaren hebben haar karakter en haar instelling op het leven
gevormd en haar werk gemerkt. Haar schooljaren in Haarlem zijn niet bijster gelukkig
geweest, al heeft ze er een vriendschap voor het leven gesloten, die voor haar en
voor haar werk van de grootste betekenis is geweest. Uit Haarlem terug in Indië
leerde ze in 1906 in Tosari mr. I.J. Dermoût kennen, met wie ze, nog geen negentien
jaar, op 6 juni 1907 in Semarang in het huwelijk trad, waarna ze met hem naar zijn
nieuwe standplaats Pati vertrok. Hun eerste kind werd in Pati geboren, hun tweede
in hun derde standplaats Ambon. Toen ze in 1933 repatriëerden, beiden om
gezondheidsredenen, had haar man als president van de beide Hooggerechtshoven
in Indië, te Batavia, de hoogste functies bij de rechterlijke macht in Indië bekleed.
In Tosari was Maria een streng Europees geklede jongedame, die de dag van
haar huwelijk nauwelijks kon afwachten; in Pati een jonggetrouwd vrouwtje, verrukt
van het eigen huisje en haar man. In hun twee-
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de standplaats Garoet ontwikkelde zij zich tot een goede gastvrouw voor logé's en
veel bezoek, hield van mensen om zich heen, van tochtjes maken, visites afsteken,
uitgaan. In hun volgende standplaats, Ambon, waar ze gedurende dienstreizen van
haar man weken achter elkaar alleen was, is ze tot zichzelf ingekeerd, heeft ze
langzaam aan, altijd zorgend voor anderen (er was ook veel ziekte in het gezin)
zichzelf gevonden. Dat ‘zorgen voor’, dat ‘altijd willen helpen’ is richtsnoer voor haar
leven geweest. Het beheerst mevrouw van Kleyntjes uit De tienduizend dingen, het
vervult de Professor uit hetzelfde boek voor zijn jonge Javaanse medewerker, het
vervult Toetie uit Donker van uiterlijk, als ze naar haar zoon kleine Tsjalie gaat, die
in Engeland in de gevangenis zit. De aandacht van ‘De haaienvechter’ voor de haai
is geboren uit zorg voor zichzelf, maar is ook zorg om de haai.
Maria zorgde voor huis en hof, voor man en kinderen met alle aandacht voor die
werkelijkheid in haar leven, en omdat ze dat zo vanzelfsprekend deed, bleef ze
ontvankelijk voor wat ze erbij om zich heen zag, er doorheen hoorde, bovendien
onderging. Want in nauwelijks zes jaar heeft ze de stof voor een groot gedeelte van
haar werk in zich opgeslurpt en heeft ze de thema's voor haar verhalen gevonden,
die sleutelwoorden zijn voor de vrouw die zij is geweest. Zij was trouw; aan mensen,
aan gevoelens, aan dingen. Zij haakte naar bestendigheid van gevoelens, in relaties
tussen mensen, en zij wist dat niets blijft, tenzij het wordt herinnerd, gevoed - altijd
van één kant - en daardoor behouden. ‘En zij waren tezamen zoals twee mensen
3
tezamen zijn, altijd maar voor een korte tijd.’ Zij is nooit genezen van haar gevoelens
voor mensen of dingen; zijzelf heeft nooit voorgoed afscheid kunnen nemen van
iemand of van iets en het woord ‘trots’ had een intense gevoelswaarde voor haar.
‘Je moet leren een trots meisje te worden, rechtop; en niet om niets te huilen en om
4
niets bang te zijn.’ Die thema's keren herhaaldelijk in haar werk terug; trouw, het
afscheid, de klaagzang over de ‘honderd dingen waaraan de dode herinnerd wordt,
5
die hem gevraagd, gezegd worden,’ de ‘herhalingen, niets dan herhalingen, aan
elkaar vastgeklonken. Altijd weer een dochter met een zoontje, en een man die
doodgaat of weggaat - adieu, vaarwel - en altijd weer opnieuw hetzelfde, en weer
6
opnieuw en nog eens weer.’ Het ver-
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langen, dat uit de verte roept (als in ‘Sélô en de vogels’), de liefde die niet wordt
vervuld (als in ‘Dit is het verhaal van Oji’), de Weg van deze wereld rond te moeten
gaan èn te moeten aanschouwen (als in ‘Ganeesha’), en het allereerste begin van
alle wijsheid: de gehoorzaamheid, zich te schikken in zijn lot, en dat ‘het dom is een
hevige beroering te voelen, maar nog dommer net te doen of men een hevige
7
beroering die men voelt, nièt voelt.’ Liefde voor het land ‘waarvan ik zoveel gehouden
8
heb’, liefde voor het Andere, voor de ander ‘ver weg, altijd’.
Zij meende zelf: ‘Ik ben eigenlijk geen schrijfster, beheers dat ook niet geheel en
streef er ook niet naar. Ik wil vertellen wat ik zie, of hoor, of voel, daarom probeer
ik het altijd zo eenvoudig, zo geserreerd mogelijk te zeggen, schiet daar in mijn
9
gevoelen nog in tekort.’ En: ‘Ik heb het grote voorrecht gehad, dat er altijd levende
vertellers, vertelsters in mijn leven waren, om van boeken te zwijgen. Ik denk aan
10
een, de naaister Louisa op Ambon.’ Die kwalificatie ‘vertelster’ is voor haar te
weinig. Ze praatte vaak over Indië en over de mensen die ze er had gekend. Dat
eerst aarzelend en langzamerhand makkelijker wordend gepraat, met korte of lange
pauzes, als puntjes en streepjes in een geschreven tekst, verschilde vaak niet veel
van wat ze hèèft opgeschreven. Dat gebabbel tegen anderen, dat ‘vertellen’ in haar
werk was haar manier om zich uit de drukken en was tegelijk de façade van een
vrouw, die zich altijd maar voor een klein deel blootgaf, en die, of ze nu opgewekt
was of neerslachtig, altijd bleef zoals ze met veel zelfdiscipline was geworden. Ze
was geresigneerd, ook door het barre gesukkel met haar gezondheid; er bleef altijd
iets verborgen als ze over haar leven vertelde of over niets babbelde (dat kon ze
heel goed) of wat afzijdig van anderen zat, alsof ze er niet wilde, niet kon of niet
mocht zijn.
Zij heeft altijd geschreven, als schoolmeisje al, zoals ze dat deed in de jaren dat
ik met haar omging; zinnen, een passage, in een schrift, op een enveloppe, meestal
in potlood, doorgestreept met woordjes ertussen, erboven, er dwars doorheen en
soms een alinea of pagina overgeschreven met inkt. In Tosari, waar ze ‘lieve stukjes’
schreef: Indische sproken, waarvan ze twee al in 1908 in het Weekblad voor Indië
heeft gepubliceerd. Op Ambon Indische impressies, die ze in 1915 in Het Vaderland
zag geplaatst.
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Ze heeft zich aan de schrijftafel nooit goed op haar plaats gevoeld en zij hàd weinig
tijd en gelegenheid; niet als jonge vrouw met een huishouding en twee kinderen,
later niet door haar kwalen en die van haar man. De meeste gelegenheid kreeg ze
in de laatste jaren van haar leven, als weduwe, ondanks haar slopende ziekte,
ondanks de zorgen die ze altijd om anderen had. Ook toen schreef ze op haar
schoot, op de bank in haar kamer, aan een tafeltje in het Blauwe huis in Moscia:
invallen, zinnen, een pagina die ze tot onleesbaar toe verbeterde, herschreef, weer
verbeterde. Schrijven was voor haar een toestand van hebben meegemaakt en
hebben ondergaan; ze beleefde meer dan ze had meegemaakt en onderging wat
anderen blijft ontzegd. Ze zag mensen en dingen veel scherper dan uit haar kalme
blik viel op te maken; ze was een heel nuchtere vrouw, en allerminst een droomster.
Zij merkte een menigte details op; ze is in haar werk een miniaturiste, om een kern
heen: een kern van magie en oerkrachten en archetypes. Die kern heeft ze nooit
precies onder woorden gebracht, alleen aangeduid; het betekende voor haar het
onzienlijke als schaduwen op een wit doek. Zij hield van het woord. Zij hanteerde
het met veel zorg in haar eigen taal: heel direct en tegelijk verhullend. Zij beschikte
niet over een grote woordenschat, haar stilistische mogelijkheden waren beperkt
en zij heeft zich de techniek van het schrijven nooit goed eigen gemaakt. Maar zij
bezat een uiterst gevoelige en zuivere intuïtie; zij bezat een aangeboren gevoel
voor háár ritme en klank, voor maat, voor het juiste detail en het juiste beeld. Haar
werk is ontstaan uit de authentieke gevoelsstroom en klank van haar eigen wezen.
Zij miste de lange adem voor een werk van grote omvang (de enige roman die ze
schreef telt vijfenzeventig pagina's) maar zij bezat een uniek talent voor het korte
werk dat ze schreef; uniek door de intensiteit ervan, de zeggingskracht van haar
taal, door de eenheid van inhoud en vorm, van mens en werk. Er is in dat werk
nauwelijks van een ontwikkeling sprake; niet in de onderwerpen, niet in de klank of
rijkdom van het proza, hoogstens in een wat uitvoeriger omspeling van de motieven
erin, die men terugvindt als stukjes in de legkaart van haar wezen. Zij schreef: ‘Ik
heb het verleden nogal hevig doorleefd. Daarom kan ik altijd maar over één
onderwerp schrijven, - die tijd, destijds, daarginds, en nooit over een onderwerp nu
11
en hier.’ Maar zij schreef in dat verleden over háár heden, haar nu en hier. Zij
verfraaide herinneringen niet, zij voegde een dimensie toe aan het doodgewone
leven zoals zij dat in Pati of Garoet, op Ambon en later in verschillende plaatsen op
Java heeft

11

Maria Dermoût aan Johan van der Woude in De Gelderlander Pers, 13 juni 1959.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

119
geleefd: de achtergrond van het land en van de mensen die er woonden.
Zij heeft voor haar werk alles aan Indië, en aan boeken te danken. Indië, het land,
is het decor van al haar werk, ook al gebruikte ze in ‘De juwelen haarkam’, ‘Twee
jade reigers’ en in ‘De prinses van het eiland’ decors van ‘voorname huizen’ in ons
land en schreef ze tijdens haar evacuatietijd na de slag om Arnhem een paar niet
gepubliceerde Hollandse verhalen, die betrekking hebben op de oorlogshandelingen.
Zij heeft voor haar werk alles te danken aan Indië en aan werken over de
geschiedenis van Indië. Tijdens haar eerste verlof las ze in 1915 van ds. François
Valentijn diens Oud en Nieuw Oost-Indiën en diens Beschrijving der Molucco's en
Moluksche Zaken, waaruit ze de stof voor haar Ambonnese verhalen heeft geput
als ‘Koning Baaboe en de veertig jongelingen’ of ‘De boom des levens’. Valentijns
werken zijn voor Maria Dermoût van evidente betekenis geweest, omdat ze er
onderwerpen aan ontleende en zijn verhalen met enkele wijzigingen in tijd en
volgorde heeft naverteld. In bovengenoemde twee verhalen zocht ze naar haar
eigen manier van vertellen en voegde er al iets aan toe dat haar later werk kenmerkt:
het van een afstand opnieuw beleefde en doorleefde. Behalve de stof kreeg ze uit
Valentijns werken ook de indeling, de vormgeving cadeau; door hem kreeg ze de
kans uit te proberen hoever haar adem reikte, of ze een novelliste of een romancière
was en beide verhalen zijn voorbeelden van haar mogelijkheden. Zij bezat niet de
lange adem voor een roman, voor een conceptie van een aantal conflicten tussen
een reeks personages, haar talent beperkte zich tot de uitbeelding van een
levensepisode (vaak de ontknoping) van een paar mensen, tot in het verhaal over
‘Altijd weer een dochter met een zoon’. Daarin bezat zij een fijn gehoor voor ‘de drie
golfjes achter elkaar - de vader - de moeder - het kind - zeg het maar niet; zeg maar
alleen - het kind - en de golfjes, gehoorzaam, fluisterden verder - het kind - het kind
12
- het kind.’ Zij hoorde Psalm 104: ‘Hoe talrijk zijn uw werken, o Here.’ Zij bezat een
fluwelen gevoel voor de kleinste dingen, als het besaantje. Zij had instinctief besef
van ‘dingen die voorbij gaan’; van het drama van haat en liefde, eenzaamheid en
dood; van ‘wat geschreven staat’; van wat gebeuren moet.
Valentijn, die zij eerst ‘zo geestig geschreven en interessant vond’ en over wie
ze later schreef: ‘Ik lees er veel in en leg het weg omdat hij me zo ergert, zo
13
eigengereid! huichelachtig! zoveel van Rumphius gestolen!’
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Valentijn heeft haar toch opgeleid tot de schrijfster die ze is geworden, zoals
Rumphius die opleiding heeft voortgezet en de naaister Louisa haar heeft bezield.
Later, op Java, heeft ze voor veel verhalen de stof ontleend aan de Babad Tanah
Djawi, aan de geschiedenis van de legendarische vorsten op Java en de sacrale
erfstukken van hun families, als in ‘Heer Bi-Tjak’ of ‘De nieuwe Heer’, want ook die
verhalen zijn navertelde overleveringen en ook in dit geval lag de stof min of meer
voor haar klaar. Wat Maria Demoût in De kist over de Europeaan op het Dièngplateau
schreef geldt ook voor haar: ‘Ik heb gezien dat wat voor mij weggelegd was om te
14
zien.’ Zij zàg het land waar ze leefde, daarna wat zich uit overleveringen en
geschiedenis voor haar ontvouwde en beleefde het opnieuw; in ‘Koning Baaboe en
de veertig jongelingen’ zogoed als in ‘De nieuwe Heer’. In die verhalen over Ambon
en Java gebruikte ze dezelfde techniek van opsomming van de voorouders tot aan
de hoofdpersoon. In ‘Heer Bi-Tjak’ spelen voor het eerst andere krachten een rol,
de magische krachten van de heilige voorwerpen.
Van het Amboinsch Kruydboek en de Amboinsche Rariteitkamer van Rumphius
heeft ze tijdens haar verblijf op Ambon kennis genomen ten huize van mevrouw
Johanna Louisa van Aart, die model heeft gestaan voor de figuur van mevrouw van
Kleyntjes in het boek De tienduizend dingen. Maria is met het eerste verhaal uit dat
boek, ‘De tuin Kleyntjes’ al begonnen in 1916, de vijf andere erin heeft ze eerst in
de jaren 1952-1955 geschreven; het laatst het verhaal over ‘De professor’, van wie
zij van al haar personages verreweg het meest hield. Over Rumphius schreef zij:
‘Kon ik u maar zijn ‘Rariteitkamer’ geven, dat is nl. in mijn gevoel een heel bijzonder
mens, en juist ook de ‘Rariteitkamer’ met al zijn wonderlijke bijgelovigheden, en het
werkelijk aan de onbezielde (zoals wij dan zeggen) dingen een eigen leven geven,
is hij voor mij toen al in Ambon een soort openbaring geweest. Het verhaal van ‘de
15
professor’ is min of meer zo gebeurd.’ Ook de figuur van Rumphius heeft Maria
Dermoût uit de geschiedenis opgediept, zoals Koning Baâboe, of Samarau uit ‘De
boom des levens’, of de sultans van Mataram; maar de Schotse professor, even
geniaal als Rumphius, bijna blind, zoals hij, is de meest eigen, de meest complete
figuur die Maria Dermoût heeft gecreëerd. In zijn uiterlijk, karakter, gedrag en
taalgebruik, in zijn superieure argeloosheid en liefde voor de dingen, in zijn critisch
geloof in de medemens, in zijn verschrikkelijke
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eenzaamheid, zijn vervoering over de kwalletjes en besaantjes en in zijn angst dat
hem een zeemansgraf beschoren zal zijn, maar geen ècht zeemansgraf. In ‘De
professor’ lopen alle draden van Maria's verbeelding, haar waarden, haar instelling
op het leven en de mensen, haar liefde voor verleden en heden samen, en in dat
verhaal is het haar ook gelukt historische gegevens dienstbaar te maken aan haar
scheppend vermogen en dat materiaal uit de historie met haar heden te versmelten
tot een zelfportret. Zijzelf is de professor, verenigd met de twee componenten
waartussen haar leven zich heeft bewogen: liefde voor het land, waarvan ik zoveel
gehouden heb, en liefde voor het Andere, voor de ander, ver weg, altijd. Zoals zij
in het laatste verhaal in De tienduizend dingen, ‘Allerzielen’, tenslotte zelf uit mevrouw
van Kleyntjes te voorschijn treedt: ‘Niet een ziekelijke vrouw, en zeker niet
sentimenteel, die altijd met dat diep en brandend medelijden zou blijven voelen met
wie vermoord waren, zij kwam er tegen in opstand, zij kon het niet aanvaarden, van
haar zoon niet, en van niemand, toen niet, en nu niet en in der eeuwigheid niet.’ En
mevrouw van Kleyntjes fluistert: ‘Blijf bij me’, en gaat na die dag en nacht met de
16
vier doden haar huis binnen ‘om opnieuw te proberen verder te leven’, zoals Maria
Dermoût zelf, talloze malen, ergens naar binnen is gegaan om te proberen verder
te leven. Dit verhaal ‘Allerzielen’ is een samenvatting van het leven van Maria
Dermoût zelf, van haar ‘honderd dingen, veel meer dan honderd dingen, en niet
alleen van haar, honderd keer ‘honderd’ dingen naast elkaar, los van elkaar, elkaar
rakende, hier en daar in elkaar vervloeiende, zonder ergens enige binding, en
17
tegelijkertijd voor altijd met elkaar verbonden.’
Drie goede geesten hebben om Maria's wieg gestaan: Valentijn, Rumphius en
bovenal Louisa, de naaister die Maria was toegedaan, zoals Maria haar; die vrouw
heeft Maria in hoge mate geïnspireerd en zoals zij Louisa in ‘De goede slang’
beschrijft is het een zelfportret. ‘Zij zit rechtop in haar donkere kleren op een kistje.
Zij heeft een zwarte rok aan en een zwarte kabaai met lange mouwen, die met een
rij knoopjes nauw om haar polsen gesloten zijn. Haar handen zijn tenger en lenig,
met lange vingers en toegespitste nagels, mooie handen, donkerbruin. Zij houdt
haar donker gezicht omhoog met het kroezende zwarte haar, sluit soms even de
ogen, alsof zij alle aandacht, alle spanning in zichzelf besloten wil houden, opent
de ogen, kijkt strak voor zich uit naar iets wat zij voor zich ziet
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en beschrijft in korte woorden, telkens afgebroken, zinnen zijn het nauwelijks.’
Zo zat Maria zelf en zo praatte, babbelde, vertelde ze. Valentijn en Rumphius
hebben haar materiaal verschaft; Louisa heeft het in haar bezield, heeft haar beroerd,
‘gestemd’, want in dat verhaal over ‘De goede slang’ krijgt Maria's taal de klank van
Louisa's stem, krijgt het wat Tjalie Robinson omschreef als: ‘Heel vaak kwam ze tot
aarzelende uitspraken die je zou kunnen karakteriseren met de dichtregels van
19
Eliot: ‘It is not that, it is not that at all’.’ Louisa is voor Maria de zusterziel geweest,
waarin ze zichzelf herkende, die haar aanvulde, inspireerde, haar geest in haar
wakker maakte. Die drie: Valentijn, Rumphius en Louisa zijn de goede geesten
geweest van Maria's talent: bakens op het pad van haar eigen leven.
Maria Dermoût schreef eens in haar dagboek - ze was toen al een oude vrouw:
‘Zou ik niet kunnen, niet mogen schrijven Vie de Quelqu'un, - dat zou ik boven alle
andere dingen het allerliefste willen, - eilanden en bergen en gesteenten en mensen
quelque peu ‘glanzende’ om Iemand heen: het kleine eiland, het witte strand, donkere
klapperbomen, het meisje des Radjahs dochter, de ‘Schlucht’, de krokodillen, de
piek van Bali plus scriboe kembang.’ En daarna: ‘Het plezier in de dingen, le goût?
le monde, deze wereld? Het liefhebben, de mensen en een enkel mens eerst en
20
alles erbij.’ Dat heeft ze gedaan.
JOHAN VAN DER WOUDE
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Pieter Catharinus Arie Geyl
Dordrecht 15 december 1887 - Utrecht 31 december 1966
Pieter Catharinus Arie Geyl werd geboren te Dordrecht als zoon van huisarts Arie
Geyl en Alida van Erp Taalman Kip. Een biograaf die overal een diepere samenhang
bespeurt en die zich graag verlustigt in retrospectief profetisme zou bij deze
gelegenheid al dadelijk een fraaie passage kunnen inlassen over de ferme echt
Hollands-republikeinse aard en het anti-orangisme van deze zoon van Hollands
eerste opstandige stad, die ook na 1572 altijd sterk republikeins gezind bleef.
In elk geval ligt die samenhang dan toch onpeilbaar diep onder de oppervlakte
van Geyls zichtbare leven, waar het hier uitsluitend om gaat. Zijn vader Arie moest
in 1899 zijn praktijk neerleggen, omdat de symptomen van een ongeneeslijke
geestesziekte zich sterk openbaarden en het gezin belandde tenslotte in Den Haag
waar de jonge Geyl het stedelijk gymnasium bezocht. Van 1906 tot 1911 studeerde
hij Nederlands te Leiden. Als schooljongen al had hij een sterke literaire belangstelling
getoond, twee romans geschreven en daarnaast sonnetten bij de vleet, helemaal
in de geest van de Tachtigers en Verwey, waarvan niets bewaard is gebleven.
Dichter, romanschrijver, dat was het wat hij aanvankelijk wilde worden, ook onder
invloed van zijn vriend P.N.van Eyck, met wie hij druk over zijn eigen en andermans
poëzie correspondeerde. Toenhij als student een romanmanuscript aan Albert
Verwey toezond, stuurde die het echter zonder veel enthousiasme terug. Het
blauwtje, dat Geyl hier liep, schijnt hem niet in zijn kern geschokt te hebben. Wél
droeg het misschien bij tot een verschuiving van zijn belangstelling naar de
geschiedenis, al bleef zijn letterkundige sympathie tot het laatst toe zichtbaar, ook
in zijn eigen werk, dat bij alle vaart een eigenaardige waardige allure en een voorkeur
voor archaïsche zinswendingen vertoonde.
Als student werd Geyl actief lid van het genootschap Sodaliccum Literis. Met een
aantal van zijn clubgenoten sloot hij een blijvende vriendschap, zoals met de
historicus J.S. Bartstra. Gemakkelijk in de omgang was hij daarbij overigens niet.
De achtergrond van de huiselijke misère heeft vermoedelijk bijgedragen tot een wat
hooghartige afweerhouding van de zeer zelfbewuste en kritische student. De studie
der letteren boeide hem minder en minder en achteraf was hij alleen te spreken
over C.H. Th. Bussemaker en diens colleges in de algemene geschiedenis - destijds
nog
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een integraal onderdeel van de Neerlandistiek. Noch de neerlandici, noch de
historicus P.J. Blok, zijn toekomstige promotor, heeft Geyl later invloed op zijn eigen
ontwikkeling toegekend. In het studentenleven toonde hij zich al spoedig een
onbarmhartig en gevreesd polemicus. Het debat, het verbale steekspel, was een
terrein waar Geyl zich tot het einde toe het meest thuis voelde. Een tegenstander
was voor hem, ook als geleerde en historicus, onmisbaar om zich tegen af te zetten
en eigen opvattingen reliëf te geven. Hierbij moet dadelijk worden aangetekend dat
hij, ofschoon aggressief en meedogeloos als combattant, nooit zijn toevlucht nam
tot demagogische onloutere middelen. Hij wilde ook nooit de persoon van zijn
tegenstander treffen, maar uitsluitend diens standpunt. Hij wilde geen bloed zien,
maar gelijk krijgen en hij vocht dan ook met open vizier en recht naar voren. Dat
voor een tegenstander standpunt en persoon dikwijls moeilijk te scheiden waren,
zodat Geyl in het ene ook het andere trof, is nooit geheel tot hem doorgedrongen.
In 1909 was hij voor het kandidaatsexamen geslaagd en in 1911 deed hij cum
laude doctoraal. Dadelijk daarna trad hij in het huwelijk met de drie jaar oudere
Maria Cornelia van Sloten (geb.1884), die ook lid van Literis was geweest. Uit dit
huwelijk werden een dochter en een zoon geboren. Zijn leermeester Blok bezorgde
hem een studiebeurs voor Italië, waar hij vooral te Venetië archiefonderzoek deed.
Hieruit groeide in snel tempo het proefschrift over Christoforo Suriano, de
Venetiaanse resident in Den Haag van 1616-1623, waarop Geyl in 1913 met lof
promoveerde, uiteraard bij Blok. In die tijd was hij bovendien nog als leraar werkzaam
op het gymnasium in Schiedam; een bewijs van Geyls energie en zijn zeer hoog
werktempo. Het leraarschap trok hem overigens weinig aan, ook al ontaardde het
niet direct in een ramp, en hij heeft het nooit betreurd dat hij in 1913 als
correspondent van de NRC naar Londen vertrok. Als journalist ontwikkelde hij enkele
karakteristieke eigenschappen, die ook zijn wetenschappelijk werk later zouden
typeren: een levendige stijl, een snel reactievermogen, een sterke persoonlijke
betrokkenheid bij de themata die hij behandelde. De vorstelijke onafhankelijkheid
die een correspondent in die dagen genoot, kwam hem hierbij prachtig te pas.
Ruimtelijke beperkingen behoefde hij zich niet op te leggen - aan huidige maatstaven
gemeten. Zijn grote politieke belangstelling vond in een wereldstad als Londen, en
dan nog in de dramatische oorlogsjaren, volop stof en inspiratie. Hij dankte aan
deze periode een grote kennis van het politieke en culturele leven in Engeland. In
1919 werd voor hem aan de universiteit
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van Londen een leerstoel opgericht in de Nederlandse geschiedenis; een initiatief
(door hem zelf in hoge mate gestimuleerd) dat stellig aan zijn succesvol journalistiek
werk te danken was. Een interview, dat hij met Winston Churchill in het voorjaar
1915 had, trok tot in Duitse memoranda toe de nodige aandacht. Ofschoon de jonge
hoogleraar aanvankelijk als outsider met allerlei moeilijkheden had te kampen,
slaagde hij er ten slotte in, mede dank zij de financiële steun van de Nederlandse
gezant De Marees van Swinderen, zich een positie te verwerven te midden van zijn
Engelse collega's.
Ook in Nederland verwierf Geyl zich in de jaren twintig een - zij het fel omstreden
- naam, door een stroom van publikaties over de Vaderlandse geschiedenis, die
weldra uit Londen loskwam. In deze studies concentreerde hij zich al spoedig op
de Nederlands-Belgische verhoudingen en ontketende onmiddellijk een ferme aanval
op de traditionele geschiedschrijving, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Geyl
toonde zich namelijk een overtuigd Groot-Nederlander en verwierp de opvatting van
een natuurlijke tegenstelling tussen twee verschillend geaarde naties, die de basis
had gevormd voor de Klein-Nederlandse school van Blok en Colenbrander en voor
de ‘Belgicisten’ als Pirenne. Geyl was reeds als student door zijn studiegenoot H.W.
de Reu en later door een verre oom (ds. J. Domela Nieuwenhuis, rond 1910 predikant
te Gent) in contact gekomen met de Vlaamse problematiek en de bijwoning van een
studentencongres te Gent in 1911 bekeerde hem definitief. Tot zijn dood toe zou
hij een hartstochtelijk aanhanger blijven van de strijd voor de Vlaamse cultuur en
tegen de verfransing. Voor Geyl bleef echter de Vlaamse cultuur altijd een onderdeel
van de Nederlandse. Beide maakten naar zijn opvatting deel uit van de
gemeenschappelijke Nederlandse stam, en het was deze conceptie die de grondslag
vormde voor zijn historisch werk op dit terrein. De scheuring in de zestiende eeuw
was volgens Geyl kunstmatig, gebaseerd op toevallige factoren. Kunstmatig was
voor hem daarom ook de Belgische staat van 1830, ofschoon hij als pragmaticus
en als tegenstander van alle radicalisme en doordraverij niet de politieke aansluiting
van Vlaanderen bij Nederland en de ontbinding van de Belgische staat heeft
gepropageerd. Niettemin bleef hij op dit punt wat vaag en wanneer hij zeer fel het
Grootnederlands integralisme van het weekblad Vlaanderen bestreed, dan deed hij
dat toch vooral omdat hij deze richting onrealistisch, ergo dogmatisch, ergo schadelijk
voor de Vlaamse beweging vond. Het was dus een bestrijding uit mentale en
praktische overwegin-
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gen, meer dan een principieel-theoretische verwerping. Hij stortte zich dan ook in
tal van activiteiten die tot doel hadden Nederland en Vlaanderen dichter naar elkaar
toe te brengen en een soort Grootnederlands saamhorigheidsbesef te ontwikkelen.
Hij knoopte relaties aan met oud-activisten, met name A. Jacob (tot 1925), H. Vos
en L. Picard, evenals met de oudstrijder H. Borginon. Ook onderhield hij nauwe
contacten met het Dietsch Studentenverbond. In Nederland vond hij hierbij bovenal
F.C. Gerretson als medestrijder aan zijn zijde, met wie hij een levenslange
stormachtige vriend-vijandschap sloot, want de liberale agnosticus Geyl moest op
ander gebied wel in conflict komen met de getormenteerde christen-romanticus, die
Gerretson was. Temperamentvol en egocentrisch waren ze allebei. Na de verwerping
van het Belgisch-Nederlands verdrag in 1927 (de onder anderen door Gerretson
daartegen in 1925 gevoerde felle campagne had hij te Londen met veel sympathie
gevolgd) zocht Geyl samen met Vos en Gerretson naar een alternatief voor een
Schelde-Rijnverbinding, een streven waar de Dietse extremisten niets van moesten
hebben.
Geyls Grootnederlanderschap vloeide voort uit zijn sterk nationaal bewustzijn en
in dit opzicht stond hij nog helemaal in de negentiende-eeuwse nationale traditie,
ook als historicus. Maar zijn nationalisme was (ook dàt is een typisch
negentiende-eeuwse trek) ten nauwste verbonden met zijn politiek liberalisme. En
dit laatste belette hem tenslotte om nationalistische stromingen ook daar te steunen,
waar zij anti-democratisch werden. Vooral toen na 1930 fascistische invloeden in
het Vlaams nationalisme zichtbaar werden, waarschuwde Geyl voor een ontwikkeling
in autoritaire richting. Uiteraard voelde hij zich met de gematigde vleugel het meest
verwant, bovenal met Vos, van 1925 tot 1932 leider van de Vlaams-nationalistische
kamergroep, met wie hij een zeer innig contact kreeg. Toch bleef hij ook na 1933
in verbinding met Borginon, de voorzitter van de Vlaams-nationalistische Kamerfractie
sedert 1932. Samen met Vos ontwierp Geyl het Federaal Statuut van België, dat in
1931 door de Vlaamse nationalisten in de Kamer werd ingediend. De zelfstandigheid
van Vlaanderen bleef daarbij voor hem het einddoel. Sedert 1928 zat hij met dit al
stevig verwikkeld in de Vlaamse Beweging, getuige ook zijn lijvige correspondentie
met diverse vooraanstaande figuren, aan wie hij geregeld vermaningen en adviezen
uitdeelde. Door zijn positie in Londen en ook doordat hij als officieus medewerker
van het ministerie van buitenlandse zaken fungeerde, beperkte hij zich naar buiten
toe echter tot het houden van historische voordrachten. Deze bevatten overigens
genoeg
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explosiestof en aangezien zijn vurig Grootnederlanderschap geen geheim was,
werd hem in 1929 en 1933 door de Belgische autoriteiten de toegang tot het land
1
ontzegd.
Ook in Nederland bleef hij vanwege deze activiteiten een omstreden figuur en
ondanks zijn indrukwekkende produktie als historicus duurde het tot 1936, alvorens
hij het zo innig begeerd professoraat in zijn vaderland verkreeg, dat een eind maakte
aan wat hij als zijn Londense ballingschap was gaan beschouwen. Geyls huiselijk
leven was in deze Londense periode eveneens verre van gemakkelijk geweest. In
1933 had hij zijn vrouw verloren na een langdurige ziekte. Ongetwijfeld had zijn
werk in deze jaren daardoor ook de betekenis van een vluchthaven. Daarbij waren
grote financiële problemen gekomen. Geyl bekommerde zich weinig om geldzaken
en was herhaaldelijk in schulden komen te zitten. Zijn huwelijk met Garbeline Kremer
in 1934 betekende ook op dit gebied een keer ten goede.
Overzien wij vandaag die hele discussie uit de jaren twintig en dertig, dan blijkt
dat Geyl op de meeste punten, waaronder zeer essentiële, het pleit gewonnen heeft
tegen Klein-Nederlanders en Belgicisten. Dat op zichzelf is al een historische
prestatie. Geen verstandig historicus zal vandaag nog over een ‘natuurlijke’ scheuring
tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden spreken. Op tal van
kwesties die Geyl heeft aangesneden, hebben anderen dan weer voortgeborduurd.
Daarbij werd allerlei dat hij op papier had gezet, weer als té eenzijdig terzijde
geschoven. Bovenal blijft zijn uitgangspunt ‘de Nederlandse stameenheid’ als
historisch kriterium discutabel. In de Middeleeuwen was er geen eenheid. Dat de
gemeenschappelijke taal de essentie van een natie is, was een uitvinding van de
Romantiek, met name in Duitsland. Voor de zestiende- en zeventiende-eeuwers
speelden taal- en stambewustzijn geen rol van betekenis. En zoals Geyl die factor
wat overschat, zo is hij geneigd om andere factoren die tot de vorming van een natie
hebben bijgedragen, de staat, de religie bijvoorbeeld, wat gemakkelijk terzijde te
schuiven. Dat allemaal is herhaaldelijk opgemerkt, en ook dat het strategische
belang van de grote rivieren niet zoveel kan verklaren, als hij dacht. Hij heeft met
zijn stamconceptie een vast punt buiten de realiteit gekozen om de realiteit beter te
kunnen doorlichten en met groot succes. Maar de keuze van het punt als

1

De bekendste studies waarin Geyl zijn aanval op de traditionele geschiedschrijving lanceerde,
bundelde hij in De Groot-Nederlandse gedachte, in Kernproblemen van onze geschiedenis
en in Eenheid en tweeheid in de Nederlanden.
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zodanig blijft zeer subjectief. Zijn critici staan echter duidelijk op zijn schouders.
Er was intussen nog een ander punt van de geijkte opvatting, waar Geyl al vanuit
Londen zijn geschut op richtte: de Orangistische traditie, die in het huis van Oranje
het natuurlijke en eerbiedwaardige symbool van 's lands eenheid en roem zag. De
vroegere tegenstanders: Loevesteiners, Staatsgezinden, Patriotten werden daarbij
op zijn best tot wat kortzichtige heren gedegradeerd, die niet verder vermochten te
zien dan hun partijneus lang was. De moderne monarchie had de oude staatsgezinde
geschiedschrijvers zoals Wagenaar achteraf toch in het ongelijk gesteld, zo meenden
de negentiende-eeuwse schrijvers. Geyl, die in Londen veel op het Record Office
kwam en inzage verkreeg in de vroegere Engels-Nederlandse relaties, zag het al
spoedig anders. Die stadhouders, symbolen van de eenheid, bleken vaak een voor
het land hoogst riskant spel te hebben gespeeld, omdat zij vooral de vergroting van
hun dynastie op het oog hadden terwijl hun tegenvoeters, zoals Jan de Witt, met
méér recht partijbelang en landsbelang over één kam schoren. In lijvige boeken
zoals Willem VI en Engeland (1924) en Oranje en Stuart (1939) vonden deze
opvattingen hun neerslag. Van een anti-orangistische mode was toen uiteraard
geen sprake. Geyl heeft ook nooit speciaal de huidige monarchie bestreden, al
noemde hij zich (terecht) een Republikein. Wat hij bestreed, was de orangistische
traditie!
Het grote boek, waarin hij zowel zijn Groot-Nederlandse als zijn anti-Orangistische
opvattingen kon neerleggen, zijn eigenlijke hoofdwerk, Geschiedenis van de
Nederlandse Stam, bleef onvoltooid. Vóór de oorlog verschenen twee delen. In
1959 volgde nog een derde deel, dat het verhaal tot 1798 brengt; maar daarbij is
het gebleven. Geyl zelf heeft dit altijd als een schuld gevoeld, al troostte hij zich dan
ook weer met de gedachte dat zijn naoorlogse essayistisch werk heel wat goed
maakte. Terecht! Al zou de periode van het Verenigd Koninkrijk en van de scheuring
in 1830 in menig opzicht het hoogtepunt van zijn verhaal hebben gevormd - dat
waar het eigenlijk om was begonnen -, we weten dank zij tal van artikelen voldoende
hoe Geyl over die periode dacht. Nieuwe gezichtspunten zouden nauwelijks naar
voren zijn getreden en waarschijnlijk zouden zelfs de zwakke kanten van zijn
stam-patroon scherper uit zijn gekomen; zwakke kanten, die ook in de vorige delen
blijken, waarbij ik onder andere denk aan de Waalse gewesten, waar Geyl in feite
nooit goed raad mee heeft geweten.
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Inmiddelds had Geyl zich in al die tijd geenszins enkel met geschiedenis bezig
gehouden. Zo nam hij met Gerretson deel aan het in 1930 door hun vriend Van
Eyck opgerichte tijdschrift Leiding. De vrij ambitieuze titel liet weinig twijfel aan de
taak die het drietal voor zich zag: Leiding geven aan en activering van de
Nederlandse intellectuelen op politiek-kultureel gebied. Er zat een verwerping achter
van Huizinga en De Gids, die als verderfelijke vertegenwoordigers van een passieve
ivorentoren-mentaliteit werden gebrandmerkt. Men was in Nederland toen echter
niet erg gediend van die ‘leiding’ en het blad overleed vrij spoedig aan de bekende
krantenkwaal: geen subsidies en te weinig abonnees.
Toen in 1936 in Utrecht de leerstoel van G.W. Kernkamp vrijkwam, was er in feite
niemand onder alle gegadigden, die het met Geyl kon opnemen wat
wetenschappelijke prestaties aangaat, noch in belang, noch in kwantiteit. Toch werd
het een van de stormachtigste benoemingen in de academische geschiedenis. De
faculteit voelde er heel weinig voor. Allereerst had zich de kandidaat door zijn Dietse
aktiviteiten ‘in de politiek’ ingelaten, hetgeen toen onder geleerden weinig op prijs
werd gesteld. De Nederlands-Belgische verhouding zat vooral in de jaren twintig
vol spanningen, en bemoeiing van Nederlandse kant met de interne Vlaams-Waalse
tegenstelling leek ook daarom al weinig opportuun. Geyl was zelfs tweemaal door
de Belgen over de grens gezet. Daar kwam bij dat het Vlaamse nationalisme
onmiskenbare fascistische trekken begon te vertonen. Nu behoorde Geyl tot
degenen, die van begin af aan met de grootste klem hadden gewaarschuwd tegen
het gevaar van een afglijden naar extremistisch vaarwater. Maar voor buitenstaanders
was het blijkbaar niet altijd even gemakkelijk om Groot-Nederlanderschap en Vlaams
extremisme uit elkaar te houden; en hoewel dat niet verontschuldigd behoeft te
worden, tot op zekere hoogte was het toch wel begrijpelijk. Toen later, vooral in de
oorlog, Geyls anti-fascistische houding zó onmiskenbarr bleek, dat niemand er meer
aan kon twijfelen, bleef toch bij velen een stille verwondering achter. Moest een
man, die van romantische begrippen als stameenheid en cultuurgemeenschap
uitging, niet in de grond van zijn ziel aangetrokken worden door de volkse bloeden bodemtheorieën, zoals zoveel Vlaamse nationalisten? Het lag voor de hand.
Maar voor wie Geyl goed kenden, was het toch duidelijk dat hij nooit voor die
verleiding had kunnen bezwijken: daarvoor stond zijn sterk zelfbewustzijn borg, en
zijn geloof in de rede, in het hele spel van de intellectuele discussie. Zeker was ook
zijn trots nationaal bewustzijn, hoe paradoxaal het moge klinken,
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een gunstige rem. Het fascisme was immers te zeer in strijd met wat voor hem juist
het wezen van Nederlandse nationale traditie uitmaakte.
Er was echter nog meer dan zijn politieke bemoeienissen dat Geyl in 1936 werd
kwalijk genomen. Dat was de affaire-Colenbrander. In 1933 bij de Willem de
Zwijgerherdenking had de Leidse hoogleraar Colenbrander namelijk een redevoering
gepubliceerd, waarin hij leentjebuur had gespeeld bij de Belg Pirenne. Geyl en Van
Eyck stelden dit plagiaat onbewimpeld in de pers aan de kaak. De academische
ontzettting was groot: de leerstoel van Robert Fruin, de grootste Nederlandse
geschiedschrijver uit de negentiende eeuw, in opspraak gebracht! Een jury gaf Geyl
en Van Eyck gelijk, moést hen gelijk geven: de feiten waren zonneklaar. Maar men
vond let weinig kiss dat een overigens toch verdienstelijk hoogleraar zo in 't openbaar
hulpeloos in zijn hemd was gezet. De letterkundige en criticus Menno Ter Braak
(niet direkt een tegenstander van ontmaskeringen en evenmin een vriend van deftige
Leidse professoren) hoonde dat de pot de ketel zijn zwartheid verweet: alle
geschiedschrijving was immers plagiaat! De één steelt volgens de spelregels, de
ánder niet: daar kwam het naar de mening van Ter Braak op neer; een reactie die
Geyl nooit kon zetten. Natuurlijk had hij in letterlijke zin gelijk, niet alleen wat het
delict zelf aangaat. De reactie van de Universiteit die de affaire liefst in de doofpot
wilde stoppen, omdat het ‘een der hunnen’ betrof, kan moeilijk bewonderd worden.
En Ter Braaks snierende opmerking was er eveneens naast. Wanneer er een
spelregel bestaat dat iedereen op een bepaalde manier tien gulden mag stelen en
één steelt vijftig op een andere manier, dan maakt het nu juist wèl verschil. Daarvoor
zijn er spelregels! Maar heeft hij het zo letterlijk bedoeld? In feite wilde hij natuurlijk
het geval belachelijk maken door op de betrekkelijkheid van wetenschappelijke
normen te zinspelen. En het is ook weer tekenend, dat Geyl dát niet vermocht te
begrijpen. Zijn denken was altijd rechtlijnig en concreet, maar het bewoog zich ook
altijd op één vlak. Tegenover opmerkingen met een dubbele bodem stond hij vreemd
omdat bij hem het woord altijd volledig de lading dekte. Hoe dit zij, het kostte de
nodige moeite om zijn benoeming erdoor te krijgen, want op het laatste kwamen er
nog bedenkingen van allerhoogste zijde. Immers Koningin Wilhelmina herinnerde
zich deksels goed dat de kandidaat niet zo vriendelijk over haar voorouders had
geschreven.
Maar de Tweede Wereldoorlog vond Geyl toch in Utrecht als gevestigd hoogleraar.
Hij was een fervent bestrijder geweest van alle neutralisme en
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‘appeasement’, ook in Nederland. Hij trad als redenaar op in het kader van de
Eenheid door Democratie-beweging, die vooral op het gevaar van de NSB wilde
wijzen. Hoewel van huis uit bepaald geen socialist, zocht hij tenslotte toenadering
tot de SDAP, omdat hij hier die progressieve krachten zag waar de democratie in
Nederland het van moest hebben, al bleef aan de andere kant juist het
internationalistische pacifisme in de partij hem een doorn in het oog. Geyl zou Geyl
niet geweest zijn, wanneer hij zich in de Duitse bezetting zonder meer had geschikt.
Hij weigerde in een overwinning van de nazi's te geloven en reageerde fel op alles,
wat de aanpassing zocht, zoals de Nederlandse Unie van De Quay, Einthoven en
Linthorst Homan. In oktober 1940 werd hij als gijzelaar weggevoerd naar Buchenwald
en naar Sint Michielsgestel, omdat hij zijn mond niet had kunnen houden. In
Buchenwald maakte het gijzelaarsgezelschap overigens geen deel uit van het
gewone kamp, maar genoot een bevoorrechte behandeling, hetgeen Geyl altijd met
grote nadruk vooropstelde, wanneer hij het over deze tijd had. Deze interneringstijd
bracht hem onder anderen in vriendschappelijk contact met Willem Drees; een
contact dat Geyl tot zijn dood aanhield. Tevens bracht zij hem weer tot het schrijven
van gedichten, sonnetten, die hij onder de titel O Vrijheid na de bevrijding uitgaf.
De kritiek op deze verzen, die nog duidelijk zijn jeugdverering voor de Tachtigers
verraden, was niet gunstig. Geyl had weliswaar gelijk wanneer hij zich verweerde
door te betogen dat zij de zuivere en oprechte uitdrukking vormden van wat hem in
die dagen bewoog. Maar daarmee gaf hij op zijn manier tevens aan waar zijn grenzen
lagen. Hij was veel te cerebraal om lyrikus te kunnen zijn. Hij miste de nerveuze
gevoeligheid en het vermogen om zichzelf te verliezen, dat een voorwaarde is voor
dichterlijke inspiratie.
In 1944 vrijgelaten, stelde Geyl zich in Utrecht onmiddellijk met het verzet in
verbinding. Zijn kelder werd een opslagplaats voor munitie en in de laatste maanden
moest hij uit veiligheidsoverwegingen zijn intrek nemen bij het bevriende echtpaar
Brandt. Na de bevrijding hervatte hij zijn werk. A. van Schelven had zijn leerstoel in
de oorlogsjaren voor hem open gehouden.
De naoorlogse periode laat uiterlijk een nieuwe Geyl zien. Was hij vóór de oorlog
altijd ‘praktisch historicus’ geweest, tijdens de bezetting, toen alle oude maatstaven
op de helling kwamen, ging ook hij zich meer bezig houden met de achtergronden
van zijn vak. Een geschiedfilosoof is hij
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nooit geworden en wilde hij ook beslist niet zijn. Elke scheiding tussen theorie en
praktijk, zoals die door Romein in Amsterdam werd beproefd, verwierp hij. Maar
kritiek op theorie is ook theorie! Wat hem allereerst trof, was juist de afhankelijkheid
van het historische oordeel van eigentijdse ontwikkelingen. Zoals zovelen ging ook
hij zich onder de indruk van de moderne dictatoren, vooral van Hitler, weer met het
verschijnsel Napoleon bezighouden. Het resultaat werd een van zijn meest gelezen
boeken, een historiografische studie: Napoleon. Voor en tegen in de Franse
geschiedschrijving. (1946) Niet Napoleon is de ‘held’ van zijn boek, maar de historici.
De keizer wordt het instrument waarmee hun denken kan worden gepeild. Het was
een eerste stap. Internationale faam zou Geyl pas verwerven door zijn duel met
Arnold Toynbee. Weer dus als kriticus. Van alle aanvallers van de bekende Engelse
geschiedfilosoof werd hij de meest frontale door aan te tonen dat Toynbees systeem
niet op ervaring berustte, maar op geloof; dat hij geen empiristisch historicus was,
maar een profeet, en dan nog een profeet wiens voorspelling van onvermijdelijk
cultureel verval Geyl in alle opzichten tegen de borst stuitte. Behalve Toynbee waren
er ook anderen, bijvoorbeeld Sorokin en Romein, waarmee Geyl in de naoorlogse
jaren botste. En daarnaast schreef hij over grote geschiedschrijvers uit het verleden:
over Ranke, Michelet, Carlyle, Macaulay. De ene essaybundel volgde op de andere,
al duiken vaak dezelfde stukken in diverse uitgaven weer op en al blijven de motieven
dezelfde. De kernideeën van die hele ‘geschiedfilosofische’ kritiek zijn immers vrij
gemakkelijk herkenbaar. Aan de hand daarvan naderen we tevens tot het wezen
van Geyls hele werk; want van hieruit laat zich tenslotte ook een brug slaan tot zijn
Groot-Nederlandse activiteiten vóór de oorlog, hoe weinig die, uiterlijk gezien, ook
te maken hebben met zijn historiografisch werk uit die laatste periode.
Waar komen die kernideeën nu op neer? Geyl was een zeer actief man en een
zeer zelfbewust Nederlander. Een democratische staatsvorm waar de persoonlijkheid
zich in de open discussie, in het intellectuele steekspel telkens kan doen gelden,
was daarom ook het klankbord voor zijn eigen zelfbewuste persoonlijkheid.
Democratie, tolerantie, discussie, - het waren voor hem de hoogste waarden van
de westerse kultuur en in die cultuur weer speciaal ook bijdragen van de Nederlandse
traditie. Elke vorm van totalitarisme en extremisme was daarmee in zijn ogen
evenzeer een bedreiging van de waardigheid en vrijheid van de autonome
persoonlijkheid als van het wezen van de Westerse cultuur en de Nederlandse
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traditie. Zo kon hij in zijn verzet tegen die bedreiging allebei tegelijk zijn: democraat
én nationalist. Dat gold allereerst voor elk soort politiek totalitarisme, om het even
of het van rechts of van links kwam. Tekenend genoeg werd Geyl vrijwel direct na
1945 even uitgesproken anti-communistisch en anti-russisch als hij voordien
anti-fascistisch was geweest. Hij bleef dat tot het einde toe en onderscheidde zich
van het merendeel van de Nederlandse intelligentia door onmiddellijk zonder enige
wrok te pleiten voor toenadering tot de Duitsers. Hoewel hij op den duur daarbij het
verschijnsel van het Nationaal-Socialisme wat al te luchthartig als een ‘speling der
historie’ opvatte (evenals hij geneigd was om door dik en dun heen achter Amerika
te gaan staan), toonde hij ook hierbij zijn onafhankelijk denken dat volledig vrij was
van vage emotionaliteit of zuur moralisme.
Maar niet minder was hij op zijn hoede voor geestelijk totalitarisme, of wat daarnaar
zweemde. Vandaar zijn grimmige strijd tegen de ‘systeem-bouwers’ die op zoek
zijn naar een wetmatigheid van het gebeuren, die het individu en de nationaliteiten
een ondergeschikte plaats aanwijzen in een hogere eenheid, in een omvattende
synthese. In elk systeem zag hij een aanslag op zijn persoonlijke onafhankelijkheid
en de opstellers daarvan verdacht hij van hoogmoed of zwakheid of van allebei, of
het nu Hegel, Marx, Spengler of Toynbee betrof. De vraag waarom de menselijke
geest dan telkens weer naar een synthese zoekt, naar wetmatigheid (daargelaten
of het resultaat nu geslaagd is of niet), of hier niet een oerneiging van ons denken
ligt, - dié vraag schijnt hem daarbij niet verder gekweld te hebben. Hij had vrede
met het antwoord, dat hij persoonlijk geen last had van die ‘zwakheid’. Het was dan
ook niet toevallig dat hij evenmin iets moest hebben van alle supranationale
eenheden en dat hij gereserveerd stond tegenover het Europese
integratie-enthousiasme. Alweer die synthese waar de persoonlijkheid en de nationale
traditie aan moet worden opgeofferd! En tegenover de na de oorlog zo sterk
opkomende zelfkritiek van het Westen, waar hij niet veel meer dan défaitisme in
vermocht te zien, stelde hij koppig zijn geloof in ‘de vitaliteit van de Westerse
2
beschaving’, het thema van zijn afscheidsrede als hoogleraar in 1958.

2

Dat hij bij de bestrijding van universalistische neigingen en westerse zelfkritiek weer dezelfde
bekenden tegenkwam, Toynbee, Romein, Sorokin... is wel een bewijs dat hij hier inderdaad
op een diepere samenhang gestoten was. In zijn ontmaskering van totalitaristisch denken
toonde hij een hoge mate van instinct en consequentie. Hoewel hij op zijn manier nationalistisch
was en daarom ook bereid bij anderen een gematigde vorm van nationalisme te respecteren,
steigerde hij zodra dat nationalisme een tyrannieke of totalitaire bijsmaak kreeg, bij Franse
geschiedschrijving als bijvoorbeeld Michelet of Lefèbvre, of bij de Vlaamse fascisten.
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Nog jaren na zijn aftreden bleef hij hameren, vitaal en vol overtuiging, in artikelen
en voordrachten, op wat hij als wezenlijk erfdeel van onze cultuur zag. Vooral in
Engeland en Amerika, maar ook elders vond hij daarbij een ruim publiek en de
eredoctoraten en prijsuitreikingen rolden in zijn schoot. In Nederland ontving hij de
P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre, in Oxford een eredoctoraat. Verder ontving
hij de Pour-le-Mérite en de Amerikaanse Macvane-prijs. Hij wist zijn onderscheidingen
in ontvangst te nemen met de natuurlijke waardigheid van iemand die weet wat hem
toekomt. De statige oude heer met de fraaie witte baard, charmant en ijdel,
temperamentvol en lastig; maar altijd oorspronkelijk in zijn oordeel, altijd bereid
tegen iedereen, van minister-president tot studentje, in het harnas te treden om zijn
onvattingen te verdedigen. Daarbij altijd redelijk in zijn argumentatiestijl, nimmer
demagogisch, nimmer vaag of geleerd... Om een geliefkoosde uitdrukking aan te
halen die hij zelf wel eens op anderen toepaste: Hij wás iemand. En hij wist dat hij
iemand was.
Dat hij binnen de faculteit tot de markante figuren behoorde, spreekt vanzelf, al
was hij geen bestuurder en had hij een hekel aan bureaucratische poespas en
administratieve werkzaamheden. Als secretaris van de faculteit hield hij zich daarom
alleen dankzij hulp van anderen staande. Als docent was hij niet gemakkelijk, maar
zijn belangstelling voor zijn studenten was groot, en met name voor degenen in wie
hij iets zag, zette hij zich in met het volle gewicht van zijn persoonlijkheid. Ofschoon
zijn eigen werk op de eerste plaats kwam, wist hij toch altijd tijd vrij te maken voor
essentiële hulp of belangrijke gesprekken.
Het historische oeuvre dat Geyl nalaat, is van een verbazingwekkende omvang.
Het is in onze tijd niet meer mogelijk op wetenschappelijk gebied te schrijven in het
tempo waarin hij het deed. Uiteraard zijn er grote verschillen in kwaliteit, zoals bij
iedereen die aan de lopende band publiceert. Hij schreef gemakkelijk en reageerde
snel op boeken evenals op politieke gebeurtenissen. Hij reageerde bovendien altijd
ondubbelzinnig, zonder banaal te worden. Naast dit historisch en journalistiek werk
ligt er dan nog een correspondentie die enkele delen zou vullen, want een
gemakkelijk brievenschrijver was hij bovendien; ook daarin was hij nog een echte
negentiende-eeuwer! Zijn stormachtige vriendschappen met mannen als Gerretson,
Renier en anderen zorgden daarbij voor de nodige
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muziek, ook in het persoonlijke vlak. Maar afgezien daarvan: Geyls temperament,
zijn ongeremde eerlijkheid ook tegenover zichzelf (de keerzijde van een
onverzadigbaar intellectueel exhibitionisme), maken dat hij zelden verveelt, zelfs
niet wanneer hij allerminst opzienbarende dingen mede te delen heeft. Het diepste
geheim daarvan ligt vermoedelijk in het feit dat hij zo volkomen zichzelf durfde te
zijn.
Ik zinspeelde er al op, dat niettegenstaande de belangrijke vernieuwende impulsen
die er van zijn uitgegaan, Geyls werk vandaag tot een afgesloten periode in de
historiografie moet worden gerekend. Zijn gevoel en gevoeligheid voor nationaal
zelfbewustzijn en nationale trots zijn niet meer de onze. Ook was geschiedenis voor
hem nog bovenal ‘verhaal’, schouwspel van handelende mensen in de zin van de
negentiende eeuw, ook al gaat Geyl in zijn essayistisch werk zijns ondanks meer
analytisch te werk. Nieuwe belangrijke ontwikkelingen naar de kant van de sociologie
en antropologie heeft hij soms wat geïrriteerd naast zich neergelegd. Instinctief
rebelleerde hij tegen een structuralistische benadering, die hoe dan ook de
importantie van de handelende enkeling zou reduceren. Deze beperktheden waren
echter niet alleen de keerzijde van de medaille. Ze maken ook zijn kracht uit, de
oorzaak van zijn betekenis. Het zou dan ook goedkoop zijn wanneer een jongere
generatie hem deze ‘tekortkomingen’ zou willen verwijten. Omdat hij alles in het vak
en in het leven telkens weer op enkele kerngedachten wist te betrekken, kon hij
zulk een oeuvre achterlaten; een oeuvre dat over het geheel genomen tot het betere,
vaak tot het werkelijk goede en boeiende behoort, dat er door Nederlandse historici
3
is geschreven.
H.W. VON DER DUNK

3

Voor een overzicht van het werk van Geyl zie men de Bibliografie van P. Geyl, samengesteld
door P. van Hees (Historische Studies XXVIII, uitgegeven vanwege het Instituut voor
Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. Groningen 1972).
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Thomas Johannes Adrianus Josephus Goossens
's-Hertogenbosch 8 februari 1882 - 's-Hertogenbosch 9 december
1970
Wie in een levensbericht van mgr. prof. dr. Th. J.A.J. Goossens meer wil geven dan
een aantal bio- en bibliografische realia, stuit op de moeilijkheid van zijn bijna
legendarische ongenaakbaarheid en geslotenheid. Wel is hiermee althans één
karakteristieke trek genoemd, maar bevredigen doet dit toch niet. Men zou zo graag
dieper willen doordringen in die kleine gestalte met haar wat boerse kop, waarin de
ogen, vanonder borstelige wenkbrauwen, iemand zo vaak met een wat spottend
scherpe blik konden aankijken. Hij wás iemand; dat verzekert ieder die met hem te
maken heeft gehad. Maar wié nu die zakelijke en toch ook weer menselijk
geïnteresseerde bestuurder precies was, daarover geven schriftelijke en mondelinge
getuigenissen tijdens zijn leven en de enkele herdenkingsartikelen na zijn dood toch
eigenlijk geen uitsluitsel.
Wie, zoals ik, een poging waagde hem zelf en een aantal nauw met hem betrokken
1
figuren tijdens hun leven te tekenen, kreeg vooral via anderen de indruk dat hij er
niet bijster gelukkig mee was. Zo schreef hij mij als korte, enige reactie: ‘Het betekent
voor iemand wel een sensatie een geschreven portret van zich te lezen. Natuurlijk
is het niet mijn bedoeling dit portret in discussie te stellen. Hierin is men
bevooroordeeld, of wordt althans geacht dit te zijn.’ Ondanks pogingen om in een
onderhoud wat meer van zijn oordeel te weten te komen, moest het blijven bij wat
hij in een hem typerende, prikkelende volzin geschreven had: ‘Uwe visie op feiten
en personen vind ik vaak zeer interessant, wat niet uitsluit, dat ik een andere visie
soms ook en zelfs meer interessant kan vinden.’ Met dergelijke uitlatingen liet de
toen tachtig-jarige zich in ieder geval kennen als een karaktervolle persoonlijkheid.
De rond hem te leveren geschiedschrijving achtte hij indertijd niet gelukkig; hij heeft
zelfs getracht haar zo min mogelijk onthullende gegevens te verschaffen. Maar hij
onthield zich nadien van iedere verdedigende kritiek waar het de subjectieve mening
van de auteur betrof. Deze houding van een man die er geen behoefte aan heeft
gehad, met hulp van een door hem zelf vervaardigd beeld de geschiedenis in te
gaan, maakt het schrijven van zijn levensbericht ge-

1

J.A. Bornewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen, Tilburg 1962, vooral p.117-122.
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makkelijker. Als niet-Brabander, die hem persoonlijk weinig heeft ontmoet, waag ik
het - mede op grond van vroeger verzamelde gegevens - deze Brabander in hart
en nieren naar best vermogen te herdenken.
Thomas Johannes Adrianus Josephus Goossens stamde zowel van vaders- als
van moederszijde uit een oeroude Brabantse familie. Hij werd geboren als zoon van
een Bossche beeldhouwer, die lange tijd werkte aan de restauratie van de St.
Janskathedraal. Alle drie de zonen uit het religieus voelende gezin van zes kinderen
zijn later priester gewijd. De tengere en spitse Thomas was gemakkelijk en bij
voortduring ‘de primus’ op het klein-seminarie Beekvliet te Sint Michielsgestel. Na
vijf jaren groot-seminarie te Haaren volgde in 1907 zijn priesterwijding en in hetzelfde
jaar ging hij in Amsterdam geschiedenis studeren. Dat begaafde jonge priesters
nog aan een andere, universitaire studie begonnen, was in die tijd een grote
zeldzaamheid. Goossens' confrontatie met een stuk cultureel leven buiten het
eng-Brabantse milieu heeft hem zeker bewust gemaakt van de intellectuele
achterstand in rooms-katholieke en vooral Brabantse kringen. Van 1913 tot 1921
was hij leraar aan hetzelfde klein-seminarie dat hij als leerling met zoveel prijzen
had verlaten.
In 1917 promoveerde de Brabantse priester Goossens cum laude bij prof. dr.
Hajo Brugmans op een proefschrift getiteld: Franciscus Sonnius in de pamfletten.
Bijdragen tot zijne biografie. In deze meer analyserende dan synthetiserende studie
over de eerste Bossche bisschop-inquisiteur binnen Philips II's contra-reformatorisch
bestel liggen de beide pijlers van Goossens' eigen leven besloten. Brabant en de
Katholieke zaak zijn hem niet alleen blijvend ter harte gegaan; hij heeft ze ook op
doortastende en daadwerkelijke manier weten te dienen. Zoals zo vaak in een
historische studie, zijn in deze dissertatie subject en object in hun affiniteit zichtbaar.
In de inleiding heet het over Sonnius: ‘Als rasecht Brabanter was hij er de man niet
naar om voor iemand uit den weg te gaan, als hij meende in zijn recht te zijn; hij
was er de man niet naar om van zijne macht geen gebruik te maken, als hij meende,
dat de belangen van kerk en geloovigen zulks vorderden.’ Zoals de katholieke strijder
Sonnius op zijn grafmonument zijn Brabantse afkomst vermeld wilde zien, heeft
omgekeerd de als regionaal-Brabants historicus en onderwijsorganisator optredende
Goossens de katholieke belangen vurig verdedigd. Zelf heeft hij ook zijn dissertatie,
die een bijdrage vormde tot de geschiedenis van reformatie en contrareformatie,
als van apologetisch karakter willen beschouwen; het terrein
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ervan achtte hij belangrijk ‘voor onze geloofsverdediging’, zoals hij ooit aan een
latere Nijmeegse hoogleraar schreef.
Nog vóór zijn promotie had Goossens voorbereidend werk verricht tot de oprichting
van een periodiek die de kerkelijke geschiedschrijving van zijn gewest zou moeten
bevorderen. De bisdommen Utrecht en Haarlem kenden toen al sinds meer dan
veertig jaar hun tijdschriften, waarin archief-materiaal en artikelen over aspecten
van de regionale kerkgeschiedenis werden gepubliceerd. Vanaf 1917 verschenen
nu ook de Bossche Bijdragen. Dertig jaargangen, waarvan de laatste tien met moeite
en over twintig jaren uitgespreid verschenen, hebben in 1971 hun afsluiting
gevonden. Met de dood van hun oprichter werd een stuk geschiedonderzoek
beëindigd, dat veel wetenswaardigs bijeen heeft gebracht, al dient te worden
vastgesteld, dat het snoeimes en de synthetiserende pen er te weinig aan te pas
zijn gekomen. Goossens bleef tot het eind van zijn leven redacteur-secretaris en
heeft hardnekkig geweigerd zijn geesteskind te laten opgaan in het door fusie sinds
1959 bestaande landelijke Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in
Nederland. Hij vreesde dat Brabantse themata niet voldoende aan hun trekken
zouden komen.
In 1921 verscheen, wederom als gevolg van zijn initiatief en doorzettingsvermogen,
het Historisch Tijdschrift. Het was opgezet als een wetenschappelijk vaktijdschrift,
waarin de katholieke visie op het verleden en op historische publicaties tot haar
recht zou moeten komen. Samen met dr. H.F.M. Huybers, de latere hoogleraar in
de nieuwe geschiedenis te Nijmegen en dr. Jan Witlox, die zich als vruchtbaar
kenner van het negentiende-eeuwse katholicisme in Nederland zou ontwikkelen,
vormde Goossens de redactie. Begonnen als een strijdbare periodiek van
ultramontaans kaliber groeide het uit tot een orgaan dat, naast steeds minder
artikelen die beter ongedrukt hadden kunnen blijven, belangwekkende bijdragen
aan de nationale historiografie heeft verschaft. Het tijdschrift heeft onder meer aan
een aantal aankomende vaklieden de gelegenheid gegeven, hun veelbelovende
studies en recensies gepubliceerd te krijgen. In een tijd dat katholieke historici én
door hun belangstellingssfeer én door overvloed aan ingezonden kopij, niet zo
gemakkelijk toegang kregen tot de twee nationale vaktijdschriften, heeft het zijn rol
in het emancipatieproces der Nederlandse katholieken gespeeld. In 1941 viel het
ten offer aan de bezuiniging op papier, waarmee de bezetter gretig en partijdig
schermde. Het typeert Goossens dat hij na de oorlogsjaren lang geprobeerd heeft
de uitgave weer van de grond te krijgen, evenals het de ver-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

139
anderde omstandigheden typeert dat hij daarvoor niet meer voldoende steun
ondervond.
De beide door hem opgerichte tijdschriften zijn overigens een duidelijke illustratie
van de wijze waarop Goossens zijn leven lang wetenschap en onderwijs heeft
gediend. Nauwelijks door eigen beoefening van de wetenschap, slechts in beperkte
mate door eigen onderwijs, maar bovenal door de inzet van zijn organisatorisch en
bestuurlijk talent heeft hij voor Brabant en het katholieke culturele leven grote
betekenis gehad. In het uitbouwen van bestaande en het scheppen van nieuwe
kaders lag zijn kracht. Als representant van een generatie clerici voor wie het
onderwijs de zielzorgelijke praktijk bij uitstek vormde, heeft de priester Goossens
in de organisatie daarvan zijn eigenlijke levensvervulling gevonden. Van het jaar
1921 af werd zijn loopbaan er voor goed door gekenmerkt. Toen aanvaardde hij het
rectoraat der Katholieke Leergangen, een opleidings-instituut voor middelbare akten,
dat sinds 1918 Tilburg als centrale vestigingsplaats gekozen had. Gesticht door dr.
H.W.E. Moller die uit zijn met groot idealisme begonnen cursussen al gauw een
katholieke universiteit hoopte te zien geboren worden, hadden de Leergangen op
dat moment juist met hun ‘hogeschool-allures’ gebroken. Moeilijkheden die de grote
solist en soms overspannen rector Moller met zijn curatorium had gekregen, hadden
in 1920 tot diens ontslag geleid. Als onbekende moest de kundige, maar weinig
fantasierijke seminarieleraar Goossens de plaats gaan innemen van een inspirerend
docent en rector die door zijn leerlingen op de handen werd gedragen. Ondanks
deze moeilijke omstandigheden werd de nieuwe rector, die onverstoorbaar de door
hem uitgestippelde strakke lijn volgde, al gauw geaccepteerd en gerespecteerd.
Onder zijn vijfendertig-jarig rectoraat slaagde hij erin een naar verhouding matig
door overheidssubsidies gesteund instituut, door moeilijke crisis- en oorlogsjaren
heen, tot een bloeiende instelling te doen uitgroeien. Aan het zich snel uitbreidende
arsenaal van katholieke middelbare scholen - voor wier belangen hij als inspecteur
en als adviseur van de Brabantse stichting Ons Middelbaar Onderwijs onvermoeibaar
werkte - hebben de Leergangen alleen al in Goossens' jaren meer dan duizend
bevoegde leraren afgeleverd. Doordat ook een Academie voor Beeldende en
Bouwende Kunsten alsmede een Conservatorium voor Muziek onderafdelingen
waren, fungeerde de instelling als een cultureel centrum voor Noord-Brabant. Tot
in de kleinste details ging de leiding over dit alles uit van rector Goossens, die in
feite de enige beheerder en bestuurder was. Ook
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het eigenlijke onderwijs, waarvan hij zelf een aantal geschiedenislessen voor zijn
rekening nam, werd door hem met een nauw toeziend oog bewaakt.
Toen tot ongenoegen van Noord-Brabants katholieken de RK Universiteit in 1923
niet in hun provincie maar te Nijmegen van start ging, hebben curatoren van de
Leergangen samen met Goossens alles in het werk gesteld om althans voor de
handelswetenschappen een instituut voor hoger onderwijs in Tilburg gevestigd te
krijgen. In 1927 was het zover, dat de RK Handelshogeschool haar aanvankelijk
bescheiden bestaan kon gaan leiden. Gedurende de eerste drie zware beginjaren
was het ook weer Goossens, die als rector magnificus fungeerde, hetgeen hij met
een hoogleraarschap in de economische geschiedenis van de middeleeuwen
combineerde. In 1947, op vijfenzestigjarige leeftijd, ging hij als hoogleraar in
emeritaat. Toch is zijn blijvende betekenis voor de toen nog jonge loot aan de
wetenschappelijke stam ook weer vooral van bestuurlijke aard geweest. Als
‘administrator’, een functie die men tegenwoordig gedelegeerd curatorschap zou
noemen, was hij tot 1956 de incorporatie van de instelling die in die jaren onder zijn
handen tot volledige wasdom kwam.
Geen wonder dat een dusdanig gevuld leven voor wetenschappelijk werk, waartoe
hij wel degelijk in staat was gebleken, zeer weinig tijd liet. Het is bij wat klein goed
en wat gelegenheidsstudies gebleven. Zijn diesredes gaan alle over de (kommervolle)
geschiedenis van het ‘arme Brabant’, zoals de titel van een ervan luidde. De daarin
voorkomende slotzin: ‘de lessen van het verleden behouden ook voor het heden
haar waarde’ tekenen de militante bestuurder Goossens, die - de financiële einden
aan elkaar knopend - over ‘Den Haag’ weinig te spreken was. Het actuele
persoonlijke engagement heeft mede zijn historische voorstelling van zaken eenzijdig
gekleurd, zoals uit recente studies van anderen is gebleken. Dat hij zelfs een
‘Holland-hater bij uitstek’ was, zo als mij wel is gesuggereerd toen ik hem als een
terughoudend en beheerst verdediger van ‘ons Brabants volk’ bestempelde, lijkt me
te scherp gezegd.
Als zijn meest gave studie beschouw ik nog steeds het boekje over Mr. J.F.R.
van Hooff. Een Brabants patriot 1755-1816, dat in 1948 in druk verscheen. Hierin
bracht hij bij uitzondering een historische figuur min of meer tot leven in een wat
meer synthetische studie dan hij gewoon was te schrijven. Het was dan ook in de
gedwongen rust van de laatste oorlogsjaren dat hij dit geschrift goeddeels
voorbereidde. Op bijna tachtigjarige leeftijd kwam hij in de Bossche Bijdragen nog
eens op zijn geliefde
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proefschrift-held Sonnius terug met wat detailkritiek op andere auteurs. Dat hij in
de beide door hem opgerichte en geredigeerde tijdschriften nauwelijks iets van
enige omvang of betekenis heeft gepubliceerd, lijkt bijna een ongerijmdheid voor
een hoogleraar wien de intellectuele en culturele emancipatie van zijn geloofsgenoten
zo ter harte ging. De concrete omstandigheden waarvoor hij stond, gevoegd bij zijn
nuchtere vasthoudendheid en praktische geest, hebben hem evenwel alleen laten
excelleren op het terrein dat met de eigenlijke wetenschapsbeoefening op gespannen
voet ligt. Ook anderen heeft hij niet tot wetenschappelijk werk kunnen brengen,
zodat ook maar één promovendus uiteindelijk bij hem onderdak vond. Zijn monotoon
voorgedragen colleges waren, evenals de tentamens die hij afnam, tamelijk
gestandaardiseerd. Bewust heeft hij het overigens jongelieden die met het oog op
het praktische economischsociale leven waren komen studeren, niet moeilijk
gemaakt.
In 1929 werd Goossens geheim kamerheer van de paus en in 1946 kreeg hij nog
de titel van pauselijk huisprelaat. Deze onderscheidingen tooiden hem - naar goed
clericaal gebruik - met meer of minder purper, al naar gelang de plechtigheidsgraad
van het samenzijn. Door studenten en docenten, ja zelfs door sommige
collega's-hoogleraren werd hij aangesproken met ‘monseigneur’. Het algemeen
gebruik van deze titel wijst op zijn uitzonderlijke positie, die met een zekere
eenzaamheid gepaard ging. Door velen evenzeer geëerd als gevreesd stond hij
met zeer weinigen op echt vertrouwelijke voet. Wat in anderen - ook historische
figuren - omging, kon hij in zijn soms wat archaïzerende, dan weer nuchtere stijl
moeilijk verwoorden. Waar het zijn eigen persoon betrof, had hij aan zulke uitingen
ook niet de minste behoefte. Het lapidaire karakter van zijn brieven doet vaak koud
aan. Toch mag men niet beweren dat deze priester ongevoelig was. Er zijn soms
aanwijzingen te vinden waaruit blijkt, dat ‘monseigneur’ anders was dan hij naar
buiten leek. Toen hij in 1942 een week of tien in het gijzelaarskamp te Haaren
verbleef en daar, van alle bestuursbeslommeringen ontdaan, als gevangene met
de gevangenen verkeerde, wist hij in contacten met mensen van allerlei aard te
geven en te ontvangen. Iets ervan komt ook in brieven, die hij toen schreef, tot
uitdrukking.
De wijze waarop de sinds 1956 lichamelijk gehandicapte, in zijn dadendrift
geknakte Goossens een nog zestien jaren durende levensavond wist te vullen,
dwingt bewondering af. Vanuit zijn vertrekken in het Bossche klooster van vrouwelijke
religieuzen, die hem trouw verzorgden, volgde
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hij, in een rolstoel gezeten, nauwlettend de stormachtige ontwikkelingen op kerkelijk
en onderwijskundig gebied. Al vond hij er veel in te laken, hij verwerkte alles met
de wijsheid van een gerijpt christen. De gestadige groei en uitbouw van Leergangen
en Hogeschool vervulde hem, die zulke hechte fundamenten had gelegd, toch ook
met de nodige trots. Aan oude boeken en kunstvoorwerpen, die hij met graagte
bleef verzamelen, haalde hij zijn hart op. Voor persoonlijke bezinning had de
diep-gelovige priester die hij heel zijn leven is geweest, nu alle tijd. Zijn dood
bezegelde een arbeidzaam leven, dat rijke vruchten heeft gedragen.
J.A. BORNEW ASSER

Voornaamste geschriften
Een volledige lijst van de geschriften van Goossens tot 1952 vindt men in Land van
mijn hart. Brabantse feestbundel voor mgr. prof. dr. Th. J.A.J. Goossens op zijn
zeventigste verjaardag (8 febr. 1952), Tilburg 1952, p.138-140.
Toegevoegd dienen te worden:
Franciscus Sonnius in Bossche Bijdragen 25, 1960-1961, p.1-22.
Sonnius' kapelaan in Bossche Bijdragen 25, 1960-1961, p.131-144.
Een wapenboek van leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant, 1686-1707.
s.l. 1962.
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Cornelia Catharina van de Graft
Tolen 4 mei 1874 - Utrecht 3 augustus 1969
Cornelia Catharina van de Graft is op 4 mei 1874 geboren in het stadje Tolen. Haar
vader Dirk van de Graft was daar directeur van het telegraafkantoor en stamde uit
een bekende Middelburgse familie. Haar moeder Sara Maria Petronella Boom was
de dochter van de directeur van het postkantoor ter plaatse en afkomstig uit een
bekende Toolse familie. Uit hun huwelijk werden nog een zoon en een dochter
geboren. In 1883, kort na haar negende verjaardag, vertrok het gezin naar Weesp,
waar haar vader in gelijke functie benoemd was. De dochter, die haar leven lang
Kaatje is genoemd, is altijd met vertedering blijven denken aan de kleine, van de
rest van de wereld vrijwel afgesloten plaats, die in haar jeugdjaren nauwelijks
verschilde van de enkele decenniën nadien door G.F. Haspels getypeerde ‘stad
aan het veer’. Ze doorliep het Barlaeusgymnasium van Amsterdam, destijds nog
het enige in de stad, en studeerde er vervolgens Nederlandse letteren onder Jan
te Winkel, die haar met zijn dorre colleges geen enthousiasme bijbracht voor het
vak, maar bij wie ze niettemin in 1904 promoveerde op een proefschrift
Middelnederlandsche historieliederen toegelicht en verklaard. De historische
belangstelling, die in de keuze van dit onderwerp tot uiting kwam, zou haar levenslang
bijblijven. Twee jaar later koos onze Maatschappij haar tot lid.
Haar aandacht voor het oude Nederlandse lied was al eerder gebleken in haar
studie over het Antwerps liedboek (1903) en zou nadien nog blijken in enkele kleinere
opstellen uit 1905 en 1906. Maar intussen had ze het eigenlijke terrein van haar
belangstelling gevonden in de studie van oude volksgebruiken, en in 't bijzonder die
van de kalenderfeesten in ruimere zin. Als kind had ze op Palmpasen meegelopen
met de stoet van kleine kinderen die met een primitief palmpaasje door Tolen trokken,
een simpel vormpje van brooddeeg op een stokje, waarboven een palmtakje stak.
Daarbij werd dan het oude palmpaasliedje gezongen: ‘Palm, palmpasen, eikoerei!’
Deze jeugdbelevenis is misschien de directe aanleiding geweest tot haar
belangstelling voor oude volksgebruiken, die zich in later jaren in zo velerlei richting
zou ontplooien en haar tot een der meest op de voorgrond tredende volkskundigen
van haar tijd zou stempelen. Toen dr. A. Beets, de Woordenboekredacteur, die zijn
jeugd in Utrecht had doorgebracht, in 1900 in het tijdschrift Volkskunde een oproep
plaatste

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

144
om gegevens over de palmpaasviering, herinnerde ze zich dit Toolse gebruik. Ze
schreef erover in Volkskunde (1904) en stelde zich met Beets in verbinding, wat er
toe leidde dat ze samen in 1906 in Utrecht een tentoonstelling organiseerden van
alle Nederlandse palmpaasjes die ze bijeen hadden kunnen brengen, tezamen ruim
honderd. Deze tentoonstelling werd een succes, de pers wijdde er veel aandacht
aan en het materiaal was zo overvloedig dat er stof voor een afzonderlijke publicatie
in zat. Dat werd de bekende studie Palmpaasch (1910). Bijna dertig jaar later heeft
ze dit boek omgewerkt en het onderwerp in ruimer verband behandeld in een
monografie over Palmzondag (1938). Daarin zijn een tiental tijdschriftartikelen
verwerkt die ze eerder gepubliceerd had en die alle op Nederlandse
palmpaasgebruiken betrekking hadden.
Naast de palmpaas is er een tweede volkskundig onderwerp waarvan ze in de
loop der jaren een diepgaande studie heeft gemaakt, de pemmatologie, het
onderzoek van brood- en gebakvormen. Haar oudste pemmatologische bijdrage
(over het haaroffer in gebakvorm) is uit 1907. Aangezien palmpasen een van de
weinige in Nederland voortlevende gebruiken van volkskundige aard is waarbij het
brood een functie heeft, is het begrijpelijk dat ze van dit element een opzettelijk
studieobject maakte, waarbij achtereenvolgens de duivekater, brood en koek op
kerkelijke feestdagen, het oudgermaanse offerbrood en soortgelijke onderwerpen
werden behandeld.
Terstond na haar promotie was dr. van de Graft lerares geworden aan de Utrechtse
HBS voor Meisjes. Tot de leraressen uit roeping heeft ze nooit behoord en toen ze
in 1923 op wachtgeld kon worden gesteld was dit haar niet onwelkom, vooral ook
omdat ze zich daardoor ongestoord aan wetenschappelijk werk zou kunnen wijden.
Ze woonde toen al in het grote, ouderwetse huis in de Parkstraat, dat ze tot haar
dood zou blijven bewonen, vrij dicht bij de Universiteitsbibliotheek, eerst in de
beneden-, later in de ruimere bovenverdieping. In het culturele Utrecht van die tijd
was ze toen al lang een bekende en geziene persoonlijkheid geworden, die haar
gastvrij huis zo dikwijls daartoe aanleiding was openstelde voor literaire
bijeenkomsten. Annie Salomons heeft er in haar Herinneringen uit den ouden tijd
(1960) een van beschreven. Ze sloeg geen schilderijententoonstelling over, hield
van muziek en in 't bijzonder ook van de natuur in de toen nog prachtige en landelijke
omgeving van de stad. Van oudleerlingen kreeg ze veel bezoek; mevrouw
Boudier-Bakker, haar leeftijdgenote, was een van haar vele vriendinnen en een van
de bijdragen in het
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album amicorum dat de schrijfster bij haar tachtigste verjaardag (1955) werd
aangeboden was van haar. Als soromptiste had ze geregeld contact met andere in
culturele en sociale zaken geïnteresseerde vrouwen en in de Soefibeweging vond
ze een geestelijk tehuis waar ze geestverwanten ontmoette. Van de in 1925
opgerichte vereniging Oud-Utrecht werd ze dadelijk bestuurslid. In het maandblad
en het jaarboekje vond ze een steeds weerkerende mogelijkheid tot publicatie, wat
haar inspireerde tot allerlei artikelen die op de geschiedenis, maar vooral op het
volksleven van de stad betrekking hadden, en die zonder deze mogelijkheid
waarschijnlijk ongeschreven zouden zijn gebleven. Kleine vondsten en minder
belangrijke mededelingen reserveerde ze voor het maandblad, belangrijker studies,
vrijwel altijd de vrucht van archiefonderzoek, nam het jaarboekje op. Daarin heeft
ze de oorsprong en de geschiedenis nagespeurd van allerlei specifiek Utrechtse
gebruiken uit het verleden, zoals de opvoering van het spel van Herodes in de
Domkerk, de brooduitdeling aan de armen van de vier voormalige parochiekerken
van de stad, de Palmzondagprocessie met de palmezel, het verstrekken van
stadswijn aan de Jeruzalemvaarders, meiboom en meitakken in Utrecht, en de
verering van de stadpatroon.
Een grote voldoening voor deze van aard bescheiden vrouw was de uitnodiging,
toe te treden tot de staf van medewerkers aan de grote Vondeluitgave van de
Wereldbibliotheek, die in 1927 is begonnen te verschijnen. Haar taak bestond in
hoofdzaak uit de verzorging van de tekstvarianten en de tekstverklaring, in
samenwerking met prof. De Vooys, aan wie ze de uitnodiging te danken had. In
1908 had ze voor het Klassiek Letterkundig Pantheon een geannoteerde uitgave
verzorgd, met een gedegen inleiding, van Vondels Maeghden. In 1929 publiceerde
ze een bundel Verzen van Vondel, in 1933 een uitgave van de Gebroeders. In de
oorlogsjaren zou ze nog een boek schrijven over Agnes Block, Vondels nicht en
vriendin (1943), dat op een gedegen archiefonderzoek berustte en waarin ze een
helder beeld heeft ontworpen van deze tot dan toe vrijwel onbekende
renaissancefiguur, Vondels oomzegster.
Maar één keer heeft ze, in een Gids-artikel over De folklore als wetenschap (1940),
een theoretische beschouwing gegeven over de wetenschap waarvan ze toentertijd
al tot de meest op de voorgrond tredende beoefenaren was gaan behoren.
Theoretische beschouwingen lagen haar minder; aan de beschrijving der
verschijnselen heeft ze groter waarde gehecht dan aan hun verklaring. In de zestig
jaar van haar publicistische activiteit vallen er geen wijzigingen te constateren in
haar opvattingen.
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Kort na de oorlog verschenen, in 1947, gelijktijdig twee publicaties die beide op
volksgebruiken betrekking hadden. Nederlandsche volksgebruiken bij hoogtijdagen,
dat in de destijds populaire Heemschutserie het licht zag, geeft in een luchtige
verteltrant een overzicht van de christelijke volksgebruiken voorzover die nog
voortleven, gerangschikt naar de gang van het jaar. In dezelfde trant schreef ze
over De dodenbezorging bij de volken van Europa, inzonderheid in Nederland. Wat
ze daarin meedeelt over begrafenisen rouwgebruiken in vroeger eeuwen is
bijeengezameld uit oudere bronnen, maar de betekenis van deze publicatie ligt in
het laatste hoofdstuk, waarin ze op grond van de gegevens van een der vragenlijsten
van het Amsterdamse Volkskundebureau een overzicht geeft van de recente
gebruiken zoals die destijds nog of tot kort daarvoor bestonden.
Geheel apart in de lijst van haar geschriften, die overigens rondom enkele motieven
te groeperen zijn, staan de Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis
1749-1949 (1959), de geschiedenis van de handelsonderneming Blikman & Sartorius.
Toen ze haar tachtigste verjaardag al achter de rug had heeft ze nog voor de reeks
Zwolse drukken en herdrukken een uitgave bezorgd van het eerder door Johanna
Snellen uitgegeven Boexken gemaket ende bescreven van suster Bertken (1955).
Zo betroffen haar eerste en haar laatste publicatie de middeleeuwse literatuur, een
terrein waarop ze zich minder heeft bewogen dan men na haar proefschrift had
mogen verwachten. Eigenlijk valt hier alleen nog het keurig verzorgde, maar niet
zo belangrijke bundeltje Marialegenden (1918, tweede druk 1921) te noemen.
Sinds 1939 was ze lid van de Volkskundecommissie van de Koninklijke
Nederlandse Akademie. Toen het bezoeken der vergaderingen haar te zwaar werd,
heeft men nog enkele jaren bij haar aan huis vergaderd, totdat ook dit haar krachten
te boven ging. Gaandeweg ruimde ze haar bibliotheek op. Een deel van haar boeken
en van haar aantekeningen schonk ze aan het Volkskundebureau. Haar lichaam
verzwakte, haar geest nauwelijks, en in de bescheiden mate waartoe haar hoge
leeftijd haar dwong nam ze, lezend en luisterend, deel aan alles wat er in de wereld
omging. Ze wist dat men haar niet vergat, al kon ze nauwelijks nog bezoek
ontvangen. Toen in haar laatste levensjaar een uitgever haar vroeg van haar
dissertatie een reprint te mogen maken, was ze blij verrast. In de nacht van 2 op 3
augustus 1969 overleed ze in haar slaap. Op vijf jaar na had ze een eeuw onder
ons geleefd.
P.J. MEERTENS
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Voornaamste geschriften
Afzonderlijke publicaties
Middelnederlandse historieliederen, toegelicht en verklaard. Epe 1904 (diss.
Amsterdam).
J.v. Vondels Maeghden. Uitgegeven en toegelicht. Zutphen 1908.
Palmpaasch. Een folkloristische studie van palmzondaggebruiken in Nederland.
Dordrecht 1910.
Marialegenden. Verzameld en met een inleiding voorzien. Amsterdam 1918
(tweede druk: Amsterdam 1921).
Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht.
Rotterdam 1929.
Vondel, Gebroeders. Met inleiding en aanteekeningen. Purmerend 1933.
Waarom en waardoor. Nieuwe natuurlijke historie. Oude volksverhalen geïllustreerd
door Nelly Bodenheim. Tekstbewerking. Amsterdam [1936].
Palmzondag. Utrecht 1938.
Agnes Block, Vondels nicht en vriendin. Utrecht 1943.
Nederlandsche volksgebruikten bij hoogtijdagen. Amsterdam 1947
(Heemschutserie 53).
Dodenbezorging en cultuur II. De dodenbezorging bij de volken van Europa,
inzonderheid in Nederland. Amsterdam 1947.
Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949. Amsterdam [1949].
Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken [...]. Naar de eerste
uitgave [...] opnieuw uitgegeven met een inleiding en aantekeningen. Zwolle 1955
(Zwolse drukken en herdrukken 9).
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Geknipte familiewapenen in Historia 11, 1946, p.193-197.
Papieren knip- en snijkunst in Historia 13, 1948, p.145-149.
Verbod van feestgebruiken in Volkskunde 54, 1953, p.6-23.
Balslaan in Volkskunde 54, 1953, p.108-113.
Een kluizenares van de Utrechtse Geertekerk in Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’,
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Verder schreef ze een groot aantal kleinere mededelingen in verschillende
periodieken, vooral in het Maandblad van ‘Oud-Utrecht’. Aan de uitgave van de
Wereldbibliotheek van de Werken van Vondel heeft ze medewerking verleend, in
hoofdzaak door de verzorging van de tekstvarianten en de tekstverklaringen. In de
vierde (1947-1957) en vijfde (1959-1966) druk van Oosthoek's Encyclopaedie heeft
ze de rubriek Volkskunde geredigeerd.
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Sturla Jonasson Gudlaugsson
Skagen (Denemarken) 16 juni 1913 - Rotterdam 3 maart 1971
Sturla Gudlaugsson en ik hebben een kwart eeuw samengewerkt, voor de langste
tijd op één kamer op hetzelfde instituut. Een kinderstem zei verbaasd: ‘oom Sturla
en pappie zitten op één kamer, zij hebben één telefoon, en hebben nooit ruzie.’ Het
laatste was niet helemaal juist. De kinderstem ging door: ‘eigenlijk sneu voor oom
Sturla; pappie en hij zijn bijna even oud, zo wordt oom Sturla nooit direkteur.’
Gudlaugsson werd echter in 1965 wel direkteur van het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Dokumentatie en een zestal jaren later direkteur van het
Mauritshuis. Het lang bij elkaar zijn zal een ‘biographie intime’ ten goede kunnen
komen, het bemoeilijkt echter ook een afgewogen oordeel.
Sturla Jonasson Gudlaugsson werd op 16 juni 1913 in Skagen (Denemarken)
geboren. Zijn vader was de IJslandse dichter Jonas Gudlaugsson. Hij stierf toen
het kind, het enige, drie jaar oud was. Zijn moeder Maria Ingenohl vestigde zich in
Berlijn. De Hollandse grootouders van moeders kant waren hun gemeenschappelijk
leven in het voormalig Nederlands-Indië begonnen. Hun negen kinderen groeiden
in Kleef op. Deze Hollandse ooms, tantes en neven speelden in Gudlaugsson's
herinnering een zekere rol. Hij had trouwens belangstelling voor relaties van families
in 't algemeen en een uitgebreide kennis van de genealogische vertakkingen van
de goede Hollandse families. Zijn opvoeding, zijn school- en studententijd waren
Duits. Zijn vacanties bracht hij dikwijls in Nederland door. In Denemarken is hij
relatief weinig geweest, ofschoon Deens naast Duits en Nederlands zijn kindertaal
geweest moet zijn. Zijn Nederlands had een minder hard Duits accent dan het mijne,
maar viel direkt op door een ietwat zangerige intonatie en een eigenwillig gebruik
van de klemtoon. Een zekere omslachtigheid van taal en gebaar was hem eigen.
Dit was echter geen uitvloeisel van de drietaligheid in zijn jeugd, maar een uitdrukking
van persoonlijke stijl; hij was als mens wat omslachtig, nadrukkelijk en wars van
vlugge, direkte decisies.
Overigens sprak hij niet veel over school- en studietijd, of over vriendjes uit de
jeugdjaren. Zelfs toen wij tot de ontdekking kwamen dat wij in dezelfde groep van
‘Voorstad-Berlijners’ moeten hebben verkeerd - met hetzelfde lelijke maar toch
aantrekkelijke meisje - werd ik niet veel
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wijzer uit zijn reacties. Wel was hij, net als ik, zeer geboeid door het sprankelende
literaire en artistieke gebeuren in het naoorlogse (de oorlog 1914-18 dan) Berlijn.
Over het toneel van toen wist hij veel te vertellen. Trouwens een van zijn ooms was
schouwburgdirekteur. Het toneel in Berlijn was iets groots in zijn herinnering. Met
een zekere nationale zelfspot en heimelijke trots kon hij de Hollandse toestanden
kleineren met de woorden: ‘aber bei uns in Berlin’. Toch kon ik de talrijke maar korte
berichten uit zijn jeugd en zijn studietijd niet tot een verhaal van zijn jeugd aan elkaar
rijgen. Wat ik hierover kan mededelen berust op mededelingen van zijn beste vriend
1
uit de schooltijd, die ik nooit heb ontmoet: Dr. med. Peter Hoffmann.
De gevolgen van de oorlog van 1914-18 moeten ook op de kleine familie van
Gudlaugsson in Berlijn - grootmoeder, moeder, een tante en de jongen - gedrukt
hebben. De inflatie had het vermogen aangetast en de honoraria van de zo vroeg
overleden vader kunnen nooit ruim geweest zijn. Wel ontving de weduwe vanaf een
zeker ogenblik een eregeld van de IJslandse regering. Bij de opvoeding werd grote
waarde aan netheid gehecht; een zin voor goede omgangsvormen, met zorg gekozen
kleren kenmerkten Gudlaugsson zijn leven lang. Gehandicapt was hij door een
ziekte aan de stembanden, zodat zijn stem hees was en hem steeds in het vlotte
spreken hinderde. Hij was een goed spreker als hij zijn voordrachten kon voorlezen
(wat hij dan ook bij voorkeur deed), maar afwisselend nerveus, explosief en
krampachtig als hij moest discuteren of telefoneren. In een amicaal gesprek
verdwenen de bezwaren. De moeder en een tante verhuisden later ook naar
Nederland waar zij het leven van de ongetrouwde, hard zwoegende Gudlaugsson
gezellig trachtten te maken.
De vriend uit de schooltijd vertelde dat Gudlaugsson excelleerde in tekenen en
één van de besten was in geschiedenis; geen aanleg had hij voor wiskunde en
muziek. Opvallend was zijn belangstelling voor toneel, toneeldekoratie en
schilderkunst. De dingen der techniek daarentegen, auto's bijvoorbeeld, lieten hem
koud. Tenslotte concentreerde zijn aandacht zich op binnenhuisarchitektuur,
meubelen, textiel en alle uitingen van de mode. Het is opvallend hoe vroeg zich
Gudlaugsson's bijzondere belangstelling manifesteerde en het is begrijpelijk dat
hem de keuze tussen de studie van de (binnenhuis-)architektuur en die der
kunstgeschiedenis moeilijk moet zijn gevallen. Het werd de kunstgeschiedenis, die
hij naar

1

Ik ben Dr. med. Peter Hoffmann voor uitvoerige schriftelijke inlichtingen zeer dankbaar.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

152
Duits gebruik aan verschillende universiteiten studeerde. Hij promoveerde in Berlijn
bij Wilhelm Pinder. ‘Dag van de promotie 14-2-1939, mondeling examen 24-6-1938,’
zo staat het op de achterkant van de titel van zijn dissertatie: Ikonographische
Studien über die holländische Malerei und das Theater des siebzehnten
Jahrhunderts.
De studietijd werd voor hem als voor zo velen uit deze periode overschaduwd
door de gevolgen van de inflatie en door de opkomst van Hitler. De generatie van
de gezeten en gerespekteerde liberale of conservatieve burgerij had geen antwoord
op de nieuwe gevaarlijke uitdaging; de niet-zakelui droegen de armoe met een trotse
bescheidenheid, maar zagen met angst en beven de toekomst tegemoet. Hitler en
zijn horden waren niet zo zeer de politieke tegenstanders dan wel de onbeschofte
kerels, die men in deze kringen verachtte. Studeren betekende voor deze generatie
opschieten en een zich afsluiten van de onruststokende barbaren.
Bij alle bewondering voor Pinder's taal en Pinder's verwoording van artistieke
fenomenen zal Gudlaugsson reeds de nationale zelfverheerlijking geproefd hebben,
die Pinder's dithyrambische stijl voor een buitenstaander verdacht maakte. In
tegenstelling met andere leerlingen van Pinder, was Gudlaugsson's stijl nuchter,
zijn argumentatie voorzichtig, eerder de glans van een frappante argumentatie
wantrouwend dan deze trots tentoonspreidend. De dissertatie behandelt de
wisselwerking van toneel en schilderkunst in de zeventiende eeuw. Gudlaugsson
was er in geslaagd verschillende vreemde ‘genre’-voorstellingen van Hollandse
schilders te verklaren als ‘afbeeldingen’ van scènes op het toneel. Of de schilders
echter het gebeuren op het toneel werkelijk weergaven, of dat ze de toneeltypes in
hun schilderijen op grond van de literaire teksten op eigen wijze lieten ageren - in
deze decisie was Gudlaugsson veel voorzichtiger en terughoudender dan zijn oudere
Belgische collega Van Puyvelde, die voor de Vlaamse kunst een overeenkomstige
2
verhandeling had geschreven. Reznicek heeft kort geleden er op gewezen hoe
belangrijk Gudlaugsson's studie is geweest om het ikonografisch onderzoek in de
3
Nederlandse kunstgeschiedenis op gang te brengen.
Twee personen moeten Gudlaugsson's onderzoek met persoonlijke belangstelling
gevolgd hebben: de Duitse hoogleraar Fischel, bekend door zijn boek over Rafael,
maar minder bekend om zijn kennis van het

2
3

Leo van Puyvelde, Schilderkunst en toneelvertoningen op het einde van de middeleeuwen.
Gent 1912.
Burlington Magzine 114, 1972, p.246.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

153
toneel, en de Nederlander Fritjof van Thienen, wiens in het Duits verschenen
4
dissertatie over het Nederlandse kostuum alom gewaardeerd werd. Van Thienen
was Gudlaugsson's oudste Hollandse vriend; Gudlaugsson bezocht de weduwe
van Fischel iedere keer wanneer hij naar Londen kwam (de Fischels moesten uit
Duitsland vluchten). In Londen ontmoette hij ook de vriend uit de Berlijnse tijd, Felix
Post, de zoon van een kunsthistorikus, die gelijk Gudlaugsson een kenner van de
geschiedenis van het kostuum is geweest.
Het was in Duitsland de gewoonte, ja meer dan dat, een plicht dat de jonge
kunsthistorikus aan een van de grote openbare instellingen ging ‘volontairen’. Een
volontair kreeg geen salaris, misschien eens een tegemoetkoming in het
levensonderhoud, maar hij had in de staf en tegenover de lagere rangen
maatschappelijk aanzien - hij was tenslotte toch Herr Doktor. Hij had misschien nog
meer vrije tijd om zich zelf bezig te houden dan de echte ambtenaar-conservator.
Er heerste een zekere collegiale soepelheid in het wetenschappelijk tijdverdrijf, die
het onderzoek in het algemeen en de vorming van de jonge medewerker in het
bijzonder te goede kwam. Gudlaugsson had het geluk onder de leiding van Robert
Schmidt aan het Schlossmuseum te kunnen werken. In het Berlijnse Schloss was
toen de belangrijkste Pruisische collectie van kunstnijverheid ondergebracht. Robert
Schmidt was een eminente deskundige van wiens raad bijvoorbeeld de Nederlandse
verzamelaar Frederiks lange jaren geprofiteerd heeft.
In Gudlaugsson's herinnering was de tijd, doorgebracht aan het Schlossmuseum
het gouden begin van zijn carrière. Het Schloss was tegelijk de oase, die de
nazi-proleten nog niet bezet hadden. Hoe dan ook, Gudlaugsson besefte, dat de
culturele dagen van Berlijn geteld waren, dat hij het land waar hij zijn opvoeding
had genoten, behoorde te verlaten. Denemarken en Holland waren de aangewezen
landen. Toch viel de overgang niet mee. Het was moeilijk om een baan te vinden.
Gudlaugsson was in de jaren 1939 tot 1941 assistent aan het Nationalhistoriske
Museum Frederiksborgslot in Hilleröd en één jaar lang, van mei 1942 tot mei 1943,
medewerker aan het Gemeentemuseum in Den Haag. Om het voorzichtig uit te
drukken, hij sprak niet met geestdrift over deze periode. Frederiksborg leek hem
stoffig en provinciaal, met meer nadruk op de historie dan op de kunst; bij het
Gemeentemuseum miste hij de inspirerende, wetenschappelijke leiding van een
Robert Schmidt. Respect voor
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wetenschappelijke aanpak (en voor de elite, die wetenschap bedreef) was op beide
instellingen bepaald minder aanwezig dan in Berlijn. Hij klaagde over de macht van
de administratieve instanties en over een gebrek aan collegiale samenwerking. Met
hoeveel recht kan ik niet beoordelen. Ofschoon hij nog in latere jaren over het
‘hysterisch gedoe’ van deze kring kon morren, bleef hij collegiaal contact houden
met staf en personeel van het Gemeentemuseum. Overigens zou een ander lid van
het museum eveneens naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie
verhuizen: Gonda Hos, die tot de ‘inner circle’ van deze instelling behoorde, eerst
als secretaresse-redactrice en later als beheerdster van de topografische afdeling.
Aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Dokumentatie heeft Gudlaugsson
zevenentwintig jaar (en één maand) gewerkt. Een woord over het ‘RKD’ is derhalve
op zijn plaats. Voor de buitenstaander is deze instelling nog steeds een vreemde
verschijning naast de Nederlandse verzameling van geschiedenis en kunst, de
Koninkijke Bibliotheek en de universitaire Kunsthistorische Instituten. Het RKD
ontstond uit een legaat van Hofstede de Groot wiens collecties van reproducties en
aantekeningen in de wereld der onderzoekers terecht beroemd waren. Frits Lugt
voegde er zijn wetenschappelijk apparaat aan toe, zodat Nederland ineens over
5
een nieuw Kunsthistorisch Instituut beschikte. De eerste direkteur, Hans Schneider,
heeft deze schat behoedzaam geadministreerd. Hij had de lange naam ervoor
bedacht, die vage associaties aan rijksdiensten opriep die buiten de wetenschap
en de publieke belangstelling opereerden. Jarenlang bestond de wetenschappelijke
staf uit één direkteur zonder een met zijn rang overeenkomend salaris en een
assistent-volontair buiten bezwaar van 's Rijks schatkist. Enkele dames uit de betere
kringen verleenden zonder vergoeding hun ‘zeer gewaardeerde medewerking’. Het
begin onder Schneiders leiding was erg aarzelend, maar aan de andere kant mag
de behoedzame aanpak de jonge instelling enkele kinderziektes bespaard hebben.
Kort voor de wereldoorlog verhuisde men naar het gebouw van de
Sebastiaansdoelen; er kwam meer ruimte vrij, ook voor nieuwe medewerkers.
Zo vond Gudlaugsson hier op het juiste ogenblik de baan van zijn leven. In het
begin zag het er echter somber genoeg uit. De oorlog dwong tot evacuatie van vele
bezittingen en tot het inkrimpen van werkzaamhe-
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den en onderzoek. De desolate boedel inspireerde echter ook tot ongewone daden.
Jan van Gelder, de ‘acting-director’ nadat Schneider naar Zwitserland vertrokken
was, besefte eerder dan menigeen dat slechts een ondoorzichtige, rommelige
organisatie het RKD van 't ingrijpen van Duitse belanghebbenden kon redden.
Gudlaugsson genoot zeker van deze anti-ambtelijke houding. Niet omdat hij een
hippie avant la lettre was, integendeel; netheid, beleefdheid en orde waren hem tot
een tweede natuur geworden. Maar de gedesorganiseerde werksfeer appelleerde
aan eigen verantwoording voor zinvol werken in vrijheid. Het dreigement van in het
dagelijks werk belemmerd te worden door het ingrijpen van bureaucratische instanties
was opgeheven, het collegiaal onderonsje was hersteld. Hij, die tijdens school- en
studietijd meer beschermd was dan menigeen, wist zich in de nare bezettingsjaren
prachtig te handhaven; hij hielp mee de zwakkere vrienden te verzorgen.
Onvergetelijk zijn de gemeenschappelijke tochtjes naar de dorpjes in de omgeving
van Den Haag om levensmiddelen te bemachtigen. Hij rustte niet vóór dat onze
laatste vrij waardeloze ruilobjecten omgezet waren in nuttig voedsel. Als anderen
oververmoeid en mistroostig naar huis sjokten, kon hij uitroepen: ‘Kijk naar deze
fantastisch mooie zonsondergang!’ Wij gingen niet uit elkaar voordat het laatste
kruimeltje eten rechtvaardig verdeeld was. Rechtvaardig was volgens hem niet half
om half, maar naar verhouding van de te verzorgen gezinnen. In de na-oorlogse
tijd kon het RKD pas goed op poten worden gezet als een verzameling van
kunsthistorisch materiaal èn als een instituut voor onderzoek. Frits Lugt bracht
tachtig kisten met foto's, catalogi en boeken mee uit Amerika; andere grote
schenkingen en legaten moesten worden opgenomen en zinvol opgeborgen. De
organisatie van de ‘visuele dokumentatie’ bracht met zich mee dat niet kon worden
volstaan met een, van de bibliotheken afgekeken, titelbeschrijving en indexering.
Een van de vervelende bijkomstigheden was dat het op zich zelf al multi-interpretabel
materiaal, dat binnenstroomde, begeleid werd met willens en wetens valse, in elk
geval onjuiste informatie. Gudlaugsson heeft met oneindig geduld, vlijt en
ongelofelijke kennis, de duizenden foto's van onbetrouwbare gegevens gezuiverd.
Dat de stapels van onoplosbare of nog niet oplosbare gevallen op zijn werktafel
bleven groeien, zal hem evenzeer mishaagd hebben als alle andere collega's wier
taak het was om het meest recente materiaal op de meest verantwoorde wijze voor
de onderzoeker ter beschikking te stellen. De publikaties, die uit het dagelijks werk
voortvloeiden, bewijzen hoe Gud-
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laugsson met hart en ziel aan het onderzoek op het RKD verknocht was.
Er was echter nog een geheel andere kant aan Gudlaugsson's werk: zijn zorg of
mede-zorg voor het Mauritshuis. Niet alleen tijdens de personele unie in de leiding
van Mauritshuis en RKD, maar ook daarna werd Gudlaugsson's advies doorlopend
gezocht. Gudlaugsson beschouwde zich zó zeer als medewerker van dit museum,
dat hij dacht het ook ambtelijk te zijn; er was een tijd dat op zijn visitekaartjes een
functie als medewerker van het Mauritshuis vermeld was! De elkaar opvolgende
direkteuren J.G. van Gelder en A.B. de Vries waren allesbehalve onzekere leiders
van deze instelling. Zij wisten precies - elk op zijn manier - wat ze wensten te
veranderen, dikwijls tegen de traditie van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in,
maar beide hadden er grote behoefte aan om presentatie, aankopen en
tentoonstellingsaktiviteiten te bespreken. Er was trouwens lange tijd geen tweede
wetenschappelijke ambtenaar aan het Mauritshuis verbonden. Gudlaugsson was
de ideale partner voor beide direkteuren. Aan de ene kant kon hij luisteren naar
andermans ideeën zonder eigen ambities naar voren te brengen, aan de andere
kant had hij kennis, smaak en feeling; niet alleen voor het kunstwerk als zodanig,
maar ook voor aankleding, behoedzame schoonmaak en passende omlijsting. Hij
had bovendien een fenomenaal geheugen voor de ‘situatie’ waarin kunstwerken
getoond werden; hij kon soms nog jaren later debatteren over oude en veranderde
opstellingen in musea, en niet alleen in Hollandse of Europese. Het kon hem
mateloos irriteren, indien een kabinet zonder gevoel voor ruimtelijke verhoudingen
of zonder voldoende te letten op de wisselwerking der kleuren was ingericht. Zijn
kritische opmerkingen na een bezoek aan een protserige of zonder smaak opgestelde
particuliere verzameling waren hoogst amusant.
Het is begrijpelijk dat Gudlaugsson reeds lang gedoodverfd was, eens direkteur
van het Mauritshuis te worden. De Vries zag in hem de opvolger met gevoel voor
kwaliteit, de man met smaak en gedegen kunsthistorische kennis; de critici van De
Vries hoopten op een rustig beleid zonder opwindende tentoonstellingen, hoopten
ook op de uitgave van een degelijke catalogus, zo doorwrocht en toch zo bruikbaar
als Gudlaugsson's opus magnum Gerard Terborch. Gudlaugsson is slechts een half
jaar direkteur van het Mauritshuis geweest. Hij heeft één schilderij aan het kabinet
kunnen toevoegen, een mooi landschap van J. Hackaert, dat eens met andere
schilderijen uit de verzameling Steengracht in het Mauritshuis in bruikleen gehangen
heeft. Om De Vries in de gelegenheid te stellen nog
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twee reeds eerder beraamde tentoonstellingen in het Mauritshuis te kunnen houden,
heeft Gudlaugsson niet eens bezit genomen van de kleine direkteurskamer. De
laatste reis, die hij maakte, was een verkenningstocht met De Vries naar Parijs,
waar - zo zei hij bescheiden - zijn voorganger hem zou introduceren in de wereld
van handelaars (ook van antieke lijsten) en verzamelaars.
Gudlaugsson's publikaties weerspiegelen zijn werkzaamheden op het RKD, of,
om het andersom uit te drukken, van het dagelijkse speurwerk om dingen recht te
zetten, werd maar een enkel voorbeeld voor de druk gereed gemaakt. Veelal gaat
het om nieuwe toeschrijvingen van schilderijen, die anoniem waren of een onjuiste
attributie droegen. Vooral op het gebied van de Nederlandse portretschilderkunst
kon Gudlaugsson veel ophelderen. Zijn grote kennis van het kostuum maakte exacte
dateringen mogelijk, die een buitenstaander deed verbazen. Het meest verraste mij
zijn scherpe blik en zijn visueel geheugen op de gemeenschappelijke tochten door
Franse provinciale musea. Hij herkende bijvoorbeeld een mansportret in het museum
te Tarbes als een werk van Thomas de Keyzer, waarvan het vrouwelijke pendant
in het museum te Richmond (Virginia) hing. Gudlaugsson vertelde deze en vele
andere vondsten zonder ophef aan onze Franse collega's. Geen wonder dat collega's
van heinde en ver zijn advies kwamen vragen. Ik geloof, dat deze op het RKD
gehouden gemeenschappelijke besprekingen, soms met zijn drieën of vieren, tot
de meest amusante van ons leven behoorden.
Er waren ook opstellen van langer adem: een ikonografische studie over het
zogenaamde Norfolk-triptiek van de verzameling Van Beuningen, die duidelijk maakte
dat het schilderij voor een opdrachtgever in het Luikse gebied geschilderd moest
zijn (en waarschijnlijk door een kunstenaar uit de streek). De tekeningen van het
Errera-schetsboek werden in een uitvoerig onderzoek aan Lukas van Valckenborch
toegeschreven. Tot de omvangrijke publikaties moet men ook andere ikonografische
bijdragen rekenen, die in de lijn lagen van zijn dissertatie: De komedianten bij Jan
Steen en zijn tijdgenoten; Bredero's Lucelle door eenige zeventiende eeuwsche
meesters uitgebeeld; Representations of Granida in Dutch seventeenth century
painting en Wat heeft Pieter Brueghel met zijn ‘bedelaars’ bedoeld? Eén opstel moet
nog als een schitterend voorbeeld van een echte vondst aangehaald worden. Een
landschap van Gerrit Claesz Bleeker, dat men in tweeën gesneden had om de ene
helft als Hercules Seghers te kunnen verkopen! Overigens ging Gudlaugsson's
belangstelling uit naar de Hollandse schilders van
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het dagelijkse leven. Hij kende alle zogenaamde ‘Kortegarde’ schilders op zijn
duimpje; zij verschilden onderling slechts weinig en copiëerden elkaars composities.
Kort na de oorlog moet Gudlaugsson begonnen zijn zich in het werk van Gerard
Terborch te verdiepen. Zijn eerste opstel verscheen in 1947 - het grote boek twaalf
jaar later, nadat ondertussen andere voorbereidende detailstudies uitgekomen
waren. De keuze was zinvol. In de eerste plaats bestond er geen moderne uitvoerige
monografie over de kunstenaar. Ten tweede besefte Gudlaugsson, dat door de
aandacht die men voor Vermeer en Pieter de Hooch aan de dag legde, het beeld
van Terborch ten onrechte verbleekte. Men herkende wel Terborch's speciale zin
voor schoonheid en deftigheid, maar de beperkte, of beter de gesloten wereld van
de kunstenaar sprak toch niet erg aan. Tenslotte zal het de kenner Gudlaugsson
geboeid hebben om de wisselwerkingen van de verschillende stromingen in de
Hollandse genreschilderkunst uiteen te rafelen en het zeldzame fenomeen te
verklaren, dat een kunstenaar die zich met zesendertig jaar in het procinciale
Deventer teruggetrokken had, zo ‘modern’ kon blijven en meesterwerk na
meesterwerk concipieerde, dat bij de Hollandse kopers in het westen blijkbaar
geplaatst kon worden. Dat Terborch's kunst in de zeventiende eeuw alom in de
Nederlanden bekend en geliefd was, bewijzen trouwens de vele herhalingen en
copieën uit zijn eigen atelier en variaties door anderen. Deel II van Gudlaugsson's
werk (de oeuvrecatalogus) toont, dat dit noodzakelijke puzzelwerk aan hem besteed
was. Gudlaugsson's kennis van de emblematiek kwam wederom te pas, want meer
dan bij menig ander tijdgenoot hebben Terborch's voorstellingen een dubbele bodem
met amoureuze toespelingen door blik en gebaar. Ofschoon het boek in wezen de
kunst- en levensbeschrijving van één kunstenaar is, groeien de obervaties en
overdenkingen uit tot een beeld van de Hollandse beschaving in de tweede helft
van de zeventiende eeuw met haar vele buitenlandse betrekkingen. Ook het begin
van Terborch's kunst is boeiend, zijn reizen naar Vlaanderen en Spanje, zijn verblijf
in Münster als ‘visuele verslaggever’ van de vredesonderhandelingen en
onderhandelaars. Bij de behandeling van dit hoofdstuk toont zich Gudlaugsson niet
alleen als de goede kunsthistorikus maar ook als de geschiedkundige van de ‘petite
histoire’, die de Münsterse côterie met haar Europese ambities aardig kon
beschrijven. Dat hem voor dit boek de Carel van Mander-prijs van het jaar 1961
toekwam, spreekt vanzelf.
Men heeft wel gezegd dat Gudlaugsson in Terborch zijn adequaat on-
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derwerp gevonden had. Het is juist, dat de kunst van Terborch hem moest boeien.
Hij zag in Terborch's kunst idealen, die hem dierbaar waren: de ingehouden expressie
bij een maximum aan picturale kennis, een toewijding voor het detail verbonden
aan een visie, kortom beschaving zonder pathos en drukte. De beste jaren van zijn
leven heeft Gudlaugsson met (de studie van) Terborch doorgebracht. Hij zei zelf
half schertsend half in ernst, dat hij niet zou kunnen trouwen, want al zijn vrije tijd
en gehele attentie was op Terborch gericht! De Terborchstudie bracht hem meer
nog dan het werk op het RKD in contact met collega's van musea, met verzamelaars
van en handelaren in oude kunst. De contacten waren niet altijd plezierig. Ik herinner
mij het bezoek van de Zwitserse verzamelaar Emiel Bührle aan het RKD in gezelschap
van een handelaar. De Terborch die ter discussie stond was volgens Gudlaugsson
echt, maar in een zo slechte toestand, dat hij de verzamelaar voor de aankoop
moest waarschuwen. De handelaar reageerde daarop met de opmerking, dat het
geen kunst was om goedbewaarde schilderijen te verkopen, maar door de tijd
aangetaste - dat was de kunst! Het schilderij werd verkocht - zeker met de
aantekening dat het door Gudlaugsson goedgekeurd was!
Gudlaugsson's kennis van de Nederlandse kunst en zijn aangeboren
hulpvaardigheid waren van enorme waarde bij het organiseren van de studieweken
voor buitenlandse collega's en oudere studenten, die onder de naam ‘zomer-cursus
van het RKD’ tien keer werden gehouden. Hij sputterde iedere keer in 't begin tegen
- niet ten onrechte overigens - wegens de onrust en het kabaal dat zo'n bedrijvigheid
met zich meebracht. Maar telkens opnieuw liet hij in een doorwrochte lezing horen
wat hij waard was. Iedere keer had hij er, geloof ik, ook plezier in, ofschoon de
voorbereiding hem extra tijd, moeite en inspanning kostte.
Na de voltooiing van het boek over Terborch kwamen andere opstellen over de
Nederlandse kunst weer aan bod; de studies over Frans Hals, Pieter Post en Metsu
zijn wel de belangrijkste. Een lezing over Emblemata in de Hollandse kunst is helaas
niet meer voor de druk klaar gemaakt. Toch reeds in de vijftiger jaren nam een
nieuwe liefhebberij van hem bezit: de studie van het ‘Biedermeier’. Het eerste opstel
over een kunstenaar uit deze periode verscheen reeds één jaar voor de uitgave van
het Terborchboek, in 1968. De studie was groots opgezet, het boek zelve zou - zo
zei hij - weinig tekst hebben, maar een keur van schone afbeeldingen. Soms had
ik de indruk, dat het idee om een boek te schrijven op de achtergrond raakte
tegenover het genoegen om zo veel mogelijk van de liefe-
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lijke kunst om zich heen te verzamelen. Gudlaugsson kende de Russische
6
schilderijen uit deze periode even goed als de Oostenrijkse of Deense. Van tijd tot
tijd kocht hij een schilderij of een tekening als sieraad voor zijn huiselijk interieur.
Bijzonder mooi was een klein meisjesportret van Waldmüller.
Zijn eigen stijl van leven paste wonderwel bij de tere intimiteit van deze kunst.
Gudlaugsson schilderde en tekende voortreffelijk, niet alleen met de begaafdheid
van een goede opmerker (wat bij kunsthistorici wel meer het geval is), maar ook
met de intense sensibiliteit, die de tekeningen van de beste Duitse kunstenaars uit
het geliefde Biedermeier kenmerkte. Voor Gudlaugsson was het tekenen en
schilderen een ernstige vacantiebezigheid. Af en toe liet hij er iets van zien. Eens
verstuurde hij een nieuwjaarsgelukwens aan zijn vrienden met de reproduktie van
een tekening uit de zomervakantie.
Het kan zijn dat de beslommeringen van het direktoraat van het RKD, dat hij in het
najaar van 1965 op zich nam, eigen onderzoekingen, publikaties en liefhebberijen
bemoeilijkten. De bureaucratische en administratieve rompslomp heeft hem zeker
dikwijls geïrriteerd. Notulen en verslagen maken, ‘onderhandelen’ was zeker niet
zijn sterke kant. Toch was hij pertinent geen onbekwame direkteur. Eén moeilijk
karwei heeft hij voortreffelijk opgelost: de coördinatie van de werkzaamheden voor
de heruitgave van de la Faille's Van Goghcatalogus. Hij heeft er zelf van genoten
om zich in de strubbelingen over echt of vals te verdiepen, of in de moeilijkheden
van interpretatie omtrent dateringen van variaties van hetzelfde onderwerp. De
bloem van de Nederlandse Van Goghvorsers bemoeiden zich met deze uitgave wat
voor de secretaris van deze commissie even boeiend als lastig kon zijn.
De slotapotheose van Gudlaugsson's ambtelijk leven was niet het eens te
verwachten afscheid als direkteur van het Mauritshuis, maar juist het begin van
deze laatste, nog niet echt begonnen carrière: de hulde aan zijn vriend en voorganger
A.B. de Vries. Hij had een tentoonstelling van de door de Vries voor het Mauritshuis
verworven schilderijen georganiseerd, die door een goed verzorgde catalogus
toegelicht werd. Hij deed dit werk serieus en zonder ophef, bijna ingetogen. Zijn
toespraak zal menigeen

6

Het door Gudlaugssson verzamelde foto-materiaal is eigendom van het RKD; het wordt tijdelijk
bewaard door prof. dr. J.G. van Gelder in Utrecht, in de hoop dat Gudlaugsson's wens om
het iemand voor een publicatie te laten gebruiken, in vervulling zal kunnen gaan.
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verrast hebben. Terwijl de verzamelaar en zakenman Sidney van den Bergh ‘Bob’
prees als direkteur van het Mauritshuis en als zijn persoonlijke raadsman, sprak
Gudlaugsson over de prestaties van vriend en collega met de herhaalde aanhef
van ‘Mijnheer de Vries’. Gudlaugsson wenste op een zo gewichtig ogenblik het
officiële respect in acht te nemen en het vertrouwde ‘je’ te bewaren voor discussies
in intieme kring.
Enkele maanden na deze huldiging, op 3 maart 1971 overleed Sturla Gudlaugsson
in het Dijkzichtziekenhuis in Rotterdam. Zijn leven lang had hij een hekel gehad aan
het ceremonieel en het pathos bij begrafenissen. Hij had er voor gezorgd dat zijn
eigen uitvaart er van verschoond bleef; slechts één persoon, de
testamentair-executeur, mocht de kist naar de begraafplaats begeleiden.
H. GERSON
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Jacob Marius Jalink
Druten 27 april 1895 - 's-Gravenhage 12 september 1971
Jacob Marius Jalink - voor zijn verwanten en intieme vrienden ‘Bob’ Jalink - werd
op 27 april 1895 geboren in het plaatsje Druten in Gelderland, aan de zuidelijke
Waaloever, halfweg tussen Tiel en Nijmegen. Zijn vader, Jacobus Marinus Jalink,
was er Nederlands Hervormd predikant. Ofschoon zo'n ‘-ink’ naam wel naar het
oosten van het land wijst, woonde grootvader Jacobus Jalink (overleden op 10
november 1908) in Den Haag. Hij werd opgeleid voor onderwijzer, maar heeft nooit
voor de klas gestaan. Hij werd boekhouder, niet in vaste dienst maar voor
particulieren. Zo kwam hij in contact met de familie Delprat, zeer vermogende
mensen. Delprat heeft het mogelijk gemaakt dat de zoons van grootvader Jalink uit
zijn huwelijk met Maria Johanna Burk (overleden op 28 november 1905) konden
gaan studeren; de een werd predikant, de andere (Willem Johannes) notaris. Er
was ook nog een meisje; zij trouwde met ds. Hiemstra in Ter Aar (Z.H.) en werd de
moeder van dr. med. Douwe Hiemstra.
Jacobus Marinus Jalink (Den Haag, 14 november 1861 - ibid. 14 december 1937),
verloofde zich als theol. student te Utrecht op 15 september 1888 met Sophie Moulijn
(Amerongen, 24 september 1866 - Den Haag, 20 juni 1929), dochter van ds. Jacob
Moulijn, Nederlands Hervormd predikant in Nijmegen, en van Maria Suzanna
Lagerwerff. De ‘candidaat’ Jalink werd door het provinciaal kerkbestuur van Drente
tot de Evangeliebediening toegelaten en op 11 november 1891 door de Hervormde
Gemeente van Druten (ring Batenburg) beroepen tot haar predikant. Op 27 januari
1892 trouwde hij in Nijmegen met Sophie Moulijn, en op 7 februari werd hij door zijn
schoonvader tot predikant bevestigd met een preek over Joh.10 : 7. Het jonge paar
werd op 25 februari 1892 ingeschreven in de burgerlijke gemeente Druten en ging
zich vestigen in de Hervormde pastorie, een ruim huis met twee hoge ramen aan
weerszijden van de zich precies in het midden bevindende voordeur en met op de
eerste verdieping vijf identieke ramen naast elkaar. Het lag aan de Heesweg, thans
Kattenberg, vlak naast de kerk. Het staat er anno 1972 nog net zoals toen. In dit
huis is het gezin blijven wonen tot ds. Jalink op 27 september 1896 met een
toepasselijke preek over Hand.20 : 32-36 zijn gemeente verliet wegens een beroep
naar de gemeente Gendringen en Mechelen in de
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classis Zutphen. Uit het huwelijk van ds. Jalink waren toen al twee kinderen geboren.
Het oudste, een meisje, Maria Jacoba Sophie, werd geboren op 9 oktober 1893
maar stierf, vier jaar oud, precies op de derde verjaardag van Jacob Marius die het
tweede kind was. Vijf jaar na diens geboorte werd op 17 maart 1900 nog een meisje,
Wilhelmina Maria Douwina Sophia, geboren.
Dominee Jalink en zijn vrouw waren twee zeer verschillende typen. Hij was een
man met geen heel sterke gezondheid, kunstzinnig van natuur. Maar toch moet hij
al in dit eerste predikambt zijn gemeente verheugd hebben met in de
kerkeraad-notulen ‘nuttig en bevattelijk’ genoemde bijbellezingen op woensdagavond.
Verder stond erin dat hij de opbrengst van de collectes deed stijgen. Ds. Jalink
moest naast preken, catechiseren en andere kerkelijke activiteiten zich bezig houden
met het diakonale werk dat toen voor een groot deel uit ondersteuningswerk bestond.
In het algemeen diende hij leiding te geven aan het leven van een kleine
minderheidsgemeente van ongeveer honderdvijftig hervormden (in een voor 95%
rooms-katholieke omgeving) waar de rol van de kerkeraad kleiner was dan
tegenwoordig. De domineese was een heel andere figuur. Zij was overactief in vele
vormen van kerkelijk en maatschappelijk werk maar had minder gevoel voor kleur
en schoonheid, al was zij dan een verre verwante van de schilder en graficus Simon
Moulijn. De dood van het oudste zusje schijnt de sfeer in het jonge gezin volkomen
te hebben veranderd. Vooral de moeder heeft dit verlies moeilijk kunnen verwerken.
Jalink sprak later van ‘een floers van verdriet’ over zijn ouderlijk huis. Het gezin van
ds. Jalink - die een verwoed ‘Dijkiaan’ was - wordt beschreven als misschien niet
streng-orthodox in de bekrompen zin, maar toch wel orthodox en degelijk.
Toen Jacob Marius nauwelijks één jaar oud was, verhuisde het gezin dus naar
Gendringen aan de Oude IJsel, waar ds. Jalink op 4 oktober 1896 predikant was
geworden. Voor de dominee betekende de overplaatsing naar Gendringen
ongetwijfeld een verbetering, ook in financieel opzicht, al spreekt men dan in
hervormde kringen niet van ‘bevordering’ of ‘promotie’. In plaats van over
honderdvijftig zielen zoals in Druten kreeg hij in Gendringen de hoede toegewezen
over twaalfhonderd gelovigen. Dat een deel van de bevolking in 1886 met de
Doleantie van dr. Abraham Kuyper is meegegaan en samen met Silvolde een
Gereformeerde gemeente heeft gesticht zegt wel iets over het geestelijk klimaat in
deze plaats: vermoedelijk betrekkelijk streng in de leer en in het leven.
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Jacob Marius bezocht eerst de lagere christelijke school in Gendringen, nadien in
Doetinchem. Daar bezocht hij ook het stedelijk (enige) gymnasium, voortgekomen
uit de Latijnse school, vermoedelijk vanaf 1907 (al de schoolarchieven van vóór
1925 zijn tijdens de laatste dagen van de tweede wereldoorlog verbrand). In elk
geval kan hij J.A. Dèr Mouw (Adwaita) moeilijk als leraar hebben gehad. Die was
al in 1903 naar Den Haag vertrokken. Voor de in zichzelf gekeerde, overgevoelige
jongen die 's ochtends gewekt placht te worden met gezang van Psalm 68 : 1
(‘Geloofd zij God met diepst ontzag’) schijnen de dagelijkse reizen met de stoomtram
tussen Gendringen en Doetinchem een verschrikking te zijn geweest. Hij was tegen
de wilde jongens op de tram niet opgewassen. Hij is toen een tijdlang in Doetinchem
bij een familie Visser in huis geweest.
Toch moet de kleine Bob in het stille Gendringen aan de uiterste rand van de
Achterhoek veertien gelukkige jaren hebben gekend. De pastorie (thans
Raadhuisstraat 12) was een ruim, ouderwets huis met een grote tuin eromheen
waarin de rode beuken die ds. Jalink er nog zelf heeft geplant thans al hele bomen
zijn geworden. Aan de tuin grensden de boomgaarden van de Bringenborg, de
vermoedelijke geboorteplaats van de dichter A.C.W. Staring en op precies 1043,80
m. van de pastorie vandaan was de doorlaatpost aan de Duitse grens. Vanuit het
dorp was het langs de prachtige beukenlaan waaraan de beide douaneposten waren
gelegen, slechts drie kwartier gaans naar het Duitse stadje Anholt, toentertijd
gedomineerd door het slot van de vorst van Salm-Salm. Er was in het begin van de
twintigste eeuw tot 1914 veel meer verkeer over de grens dan later. Duits geld was
in Gendringen normaal en de Jalinks hadden een Duits kindermeisje. Tot Bobs
jonge vriendjes behoorden Richard en Inge van Schuylenburch op kasteel Wisch
bij Terborg. De vrouw van Jonkheer van Schuylenburch was een Duitse, de drie
zoons spraken Duits. In het bijna dagelijkse verkeer met het keizerlijke Duitsland
van voor 1914, toen grenzen nog niet waren wat ze nadien zijn geworden en op
een natuurlijke wijze dat waren wat ze nu met heel veel moeite opnieuw proberen
te zijn, kan de kiem liggen van Jalinks belangstelling voor het land waar hij later
dwars door een oorlog heen gestudeerd en nadien ook gedoceerd heeft en ook zijn
vrouw heeft gevonden. In dit verband heeft hij eens verteld dat zijn jeugdjaren aan
de Duitse grens Duitsland min of meer tot een ‘Wahlheimat’ voor hem hadden
gemaakt. Duitsland gaf hem een gevoel van formaat, dat hij in het kleine Nederland
miste. Misschien kan deze wat bijzondere psychologie van de grensbewoner, te
paard op twee culturen,
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mede verklaren waarom Jalink in zijn laatste jaren zoveel studie maakte van deze
andere Europese ‘grensbewoner’: Albert Schweitzer.
In Gendringen was de protestantse minderheid (ongeveer twintig procent van de
bevolking) groter en sterker dan in Druten. De notabelen waren toen nog overwegend
protestant, als overblijfsel van de culturele en politieke hegemonie van het
protestantse volksdeel van Nederland in vroeger eeuwen. De positie van de predikant
in Gendringen was toen zeker gezien en invloedrijk. Hij behoorde met zijn gezin
evenals de notaris tot die ‘notabelen’. De kleine Bob logeerde in het notarishuis in
de periode van de ziekte en de dood van zijn oudste zusje en ook toen zijn jongste
zusje geboren werd. In 1901 trok het notarisgezin uit Gendringen weg, maar in de
jaren '60 hernieuwde Jalink - wiens trouw in vriendenrelaties en in het werk een van
zijn markantste karaktertrekken was - de relaties met de nu tachtig jaar geworden
notarisdochter mevrouw E. Carsten. De innigheid en het nauwelijks verborgen
heimwee waarmee hij in de correspondentie met deze jeugdvriendin spreekt over
de dood van Richard van Schuylenburch bij het bombardement van het kasteel
Wisch in de oorlog, over de pogingen om met Inge opnieuw contact op te nemen,
pogingen die mislukten omdat Inge zich zijner niet meer herinnerde (‘hij was toen
ook nog maar een klein ventje’), over plannen - met de roekeloosheid die hem eigen
was - om met haar en haar broer winterse autotochten te maken en bezoeken te
brengen aan jeugdvrienden - waar, ingevolge zijn plotse dood, niets meer van
gekomen is - roept onwillekeurig het visioen van ‘Rosebud’ op voor de stervende
Citizen Kane. Dat hij in 1968 met zijn vrouw ging logeren in de pastorie waar hij
veertien jaar van zijn leven had doorgebracht en samen met ds. N. Wams, een
opvolger van zijn vader, een aantal vrienden uit zijn jeugd ging bezoeken, wijst in
dezelfde richting.
In 1911 verhuisde het gezin Jalink naar Den Haag. Ds. Jalink had wegens zijn
zwakke gezondheid vervroegd emeritaat gekregen en werd in Den Haag
adjunct-secretaris van de voogdijvereniging Kinderzorg. Het gezin vestigde zich
aan de Willem de Zwijgerlaan 57, in een ruim huis met een klein tuintje (er is thans
beneden een banketbakkerszaak gevestigd). Bij zijn zondagse wandelingen viel
het ds. Jalink op dat er in deze buurt zo weinig mensen op zondagmorgen naar de
kerk gingen. Ze moeten er ook veel te ver voor lopen, dacht hij. Hij heeft zich toen
ingezet voor de bouw van de Duinoordkerk die op 17 december 1920 met luister
aan de Adriaan Goekooplaan in het park Zorgvliet werd ingewijd. Ds. Jalink was de
ziel en drijfkracht van deze stichting geweest. De emeritus predikant was voor-
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zitter van de commissie die de stichting o.m. dank zij de actie van een ‘kwartjes
vereeniging’ mogelijk moest maken. In 1941/42 werd de kerk door de Duitsers
afgebroken omdat zij in het gebied van de zogenoemde Atlantikwall viel.
Kort na zijn aankomst in Den Haag kwam Jalink op catechisatie bij een van de
bekende theologen van de ‘ethische richting’ van D. Chantepie de la Saussaye, ds.
Jan Hendrik Gerretsen, die toen hofprediker was in Den Haag en in 1909 als zodanig
prinses Juliana had gedoopt. Zoals zoveel andere jonge mensen kwam de jonge,
wat stuurloze Bob sterk onder de invloed van deze man die een mengeling was van
theoloog, kunstenaar en psycholoog en wiens preken sterk literair getint waren. Hij
was een der eersten onder de predikanten die het waagde aan bijbelkritiek te doen
en ook in andere opzichten was hij zijn tijd ver vooruit. Hij probeerde vooral mensen
te helpen die psychisch vastgelopen waren. Toen hij in 1923 overleed, zelf geestelijk
volkomen in de war, heeft dat een diepe indruk op Jalink gemaakt. Maar in Den
Haag bezocht Bob Jalink vanaf 1911 ook het Gymnasium Haganum aan de Laan
van Meerdervoort 57. Hij schijnt op deze school, toen onder de leiding van rector
Van Aalst, een uitstekend pedagoog en mensenkenner, wel gelukkig te zijn geweest.
Tot zijn leraren behoorden, benevens dr. A.J. Barnouw (later Queen Wilhelmina
Professor aan de Columbia Universiteit in New York), H.A. Leenmans (de vader
van de dichteres Vasalis), en E.F. Kossmann. En onder de leerlingen die in die jaren
het Haganum bezochten, telde men Martinus Nijhoff, Victor van Vriesland, Leo
Plemp van Duiveland en Willem van Bylandt. Met sommigen van hen heeft Jalink
een levenslange vriendschap onderhouden. Toen hij in 1915 eindexamen alfa had
gedaan, zou hij in Amsterdam medicijnen gaan studeren. Maar daartoe moest hij
eerst nog gymnasium bêta halen. In 1914 was intussen de oorlog uitgebroken. Bob
moest in militaire dienst, wat hij wel als een ramp moet hebben aangevoeld. Hij
diende zes maanden bij de infanterie in Woerden maar werd spoedig daarna om
gezondheidsredenen afgekeurd. Van 1915 tot 1917 studeerde hij medicijnen aan
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en legde inmiddels - in 1916 - het
eindexamen in de bêta-vakken af. In 1920 haalde hij zijn kandidaats maar had
intussen zijn studie al om gezondheidsredenen moeten opgeven en was in 1918
zelfs voor enige tijd naar het stille Gendringen teruggekeerd om daar door
eenvoudige arbeid met schoffel en hark in een kwekerij herstel van zijn evenwicht
te vinden.
Vanaf 1911 was er, ten huize van ds. Gerretsen, een grote vriendschap
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gegroeid tussen diens zoon Huub en Bob Jalink. In 1921 kreeg deze Huub Gerretsen,
die zich later als tekenleraar en kunstschilder in Den Haag heeft gevestigd, van zijn
ouders geld om in Italië te gaan studeren en de Italiaanse schilderkunst van nabij
te bekijken. Hij woonde al een tijd in Assisi bij mej. De Mol van Otterloo toen er een
schriftelijk verzoek kwam van de moeder van Bob, aan wie een buitenlandse reis
was voorgeschreven tot herstel van zijn gezondheid, of haar zoon ook naar Assisi
kon komen. Daar is de zesentwintigjarige Bob Jalink toen een tijd in huis geweest,
een heerlijke maar ook wel moeilijke tijd gezien de diepe depressie waaraan hij ten
prooi was. Men beleefde in Assisi in die jaren, misschien nog meer dan elders in
Europa, de sfeer van zachtmoedigheid en nooit-meer-oorlog die op de volkerenslag
van 1914-18 volgde. Er is wel iets van Franciscaanse eenvoud en naïveteit terug
te vinden in de potloodkrabbel die Jalink daar maakte en die men tussen zijn
nagelaten papieren heeft ontdekt, misschien het enige ‘scheppende’ werk dat hij
heeft voortgebracht: ‘Het ezeltje loopt maar gestadig voort. Het zal zich de
opmerkingen van zijn baas niet aantrekken. Het zijn maar uitingen van levenslust
en humor, te weeg gebracht door den schonen jongen dag en de rit door de ijle,
prikkelende morgenlucht, doch die niet ten zijnen nadeele bedoeld zijn. Neen, hij
zal ze zijn naieven menschelijken baas niet kwalijk nemen. Of misschien ook hoort
hij ze niet eens, verzonken in eigen gedachten. Zijn het droevige gedachten?
Gedachten aan leed door hemzelf beleefd of door zijn voorgeslacht? Zijn oogen
staan droevig en vermoeid en de schoone dag schijnt hem niet te raken. Ik streel
hem stil over den zachtbehaarden hals. Hij laat het toe echter zonder dat zijn oogen
veranderen. Mijn arm dier, kan men zijn armen om je hals leggen en je zoo
liefhebben, dat je oogen gaan herkennen en eenige verwondering die gelaten
droefheid zou kunnen verstoren? Maar neen, je bent een dier. Ik streel weer over
je zachtbehaarden hals, doch bevredigd ben ik niet.’
In Assisi kwamen Huub en Bob toen in contact met de Deen J. Jörgensen, een
van de Franciscusbiografen. Deze ontmoeting leidde dan weer naar Paul Sabatier
en toen ze diens La vie de St. François d' Assise (1893) in handen kregen kwam al
heel gauw de gedachte op het te gaan vertalen. Dat hebben ze gedaan tijdens een
daaropvolgend verblijf van anderhalf à twee jaar in Fontenay-sous-Bois (Frankrijk)
en nadien toen ze terug waren in Den Haag. Bob had intussen nog een tijd in een
sinaasappelkwekerij in Italië gewerkt. Samen hebben Huub Gerretsen en Bob Jalink,
allebei in de greep van de figuur van Franciscus, aan de vertaling gewerkt of-
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schoon ze nadien alleen onder de naam B. Jalink is gepubliceerd en onder de titel
1
Het Leven van Sint Franciscus van Assisi. Jalink zal later met de hem eigen stille
humor wel niet hebben nagelaten erop te wijzen dat zijn eerste en tevens het enige
literaire werk van lange adem dat hij op zijn actief had (deze driehonderdvijfenvijftig
bladzijden vertalen zal geen sinecure zijn geweest) in Rome op de lijst der verboden
boeken stond. Maar Franciscus moet desondanks (of juist daarom?) een wonder
aan Jalink hebben bewerkt: al vertalend ontdekte hij zijn grote belangstelling voor
de taal. Hij ging er zo in op dat hij de betrekking van inspecteur bij Kinderzorg,
waaraan zijn vader hem na zijn terugkeer in Nederland had geholpen, op de duur
liet lopen om zich helemaal op de literatuur te storten. Na de dood van zijn moeder
in 1929, waardoor hij sterk werd aangegrepen, bleef hij inwonen bij zijn vader en
zuster. Het gezin was inmiddels naar de Jacob Cabeliaustraat 3 verhuisd.
In de jaren dertig had Jalink omgang met de uitgever Daamen, zocht enig houvast
in de Remonstrantse kerk en had enkele zijdelingse contacten met de
Barchem-beweging. Hij leverde een aantal boekbesprekingen over Nederlandse
literatuur in de bladen De Smidse en Het Kouter waaraan hij als criticus voor moderne
Nederlandse literatuur verbonden was. Als men deze kritieken herleest, meestal
uitvoerige recensies van drie tot acht bladzijden, gewijd aan Het derde Réveil van
K. Heeroma, aan dichtbundels van Vestdijk, Engelman, Bloem en anderen, dan
wordt men getroffen door de verzorgde, beheerste, naar het essay zwemende stijl
van deze stukken in de wat hiëratische toon die deze tijdschriften eigen was, maar
ook door de eruditie van de schrijver. Treffend is zijn karakteristiek van Jan
Engelmans Tuin van Eros en andere gedichten: ‘Zijn gedichten zijn als gothische
beelden, zij zijn niet ascetisch, bloedarm of dor, doen het aardsche leven volkomen
2
recht, doch staan tegen een achtergrond van eeuwigheid.’ En in de bespreking van
Kind van Stad en Land van Vestdijk, kan men deze toch wel merkwaardige regels
over Vestdijk lezen: ‘Het hoofdkenmerk van Vestdijk's figuur is n.l. een door een
scherp vernuft bedwongen uiterst rijke en subtiele phantasie, waarvan wederom
een tot brekens toe gespannen instinctleven de gangmaker is. Kenmerkend is in
dit verband des dichters gefascineerd zijn door het soldateske, door hovelingen,
het duel: alle verschijningen, waarbij een

1
2

Arnhem, Van Loghum Slaterus' Uitgevers-Maatschappij, 1927; Marnix Gijsens Loflitanie van
Sint Franciscus was niet lang voordien (1920) verschenen.
Het Kouter 1, 2, 1936, p.94.
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strenge uiterlijke vorm (tucht, etiquette, eerecode) een sterke innerlijke spanning
aan banden legt. Deze parallel voortzettend vermoedt men ook zijn voorliefde voor
3
wilde dieren, die tot onovertrefbare gedichten heeft geleid.’
Zo ontstond bij de voormalige student in de medicijnen een vrij duidelijke terugkeer
naar de alfa-belangstelling van zijn jeugd en meer bepaald naar het Nederlands. In
deze jaren maakte iemand hem opmerkzaam op Johannes Müller en Schloss Elmau
in de Beierse Alpen. Na een eerste bezoek volgden er vele en Jalink vatte een diepe
verering op voor de denkbeelden van Johannes Müller. Hij vertaalde onder de naam
B. Jalink diens Heroische Lebensführung in het Nederlands onder de titel Hoe komen
wij met het leven in het reine (1935). Voor het succes van dit 63 bladzijden tellende
boekje in de in alle richtingen zoekende jaren dertig, pleit wel dat er binnen twee
jaar drie drukken van verschenen. Tot de voorname gasten op Schloss Elmau had
ook de befaamde protestantse theoloog Adolf von Harnack behoord en in de jaren
dertig kwam prof. dr. Theodor Frings daar wel eens. Met Frings sprak Jalink er over
literatuur en hij zei hem dat z'n grootste wens was nog eens in Duitsland Duits en
Nederlands te doceren. Frings raadde hem aan dan de Duitse Doktortitel te halen.
Een dag na dit gesprek - in de zomer van 1936 - heeft Jalink zich naar zijn eigen
zeggen in München aan de universiteit laten inschrijven. Hij studeerde er
germanistiek met als bijvakken Nederlandse filologie en kunstgeschiedenis. Hij
schijnt bijzonder de colleges te hebben gewaardeerd van Geheimrat prof. dr.
Ferdinand Sommer en van prof. dr. Ed. Hartl. Tot het wintersemester 1943 bleef hij
aan de universiteit te München ingeschreven en al die tijd woonde hij op een
torenkamertje van Schloss Elmau. Van zijn angst voor geluiden (een van de
verschijnselen van zijn nerveuze toestand in zijn jongere jaren) zal hij daar wel geen
hinder hebben gehad. Na de oorlog heeft hij nog twee semesters in Bonn gestudeerd
en hij ontmoette daar ook zijn toekomstige vrouw. Op 1 december 1949 bekleedde
de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität de ‘virum ornatissimum Jacobum
Marium Jalink ex oppido Druten Batavorum’ met het doctoraat. Hij verwierf het
praedicaat ‘laudabilis’ voor zijn dissertatie die de titel droeg: Eine Studie über Werk
und Leben des Dichters Jan Hendrik Leopold. En zijn examens doorstond hij magna
cum laude.
Heel vlot is het met zijn promotie evenwel niet gegaan. Er was voor deze dissertatie
over een thema uit de neerlandistiek op dat ogenblik
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noch in Bonn, noch in Keulen iemand aanwezig. Het moet de germanist Günther
Müller zijn geweest die pro forma de rol van promotor vervuld heeft. Voor het
‘rigorosum’, het uitgebreid mondeling examen dat aan de promotie verbonden was
en dat Jalink magna cum laude doorstond, waren de examinatoren de germanisten
Günther Müller en Werner Richter. Daar op het ogenblik van Jalinks promotie de
verplichting tot het laten drukken van dissertaties nog lang niet was hersteld, heeft
het wel geduurd voor dit werk over Leopold tot de buitenwereld doordrong: nadat
het in 1958 als ‘binnenkort bij De Beuk te verschijnen’ was aangekondigd in de
eveneens van Jalinks hand stammende Nieuwe varianten van enkele
Leopoldgedichten (een publikatie met steun van het Prins Bernhardfonds) heeft het
nog tot 1963 geduurd voor het bij een ándere uitgever van de pers kwam. Dat was
dan nog in verkorte vorm en in het Nederlands, als ‘bijdrage tot een
levensbeschrijving’. ‘Een boek over Leopold ontbreekt nog’ schreven de auteurs
van de ‘Schets’ in hun 28e druk van datzelfde jaar 1963. Zowel de biografie als de
uitgave van de varianten hebben weinig weerklank in het Nederlandse taalgebied
gevonden. Vooral de biografie had, om aan te slaan, de twee delen Verzameld Werk
van Leopold (1951 -'52) moeten kunnen begeleiden, vooral omdat dr. Jalink in deze
periode samen met Johan B.W. Polak de bibliografie van Leopolds wel en niet in
4
boekvorm gepubliceerde werken (de laatste onvolledig) had laten verschijnen. Het
zou een geheel gevormd hebben waardoor meer licht zou zijn gevallen op de
biografie. Thans bezit het Letterkundig Museum in Den Haag slechts een paar
recencies, positief maar niet helemaal zonder reserves. In zijn boek verwijst Jalink
een paar maal naar ‘mijn nog onuitgegeven studie over zijn poëtisch oeuvre’. Daar
is het helaas nooit meer van gekomen. Het zou het beste deel zijn geworden van
de studie over een dichter wiens leven zo arm was geweest aan uiterlijke feiten.
In 1949 keerde dr. Jalink terug naar de universiteit waar hij kort tevoren het
doctoraat had behaald, maar thans als docent. Hij werd er - op vierenvijftigjarige
leeftijd - lector in de Nederlandse taal- en letterkunde en beschavingsgeschiedenis
(of ‘Landeskunde’ zoals men dit vak aan de Duitse universiteiten pleegt te noemen).
De Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität is de oudste Duitse universiteit met
Nederlands op het programma. Sedert 1906 is er een lectoraat voor Nederlands
(en tot de voorgangers van dr. Jalink behoren onder meer dr. G.G. Kloeke en dr.
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J. van Dam, dr. Marie Ramondt en dr. Marta Baerlecken-Hechtle). Gaat men kijken
naar de hoogleraren die Nederlands en Nederduits doceerden, dan kan men in
Bonn nog verder terug en wel tot 1879 toen prof. dr. Johannes Franck daar, eerst
als privaatdocent, nadien als buitengewoon en gewoon hoogleraar met het onderwijs
van het Nederlands en het Nederduits een aanvang nam, van 1917 tot 1927
opgevolgd door prof. dr. Theodor Frings. In deze voetsporen trad dr. Jalink in 1949
als lector, met de wel delikate taak midden in het nog ontredderde Duitsland, althans
in de kring van de Bonnse universiteit opnieuw belangstelling te wekken voor het
na het vertrek van dr. Baerlecken in 1944 niet meer gedoceerde bijvak Nederlands.
Als men terugdenkt aan wat hij in 1936 aan prof. Frings zei, dan kan men zich
gemakkelijk voorstellen hoe hij zich voelde toen dertien jaar later zijn wens in
vervulling ging. Hij zette zich dan ook met energie aan zijn taak. Een prettig
vooruitzicht zal voor hem wel geweest zijn het feit dat hij als telg uit een
domineesgezin na het strenge Gendringen van zijn jeugd thans aan de vrolijke Rijn
terechtkwam. Hij was namelijk verzot op carnaval en verkleedpartijen waren zijn
hartstocht. Hij heeft daar in Keulen en Bonn uiteraard veel gelegenheid toe gehad.
Van zijn adressen in Bonn zijn de volgende bekend: An der Evangelischen Kirche
I (omstreeks 1952); Weberstrasse (1954); Niebuhrstrasse 7 (van 1955 tot 1959);
Römerplatz I (zijn laatste adres in Bonn). Jalink was tot op vrij hoge leeftijd een
verwoed motorrijder. Gehelmd en met een rugzak reed hij op een zware Duitse
motor geregeld van Den Haag naar Bonn en terug. Zijn boeken en bagage gaf hij
dan mee met de Nederlandse landbouwattaché met wie hij, bij slecht weer, ook wel
eens meereed. Met de motor deed hij er vier à vijf uur over, soms een hele dag,
want hij wilde onderweg alles zien. Met diezelfde motor is hij trouwens tot driemaal
toe naar Engeland gereisd, met een student achterop. Wie later wel eens met hem
met de auto is meegereden en daarbij meer dan eens zijn hart moest vasthouden
van de doorstane angsten, vraagt zich af hoe dat met die motorfiets zo vlot heeft
kunnen gaan.
Aldra voelde hij het gemis aan aangepaste leermiddelen, de grote zorg van elke
docent Nederlands extra muros. Hij heeft toen in de reeks Brills Sprachführer een
deeltje Niederländisch verzorgd, dat in 1954 bij de E.J. Brill-Verlag GBMH in Keulen
is verschenen. Met zijn conversatie-voorbeelden helemaal afgestemd op reizen en
verblijf in hotels en met zijn samengevatte uitspraakleer en grammatica van het
Nederlands, zal het
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wel meer voor toeristen dan voor zijn eigen studenten bedoeld zijn geweest al
konden deze laatsten het ook nuttig gebruiken. Of Jalink verantwoordelijk was voor
de rode band die over het kaftje loopt en waarop staat ‘Unentbehrlich für jeden
Hollandfahrer’, is nu niet meer te achterhalen. Wel weerspiegelt het de situatie zoals
ze hem toen en ook nog wel later voor ogen stond, namelijk dat ‘Niederländisch’ zo
goed als uitsluitend de taal van Holland was. Zijn kennis van Vlaanderen was niet
zo heel groot. Zoals voor meer Nederlanders zal het ook voor hem toen hoofdzakelijk
transitgebied naar Frankrijk zijn geweest, al kon hij dan weer warm lopen voor een
naam als Rombouts (‘ik wil onmiddellijk Rombouts heten, dat klinkt als een klok’).
Het is niet onmogelijk dat de contacten met Vlamingen en Vlaanderen vanaf het
begin van de jaren zestig, waarover hier nog nader sprake zal zijn, hem tot ruimer
inzichten brachten, zoals al blijkt uit de eerste regel van de ‘Einleitung’ tot dat andere
leerboek dat hij samen met dr. M.C. van den Toorn en nog vijf binnen - en
buitenlandse vakgenoten en collega's tot stand heeft gebracht en dat zeker heeft
bijgedragen tot een betere kennis van het Nederlands in Duitsland: Langenscheidts
Praktisches Lehrbuch Niederländisch dat in 1963 van de pers kwam: ‘Die Sprache,
die in den Niederlanden und der nördlichen Hälfte Belgiens gebraucht wird, heiszt
offiziell Niederländisch.’ In tegenstelling daarmee was dat van de tweeëndertig
bladzijden ‘Kulturhistorische Lesestücke’ in dit boek er negenentwintig aan Nederland
zijn gewijd en slechts drie en een halve aan Vlaanderen. Dat heeft toen wel een
aantal Vlamingen ontstemd. Maar overigens niets dan lof voor de realisatie van dit
eerste belangrijke leerboek Nederlands voor Duitstaligen. ‘Als hij er niet geweest
was, was dat leerboek nooit tot stand gekomen’ getuigt dr. Van den Toorn. Jalink
moet kilo's papier verbruikt hebben aan brieven (alles met de hand!) om de kopij
binnen te krijgen - een enkele maal moest er een telegram aan te pas komen - en
ook om de medewerker van de uitgever tot betere gevoelens te brengen: deze wilde
namelijk toch maar naamvallen onderscheiden in het Nederlands; dat was dan
zoveel makkelijker voor de Duitsers! Met taaiheid en vasthoudendheid heeft Jalink
de diverse problemen overwonnen, ook dat van de honorering en dat van de
Oostberlijnse drukkers, die na augustus 1961 plots uitvielen. Maar toen het boek
dan tenslotte na eindeloos geharrewar in 1963 verscheen, waren er al zoveel jaren
overheen gegaan dat het eigenlijk al verouderd was. Bovendien heeft geen van
beide auteurs het nog kunnen gebruiken.
We moeten nog even terug naar de begintijd van Jalinks lectoraat in
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Bonn. Het zal hem bij zijn onderwijs wel een steun en een grote voldoening zijn
geweest dat de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde hem in 1951, dus lang
vóór zijn Leopold-publikaties, tot lid had gekozen. Allicht een van de oudsten in
jaren onder de toenmaals in Duitsland werkzame lectoren Nederlands had hij, mede
doordat Bonn zijn standplaats was, vrij veel contacten met de Nederlandse
Ambassade in Bad Godesberg. Er werden in 1951, 1954, 1956 en 1960
lectorenconferenties gehouden, gewijd aan de stand en de ontplooiing van het
Nederlands aan Westduitse universiteiten. De eerste conferentie werd belegd door
de voormalige Coördinatie Commissie voor Culturele Betrekkingen met Duitsland
te Burgsteinfurt bij Munster, de daaropvolgende door de Nederlandse Ambassade.
Jalink trad toen meermaals als secretaris op. Ook daarbij viel zijn onvermoeibaar
doorzettingsvermogen op en zijn grote aandacht voor het detail, wat ondermeer tot
uiting kwam in telkens nieuwe verbeteringen in de opeenvolgende concepten van
zijn notulen, tot wanhoop van de ambassade-secretaresse. Het was precies op een
van die conferenties (vermoedelijk 1956) waarop ook de professoren Van Haeringen
en Stuiveling aanwezig waren evenals de pas uit Kopenhagen teruggekeerde lector
(thans prof.) dr. Schultink, dat het plan ontstond om met elkaar een leerboek te gaan
schrijven.
Toen de Ambassade ging denken aan een globaal overzicht van het onderwijs
van het Nederlands, was het bijna vanzelfsprekend dat zij daarvoor terechtkwam
bij dr. Jalink wiens toewijding, nauwgezetheid en vakbekwaamheid haar bekend
waren. Zo is dan ontstaan Jalinks Rapport over het Nederlands onderwijs in de
Bondsrepubliek en West-Berlijn, opgesteld in opdracht van de Afdeling Pers - en
Culturele Zaken van Hr. Ms. Ambassade te Bonn, naar de toestand van 1 januari
1961. Het was een uitvoerig stuk van wel vierenveertig getypte bladzijden, dat nadien
als appendix is opgenomen in het (niet gedrukte) Verslag van het Eerste Colloquium
van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten
gehouden op 4 en 5 september 1961 in Den Haag en waarop hierna nog wordt
teruggekomen. Veel later, in 1967, werd het stuk omgewerkt en beperkt tot de
universiteiten - in het oorspronkelijke overzicht waren ook het voorbereidend hoger,
het middelbaar en het lager onderwijs betrokken alsook het onderwijs aan
volksuniversiteiten. Het is toen verschenen in De nederlandistiek in het buitenland,
een uitgave van de nog te noemen Werkcommissie. Alles bij elkaar is het rapport
van Jalink van enorme betekenis geweest voor de uitbouw van de neerlandistiek
in de Duitse Bondsrepubliek in de jaren zes-
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tig. Men kan het alleen betreuren dat zo'n stuk niet tevens in het Duits is verschenen
en op grote schaal in Duitse universiteiten is verspreid. Met een Nederlands rapport
kunnen nu eenmaal alleen diegenen worden bereikt die al Nederlands kennen.
Het pleit wel voor Jalink die reeds vierenvijftig was toen hij voor het eerst van zijn
leven ‘voor de klas’ stond en dan nog wel in een collegezaal, dat hij tot de essentie
van de problemen en de eisen die deze bijzondere opdracht stelde, heeft weten
door te dringen. In zijn rapport van 1961 heeft hij een portret van de ‘ideale lector
voor Nederlands’ ontworpen dat merkwaardig is. Het begint zo: ‘Albert Schweitzer,
zelf als Elzasser tweetalig, heeft eens gezegd, dat een mens tenslotte toch slechts
één moedertaal bezit, n.l. die, waarin hij droomt of à bout portant de werktuigen van
een smid op een rijtje kan opnoemen. Daarom moet mijns inziens de lector voor
Nederlands wiens onderwijs toch voornamelijk op practisch gebied ligt en de moderne
taal betreft, een Nederlander of Vlaming zijn (het laatste, indien hij het A.B.N.
voldoende beheerst en niet in regionale eigenaardigheden is blijven steken). Verder
moet hij een gepromoveerde zijn (vooral een Nederlandse doktorsgraad versterkt
zijn gezag), die aan een buitenlandse of Belgische universiteit liefst Nederlands als
hoofdvak - en [...] Duits als tweede vak gestudeerd heeft [...]. Afgezien evenwel van
deze kwestie van opleiding moet een Nederlandse lector of professor over een
zekere expansieve, wervende kracht beschikken om daardoor dit vrijwillig
bestudeerde vak tot zijn studenten te kunnen brengen, hun bebelangstelling en zo
mogelijk hun liefde ervoor op te wekken. Doch allereerst moet hij zijn hoorders tot
zich trekken [...]. Natuurlijk zijn hier ook excursies naar Nederland of Vlaanderen,
uitnodigingen voor Nederlandse voordrachten of andere manifestaties en ook
gezamenlijke Carnavalsen andere feesten van belang.’
Dat ook hier alweer de feestneus, dit keer in dienst van de culturele expansie,
om de hoek komt kijken, pleit voor de humoristische en tevens zo sterk humane
trek in de mens Jalink, waardoor hij ondanks enkele hebbelijkheden en - heidjes
anderen, ook jongere mensen, naar zich wist toe te halen.
Toen dr. Jalink in 1961, zesenzestig jaar oud, met pensioen ging en zich voorgoed
kwam vestigen in het vaderlijk huis aan de Jacob Cabeliaustraat 3 in Den Haag,
nadat hij daar in 1957 met de Duitse germaniste dr. Hanna Dorothea Wesle was
getrouwd, kon hij terugblikken op twaalf
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jaren intensieve arbeid in dienst van de extramurale neerlandistiek. Maar het was
allesbehalve een ‘otium cum dignitate’ dat hem te wachten stond. Net als zijn vader
die een kerk bouwde toen hij al rustend predikant was, begon nu voor Jalink
ongetwijfeld de drukste tijd van zijn leven. ‘Mijn vrienden zeggen me dat ik een
laatbloeier ben’ was vaak zijn reactie op een compliment waarin de veelheid van
zijn jaren met die van zijn bezigheden werd vergeleken. Toen in september 1961
de hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten:
Nederlanders, Vlamingen en buitenlanders, voor het eerst in Den Haag bij elkaar
kwamen en daar in Het Oude Hof, onder de hoede van de Stichting voor
Internationale Samenwerking van de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen
(NUFFIC) overgingen tot de oprichting van een ‘Werkcommissie van hoogleraren en
lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten’, was het
vanzelfsprekend dat Jalink erbij was, maar nog meer dat hij, de enig aanwezige
oud-docent en bovendien woonachtig in Den Haag, tot secretaris werd gekozen.
Wat hij in de daaropvolgende negen jaren, tot zijn tweede en definitieve
pensionering in september 1970, voor deze Werkcommissie maar meer nog voor
de neerlandistiek extra muros heeft betekend, is nauwelijks onder woorden te
brengen. Zijn activiteiten opsommen is de geschiedenis schrijven van deze
Werkcommissie. De ‘kilo's papier’ voor het leerboek mag men nu gerust met
vijfentwintig vermenigvuldigen. De band die toen ontstaan is heeft het onderwijs
van het Nederlands in de wereld aaneengesmeed en tevens nieuwe impulsen
gegeven. En Jalink was daar allemaal voor te vinden, ja wierp zich daarin met het
enthousiasme van een jonge padvinder. De werkzaamheden waren velerlei: jaarlijks
de verspreiding van een ‘Docentenlijst’ zodat men tenminste wist wie wie was,
tweemaal per jaar, samen met drs. F.P. Thomassen van de NUFFIC en
ondergetekende, de uitgave van het bulletin Neerlandica extra Muros dat voor de
5
wederzijdse liaison tussen docenten en moederland moest zorgen; en dan nog om
de drie jaar afwisselend in Nederland en België de voorbereiding van een Colloquium
waar ongelooflijk veel werk in stak, en nadien telkens het verslag waarbij Jalink
weer opnieuw de man was die moest zorgen dat de kopij tijdig binnenkwam; het
bijhouden en catalogiseren van een vrij vlug aangroeiende verzameling publikaties
van buitenlandse vakgenoten; het aanleggen van twee reizende tentoonstellingen,

5

Tot 1969 gestencild, nadien gedrukt en uitgegeven door Van Gorcum & Co. in Assen.
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de een De Nieuwe Gids en Van Nu en Straks betreffend, de andere gewijd aan de
Middelnederlandse Letteren; de uitgave van het als gedenkboek en rapport tevens
bedoelde overzicht De Nederlandistiek in het Buitenland (1967); de oprichting van
een Bibliotheca Neerlandica extra Muros, waarvan het eerste deel, van de hand
van de Amerikaan Beekman en aan Van Ostaijen gewijd, nog verscheen onder
Jalinks secretariaat. Bij het indienen van rekesten aan de Kultusminister van
Noordrijnland-Westfalen (1964) betreffende het onderwijs van het Nederlands aldaar
was hij ook onmiddellijk betrokken. Zeker mag in dit verband niet onvermeld blijven
dat Jalink ontzettend veel heeft gedaan ter bevordering van het onderwijs in het
Nederlands aan middelbare scholen in de Duits-Nederlandse grensstreek. Hij had
dan ook veel contacten met de Duitse promotoren van dit onderwijs, de leraren
Combecher en Kempen. Tenslotte was de letter ‘d’ in het woord ‘nederlandistiek’
eveneens een onderwerp waarvoor hij graag warm liep. De talloze andere activiteiten
opsommen, waarmee hij als secretaris rechtstreeks te maken had, zou mij hier te
ver leiden. Wel kon men een duidelijk onderscheid maken: als het om schrijven ging
dan was hij er in veel hoger mate bij betrokken dan wanneer er moest worden
opgetreden, onderhandeld of georganiseerd. Maar hij kende zichzelf volkomen en
drong zich voor dat tweede soort activiteiten niet naar voren.
Zijn brieven - uitvoerig, gedetailleerd, verzorgd, met een duidelijke voorkeur voor
het Nederlandse woord als het vreemde vermeden kon worden, late en zeldzame
specimina van deze ‘forgotten art’ (tot enkele weken voor zijn dood in 1971 identiek
met de ‘schrijfhand’ van zijn jonge jaren) - zijn negen jaar lang de band geweest
tussen de op de duur meer dan tweehonderdvijfentwintig docenten Nederlands
verspreid over de vijf continenten en het ‘thuisfront; een band die vrij snel ook
persoonlijk werd, waarin nieuws en groeten ‘van huis tot huis’ werden gewisseld en
waardoor louter zakelijke beroepsrelaties gehumaniseerd werden. Sedert 1966 werd
dr. Jalink voor de maar steeds meer toenemende secretariaatswerkzaamheden
bijgestaan door mevrouw H. Moolenburgh, waardoor hij gelukkig tijd vrij kreeg voor
het schrijven van een portret van zijn vroegere leermeester Adriaan J. Barnouw in
de uitgave van diens Monthly Letters, in 1969 voor de Werkcommissie gepubliceerd,
maar er alleen gekomen door die merkwaardige relatie leraar-leerling van een halve
eeuw voordien, die dank zij Jalinks activiteit in de Werkcommissie opnieuw werd
aangeknoopt. Het zijn met innigheid geschreven bladzijden waarin het hele Haganum
en de omgang met ‘Mijnheer Barnouw’ weer
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tot leven kwamen en die voor de zeventigjarige schrijver als een laatste confrontatie
met zijn jeugd moeten zijn geweest.
Toen dr. Jalink in 1970 op het Vierde Colloquium Neerlandicum in Gent,
vijfenzeventig jaar oud, afscheid nam van al deze jongere en zelfs jonge mensen
die zijn vrienden waren geworden, wist niemand dat de dood zo nabij was. Vaste
plannen had hij niet, maar hij wilde wel terugkeren naar zijn geliefde auteurs. In zijn
sombere periode waren dat Dostojewski en Tolstoi geweest; thans ging zijn voorkeur
naar Schweitzer, Teilhard de Chardin en ook Baudelaire en Verlaine van wie hij een
groot aantal verzen uit het hoofd kende. De overhandiging van de monumentale
Hooft-editie die zijn collega's hem hadden willen meegeven als dank voor zijn werk,
heeft hij niet meer beleefd. Op 12 september 1971 is hij in Den Haag overleden, na
een slopende ziekte van enkele maanden, waarbij hij zich moeilijk met de naderende,
onontkoombare dood kon verzoenen. Dat bij de teraardebestelling op de Algemene
Begraafplaats op 15 september de vriend uit zijn jeugd, Huub Gerretsen, roerende
woorden sprak, getuigt alweer voor die duidelijke lijn die de trouw dwars door dit
lange leven had getrokken. ‘Men kon op de man bouwen’, had een van zijn vrienden
eens gezegd. Een mooiere synthese van iemands leven is nauwelijks denkbaar.
Tot kort voor zijn dood was hij, ook buiten de Werkcommissie, op vele gebieden
actief gebleven. Elk jaar trad hij op als gecommitteerde bij eindexamens. Het was
iets wat hem hevig in beslag nam. Hij was gegevens aan 't verzamelen voor een
studie over M.J. van der Meer, zijn illustere voorganger in Frankfurt a.M., en hij wilde
nog wel eens een andere vertaling van Barnouw uitgeven na het belangrijke aandeel
dat hij had gehad in de publikatie van diens bewerking van Elckerlijc in het Engels.
En dan zijn daar ook zijn hardnekkige pogingen, in de jaren 1968 en '69, om de
zeventiende-eeuwse Bringenborg, het vermoedelijke geboortehuis van de dichter
A.C.W. Staring, voor verdwijning te behoeden en er een museum van te maken. Er
kwam zelfs een comité aan te pas (met o.m. ds. N. Wams, notaris B.J. Terhorst en
dr. B.K. van Bon), helaas zonder resultaat. B. en W. van Gendringen beschikten er
anders over en lieten de Bringenborg afbreken (afbraak in mei 1971 voltooid). ‘Maar
ja, wat te verwachten van een gemeentebestuur dat nog steeds een gent met 3
ringen in zijn wapen voert,’ merkt hij sarcastisch op in een brief van 1 april 1971 aan
mevrouw Carsten.
Niet alleen de geleerde en de nederlandist verdienen in deze levensbe-
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schrijving een plaats; ook van de mens Bob Jalink moeten de contouren zo scherp
mogelijk worden getekend. Dat is geen gemakkelijke taak voor iemand die hem
slechts de laatste tien jaren van zijn leven heeft gekend, hem wel vaak ontmoet
heeft en heel uitvoerig met hem heeft gecorrespondeerd maar zo goed als uitsluitend
in mondelinge en schriftelijke ontmoetingen die de zorg voor de neerlandistiek in
het buitenland betroffen. Voor andere onderwerpen is er toen nauwelijks tijd geweest.
Hoe zag Jalink eruit? Hij was minder rijzig dan de doorsnee Nederlander, hooguit
1 m 72 zou ik denken. Wat aan hem het meest opviel was zijn eerder zware hoofd
zoals dat ook bij iemand als Gezelle moet zijn opgevallen; maar het had minder dat
piknische van Gezelle, het had iets sterk intellectueels en tevens aristocratisch.
Maar het scheen ook sterk en krachtig tout court en het ‘zwakke hoofd’ uit Jalinks
jeugd, waaraan ook al zijn vader zou hebben gelaboreerd, leek voor wie hem alleen
op ondere leeftijd leerde kennen, wel heel ver weg. Het tweede wat opviel waren
de lichte tonen: grijzend haar dat in zijn jonge jaren blond moet zijn geweest en dat
tot zijn dood in een jeugdige snit werd gehouden en zo goed als niets van
kaalhoofdigheid liet zien en heel lichte ogen in wat de Engelsen noemen ‘a fair
complexion’. De lichte toon werd nog versterkt doordat hij in de regel lichtkleurige
kostuums droeg. Wie met hem sprak werd getroffen door zijn bescheidenheid, zijn
minzaamheid, zijn attente houding tegenover dames en zijn grote liefde voor
kinderen. Aan zijn stem merkte men pas dat men met een man op jaren te doen
had: meestal heel zacht, vaak nauwelijks verstaanbaar, vooral als hij zich tot
meerdere toehoorders richtte. Het had natuurlijk wel iets te maken met zijn in de
laatste jaren sterk toenemende doofheid. De aantekening ‘hardhorend’ in het archief
van het Haganum moet evenwel blijkens bekenden op een vergissing berusten. Het
was een indruk die men had doordat hij erg langzaam het gehoorde placht te
verwerken. Vandaar het grapje van een van zijn leraren dat Jalink altijd vijf minuten
later dan de rest van de klas op een mop reageerde. Maar het zijn allemaal kleine
trekjes die er alleen toe bijdragen het portret kleurrijker en echter te maken: dat van
een rechtschapen en humaan mens met een grote liefde voor de schoonheid van
6
de taal en voor de schoonheid van het leven zelf.
W. THYS

6

Aan degenen die mij bij het samenstellen van dit levensbericht behulpzaam zijn geweest,
met name de familie Jalink en mevrouw H. Moolenburgh-Ekkel in Den Haag, betuig ik mijn
zeer oprechte dank.
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Voornaamste geschriften
Boeken
Niederländisch. Köln, Brill, 1954 (Brills Sprachführer).
Nieuwe varianten van enkele Leopold-gedichten; in handschrift uitgegeven en
ingeleid. Amsterdam, De Beuk, [1958].
J.H. Leopold; bijdrage tot een levensbeschrijving. Amsterdam, Heijnis, [1963].
Langenscheidts praktisches Lehrbuch Niederländisch. Berlin, Langenscheidt,
1923 (met dr. M.C. van den Toorn; tweede druk Berlin 1967; derde druk Berlin 1968).
Redactie (met anderen)
Neerlandica extra Muros. Halfjaarlijks Contact- en Inlichtingenblad van de
Werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse
universiteiten. 1963-1970. Nrs.1-12 gestencild uitgegeven door de Werkcommissie.
Vanaf nr.13 bij Van Gorcum & Co., Assen (samen met W. Thys en F.P. Thomassen).
Verslag van het Eerste Colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek
aan buitenlandse universiteiten. Uitgegeven door de Werkcommissie, Den Haag
1962 (met dagelijks bestuur van de Werkcommissie).
Verslag van het Tweede Colloquium [...]. Uitgegeven door de Werkcommissie,
Den Haag 1966 (met dagelijks bestuur van de Werkcommissie).
Verslag van het Derde Colloquium [...]. Uitgegeven door de Werkcommissie, Den
Haag 1969 (met dagelijks bestuur van de Werkcommissie).
De Nederlandistiek in het buitenland. Het universitair onderwijs in de Nederlandse
taal- en letterkunde buiten Nederland en België. Uitgegeven door de Werkcommissie,
Den Haag 1967 (met W. Thys).
Dr. Adriaan J. Barnouw in Monthly Letters on the Culture and History of the
Netherlands. Assen, Van Gorcum & Co., 1969.
Bibliotheca Neerlandica extra Muros I. E.M. Beekman, Homeopathy of the absurd.
The grotesque in Paul van Ostayen's creative prose. The Hague, Nijhoff, 1970 (met
bestuur van de Werkcommissie).
Bibliotheca Neerlandica extra Muros II. The mirror of salvation. A moral play of
everyman c.1490 translated from the Dutch by Adriaan J. Barnouw. The Hague,
Nijhoff, 1971 (met bestuur van de Werkcommissie).

Vertalingen
Het leven van Sint Franciscus van Assisi, vertaald naar La Vie de St. François d'
Assise van Paul Sabatier. Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1927.
Hoe komen wij met het leven in het reine, vertaald naar Heroische Lebensführung
van Johannes Müller. Bosch en Duin, De Driehoek, 1935 (eerste en tweede druk:
1935; derde druk: 1936).

Bijdragen in tijdschriften, enz.
Willem van Iependaal, Over de leuning en langs de kaai in De Smidse. Maandblad
voor Moderne Religie en Humanistische Cultuur 9, 1934, p.305-307
(boekbespreking).
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Anthonie Donker, Gebroken licht in De Smidse 9, 1934, p.330-334
(boekbespreking; met een korte uitweiding over de magie der taal).
K. Heeroma, Het derde Réveil in De Smidse 10, 1935, p.131-136.
Dirk Coster, Het kind in de poëzie in De Smidse 10, 1935, p.206-207
(boekbespreking).
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H. Marsman, Porta nigra in De Smidse 10, 1935, p.253-256 (boekbespreking).
Jan Engelman, Tuin van Eros en andere gedichten in Het Kouter 1, 1936, p.93-95
(boekbespreking).
De laatste bundel van Vestdijk in Het Kouter 2, 1937, p.232-239 (boekbespreking).
J.C. Bloem, De nederlaag in Het Kouter 2, 1937, p.272-276 (boekbespreking).
Bibliografie van Leopolds wel en niet in boekvorm gepubliceerde gedichten in
Folium, 1952, 11. 1-2 (met Johan B.W. Polak).
Rapport over het Nederlands onderswijs in de Bondsrepubliek en West-Berlijn,
opgesteld in opdracht van de Afdeling Pers- en Culturele zaken van Hr. Ms.
Ambassade te Bonn, naar de toestand van 1 januari 1961 in Verslag van het Eerste
Colloquium (zie overzicht van geschriften uitgekomen onder redactie van Jalink en
anderen).
Werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de Neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten in Jahrbuch 1963 Landesverband Bayern, Landesverband
Rheinland-Pfalz, Landesverband Saar im Bundesverband der Dolmetscher und
Uebersetzer e.V., p.61-63.
La littérature néerlandaise, door Pierre Brachin in Levende Talen 1963, p.89-93
(boekbespreking).
Second colloquium of professors and lecturers of Dutch language and literature
at foreign universities in Higher Education and Research in the Netherlands 8, 1964,
p.32-34.
Zweites Kolloquium von professoren und Lektoren der niederländischen Philologie
an ausländischen Universitäten in Hochschule und Forschung in den Niederlanden
8, 1964, p.24-26.
Tweede colloquium van professoren en lectoren in de Neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten in Universiteit en Hogeschool 11, 1964, p.146-152.
Naschrift bij een artikel van G. Spiers in Neerlandia. Maandblad van het Algemeen
Nederlands Verbond 69, 1965, p.43.
Niederländische Literatur der Gegenwart, Lg. von den Städtischen
Volksbüchereien, Dortmund, 1964 in Neerlandia 69, 1965, p.68-69 (boekbespreking).
Reizende tentoonstelling voor buitenlandse docenten in de neerlandistiek in
Neerlandia 69, 1965, p.84-85.
Hans Combecher, Ueber niederländische und deutsche Sprache in Neerlandia
70, 1966, p.47 (boekbespreking).
Het universitair onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde in het buitenland
in Neerlandia 70, 1966, p.148-153.
De nederlandistiek aan de universiteiten in de Bondsrepubliek en West-Berlijn in
De Nederlandistiek in het Buitenland, uitgave Werkcommissie, Den Haag 1967,
p.15-45.
Prof. dr. Johannes Franck in De Nederlandistiek in het Buitenland, uitgave
Werkcommissie, Den Haag 1967, p.201-205 (met portret).
Prof. dr. Marten Jan van der Meer in De Nederlandistiek in het Buitenland, uitgave
Werkcommissie, Den Haag 1967, p.223-227.
Een universitaire plechtigheid in Straatsburg in Neerlandia 71, 1967, p.9.
ABC van het A.B.N., door A. Blontrock [en] D.A.P. Reinaert Profjes.
Brussel-Amsterdam 1966 in Neerlandia 71, 1967, p.31-32 (boekbespreking).
Neerlandica extra Muros 9 in Neerlandia 72, 1968, p.30-31 (bespreking).
Die Stellung der Niederlandistik an den Universitäten im deutschen Sprachgebiet
in Niederländische Notizen. Informationen der Kgl. Niederl. Botschaft in Bonn 2.25,
1969.
Neerlandicus, Neerlandistiek, Neerlandist in De Nieuwe Taalgids 1969, p.226-227.
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A sketch of the personality, life and work of professor dr. Adriaan J. Barnouw in
Monthly Letters, Assen, Van Gorcum, 1969, p.XIII-XXXV.
Vierde Colloquium Neerlandicum in Neerlandia 74, 1970, p.184.
Neerlandica extra Muros 15 en 16 in Neerlandia 75, 1971, p.162-163 (bespreking).
Andere activiteiten van de I.V.N. in Neerlandia 75, 1971, p.163.
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Petrus Johannes Kemp
Maastricht 1 december 1886 - Maastricht 21 juli 1967
In 1959 stond Pierre Kemp aan het maartnummer van De Gids een achttal gedichten
af, waarvan het zesde aanving met de woorden als volgt:
Waar vroeger grootvader grootmoeder nam
staat nu een tankwagen van de P.A.M.!

Enig ander gegeven over zijn grootouders heeft Kemp nimmer uitgeleverd. Ofschoon
hij in het vriendschappelijke gesprek weinig terughoudendheid aan de dag legde
en doorgaans gretig inging op elke aan hem gestelde vraag, lief hij toch op een
opvallende manier verstek gaan zodra de vraagstelling zijn ouders, grootouders,
neven en nichten betrof. In dit geval ontweek hij zelfs een antwoord op de zich
onmiddellijk aandienende vraag naar de lokalisering van de betreffende tankwagen.
Over Kemps ouders, Hubertus Kemp en Maria Catharina van der Venne - eenmaal
genoemd in de aanhef van het op 5 april 1957 geschreven gedicht ‘Zeventig jaar
1
later’: ‘Vader en moeder, wat hebt gij gedaan?’ - weten wij intussen iets meer. Van
de moeder: dat zij Kemp is komen te ontvallen op 20 december 1924 in de ouderdom
van ruim zeventig jaar, van de vader: dat hij een gespecialiseerd molenkapper was,
die de maalstenen van de Maastrichtse meelmolens prepareerde en onderhield.
Later werd de vader drukker en decorateur in de keramische industrie. In die kwaliteit
bracht hij voor zijn zoontjes Pierre en Mathias Hubertus (Maastricht 31 december
1890 - Maastricht 7 augustus 1964) wel eens zogenaamde defecte prenten mee
met voorstellingen van Chrysanthemendrukken of pastorale scènes, die op Pierre's
kinderlijke fantasie veel indruk maakten. Maar dan leven we reeds omstreeks 1895
en is het alweer vijf jaar geleden dat de familie Kemp van 1888-1890 woonachtig
was te Poppelsdorf, onder de rook van Bonn. Vader Kemp was daar een zeer
gewaardeerde werkkracht die men node naar Maastricht zag terugkeren en die
men, na de geboorte van Mathias, met allerlei aantrekkelijke voorstellen andermaal
naar Duitsland trachtte te lokken, ditmaal naar de Steingut-und Majolika Fabrik van
Haager, Hoerth und Co. te Zell am Harmersbach. Even leek de pater familias te
zwichten, maar zijn gehechtheid aan de stad van Sint Servaas zegevierde. Zijn
vroegere werkgever, die hem bij Haager gepousseerd had,
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kon alle begrip opbrengen voor Kemps gebondenheid aan diens bakermat, al
betreurde hij het nu niet in staat te zijn het opgroeien van Kemps zoontje van nabij
mee te maken. De vierjarige Pierre had blijkbaar de harten van Frau und Herr Grentz
gestolen. Vertederd herinnerde het echtpaar zich Pierre's eerste dichtproeve, nadat
hem een ongelukje was overkomen:
Kaminusfein hoppoppop
hat vannacht in 's Bett gepopt.

Deze ietwat drastische verzen en het al evenzeer vrijmoedige rijm zouden Kemp
zelf levenslang bijblijven. Een halve eeuw later overwoog hij nog ze onder te brengen
in het zevende gedicht van een Poppelsdorfer Suite, die uit twaalf gedichten had
moeten bestaan, maar het niet verder heeft gebracht dan ‘Jongetje van mijn oudste
2
portret’ en ‘P.K.'s Rijnvaart’:
Een kind vol gedichten
gleed haast van de boot in de lichten
op de Rijn. Het had blauwe ogen
en rood haar.
3
Nu is dat kind al zeventig jaar.

Was Kemp ter wereld gekomen in de Mariastraat, die uitziet op de Maas, in de
zomer van 1893 verhuisde de familie naar dat deel van de Maasoever dat in de
volksmond de Stenen Wal heet. Met tegenzin zal de jonge Kemp in 1897 dit adres
verlaten hebben, immers nu was het hem niet langer meer vergund om uit te kijken
op de Maas en te luisteren naar het ruisen van deze ‘luie rivier’ - ‘the lazy Meuse’,
zoals Bernard Newman, die haar loop beschreef, haar noemde. Omstreeks 1898,
na een korte woonachtigheid aan de toen nog zeer landelijke Meerssenerweg,
vestigde de familie zich Lage Barakken 5 te Wijk-Maastricht.
Toen Kemp in de zomer van 1900 de lagere school achter de rug had, wachtte
hem de allesbehalve gemakkelijke loopbaan van plateelschilder op de Société
Céramique. De afstand tussen de directie van die fabriek en haar werknemers was
oneindig groot en bijgevolg voltrokken de incidentele contacten zich in een sfeer
van neerbuigendheid die te overheersend was dan dat ze iemand van die heren op
de gedachte had kunnen brengen, dat de loonlijst verrijkt was geworden met een
veertienjarige medewerker, die meer maarschalksstaven in zijn ransel torste dan
ooit zouden zijn

2
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weggelegd voor de leden van het directorium noch voor die van de raad van
commissarissen. Hun namen zijn verstoven als kaf in de wind of leven in het
gunstigste geval voort in de voetnoten van dissertaties die de Maastrichtse
aardewerkindustrie tot onderwerp hebben. De toekomstige biograaf van Kemp kan
die werkstukken straffeloos ongelezen laten, maar hij zal een kaarsje moeten branden
voor de directe bazen van de jonge Pierre, voor de ‘meesters’ Tilmans en Jacques
Gidding. Tilmans, die gespecialiseerd was in het schilderen van bouquetten op
vazen, cachepots en dergelijke, droeg altijd de Méditations poétiques van Lamartine
in zijn schilderskiel bij zich en brevierde daarin voordat de eigenlijke werktijd begon.
Had hij een erg poëtische bui, dan legde hij aan de nieuwe leerjongen de
schoonheden uit van ‘Le lac’. Jacques Gidding, aan wie het beschilderen van het
duurdere en meer artistieke serviesgoed was voorbehouden, kon geen vrede nemen
met Kemps hartgrondige hekel aan al wat poëzie was. Die hekel hadden de
Eerwaarde Broeders van de lagere school er als het ware ingehamerd door hun
leerlingen te overstelpen met Da Costa, Schaepman en De Genestet, dichters die
de jonge Kemp eenvoudig deden griezelen. Gidding nu slaagde erin Kemp met de
poëzie te verzoenen door hem vertrouwd te maken met de oude Duitse volksliederen,
waartegenover de dichters uit Kemps schoolboek nog ongunstiger gingen afsteken.
In 1905 liet Kemp zich inschrijven als leerling van de avondklas en van de, door
jhr. Robert Graafland geleide, zondagscursus van het Stadstekeninstituut, toen
gevestigd in de tot school gemetamorfoseerde Augustijnenkerk, pal tegenover
Kemps geboortehuis. Samen met Jan Gregoire en met Henri Jonas, die omstreeks
1908 Kemps aandacht zou vestigen op Gezelles Kleengedichtjes (wat weldra leidde
tot de aankoop van de veertiendelige uitgave van de Dichtwerken, 1903-1913),
schilderde en tekende Kemp van 1906-1911 onder Graaflands bezielende leiding.
In een brief van 8 juni 1956 heeft Kemp meegedeeld: ‘Sedert ultimo 1908 kwam
ik, vooral na lezing van gedichten van Gezelle en Gorter, spoedig daarna uitgebreid
met lectuur van alle Europese landen, China, Japan en Perzië er toe, zelf gedichten
te schrijven. Maar naast deze gedichten bleef ik ook schilderen.’ Het waarschijnlijk
niet eerste, maar wel als oudst bekende, gedicht van Pierre Kemp is het sonnet
‘Klokken’, geschreven op 30 december 1909 en openbaar gemaakt op 23 maart
1910 in de rubriek Verzen van Limburgers, welke rubriek sedert 1908 om de veertien
dagen het licht zag in het dagblad De Limburger Koerier. ‘Klokken’ verscheen daarin
onder het pseudoniem Robert Ree, een nom de plume
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die was samengesteld uit de voornaam van zijn leermeester in de schilderkunst en
uit de ietwat gemaskeerde, tweede noot van de toonladder, want toen zowel als
later bleef de dichter zich een ‘verloren componist’ voelen. Hoofdredacteur Jacques
van Term accepteerde in 1910 nog drieëntwintig gedichten van Kemp. Daaronder
bevond zich ook het op 8 september 1910 geschreven ‘Wiegeliedje’, dat als ‘Nina,
opus 8’ van Rob. Ree, getoonzet werd door Theodoor Senecaut, en dat op zondag
27 augustus 1911, buiten aanwezigheid van de dichter, door niet minder dan twintig
zangkoren werd uitgevoerd als een verplicht nummer in de derde afdeling van een
zangwedstrijd, uitgeschreven door Het Rozenknopje te Eindhoven.
In 1911 en 1912 kreeg Kemp nogmaals de gelegenheid om respectievelijk
eenentwintig en achttien gedichten in de Limburger Koerier te publiceren. De zijns
inziens beste gedichten uit deze reeks wist hij in januari 1913 opgenomen te krijgen
in een ‘echt’ literair tijdschrift, Dietsche Warande en Belfort, te weten: ‘Idealen’
(geschr.24.2.1911), het ‘Lied der sterren’ (23.8.1911), ‘Eigen licht’ (22.9.1911) en
‘Hemelvaart der liefde’ (14.10.1912). De twee laatste gedichten zou hij in 1914
bundelen in Het wondere lied.
Het jaar 1913 mocht dan wel literair goed begonnen zijn, het zou toch poëtisch
zowat het minst productieve levensjaar worden. In latere jaren sprak Kemp over
1913 steeds als over zijn schilderjaar. Dat hij zich nu onbekommerd kon overgeven
aan de schilderkunst, ja, dat hij zelfs in staat werd gesteld om op 28 februari 1913
voorgoed de keramische industrie te verlaten, dankte hij uitsluitend aan de
Jezuïetenpater Jos. van Well (1866-1943). Deze van nature snel, zo niet overijld,
enthousiaste rector van het retraitehuis Manresa te Venlo, kreeg enkele van Kemps
schetsen in waterverf en krijt onder ogen en wist terstond dat hij een uitermate
veelbelovend schilder had ontdekt. Van Well liet zich dit niet uit zijn hoofd praten,
ook niet door Kemp zelf, die tamelijk sceptisch stond tegenover zijn eigen kunnen
maar die tenslotte, zij het zwakjes tegenstribbelend, Pater van Well liet begaan. Aan
halve maatregelen had Van Well een uitgesproken hekel. Eerst onderwierp hij Jan
Toorop en Theo Molkenboer aan een confrontatie met het schilderkunstige werk
van Kemp. Toen de uitslag daarvan luidde dat de heren veel potentiële aanleg in
Kemp ontdekten, maar nog geen beheersing van de techniek, werd dit door Van
Well uitgelegd als een krachtige bevestiging van zijn eigen volstrekte zekerheid. In
de kortste keren mobiliseerde hij de mar-
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garinefabrikant Anton Jurgens, de Eindhovense sigarenfabrikant Frans van Gardinge,
de Brabantse industriëlen Eras en Van Thiel om de nodige armslag te verkrijgen
die het Kemp mogelijk zou maken een jaar lang in alle rust te werken. Toen na dit
proefjaar een onafhankelijke jury oordeelde dat in Pierre Kemp weinig of geen
schilderstalent te bespeuren viel, bracht deze jury Van Well niet aan het wankelen,
temeer niet nu die vernietigende uitspraak ongeveer samenviel met Van Wells
tweede en belangrijkste ontdekking: dat er in Pierre Kemp een ongewoon groot
dichterlijk talent schuilging.
Pater van Well liet er ook thans geen gras over groeien. Met bekwame spoed
werd, onder de titel Het wondere lied, uit Kemps productie over de jaren 1911-1913
een keuze gemaakt, die voorzien van een inleiding door Van Well en een inleidend
gedicht door Felix Rutten, ‘Aan den zanger van Het wondere lied’, in 1914 te Heerlen
het licht zag, met een door de dichter zelf ontworpen vignet, verkrijgbaar à raison
van één gulden. Dat de bundel, die kon bogen op een oplage van 900 exemplaren,
binnen een jaar geheel was uitverkocht, was weer vooral te danken aan Van Well.
Op zondag 24 mei 1914 sprak deze immer glunder uit zijn ogen blikkende man in
de concertzaal van Eindhoven's Mannenkoor de jaarlijkse algemene vergadering
toe van de Vereniging voor Onderwijzeressen in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
Pierre Kemp werd bij die gelegenheid geprezen als ‘een groot, een Godbegenadigd
dichter, die met zijn schoonen geest tot de starren draaft en Vondel naar de kroon
steekt.’ Voorts werd Kemp uitgeroepen tot ‘de Hollandsche Shelley, de Katholieke
Perk’, maar ‘van grooter zingende zoetheid en vloeiender taalrythme’ dan de dichter
van de Mathilde-krans. Op woensdagavond 25 juni 1914 herhaalde Van Well zijn
speech nagenoeg geheel voor de plaatselijke afdeling van de Bond Jong Limburg
te Weert. Hij zal beseft hebben dat hij bij dit jeugdiger en minder geavanceerde
publiek niet kon komen aandragen met Shelley noch met Perk, en misschien zelfs
niet eens met Vondel. Deze passage liet hij dan ook vervallen om in plaats daarvan
4
uit te wijden over ‘een nieuw ontdekt Limburgs genie’.
De ‘Katholieke Perk’ hield onder zo'n overmaat aan lofspraak het hoofd
bewonderenswaardig koel. Hij moest trouwens alle zeilen van het praktische vernuft
bijzetten en tenslotte een advocaat in de arm nemen om aan zijn uitgever de
uitbetaling af te dwingen van het batig saldo van
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fl.227,82 1/2. Deze ervaring, en de wederom opgetogen bijval van Pater van Well
dat alle uitgevers als schooiers en schobbejakken aangemerkt moesten worden,
legde bij Kemp de grondslag voor een bijna neurotische vormen aannemend
wantrouwen tegenover welke uitgever dan ook. Eerst in de vijftiger jaren slaagde
de Amsterdamse uitgever G.A. van Oorschot er in Kemp van deze neurose te
bevrijden.
Intussen had de onvermoeibare promotor van Kemp weer nieuwe pijlen op zijn
boog. De toenmalige hoofdredacteur van het dagblad De Tijd, Alphons Laudy, zelf
van huis uit een Limburgs schrijver en dichter, werd door Van Well gewonnen voor
diens nieuwste denkbeeld: aan Kemp de mogelijkheid te verschaffen van een
journalistieke carrière bij De Tijd. In maart 1915 vertrok Kemp naar Amsterdam,
stad die hij in 1913 voor het eerst had bezocht samen met de kunsthandelaar Arnold
van de Laar en de beeldhouwer Gerard Hoppe. Nu, in 1915, kwam hij in pension
bij de Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo, op de Keizersgracht.
Daar resideerde ook Pater Emile Fleerackers, die aan Kemp een solide kennis van
de Franse grammatica bijbracht, waardoor hem de toegang ontsloten werd tot zijn
latere favoriete dichters: Francis Jammes, Verlaine en Mallarmé. Daarnaast
introduceerde Kemps nieuwgewonnen collega Matthijs Vermeulen hem in het
Amsterdamse concertleven, zodat Kemp voorgoed zijn hart verloor aan de muziek
van de Franse impressionistische componisten: Fauré, Ravel, Debussy, Duparc en
Roussel. Aan De Tijd droeg Kemp voornamelijk boekbeoordelingen bij en verslagen
van culturele evenementen. Ook mocht hij er in schrijven over de
voorjaarstentoonstelling van Arti et Amicitia, over een Tooropexpositie, over de
Hollandsche Kunstenaarskring, over Sint Lucas en De Onafhankelijken. In december
1915 kwam er aan de Amsterdamse periode een voortijdig einde. Overmand door
heimwee naar Maastricht, zei Kemp Amsterdam en de journalistiek voorgoed vaarwel,
al zou hij incidenteel nog wel eens aan De Tijd bijdragen.
In april 1916 verbleef Kemp een week of drie in de toren van het kasteel van
Elsloo, waar hij de schilder Antoon van Welie leerde kennen die hem bij Louis
Couperus wilde introduceren. In die landelijke omgeving werkte hij verder aan zijn
in 1915 begonnen lyrisch epos De tocht, dat vooral naar voorbeeld van Dantes
Commedia geschreven werd en dat Kemp zelf wel zijn Divina Commedia Kempesca
5
noemde. Maar dit epos, dat trou-
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wens nooit voltooid werd, zou niet kunnen voorzien in het toch ook noodzakelijke
brood op de plank. Daarop kon alleen een betrekking uitzicht openen: Kemp werd
administratief employé bij de Société des Carbonages Réunis Laura et Vereeniging
te Eygelshoven. Tot aan zijn pensionering op 1 januari 1945 - begonnen als bediende
op het loonbureau en geëindigd als chef daarvan - zou Kemp als ambtenaar
werkzaam blijven.
In 1916 verscheen een tweede dichtbundel, De bruid der onbekende zee en
6
andere gedichten. Ook nu manifesteerde zich bij Kemp een zeker flegma, ditmaal
tegenover de weinig gunstige ontvangst van een verzenboek dat hij zelf, terecht,
veel hoger aansloeg dan Het wondere lied en dat hij zelfs in het voorjaar van 1945
nog eens bewerken zou met het oog op een eventuele herdruk. Dat nu ook Van
Wells enthousiasme aanzienlijk getemperd bleek, heeft zeker bijgedragen tot Kemps
zich weldra distanciëren van zijn vroegere mentor, die hem ook gevoelig raakte
door ronduit te verklaren dat hij sceptisch bleef staan tegenover Kemps Danteske
epos, waarvan een zekere eentonigheid en eenvormigheid van opbouw hem soms
alleen maar vermocht te vervelen.
Op 11 januari 1918 trad Kemp in het huwelijk met Hubertina Catharina Mommers.
Het echtpaar dat op 29 oktober 1918 de eerste van drie zonen kon verwelkomen,
vestigde zich weldra Wijker Grachtstraat 10c. Kemp kon op dat tijdstip terug zien
op tal van literaire en ook louter publicistische activiteiten. Sinds 1917 werkte hij
onder de schuilnamen J. Umbo en X.Y.Z. mee aan een periodiek dat De Roskam
heette, terwijl hij in Het Zuiden allerlei sagen en volksverhalen navertelde, die hij in
1925 zou bundelen in het Limburgs sagenboek. Ook had hij in 1917 nog eenmaal
Maastricht verlaten om, samen met de componist Hendrik Andriessen, op 3 juni van
dat jaar voor de eerste en tevens laatste maal Den Haag aan te doen en daar een
matinée bij te wonen in de Zangacademie van Cornélie van Zanten (1855-1946),
die Andriessen had aangezocht een opera te componeren op een tekst van Pierre
Kemp. Bella Palla in lijfelijke gedaante te mogen ontmoeten en haar zowel de aria
uit Acis und Galathea van Georg Friedrich Händel als die uit Euryanthe van Carl
Maria von Weber te horen zingen, bleef onbetwist het stralende hoogtepunt van
deze Haagse séjour. Nadien zou de zangeres Kemp de boeken verschaffen die het
hem mogelijk maakten Dante in het Italiaans te lezen.
In het laatste jaar van de eerste wereldoorlog en het daarop volgende
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was Kemp niet alleen gaan meewerken aan het weekblad De Nieuwe Eeuw
(incidenteel onder de schuilnaam Pierre de Contramine), maar ook aan bladen als
de Katholieke Illustratie en de Roomsche Jeugd. Daarnaast had hij een optisch
kleurenorgel, een samenspel van kleuren, lampen en lenzen bedacht, waarvan de
Nijmeegse natuurkundige dr. J. Kramers SJ de uitvoering niet onmogelijk achtte,
ware het niet dat de tijdsomstandigheden het niet doenlijk maakten de voor dit
apparaat benodigde lenzen en lampen uit Duitsland te betrekken.
Tussen 1919 en 1929, het jaar van Kemps tweede debuut, werd allerminst
stilgezeten, maar integendeel gewerkt dat de stukken eraf vlogen. Behalve in de
reeds genoemde periodieken verschenen nu ook bijdragen in de door Gerard Brom
geredigeerde Beiaard, in bladen als Het Getij, Limburgs Leven, Kunst in Limburg,
De Vrije Bladen en Roeping. Maar ook in de Letterkundige Almanak Erts en in het
Eucharistisch Congresboek, en al evenzeer in de Nieuwe Venlosche Courant en in
nog niet door ons gedetermineerde bladen als Mei en Kakatoe. Uit al deze bijdragen,
met de registrering waarvan de Kempbibliografie haar handen meer dan vol zal
krijgen, stelde de dichter tussen 1925 en 1929 niet minder dan drie bundels samen,
te weten Tirara Parau en andere gedichten (tussen welke bundel en de in 1928
verschenen Carmina Matrimonialia Kemp een zekere samenhang onderkende),
voorts een bundel die voorzien werd van een aan de Apocalypsis Beati Joannis
Apostoli I, 12 ontleende titel En ik wendde mij om om de stem te zien die tot mij
sprak, welke bundel geheel in de lijn lag van de expressionistische Godslyriek, wat
ook tot uiting kwam in de alternatieve titel Credo in unum Deum, en tenslotte een
bundel Recitatieven, voornamelijk geschreven in een opvallend en juist iets te
nadrukkelijk door het werk van Rabindranath Tagore beïnvloed rhytmisch proza.
Geen van deze bundels kreeg Kemp uitgegeven, een lot dat zij deelden met het
van circa 1924 daterende toneelstuk De praeceptor en met de beide prozaverhalen
De jonge delver en het dansende meisje en De koning met het vrouwengezicht, van
welk laatste verhaal een oerstaat uit 1918 bewaard bleef. Een samen met zijn broer
Mathias begonnen mijnwerkersroman, De ci-devants van Birkemig, bracht het niet
verder dan een fragmentarische publicatie in Roeping, welk tijdschrift zich in 1929
ook over het toneelspel Vastenavond ontfermde, nadat Louis Saalborn in maart
1928 dit stuk geweigerd had voor het Nieuwe Nederlandsch Tooneel.
Op 25 maart 1921 was Kemp toegetreden tot de Algemeene R.K.
Kunstenaarsvereeniging. Dit lidmaatschap bracht voor de, in die jaren vaak op
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het pijnlijke af, scrupuleuze man met zich mee dat hij in een voortdurende
beduchtheid leefde van toch vooral niets te schrijven dat mogelijkerwijs zou kunnen
indruisen tegen de onaantastbare en niet de geringste afwijking gedogende normen
waaraan de bestuurders van deze artistenclub, althans in de opvatting van Kemp,
ongetwijfeld dag en nacht bezig waren zich te conformeren. Dat Anton van
Duinkerken in 1928 spontaan met Kemp samenspande om juist zóveel en juist die
Carmina Matrimonialia in Roeping op te nemen die de moralistisch-waakzame lezers
van dat maandblad niet al te veel kans zouden geven om er een steen des aanstoots
7
in te zoeken, had de burger in Kemp moed gegeven. Opvallend is in elk geval dat
zijn tweede debuut vrijwel samenviel met de opzegging van zijn lidmaatschap. De
heren bestuurderen kregen, vanuit Kemps toenmalige woning aan de St.
Maartenslaan 37, in 1929 te vernemen dat het voor alle kunst, de Rooms-Katholieke
niet uitgezonderd, wenselijk is dat de kunstenaar zijn eigen autonomie bewaart en
niet met behulp van een collectiviteit, en in afhankelijkheid daarvan, omziet naar
een goede pers, beloningen in geld of eretekens. Op schilderkunstig gebied lag de
situatie geheel anders. Vandaar dat Kemp de opzegging van het ene lidmaatschap
onmiddellijk liet volgen door de toetreding tot een nieuw gezelschap: de Limburgsche
Kunstkring, waarvan hij tot 1935 lid zou blijven. Op de tentoonstelling van de
werkende leden van deze kring was hij in november-december 1929 met twaalf
werken vertegenwoordigd. Tussen 1929 en 1 augustus 1936, dat waarop hij definitief
een punt achter zijn schilderwerk zou zetten, en zelfs zijn penselen en tubes verf
zou verkopen, was hij (na op de Maastrichtse tentoonstelling in juli 1930 sterk de
aandacht te hebben getrokken met Zielen en sigaretten en met de Aangeschoten
fluitist in de maneschijn) ook met werk aanwezig op tentoonstellingen te Haarlem
(1930), Nijmegen (1933), Maastricht (1933), Den Haag (1934) en Maastricht (1934).
Die laatste maal exposeerde Kemp enkel en alleen De bekoring van de zesde
8
Augustus 1934. In 1959 zou hij er ons mee bedenken op onze huwelijksdag.
Toen wij 1929 tot tweemaal toe het jaar van Kemps tweede debuut noemden,
riskeerden wij de opwerping dat dit tweede debuut toch veelal geacht wordt samen
te vallen met het begin van Kemps medewerking aan het maandblad De
Gemeenschap. Inderdaad bracht het aprilnummer van
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1927 Kemps eerste bijdrage, waarover een anonymus in het dagblad De Tijd van
14 mei 1927 zich honend zou uitlaten: ‘Pierre Kemp's hartstochtelijk Nachtverlangen
zal wegens de sexuele landschapsvisie Prof. Freud's discipelen groot genoegen
doen.’
De heeren torens hebben mij vannacht gegroet!
De maan vloog blank en breed. De lucht was goed,
als groen likeur groot over 't dal verzaamd.
Er klonk een ruime klank, ook klok genaamd.
De blauwe dijen van de huizen blonken.
De ronde borsten van de bruggen zonken.
Er zwol een naam uit iedere stratenvouw
mijn zoekende oogen langs. Die naam was: Vrouw!

Kemp zelf echter wilde, althans in zijn laatste levensjaren, dit tweede debuut
nadrukkelijk laten beginnen met ‘Verbascum’, dat in 1929 in De Gemeenschap
verscheen. Misschien verwisselde hij in zijn herinnering ‘de heeren torens’ met de
vol gouden torens staande dalen, waarvan de eerste regel van ‘Verbascum’ gewaagt.
Wat hiervan ook zij, oneindig belangrijker is dat Kemp van nu af aan tot 1942 toe
in De Gemeenschap de mogelijkheid kreeg om met grote regelmaat zijn
‘kleengedichten’ openbaar te maken, al werd er ook heel wat ingezonden poëzie
geretourneerd, doorgaans niet omdat 't Kemps gedichten zou schorten aan kwaliteit,
maar omdat de redactie moeilijkheden voorzag, hetzij bij de lezers, hetzij bij de
censor. Toen Kemp in april 1934 voor de eerste maal vierentachtig van deze
fascinerende gedichten bundelde onder de titel Stabielen en passanten, ditmaal in
een bescheiden oplage van 125 exemplaren, was de bijval verre van gering, maar
het grote publiek bij lange na niet bereikt. In 1938 volgde andermaal een bundeling
uit de Gemeenschap met daaraan toegevoegd drie gedichten die verschenen waren
in het letterkundig jaarboek Kristal. Deze bundel, Fugitieven en constanten, had
hetzelfde uiterlijke voorkomen als dat van zijn voorganger, met inbegrip ook van het
principe van de alfabetische ordening der gedichten naar hun titel, een principe
9
waaraan Kemp levenslang trouw zou blijven.

9

Vandaar dat Karel Reijnders aan zijn bespreking van de Phototropen en noctophilen in Critisch
Bulletin, 1948, p.399-402, de titel ‘Bloesems van het alphabet’ kon meegeven. Zie voorts:
Karel Reijnders, ‘Hink-stap-sprong; een voorlopige inleiding tot het werk van Pierre Kemp’ in
Proloog, 1947, p.49-66; idem, ‘Lezend in Pierre Kemp. Een inleiding’ in Dietsche Warande
en Belfort, 1954, p.347-367; idem, Pierre Kemp; een zondagsdichter?, Groningen, 1970.
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De opgetogen bespreking door Ed. Hoornik, die in januari 1939 in Groot Nederland
verscheen, bracht Kemp er vanzelf toe ook dát tijdschrift met zijn bijdragen te
bedenken. In de vijftiger jaren werd er in het Noord- en Zuidnederlandse taalgebied
tenslotte nauwelijks nog éen letterkundig maandblad aangetroffen dat het zonder
jaarlijks een of meer reeksen gedichten van Kemp had kunnen noch willen stellen.
Naar waarheid kon Karel Meeuwesse in 1957 Kemp een machinist noemen: ‘de
wonderlijke machinist van die lange kleurige trein van kleengedichten, die vanuit
10
het zuiden van Limburg het station der bovenmoerdijkse dichtkunst binnenstoomde.’
Meer dan éen generatie maakte zich op om die machinist en zijn trein feestelijk
binnen te halen: Anthonie Donker, Jan Engelman, Victor E. van Vriesland, A. Roland
Holst, Simon Vestdijk, Bertus Aafjes, C.J. Kelk, Maurits Mok, Gabriël Smit, Carel
Dinaux, Adriaan Morriën, Gerrit Achterberg, A. Marja, Nol Gregoor, Bert Voeten, C.
11
12
Bittremieux, James Holmes, Dolf Verspoor, Adriaan de Roover, Jan Elemans,
13
Jan Hanlo, Paul Rodenko, Lucebert en Hans Andreus, om - zeer onvolledig - wat
namen van confetti strooiende kunstbroeders te noemen.
Eerst in 1940, met de publicatie van de bundel Transitieven en immobielen, ditmaal
in de befaamd geworden Helikon-reeks van A.A.M. Stols, van huis uit eveneens
Maastrichtenaar, kon Kemp een groter publiek bereiken. Hij dankte dit, ook volgens
zijn eigen opvatting, toch wel in eerste instantie aan Simon Vestdijk, die op 21 juni
1938 Kemp in een brief complimenteerde met diens Fugitieven en constanten, en
die in de NRC van 18 oktober 1940, onder de titel ‘Spel en mystiek’, de volle maat
van zijn bewondering zou gunnen aan de Transitieven en immobielen. Niet alleen
nam Vestdijk deze bespreking op in het tweede deel van Muiterij tegen het etmaal,
maar hij gaf haar ook een plaats in een bloemlezing uit zijn essays, die in 1957 het
14
licht zag onder de titel Kunst en droom. Kemp zelf legde, waar-

10
11
12
13
14

Karel Meeuwesse, ‘De dichter Pierre Kemp en zijn plaats in onze literatuur’ in Akademiedagen,
Kon. Ned. Akad. v. Wetenschappen, Amsterdam 1957, p.29.
C. Bittremieux, ‘Spelen in het donker’ in Tirade, nov. 1961, p.641-646; idem, ‘Post uit Kempland’
in Tirade, aug.-sept. 1967, p.412-417.
Adriaan de Roover, ‘Werkend aan Pierre Kemp’ in De Tafelronde, aug. 1956, p. 98-105; idem,
‘Kennismaking met Pierre Kemp’ in Jong-kultuurleven, 1958, p.294-298 en p.337-340.
Paul Rodenko, ‘Man in het zwart, heer van het groen’ in Maatstaf, dec. 1956, p. 594-611.
Zie ook S. Vestdijk, Voor en na de Explosie, Den Haag, 1960, p.110-119.
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schijnlijk niet ten onrechte, een rechtstreeks verband tussen Vestdijks waardering
van zijn poëzie en de opname daarvan, ten langen leste, in de in 1941 verschenen
veertiende druk van Dichters van dezen tijd.
Een opsomming van Kemps publicaties van na de tweede wereldoorlog kan de
lezer aantreffen in het hieronder volgende overzicht van de voornaamste geschriften.
Hèt hoogtepunt in die na-oorlogse productie was wel de bundel Engelse verfdoos,
verschenen bij gelegenheid van Kemps zeventigste verjaardag op 1 december 1956.
Twee jaar eerder was aan de dichter, sedert 1947 lid van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, de eerste ‘officiële’ erkenning ten deel gevallen in de
vorm van de poëzieprijs van de Gemeente Amsterdam. In november 1956 kende
de Jan Campertstichting te Den Haag hem de Constantijn Huygensprijs toe voor
zijn gehele oeuvre. Terzelfdertijd werd Kemp Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
kreeg hij een Liber Amicorum aangeboden waaraan niet minder dan negentig
bewonderaars, zowel letterkundigen als beeldende kunstenaars, hun medewerking
hadden verleend en vond er in het Maastrichtse Bonnefantenmuseum een aan
Kemp gewijde expositie plaats van onder meer een veertigtal van zijn panelen, die
feitelijk eerst nu onderkend werden als een schilderkunstig commentaar op zijn
gedichten. Heel wat terzake kundigen zijn sindsdien sterk gaan twijfelen aan de
competentie van de jury, die in 1913 de staf brak over Kemps schilderstalent, een
twijfel die nog toenam na het grote succes van een, dank zij de bemoeienissen van
Willem K. Coumans, in de zomer van 1966 te Brunssum gehouden expositie van
een dertigtal schilderijen van Pierre Kemp.
In februari 1959 achtte Kemp, blijkens de titel van zijn toen verschenen bundel,
de tijd aangebroken voor zijn Emeritaat. Had Paul Haimon in zijn bespreking van
de afdeling ‘Famille Noire’ uit de in 1958 verschenen bundel Vijf families en één
poederblauw kunnen constateren dat, ofschoon in deze reeks de Dood en de Nacht
als symbool de hoofdrol speelden, de schaduw van de grote nacht niettemin werd
opgevangen door een dichter die nog in een beste stemming verkeerde, in Emeritaat
viel nu toch wel duidelijk op dat Kemps jarental zich op gevoelige wijze liet gelden
en dat de dichter allengs zijn handen vol begon te krijgen aan het relativeren door
zelfironie, of door er een of andere compensatie voor te zoeken, van de aan de
senescentie nu eenmaal eigen ongemakken. Wie bereid was met Kemp mee te
spelen (en wie dat niet was kon beter uit zijn buurt blijven) en mèt hem 1959 te
beschouwen als werkelijk het eerste jaar van zijn emeritaat, moest helaas ook
constateren dat het begin daarvan allesbehalve
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gelukkig was. De ernst van de Kemp sinds jaren teisterende oogkwaal nam toe en
bracht zijn produktie, die hij zorgvuldig administreerde, terug van 376 gedichten in
1958 tot 78 gedichten in 1959. Zijn tegen het einde van dat jaar vrijwel op de tast
geschreven gedichten kregen aangrijpende accenten. Toen wij hem op 9 december
bezochten en hij ons zoals gewoonlijk een aantal gedichten voorlegde bij de
ontcijfering waarvan zijn hele arsenaal loupes en vergrootglazen geen uitkomst had
kunnen bieden, begaf onze stem het enkele malen bij het moeizaam voorlezen van
onder andere een op 14 oktober geschreven gedicht:
Er komen muzieken uit de wanden
rond mijn schrijftafel staan
en strelen mijn rustende handen
om toch mee te gaan.
Als ik straks moet leven zonder gedicht,
is het beter, dat ik nu al vertrek
en de letters verder laat rusten. Want gek
word ik toch zonder gedicht.

Onuitwisbaar zou ons het doffe gevoel van volstrekte hulpeloosheid bijblijven, dat
bezit van ons nam na de voorlezing van een op 25 oktober aangevangen maar
onvoltooid gebleven gedicht:
Straks als ik de zonnestofjes nog alleen
kan horen
in de harmonieuze stilte om mij heen,
en aan mijn oren
twee kleine insecten beweren:
hij kan ons niet meer zien.

Onder deze omstandigheden kreeg de toekenning, in mei 1959, van de Staatsprijs
voor Letterkunde, de P.C. Hooftprijs, haast iets onwezenlijks, hoe ingenomen Kemp
er ook mee was. De Gemeente Maastricht begreep dat zij er nu echt niet nóg langer
onderuit kon en nam dan ook op 19 september haar grote zoon goedgunstig op in
de rij van houders der stedelijke eremedaille. Op 14 november kon Kemp zijn oudste
zoon afvaardigen naar het Bonnefantenmuseum om daar voor zijn vader de Culturele
Prijs van de Provincie Limburg in ontvangst te nemen.
Een operatieve ingreep in maart 1960 zou Kemps productie weer met sprongen
doen stijgen. Toen hij, zoals gebruikelijk, op Oudejaarsavond de balans opmaakte,
kon hij terugblikken op 217 gedichten. Tot in 1966
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toe bleef de productie schommelen rond dit getal, ook al moest Kemp het op
voorschrift van zijn geneesheer met het dichtbedrijf kalmer aan doen. Met instemming
volgde Kemp intussen de verrichtingen van de inmiddels onder voorzitterschap van
15
Fernand Lodewick opgerichte Pierre-Kemp-Stichting, die op 1 juli 1961 in de
openbaarheid trad, de bibliofiele uitgave van een zestal bundels realiseerde en in
samenwerking met het Nederlands Letterkundig Museum, bij gelegenheid van
Kemps vijfenzeventigste verjaardag, te Maastricht met de tentoonstelling Nieuws
van de zwarte man een beeld gaf van het werk en het leven van P.K. In 1962 werd
deze tentoonstelling achtereenvolgens te Tongeren en te Nijmegen ingericht. De
P.K.-Stichting verleende ook haar medewerking aan een door het Nederlands
Letterkundig Museum aan Pierre Kemp gewijd Prentenboek, het zevende deel in
de reeks Schrijvers Prentenboeken.
Kemp dichtte intussen onverdroten voort, zij het steeds veelvuldiger en
zorgwekkender gekweld door zijn afnemend gezichtsvermogen en door een
aaneenschakeling van kwalen en kwaaltjes. Zoveel hem doenlijk was werkte hij aan
de, toch nog onvoltooid gebleven, bundel De verloren componist. Nu hij niet langer
genieten kon van zijn exquise bibliotheek, zocht hij nog vaker dan vroeger heul bij
zijn al even uitzonderlijke discotheek. Zijn bezoekers bleef hij verbazen door zijn
ongemene eruditie, vrucht van een verbluffend uitgebreide belezenheid in geschriften
die over de meest uiteenlopende onderwerpen handelden. Om daarvan toch enig
idee te geven, vermelden wij een aantal van de in september-oktober 1951 door
Kemp gelezen boeken: Soula, Gloses sur Mallarmé (1946); het Faurénumer van
de Revue Musicale (1921); Hayden, Chats on Royal Copenhagen porcelain (1918);
Frobenius, Der Kopf als Schicksal (1924); Wunderlich, Die Bedeutung der roten
Farbe im Kultur der Griechen und Römer (1925); Tilquin, La toile géométrique des
araignées (1942, een boek van 536 pp.); Charlton, The art of packaging (1942);
Rein, Der Brunnen im Volksleben (1912).
In februari 1967 moest Kemp, naar hij hoopte tijdelijk, afscheid nemen van zijn
verzencahiers, zijn boeken en zijn platenverzameling en van zoveel anders dat hem
lief was in de Maastrichtse Turennestraat 21. Hij zou dit alles niet meer terugzien.
Opgenomen in het Ziekenhuis Sint Annadal waar hij op zijn langdurig maar gelukkig
nagenoeg pijnloos ziekbed nog - kort voor zijn overbrenging naar Calvariënberg van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje Nassau bevorderd werd, overleed hij
op vrij-

15

Als Fernand M. de Louvick schreef Lodewick over ‘De kleur van het leven bij Pierre Kemp’
in Critisch Bulletin, 1954, p.252-262.
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dag 21 juli 1967. Op 26 juli werd hij begraven op het R.K. kerkhof Oostermaas. Het
tijdens de Mis van Requiem in de Sint Martinuskerk te Wijk-Maastricht uitgereikte
gedachtenisprentje bevatte de tekst van een gedicht uit de bundel Transitieven en
immobielen:
Mijn Dood, zijt gij een zwart persoon?
Zult gij mij vinden bij mijn boeken,
als ik nog steeds de zin van de toon
en de kleur van het leven zit te zoeken?
Mijn Dood, soms denk ik, hoe ziet gij uit,
en wordt mij de dag met de nacht geruit,
eer ik doorsta de korte schrik
van overgang in een veranderd ik?
Wat er ook komt, of ik in het klein
zal schouwen God, of in het groot,
Mijn Dood, zult gij niet eenvoudig zijn,
als mijn lichaam mijn ziel straks uit zich stoot?
HARRY G.M. PRICK

Voornaamste geschriften
Voor de beschrijving van de tussen 1911 en 1961 afzonderlijk verschenen werken
van Pierre Kemp verwijzen wij naar het kaartsysteem van de Documentatiedienst
van het Nederlands Letterkundig Museum, onder aantekening dat wij uit de periode
1911-1961 nogmaals de afzonderlijk verschenen werken vermelden, wanneer
daarvan na 1961 een herdruk verschenen is. Nina, verschenen in 1911, werd
opgenomen omdat de beschrijving door de Documentatiedienst destijds niet op
autopsie kon berusten; de in 1925 verschenen Feest-cantate werd opgenomen
omdat het bestaan daarvan tot dusver onbekend was gebleven.
‘Mijn bibliografie is mijn hobby, hoe meer titels hoe liever het me is,’ zo luidt een
binnen Kemps vriendenkring allengs gevleugelde uitspraak. De ons vergunde ruimte
maakte het niet mogelijk een volledige bibliografie over de periode 1911-1928 samen
te stellen. Vanaf 1929 is echter naar volledigheid gestreefd, op grond van de
overweging dat in dat jaar Kemps tweede debuut aanvangt, dat wil zeggen dat hij
zich dan overwegend gaat uiten in de hem het meest liggende vorm van zijn korte
verzen, zijn ‘kleine liederen’, waarin hij van meet af aan zou excelleren en waarin
16
hij onze literatuur heeft verrijkt met een even persoonlijk als oorspronkelijk geluid.

Nina. Eindhoven, Chr. Schäfer & Co., 1911 (woorden van Rob. Ree; muziek van
Theod. Senecaut).

16

In de Stadsbibliotheek te Maastricht bevindt zich een exemplaar van een gestencilde
monografie, De dichter Pierre Kemp, een licentiaatsverhandeling door Ray Janssens: Leuven,
1961-1962, 245 blz.
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Feest-cantate opgedragen aan den hoogedelgestrengen heer Raymond Pierre,
Directeur-generaal der Steenkoolmijnen ‘Laura en Vereeniging’ en uitgevoerd door
de zangvereeniging ‘Mijn Laura’ ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Kerkrade, N.V. De Zuid-Limburger, 1925 (woorden van P. Kemp; muziek van F.
Scheren).
Limburgs Sagenboek. Maastricht, Gebrs. Van Aelst, 1925. (tweede druk, met een
inleiding door Frans van Oldenburg Ermke, Maastricht, Leiter-Nypels, 1969).
Hemelvaart in Roeping, sept. 1925, p.568-577.
Zonsondergang en Wijding in Letterkundige Almanak Erts, Amsterdam, 1926,
p.103-105.
Het nieuwe goudland. Fragment uit: De ci-devants van Birkemig in Roeping, dec.
1926, p.81-91 (samen met Mathias Kemp).
Het ontstaan der ci-devants. Fragment uit: De ci-devants van Birkemig in Roeping,
jan. 1927, p.118-124 (samen met Mathias Kemp).
Nachtverlangen in De Gemeenschap, speciaal nummer voor Noord- en
Zuid-Nederlandsche poëzie, april 1927, p.11.
Carmina Matrimonialia in De Gemeenschap, 1928, p.300-303.
Stilte en Sluitingsuur in De Gemeenschap, 1928, p.350-351.
Alleenstaand huis en Verbascum in De Gemeenschap, 1929, p.85 en p.248.
Vastenavond in Roeping, mei 1929, p.375-386 en juni 1929, p.442-449
(toneelspel).
Wie wiegt me weg? en Orgel in Letterkundig jaarboek Erts, Amsterdam, 1930,
p.51.
De Gemeenschap, 1930, p.411 (3 gedichten); p.432(2).
Coriovallum in De Gemeenschap, 1930, p.440-441 (proza).
De Gemeenschap, 1931, p.235 (4 gedichten); p.300-301(6) p.356-357(7); p.439(2).
De Gemeenschap, 1932, p.65-66 (5 gedichten); p.210-213(9); 286-288(11);
p.408(4); p.448-449(6); p.516(1).
De Gemeenschap, 1933, p.87 (3 gedichten); p.318(4); p.389(4); p.553-554(7).
De Gemeenschap, 1934, p.106-107 (6 gedichten); p.370(3); p.469-470(5);
p.518(3); p.707-708(6); 758-759(6); p.937-939(10).
De Gemeenschap, 1935, p.281-282 (6 gedichten); p.702-703(6).
Droogte en Slaap in De Nedermaas, aug.-sept. 1935, p.8 en 10.
Zoo en Voorwinter in De Nedermaas, okt. 1936, p.23 en 27.
Kerk in De Nedermaas, dec. 1936, p.66.
De Gemeenschap, 1936, p.310-313 (11 gedichten); p.352-353(6); p.514-515(5).
Grondwerk in De Nedermaas, jan. 1937, p.84.
De Gemeenschap, 1937, p.73-75 (8 gedichten); p.155-156(5); p.296-297(6);
p.420-424(16).
De Gemeenschap, 1938, p.66-68 (6 gedichten); p.552-553(5).
De Gemeenschap, 1939, p.258-261 (11 gedichten); p.448(1); p.495-496(4).
Groot Nederland, nov. 1939, p.459-460 (8 gedichten).
Criterium, juni 1940, p.262 (3 gedichten).
Groot Nederland, juli 1940, p.596-599 (12 gedichten).
Criterium, okt. 1940, p.642-646 (13 gedichten).
De Gemeenschap, 1940, p.15-17 (5 gedichten); p.163-165(11); p.252-253(6);
441-445(4); p.637-641(13).
De Gemeenschap, 1941, p.55-56 (4 gedichten); p.128(1); p.273-276(10).
Criterium, jan. 1941, p.45-47 (6 gedichten).
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Criterium, mei 1941, p.356-357 (5 gedichten).
Criterium, okt.-nov. 1941, p. 619-621 (7 gedichten).
Groot Nederland, nov. 1941, p.321-324 (12 gedichten).
Dienend plastiekje en Klokken in Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 mei 1942.
Tourismen. februari 1943 (typogram; eenendertig vierregelige strofen).
Oude en nieuwe steenen in Advertentieblad voor Limburg, 15 nov. 1944 (proza).
Postzegels, gevelsteenen en peperkoek in Advertentieblad voor Limburg, 5 jan.
1945 (proza).
Ravel en Zuid-Limburg in Advertentieblad voor Limburg, 13 jan. 1945 (proza).
Rimbaud, het Advertentieblad en ik in Advertentieblad voor Limburg, 15 sept.
1945 (proza).
Muzikale vooruitzichten in Advertentieblad voor Limburg, 10 nov. 1945 (proza).
Vernieuwing in De Groene Amsterdammer, 24 nov. 1945 (ook in Vrij Nederland,
2 febr. 1946).
Ad Interim, jan. 1946, p.27-30 (3 gedichten).
Onrustige gebeenten in Advertentieblad voor Limburg, 2 febr. 1946 (proza).
Ad Interim, juli-aug. 1946, p.333-336 (4 gedichten).
Criterium, juli-aug. 1946, p.514-517 (11 gedichten).
Pacific in Ad Interim, okt. 1946, p.437-457.
Criterium, nov. 1946, p.721-722 (4 gedichten).
Tegenprestatie en Sleep en Zon in De Nieuwe Eeuw, 23 nov. 1946.
Dat in Jaarboek 1946 van de Nederlandsche Letteren. Amsterdam 1946.
Woord, kleur en inspiratie in Advertentieblad voor Limburg, 4 jan. 1947 (proza; in
gewijzigde vorm herdrukt in De Gids, april 1955).
Ad Interim, mei 1947, p.162-171 (9 gedichten).
Criterium, juni 1947, p.358-360 (9 gedichten).
Requiem. (aan dit lange gedicht werkte Kemp van 12 mei 1947 tot 26 mei 1948.
De aangrijpende inhoud beantwoordt volledig aan het, aan dit gedicht meegegeven,
motto van Giacomo Leopardi ‘E funesto a chi nasce il di natale’. Onder zijn vrienden
verspreidde Kemp een ‘prae-definitief’ typogram van 20 bladen).
Ei voor Turkoois. (typogram; elf gedichten; waarsch. 1948).
Ad Interim, sept.-okt. 1948, p.313-319 (6 gedichten).
Criterium, okt. 1948, p.561-564 (4 gedichten).
Ad Interim, januari 1949, p.20-22 (3 gedichten).
Ad Interim, maart 1949, p.65-66 (4 gedichten).
Rustling in Adam. International Review 17, vol. 196, juli 1949, p.25 (Geruis;
vertaald door Kathleen Nott).
[Veertien] études op het laatste thema van de mens. [aug. 1949] (als typogram
verspreid rond Allerzielen 1949; het eerste gedicht, Overgang, en het tiende gedicht,
Voor een laatste ruit, verschenen respectievelijk in De Gids, juni 1950, p.422 en
ibid., nov. 1950, p.352).
De Gids, juni 1950, p.422-423 (4 gedichten).
De Gids, nov. 1950, p.352 (1 gedicht).
De Gids, maart 1951, p.187 (1 gedicht).
Roeping, nov. 1951, p.12-15 (8 gedichten).
De Gids, febr. 1952, p.94-96 (5 gedichten).
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Tekens aan het Wereldruim in Schrijversalmanak voor het jaar 1953, Amsterdam,
1952, p.51.
Roeping, maart 1952, p.173-174 (3 gedichten).
De Gids, april 1952, p.276-277 (4 gedichten).
Confection en Question en Température in La Pipe en Ecume, Cahiers no.18 en
19, 1952, p.8 (traduction J.C.).
Roeping, augustus 1953, p.491-494 (12 gedichten).
Maatstaf, dec. 1953, p.559-563 (5 gedichten).
De Gids, febr. 1954, p.107-109 (5 gedichten).
Maatstaf, maart 1954, p.784-785 (6 gedichten).
Tuin-Suite voor Mevrouw en mijnheer Dr. Tijdens. ‘Peter and the Wolf’ indachtig.
Maastricht, 5 maart 1954 (typogram; acht gedichten).
Vandaag, april 1954, p.14-16 (8 gedichten).
Oosters à la manière d' Angelus Persiacus (Aboel-Ghazi Soeltaan Hosaïn
indachtig) door Diabolus à K. mp. s. mei 1954 (typogram; dertien vierregelige strofen).
Petite Suite pour Marguerite. mei 1954 (typogram; tien gedichten).
De Gids, juni 1954, p.338-339 (4 gedichten).
Suite van de dronken brug in Maatstaf, juli-aug. 1954, p.274-280.
De Gids, okt. 1954, p.233-235 (6 gedichten).
De namiddag van een stille katholiek in Maatstaf, nov. 1954, p.533-556 (herdrukt
in Au pays du Tendre Mosan. Amsterdam 1961).
Uit het etmaal van een stille fontein. Aan Dr. B.C.J. van der Meer. Nov. 1954.
De Gids, dec. 1954, p.400-403 (9 gedichten).
Berisping op de daken in De Tijd, 4 dec. 1954.
Kleine Suite over bloemmotieven in Schrijversalmanak voor het jaar 1955,
Amsterdam 1954, p.103-105.
Elegie om het verlies van Amaranth in Maatstaf, maart 1955, p.833-842. (herdrukt
in Au pays du Tendre Mosan, Amsterdam 1961, onder de oorspronkelijke titel Elegie
om het verlies van 10 kilo sex-appeal).
De Vlaamse Gids, april 1955, p.217-218 (6 gedichten).
Woord, kleur en inspiratie in De Gids, april 1955, p.247-261 (proza).
Prinsessen tekenen in Vergeet me niet 10, no.4, 15 april 1955, p.51.
Suite van de negen barometers op zekere dag in de 20e eeuw in Beeld, tijdschrift
voor poëzie, 1955, p.2-10.
Roeping, mei 1955, p.1-3 (6 gedichten).
Cameeën. Voor mevrouw A. Hanlo-Crobach. Sept. 1955.
Tzigane in Maatstaf, sept. 1955, p.520-531 (herdrukt in Au pays du Tendre Mosan.
Amsterdam 1961).
Mijn lievelingsboek? in Critisch Bulletin, sept. 1955, p.424-430 (proza).
Roeping, nov. 1955, p. 385-388 (6 gedichten).
De Gids, dec. 1955, p.357-359 (6 gedichten).
Vandaag, dec. 1955, p.13-16 (11 gedichten).
Poème, Prière du soir, Je cherche un tambour, Vie in Biennales Internationales
de Poésie 3, Dilbeek, La Maison du Poète, 1956, p.187-189 (Confectie en
Nachtgebed en Ik zoek een trom en Leven; traduits par Sadi de Gorter).
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De Gids, febr. 1956, p.106-107 (4 gedichten).
Franse les in een korenveld in Maatstaf, maart 1956, p.898-907 (herdrukt in Au
pays du Tendre Mosan, Amsterdam 1961).
Aan Directeur Edixhoven in De Mijn, maart 1956.
De Vlaamse Gids, april 1956, p.248 (2 gedichten).
De Vlaamse Gids, mei 1956, p.279 (2 gedichten).
Het Rood van het Joodse Bruidje in Maatstaf, juni-juli 1956, p.226 (herdrukt met
een toelichting door de dichter in Vandaag 4, nov. 1956, p.300).
Maatstaf, aug. 1956, p.359-362 (8 gedichten).
De Tafelronde, aug. 1956, p.106-108 (9 gedichten).
Rivierportretten. Aan Fred van Leeuwen. Aug. 1956.
De Gids, nov. 1956, p.343-346 (9 gedichten).
Maastricht en ik. Een polyptiek. Maastricht, Uitgeverij Veldeke, 1956 (Met een
portret van P.K. getekend door Hub. Levigne; tweede druk: Maastricht, Maaslands
Antiquariaat, 1971).
Je n'ai fait, quoique pénitent, Voici une glace et voici moi in Liber Amicorum Pierre
Kemp, dec. 1956 (Immuun? en Stilleven; traduits par Dolf Verspoor).
Je cherche un tambour, S'endormir, Les chevaux in Liber Amicorum Pierre Kemp,
dec. 1956 (Ik zoek een trom en Slapen gaan en Paarden; traduits par Victor E. van
Vriesland).
Maatstaf, dec. 1956, p.615-618 (10 gedichten).
Roeping, dec. 1956, p.385-389 (11 gedichten).
Geboorteraam in De Mijn, dec. 1956.
Drie gedichten in Schrijversalmanak voor het jaar 1957, Amsterdam, 1956, p.92.
De Tafelronde, febr. 1957, p.194-195 (2 gedichten).
Three poems: Instalment plan, Charity, Finale in Nederland-Noord-Europa, Special
Southern Limburg Edition, Nr.2, 1957, p.26. (translations by Fred van Leeuwen).
De Gids, mei 1957, p.338-340 (9 gedichten).
Aan Clement Bittremieux, Juli 1957.
De Tafelronde, sept. 1957, p.51-54 (12 gedichten).
Dietsche Warande en Belfort, sept. 1957, p.385-389 (10 gedichten).
Stippellijn, den Heere Dr. Finus Oosterhof terug-groetend weer-geseind. Sept.
1957.
De Gids, nov. 1957, p.293-296 (9 gedichten).
Maatstaf, nov. 1957, p.563-571 (12 gedichten).
Geuren, kleuren, klanken in Het Vaderland, 9 nov. 1957 (proza; zonder titel
herdrukt in Schrijversdebuten, 's-Gravenhage, A.A.M. Stols-J.P. Barth, 1960,
p.112-115).
Een dichter voelt de polsen van de letters. Aan Dokter J.C. Berntrop Jr. Dec.
1957.
Verinnigd papier. 1957 (typogram;suite van achttien gedichten).
In slapende activiteit in Oost-Brabant, 24 dec. 1957.
Kerstpastorale voor fluit, fagot en harp in De Tijd, 24 dec. 1957.
Geelfilter in De Nieuwe Limburger, 25 januari 1958.
De Gids, febr. 1958, p.116-117 (6 gedichten).
Explicatief accompagnement van mijn ‘Droom in het Jekerdal’ [proza] gevolgd
door Droom in het Jekerdal. Een kindergedicht in Roeping, april 1958, p.673-679.
(het omslag van dit nummer, betrekking hebbend op Kemps gedicht, is, evenals de
beide lino's in de tekst, van Geertrui Charpentier).
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Powder-blue in Tirade, 15 april 1958, p.138-139 (16 gedichten).
Suite ‘Facetten van het Dichterschap’. Voor A. Roland Holst. Mei, 1958 (typogram;
4 gedichten).
Trio van de trap. Aan Dokter J.C. Berntrop Jr. Juli 1958.
De Nieuwe Stem, juli-aug. 1958, p.385-390 (12 gedichten).
Symfonie-orkest voor een klaproos. Aug. 1958 (typogram).
Aan Fred van Leeuwen en Mien. Sept. 1958.
Tirade, 15 okt. 1958, p.312 (7 gedichten).
De Gids, nov. 1958, p.274-275 (6 gedichten).
La joie des lèvres (Sexain). Extrait d'une nouvelle Famille Rose pour Fernand
Lodewick seul. Nov. 1958.
Bui van woede en Broodgeur en Zon? Waarom?! in Nieuwe Stemmen, 1959
(ongepagineerd).
Roeping, febr. 1959, p.537-539 (6 gedichten).
Maatstaf, febr. 1959, p.929-932 (8 gedichten).
De Gids, maart 1959, p.164-166 (8 gedichten).
Roeping, april 1959, p.710-711 (4 gedichten).
Een nieuwe nuance ‘Inkoop-blauw’. Aan Lily Maessen. April 1959.
Tirade, 15 april 1959, p.128-129 (10 gedichten).
Tirade, 15 mei 1959, p.152 (2 gedichten).
De Gids, juni 1959, p.416-418 (6 gedichten).
Vlieger van Adrienne [Morriën], (3 gedichten), juni 1959.
Roodkapje's ware gedaante in Tirade, juli-aug. 1959, p.265-268.
Uit een ‘Trio van de Populier pluis’. Aan Dokter J.C. Berntrop Jr. Aug. 1959.
Tirade, 15 okt. 1959, p.315 (4 gedichten).
De Gids, nov. 1959, p.299-301 (8 gedichten).
Tirade, nov.-dec. 1959, p.372 en p.375 (2 gedichten).
Realiteitsziek en Slotregel in Tirade Bloemlezing. Amsterdam, G.A. van Oorschot,
1959 (niet in de handel, niet gepagineerd).
Robinia heeft een lelie geplukt. Aan Harry G.M. Prick. Nov. 1959.
Roeping, dec. 1959, p.433-438 (12 gedichten).
Maatstaf, dec. 1959, p.572-574 (7 gedichten).
Kerstmuziek in De Mijn, dec. 1959.
Oudejaar van P.K. in Limburgs Dagblad, 31 dec. 1959.
Night en Desire en Critical in Modern Dutch Poetry, edited and translated into
English by Hans Koningsberger, New York-San Francisco-Holland Michigan, The
Netherlands Information Service, 1960, p.10.
Twee trio's voor Gabriël Smit in het Gabriël Smit-nummer van Roeping, febr. 1960,
p. 527-530.
Roeping, juni 1960, p.80-85 (12 gedichten).
Kroniek van kunst en kultuur, juni 1960, p.11-13 (8 gedichten).
Ecloge te lezen op Midzomerdag 1960. Voor Karel Reijnders. Juni 1960.
Grote fantasie bij het zien van een paar laarzen van een complete veld-ornitholoog.
Juli 1960 (typogram).
Letters from an English Alphabet in Delta III. 2, Summer 1960, p.53-62
(voorafgegaan
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door een inleiding van de vertaler, Fred van Leeuwen, P.K.: Brother to a Child's
Shirt in the Sun).
Analphabètes en Jaune Indien en Rose madder en Fiancés en Avis mortuaire in
Ons Erfdeel, sept. 1960, p.361-363 (traduction André Piot).
De Gids, sept. 1960, p.167-168 (6 gedichten).
Voorkeuren: Tekens aan het wereldruim in Elseviers Weekblad, 1 okt. 1960
(proza).
Roeping, nov. 1960, p.361-363 (4 gedichten).
Schuldvraag (Ontmoeting met Claude l'Englouti) in Magisteria, nov.-dec. 1960,
p.16-17.
Chanson Chagriné. Aan Jan Hanlo, Dec. 1960.
Geen infiltratie meer van lusten. Aan Harry G.M. Prick. Dec. 1960.
‘In de kleine Watteau’. Aan Lambert Tegenbosch. Dec. 1960.
Tirade, dec. 1960, p.327 en 338 (5 gedichten).
Lecture à vue. Aan Harry G.M. Prick. Jan. 1961.
De Gids, jan. 1961, p.16-17 (4 gedichten).
[Keuze uit het handschrift] Enige notities ten dienste van een spreekbeurt door
Fred van Leeuwen te houden op 18 maart 1961 te Den Haag voor het Algemeen
Ned. Verbond in Pierre Kemp. Schrijvers Prentenboek 7, 's-Gravenhage 1961, p.9,
14, 30 en 26).
Tirade, maart 1961, p.140 en p.155 (2 gedichten).
Tirade, april 1961, p.208 en p.246 (2 gedichten).
Démasqué in Neerlands Volksleven 11, 1961, p.62.
Au pays du Tendre Mosan, Amsterdam, NV Standaardboekhandel, 1961, (waarin
opgenomen: Symfonie der Canadassen, De namiddag van een stille katholiek,
Elegie om het verlies van 10 kilo sex-appeal, Tzigane en Franse les in een
korenveld).
Fanfare met sex-appeal en Omzien: zonder wrok. Aan Fred van Leeuwen. Juni
1961.
Roeping, juli-aug. 1961, p.144-151 (12 gedichten).
Aangeschoten fluitist in de maneschijn. Aan Corinne en Rob du Mée. Aug. 1961.
De Gids, okt. 1961, p.125-127 (8 gedichten).
Roeping, okt. 1961, p.334-340 (11 gedichten).
Tirade, nov. 1961, p.647-658 (12 gedichten).
Maatstaf, nov. 1961, p.642-647 (12 gedichten).
De Gids, dec. 1961, p.259-261 (6 gedichten).
De incomplete luisteraar. De sieraden. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1961.
Board of Alphabet. Amsterdam, De Spectatorpers, 1961 (Raad van Alphabet;
translated by Fred van Leeuwen).
An English Alphabet. Twenty-six poems translated from the Dutch by Fred van
Leeuwen. Amsterdam, De Spectatorpers, 1961.
Trois épîtres dédicatoires in Roeping, dec. 1961, tegenover p.425.
Kempiter geheel de uwe, Roeping, dec. 1961, p.439-472 (keus uit de brieven van
Pierre Kemp, geschikt en ingeleid door Harry G.M. Prick en Karel Reijnders).
Drie Brouillons in proza: Dichterschap/Hommage à Joseph, Mallord, William
Turner/Wijze van werken in Roeping, dec. 1961, p.478-482.
Woede over een aardbol zonder Kemp-Land in Roeping, dec. 1961, p.499-502.
Aan Adriaan Roland Holst in Roeping, dec. 1961, p.503.
Trio van de kunsten voor de nacht van de Heilige Geboorte in De Mijn, dec. 1961.
Half vijf en een rijm-ei voor Marian Burg. Febr. 1962.
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Trajectum ad Mosam dulce sonans, Maastricht, mei 1962 (drie gedichten voor het
jubileumboek van Burgemeester Mr. W. Baron Michiels van Kessenich).
Roeping, mei 1962, p.18-20 (6 gedichten).
Dank-impromptu (met enig voorbehoud) voor de Tableautijnen van Maaike
Picassa. Juni 1962.
Mooie benen zijn nooit publiek vermaak en Wat men bewondert, moet men niet
bewaren. Aan Fred van Leeuwen. Juli 1962.
Pour le centenaire de Claude Debussy (22-VIII-1962). Aan Fernand Lodewick.
Aug. 1962.
Een dichterlijke bonbon voor van vlijt dro ge lippen. Aan Karel Reijnders. Aug.
1962.
Vaarwel aan een Noordzeestrand. Aan Lily en Harry G.M. Prick. Aug. 1962.
Walpurgisnacht. Aan twee Harz-tochtelijken. [Margrit en Karel Reijnders]. Aug.
1962.
Roeping, aug.-sept. 1962, p.188-190 (6 gedichten).
Tirade, sept.-okt. 1962, p.553-555 (3 gedichten).
Vrienden van de dichterdeur in de herfst. Aan Dokter J.C. Berntrop Jr. Nov. 1962.
Aan Anton van Duinkerken in Roeping, nov. 1962, p.335.
De Gids, nov. 1962, p.265 (3 gedichten).
Tirade, nov. 1962, p.638-643 (6 gedichten).
Maatstaf, nov. 1962, p.520-522 (6 gedichten).
Speelgoedtentoonstelling. Maastricht, P.K.-Stichting, 1962.
Onbehagen in Tirade, dec. 1962, p.726.
Maatstaf, dec. 1962, p.625-627 (6 gedichten).
Court métrage. Regels geschreven, tijdens de opnamen van de Pierre Kempfilm,
voor Corinne du Mée op 27 en 28 Februari en 1 Maart 1963 (12 gedichten).
De Gids, mei 1963, p.371-373 (8 gedichten).
Anjer-fantasie voor Roy Brugman. Aug. 1963 (3 gedichten).
Rond de dans om de kandelaar. Aan Fernand Lodewick. Aug. 1963.
Les belles couleurs de velours. Suite voor twee fans. Aan Ineke Jungschleger en
Edmée Scheffers in Raam, okt. 1963, p.31-40.
Kerstlicht in De Mijn, dec. 1963.
Heelallen-systeem in De Gids, jan. 1964, p.82.
Nachtgedicht in De Gids, maart 1964, p.227.
Vaarwel zeggen in De Gids, april 1964, p.263.
Suite uit ‘De verloren componist’ in Dietsche Warande en Belfort, mei 1964,
p.229-236.
Eeuwigheid-jeuk in De Gids, juni 1964, p.66.
Suite voor een Fan. Negen badineries voor één Mezzo-sopraan. Bloemendaal,
Arcadiapers, 1964). (Met een tekening op het omslag door Pierre Kemp).
Dawn-breaking. Brunssummerheide 1964 (jachtimpressies, geschreven ter
gelegenheid van de opening van het Ruitercentrum).
De Gids, sept. 1964, p.159 en 164 (2 gedichten).
Gebed (zonder Amen) vóór de vergadering [van de P.K.-Stichting]. Nov. 1964.
Verdroogde waan in De Gids, nov. 1964, p.280.
Met minstens vier pilasters, in De Gids, dec. 1964, p.391.
Kleine Suite voor Karel Reijnders. Maastricht, P.K.-Stichting, 1964 (met los
inliggend een brief door Pierre Kemp aan Karel Reijnders, d.d. 13 april 1954, in
facsimile en met drie tekeningen door Gustave Asselbergs).
Buiten-binnen in De Gids, jan.-febr. 1965, p.5.
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Suite voor het gestorven trommelcorps 1964 in Raam, febr. 1965, p.9-17.
Maatstaf, okt.-nov. 1965, p.442-443 (4 gedichten, waarvan Herinnering aan de
marechaussees te paard, die de veldbloemen plukkende Robinia en mij uit het koren
joegen en Finale in facsimile).
Ik luister naar het ruisen van dit edel waterspel in De Mijn, okt. 1965.
Perzische Suite voor Dr. E.F. Tijdens. Maastricht, P.K.-Stichting, 1965 (met een
opstel over Pierre Kemp en het Oosten en Aantekeningen bij de miniaturen door
E.F. Tijdens).
Eenzaamheid in De Gids, jan. 1966, p.48.
Zeven gedichten over de dood in De Gids, april-mei 1966, p.289-290.
De complete steekmug in De Gids, juli 1966, p.51.
Aan Jan Hanlo in Jan Hanlo, In een gewoon rijtuig, Amsterdam, G.A. van Oorschot,
1966, p.175.
Charity in Poetry for now, Holland Festival, 20 juni 1967 (translation by Fred van
Leeuwen).
Boete doen in De Nieuwe Limburger, 26 juli 1967.
Two poems: Finale [and] Straw hat in Delta 11, winter 1968-1969, nr.4, p.18
(Finale translated by Fred van Leeuwen; Straw hat translated by James S. Holmes).
Life Sentence [Levenslang] en Honeysuckle-Yellow in Poet. International monthly
11, sept. 1970, p.3 (translated by Fred van Leeuwen).
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Friedrich Karl Heinrich Kossmann
's-Gravenhage 10 maart 1893 - Rotterdam 31 maart 1968
Kort na de dood van dr. F.K.H. Kosmann schreef ik drie bijdragen die gewijd waren
1
aan zijn nagedachtenis, en waarin zijn levensloop in grote lijnen geschetst werd.
De uitnodiging om ook Kossmann's levensbericht voor de Maatschappij te schrijven
heb ik destijds graag aanvaard, maar ik wist op dat ogenblik al dat het een moeilijke
taak zou zijn. Het onvermijdelijke vooruitzicht dat ik in een herhaling van ettelijke
herhalingen zou vervallen stond me tegen: een tot cliché geworden tribuut strookte
immers zo buitengewoon weinig met het wezen van de overledene.
Het is aan deze remmingen te wijten, en beslist niet aan een tekort aan
genegenheid voor mijn vroegere chef, aan wie ik persoonlijk veel te danken heb,
dat ik dit levensbericht pas vijf jaren na zijn dood schrijf.
Friedrich Karl Heinrich Kossmann werd op 10 maart 1893 in Den Haag geboren.
Zijn beide ouders waren van Duitse oorsprong. In de familie leven herinneringen
voort aan persoonlijke betrekkingen met figuren die in de geschiedenis der Duitse
letteren een rol van betekenis hebben gespeeld, zoals Reinhold Lenz, Adelbert von
Chamisso en Berthold Auerbach. Kossmann's vader, dr. E.F. Kossmann, was in St.
Petersburg geboren, waar zijn vader natuurkunde doceerde aan het Duitse
Gymnasium en als secretaris van een prinses een functie aan het hof bekleedde.
Hij - E.F. Kossmann - studeerde in Duitsland, werd huisleraar in het gezin van de
Commissaris des Konings in 's-Hertogenbosch, was daarna leraar Duits aan de HBS
in Tiel en kreeg vervolgens een benoeming bij het Haagse gymnasium. Hij was
enige tijd belast met onderricht in het Duits aan de jeugdige prinses Wilhelmina. Hij
raakte bevriend met de ‘oude’ Wouter Nijhoff en schreef een gezaghebbend werk
over de Haagse boekhandel; wie een blik slaat op zijn overige publicaties krijgt de
indruk dat hij een man was van een brede belangstelling en kennis.
Deze paar regels familiegeschiedenis mogen volstaan om een indruk te geven
van het milieu waarin de jonge Kossmann opgroeide. Het was een milieu waarin
de dagelijkse omgang met boeken een vanzelfsprekendheid was; het huis aan de
Perponcherstraat herbergde een aanzienlijke bibliotheek. Ook de muziek was in
het gezinsleven een vertrouwd element. Zo

1

Nieuwe Rotterdamse Courant, 3 april 1968, p.5; Bibliotheekleven 53, 1968, p.193-196;
Rotterdams Jaarboekje VII 7, 1969, p.229-234.
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kon het gebeuren dat een jongen van twaalf en zijn zusje hun vader voor diens
verjaardag een dramatisch duetje van eigen makelij voorzongen, zonder voor
wonderkinderen aangezien te worden. Dat jongelui redelijke verzen schreven en
aardig tekenden werd ook niet ongewoon gevonden.
Frits Kossmann ging naar het Gymnasium Haganum, waar zijn vader les gaf. Hij
was een normaal goede leerling, maar ook in ander opzicht waren zijn
gymnasiumjaren van belang voor zijn vorming. De omgang met leeftijdgenoten als
Eelco van Kleffens, Victor van Vriesland en Martinus Nijhoff heeft het een en ander
voor hem betekend. Met Ger Dijkmans van Gunst, de latere directeur-generaal bij
het ministerie van Verkeer en Waterstaat, verbond hem een sterke
gemeenschappelijke liefde voor de muziek. Het zou een vriendschap voor het leven
worden. Uit Kossmann's eigen notities, waarop ik nog terug zal komen, blijkt dat hij
met grote animo meedeed aan schooluitvoeringen, als lid van het schoolkoor, maar
ook als tenorsolist en als dirigent van eigen werkjes: ‘Een curiosum uit waarschijnlijk
mijn 3e klas was mijn compositie van ‘Der weisse Hirsch’, een lied van Uhland, voor
gemengd koor met een solobasstem, een simpel jagerswijsje met refreinaardigheden,
maar gek door voortdurend schuivende toonsoort en onzinnige chromatiek.’
Na het eindexamen ging Kossmann in Leiden Nederlandse letteren studeren. Hij
gaf daarbij gevolg aan een wens van zijn vader; zijn eigen voorkeur ging op dat
ogenblik uit naar een muzikale carrière. Aan het georganiseerde studentenleven
heeft hij nooit intensief deelgenomen. Hij vatte zijn studie breed op - zo heeft hij zich
nogal sterk verdiept in het Sanskriet - en gunde zich daarnaast de tijd voor het
componeren en voor andere vormen van muziekbeoefening. In 1917 publiceerde
hij anoniem een verzenbundel: Uit 's werelds poppekast, dertig rondeelen. In die
gedichten distantieerde hij zich van de Nederlandse literatuur van die jaren. Zijn
leven lang zou hij de voorkeur blijven geven aan de poëzie van voor Tachtig, aan
Staring in de eerste plaats, en ook aan de Genestet. Eveneens in 1917 verscheen
in het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunkunde een omvangrijke
bijdrage van zijn hand: De varianten van Hoofts Granida.
Na zijn doctoraal examen was Kossmann enige tijd bij het onderwijs werkzaam,
doch op 1 januari 1919 werd hij aangesteld als wetenschappelijk assistent bij de
Leidse universiteitsbibliotheek. Op 13 september 1920 trad hij in het huwelijk met
Doortje Touw. Uit dit huwelijk werden drie zonen geboren. Op 5 juli 1922
promoveerde hij te Leiden op een disserta-
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tie getiteld Nederlandsch versrythme. De versbouwtheorieën in Nederland en de
rythmische grondslag van het Nederlandsche vers. Voor dit zeer oorspronkelijke
werkstuk, waarmee hij wilde afrekenen met de op klassieke theorieën berustende
beschouwingen over de versbouw, verwierf hij het predicaat cum laude. Een jaar
later aanvaardde hij een benoeming als adjunct-bibliothecaris bij de Gemeentelijke
Bibliotheek en Leeszalen te Rotterdam.
Dat Kossmann aan een loopbaan bij het wetenschappelijke bibliotheekwezen de
voorkeur had gegeven boven het onderwijs was niet al te verwonderlijk. Maar wat
zocht hij in Rotterdam? Wat bewoog een jonge geleerde om zich, met een toch
veelbelovende wetenschappelijke carrière in zicht, te binden aan een ambt dat hem
zou verplichten om een belangrijk deel van zijn krachten te geven aan datgene wat
men nu cultuurspreiding noemt, met het gevaar dat de zelfstandige
wetenschapsbeoefening in het gedrang zou komen? Het antwoord op deze vragen
moet gezocht worden in de aard van de Rotterdamse instelling en in het karakter
van de man. Behalve een middelpunt van een voor brede bevolkingslagen bestemde
lectuurvoorziening was de Rotterdamse Gemeentebibliotheek ook een instelling
met een belangrijk wetenschappelijk bezit, vooral op het gebied der
geesteswetenschappen. Ook het oude boek was er ruim vertegenwoordigd. Aan
het hoofd van de bibliotheek stond prof. dr. Willem de Vreese, de schepper van de
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
Maar het was bepaald niet alleen de zekerheid dat er op wetenschappelijk gebied
iets te beleven viel, die Kossmann naar Rotterdam trok. Zijn belangrijkste drijfveer
was wellicht de overtuiging dat hij een plicht had tegenover een gemeenschap die
op cultureel gebied nog veel te kort kwam. Naar deze overtuiging heeft hij steeds
gehandeld, niet alleen binnen de grenzen van zijn Rotterdamse ambt, maar ook in
landelijk verband. Het vele werk dat hij verzet heeft voor de Nederlandse openbare
bibliotheekwereld was zelden van spectaculaire aard, en hij was geneigd om het te
ironiseren. Maar hij verrichtte het met grote ijver, vele jaren achtereen. Een zelfde
nederige toewijding - hij zou om de kwalificatie geglimlacht hebben, ethisch klinkende
formuleringen kwamen hemzelf nooit over de lippen - vinden wij terug in zijn
bemoeienissen, vooral in de crisistijd, voor het departement Rotterdam van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Als gedelegeerde van het bestuur
organiseerde hij kosteloze concerten en ‘volksvoorlezingen’ voor de minstbedeelden.
In 1934 volgde Kossmann De Vreese op als directeur van de Gemeentebibliotheek.
Hij zag zich al spoedig voor een interessante taak geplaatst.
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Op 12 juli 1936 zou het 400 jaar geleden zijn dat Erasmus te Bazel stierf; Kossmann
belastte zich met het secretariaat dat de herdenking in Rotterdam zou organiseren.
Deze stad had alle recht om naast Bazel het middelpunt voor een viering te vormen,
niet alleen als geboorteplaats van het beroemde Nederlander, maar ook omdat in
de voorafgaande decennia in de bibliotheek een schitterende collectie vroege
Erasmusdrukken bijeengebracht was. Vooral De Vreese was op dit gebied zeer
actief geweest, en zijn opvolger zette, voorzover de door de economische malaise
beperkte geldmiddelen het toelieten, dit werk met geestdrift voort. De hoogtepunten
van de viering werden de herdenkingsbijeenkomsten op 10 en 11 juli, die een reeks
voordrachten opleverden van Lindeboom, Albert Hyma, Regout, Post, Noordenbos,
2
Köhler, Renaudet, Mrs. H.M. Allen en Huizinga, en een tentoonstelling van
handschriften, vroege drukken, portretten en kunstvoorwerpen, die in juli en augustus
3
in het nieuwe Museum Boymans gehouden werd. Kossmann heeft het
leeuweaandeel gehad in de voorbereiding van deze manifestaties. Hij toonde zich
steeds afkerig van wat hij, soms terecht, soms ook ten onrechte, kwalificeerde als
‘schuimklopperij’ en ‘internationaal gedoe’, maar hij heeft altijd met groot genoegen
teruggezien op deze herdenking, die een bijdrage van blijvende waarde opleverde
tot de Erasmus-vorsing, en dank zij welke de aandacht van een groot publiek
gevestigd kon worden op de prachtige verzameling Erasmiana die de
Gemeentebibliotheek bezat, en op wat daar van her en der aan was toegevoegd.
Ik wil verder kort zijn over Kossmann's directoraat, en de lezer verwijzen naar wat
4
ik daar elders over geschreven heb. Hij heeft, als zovele diensthoofden van zijn
generatie, de wind niet mee gehad. Toen de economische crisis wat begon af te
nemen, en er wat ruimte leek te komen voor het ontplooien van nieuwe initiatieven,
brak de oorlog uit. Afgezien van de materiele problemen waarmee zijn bedrijf
geconfronteerd werd, kreeg hij te stellen met Duitsgezinde elementen onder zijn
personeel, die na verloop van tijd door de gelijkgeschakelde overheid op plaatsen
wer-

2

3
4

Voordrachten gehouden ter herdenking van den sterfdag van Erasmus op 10 en 11 Juli 1936
te Rotterdam. 's-Gravenhage 1936. (Uitgegeven als aflevering van de Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde).
Zie Erasmus Roterodamus. Catalogus van de tentoonstelling in het Museum Boymans te
Rotterdam. Juli-Augustus 1936. Rotterdam 1936.
Zie de in noot 1 genoemde publicaties, met name de bijdrage in het Rotterdams Jaarboekje.
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den gezet waar ze niet thuis hoorden. Het feit dat hij een joodse grootvader onder
zijn voorouders telde, maakte de zaak voor hem niet eenvoudiger. Hij heeft in die
jaren behoedzaam gemanoeuvreerd, met de taaie vasthoudendheid die
zachtmoedigen eigen kan zijn. Ook de foute burgemeester Müller kreeg geen vat
op hem. Op zijn eigen intelligente wijze, die niet heldhaftig was in de geijkte zin,
maar uit Nederlands oogpunt onberispelijk, slaagde Kossmann er in, zijn mensen
en zijn bedrijf door de oorlogsjaren heen te loodsen. Na de bevrijding had het
gemeentebestuur niet in de eerste plaats aandacht voor een culturele dienst die de
oorlog zonder noemenswaardige schade doorgekomen was. Voorlopig werd er veel
gevergd van zijn improvisatietalent. Toen er weer wat meer financiele armslag kwam
was hij er voortdurend op bedacht, de juiste proporties te handhaven tussen de
lectuurvoorziening in brede zin en de op studie en wetenschapsbeoefening
georienteerde functie van de instelling. Met een zekere hardnekkigheid bleef hij
voor de handhaving van dit evenwicht pleiten bij de gemeentelijke instanties. Op
31 maart 1958 legde hij, vijf en zestig jaar geworden, zijn ambt neer. Het was een
werkelijke verrassing voor hem dat hem bij die gelegenheid een feestbundel
5
aangeboden werd. Enkele jaren te voren had hij erkenning voor zijn verdiensten
gevonden in zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.
Die verdiensten beperkten zich niet tot de stad waarin hij werkzaam was, en waar
hij ook veel gedaan heeft voor instellingen als de Volksuniversiteit en het Historisch
Genootschap Roterodamum. In de Nederlandse bibliotheekwereld speelde hij al
6
vroeg een rol. Van 1922 tot 1929 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging
van Bibliothecarissen. Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum, in 1962, schreef
hij een korte, overzichtelijke geschiedenis van de Vereniging. Jarenlang was hij
actief betrokken bij de opleiding. Van 1927 tot 1958 was hij redactiesecretaris van
7
het vaktijdschrift Bibliotheekleven. In intieme kring is hem wel eens verweten dat
hij zoveel van zijn tijd offerde voor dit werk dat, hoe nuttig ook, weinig creatieve
mogelijkheden bood aan een veelzijdig getalenteerd man als hij. Hij reageerde
nauwelijks op zulke opmerkingen. Iemand moest het werk doen. Waarom hij niet?
Verantwoordelijkheid voor het

5

6
7

Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid
van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente
Rotterdam. 's-Gravenhage 1958.
Zie de in noot 1 genoemde publicaties, met name de bijdrage in Bibliotheekleven.
Zie L. Brummel, Dank aan dr. F. Kossmann, Bibliotheekleven 53, 1968, p.196-97.
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algemene beleid ten aanzien van het Nederlandse bibliotheekwezen aanvaardde
hij in 1939 met zijn benoeming tot lid van de Rijkscommissie van Advies inzake het
Bibliotheekwezen. Hij heeft aan het werk van dit hoogste orgaan op het vakgebied
deelgenomen totdat hij er lichamelijk niet meer toe in staat was.
Kossmann vormde met P.C. Molhuysen en P.J. Blok de hoofdredactie voor de
delen VI en VII (1924-1930) van het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
Voor de laatste twee delen (1933 en 1937) waren alleen Molhuysen en Kossmann
verantwoordelijk. Als jongste lid van het gezelschap moest Kossmann zich met het
grootste aandeel in de werkzaamheden belasten.
Sinds 1932 maakte Kossmann deel uit van de redactie van Het Boek, vele jaren
het toonaangevende tijdschrift in ons land op het gebied van de kennis van boek
en handschrift. Hij heeft er zelf een groot aantal waardevolle bijdragen in
gepubliceerd. De vergadering waarin het besluit tot opheffing van Het Boek moest
vallen - onrustbarend tijdsverschijnsel! - maakte hij nog juist mee. Hij kon het moeilijk
8
verwerken, al liet hij daar weinig van blijken.
Kossmann werd in 1923 benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, en hij zou een zeer actief lid worden. Van 1945 tot aan zijn dood maakte
hij deel uit van de Commissie voor de uitgave van geschriften, van 1939 tot 1957
van de Commissie voor taal- en letterkunde. Van 1959 tot 1961 was hij lid van het
Algemeen Bestuur, en van 1961 tot 1963 voorzitter van de Maatschappij. Jarenlang
vertegenwoordigde hij de Maatschappij in het bestuur van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage. In 1966 verscheen,
ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan der Maatschappij, zijn Opkomst
en voortgang van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde; geschiedenis van
een initiatief. Het tijdschrift en de Jaarboeken bevatten vele bijdragen van zijn hand.
Tijdens de jaarvergadering van 21 mei 1966 werd hij, tezamen met P.C.A. Geyl,
9
Julien Kuypers en Gerard Walschap, tot erelid benoemd.
Het was vooral het contact met de Maatschappij dat voor Kossmann

8

9

Op dat ogenblik bestonden er wel plannen voor het uitgeven van een nieuw, enigszins anders
georiënteerd tijdschrift, dat de taak van Het Boek zou overnemen, maar er stond nog niets
vast. De eerste aflevering van Quaerendo verscheen begin 1971.
Voor de karakteristiek die voorzitter Heeroma bij die gelegenheid van Kossmann gaf, zie
Jaarboek 1965-1966, p.29-30.
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het tegenwicht vormde dat hij nodig had om, in weerwil van de dagelijkse
beslommeringen, creatief te blijven. Dat is hem, binnen de grenzen die hij zichzelf
gesteld had door de keuze van zijn loopbaan, gelukt. Als nietneerlandicus ben ik
onbevoegd om een technisch oordeel uit te spreken over het wetenschappelijke
deel van zijn werk. Wel meen ik te mogen zeggen dat hij veelzijdig was, en over
een buitengewoon fijn taalgevoel beschikte. Zijn veelzijdigheid wordt men al spoedig
gewaar bij het doorbladeren van zijn bibliografie. Men vindt er opstellen over de
rederijkers - een telkens weer terugkerend thema - voortzettingen van de studie
over de versbouw - een onderwerp dat hem tot in zijn laatste jaren bleef fascineren
- studies over het Wilhelmus, de Spelen van Gijsbrecht van Hogendorp, het
drukkersbedrijf in Rotterdam, Rodolphe Töpffer... Het vormt met elkaar een uiterst
gevarieerd geheel, vol verrassingen, dikwijls zeer oorspronkelijk en altijd gekenmerkte
door een fraaie en heldere schrijftrant.
Achter deze veelzijdigheid ontwaren wij het dualisme tussen Kossmann's
wetenschappelijke begaafdheid, aangevuld door vindingrijkheid en door een grote
akribie, en anderzijds zijn duidelijke artistieke talenten, bovenal zijn muzikaliteit,
waarover wij al het een en ander gezegd hebben. De beste van zijn geschriften, zo
bijvoorbeeld zijn dissertatie, geven blijk van een uitgesproken kunstzinnige
benadering. Deze valt ook, zij het op andere wijze, te bespeuren in zijn aardige
boekje over Rodolphe Töpffer, de geestelijke vader van M. Cryptogame, die als
Prikkebeen wat vreemd in onze vaderlandse kinderliteratuur is terecht gekomen.
Het is veelzeggend dat Kossmann zich juist in de benauwenis van de laatste
oorlogsjaren opnieuw is gaan verdiepen in het oeuvre en in de even beminnelijke
als originele persoonlijkheid van deze Geneefse kostschoolhouder die, schrijver,
beeldend kunstenaar en pedagoog, zijn talenten op zo'n harmonieuze manier tot
ontwikkeling had weten te brengen. Dat de muziek tot het laatst zijn stille liefde heeft
gehad, staat wel vast. Het merkwaardige daarbij is dat hij, althans bij het vorderen
der jaren, slechts matig geïnteresseerd was in uitvoerende prestaties, ook als deze
de volmaaktheid benaderden. Wat hij wilde, en van zijn gymnasiumjaren tot op
gevorderde leeftijd ook gedaan heeft, was: zelf componeren. Over dat deel van zijn
werkzaamheden heeft eigenlijk nog niemand zich een oordeel kunnen vormen.
Afgezien van enkele uitvoeringen in beperkte kring bleef het in portefeuille, ook de
opera buffa Tegenspoed is niet te koop, die hij componeerde bij een libretto van
zijn zoon Alfred.
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Op de avond voordat Kossmann, ruim een jaar voor zijn dood, door een beroerte
werd getroffen, typte hij de laatste bladzijden van een korte beschouwing over de
betekenis die zijn muzikale creativiteit voor hem in zijn leven gehad had. Het is een
ontroerend document, dat hij waarschijnlijk uitsluitend bestemd heeft voor zijn naaste
omgeving. Ik meen echter dat het me veroorloofd is, aan het citaat dat ik er al aan
ontleende, nog enkele toe te voegen. Eerst de alinea waarmee het stuk begint,
omdat ze zo typerend is: ‘Ik werk mezelf in een bespottelijke situatie en ik weet niet
of ik er wijs aan doe; maar ik heb in beziger tijden mijzelf voorgenomen om achteraf
op een of andere manier van mijn muzikale bestaan verantwoording af te leggen.’
En dan, waarschijnlijk, de kern van de zaak: ‘Toch was de muziek als eigen
gevoelsuiting het enige latente en soms spontaan opkomende geestesverlangen.
Van dichterlijke of verdere letterkundige scheppende neiging was nauwelijks iets
actief gebleven. In het historische onderzoek zocht ik de oplossing van reële
vraagstukken en hierin had ik wel de neiging om het ene na het andere als probleem
te stellen en tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Daarnaast was het
componeren telkens het toegeven aan een behoefte om iets onoplosbaars tot een
eigen vorm van leven te brengen, een scheppen van vraag en antwoord op volkomen
onredelijk gebied, dat soms wel de bevrijding gaf van een persoonlijke oplossing.’
En tenslotte:
‘Wat dit voor anderen waard is en hoe het in de algemene ontwikkeling van de
muziek staat hoef ik niet te weten. Integendeel, het staat alleen binnen mijn leven
op de plaats van een centrale levensuiting. Maar dat is dan ook de reden dat ik het
waard vind er mij rekenschap van te geven. Ik heb het in mijn tijd zo ervaren.’
Velen hebben Kossmann leren kennen als een spirituele en charmante partner
in de conversatie. Als hij critisch stond tegenover personen of ideeën die hij op
zichzelf de moeite waard achtte, uitte hij zijn bedenkingen doorgaans in een speelse
en humoristische vorm. Als hij wel eens kribbig werd, was dat omdat, de Engelse
uitdrukking is helaas onvertaalbaar, ‘he didn't suffer fools gladly’. In de talloze
commissies en besturen waarin hij zitting had trad hij zelden op de voorgrond, ook
als hij de leiding had. Maar als de discussie dreigde vast te lopen, of wat al te
dogmatisch werd, kwam hij tussenbeide met een geestig en verlossend woord. In
korte interventies lag zijn kracht. Een langer betoog ging hem minder goed af, daarin
verviel hij dikwijls tot al te zeer nuancerende en relative-
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rende uitweidingen. Daar speelde zijn meticuleus gevoel voor objectiviteit hem
parten. Hoe gevat en puntig hij ook zijn kon, hij schreef beter dan hij sprak.
Kossmann was, in weerwil van zijn humaniteit en zijn innemende omgangsvormen,
een weinig toegankelijk mens. Als het op gevoelens aankwam uitte hij zich moeilijk.
Slechts zeer geleidelijk leerde men de bijna onmerkbare tekenen verstaan, waarmee
hij van sympathie of waardering blijk gaf. Als er eenmaal een werkelijke
verstandhouding bestond, was de omgang met hem een voorrecht.
Zijn leven was niet steeds gemakkelijk; het laatste jaar dat hij door moest maken
viel hem zwaar. Hij ervoer zijn verder existeren als lichtelijk bespottelijk. Lichamelijk
was hij vrijwel gebroken, geestelijk was hij nog juist in zoverre zichzelf dat hij met
geduldige ironie over zijn lot kon spreken. Daarbij was het duidelijk dat hij zijn
familieleden en vrienden de tragiek van zijn verval zoveel mogelijk trachtte te
besparen. Dat hij, op 31 maart 1968, enkele maanden na zijn echtgenote, stil en
moeiteloos kon heengaan mocht als een zegen beschouwd worden, ondanks het
oprechte verdriet dat zijn dood bij velen opriep.
C. REEDIJK

Voornaamste geschriften
Een bibliografisch overzicht van Kossmann's werk tot het eind van 1957 werd
10
samengesteld door mej. J.J. Mazure en verscheen in de feestbundel. Mej. Mazure
was zo vriendelijk ook een aanvullend overzicht over de jaren 1958-1966 samen te
stellen.
Met een woord van oprechte dank laat ik dit hier volgen.
In het overzicht zijn niet opgenomen talrijke boekbesprekingen in Het Boek,
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Spiegel der Letteren en
Bibliotheekleven.

Uit de Physiologus in Bibliotheekleven 43, 1958, p.345-346 (in dichtvorm).
Willem Messchert en Antwerpen in Bibliotheekgids 34, 1958, p.145-147.
Stedelijk bibliotheekwezen. Ger Schmook LX! in Bibliotheekgids 34, 1958, p.70-73.
Keuze uit de gedichten van den Schoolmeester; verzorgd en ingeleid door F.K.H.
Kossmann. Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959.
De heftige herfst in Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 76, 1959,
p.235-238.
Huygens en de muziek in Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 77,
1959, p. 1-16.
Het particuliere leven van Vondel in Tijdschrift voor Nederlandse Taal en
Letterkunde 76, 1959, p.199-214 (naar aanleiding van J. Melles, Joost van den
Vondel, 1957).

10

J.C. Mazure, Overzicht der geschriften van dr. F.K.H. Kossmann in Opstellen [...] aangeboden
aan dr. F.K.H. Kossmann. 's-Gravenhage 1958, p.260-264.
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Een centraal bibliotheekdepot in Bibliotheekleven 44, 1959, p.307-312.
De ontspoorde jager in Maatstaf 8, 1960, p.425-437 (over G. van de Linde Jz.).
Vijftigjaar Nederlands bibliotheekleven 1908-1957. Inhoudsopgave van de
vaktijdschriften [...]. 's-Gravenhage, Uitg. fonds der Bibliotheekverenigingen, 1960.
Amour blesse mon sein; een Frans lied onder de handschriften van Constantijn
Huygens in Tijdschr. Ver. Ned. Muziekgeschiedehis 19, 1961, p.89-93 (in
samenwerking met A. Annegarn).
Stalparts madrigalen in Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 78,
1961, p. 218-229 (naar aanleiding van M.C.A. van der Heijden, J. Stalpart van der
Wiele, Madrigalia, 1960).
Divertimento over begin en einde van de historische belangstelling in Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1961-1962, p.3-12.
Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging van bibliothecarissen 1912-1962.
's-Gravenhage, Uitg. fonds der Bibliotheekverenigingen, 1962.
Rotterdam en de ‘bijzondere’ O.B. in Opstellen [...] aangeboden aan L. Brummel
(Bibliotheekleven 47, 1962, p.496-500; aanvulling in 48, 1963, p.70).
Het noodlot van de Nederlandse alexandrijn in Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde 1962-1963, p.3-17.
Een centrale catalogus voor muziek in De Openbare Bibliotheek 6, 1963,
p.303-304.
Bijdragen tot een handboek voor de Openbare Bibliotheek in Nederland.
's-Gravenhage, Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, 1905 (uitgegeven
door F.K.H. Kossmann).
Opkomst en voortgaag van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden. Geschiedenis van een initiatief. Leiden, E.J. Brill, 1966.
Gedichten van Petrus Paludanus (1742-1774) in Gedenkboek tweehonderdjarig
bestaan Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 1966, p.45-63.
Petrus Paludanus in Rotterdams Jaarboekje VII.4, 1966, p.289-293.
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Lambertus van Lier
Utrecht 10 september 1906 - Groningen 14 februari 1972
In Bertus van Lier, die op 14 februari 1972 overleed, heeft het Nederlandse
muziekleven een zeer opmerkelijke en een van zijn meest erudiete figuren verloren.
Als componist liet hij een naar de omvang bescheiden, doch uiterst persoonlijk
oeuvre na dat stilistisch een eigen plaats verdient in de muzikale produktie van zijn
generatiegenoten. Dit oeuvre is echter niet los te denken van de beminnelijke
persoonlijkheid, de door rijke kennis verfijnde geest van zijn schepper. Immers een
belangrijk deel van zijn muzikale oeuvre hangt ten nauwste samen met zijn
belezenheid, zijn geestdrift voor de klassieke Griekse literatuur en voor vele oude
en nieuwe auteurs van verschillende herkomst. Als essayist en vertaler heeft hij zijn
sporen verdiend. Als dirigent heeft hij velen, met name studenten, de weg geopend
naar een grotere intensiteit van muziekbeleving dan zij voor mogelijk hielden. Als
docent wist hij zijn grote kennis op geïnspireerde wijze op zijn hoorders over te
dragen. Zijn veelzijdig talent heeft het Van Lier misschien wel moeilijk gemaakt een
rechtlijnige loopbaan te vinden. Zijn activiteiten moest hij over verschillende
levensgebieden verdelen hetgeen hem evenwel niet bezwaard schijnt te hebben.
Op 10 september 1906 werd Van Lier geboren te Utrecht, de stad die hij eens
‘dat oude broednest van muziek’ heeft genoemd. Als gymnasiast gaf hij reeds blijk
van grote begaafdheid voor de studie der oude talen. Tegelijkertijd bezocht hij de
Toonkunst-muziekschool waar hij theorieles had van S. Schellink en celloles van
Eduard Ferree. Zijn muziekstudie zette hij daarna voort aan het Amsterdams
conservatorium bij de cellist Max Robio de Castro. Tijdens zijn Utrechtse jaren had
hij kennis gemaakt met Willem Pijper, een ontmoeting die voor zijn verdere leven
van groot belang is geweest. Pijper had voor een herdenkingsfeest van het Utrechtse
gymnasium muziek geschreven voor de Bachanten van Euripides. De achttienjarige
Van Lier vervulde bij de opvoering van dit stuk de rol van de bode waarmee hij veler
aandacht moet hebben getrokken. De manier waarop Pijper muziek componeerde
bij een Grieks drama boeide hem uitermate en hij greep de gelegenheid dan ook
dankbaar aan met deze in contact te komen. Hij toonde hem enige composities van
eigen hand en Pijper stemde erin toe hem compositieles te geven. Aanvankelijk
heeft Pijper, wiens invloed in die jaren op vele jongeren bijzonder groot is ge-
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weest, Van Liers stijl in overwegende mate bepaald, zoals onder meer blijkt uit zijn
Tweede Sonatine voor Piano. Pijpers naar een biologisch model ontwikkelde theorie
van de kiemcel treedt bijvoorbeeld nog duidelijk naar voren in Van Liers Eerste
Symfonie, die in 1930 door Evert Cornelis met het Utrechts Stedelijk Orkest ten
doop werd gehouden. Intussen had hij zijn geestdrift voor de Griekse beschaving
niet verloren en had hij zich in het bijzonder omtrent de klassiek-Griekse tragedie
een diepgaande kennis verworven. Toen in 1932 de rector van het Utrechtse
gymnasium ter gelegenheid van een herdenkingsfeest hem verzocht een muzikale
bijdrage te leveren, componeerde hij muziek voor Sophocles' Aias, terwijI hij
bovendien de régie van de opvoering op zich nam. Bij het componeren van de koren
voor Aias bleek hem, dat de bestaande vertaling van Burgersdijk in ritmisch opzicht
onbevredigend was: juist dit ritmische element scheen hem in de oorspronkelijke
tekst zeer wezenlijk en dus besloot hij zelf een nieuwe vertaling te vervaardigen.
Het handhaven van de Griekse metra bracht hem weliswaar soms in conflict met
de natuurlijkheid van de vertaling, maar het behoud van de muzische hoedanigheden
van de grondtekst leek hem van meer belang voor zover het de compositie gold.
Daar de opvoering toevertrouwd zou worden aan gymnasiasten en
conservatoriumleerlingen, hield Van Lier de orkestratie tamelijk eenvoudig: twee
fluiten, klarinet, hobo, fagot, twee trompetten, hoorn, piano, strijkers en slagwerk.
Het resultaat oogstte veel succes en heeft Van Lier geïnspireerd later een ander
drama van Sophocles, Antigone, op vergelijkbare wijze te behandelen. Zijn vertaling
van Antigone bezorgde hem in 1955 de Nijhoff-prijs.
Reeds uit dit voortgezette streven de antieke eenheid van tekstritme en muzikaal
ritme ook in de Nederlandse vertaling te bewaren, blijkt hoezeer het ritme als
raakpunt van muziek en poëzie hem bezighield; hij zou er in 1966, in zijn openbare
les bij het aanvaarden van het ambt van lector aan de Groningse universiteit, in
theoretische zin op terugkomen. Een poging tot het vinden van een andere oplossing
van het ritmische en prosodische probleem kan gezien worden in zijn declamatorium
De dijk naar een gedicht van Jan Engelman, waarbij poëtische en muzikale
elementen een grotere mate van zelfstandigheid behouden.
Sinds 1932 publiceerde hij muziekkritieken, onder andere in de NRC en later in
Het Parool. Hoewel hij het recenseren gedurende jaren vrij regelmatig heeft
voortgezet, vermocht deze bezigheid hem toch niet te bevredigen; te veel bleef hier
stukwerk, onvermijdelijk oppervlakkig. Wel
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vond hij hier een aanleiding aan bepaalde inzichten betreffende de muziek een
litteraire vorm te geven. In de oorlogsjaren vond hij de gelegenheid enige van die
inzichten op bredere schaal uit te werken hetgeen leidde tot zijn in 1948 verschenen
bundel essays Buiten de maatstreep. In deze bundel treft vooral het gedeelte over
de Romantiek en de liedkunst van Schubert, waarin Van Lier tracht een
musico-litteraire interpretatie te geven van Schubert liedcycli op teksten van Wilhelm
Müller, Die schöne Mullerin en Die Winterreise. Zijn liefde voor het lied van Schubert
manifesteerde zich reeds in de bezettingsjaren, toen hij herhaaldelijk bij
huisconcerten met zijn zelfgeschoolde bariton onder andere Die Winterreise
voordroeg en daarmee naar het schijnt op de hoorders veel indruk maakte. Zijn
neiging tot symbolische interpretatie van teksten, in het genoemde Schubert-essay
duidelijk aanwezig, vond een dankbaar object in de eerste jaren na de oorlog toen
hij zich met het Hooglied ging bezighouden.
Nadat hij van 1938 af leraar was geweest aan het Utrechtse conservatorium, had
Van Lier in 1945 een soortgelijke betrekking aan het Rotterdamse conservatorium
aanvaard. Onder auspiciën van de Rotterdamse volksuniversiteit leidde Bertus van
Lier in de na-oorlogse jaren uitvoeringen van Bachs Matthaeus-Passion in de
Koninginnekerk, en te Amsterdam in de ronde Lutherse kerk (in 1953 werd hij leraar
aan het Amsterdams muzieklyceum) bij welke gelegenheden hij zeer persoonlijke
inzichten inzake de plaatsing der uitvoerenden in praktijk bracht: Op grond van de
geestelijke en muzikale structuur van het werk plaatste hij hen, die de handeling
weergeven, namelijk de evangelist, Christus, de nevenfiguren en de groepen uit het
volk met het gezicht naar de toehoorders gekeerd, waarbij de evangelist (zijn vriend
Peter Pears) bovendien op de preekstoel stond: De vertolkers van de meditatieve
delen zoals de beschouwende koren en de vertolkers van de aria's en de koraalkoren
zongen vanuit de toehoordersruimte. Deze historisch nauwelijks verdedigbare
uitvoeringswijze, geheel gericht op de symbolische zeggingskracht van het werk,
heeft velen in die jaren sterk gefascineerd. Een koortekst aan het begin van het
tweede deel van de Matthaeus-Passion maakte op Van Lier veel indruk: ‘Wo ist
denn dein Freund hingegangen’, ontleend aan het Hooglied. Hij kwam ertoe dit
laatste bijbelboek uitvoerig te bestuderen en een indrukwekkend stuk exegetische
literatuur door te werken, en maakte tenslotte een symbolische interpretatie tot de
zijne, volgens welke de koning als vertegenwoordiger van de aardse macht, de
herder als die van de hemelse macht en de herderin, de Shulamite, als de naar
verlossing
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smachtende ziel wordt opgevat. Toen in 1948 de Amsterdamse Kunstkring hem
verzocht een werk te componeren voor soli, koor en klein orkest greep hij de
gelegenheid aan zijn ideeën omtrent het Hooglied muzikale vorm te geven. Zo
ontstond in korte tijd wat men als zijn meest persoonlijke compositie zou kunnen
beschouwen, geschreven voor sopraan (Shulamite), tenor (herder), bas (koning),
koor (dat de functie van de antieke reizang heeft), en kamerorkest bestaande uit
fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, harp, strijkers en slagwerk. Het valt niet moeilijk
verband te ontdekken tussen de opzet van deze deels extatische hymne in
dialoogvorm en die van de beschouwende delen van Bachs laatbarokke
passiemuziek. Deze overeenkomst is niet alleen uiterlijk; ook in muzikaal opzicht
laten zich reminiscenties aan Bachs cantate-stijl gemakkelijk aanwijzen met name
in de cadensvorming.
In de jaren dertig, had Van Lier directielessen genomen bij de Zwitserse dirigent
Hermann Scherchen. Als dirigent van eigen werk trad hij incidenteel met verschillende
orkesten op. Toch streefde hij nooit naar een carrière in het grote concertleven.
Liever werkte hij met amateurs en conservatoriumleerlingen, bij wie hij een
spontanere betrokkenheid bij de uit te voeren muziek kon vaststellen. Zo bracht hij
met Utrechtse conservatoriumleerlingen enige Franse zangspelen tot uitvoering
zoals Télémaque en La ceinture de Vénus, naar zeventiende- en achttiende-eeuwse
gegevens volgens eigen inspiratie geïmproviseerd. Toen hem in 1960 door het
Groningse instituut voor kunstgeschiedenis een medewerkerschap voor
muziekgeschiedenis werd aangeboden, greep hij deze kans gaarne aan teneinde
eindelijk gelegenheid te vinden zijn onderscheiden behoeften aan theoretische
bespiegeling, muzikale creativiteit en muzikale activiteit binnen het kader van één
werkkring te kunnen bevredigen. Zijn persoon en werk werden te Groningen zeer
gewaardeerd: zijn bemoeiingen met het studentenmuziekgezelschap Bragi leidde
tot een verdrievoudiging van het ledental en de Universiteit vereerde hem, die
nimmer een academische opleiding genoot, in 1964 met een eredoctoraat. In 1966
werd voor hem zelfs een persoonlijk lectoraat gecreëerd hetgeen hij aanvaardde
met het uitspreken van een rede over ritme en metrum, een van de centrale thema's
van zijn muzikale bespiegelingen.
Van Liers muzikale oeuvre is gevarieerd van karakter en stijl. Wat het laatste
betreft evolueerde hij van een op Pijper en zijn groep geïnspireerd modernisme van
de jaren twintig en dertig naar een duidelijk retrospectiever idioom, waarin gezocht
wordt naar een synthese van romantische
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en barokke momenten. Reeds in het Hooglied treffen aan Bach ontleende wendingen;
in de Cantate voor Kerstmis valt een archaïserende cantus firmus-behandeling op
en in de Drie oudperzische kwatrijnen voor sopraan, basfluit, oboe d'amore en piano
dringen herhaaldelijk associaties met Mahler zich aan de hoorder op. Muziek was
voor Van Lier in de eerste plaats vervoering en, als gevolg, reiniging; een poging
door middel van een beperkt materiaal (de atonaliteit is hem vreemd gebleven) het
oneindige en ongrijpbare te symboliseren. Het valt niet moeilijk in deze zienswijze
een stuk antieke, op Plato en de neo-Pythagoreeërs geïnspireerde muzikale
ethos-leer te herkennen. De titel van zijn ballet Katharsis moge dit nog onderstrepen.
Als componist heeft Van Lier er nimmer naar gestreefd voorhoedeposten te
verdedigen. Zijn invloed op het componeren in Nederland is beperkt gebleven, al
vond hij weerklank bij jongeren zoals Nico Schuijt en Robert Heppener. Als persoon,
als dirigent en als docent heeft hij stellig op velen een onuitwisbare indruk gemaakt.
J. VAN DER VEEN

Voornaamste geschriften
Composities
Eerste Symfonie. 1928.
Tweede Symfonie. 1931.
Aias. 1932 (naar Sofokles; tekst en toneelmuziek).
De dijk. 1937 (tekst van Jan Engelman; declamatorium).
Derde Symfonie. 1939.
Katharsis. 1945 (symfonisch ballet).
Hooglied. 1949 (soli, koor en orkest).
Concert voor Fagot en Orkest. 1950.
Drie oudperzische kwatrijnen. 1958 (liederen).
Antigone. 1952 (naar Sofokles; tekst en toneelmuziek).
Divertimento. 1957 (orkest).
Concertante muziek. 1959 (orkest met viool en hobo).
Cantate voor Kerstmis. 1955.
Psalm 136. 1961-1965 (koor en orkest)
Intrada reale e sinfonia festiva. 1964.
etc.

Overige publicaties
Buiten de maatstreep. Amsterdam 1948.
Rhytme en metrum. Groningen 1967.
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Izak Wilhelmus van der Merwe
Boplaas 11 Mei 1897 - Kaapstad 2 Julie 1967
Izak van der Merwe (ps. Boerneef) is in 1897 gebore op Boplaas, 'n boerdery of
plaas wat sedert 1740 in die besit van sy voorouers was en soms ook Moerasvlei
genoem is. Hierdie plaas le in die distrik van Ceres, die deel wat die naam van Koue
Bokkeveld dra en in Suidwes-Kaapland geleë is.
Nadat Izak die primêre skool deurloop het, het hy na die hoërskool van die naaste
dorp, nl. Ceres, gegaan waar hy in 1914 sy matriek gekry het. Die jaar daarna was
hy by sy ouers op die plaas en die in 1916 het het hy hom laat inskryf by die
Universiteit van Kaapstad wat in daardie tyd die naam van The South African College
of Good Hope gehad het. Na drie jaar het Izak sy B.A. gemaak, d.w.s. in 1918. Hy
het toe verder studeer en die graad M.A. gekry. Toe het hy les gegee in een van die
Kaapse hoërskole en die volgende jaar is hy aangestel as lektor in die Departement
van Nederlands en Afrikaans waaraan hy verbonde gebly het tot sy aftrede in 1961.
Intussen is sy posisie verhoog tot assessor-professor.
Sy eerste werk was die opstel van 'n tweetalige woordeboek, Afrikaans-Engels,
en Engels-Afrikaans, saam met prof. D.B. Bosman, die hoof van die Departement.
Dit was 'n groot werk maar dit is dan ook goed beloon. Vandag is dit nog die beste
boek in sy soort, sodat duisende eksemplare daarvan verkoop is. Boerneef was die
medewerker wat van groot belang was vir die tipiese, idiomatiese Afrikaans. Dit was
'n groot prestasie omdat Izak nooit les in Afrikaans gekry het nie, en daarby op sy
hoede moes wees vir elke Anglisisme wat in dié tyd volop was.
Na die woordeboek het Boerneef sy eie werk geskryf, iets wat baie in die maak
geval het. Sy eerste stuk het die naam Boplaas gehad en dit is deur oud en jong
geniet omdat dit so eg, spontaan en pittig was. Baie Afrikaners het daarin hulle eie
jong jare weer deurgeleef. Daar was die diereliefde, die bewondering van die natuur,
die respek vir sy ouers en sy bewondering van die goeie kleurlinge van wie Dirk
Ligter die eerste plek ingeneem het.
Afrikaans is ryk aan idiome, o.a. vanweë sy lang tydperk van isolasie, waarin die
Afrikaner vir allerlei nuwe dinge self die regte name moes uitdink. En hulle het dit
ook reggekry. Dit blyk uit die werk van baie Afrikaners waaronder ook Boerneef. 'n
Voorbeeld daarvan vind ons die volgende passasie wat voorkom in Boplaas:
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‘Die westewindjie - maerman, het ons altyd gesê - speel lekker om die natgeswete
lywe, en kort-kort warrel angels en stof en strooitjies in 'n man se oë. Maar so moet
dit glo wees op 'n trapvloer. Die besemmanne hou vir hulle hardelyf en skree elke
tien tellings op die skuiwermanne om te kom dun maak.
‘‘Dun maak, dun maak!’. raas oom Piet. ‘Trek weg die goed hier met die skuiwer!
Hoe kan ek vee as die korrels so dik voor die besem lê? Dun maak, maak dun! Ai,
ek weet darem nie hoe ek dit met ons dae se mannetjies het nie, Hulle werk vir my
darem so rondom hulle twaalfuur. En kyk daar vir Gert Dorsbek. Staan jou wragtie
al weer sy oë en vrywe.’’
In hierdie stuk maak Boerneef gebruik van die idioom van sy eie streektaal, maar
hy het dit op so'n manier gedoen, so tipies, en nog soveel daarby gevoeg dat ons
ook van die Boerneef-idioom kan praat, en dit is kenmerkend vir al sy prosa en al
sy gedigte.
Die skets van Dirk Ligter getuig van Izak se bewondering wat die van
kleulinggenote in alles oortref het, ook die wat al weggeval het. Maar Dirk Ligter sal
nooit vergeet word nie, hy leef vandag nog al is hy dood. ‘Dirk was sommer 'n Hotnot
honderd. Hy was 'n kunstenaar.’
Dit is dan ook begryplik dat hy later weer sy verskyning maak in die skrywer se
laaste prosabundel wat agterin ‘Namakwalandse Rympies’ bevat. Daarin kry hy 'n
groot plek waaruit ons die volgende siteer:
Lui die klokke en kietel die snare
maak musiek deur Namakwaland
slaan die rooi blom se hart aan die brand
ek is die vlaktes se ligvoet-ghantang
ek is die klipbok van berg en rant
slaan die ramkies en trosse kitare
ek is mandoor van Namakwaland...

Dirk was so ligvoet dat geen polisie hom nie kon vang nie. As hy hom laat vang het,
dan was dit omdat hy in die tronk weer 'n bietjie wou uitrus. Maar dan het hy voor
die polisie se perd gehardloop, so vinnig dat die perd skaars kon byhou.
Izak kon goed skryf en ook goed voordra, dit was die moeite werd om na hom te
luister. In my tyd is o.a. Roland Holst behandel en J.C. Bloem. Dit was 'n genot om
na hom te luister. Maar Izak kon net so goed luister as voordra. Toe Roland Holst,
Izak se geliefkoosde digter, ons Universiteit bezoek het, was die saal vol studenten
en dosente. Die digter het begin

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

225
met die eerste gedig uit Voorby de wegen, 'n deel van die ‘Voorzang’:
Het najaar waait de duisterende landen
regenend over, en oneindig groot
zijn de verlatenheden van den dood.

Ik het by Izak gesit en kon merk hoe dit hem ontroer, net soos die ander volgende
gedigte. Toe die voordrag klaar was, was Izak so aangedaan dat hy nouliks kon
praat.
In een van sy volgende bundels: Stad en Land (1941) heet die eerste stuk of
skets ‘Stortreën’. Dit begint met 'n beskrywing van 'n stormagige Juliedag. Die
skrywer is besig met 'n ‘vermaledyde vertaling’. En dan breek dit skielik los. ‘Die
vrolikste gesing wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Reg voor my huis in die
straat. In die reen kom daar liedjies, liedjies van sonskyn: ‘Lekker vars vis, noi!
Lovely fresh fish, madam!’’ Maar die sang is so ryk en helder dat hy die vis skoon
vergeet. Hy gaan buitetoe en daar staan 'n jong kleurling by 'n stoorkarretjie. Hy is
kletsnat, maar hy is die ene vrolikheid. Hoe is dit moontlik. Hoe sou hy dit reggekry
het? ‘Magtie! Die Hotnot is 'n groot mens en 'n filosoof!’ Hy roep die seun nader wat
nou sing: ‘Suikerbos ek wil jou hê.’ Hy kry 'n goeie dop en sigarette, en dan roep
hy: ‘Baas! Baas! My Baas! O, Jeretjie tog, dankie! Baas is my wonderlike baas.’
Iets dergeliks kry ons ons in die skets met die naam ‘Êtjie’ (Sketsboek, 1947). Die
skrywer begin hier met 'n verwysing na sy vroeëre skets ‘Stortreën’ en sê dan dat
hy op dié stortreëndag groot respek vir 'n bepaalde tipe Kaapse kleurling het en dat
dit met verloop van tyd nog steeds groter geword het. Dis nie iedereen gegee om
vrolyk te lyknie ‘as die ysige reënstrale deur jou flenterbroek en -hemp baljaar... Jy
moet mens se kind duisend wees om in sulke omstandighede nie alleen jou
viskarretjie lag-lag en sing-sing te stoot niet, maar om 'n hele stuk van 'n
stadswoonbuurt vol lewensvreugde te laat loop.’ In ‘Êtjie’ sien ons dan ook iets
dergeliks. Hier is die hooffiguur geen visverkoper nie, maar 'n groenteman wat
hoofsaaklik êtjies aanbied. En dit doen hy met 'n rympie wat ook in die hele buurt
weerklink en daar nuwe lewe inbring:
Êtjie... êtjie, roer jou stêtjie,
Êtjie, roer jou stêtjie.

En dan sê Izak: ‘Bring nou vir my 'n skrywer en 'n skilder hiernatoe, m.a.w. hier is
iets wat roep om 'n kunstenaar. Dis hoog sing en dis laag sing, en dis hoog brom
en dis laag brom, en dis êrtjie links en dis êrtjie
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regs. En dis net pure êrtjies.’ En as die handlanger dan sy ertjies aflewer, vra Izak:
‘Wat dra jy dan daar aan jou baadjie?’ ‘Dis van die oorlog, Baas.’ ‘Vertel my daarvan.’
‘Ny, Baas. So wragtag nie. 'n Naarheid is 'n naarheid en daarmee baste. Maar dit
was hel...’ En dan sing hy verder: ‘Êtjie, êtjie...’ Ook hierdie slot dwing respek af.
En dan nog 'n paar sketse is die res van die boek gewy, o.a. aan 'n verhaal oor
Oupie, 'n armsalige koerantverkopertjie wat altyd aan die korste end trek. Daar is
veel simpatie, en ook heel wat humor in hierdie storietjie.
Dit is trouwens ook 'n eienskap van Boerneef se kuns, baie simpatie vir die armes
en misdeeldes, die ongelukkiges en verdruktes. En of dit bruin of blank is, dit maak
vir hom geen saak nie. Ons sien dit o.a. ook in die plaastipes soos Hans Saal, 'n
towenaar wat sterf in die tyd van die griep; Die Malle, 'n agterlike seun wat net perde
koud kan lei en dan deur een dood geskop word, ens. Een van die mooiste in hierdie
genre is die skets met die naam ‘Klara Mentoor’ (Teen die helling 1956). Hieroor
het Opperman ook 'n mooi gedig geskryf. Dis die verhaal van 'n kleuringdogter wat
haar byna blinde vader met veel liefde versorg en verder deur algar bemind word.
Dan kom die woeste wind en die koue winter in die Koue Bokkeveld. Klara kom tuis,
mis haar vader, gaan soek hom en kom om in 'n geweldige waterstroom en al die
tijd was haar pa veilig en wel by 'n vriend.
Boerneef se verhale is nie eintlik verhale met veel spanning niet, hulle is eerder
'n soort ‘vertellinkies’ of ‘sketse’ soos hy self gesê het. Maar hulle is nietemin mooi
en tog ook boeiend en dikwels ook eg humoristies. Geen wonder dat een van sy
boeke dan ook die titel Sketsboek het (1947, nou uit druk). Boerneef verras nietemin
sy lesers, hy besit 'n groot woordeskat waaruit hy die juiste keuse doen; hy verstaan
die kuns om van iets kleins iets groots te maak. Die geheim daarvan lê ongetwyfeld
vir 'n groot deel in sy liefde en vormgevoel. Party bly anekdotes, al is hulle ook hoe
goed vertel. Maar merendeels kry hulle 'n besondere waarde deur die persoonlike
manier waarop hy hulle verwerk. Boerneef ken sy instrument, hy mis selde sy effek,
en dis maar min dat hy 'n verkeerde noot aanslaan. Hy is suinig op sy woordeskat
maar partykeer laat hy hom deur 'n spel met woorde verlei maar dan is dit van so'n
aard dat die leser ook behae daarin skep.
In 'n skets ‘Vakansiestemming’ (Sketsboek, p.32) sê hy iets oor die moderne
woordgebruik by studente en kunsliefhebbers: ‘Persoonlik het ek
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altyd 'n bykans onkeerbare drang om studente te lyf te gaan wat die volgende woorde
gebruik. plasties, plastiek, sublimering, deurskouing, simbolisme, die pad van S.A.,
feitlik al die ‘ismes’, byna al die sogenaamde letterkundige terme en asmede,
leerkrag, en egter.’
Die laaste stukkie prosa wat hier vermelding verdien, is die eerste in sy laaste
prosabundel en het dieselfde naam as die bundel, nl. ‘Teen die helling’ (1956). Hierin
ontmoet die skrywer weer 'n kleurling wat so goed kan sing, alle rympies en allerlei
besondere woorde en uitdrukkings ken wat ook op Boplaas bekend was. Hy het
so'n sterk verbeelding dat hy 'n span osse die straat, of liewer ‘teen die helling’
opdryf, en elke os het sy eie naam en al die name klink deur die buurt waar Izak
woon. Andries sou dit nooit kon gedoen het as hy nie 'n paar goeie sopies in gehad
het nie, sy sogenaamde ‘vaaljapie’, maar omdat hy die taal van Izak se kontrei praat,
dwing dit om sy hart week te maak. Boplaas is nog altijd ‘bo’ by hom. 'n Paar dae
later, op 'n baie kou winteraand, kom Izak sy ‘landgenoot’ weer teë. Hy het weer 'n
paar sterk ‘druiwekorrels’ op en sing en gaan te keer. Hy voel effens benoud en
roep: ‘Maak oop die vensters en deure dat ek ver kan sien tot doer waar die
deinserigheid lê. Ditsim.’ Sy ‘Baas’ vra of hy dan nie liewer na die ou plaas wil
terruggaan nie. Maar hy ken homself ten spyte van die drank en antwoord: ‘Kan
nie, Baas. Sal nie meer daar aard nie, maar ek verlang altevol, my baas, glo my!’
'n Tydjie later kom Andries weer verby, weer onder die invloed en dan sê hy: ‘Die
vaaljapie lê my vas. Maar ek voel onrustig. Wat gaan so? Hoor die geruis. Meulsrivier
se waters is vir almal te sterk... Wanneer blaas die basuin?’ Hy voel dat die drank
te sterk vir hom is en hom al nader bring aan die stroom waar ons algar moet oorgaan
aan die end.
Hierdie stuk gee iets van die gevoel en die posisisie van die skrywer weer, sy
eerste liefde, die van Boplaas, sal hom altyd bybly. Dis 'n weerspieëling van Boerneef
op 'n laer vlak. Die kontras tussen die plaaslewe wat ons reeds aantref in ‘Stad en
land’ word verdiep in ‘Teen die helling’, d.i. die steilte, die vermoeiing van die laaste
dae, dit is vervleg met 'n intiemer, simpatieker en intenser stadservaring, maar die
grondtoon van sy werk bly nietemin 'n weemoedige hunkering, meermale deur 'n
milde humor getemper. Die dualisme word treffend en aandoenlik weerspieël in 'n
gedig in een van sy later digbundels, Palissandryne (p.14):
Van al my land se Tafelberge
is daar vir my maar twee

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

228
dis die Tafelberg by Boplaas
en sy Ouboet by die see
By Boplaas se berg was ek 'n kind
met 'n kind se huil en lag
by sy Ouboet word ek rebelserig oud
met 'n ou man se dink en wag
die begin op die Plaas was waterpasreg
maar hoe rym jy die ouderdom weg
1
met 'n ou man se pieker en wag

Ek het reeds daarop gewijs dat Boerneef se gedigte eintlik begin na die prosabundel
Teen die helling. Die oorgang het nie sommer vanself gekom nie. Toe hy aan die
end van 1961 na 41 jaar diens was en nadat hy gepromoveer was tot professor,
het hy afgetree. Hy was toe 64 en kon nog 'n jaar aangebly het, maar hy het nie
meer lus gehad om nog langer aan te bly nie.
Agter hierdie aftrede het egter nog iets anders gesit. Boerneef het 'n mooi en
vrugbare lewe gehad maar smart het hom nie gespaar nie. Toe sy enigste kind 15
jaar was, het sy vrou gesterf. Nie lang daarna is hy weer getroud maar na enkele
maande moes hy sy tweede vrou afgee, sy is ook dood aan kanker. In die jare
daarna het Boerneef wat lank alleen in sy huis gebly het, baie waardevolle boeke
en pragtige skilderye aangeskaf. Boerneef se motto was: ‘My mure moet ook praat.’
Aan sy eensaamheid het gelukkig 'n einde gekom toe hy met mevrou Jordaan 'n
bekende weduwee, deur haar vriende Fannie genoem, in die huwelik getree het.
Dit het vir Izak baie beteken want Fannie was 'n aangename, baie beskaafde vrouw
wat baie belang in haar man se werk gestel het en hom ook baie aangemoedig het
toe hy na sy aftrede in sy poësiestadium gekom het. 'n Ander aanmoediging was
die ‘Klipwerk’, deel van die bundel Nuwe verse (1954) van N.P. van Wyk Louw,
Suid-Afrika se grootste digter. ‘Klipwerk’ was heeltemal volksaardig, vol variasies
op rympies en alles tesaam 'n wêreld van die Kaapse kleurling.
Dit het natuurlik in Boerneef se kraam te pas gekom, en sy eerste twee bundels
het die naam gehad van Krokos en Ghaap en Kambro (resp. in 1958 en '59). Dis
dan ook sonder twyfel volks, dit is gegrond op die ou en gedeeltelik nog lewende
tradisie van die volkslied, breed, bevatlik, eg volks,

1

As 'n mens weet dat ‘ouboet’ die betekenis het van oudste broer en dat daar is Suid-Afrika
nog 'n ander Tafelberg is dan die van Kaapstad, is die betekenis ook vir 'n Nederlander seker
duidelik en dan kry die vers ook sy skoonheid en sy diepte.
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en die moeilikhede wat daar nog is, vloei uit die manier waarop die taal hanteer
word: as samegestelde klankbeeld, as regstreekse oproep van werklikhede deur
middel van ingewikkelde ritmiese patrone en figurasies en as towerspreuke,
inkantasies en besweringe. Enkele treffende verse is:
Die berggans het 'n veer laat val
van die hoogste krans by Woeperdal
my hart staan tuit al meer en meer
ek stuur vir jou die berggansveer
mits dese wil ek vir jou sê
hoe diep my liefde vir jou lê

En verder:
Bantom hom so en flennie die snare
ek is verlief op die kind
die son slaan vuur uit die sweetvoshare
ek is verlief op die kind
verstaan jy die praat van die ramkiesnare
ek is verlief op jou kind

En oor die ‘blom’:
'n Aandblom is 'n wit blom
aandblom is my bloedrooi vers
hartblom is my meisiekind
ek en sy by die opsitkers
blommetjie vergeet my nie
blommetjie gedenk aan my

Hierdie en ander liefdeversies het om melodie geroep en dit ook gekry, hulle is op
musiek gesit deur enkele komponiste.
Daar is verse wat in hul aard aan Gezelle se ‘Inke’, de vinke en ander laat dink
en wat as volg begin:
Pinte, ponte palingpot
loopt er mee naar 't wagenkot
loopt er mee naar 't ovenbuur...

In daardie trant is o.a. een van Izak:
Lappiedy lappida
so voor op die wa
so vroeg in die aand
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van die lentemaand
in die pamplierbos?
aggeneeaggeja
appelliepie joublaar
ons twee vir mekaar
so vroeg in die aand
2
van Septembermaand

Een ondeuende Lappa doen die volgende met sy nooientjie:
Lappalei vir Bella koud
in waboomskloof se geelbossies
Lappa maak vir Bella stout
met hanepoot se natrossies
donkerrooi die wingerdblaar
3
warmrooi die mond van haar

Wie die hewige woede van die Kaapse suidoos ken en die heerlike stilte wat daarop
volg, sal die volgende mooi vers kan waardeer:
Hoe stil kan dit word as Sedoos gaan lê
wie kan dit mooier as die tortel sê
wie roerender assie bladstil bome
assie skewe verwaaide damwalbome
innie stil vroemôre as Sedoos gaan lê
hoe om 'n stilte in die hart te vind
genadig soos wanneer Sedoos gaan lê

Daar is 'n samehang tussen die prosa en die poësie. In die vyf bundels kry ons
dieselfde soort ontwikkeling as in die vyf volwasse prosabundels Hulle vorm mekaar
se pendante: 'n mens kan Krokos en Ghaap en kambro lê naas Boplaas en Van my
kontrei; Mallemole, Paissisandryne en Op die Flottina naas Stad en Land, Sketsboek
en Teen die helling; hulle staan op dieselfde grond maar in die poësie vind die
ontwikkeling dwingender en essensiëler plaas. Dit is geen herhaling nie, maar 'n
verdieping. Net soos die vroegste prosa gee die eerste versebundels die lewe van
die natuurlike, ongeremde mens met al sy jolyt, baldadigheid, sy swaarkry, sy nood
van kleinheid teenoor die groter magte.
Maar die pad lei ook na die stad. Ons sien dit vanaf Mallemole en bring die reeds
besproke breuk. Boernoeef voel dit:

2
3

Krokos, p.35.
Ghaap en Kambro, p.49.
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Die brand op die teerstrate moerak die mens
dit hang en hang in die dieptes van beton en staal
proe so'n teerlug as jy asemhaal
die verleptes soek uitkoms in 'n stampvol melksalon
daar is geen horison
4
O Bolandsberg vol môreson

Daar is ook 'n jeugelement in die stad wat voorheen onbekend was, nl. die eendstert,
die skorrie-morrie, die ‘hippie’: ‘Met 'n transistor in die hand, skollie hy deur stad en
5
land, want sonner jou o sonner jou, isset fie-issit fie-kondem met my.’
En toe het Boerneef die felheid, die bruutheid en die wreedheid van hierdie
skorriemorrie uitgebeeld met 'n ongeëvenaarde talent:
Varkleerbaadjie en klinknaelbroek
ek is Baaiplek se skorriekoning
styfspanblous en nog stywerspanbroek
sys my morrie my morriedoring
dis sy en ek en sy
wat die mouterbaik so heluitry
ons is een van Baaiplek se pare
raasbekskorrieen morriesnare
maar ek is ammal se skorriekoning
en sys my lekkerdingmorriedoring
blits in die fles en blits in die lyf
wissenwragtag dan neuk dit styf
gee pad daar voor hier kom die koning
styf handommie lyf sit my lekkerdingdoring.

Maar daarnaas is daar ook ander, teer en mooi verse. As die najaar kom, dink aan
sy geliefde J.C. Bloem:
Die najaarsrooiengeel hang weer die wêreld vol
ek loop op straat en dink aan J.C. Bloem
aan Het Verlangen en de Nederlaag
en aan sy nooit volprese herfmusiek...

Die najaar beteken ook die voortskrydende ouderdom en ‘de duisterende landen’
en ‘de verlatenheden van de dood’. Maar in hierdie tyd het daar tog nog 'n dag vol
heerlike lig gekom; dit was die sewentigste verjaars-

4
5

Palissandryne, p.122.
Op die flotinne, p.66.
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dag, die dag waarop die gelukwense letterlik na Izak toe gestroom het, en daaronder
was daar een van advokaat Swart, die President van Suid-Afrika. Wel 'n bewys van
'n groot waardering van groot en klein, van hoog en laag. Maar die noodlot het hom
nie toegestaan om lank daarvan te geniet nie want skaars twee maande later het
hy skielik op 'n Sondagmiddag gesterf. Dit was 'n groot verlies vir Suid-Afrika, vir
alle vriende en kennisse en in die eerste plek vir sy eggenote. Sy het haar smart op
'n baie waardige wyse gedra.
Op Boerneef is enkele verse van Gezelle van toepassing waarvan ik hier slegs
'n paar reëls van aanhaal:
Myn herte en mijn tale, mijn
zede en mijn zin
't is al zo van buiten, 't is
alzo van bin'
't ligt alles daar bloot op mijn handen!

In Suid-Afrika het prof. Opperman, wat jare lank 'n groot vriend en kollega van
Boerneef was, 'n kwartet aan hom gewy:
Ek dank jou vir jou menslike relaas
van stedelinge in 'n stad misplaas.
Wat anders is die lewe as 'n hunkering
verby die stoflike na 'n Boplaas.
J.A. VERHAGE

Voornaamste geschriften
Tweetalige woordeboek. Kaapstad 1931 (met D.B. Bosman).
Boplaas. Kaapstad 1938.
Pensie. Kaapstad 1938.
Van my Kontrei. Kaapstad 1938.
Vaen my kinderdae. Kaapstad 1939.
Stad en land. Kaapstad 1941.
Vlettervlei en Koesnaatjie. Kaapstad 1942 (Ons Kinderrakkie).
Sketsboek, Kaapstad 1947.
Teen die helling. Kaapstad 1956.
Krokos. Kaapstad 1958.
Ghaap en Kambro. Kaapstad 1959.
Mallemole. Kaapstad 1962.
Palissandryne. Kaapstad 1964.
Boerneef, 'n Keur uit sy prosa. Kaapstad 1967.
Op die Flottina. Kaapstad 1967.
Tafelberg praat Krotaal. Kaapstad 1968 (Bloemlesing).
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Antoinette Hendrika Nijhoff-Wind
's-Gravenhage 9 juni 1897 - 's-Gravenhage 22 mei 1971
Antoinette Hendrika Wind werd geboren in Den Haag, waarheen haar vader, een
in Venezuela werkzame ingenieur, haar moeder in 1896 alvast vooruitgezonden
had, zodat zij haar kind in het vaderland ter wereld kon brengen. Toen hij zelf nog
geen jaar later volgde, op het Franse schip Bourgogne, kwam hij bij een scheepsramp
om. Antoinette (Nettie) had nog een even ouder zusje, Gerdina (Gerda), waarmee
ze opgroeide en aan wie ze steeds sterk gehecht bleef. Na de dood van haar vader
leefden de meisjes onder de ‘schaduw van een gemis’, die een zekere melancholie
over het huishouden uitbreidde. Nettie's moeder hertrouwde niet. Ze was een
non-conformistische, artistiek gevoelige vrouw die zich had voorgenomen haar
dochtertjes een jeugd van regelmaat en opgewektheid te bieden, maar vaak won
de zwaarmoedige stemming. Daarbij kwam een zekere onrust als gevolg van
verhuizingen. Moeder en dochters woonden achtereenvolgens in Groningen, waar
de familie Wind vandaan kwam, logeerden lange tijd in Indonesië bij een tante
(officiersvrouw), streken neer in De Bilt (er waren Utrechtse professoren in de familie),
vanwaaruit de meisjes een paar jaar lager onderwijs in Utrecht volgden, en trokken
opnieuw naar Den Haag. Nettie Wind hield niet van schoolgaan, en haar zuster,
mevr. G. van Woerden-Wind, schrijft hieraan haar blijvende afkeer voor Den Haag
toe.
Het onderwijs zelf leverde geen moeite op, want Nettie en Gerda waren begaafd
genoeg. Ze liepen de in Den Haag destijds bekende school van juffrouw Boldingh
af, waarna Nettie naar het gymnasium ging. Ze schreef in het gymnasiastenblad
Rostra, maar alle onderwijs liet haar onvoldaan. Alleen de lessen van de Nederlandse
leraar, dr. Leenmans, en de klassieke talen hadden haar aandacht. Dr. Brakman
was de leraar die haar de oudheid liet kennen. De antieke beelden in de aula werkten
op haar verbeelding en toverden haar Griekenland voor als een ideaal paradijs. De
schrijfster Jeanne van Schaik-Willing, die hetzelfde gymnasium bezocht en een klas
hoger zat, werd in die jaren getroffen door Nettie's grote lichaamsbouw, haar sonore
stem, het volwassene en rijpe van haar persoon, zoals ze tussen de giechelige
schoolmeisjes van haar leeftijd stond: ‘Dit onkinderlijke scheen tot een van de
essentiële trekken van haar wezen te behoren.’ Nettie ontwikkelde in heel haar
optreden ‘een machtig pathos’,
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dat de ondergrond van haar natuur en werk is gebleven. Het was ook de inspiratie
van haar intense vriendschappen met andere meisjes, maar niet alleen van haar
‘pluralité sexuelle’: het modelleerde haar onafhankelijkheidszin en vrijheidsverlangen.
Toen Nettie zeventien was en nog op het gymnasium, voltrok zich de eerste
ingrijpende gebeurtenis in haar volwassen bestaan; zij leerde de dichter Martinus
(Pom) Nijhoff kennen. Het werd allengs een liefdesgeschiedenis in grote stijl, waaraan
de inmiddels uitgebroken eerste wereldoorlog en de mobilisatie in Nederland
dramatische accenten verleenden. Pom moest in dienst, eerst in de Haagse
Oranjekazerne, later als reserve-luitenant in Chaam. De ontmoetingen van de beide
jonge gelieven (Nijhoff was drie jaar ouder dan Nettie) namen een onvermijdelijk
verloop: in het voorjaar van 1916 trouwden zij; nog in hetzelfde jaar werd hun zoon
Wouter Stephan (Faan) geboren, en wel te Breda, want de jonge echtgenote was
haar man naar Brabant gevolgd.
Na de demobilisatie van 1919 woonde het jeugdige paar eerst een tijdlang in
Laren, maar vertrok mettertijd weer naar Den Haag: Nijhoff wilde zijn rechtenstudie
in Leiden voltooien. In deze tijd brak het eerste conflict uit, dat kenmerkend is voor
Nettie's gepassioneerde onafhankelijkheids- en rechtvaardigheidszin; een van Poms
vrienden, een begaafd en zeer individualistisch dichter, beging een daad aan een
jonge vrouw die Nettie voor onvergeeflijk hield. Pom koos de zijde van zijn vriend,
Nettie verliet de echtelijke woning en ging naar Parijs. Sindsdien kan men bij haar
spreken van een ambulant en ook ambivalent huwelijk; het contact tussen Pom en
Nettie werd niet verbroken, integendeel, zij waren vaak samen, maar die kant van
haar leven werd voor Nettie Nijhoff-Wind toch maar één element in haar bestaan,
een in toenemende mate intellectuele, artistieke voedingsbron: zij konden in
onbezweken wederzijdse sympatie lange gesprekken voeren over elkaars werk.
Nettie's emotionele leven lag elders. Vanuit Frankrijk was zij in Italië terechtgekomen,
dat haar fascineerde. Zij bleef er zeven jaar wonen, en dreef te Settignano bij
Florence een pension, in compagnonschap met een jonge Italiaanse, Maria Tesi,
die ‘eruitzag als een mooie jongen’: een echt volkskind dat de trait-d'union werd
tussen Nettie Nijhoff en de Italiaanse gewone mensen. In De Vier Doden heeft A.H.
Nijhoff onder meer haar herinneringen aan de na een fatale auto-rallye door de
Sahara omgekomen Maria Tesi op ontroerende wijze vastgelegd.
Pom Nijhoff bleef haar inmiddels in brief en gesprek aldoor aanmoe-
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digen om weer te gaan schrijven, en Nettie heeft dat mettertijd ook gedaan; maar
het had veel voeten in de aarde, en zou dat blijven houden. Nettie schreef het toe
aan het feit, dat zij onder het sterrebeeld van de Tweelingen geboren was en altijd
leefde naar ettelijke tegengestelde, zo niet vijandelijke levensstemmingen; de drang
tot schrijven bezweek keer op keer voor de drang tot praten, filosoferen, peripatetisch
in gezelschap van wie haar lief waren of bij wie zij begrip vond, en zij voelde daarna
vaak weinig behoefte meer om haar stemmingen of denkbeelden op papier te
brengen. Maar méér nog dan die ‘tweelinggedaante’ in haar innerlijk moet naar mijn
mening als oorzaak voor haar beperkt oeuvre haar onstuimige drang tot leven en
beleven worden aangemerkt; bij haar ging de existentie ver voor de kunst uit.
Sinds 1923 had Nettie Nijhoff haar zoon moeten missen; hij was op wens van de
patriarchale grootvader, de befaamde uitgever Wouter Nijhoff, naar Nederland
gestuurd om daar ter school te gaan. Het kan een van de redenen geweest zijn,
waardoor Nettie in 1927 naar Den Haag terugkeerde, zodat zij hem weer geregeld
terugzag. Ook de omgang met Pom Nijhoff werd versterkt; Pom erfde duizend gulden
van een ver familielid waarvoor hij een Fordje kocht. Zij leerden zichzelf autorijden
op de Scheveningse boulevard, wat toen nog mogelijk was; het ‘sombere Den Haag’
werd er voor haar vrolijker op, zeker mede door het feit dat Nijhoff, die in deze tijd
met Jan Kalff van Monumentenzorg over Walcheren reisde, onder tegen de duinenrij
van Biggekerke (Valkenisse) een ideaal plekje voor een buitenhuis had ontdekt. De
grond werd aangekocht, het buitenhuis kwam er ook; in 1930 werd het voltooid. Op
het hek van de inrijlaan werd de naam Antoinette geschilderd.
Het landhuisje van Valkenisse is voor Pom, Nettie, hun zoon en al hun goede
vrienden en vriendinnen een aantrekkingspunt van bijzondere charme geworden
en gebleven. Ieder bracht er mee wat hem dierbaar en vertrouwd was, door de jaren
heen, en merkwaardige kennismakingen kwamen er tot stand. Als ooit de
geschiedenis van literaire huizen in Nederland geschreven wordt, dient het zeker
met Muiderslot, Wildenborch en Hofwijk te worden genoemd.
In die dertiger jaren was er overigens rond Pom en Nettie een andere crisis
gaande, die hun leven louter van de stoffelijke zijde raakte. Wouter Nijhoff had
gewild, dat Pom in de zaak kwam; hij liet hem er, verlicht despoot die hij was, ook
een tijdlang werken. Sterker nog: Nettie zelf werd in het bedrijf ingeschakeld, en
wel op de boekhoudafdeling, en
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kleinzoon Faan, die het wegens taalmoeilijkheden niet op de middelbare school kon
bolwerken, kreeg te horen dat hij wel op de pak-afdeling kon komen werken. Het
waren schikkingen van bovenaf die niet bepaald gewaardeerd konden worden door
het dichterlijk en wezenlijk bohémien stel mensen, voor wier bestwil ze getroffen
waren. Nijhoff heeft vaak met perverse koketterie de gedachte opgeworpen, dat hij
zeker gedeugd zou hebben voor een geordende, zakelijk bourgeois-carrière; nog
omstreeks 1950 zei hij tegen zijn zoon: ‘Ik had jurist moeten worden, een solide
bestaan, vader van twaalf kinderen...’ Nettie zag al vanaf het begin zonder frase
dat er voor Martinus Nijhoff maar één weg open lag: die van het dichterschap. Zij
moest de maker van De wandelaar en Vormen voorhouden de zaken te laten waaien
en de poëzie te dienen (Nijhoff was natuurlijk nooit iets anders van plan geweest).
Nettie's tweezijdig, revolutionnair karakter werd in de eerste plaats begrepen door
haar moeder en zuster, maar ook haar schoonmoeder bleek te beseffen wat er in
de jonge vrouw woelde. ‘Begrip’ en ‘wanbegrip’ spitsten zich in 1931 al spoedig toe
rondom Twee meisjes en ik, de roman die Nettie Nijhoff na veel strubbelingen en
probeersels in haar laatste Italiaanse tijd had geschreven. Het feit van dit eindelijk
doorgebroken schrijverschap betekende meer voor haar toekomst dan de
bedisselingen van een kommervolle schoonvader. In de Nederlandse literatuur was
deze liefdesgeschiedenis van een nog zelden vertoonde menselijke en wereldse
openhartigheid. De sterke aanpak en het feit dat de ‘ik’-verteller een medicus is,
wekten bij menige recensent de veronderstelling dat A.H. Nijhoff een man was, wat
Nettie en haar vrienden veel pret moet hebben bezorgd. De kritiek was sterk
verdeeld; vooral in Roomse en Protestantse kring wekte de roman veel weerstand;
ook de Haagse criticus Frits Lapidoth vond het boek een toonbeeld van ‘verwildering
en ontaarding’. Maar de bewonderende stemmen waren talrijk, en daaronder geen
geringe: Jan Campert, Jeanne van Schaik-Willing en J.J. Slauerhoff (die destijds
kronieken schreef in de Nieuwe Arnhemse Courant) haalden A.H. Nijhoff als nieuw
en volwassen talent met overtuiging in.
Het schrijven werd nu voor Nettie Nijhoff in feite een verplichte, maar blijvend
problematische zaak. De existentie zou steeds voor de kunst uit blijven gaan. En
deze existentie maakte juist rond het schrijven en publiceren van Twee meisjes en
ik een van de belangrijkste levens-ontmoetingen mee, die Nettie Nijhoff gekend
heeft. Het was haar kennismaking met de Engelse beeldende kunstenares Marlow
Moss, een leerlinge van de be-
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roemde Fernand Léger. Marlow Moss woonde of reisde afwisselend op het vasteland
en verbleef dan weer in haar geboorteland Cornwallis. Lange treinreizen naar
Penzance brachten Nettie Nijhoff omstreeks 1930 herhaaldelijk in de richting van
Land's End en meer nog naar een geheel nieuwe wending in haar levensloop. ‘Miss
Moss’ zoals de vrienden van A.H. Nijhoff haar gekend hebben, was een uitzonderlijke,
introverte figuur, nog uitzonderlijker naast de kloeke Nettie met haar ‘machtig pathos’
door haar minieme, nagenoeg immateriele verschijning, haar Brits ascetisme (‘ze
sliep in een heel klein bedje, in een opgeknoopte nachtpon als een non, 's winters
dik gekleed en met de ramen open,’ vertelde mij een van Nettie's vriendinnen), dat
vergezeld ging van eenzelfde ascetische stijl in het creatieve. 1931 of '32 heeft Moss
door bemiddeling van Nettie te Parijs kennis gemaakt met Piet Mondriaan (de Nijhoffs
kenden hem nog uit Laren), en de kubistisch-geometrische, structurele werkwijze
van Léger kreeg sindsdien onder Mondriaans invloed in haar werk een rationele
abstractie, die gevoegd bij een voorkeur voor het totaal witte vlak de ingetogen
kracht van Moss' rijpe werkstukken uitmaakt.
Na de publicatie van haar roman Twee meisjes en ik is Nettie Nijhoff met Marlow
Moss naar Parijs vertrokken, alwaar een intens doorleefde periode voor haar aanbrak.
Parijs betekende: een kosmopolitische omgeving, omgang met originele mensen,
praten, filosoferen, kunst doorgronden. Het betekende ook dat Nettie Nijhoff maar
met moeite tot schrijven kwam, omdat zij zich geheel ondergeschikt gemaakt had
aan de kunst van Marlow Moss. Zij verkeerden voornamelijk in het milieu van de
beeldende kunstenaars rondom het tijdschrift Abstraction-Création dat zij uit hun
eigen smalle beurzen betaalden: Mondriaan, Arp, Schwitters, Van Doesburg,
Brancusi.
In 1933 zette Nettie Nijhoff in gezelschap van Marlow Moss voor de eerste keer
voet op de grond, die ze als gymnasiaste van ver had geïdealiseerd: ze maakten
een reis naar Griekenland. Het moderne Griekenland werd een minstens zo stralende
inspiratiebron als het antieke; Nettie Nijhoff voelde zich op slag verbonden met land
en mensen, en sloot vriendschappen die ze schriftelijk en toegewijd onderhield tot
de barbaarse ontwikkeling van de Europese geschiedenis dat onmogelijk maakte.
In haar interview met Bibeb heeft Nettie Nijhoff uitvoerig en met ingehouden
1
lyrische emotie over die periode verteld, die alleen gebroken werd door tijdelijke
bezoeken aan het vaderland.

1

Vrij Nederland, 1 juli 1967.
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In 1937 besloten Nettie Nijhoff en Marlow Moss om zich blijvend in Frankrijk te
vestigen en kochten daartoe een huis in Normandië, ondanks de waarschuwende
woorden van hun bankmanager, dat er een oorlog op til was en dat buitenlanders
grote kans liepen om Frankrijk te moeten verlaten. Die oorlog brak inderdaad in '39
uit, en inderdaad werd het toen voor buitenlanders wel heel moeilijk zich in een
oorlogvoerend land te bewegen. Op avontuurlijke wijze werden zodoende Nettie
Nijhoff, Marlow Moss en Pom Nijhoff in het huis te Biggekerke tezaamgebracht,
terwijl Faan Nijhoff, die tot dan toe als fotograaf te Parijs gewoond had, zich ook bij
hen voegde. Het huis scheen korte tijd een toevlucht in de storm, tot de mobilisatie
van '39 deze illusie brak: Pom Nijhoff werd opgeroepen als reserve-kapitein en Faan
Nijhoff meldde zich vrijwillig voor de dienst. ‘Je moet bij een licht wapen gaan,
bijvoorbeeld bij de luchtafweer,’ had zijn vader gezegd: ‘er komen toch geen
vliegtuigen.’ Helaas kwamen de vlieguigen wel: op de 10e mei 1940 beheersten zij
het Nederlandse luchtruim; Duitse legers liepen ons land onder de voet. De Nijhoffs
wisten er nog voor te zorgen dat Marlow Moss via IJmuiden naar Engeland ontkomen
kon. Nettie bleef in Den Haag. Vader en zoon Nijhoff (de eerste met een beenwond)
verlieten de militaire dienst na de capitulatie; in de zomer van 1940 keerde het drietal
per fiets naar Zeeland terug...
Nettie Nijhoff had in de Franse jaren weinig geschreven; in de vage, voorlopige
en onduidelijke begintijd van de bezetting verzamelde zij de door haar geschreven
vier novellen tot een bundel; nog net voor het in werking treden van de Kulturkammer
verschenen haar Medereizigers (1942). Uit een oogpunt van ‘pure’ literatuur zijn
het waarschijnlijk haar minst aanvechtbare creaties, die ook in de latere uitgave
onder de titel Het veilige hotel (1954) veel nieuwe lezers en bewonderaars vonden,
psychologisch knap als zij zich toonden, soms deprimerend, soms bijtend geestig,
soms hard, altijd alert en werelds; een schooljongensverhaal als ‘Archie’ staat in de
moderne Nederlandse literatuur eervol naast Vestdijks ‘Bruine vriend’. Het zijn
tegelijk typisch verhalen uit een nu voorgoed voorbije tijd en over een voorbije
geestesgesteldheid - de wereld van de dertiger jaren, die toen zo prikkelend, nu al
zo nagenoeg-onschuldig geworden is. Al voor de Medereizigers verschenen, had
de grimmige loop van de oorlog ook Nettie Nijhoff achterhaald. In 1942 was het
onduidelijke en voorlopige in de bezettingsfeer verdwenen. De guerilla met de
bezetter was begonnen. Het verzet ontwikkelde zich met verbeten moed
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en zware offers. Als bij allen die nu tot de oude generatie behoren, lieten de
dagelijkse ervaringen diepe sporen na in het gevoelsleven van A.H. Nijhoff. De
Nijhoffs verkregen onvermijdelijk verbinding met de illegaliteit, vooral toen hun huis
in Biggekerke de aandacht van de bezetters getrokken had. Begin 1942 verschenen
twee Duitse officieren op de stoep; zij verklaarden: ‘Das Haus gefällt uns.’ Het
betekende dat de Nijhoffs twaalf uur kregen om alles te ontruimen en onveranderd
achter te laten. Nettie pakte de nodigste dingen in en Pom Nijhoff begon alles los
te draaien wat vast zat, terwijl de Duitsers gromden dat de stomme Hollanders er
niets van begrepen, wat Nijhoff beaamde: ‘Juist, wij snappen er nooit iets van.’
Nijhoff zag de toekomst donker in en achtte het huis ‘voorgoed verloren’. Hij begaf
zich naar Amsterdam, terwijl Nettie Nijhoff en Faan een woning wisten te krijgen in
Breda, alwaar zij de oorlogstijd doorleefden en doorleden. De tijd van de
Medereizigers, de tijd van het interessante maar ‘kleine’ individuele lotgeval, leek
jaren ver weg. Er was nu een collectief mensenlot, er waren verzet, er waren
verzetsvrienden. Het was Nettie's derde, alles-omwoelende existentiele ervaring:
haar sluimerende voorkeur voor ‘links’, haar revolutionair sentiment, haar drift tot
de vrijheid werden enorm gestimuleerd; maar zo ook haar geschonden rechtsgevoel,
haar gramschap, haat, bange verwachtingen en het verdriet om het verlies van
dierbare vrienden. De eerste hartaanval die zij doorleefde - vlak na de bevrijding was van al die spanningen en schokken zeker het resultaat.
Het tegenstrijdig pathos van de bezettingsjaren vinden wij in directe vorm terug
in de twee eerste werken die A.H. Nijhoff na de oorlog liet verschijnen: Geboorte
(1945), en De dagen spreken (1946), novellistisch, zelfs schetsmatig op het papier
geworpen impressies, half dagboek, half fictie, zeker niet haar beste werk, maar
misschien anderszijds - zij het wat eenzijdig - typisch voor de manier waarop haar
gekweld hart en menselijke bewogenheid reageerden op de ‘années terribles’ van
onze eeuw. Voor het eerst horen we hier bij Nettie Nijhoff een toon van bitterheid,
van sarcasme en zelfs van ontgoocheling: niet het verzet, wel de barbarij waartegen
het zich richtte wakkerden een latent pessimisme in haar wezen aan. Het heeft A.H.
Nijhoff steeds verbaasd en ook wel pijn gedaan, dat H.M. van Randwijk weigerde
om De dagen spreken (of fragmenten ervan) in het na 1945 door hem geredigeerde
Vrij Nederland op te nemen.
In de zomer van '45 - ze was wonderlijk snel van haar hartaanval genezen - werd
zij door Pom Nijhoff en een nieuwe vriend, de Haagse uit-
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gever (en veel meer dan dat) Bert Bakker uit Breda gehaald en naar Den Haag
gebracht, waar de firma Nijhoff in de kleine Kazernestraat een magazijn met een
uniek soort optrekje bezat. Hier, waar in oorlogstijd onderduikers onder de trap
verborgen werden, bleven Nettie Nijhoff en haar zoon tot ongeveer 1950 wonen een verblijf dat uiteraard onderbroken werd door hernieuwde reizen van Nettie naar
Engeland, naar de gelukkig hervonden Marlow Moss. Het was in deze tijd, dat A.H.
Nijhoff's tweede roman van omvang en betekenis ontstond, De vier doden
(verschenen 1950), een indrukwekkend memento van de bezettings- en
verzetsperiode. Wat Nettie in die tijd was gaan bezighouden, - het algemene lot en
het recht van de persoonlijkheid, liefde, sekse en vriendschap, de opstand tegen
de slavernij van buitenaf, en het juk van het in ons gelegde fatum - alles werd
voorgedragen met een pathos dat de lezer aangrijpt, alhoewel het boek bij ettelijke
beoordelaars ook onbehagen wekte door de lang uitgesponnen dialogen en
filosofieën die de compositie schenen te breken en het ‘literaire’ element te
ondermijnen. Tot de strengere critici van het werk behoorden S. Vestdijk, die de
‘discussiedrift’ van A.H. Nijhoff als roman-element afwees en weemoedig meende
te moeten herinneren aan de ‘frisse windstoot’ die Twee meisjes en ik destijds had
2
meegebracht, en Jeanne van Schaik-Willing, die zich bang toonde voor het
‘doorslaan’ van de anders zo door haar bewonderde schrijfster in haar verdediging
van de vrijheid op elk gebied, waarmee zij een ‘gevaar’ dreigde te scheppen voor
de ‘ongevormden en snobs’ om grenzen en stelregels van de normaliteit omver te
3
stoten. Ook G. Stuiveling meende dat de morele keuze door A.H. Nijhoff niet juist
was gesteld, al vond hij het boek ‘merkwaardig, in veel opzichten
4
bewonderenswaardig.’ Johan van der Woude werd sterk getroffen door de ‘twee
tegenstrijdige kanten’ (het gepassioneerde en het geresigneerde) in A.H. Nijhoff's
talent ‘die niet [konden] samengaan,’ maar prees in de roman ‘het geheel eigen
5
karakter, een eigen gezicht.’ Bewondering kwam van W. Wagener, Emmy van
Lokhorst, van het weekblad De Groene (C.J. Kelk?), van W.L.M.E. van Leeuwen,
L. Th. Lehmann, H.A. Gomperts, C.J.E. Dinaux, Willem Brandt en vele anderen.
Bezwaren bleven bij het gelovig volksdeel waarvan zich Jos Panhuysen de tolk
maakte toen hij de lectuur van het werk met alle kracht

2
3
4
5

Algemeen Handelsblad, 17 maart 1951.
Critisch Bulletin, maart 1951.
VARA-uitzending, 13 januari 1951.
Vrij Nederland, 24 februari 1951.
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afried, wat niet wegnam dat een C. Rijnsdorp bij de derde druk van het boek
verklaarde diep getroffen te zijn door het non-conformisme van de schrijfster, alsmede
7
door de uit haar boek sprekende ‘grote, deerniswekkende eenzaamheid’. Het was
duidelijk dat A.H. Nijhoff haar definitieve voorname plaats in de Nederlands letteren
reeds veroverd had.
Er kwam een wijziging in het persoonlijk leven van Nettie Nijhoff, toen zij in 1950
toestemde in een formele scheiding van Pom Nijhoff, die kort daarop met de actrice
Georgette Hagedoorn trouwde. Daar er geen huizen te krijgen waren, woonde Nettie
enige tijd op een woonboot in Leidschendam; doch na de dood van Pom in 1953
viel haar het huis in Biggekerke toe, dat na de ramp van Walcheren weer bewoonbaar
was gemaakt, en dat nu opnieuw een centrum werd van ontmoetingen met vrienden
en bekenden. Inmiddels had Nettie Nijhoff zich onder de aanmoedigende pressie
van Bert Bakker gezet tot het schrijven van een nieuwe roman, een werk dat in de
eerste plaats psychologisch en beeldend zou moeten zijn (als had zij zich het verwijt
van haar ‘discussiedrift’ toch wel aangetrokken). Het werd Venus in ballingschap,
eerst in vervolgen verschenen in het door Bert Bakker opgerichte en door hem
alleen geredigeerde Maatstaf, en in 1955 in boekvorm gepubliceerd. De ondertoon
van deze (laatste) roman is donkerder en tragischer dan van het meeste werk: het
vertelt het verhaal van een ‘indringster’ in een primitieve gemeenschap, die door
de hele dorpsbevolking begeerd en gehaat wordt; een tragedie die eindigt in een
drijfjacht, een kwasi-Griekse climax van het noodlot, dat slechts in de verbeelding
wordt opgeheven door de spoorloze verdwijning van de jonge vrouw, die zoveel
passies wakker maakte. De verbeelding speelt in dit boek helemaal een sterke rol;
men kan de irreële elementen van de roman misschien ook uitvloeisels van
symbolisme noemen. Opnieuw stuitte de kritiek daarmee op het hybridisch karakter
van de roman; opnieuw scheen er voor Nettie Nijhoff als schrijfster geen artistieke
verzoening mogelijk. Het kon niet anders dan de weerspiegeling zijn van een in het
menselijk bestaan niet te verwerven harmonie. Er was in Nederland en daarbuiten
na de oorlog al te veel, dat verzet, verbittering en afwijzing bij haar opriep; haar
onmiskenbaar sociaal gevoel neigde aldoor tot een anarchistisch (zelf)verweer.
In 1955 was Faan Nijhoff in haar opdracht naar Griekenland gegaan om er de
mensen op te zoeken, waarmee zij in het verleden contact had ge-

6
7

Binnenhof, 21 april 1951.
De Rotterdammer, 9 januari 1965.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

242
had. Het was het begin van een hele ‘Griekse’ periode: niet alleen werd het contact
door hernieuwde bezoeken hersteld, maar Nettie Nijhoff leerde ook vloeiend Grieks
spreken. Zij vond bij mensen, met wie een onmiskenbare zielsverwantschap haar
verenigde, een gelukkig tegenwicht tegen de Europese misères die haar plaagden
en het verdriet over de dood van Pom Nijhoff dat haar vervolgde. In 1958 trof haar
een tweede zware slag: Marlow Moss overleed, kort na een fraaie
overzichtstentoonstelling van haar werk in het Amsterdamse Stedelijk Museum.
Voor het eerst besloop het spook van de eenzaamheid, een van de ergste plagen
die haar had kunnen overkomen, Nettie's bestaan. Haar zoon had zich in 1959 in
Lausanne gevestigd; zij sleet nu maanden aaneen in haar Atheense flat, in het witte
zonlicht, tussen mensen wier wezen en levensstijl haar in toenemende mate
sympatiek waren. Zij zette een nieuw boek op, waarvan slechts een fragment bestaat;
het had Malista moeten heten, naar een Griekse uitdrukking die wil zeggen: ‘Zo is
't goed’. De symboliek van dit nooit voltooide, afgebroken werkstuk is bijna
aandoenlijk. Als steeds werkten bij haar leven en kunst elkaar tegen; de eenzaamheid
van het leven groeide om haar heen, terwijl zij de mensen zo nodig had; en zij bezat
niet als vele auteurs haar werk als vlucht en toevlucht. Die eenzaamheid en een
beginnend gevoel van lichamelijk ziek-zijn werden fatale remmen voor haar
creativiteit. Het enige wat zij in de zestiger jaren tot stand bracht, was een vertaling
van de destijds opzienbarende roman Olivia, door Olivia (de schrijfster bleek
mettertijd Dorothy Bush te heten).
De politieke ontwikkeling van Griekenland deed haar in toenemende mate pijn.
De staatsgreep van de kolonels in mei '67 betekende voor haar een hoon jegens
de antieke bakermat van de demokratie. Zij besloot met een zwaar hart om naar
Nederland terug te keren. ‘Op de dag van mijn vertrek was Athene een stad vol
tanks,’ zo vertelde ze later zelf, ‘en niemand wist waarom. De tranen liepen mij over
de wangen.’
Het was aan de vooravond van haar zeventigste verjaardag. Aan haar zestigste
in 1957 was door de pers vrij veel aandacht besteed; die van 1967 werd een
feestelijke triomf. Pers en TV waren bestendig aanwezig, zowel in het huis te
Biggekerke (waar nu het nagelaten beeldende werk van Marlow Moss zich bevond)
als rond de Middelburgse Abdij, waar een hulde-diner gegeven werd, waaraan een
ongekend aantal vrienden en familieleden deelnam. De mengeling van droeve en
komische incidenten aan dit feestmaal was merkwaardig; uitbundige toasten en
gezelschapsspelen wisselden af met momenten van een merkwaardige ernst, die
zelfs

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

243
(althans voor mij) beklemmend werd, toen Nettie Nijhoff, onmiskenbaar ziek en toch
indrukwekkend statig en machtig, haar vrienden dankte: ‘Ik had dit feestmaal niet
voorzien, nauwelijks gewenst; ik had mij als de oude olifant, die weet dat hij moet
sterven, terug willen trekken in de afzondering en de vergetelheid... Nu ben ik blij
dat ik temidden van jullie zit...’
Afzondering en vergetelheid zouden ook voor Nettie Nijhoff volgen. Het is of de
laatste jaren van haar leven zich in toenemende stilte voltrekken. Zij kan moeilijk of
in 't geheel niet meer tot schrijven komen. Zij verplaatst zich al bezwaarlijker en met
al meer tegenzin. De bezoeken van oude vrienden, zoon en zuster breken de
eenzaamheid. Als zij zich in 1970 weer in haar geboortestad vestigt, aan de
Conradkade in Den Haag, de ‘sombere stad’ waar ook haar zuster woont, is dat het
begin van een langgerekt einde. Gerda van Woerden-Wind, die haar in Biggekerke
al bij tussenpozen verzorgd had, wordt nu haar trouwe verpleegster en toeverlaat.
Maar ook deze zorg kan het lange proces van pijnen en uitputting niet opheffen.
Voor Nettie Nijhoff kwam de moeizame dood op 22 mei 1971, in het Rode
Kruis-Ziekenhuis waarheen zij de laatste maand van haar leven was overgebracht.
Tijdens haar leven hadden de zusters Nettie en Gerda wel over sterven, begraven
of cremeren gesproken. Nettie had toen de wens geuit dat haar as in zee zou worden
gestrooid, zoals die van Marlow Moss welke in Cornwallis aan de oceaan was
toevertrouwd. In Nederland bleek echter asverstrooiing in zee niet te zijn toegestaan.
Alsdan had Nettie besloten dat zij na haar dood moest worden begraven op het
kleine kerkhofje in de duinen bij Biggekerke. Dit is gebeurd. Slechts twee kranten
vermeldden haar overlijden; een ervan schreef dat zij in Biggekerke gestorven was.
De begrafenis is velen ontgaan. Een klein aantal mensen, waaronder haar zoon en
haar zuster, bracht haar grafwaarts. Later werd door Faan Nijhoff een marmeren
constructie van Marlow Moss als gedenkteken op het graf geplaatst.
Nettie Nijhoff was een grote natuur, een vrij en humaan karakter. Ze zei nooit iets
lichtvaardigs, wat niet betekende dat zij niet graag lachte. Ik heb haar bij gewaagde
verhalen van Bert Bakker horen schateren, en zij was dol op kwinkslagen. Maar de
grond van haar wezen was ernst. Onafhankelijk en diep van geest (ook filosofisch
een anarchiste) oefende zij onverbiddelijke kritiek op wat haar niet zinde: geweld,
ambtenarij, partijpolitiek, corruptie in elke vorm. Zij was loyaal in haar vriendschap-
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pen; in 1956, toen de schrijver van deze regels en enkele anderen na de troebelen
in Hongarije, uit het Nederlandse PEN-centrum werden geroyeerd, verliet ook zij uit
sympathie met de uitgedrevenen de PEN-club. Zij stond lange tijd op het standpunt,
dat de Russische samenleving een nieuwe, eigen vrijheid had ontwikkeld, maar zij
schroomde niet haar vergissing toe te geven toen de vervolging van dissidente
auteurs en intellectuelen herbegon. Zij hield veel van de jonge literatuur, inzonderheid
waardeerde zij G.K. van het Reve; maar zij verklaarde tegelijk: ‘Laten die jongens
niet doen alsof zij de sex hebben uitgevonden!’ Zij wees partijstelsels af; maar in
de strijd voor de verdrukten en gekrenkten koos zij intuïtief de zijde van de meest
benadeelden; voor wat het Nabije Oosten betreft betekende dat bijvoorbeeld afwijzing
van de Israëlische politiek en sympathie voor de Palestijnen. Het diepst gekrenkt
werd zij door de nergens verworven gelijkstelling van mannen en vrouwen. Zij was
verontwaardigd toen dr. Marga Klompé bij haar ambtsaanvaarding bloemen kreeg
van de mannelijke ministers; deze ‘hoofsheden uit een vervlogen tijd’ deden haar
als vernedering aan. Over de dood en het doodgaan verklaarde zij in een interview:
‘De dood hoort bij het leven. Op mijn leeftijd zijn er voor mij veel doden... Het wordt
voordurend stiller om me... Ik zal nooit vergeten dat mijn zoon, toen zijn vader was
gestorven, zei: ‘verdwenen zonder adres achter te laten.’ Dat is nu de sensatie van
de dood. Je hebt geen adres meer. Ik geloof niet aan een leven na dit leven. Ik
geloof dat de mens blijft voortleven in het leven. Er zit immers veel meer eeuwigheid
8
in het leven dan in de dood.’
Die eeuwigheid in het leven - het volmaakte, elementaire begrip van het zijnde,
nagenoeg spinozistisch - heeft A.H. Nijhoff met heel de grondige hevigheid van haar
aanleg gezocht, nu en dan gevonden, tot element van haar leven en werk gemaakt
waar zij het betrapte. Zij was uniek als mens, opmerkelijk als schrijfster; en meer
dan mens en schrijfster was zij misschien, zoals een van haar oudste vriendinnen
het tegen mij uitdrukte: ‘een verschijnsel’. Het fenomeen A.H. Nijhoff is gekomen
en gegaan; de glans ervan blijft ons, haar vrienden en tijdgenoten, vergezellen.
sept.-oct. 1972
THEUN DE VRIES

Voornaamste geschriften
Werken van A.H. Nijhoff
Twee meisjes en ik. Amsterdam 1939 (roman).

8

Provinciale Zeeuwse Courant, 3 juni 1967.
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Medereizigers. Amsterdam [1942] (novellen; in 1954 herdrukt als Het veilige hotel).
Geboorte. Utrecht 1945 (novelle).
De dagen spreken. 's-Gravenhage 1946 (oorlogsimpressies).
De vier doden. Amsterdam 1950 (roman; de tweede druk, 1956, onder de titel De
brief).
Venus in ballingschap. Amsterdam 1955 (roman).
Màlista (onvoltooid romanfragment in handschrift; niet uitgegeven).
Over A.H. Nijhoff schreven onder anderen
Jeanne van Schaik-Willing in Salamanderboek, Amsterdam, Querido, 1938.
Emmy van Lokhorst in Critisch Bulletin 14, 1947, p.503 vlg.
G.H.'s-Gravesande in Het Boek van Nu 1, 1948, p.176 vlg.
M. Moss in Singel 262. Amsterdam, Querido, 1949, p.54 vlg.
B. Stroman in Overzichten in Indrukken. 's-Gravenhage 1951, p.64 vlg.
A.H. Nijhoff over zichzelf
Zeventien auteursgeheimen in Singel 262, Amsterdam, Querido, 1957, p.69 vlg.
Interview met de Provinciale Zeeuwse Courant, 3 juni 1967.
Interview met D.F. van de Pol in Het Vaderland, 9 juni 1967.
Interview met Bibeb in Vrij Nederland, 1 juli 1967.
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Jan Cornelis Hendrik de Pater
Bleiswijk 26 november 1887 - 's Gravenhage 6 augustus 1971
Benoorden Rotterdam, aan de basiszijde van de driehoek Delft-Gouda-Rotterdam,
ligt het Zuid-Hollandse dorpje Bleiswijk, waar in 1887 Jan Cornelis Hendrik de Pater
werd geboren. De vader stierf op drieënveertigjarige leeftijd, toen zijn zoontje nog
maar anderhalf jaar oud was, zodat de moeder alleen moest zorgen voor de
opvoeding van ‘Jos’ en zijn een paar jaar oudere broertje.
Van de lagere school in zijn geboorteplaats behield Jos zijn gehele leven de
herinnering aan een oude, vrome onderwijzer die zo boeiend kon vertellen uit de
vaderlandse geschiedenis. In Rotterdam bezocht hij de christelijke hogere
burgerschool. Na het behalen van zijn einddiploma in 1907 bereidde hij zich via het
staatsexamen-alfa voor op een universitaire studie in de letteren. Zoals te verwachten
viel werd dit Leiden, waar hij Nederlandse letteren en geschiedenis studeerde bij
de hoogleraren Kalff, Verdam, Uhlenbeck, Bussemaker en Blok.
Nog in zijn studententijd schreef De Pater, op aanwijzing van prof. Kalff, een kort
artikel in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde over ‘Het lied van de
Zilvervloot’. Dit onderwerp hield hem in zijn laatste studiejaar sterk bezig (een
doctorale scriptie misschien?), gezien een parallelle publicatie in het jaarboekje van
de studentenvereniging SSR, waarvan hij een vooraanstaand lid was. Een late uitloper
van deze occupatie is te vinden in de twaalfde stelling van zijn drie jaar later
verschenen proefschrift over De Raad van State nevens Matthias. Die stelling luidde:
‘Het refrein van Heye's Nieuw Lied van de Zilvervloot is niet oorspronkelijk.’ Nog
enkele andere stellingen hingen samen met zijn interesse voor de letterenstudie.
Zo insisteerde hij in stelling 14 op een taalkundige herziening van de toenmalige
grondwet. Afwijzend daarentegen stond hij tegenover de eventualiteit van het kiezen
van een bijbels verhaal als dialectspecimen (stelling 15). Maar blijkens het onderwerp
van zijn dissertatie ging dr. De Pater's eigenlijke belangstelling toch meer uit naar
de geschiedenis. Dit werd door hem als het ware symbolisch aangeduid in de
dertiende stelling waarin hij poneerde, dat de literaire geschiedschrijving zich moest
aansluiten bij de politieke geschiedenis.
Reeds vóór het doctoraal examen ging hij voor de klas. Eerst in een tijdelijke
betrekking aan de christelijke HBS in Rotterdam (van 1 septem-
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ber 1913 tot 31 mei 1914); daarna in Den Haag (1 september 1914-31 augustus
1917). Een en ander dwong hem het voor zijn promotie noodzakelijke werk in het
Rijksarchief te Brussel in het jaar 1916 in de zomervakantie te verrichten. Nadat hij
eerst nog per 1 september 1917 zich opnieuw verbonden had aan de Rotterdamse
HBS werd dr. De Pater met ingang van 1 maart 1919 benoemd tot leraar in nederlands
en geschiedenis aan het 's Gravenhaagse christelijke gymnasium. Deze betrekking
heeft hij zonder onderbreking bekleed tot zijn vijfenzestigste jaar (1953). Een paar
maanden na deze laatste, definitieve, benoeming trouwde hij met mejuffrouw C.H.
Höweler, uit welk huwelijk een zoon en twee dochters geboren werden. Tijdens zijn
leraarschap was dr. De Pater als medewerker verbonden aan diverse weekbladen,
maandschriften en wetenschappelijke periodieken. Menig literair werk, verscheidene
historische romans en een groot aantal historische publicaties bracht hij op deze
manier onder de aandacht van het lezend publiek en van vakgenoten. Zijn recensies
golden als ter zake kundig en ten volle verantwoord.
Op het eind van de jaren twintig kwam van de pers het eerste van de twee kloeke
delen van de bronnenpublicatie Weensche Gezantschapsberichten, die hij te zamen
met de Hongaarse hoogleraar G. von Antal in de grote RGP-serie verzorgde. In 1931
verscheen van zijn hand het zesde deel van het Handboek der Algemene
Geschiedenis van Van Gelder-Japikse. Daarin behandelde hij de periode van de
Reformatie en de godsdienstoorlogen tussen de jaren 1517 en 1660. De politieke
en kerkelijke geschiedenis staan in dit deel centraal, zo veel mogelijk in een
synchronistisch kader gerangschikt. De economische factoren blijven op de
achtergrond omdat ze, volgens de schrijver, in die tijd nog een ondergeschikte rol
speelden. Kunst en wetenschap worden niet verwaarloosd maar krijgen wel een
aparte plaats, omdat de auteur hun verband met het staatkundig leven moeilijk
definieerbaar acht. Dr. De Pater hechtte niet aan een strikte onderscheiding tussen
politieke, economische en culturele geschiedenis. Hij ging uit van een ruime opvatting
betreffende het begrip ‘cultuur’ en definieerde deze als ‘een ingrijpen in de natuur’.
Alles wat tot de samenleving in betrekking staat, vormt, naar De Pater's mening, de
cultuur van een volk. Vandaar dat hij staat en maatschappij evenzeer bepalend
achtte voor de cultuur van een volk als kunst en wetenschap, welke gewoonlijk tot
de cultuur in engere zin worden gerekend.
In hetzelfde jaar, waarin het laatst genoemde werk verscheen, werd dr. De Pater
benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letter-
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kunde. Uit dien hoofde schreef hij in 1946 een levensbericht over zijn vriend en
collega dr. N. van der Laan. Zijn reputatie als bekwaam historicus was voor goed
gevestigd. Dat bleek bijvoorbeeld ook toen een jaar of wat later zijn medewerking
werd gevraagd voor het achtdelige verzamelwerk Geschiedenis van Nederland,
onder redactie van prof. H. Brugmans. Daarvan nam hij de geschiedenis van de
Tachtigjarige oorlog (delen drie en vier) voor zijn rekening. Deze stof lag hem
bijzonder. Altijd is zijn belangstelling bij voorkeur uitgegaan naar de geschiedenis
van de tweede helft der zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Hij trof
het dan ook, dat met name in de vooroorlogse jaren telkens aandacht kon en moest
worden gevraagd voor memorabele feiten en leidende figuren uit onze vrijheidsstrijd
en de daarmee parallel lopende Dertigjarige oorlog. Aan deze omstandigheid danken
we zijn speciale studies over de door hem diep vereerde Prins Willem van Oranje,
over Marnix van St. Aldegonde, Philips II, de Unie van Utrecht, Jan Pieterszoon
Coen, Gustaaf Adolf enz. Zo nam hij gedurende een aantal jaren met ere een plaats
in naast christen-historici als Goslinga, Van Schelven, Smit en Sneller. In, maar ook
buiten deze kring had zijn woord gezag. Een sterke gezondheid en een stalen
geheugen stonden hem ten dienste bij de studie waarmee hij zich in spaarzaam
gewonnen vrije uren bezighield.
In zijn geschiedbeschouwing trachtte dr. De Pater te redeneren vanuit de door
hem beschreven tijd. Hij beschouwde het als onjuist het verleden critisch te
benaderen vanuit de tijd waarin men zelf leeft, gedachtig aan de door hem
onderschreven uitspraak: ‘Die Geschichte ist nie Richterin, sondern allzeit
Rechtfertigerin.’ Het ging er volgens hem vooral om, tot een goede vraagstelling te
komen omdat alleen langs die weg het juiste antwoord kon worden verkregen. Aldus
wilde hij komen tot een eerlijke, onpartijdige geschiedschrijving. In dit verband is
het begrijpelijk, dat hij niets wilde weten van de ‘vie romancée’ volgens het procédé
van Emil Ludwig. Graag onderschreef hij op dit punt Huizinga's uitspraak, dat geen
litterair effect ter wereld in staat was de zuivere sobere smaak der historie te
vergoeden. Wel kon hij een historische roman waarderen. Hij beschouwde dit genre
als de vrucht van enerzijds verstand en studie, anderzijds gevoel en verbeelding.
Maar in deze tweezijdigheid zag hij ook gevaren: òf een wetenschappelijk
verantwoorde, maar te verstandelijke conceptie òf een te kort aan historische
waarheid. Objectieve geschiedschrijving oordeelde hij slechts dan mogelijk, wanneer
de historicus bereid was zich te plaatsen op de bodem van de te beschrijven tijd
zelf. In dit
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opzicht stond hij diametraal tegenover prof. Romein, die in de algemene historische
problematiek de vraagstukken van de eigen tijd centraal wilde stellen. Afgezien dan
nog van zijn geschiedbeschouwing, die zich op grond ener orthodox-protestantse
levensovertuiging moeilijk rijmen liet met Romeins historisch-materialistische aanpak.
Over het algemeen ging dr. De Pater in allerlei kwesties de kritiek op, en het
dispuut met vakgenoten niet uit de weg. Wanneer de aangevallene hem van repliek
had gediend, kon deze er zeker van zijn dat op zijn verweer een dupliek van de
ander zou volgen. Daarentegen was hij, als hij eigen ongelijk inzag, graag bereid
dit volmondig en publiekelijk te erkennen. Het duidelijkst heeft prof. Geyl, wiens
groot-Nederlandse geschiedbeschouwing bij dr. De Pater geen instemming vond,
een en ander ervaren. Hij was namelijk van oordeel dat prof. Geyl onvoldoende
recht deed aan de geestelijke factoren in onze geschiedenis, omdat hij
stamverwantschap en taalgemeenschap als basis gebruikte in zijn historiografisch
oeuvre. Dat de controverse niet slechts een academische kwestie betrof, trachtte
dr. De Pater duidelijk te maken in een geschrift dat hij wijdde aan de verhouding
Nederland-Vlaanderen en dat is verschenen in 1941. Het ging bij deze kwestie,
aldus zijn redenering, vooral om religieuze factoren. Dit impliceerde, dat bij de
zogenaamde groot-Nederlandse oplossing de Reformatie zelf in het geding kwam.
En daarmee zou zelfs, naar hij vreesde, de bestaansgrond van het Protestantisme
in ons vaderland worden bedreigd.
Na afloop van de Tweede wereldoorlog liet ook dr. De Pater zijn stem horen om
tot bezinning te manen. Hij richtte in 1945 tot het Nederlandse volk de oproep om
weer aan te knopen bij het verleden. Daarbij wilde hij vooral stipuleren, dat de kern
van onze nationale gedachte moest worden gezocht in de onderlinge
verdraagzaamheid en de vrijheidsliefde van ons volk. En met name de Protestantse
kerken wees hij op hun dure roeping het Nederlandse volk de weg terug naar
godsdienst en moraal te doen inslaan. Aan het begin van die weg zag hij de figuur
van Willem van Oranje, voor wie het tolerantiebeginsel een levensprincipe was
geweest. ‘Hij heeft daarmee,’ verklaarde hij, ‘zijn stempel gedrukt op de Nederlandse
natie en wie dit beginsel schendt randt de Nederlandse natie aan.’
In hetzelfde jaar 1945 werd hij benoemd tot docent in de geschiedenis aan de
Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Zo kreeg hij de mogelijkheid studerenden
voor de middelbare acte geschiedenis te doen profiteren van zijn uitgebreide
historische kennis. En tegelijkertijd heeft dit
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‘negotium’ de overgang naar het volstrekte ‘otium’ voor hem gemakkelijker gemaakt.
Want na zijn pensionering als gymnasiumleraar heeft hij nog vijf jaren deze functie,
waarin hij veel voldoening vond, vervuld. Zo scheen de eindstreep, die bij zijn
‘aftree-ouderdom’ slechts voorlopig werd getrokken, in 1958 bij zijn aftreden als
docent definitief te zullen zijn... Maar het liep anders!
Toen de eenenzeventigjarige eindelijk in ambtelijke zin ‘een vrij man’ geworden
was, kwam hij voor de vraag te staan of hij nog een nieuwe taak op de schouders
zou nemen. Deze taak hield in, het schrijven van een werk over de verzetshouding
der scholen tegenover de bezetter in de Tweede wereldoorlog. Als adviseur van
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie was hij op de hoogte van het moeizame
voorbereidende werk dat betreffende dit onderwerp reeds had plaats gehad maar
nog niet tot het gewenste resultaat had geleid. Toen de zaak op een gegeven
moment zelfs helemaal dreigde te mislukken, verklaarde hij zich bereid het onderzoek
voort te zetten. Hij meende namelijk dat dit van groot belang kon zijn voor onze
kennis omtrent de bezettingsjaren. Bovendien beschouwde hij het schoolverzet in
de oorlogsjaren als een voortzetting van de negentiende-eeuwse schoolstrijd; hij
meende zelfs in ideologisch opzicht een duidelijk verband te zien met onze opstand
tegen Spanje in de zestiende eeuw. Toen hij met deze reuzentaak begon moet het
hem min of meer te moede zijn geweest als Hooft bij de opzet van zijn Historiën: ik
ga een werk aan, dat opgeleid is van lotwissel en menigerlei geval.
Achteraf kan worden gezegd dat het uitvoerige werk, op vele bladzijden gewagend
van conflictsituaties en strijd, getuigt van een bezonken oordeel en gekenmerkt
wordt door een evenwichtige compositie. Het heeft hem ongeveer acht pensioenjaren
gekost, die vol waren van een voortdurend reizen en trekken, van het leggen van
contacten en het voeren van besprekingen, van het opsporen van archiefstukken
en het speuren naar gegevens. Daartussendoor werd zijn tijd in beslag genomen
door gestadige lectuur en het vastleggen van notanda als materiaal voor het te
bouwen werk. En tenslotte wachtte nog het optrekken van het bouwwerk zelf. De
krachtcentrale voor deze activiteit bevond zich in een flatkamer van de Aelbrecht
van Beijerenstichting aan de Theo Mann-Bouwmeesterlaan te 's Gravenhage, waar
hij in 1966 met zijn vrouw intrek genomen had. In de meimaand van 1969 heeft de
toen 81-jarige schrijver tot zijn vreugde de verschijning van het werk mogen beleven.
Het was zijn laatste publicatie. Maar ook in de daarop volgende jaren bleef hij
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nog bezig voor het instituut voor oorlogsdocumentatie, hetgeen onder meer inhield
een vrijwel wekelijks reizen naar Amsterdam en het critisch begeleiden van
werkprojecten. Of hij niet te veel gevergd heeft van zijn krachten en energie? Wie
zal het zeggen? Maar aan de andere kant kon aldus zijn bedrijvige geest bezig
blijven en werd hij bewaard voor een steriele lediggang.
Het ziekteproces waarvan geen herstel meer mogelijk bleek, begon met klachten
over zware vermoeidheid, die tenslotte opneming in een ziekenhuis noodzakelijk
maakten. Na een wekenlange behandeling wegens een gebleken te lage bloeddruk
keerde hij naar zijn bejaardenflat terug. Maar een en ander had hem, vooral ook
psychisch, sterk aangegrepen. Zienderogen ging hij achteruit, zodat hij opnieuw
naar het ziekenhuis moest. Na zeven weken van lichamelijke en geestelijke aftakeling
kwam op 6 augustus 1971 het einde van zijn werkzaam leven.
1
Van hem kon worden gezegd: bene meritus de patria.
L.C. SUTTORP

1

Voor een overzicht van het oeuvre van dr. De Pater moge verwezen worden naar Serta
Historica 3. Kampen, J.H. Kok.
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Gerardina Anna Reuling
Amsterdam 29 september 1899 - Amsterdam 19 oktober 1961
‘Josine Reuling schrijft ieder jaar een boek, interviews met haar, al of niet met haar
foto, komt men niet tegen in blad en periodiek. Josine Reuling slaat niet op de groote
trom, zij wordt, meen ik, in onze nieuwste literatuurhistorie niet genoemd, - al zou
alleen haar Siempie, dat aandoenlijke boek van een klein kind met sprietharen, haar
recht daarop geldig verklaren -, Josine Reuling zorgt er niet voor, niet met en niet
1
zonder systeem, dat haar naam herhaaldelijk wordt genoemd.’
Op 30 september 1899 deed Cornelia Catherina Vonck, van beroep vroedvrouw,
aangifte bij de Burgerlijke stand van Amsterdam van de geboorte, op 29 september,
van een kind van het vrouwelijk geslacht in het huis Daniel Stalpertstraat 36, uit
Anna Catharina Taatgen, aan welk kind de voornamen werden gegeven van
Gerardina Anna.
Dit kind werd bij acte van 21 october 1899 door Hermanus Reuling en Anna
Catharina Taatgen ‘voor het hunne erkend’.
We weten niet hoe de roepnaam Josine tot stand is gekomen. Maar het is aan te
nemen dat de goed-burgelijke namen Gerardina Anna, waarschijnlijk gekozen om
moeders of tantes niet voor het hoofd te stoten, niet pasten in een gezin waarvan
de ouders opera-zangers waren en waar ‘La bohème’ wel het dagelijks repertoire
van de familie zal zijn geweest.
De kleine Josine deelde het zwervend bestaan van haar ouders, die, toen zij twee
jaar was, Holland verlieten. Het grootste deel van haar schooljaren bracht Josine
in Oost-Europa, met name in Rusland, door. Voor zover uit haar werken biografische
gegevens te putten zouden zijn, zou Het vreemde vaderland als eerste bron
gehanteerd moeten worden, omdat dit boek in een Lettische havenstad speelt en
veel autobiografische elementen bevat. Zonder twijfel is het beeld van de stad en
is de sfeer die daar in de laatste jaren voor de eerste wereldoorlog heerste in het
boek terug te vinden. Maar zuiver biografisch is het niet. In plaats van een Hollands
meisje is daar een Hollandse jongen: Jan van Dalen. Uit een Inka Rank, ‘het mooiste
en liefste meisje’, Weense van geboorte en zo flink en verstandig als het moet, kan
nooit de latere Josine Reuling zijn gegroeid. Eerder zijn trekken van Josine, en
daarom misschien van haar moeder,

1

Johan Koning in De Haagsche Courant, 30 nov. 1938.
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terug te vinden in Moeni, de moeder van Inka, violiste in het plaatselijk
operette-orkest. Iets van de levenshonger van deze Moeni, van de zorgeloosheid,
van het onvermogen om met geld om te gaan, hebben Moeni en Josine gemeen.
Maar Moeni mist de ironie die Josine zo eigen was. Wel autobiografisch is dat Josine
Reuling als kind haar doodzieke moeder verzorgde, een loodzware taak, die een
onuitwisbare indruk op haar heeft gemaakt. Opmerkelijk is dat, bij al het materiaal
dat zij uit haar Russische jeugd heeft gehaald in Het vreemde vaderland, geen
plaats is voor de vaderfiguur, noch dat hij daar als voorbeeld voor andere personen
heeft gediend. Gevraagd kan worden of het beeld van de vader, nog vol bekoring
voor het kleine meisje in Siempie, die bekoring verloren heeft toen in 1939 Het
vreemde vaderland werd geschreven. Feit is, dat op latere leeftijd communicatie
tussen vader en dochter Reuling niet meer plaats vond.
De twee beknopte biografische bronnen die beschikbaar zijn, een korte biografie
2
en een brief, spreken elkander tegen wat de leeftijd betreft waarop Josine naar
Holland terugterugkeerde. Singel 262 spreekt van haar zestiende jaar, de brief
vermeldt de leeftijd van vijftien jaar. Hoewel de zaak niet van zo grote betekenis is
dat daar lang bij stil gestaan mag worden, moeten we aannemen dat zij vijftien was
en in 1914 naar haar vaderland terugkeerde. De beschrijving van de evacuatie van
de vreemdelingen uit de Lettische stad maakt dit aannemelijk: ‘Toen Josine [...] in
haar geboortestad terugkeerde, die zij als onmondig kind had verlaten, was zij
verbaasd dat er nog andere mensen bestonden, die dezelfde taal spraken als haar
ouders en zij. Het eerste Nederlandse boek, dat zij in handen kreeg, was
‘School-idyllen’ van Top Naeff; zij betreurde het toen nog meer, dat zij nooit een
Nederlandse school had bezocht. Na 10 (13?) jaar leven in Oost Europa leek het
3
vaderland haar een paradijs.’
De tekst van Singel 262 gaat dan verder: ‘Op haar twintigste jaar debuteerde zij
met Siempie.’ Bekend is evenwel dat Josine Siempie op tweeëntwintigjarige leeftijd
schreef en dat het boek eerst verscheen in 1927. Zij was toen achtentwintig jaar.
Het merkwaardige is, dat de gegevens en waarschijnlijk de totale tekst voor Singel
262 door Josine Reuling zelf geleverd is en dat daar zulke fouten in zitten.
Slordigheid? Zeker, Josine was slordig. Maar sterker dan die slordigheid, de eerste
oorzaak van deze

2

3

Singel 262. Zes en twintig biografieën. Amsterdam 1949 en een brief van 20 augustus 1932
met biografische gegevens verstrekt aan het Gemeente Archief van 's-Gravenhage door S.
van Haeften.
Singel 262.
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fouten, ligt in haar onverschilligheid voor de dingen die haar schrijverschap betreffen.
‘Ik vind het heerlijk om te schrijven, maar daarom hoef je het nog niet zò gewichtig
te nemen.’ Kenmerkend is, dat toen ik haar, jaren later, vertelde hoe ik van de
4
uitgever Becht het manuscript van Het vreemde vaderland te lezen had gekregen;
hoe zij dat boek, omdat het geen kinderboek was, uit de prijsvraag had
teruggetrokken en hoe het naar mijn mening in een iet-of-wat herschreven vorm bij
Querido was uitgekomen, zij zich dit zich nauwelijks wist te herinneren. Dat was
geen geheugenzwakte, want hoe heeft zij mensen, huizen, landschappen en dieren
niet bezien en naderhand beschreven! Het was een zekere mate van
onverschilligheid tegenover de schrijfster Josine Reuling.
In Siempie biografische gegevens? De gestorven grootmoeder, die zij als jong
kind toch zoveel niet gezien zal hebben, de ouders, die van ver, uit Rusland, komen,
de zieke moeder die het kind haar liefdevol begrip geeft en de vader, wat kriegel
met die zieke vrouw, maar toch vol goede bedoeling en die daarmee Siempie's
hartje steelt. Siempie werd bij het verschijnen vreugdevol gewaardeerd. Haalde het
in zijn genre het peil van Jaapje niet, het stond volgens Robbers een heel eind boven
Merijntje. Alleen De Maasbode was maar matig bekoord, werd gehinderd door
‘speldeprikjes tegen het Katholicisme, nog geaccentueerd door uitlatingen van een
5
soort sceptisch-cynisch protestantisme.’
Josine Reuling bleef in Amsterdam wonen, werkte als secretaresse bij G.H.
Bührmann's papiergroothandel en begon in haar vrije tijd aan haar tweede roman
Sara Vierhout. Het is een gevaarlijke methode om uit romans, fictie,
verbeeldingsliteratuur materiaal voor een biografie van de auteur te willen halen.
Maar het is wel boeiend om te zien hoe bij deze schrijfster telkens weer haar
‘bedenksels’ opgehangen zijn, ontsproten zijn aan eigen ervaring, aan eigen milieu.
Terugvallend op de ervaring bij Bührmann vinden we het kantoormeisje in De
verwachting, Intermezzo met Ernst en De vogels zijn als jaren. Haar vriendschap
met een Parijse mode-ontwerpster geeft haar kennis en stof voor twee figuren uit
De verwachting, die van Charlotte Dupuis en van Wera Kowolsky (De Parijse vriendin
had een Russische moeder). Musici, zangers en zangeressen vinden we terug in
Het vreemde vaderland, Siempie en Senta Meloni. In Sara Vierhout is de moeder
alweer een uiterlijk jong gebleven, luchthartige,

4
5

Becht had een prijsvraag voor een kinderboek uitgeschreven. Het bekroonde boek werd De
blijde stilte van De Clerq Zubli.
De Maasbode, 22 september 1927.
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tuberculeuse opera-zangeres. Josine Reuling heeft niet alleen met open ogen (en
een ironische blik) naar de mensen gekeken, zij heeft tevens een scherp beeld
gekregen en weergegeven hoe de mensen in hun wereld leven, werken, hun dingen
doen.
Om gezondheidsredenen moest zij haar werk bij Bührmann staken. Sara Vierhout
werd in Zwitserland voltooid, eerst in Robbers' Elsevier opgenomen, daarna in
boekvorm door Nijgh en van Ditmar uitgegeven. Van Zwitserland vertrok Josine
naar haar tweede vaderland, Frankrijk. In 1940 werd zij door de oorlog genoodzaakt
naar Nederland terug te keren. Twee keer greep een wereldoorlog in haar leven in
en stuurde haar naar haar vaderland terug. In haar eerste Franse periode heeft
Josine, behalve in Parijs, ondermeer in Tourettes bij Vence gewoond. Daar schreef
zij De heilige van St Jean en later, in 1942, kwam zij terecht in de provincie De Lot,
in de buurt van Brives. Vóór 1940 schreef zij in Parijs Senta Meloni, lerares solozang,
gesitueerd in het Nazi-Berlijn van 1933, dat eerst in 1938 werd gepubliceerd. Het
portret van een wonderlijke dame: ‘Zij fladdert als een vreemde, verlepte oude vogel
door het boek, zij is dwaas en belachelijk en benauwend vulgair en toch behoudt
6
ze een zekere onmiskenbare voornaamheid.’ Verder worden in die periode
gepubliceerd Intermezzo met Ernst (1934), volgens velen haar gaafste boek, Terug
naar het eiland (1937) en het reeds genoemde Vreemde vaderland. De heilige van
St Jean wordt ook in dit tijdvak geschreven, echter eerst in 1941 uitgegeven.
Wie de ‘Franse’ romans heeft gelezen: De heilige van St Jean, De verwachting,
De jaren zijn als vogels, weet wat Frankrijk, de dorpen en het landschap van Frankrijk
en Parijs, voor haar heeft betekend. Lees over Parijs slechts de hoofdstukken over
het verblijf daar in De verwachting. Was het heimwee, of lust naar avontuur, of een
vorm van verzet, dat haar in 1942 deed besluiten langs de ‘pilotenweg’ naar Frankrijk
terug te keren? Met een Joodse vriendin en een klein Joods meisje dat Josine op
de kritieke passages in de route op haar nek droeg, volbracht ze de riskante tocht.
De vriendin ging via Frankrijk naar Zwitserland, Josine belandde in de buurt van
Brives, waar zij twee jaar verborgen leefde. In De verwachting vindt men de neerslag
van haar verblijf in bezet Frankrijk. Ze schreef er, ‘een vlucht uit alle verschrikkingen’,
het kinderboek Paulientjes reis naar dierenland. Na de bevrijding van Parijs in
augustus 1944 vertrok zij naar die stad en werkte daar op het Nederlandse
Consulaat-Generaal tot het

6

A.M. de Jong in Het Volk, 3 jan. 1939.
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tijdstip dat zij veilig naar Holland kon terugkeren. Zij koos Laren als woonplaats en
zette zich aan het schrijven van De verwachting.
In 1948 schreef zij ‘met plezier en voor haar eigen plezier’ het kinderboek Heks
Pimpelneus. In 1950 ging zij in opdracht van het Ministerie van OKW weer naar
Frankrijk om er opnieuw een roman te schrijven. De jaren zijn als vogels verscheen
in 1951.
In 1952 had zij een rubriek in Vrij Nederland onder de titel ‘Bij ons in de stad’.
Maar dit soort werk lag haar niet, ging haar niet goed af. Zij was er allerminst tevreden
mee en, hoewel zij het honorarium heel goed kon gebruiken, stopte zij de in maart
begonnen reeks alweer in juli.
Poeders en parels, een mislukte poging om met een mislukte detective mee te
doen aan een prijsvraag, leverde zeker niet het hoogtepunt in haar oeuvre. In de
laatste fase van haar leven was mijn contact met Josine Reuling vrij intensief. In de
Mededelingen van de Vereniging van Letterkundigen van december 1961 heb ik
daarvan het volgende verslag gedaan:
‘Op 1 februari 1949 trad Josine Reuling als typiste in dienst van de openbare
leeszaal en bibliotheek te Amsterdam. Zij maakte al heel snel promotie en werd
secretaresse van de directeur. En een heel goede secretaresse. Want zij was niet
zonder ervaring op dit gebied en hield van haar werk, evenals de privé-secretaresse
Bep uit ‘Intermezzo met Ernst’ er van hield. Zij was ook een wonderlijke secretaresse
die voor haar wezen in de bibliotheek wellicht een betere klankbodem vond dan zij
eertijds in het bedrijfsleven getroffen had.
‘‘Alle mensen, die op een of andere manier met het boek te maken hebben, zijn
eigenlijk een beetje raar, vind je niet? En beminnelijk. En jullie werken zo hard. Is
dat allemaal wel zo de moeite waard? Ach, in wat voor een wonderlijke wereld ben
ik terecht gekomen!’
‘Ze hield van de bibliotheek en van de mensen die daar werkten, maar soms moet
zij al dat goede toch wel met een klein, een tikkeltje ironisch, glimlachje hebben
bezien.
‘Zij kon me zo met ‘Bonjour monsieur le directeur’ aanspreken, dat alle
plechtstatige ernst, die deze woorden bevatten kunnen, vervluchtigde tot niets en
het klonk als ‘chèr ami’.
‘En ‘chèr ami’ dat werd het ook, want het was onmogelijk om met deze levendige,
zich zelf allerminst serieus nemende kleine vrouw te werken zonder vriendschap
voor haar te voelen.
‘Bij het steno-opnemen ging veel tijd, teveel tijd soms, verloren aan ge-
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sprekken over boeken, over mensen, over Josine Reuling zelf, dat zotte wezen, dat
maar werken moest, dat maar schrijven wilde en dat een lichaam met zich meetorste,
dat alle kwalen uit een medische encyclopedie in zich verenigde en toch draaien
bleef. Gesprekken over haar jeugd, over het wonderlijk paar dat haar ouders waren,
waar al haar warme gevoelens naar uitgingen en waar zij zich wel sterk mee verwant
moest voelen, zelf ook een bohémien, een kunstenares, een zwerfster.
‘Talloze kleine verhaaltjes. Een ervan: haar vader leert haar op hun wandelingen
Frans. Zij blijven voor een muziekwinkel staan. De vader wijst op een viool en vraagt:
‘hoe heet dat, Josientje?’ ‘Violon, papa.’ Een verhaaltje van niets, maar verteld met
een intonatie, met zo'n innige verzonkenheid in het verleden, dat glanzend en levend
voor mij staat het kleine Josientje, schrander, gelukkig. Het kleine meisje Josien,
waaromheen later de grote Josien is gegroeid, die het lang niet altijd zo makkelijk
heeft gehad, maar die die jonge kern onbeschadigd en onverhuld heeft weten verder
te dragen.
‘Als secretaresse was zij niet te handhaven. ‘Monsieur le directeur, wees niet
boos. Ik moet weg. Laat me gaan as-je blieft. Naar Frankrijk om rustig te werken.
Ik moet zo nodig een boek schrijven’.
‘Zij vertrok alweer eind januari 1950, kwam terug, ging weer, keerde weer. Uit
deze vluchten naar Frankrijk (wat hield zij van dat land) stamt o.m. ‘De jaren zijn
als vogels’ (Querido, 1951).
‘Omdat een directeur nu eenmaal niet volstaan kan met een secretaresse, die
hem tussen de buien van haar scheppingsdrift wel wil helpen, vond zij bij haar
terugkomst haar plaats bezet. Maar ander werk genoeg. Zij gaf de leerlingen van
de bibliotheek les in Nederlandse letterkunde. Zo heette dat officieel. In werkelijkheid
was het veel minder, veel meer. Het waren gesprekken over de achtergrond van
het ontstaan van literair werk; het werd een doceren over mensen, lief, goed, een
beetje belachelijk, bewonderenswaardig, verachtenswaardig.
‘Later leidde ze voor de bibliotheek op verschillende filialen leesclubs voor wat
wij ‘drempellezers’ noemen, lezers die angstig zijn voor een kennismaking met het
hun niet vertrouwde, die het risico geeft van een schokkende ontmoeting.
‘Zij deed dit op een bewonderenswaardige manier en in al die kleine groepjes
ontbrandde voor Josine Reuling een op verering gelijkende toegenegenheid. Wij
hadden alle uren van alle weken van het jaar voor haar luisteraars, gesprekspartners,
kunnen vinden, als zij gewild had, als zij
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gekund had. Want op de duur begon het lichaam het te begeven, kon zij het niet
meer. Werd zij het beklagenswaardig hoopje mens, dat wij met deernis
aanschouwden, waarvan wij de geest niet meer konden benaderen. Maar dat nooit
de herinnering aan Josine Reuling in ons zal uitwissen, zoals wij haar gekend
hebben: klein, charmant, vol vriendschap en zachte ironie.
‘Ach, we hebben veel gelachen samen. Dat kon je, lachen met Josien.’
Zij stierf 19 October 1961 in een rusthuis aan de van Eeghenstraat in Amsterdam.
G.A. VAN RIEMSDIJK

Voornaamste geschriften
Siempie. Roman van een kind met sprietharen. Baarn, Hollandia, 1927 (derde druk:
1929).
Bobby in Nederland, 1930, p.722-725.
Sara Vierhout in Elzeviers Geïllustreerd Maandschrift, 1931, p.113-413 passim.
Sara Vierhout, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1932.
Een oude meneer en ik in Forum, 1933, p.532-541.
Intermezzo met Ernst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934.
Terug naar het eiland. Amsterdam, Querido, 1937.
Senta Meloni, lerares solozang. Amsterdam, Querido, 1938.
Het vreemde vaderland. Amsterdam, Querido, 1939 (herdruk 1949).
De heilige van St Jean. Amsterdam, Querido, 1941 (herdruk 1955).
Paulientje's reis naar Dierenland. Amsterdam, Querido, 1946.
De verwachting. Amsterdam, Querido, 1948.
Heks pimpelneus. Amsterdam, Querido, 1949.
De jaren zijn als vogels. Amsterdam, Querido, 1951.
Bij ons in de stad in Vrij Nederland, mrt.-juni 1952.
Poeders en parels. Utrecht, Bruna, 1953.
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Maarten van Rhijn
Groningen 29 april 1888 - Bilthoven 3 oktober 1966
1

De perioden van het leven van Maarten van Rhijn zijn duidelijk gescandeerd. Als
zoon van prof. dr. C.H. van Rhijn en Aletta Kruyt heeft hij zijn jeugd in Groningen
doorgebracht, waar zijn vader hoogleraar in de theologie was. Na zijn studietijd,
waarin hij alle examens cum laude aflegde, werd drs. Van Rhijn in 1915 door de
NCSV als haar vaste studiesecretaris benoemd, die samen met dr. H.C. Rutgers in
1916 voor deze organisatie een centrum in Bloemenheuvel te Zeist betrok, dat later
achtereenvolgens door het kasteel Hardenbroek en het conferentieoord Woudschoten
werd vervangen. Na zijn huwelijk in 1919 met mej. Louise Wilhelmina Wolterbeek
vestigde hij zich op de Leemkolk te Werkhoven en bleef hij in dienst van de NCSV
tot 1926, toen hij op 25 juni door ds. J.A. van Selms uit Nijmegen als predikant der
Hervormde gemeente van Groesbeek werd bevestigd. Dit pastoraat was maar van
korte duur, want slechts enkele weken later werd dr. Van Rhijn tot hoogleraar
vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht benoemd om prof. dr. J.R.
Slotemaker de Bruïne op te volgen, die Minister was geworden. Dit bleef prof. Van
Rhijn tot 1934, toen hij aan dezelfde universiteit in de vacature van prof. dr. J.A.
Cramer als rijkshoogleraar de kerk- en dogmengeschiedenis te doceren kreeg. Hij
heeft dit ambt bekleed tot 1958, en gaf op 22 mei van dat jaar in een stampvolle
Domkerk zijn afscheidscollege. In 1966 is hij in Bilthoven ontslapen na een werkzaam
leven, waaraan zijn vele oudleerlingen en vrienden de schoonste en rijkste
herinneringen bewaren.
Bij een dankbare terugblik op dit arbeidzaam en vruchtdragend leven is het
duidelijk, dat de wetenschappelijke belangstelling van prof. Van Rhijn zich vooral
uitstrekte over twee terreinen in de theologie, die naar zijn inzicht alles met elkaar
te maken hadden, al zijn ze in de praktijk ook als ‘vakken’ onderscheiden, namelijk
de bestudering van kerk- en dogmengeschiedenis èn die van het Nieuwe Testament.
Deze dubbele interesse,

1

Het is een betreurenswaardige omissie, dat het levensbericht van prof. dr. Maarten van Rhijn
nu pas in dit Jaarboek verschijnt. Kwam het wellicht omdat het uitermate moeilijk is om na
de voortreffelijke levensbeschrijving van C.H. van Rhijn A.A. zn in de jubileumbundel Ernst
en Vrede ('s-Gravenhage 1951), tot uitdrukking te brengen hoeveel wetenschap én praktijk
aan deze fijnbesnaarde, edele en invloedrijke figuur te danken hebben?
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die geen zeldzaamheid is, kon bij Van Rhijn een vanzelfsprekendheid worden geacht,
als men zich herinnert dat zijn vader voor beide vakken een leeropdracht had.
De kerkhistorische belangstelling werd al in Maarten gewekt, toen hij pas student
was en hij zijn vader mocht helpen bij het optekenen van de grafschriften in de
Martinikerk te Groningen met onder andere het gedenkteken van Wessel Gansfort,
op wie zijn vader hem meermalen wees. Zo kwam het dat hij met deze theoloog
ijverig bezig bleef en op 22 juni 1917 in Groningen cum laude promoveerde op een
dissertatie over Wessel Gansfort. Het onderwerp liet hem ook na deze dag niet los,
zoals bleek uit artikelen over de invloed van Wessel Gansfort en de
dogmenhistorische achtergrond van diens avondmaalsleer, maar ook uit boeiende
opstellen over figuren uit dezelfde periode en zijn gedegen Studiën over Wessel
Gansfort en zijn tijd, die in 1933 in Utrecht zijn verschenen.
De aandacht van Van Rhijn bleef echter tot de genoemde periode van de kerken dogmengeschiedenis niet beperkt. Hij boeide zijn studenten in volle zalen met
colleges over grote mannen als Augustinus, Franciscus van Assisi, Thomas van
Aquino, Luther en Pascal, en vergat ook de latere tijd niet, als hij studeerde in of
college gaf over Kierkegaard, Overbeck, Herrmann, Kähler en Barth. Over wie hij
ook handelde was om het even; maar de gestalten gingen voor zijn leerlingen leven:
hun problemen en levensvragen werden de hunne en over de eeuwen heen was
er een band, die hen bond, de band met Jezus Christus. Zijn kracht lag duidelijk in
de tekening van belangrijke theologen: bij de beschrijving van het levenswerk van
mannen als Is. van Dijk, A.J. Th. Jonker en Van Oosterzee werd zichtbaar, dat Van
Rhijn niet alleen met zijn vaardige pen schreef, maar ook met zijn warme hart. Heel
bijzonder was hij echter door Luther bekoord, omdat diens rechtvaardigingsleer
zijns inziens de kern van de bijbelse boodschap bevatte. Met Luther kon hij letterlijk
‘uren’ doorbrengen, en gaarne vergeleek hij de reformator met anderen van groot
formaat, als Thomas en Erasmus, Ritschl en Barth.
Bij dit alles heeft de studie van het Nieuwe Testament hem nimmer losgelaten.
Als studiesecretaris van de NCSV had hij in bijbelkringen, kampen en conferenties
veel blijvende contacten, waarbij de wijze waarop Jezus met allerlei mensen
ontmoetingen had, hem in zijn gesprekken de nodige bezieling en leiding gaf. In
deze tijd kwamen boeken over de synoptische evangeliën tot stand als duidelijke
proeven van verantwoorde studie; geschreven in een stijl die de lezers persoonlijk
aansprak. Zijn Gedachten en
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gestalten uit de Evangeliën in drie delen zijn van deze studiejaren een rijpe vrucht,
al mogen ook andere werken niet vergeten worden, zoals: Een blik in het onderwijs
van Jezus; Het Nieuwe Testament in het licht der nieuwere opgravingen en zijn
Handboek voor Bijbelstudie.
Het geheim van zijn invloed in de studentenwereld en daarbuiten moet gezocht
worden in de wijze waarop Maarten van Rhijn (zoals hij bij voorkeur door zijn vele
vrienden en leerlingen werd genoemd) bij al zijn arbeid, ook op theologisch gebied,
gedragen werd door zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus, met wie hij zich
verbonden wist, en zijn pastorale zorg voor elke medemens die hij op zijn weg
ontmoette. Vooral zijn studenten en vele predikanten weten hiervan mee te spreken.
Zo was het bijna profetisch, dat hij in 1888 door prof. Van Dijk gedoopt werd met
een preek over onpersoonlijke godsdienst en persoonlijke godsvrucht (1 Sam. 3 :
1a, 7a). De huiscatechisaties van zijn vader brachten hem met de bijbel in een
levend contact, maar ook prof. A.J. Th. Jonker, die op zondagavond in huize Van
Rhijn placht te komen in Maarten's jeugdjaren, heeft een diepe indruk op hem
gemaakt. Gevormd door een trouwe kerkgang in de Martinikerk en door het kamp,
waar hij op eenvoudige wijze hoorde spreken over het leven met God, organiseerde
hij in zijn studententijd vele bijbelkringen en zette hij, gesteund door prof. Van Dijk,
academiediensten op die veel studenten trokken en waarin de prediking der
verzoening een grote plaats had. In dezelfde lijn lag zowel zijn proefpreek over de
belijdenis van Petrus, als zijn intreepreek in Groesbeek over de bede uit het Onze
Vader, tevens het bekend devies van de NCSV: Uw Koninkrijk kome (Eltheto).
Bij zijn grote liefde voor de kerk en het kerkelijk leven zag Van Rhijn de gebreken
en tekortkomingen ervan niet over het hoofd. Hij droeg er leed over, maar liet niet,
zoals anderen, de band met de gemeente verslappen. In zijn hart was een
voortdurende hunkering naar een kerkelijk réveil, waarvoor hij van de
Oxfordbeweging van Frank Buchman veel steun verwachtte. Hierbij zag hij in
house-parties meer dan in de massale meetings een middel waardoor velen zich
persoonlijk aan Christus zouden overgeven en in hun omgeving met blijdschap over
Hem zouden spreken. Intussen had hij ook zijn kritiek toen de beweging zich later
meer op de maatschappij en het internationale leven ging richten dan op de bekering
van de enkeling en de kerk. De houding van Karl Barth in de Duitse kerkstrijd, de
theologie van Brunner, de vernieuwing van de eredienst, de opkomst van jeugdwerk
en oecumene hadden zijn grote sympathie.
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In de oorlogsjaren, die hem gedurende enkele maanden in het gijzelaarskamp te
Haren hebben gebracht, schreef hij over het leven uit de Geest en het gebed. Na
de oorlog heeft hij aan de totstandkoming van de nieuwe kerkorde niet actief
meegewerkt, omdat zaken van kerkrecht en kerkstructuren hem minder lagen dan
het pleiten en werken voor een heenkeer tot Christus om zo tot betere verhoudingen
te komen in het persoonlijk leven en in de moderne sociale en internationale
omstandigheden.
De nagedachtenis van deze innemende mensenkenner en vaderlijke vriend van
veel jonge mensen wordt wellicht het zuiverst geëerd als wij herinneren aan het
psalmwoord, waarmee prof. Van Rhijn na zijn afscheidsrede op 22 mei 1958 zijn
geestig dankwoord besloot: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag.’
G.P. VAN ITTERZON

Voornaamste geschriften
Ernst en vrede. Opstellen rondom de ethische theologie aangeboden aan prof. dr.
M. van Rhijn op 15 november 1951, 's-Gravenhage 1951, bevat op p.215-225 een
uitvoerige Bibliografie van prof. Van Rhijn, samengesteld door C.H. van Rhijn A.A.
zn.
Een aanvulling op deze bibliografie werd gemaakt door dr. P.L. Schram. Deze
aanvulling is te vinden in de bibliotheek van het Theologisch instituut te Utrecht
onder het beheer van dr. A. de Groot, die, gesteund door vele vakgeleerden, een
nieuw Biographisch woordenboek van protestantse godgeleerden in Nederland
voorbereidt. Te zijner tijd zal in dit woordenboek een artikel over prof. Van Rhijn
verschijnen van dr. P.L. Schram waarop wij thans reeds gaarne de aandacht
vestigen.
Onder bijzondere dank aan dr. Schram en dr. De Groot volgt hier de aanvullende
lijst van Van Rhijn's geschriften die verschenen zijn na 1951
Afzonderlijke publicaties
Gedachten en gestalten uit de Evangeliën 1, Nijkerk 1953 (tweede druk).
Gedachten en gestalten uit de Evangeliën 2 en 3, Nijkerk 1958.

Bijdragen
Ter inleiding in Ronald Fangen, Paulus en onze tijd. Wageningen 1952.
Woord vooraf in H.J. Dijckmeester, Gods marsorder. 's-Gravenhage 1958.
Kerk en genade. Middeleeuwen en Reformatie in Ecclesia. Een bundel opstellen
aangeboden aan prof. dr. J.N. Bakhuizen van den Brink. 's-Gravenhage 1959,
p.82-97.
Voorlopers der hervorming. Wessel Gansfort in Documenta Reformatoria 1,
Kampen 1960, p.1-12.
Ethische Theologie in Documenta Reformatoria 2, Kampen 1962, p.256-298.

Artikelen
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Bene qui latuit bene vixit in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1951,
p.164-178.
Luther en Dionysius Areopagita in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis,
1952, p. 100-113.
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Het trekken van de verhoogde in Diakonia, nov. 1953.
Kierkegaard en Nietzche in Utrechts Nieuwsblad, 5 nov. 1955.
Bloemenheuvel in Eltheto, 1957, p.5 vlg.
In memoriam dr. J. Lindeboom in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis,
1958, p. 187-194.
Waarom brak Luther met Rome? in De Protestant, 13 febr. 1960.
Kende Luther Thomas? in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1961,
p.153-156.
Het concilie van Trente en de leer der rechtvaardiging in De Protestant, 8 sept.
1961.
De ingestorte genade in De Protestant, 23 sept. 1961.
Prof. dr. A.J. Th. Jonker in Woord en Dienst, 29 sept. 1962.
Jung Stilling en Nederland in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, 1963,
p.208-234.
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Antoinette Schottelius-De Ridder
Oude Wetering 1 november 1886 - Arnhem 25 december 1971
Op eerste kerstdag 1971 overleed in Arnhem op vijfentachtigjarige leeftijd mevrouw
Antoinette Schottelius, beter bekend onder haar schrijversnaam Tony de Ridder.
Zij was een bijzondere vrouw, die op velen een onvergetelijke indruk heeft gemaakt.
In deze terugblik op haar lange en veelbewogen leven zal ik mij beperken tot het
belichten van enkele facetten.
Het werk van Tony de Ridder werd in de vooroorlogse jaren veel gelezen, niet in
de laatste plaats door de jongeren. Vele van haar bundels, waaronder enige met
lyrisch proza (onder andere Meditaties) beleefden verschillende herdrukken. De
boodschap bracht het zelfs tot een twaalfde uitgave. Verschillende van haar
gedichten werden, mede door hun melodieus-rhytmische grondslag, getoonzet. In
latere jaren publiceerde zij vooral proza met een religieus-beschouwelijke strekking.
Maar ook hier verloochende zich in stijl en toon haar poëtische aard niet. Na de
oorlog verscheen nog maar sporadisch scheppend werk van haar hand. Haar
creativiteit richtte zich toen te intensief op andere levensterreinen.
‘Ik kan niet zeggen, dat ik Tony de Ridder een groot dichteres vind; maar wel, dat
zij een aantal kleine gevoelige gedichten heeft geschreven,’ noteerde mevrouw
Schottelius op tweeënzestigjarige leeftijd in een lezing over het werk van Tony de
Ridder: ‘zij beschikt over een dichterlijke aanleg en de daarbij passende gevoeligheid,
die echter in veel gevallen tot overgevoeligheid is geworden,’ oordeelde zij streng,
over zichzelf in de derde persoon sprekend - en zij voegde daar dan ontwapenend
aan toe: ‘weshalve de dichteres in de omgang nu niet altijd de gemakkelijkste is.’
Dit alles mag waar zijn, het blijft een feit dat haar werk weerklank vond in het
turbulente interbellum, dat tijdsbestek van grote levensonzekerheid. Die weerklank
wordt begrijpelijk, wanneer we ook de inhoudelijke aspecten van Tony's arbeid nader
bezien. Hoe bescheiden van vorm ook, en hoe kwetsbaar en ‘overgevoelig’ van
toon, er ging (en gaat) een onmiskenbare kracht van het werk uit. Haar oeuvre
draagt namelijk het stempel van echte religiositeit, en wel een religiositeit die uit de
eerste hand kwam. Dat wil zeggen dat Tony de Ridder op een zeer eigen wijze
gestalte heeft weten te geven aan datgene wat zij in haar ontmoetingen met het
numineuse zelf ervoer. Zij was een zuiver religieus dichteres, die
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het verdichte woord nodig had om haar authentieke ervaringen te manifesteren. Zij
1
kwalificeerde zichzelf dan ook terecht als letterkundige.
Zij, die een dochter van een predikant was, zocht en vond de bron van haar
religieuse inspiratie niet in de eerste plaats in het kerkelijk leven, maar in de natuur,
in haar ontmoetingen met het landschap om en nabij Oosterbeek, in haar liefde voor
dieren en planten. Eerst veel later kwamen ook de mensen in haar leven. Een
moeilijke jeugd vol ziekte en eenzaamheid, de vroege dood van haar vader en de
levenslange bedlegerigheid van haar moeder kort na diens dood, dit alles dreef
haar naar de stilte en schoonheid van het ongerepte. Haar motto in deze dagen
was dan ook: ‘Ich sehne mich nicht nach Ruhe, sondern nach Stille.’ (Richard Rothe).
‘Een egocentrisch droomster was ik toen,’ zegt zij van zichzelf. Zonder twijfel was
dat ook zo, maar wezenlijker lijkt me dat er uit deze zelfbetrokkenheid en uit de
meditatieve ontmoetingen met de stilte, de ervaring van het Alomvattende geboren
werd, dat alle gescheidenheid opheft en alle leven verbindt. Men kan zeggen dat
Tony's leven verder met een bijna ijzeren consequentie in dienst heeft gestaan van
deze numineuse ervaringswereld. Zij bleef die wereld trouw in het werken aan
zichzelf (‘een heel karwei,’ bekende ze mij eens) en in het werken naar buiten toe.
Deze grondslag van zuiverheid moet het zijn geweest, waaruit de weerklank op
haar scheppende arbeid verklaard kan worden.
Hoe groot en echt die innerlijke kracht was, blijkt overduidelijk uit het vele wat zij,
getuigend van haar diepe en warme religiositeit, heeft gepresteerd. Zij bleef
publiceren (haar bundel overdenkingen God groet u werd in Japanse
interneringskampen in Indonesië veel gelezen en overgeschreven), zij reisde het
land af voor het houden van lezingen en voordrachten, zij schreef boekrecensies
(onder andere voor de NRC), zij vertaalde kundig en zorgvuldig uit het Frans, Duits
en Engels. In Oosterbeek (en ook wel elders) leidde zij haar leerlingen in
godsdienstige levensaspecten in. Het waren hoogst originele en nonconformistische
lessen, die getuigden van een enorme belezenheid en vertrouwdheid met Oost en
West (in het bijzonder met Tibet). Juist bij deze godsdienst-‘lessen’ bleek haar
artistieke aard en juist daar wist zij interesse te wekken voor de verbinding tussen
literaire kunst en religie.
Zo heeft zich haar werkterrein allengs verplaatst van de stilte en een-

1

In 1926 werd Tony de Ridder benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden, een onderscheiding die zijzelf beschouwde als een erkenning van
haar literaire kwaliteiten.
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zaamheid van het verborgen leven naar het veeleisende bestaan van mens en
maatschappij. Ook in haar letterkundige producten komt die ontwikkeling wel tot
uiting. In zekere zin is het jammer geweest dat haar literaire scheppingsdrang afnam
naarmate het leven een sterker beroep op haar deed. Men kan zich afvragen wat
voor werk uit die handen gekomen zou zijn, wanneer ook de oudere, gerijpte,
geestige en zeer alerte Tony zou hebben geschreven.
Zonder twijfel is zij een groot levenskunstenares geweest. Een moedige vrouw
ook, die opgewassen bleek tegen de vele zware slagen die het lot haar heeft
2
toegebracht: de dood van haar man kort na hun huwelijk, een zware
oorlogsverwonding, het volledig verlies van haar huis en boekenschat bij een
bombardement in september 1944, toenemende doofheid, de eenzaamheid van de
latere levensjaren; dit alles op de zeer wankele basis van een voortdurend broze
gezondheid en een financieel onzeker bestaan. Haar legendarische esprit de vivre
heeft haar stellig geholpen dit alles te boven te komen. Het geheim van die
levenskracht schuilt echter in de eerste plaats in de sterkte die zij ontleende aan de
Grote Kracht. Tony de Ridder heeft ons een rijk, authentiek leven voorgeleefd.
Op 25 december 1971 werden ‘alle rimpels gladgestreken, alle tranen gedroogd;
3
iedere last mocht worden neergelegd, omdat ze ‘Thuis’ was gekomen.’
J.H. RINGROSE

Voornaamste geschriften
*

De stille dagen. Enkele verzen. Zwolle 1915.
*
Blauwe verten. Zeist 1918.
Meditaties. Arnhem 1919 (de derde druk 1923 onder de titel Van stille verten).
Oosterbeek en omstreken. Officieele gids van de Vereeniging tot bevordering van
het vreemdelingenverkeer. Oosterbeek 1919.
*
Witte wegen. Zeist 1922.
Wijd uw dag. Een religieus woord voor allen, die innerlijke rust en kracht zoeken.
Zeist 1924 (redactie).
*
De berg op. Zeist 1925.
*
Jonge geluiden. Zeist 1925.
*
Songs of the soul. Zeist 1925.
*
De boodschap. Lochem 1926.
God groet u. Zeist 1927.
Voetsporen. Lochem 1929.

2
3
*
*
*
*
*
*
*

Tony de Ridder is van 25 januari tot 31 januari 1936 gehuwd geweest met dr. Ernst Julius
Franciscus Schottelius, arts te Freiburg (Breisgau).
Citaat uit Voetsporen. Lochem 1929.
poezie.
poezie.
poezie.
poezie.
poezie.
poezie.
poezie.
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Voer mij waar uw vrede wenkt. Voor gemengd koor. Gedicht van Tony de Ridder.
*
Rotterdam 1931 (muziek door L. de Bruyn).
Het licht der wereld. Geheel geteekend door Clara van Mesdag. Amsterdam 1935
(samen met Corrie Jacobs; Uilenreeks 20).
De overkant. Amsterdam 1935.
Aanrakingen. Zeist 1936.
Een stil uur. Zeist 1936.
Rust mijn ziel. Zeist 1936.
Van de bezonkenheid. Zeist 1936.
Van den akker. Amsterdam 1936.
Voor jou. Zeist 1939.
Arno, een hondenleven. Met foto's van de schrijfster. Zeist 1940.
Van hier, van daar, van overal. Amsterdam 1942.
*
Het weiland. Amsterdam 1946.
Wijd uw dag. Nieuwe bundel. Amsterdam 1949.
Wolken boven Hattem. Amsterdam [1946?].

*
*

poezie.
poezie.
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Honoré van Waeyenbergh
Brussel 25 november 1891 - Korbeek-Lo 19 juli 1971
Op 19 juli 1971 overleed zachtjes te Korbeek-Lo, in het rusthuis Emmaüs, Zijne
excellentie mgr. Honoré van Waeyenbergh, titelvoerend bisschop van Gilba,
hulpbisschop van kardinaal Suenens, rector magnificus emeritus van de Leuvense
Katholieke Universiteit. Met hem verdween een hoogstaande persoonlijkheid die
gedurende tweeëntwintig jaar, van 1940 tot 1962, een markante invloed heeft
uitgeoefend op de ontwikkeling van de Leuvense Alma Mater en van het gehele
1
wetenschappelijk en academische leven in zijn land.
Laten wij vooraf bondig de loopbaan van de betreurde rector schetsen. Hij werd
geboren te Brussel op 25 november 1891 en na in de hoofdstad de lagere school
te hebben gevolgd, werd hij toevertrouwd door zijn Brabantse ouders aan het Klein
Seminarie van Hoogstraten, om er de latijns-griekse humaniorastudiën te voltrekken.
Op het einde van de rhetorika aarzelde hij aangaande de keuze van zijn levensbaan.
Een tijdlang droomde hij ervan als toekomstig ingenieur zijn volk op sociaal terrein
te dienen. Uiteindelijk koos hij voor het diocesaan priesterschap en bood hij zich
aan voor de clerus van het bisdom Mechelen dat toentertijde werd geleid door de
2
prestigieuze figuur van kardinaal Désiré Mercier. De seminarist werd naar de
Leuvense Universiteit gestuurd om er tegelijk de candidatuur in de klassieke
philologie en het baccalaureaat in de thomistische wijsbegeerte te verwerven
(1909-1912). Hierop volgden twee jaar theologische studie aan 't Groot Seminarie
te Mechelen (1912-1914), die door het uitbreken van de eerste wereldoorlog werden
onderbroken. De edelmoedige seminarist bood zich aan als brankardier-vrijwilliger
bij het Belgisch leger. Zonder uitstel en enige opleiding werd hij naar de vuurlinie
gezonden en maakte hij de strijd mee tot hij op 25 oktober 1914

1

2

Zie over mgr. Van Waeyenbergh ook J. Coppens, In memoriam zijne exc. mgr. Honoré van
Waeyenbergh (25 november 1891-19 juli 1971) in Jaarboek 1971 van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Brussel 1971,
p.379-406. Wij geven aldaar de belangrijkste notities aan die aan de rector magnificus werden
gewijd (p.379 en p.406). In de hiervoor genoemde publicatie zijn enkele drukfouten te
verbeteren. Men leze op p.379: 25 november 1891; op p.381: 25 november; op p.383, noot
12: Floris Prims; op p.392: 13 mei 1944. In de volgende noten zal naar dit artikel werden
verwezen met de aanduiding Coppens, In memoriam.
Vgl. A. Simon, Le cardinal Mercier in Notre Passé, Brussel 1960.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

269
3

aan het IJzerfront door een shrapnel zwaar werd gekwetst. Na voorlopige verzorging
van de opgelopen kwetsuren en allerlei verwarrende en voor de soldaat pijnlijke
incidenten, gelukte het hem uiteindelijk te worden ingescheept naar Engeland waar
hij te Manchester een heelkundige operatie onderging. Toen hij naar het front
terugkeerde, werd hij aangesteld als secretaris van de hoofdaalmoezenier mgr.
Marinis, en in die hoedanigheid maakte hij op 11 november 1918 het einde mee
van de krijgsverrichtingen. In 1919 treffen wij Honoré Van Waeyenbergh opnieuw
in 't Mechels groot seminarie aan, waar hij op 28 december 1919 door kardinaal
Mercier priester wordt gewijd. Hierop volgde zijn terugkeer naar de Leuvense Alma
Mater met de opdracht het doctoraat in de klassieke philolologie voor te bereiden.
Een verblijf aldaar in het Heilige-Geest-college was van korte duur. Reeds op 2
februari 1920 ging hij als rhetorikaleraar naar het St.-Gummaruscollege te Lier.
Niettegenstaande zijn taak van leraar slaagde hij erin, dank zij een ongemeen
doorzettingsvermogen, het doctoraal examen in de klassieke letteren met grote
onderscheiding af te leggen (1924).
Voortaan zouden de nieuwe opdrachten snel op elkaar volgen: college-directeur
te Lier (8 december 1924) en vervolgens op het St.-Jan Berchmanscollege te
Antwerpen (30 juli 1927), onderrector aan de Leuvense Alma Mater (1936-1940),
rector magnificus aldaar (1940-1962), hulpbisschop van de Mechelse kardinalen
van Roey en Suenens (1954-1971). Inmiddels aanvaardde hij nog menig andere
bijkomstige, soms zware taak, zoals bijvoorbeeld het voorzitterschap van de
commissie belast met het onderzoek naar de houding van koning Leopold III
gedurende de Duitse bezetting (1946), vervolgens van de raad van beheer van de
universiteit Lovanium te Kinshasa (1948), en verder van de Federatie van Katholieke
4
universiteiten (1949).
In deze korte biografische schets moet vanzelfsprekend onze aandacht vooral
gaan naar Van Waeyenbergh's taak als rector magnificus van de Leuvense Alma
Mater. Zijn rectoraat groeide uit tot een van de meest tragische, meest vruchtbare,
5
meest glanzende van de sinds 1834 heropgerichte universiteit.
Na amper te zijn benoemd op 19 maart 1940, beleefde de rector magnificus het
uitbreken van de tweede wereldoorlog. Opnieuw leed de

3
4
5

Coppens, In memoriam, p.384-385.
Coppens, In memoriam, p.393-393.
Coppens, In memoriam, p.390-400.
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Universiteit grote schade. Op 17 mei 1940 ging haar bibliotheek in de vlammen op.
Vervolgens moest de nieuw benoemde rector dag in dag uit een bestendige strijd
van schermutselingen voeren tegen de Duitse bezettende macht om de autonomie
van zijn instelling te vrijwaren, om zijn professoren en studenten te beschermen.
Toen op 14 februari 1943 de Duitse militaire bevelhebber de eerste jaarsstudenten
tot gedwongen arbeid verplichtte, verzetten de rectoren van de universiteiten zich
eensgezind tegen deze ‘verordening’. Te Leuven weigerde Van Waeyenbergh
namen en adressen aan de Duitse bevelhebbers mee te delen. Te Brussel nam hij
het woord in naam van zijn collega's en beschuldigde hij de bezettende macht het
volkerenrecht met de voeten te treden. Zijn moedige en harde welsprekendheid kon
generaal Reeder niet slikken. Op 5 juni 1943 werd Van Waeyenbergh gevangen
gezet en op 30 juni daaropvolgend tot achttien maand hechtenis veroordeeld. Dat
hij te St.-Gillis-Brussel de gevangenis overleefde, dankte hij aan de tussenkomst
van de hoogste kerkelijke en wereldlijke instanties. Hem werd te Tervuren een
verplichte residentie opgelegd met volstrekt verbod nog als rector te fungeren. Toen
echter op 13 mei 1944 de universiteit opnieuw zwaar door oorlogsgeweld werd
getroffen, beletten de Duitse militairen niet langer meer zijn terugkeer naar Leuven
om er de nood van zijn universiteit en die van de Leuvense burgers te lenigen.
Onder Van Waeyenbergh's beheer kende ‘Leuven’ een ongemene uitbreiding.
Gedurende de periode 1950-1960 steeg het aantal studenten van 7473 tot 13.404.
Talrijke nieuwe gebouwen, waaronder het ruime academisch ziekenhuis te
Pellenberg, rezen uit de grond. De universiteitsbibliotheek werd geheel hersteld en,
dank zij de kundige leiding van de hoogleraren Van Cauwenbergh en Vanderheyden,
werden de schappen opnieuw tot plooiens toe met boeken vol geladen. Professoren
en studenten publiceerden overvloedig, en de inventaris van hun wetenschappelijk
6
werk werd in boekdelen VII-XII van de Bibliographia Academia bekend gemaakt.
Gedurende de laatste jaren van het Belgisch bewind in Congo durfde de rector het
7
nog aan te Leopoldstad-Kinshasa de katholieke universiteit Lovanium te stichten.
Zijn geestdrift en de toewijding van zijn medewerkers slaagden erin op de hoogvlakte
van Kimuenza, nabij Kinshasa, de nieuwe universiteit volledig uit te bouwen. Over
heel het land

6
7

Universitas Catholica Lovaniensis. Bibliographia academica, Leuven, Universiteitsbibliotheek,
1954 (VII); 1956 (VIII); 1963 (IX); 1964 (X); 1969 (XI); 1972 (XII).
Coppens, In memoriam, p.393-394.
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en in alle milieu's was Honoré Van Waeyenbergh, die uit de tweede wereldoorlog
als held en martelaar te voorschijn was getreden, een geëerde en gevierde
persoonlijkheid. Geen rector kreeg als hij zo milde giften toebedeeld. Nooit mocht
Leuven zo overvloedig van de vrijgevigheid van een katholiek mecenaat genieten.
Van Waeyenbergh, die als jongeling toeschouwer was geweest van de Brusselse
staatsie en tijdens zijn negenjarig verblijf te Antwerpen de bekoring had ondergaan
van de hang der Sinjoren voor barokse praal, hechtte eraan, meer dan vroeger te
Leuven geschiedde, de ‘public relations’ met de overige universiteiten in binnenen buitenland te verzorgen. Hij kende de kunst om zijn genodigden op heerlijk
gastvrije wijze te ontvangen. Het verlenen van eredoctoraten werd telkens een
schitterende Leuvense hoogdag. Promoties als die van Paul Claudel (1946), van
kanselier Adenauer en minister Schuman (1948), van maarschalk Montgomery
(1946) - om slechts enkele van de meest markante op te sommen -, had Leuven
8
nooit in het verleden beleefd. Er was niet enkel een fraaie, veelkleurige academische
stoet met kleurrijke vaandels en bazuingeschal. Er was telkens ook een bomvolle
aula met op de eerste rijen de geestelijke en burgerlijke overheid, meermaals
uitgedost in bonte kleedij. Er was vooral het warme, het romantisch-warme,
geestdriftige woord van de rector die van meet af aan in het publiek steeds de
passende feeststemming stijlvol wist te verwekken. Wellicht oordeelden oudere
professoren dat men wat al te weelderig omsprong met uiterlijke praal en feestelijk
klinkende bazuinen, maar achteraf bekenden zij dat Leuven een uitstraling had
bereikt die haar zusterinstellingen wellicht enigszins beneden.
Dat Van Waeyenbergh's rectoraat een ongemeen glanzend verloop kende, was
voorzeker aan een uitzonderlijk samentreffen van gunstige omstandigheden te
danken, doch alleen een sterke persoonlijkheid als de zijne kon erin slagen ze zo
doeltreffend te bundelen en te benutten. De rector was geen geleerde in de stricte
betekenis van het woord. Al te vroeg had hij aan studie moeten verzaken, en het
werd hem nooit gegeven zich persoonlijk aan wetenschappelijk vorsen te wijden.
Maar hij was een geboren leider, een bezielend inspirator, een gewiekst
administrator. Hij beschikte over een werkkracht die hem nooit in gebreke liet.
Begaafd met een haast alles onthoudend geheugen, met een wonderbare zin om
problemen te doorzien en op te lossen, met een uizonderlijk talent om de

8

Talrijke Latijnse teksten, die aan deze academische vieringen herinneren, werden
samengebracht in J. Cochez, Latina, Leuven 1954 en in Album Jan A. Aerts, Leuven 1972.
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gepaste beslissing te kiezen en ze uit te voeren, is het hem gelukt met de hulp van
een klein team van toegewijde medewerkers bergen van initiatieven en plannen te
verzetten. Dat hij oververmoeid af en toe prikkelbaar werd en kon losbreken in een
vlaag van geweldige opwinding, heeft meer dan een professor of student
ondervonden. En toch hebben weinigen onder hen het hem aangerekend. Was hij
niet de eerste om zich erover te verontschuldigen? Zocht hij niet telkenmale goed
te maken wat hij meende te hebben misdaan, zodat stilaan - althans zo liep de mare
- enkelen zelfs erop uit waren de rector kwaad te maken om achteraf het beoogde
en het gevraagde, dat eerst geweigerd werd, dubbel en dik te bekomen?
Een goed en vrijgevig hart, een onbegrensde bereidwilligheid om allen gedienstig
te zijn, een fijnbesnaard gevoel om overal passend op te treden, een kunst om
zonder onderscheid, handig en vriendelijk, zowel onder rijken als armen, onder
hooggeplaatsten als werknemers, op te treden, waren de beste krachten die hem
in het uitoefenen van zijn administratieve taak steeds ten dienste stonden, en die
hem alle deuren openden tot bij de hoogste instanties, tot aan het koninklijke hof
toe.
Geboren Brusselaar, Antwerpenaar door nauwe gebondenheid met de metropool
9
en haar gewezen burgervader, staatsminister Van Cauwelaert, was Van
Waeyenbergh volmaakt tweetalig. Hij was dan ook gehecht aan alle instellingen die
het unitair karakter van het land verzekerden, op de allereerste plaats aan de dynastie
die hij in wel en wee trouw heeft gediend. Maar dit alles belette niet dat hij zich
Vlaming voelde en dat hij zijn Vlaams, ja Vlaamsvoelend karakter nooit heeft
prijsgegeven. Hij dankte dit Vlaams bewustzijn aan het milieu van Hoogstraten waar
10
hij zijn humaniora-opleiding genoten had, en aan de blijvende bewondering die hij
koesterde voor een politieke leider als Frans Van Cauwelaert die later te Antwerpen
11
een van zijn beste vrienden werd. Hij voelde zich thuis bij Vlaamse letterkundigen
als de Lierse Felix Timmermans en de sappige heer van Zichem: Ernest Claes.
Geen wonder dat hij, de Vlaamsgebleven, fijngeaarde Brusselaar, als voorzitter van
12
de eerste Vlaamse cultuurraad werd aangesteld. In zijn schriften treffen wij een
van de eerste duidelijk

9
10
11
12

Coppens, In memoriam, p.382, 399, 402.
Coppens, In memoriam, p.382.
Coppens, In memoriam, p.382, 399, 402.
Coppens, In memoriam, p.397, noot 71. Van Waeyenbergh zetelde in de Raad samen met
H. Teirlinck, E. Blanquaert, E. de Bruyne, A. van Cauwelaert en J. Grauls. De Duitse
bezettende macht ontbond deze raad en stelde er een nieuwe aan.
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uitgesproken wensen aan voor het toekennen van de culturele autonomie aan het
Vlaamse land. Wel was zijn vlaamsgezindheid, onder invloed van leiders als wijlen
13
kardinaal Cardijn en Floris Prims, sterk door sociale beweegredenen ingegeven.
Na de tweede wereldoorlog, toen in het land een heftige repressie woedde tegen
allen die van ver of van nabij hadden gecollaboreerd, trad de rector magnificus,
wiens gedrag onberispelijk, moedig, heldhaftig was geweest, meermaals krachtig
op om hen die van het rechte pad waren afgeweken, rechtvaardig, barmhartig,
menselijk en christelijk, te beoordelen en te behandelen. Op de wereld-tentoonstelling
14
te Brussel in 1958 was hij de gevierde spreker van de Vlaamse hoogdag. Op dit
belangrijk moment, in aanwezigheid van een geweldige menigte, deed hij beroep
op de natie opdat een ruim opgevatte amnestie verzoening en vrede zou schenken.
Toen te Leuven de communautaire vraagstukken opnieuw aan bod komen en van
Waalse zijde een strijdgroep werd opgericht, verzocht hij, doch te vergeefs, de
bisschoppen de vereniging die olie op het vuur zou gieten en noodzakelijk een
reactie van Vlaamse professoren moest uitlokken, te verbieden. Hoe betreurde hij
anderzijds dat sommige hoogleraren van onbesproken gedrag, van hoge intellectuele
standing, van brede openheid voor vreemde kulturen, hun handtekening schonken
aan een manifest dat naar zijn oordeel een universitair geschoolde onwaardig was!
Moeilijk te bewandelen was voorwaar de middenweg die hij gekozen had om zijn
inrichting doorheen het stormweer een veilige koers te verzekeren. Van socialistische
zijde werd hem verweten zijn patronaat te schenken aan initiatieven die naar de
opvatting van De Volksgazet dreigden zijn persoon en gezag in dubbelzinnig
15
vaarwater mee te sleuren. Van bevriende katholieke Vlaamse zijde werd hem
daarentegen euvel geduid te hebben toegestaan dat aan franssprekende professoren
te Leuven administratieve taalfaciliteiten en een franstalig middelbaar onderwijs
werd

13
14
15

Zie Mgr. Cardijn. Brussel, KAJ-uitgaven, 1962 en M. van Roey, Kardinaal Cardijn, S.l., [1968];
tweede druk, 1972. Zie ook Coppens, In memoriam, p.383.
Zie Coppens, In memoriam, p.397, noot 71.
Het verwijt werd hem door Volksgazet van 16 juni 1953 gemaakt naar aanleiding van de Dag
van het Vlaamse Lied. Het artikel De monseigneur en de SS-man is in Volksgazet opgenomen
op p.1 en 6. Van Waeyenbergh had te goeder trouw zijn naam gegeven aan een comité dat
buiten zijn weten een beroep had gedaan op de medewerking van een ‘zekere Hans Dirken’,
alias Walter Weyler, die tijdens de tweede wereldoorlog had gecollaboreerd en die nadien,
volgens het blad, door de Vlaamse jezuïeten werd beschermd.
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aangeboden. Toch heeft niemand in twijfel getrokken dat zijn hart steeds Vlaams
voelde en dat in laatste instantie zijn gemoed steeds aan de Vlaamse volksaard,
aan zijn Vlaams-Brabantse afkomst de voorkeur schonk. Vandaar ook zijn ijveren
voor al wat Vlaanderen en Nederland nader tot elkaar kon brengen. Vandaar de
steun die hij na de bevrijding schonk aan het opzet om de nood te lenigen van
Nederlandse hoogleraren, zo zeer beproefd gedurende de laatste maanden van de
tweede wereldoorlog. Vandaar verder zijn initiatief om tussen Nijmegen en Leuven
een blijvende uitwisseling van hoogleraren in het leven te roepen. Vandaar de eer
en de vreugde die hij genoot toen hij naar Nederland kon gaan om aan koningin
16
Wilhelmina een Leuvens eredoctoraat te overhandigen. Misschien koelden later
zijn betrekkingen met het Noorden enigszins af. Er werd gefluisterd dat de rector,
die uit alle hoeken van de wereld met eredoctoraten werd bekroond, het enigszins
vreemd vond dat Nederland, en in het bijzonder Nijmegen, geen behoefte had
gevoeld om zich bij die wereldwijde hulde op meer expliciete wijze aan te sluiten.
Laten wij niet denken dat in dit rijk gevulde leven beproevingen achterwege zijn
gebleven. Herhaaldelijk werd de rector pijnlijk getroffen door het vroegtijdig overlijden
van naaste bloedveranten. En daar waren vooral de reeds vermelde harde slagen
die in 1940-1943 aan de Universiteit en aan zijn persoon door de Duitse bezettende
macht werden toegebracht. Doch in 1945 keerde het getij, en wij kunnen getuigen
dat vooral gedurende de jaren 1945-1957 de blijde levensdagen het wonnen van
de ogenblikken van tegenslag of van tegenstand. Natuurlijk was niet alles even
rooskleurig. Daar kwam in de eerste plaats de ontgoocheling die hij opliep in de
ridderlijke strijd, die hij samen met zijn secretaris-generaal, jonkheer Leo van der
17
18
Essen, had gevoerd tot eerherstel van koning Leopold III. Daar ontwikkelde zich
verder in zijn land een harde schoolstrijd door de regering Van Acker-Collard
19
ingeluid. Ook een nieuwe, steeds aan kracht winnende vlaams-nationalistische
stroming ver-

16
17
18

19

Eere-promotie van Hare majesteit koningin Wilhelmina der Nederlanden. Toespraak te
Amsterdam, 15 december 1947 in Ann. Jaarb. Univ. Leuven 1944-1948, t.2, p.747-749.
Leo van der Essen, geboren te Antwerpen op 12 december 1883, overleden te Leuven op
10 februari 1963.
Zie dienaangaande A. de Jonghe, Hitler en het politieke lot van België, Antwerpen 1972, deel
I. De auteur wijkt meermaals af van het oordeel door de commissie uitgesproken, waarvan
mgr. Van Waeyenbergh voorzitter was.
Coppens, In memoriam, p.395.
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20

stoorde de atmosfeer van het politieke leven. Doch eerst in 1961 voelde hij hoe
voor hem de heerlijkste phase van zijn loopbaan voorbij was.
Op zondag 6 augustus 1961 overleed te Mechelen Kardinaal Jozef-Ernest van
21
Roey. Deze kerkvorst was uit steenrots gehouwen en trotseerde, onwankelbaar
gehecht aan zijn geloof en vaststaande beginselen, alle stormen die hem en zijn
beleid overvielen. Niemand heeft er ooit aan gedacht hem als zinspreuk een Fluctuat
et Mergitur toe te kennen. Hij was rechtlijnig; onwrikbaar trouw aan allen die zijn
vertrouwen hadden verdiend. Deze wisten steeds op wie zij mochten rekenen. Zijn
gegeven woord was onherroepelijk; zijn gezag dekte ten volle zijn richtlijnen; zijn
wijsheid paarde voorzichtigheid aan kalm beraad. Van Waeyenbergh mocht in de
Sint-Rombouts-kathedraal de lijkrede houden van de overledene Mechelse
aartsbisschop. Hij sprak uit het volle hart, en toch gold zijn toespraak niet als één
van zijn beste. Zijn stem bezat haar klankvolle helderheid niet meer. Af en toe was
het of zij stokte. Het heengaan van de Mechelse prelaat kwam voor de rector
magnificus vooral ongelegen, daar hij op het einde van hetzelfde jaar, op 25
november zeventig jaar zou worden. Op de eerstkomende bisschopsvergadering
diende dan de vraag gesteld of de pensioengrens die de rector zelf voor het emeritaat
van zijn professoren had ingevoerd, ook voor hem zou gelden. Daartoe besliste de
bisschopsbijeenkomst van juli 1962 inderdaad, en dit onder omstandigheden die
de rector aanvoelde als een gemis aan tact en aan dankbaarheid voor de talrijke
diensten die zijn glorieus rectoraat aan Leuven had bewezen. Bij wijze van troost
boden de bisschoppen hem aan om te Leuven nog twee jaar aan te blijven als rector
magnificus. Hij zou het rectorale huis in de Naamse straat blijven betrekken, een
bureau behouden in de Universiteitshalle, maar op het bestuur van de Alma Mater
geen invloed meer uitoefenen. Noch deze goed bedoelde schikking, noch de rede
door kardinaal Suenens bij de opening van het academiejaar 1962-1963 voorgelezen,
schonken aan Van Waeyenbergh blijvende voldoening. Vanaf oktober 1962 werd
zijn leven een kruisweg, een ‘crux et martyrium’. Hij kon zich niet verzoenen met de
idee voortaan van de administratie van de universiteit met wie hij was vergroeid,
22
radicaal te zijn verwijderd. Bovendien moest hij onmachtig toezien hoe de groeiende
splitsing tussen Walen en Vlamingen te Leuven zienderogen toenam en hoe ze
weldra

20
21
22

Coppens, In memoriam, p.399.
J. Kempeneers, Le cardinal Van Roey et son temps in Bibl. Eph. Theol. Lov. 30, 1971.
Coppens, In memoriam, p.403-405
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brutaal tot uiting kwam in het luidkeels door studenten en zelfs enkele professoren
uitgebrulde ‘Walen buiten’. Hij was ervan overtuigd dat hij behendiger zou zijn
23
opgetreden, en dat hij bepaalde teksten niet zou hebben opgesteld en gepubliceerd.
Later kwam ook de evolutie van de grotendeels door hem gestichte Zaïreense
universiteit Lovanium zijn gevoelig gemoed vergallen. Van Waeyenbergh heeft zich
niet verzet tegen het overdragen van het gezag aan de Zaïreense overheden. Hem
deed het echter leed dat de naam Lovanium werd weggevaagd, en hij was ervan
overtuigd dat de gelijkschakeling van alle universitaire Zaïreense instellingen een
groot gevaar betekende voor de katholieke zending van de Kinshasa-stichting, een
gevaar dat ongetwijfeld zelfs een mgr. Tschibangu niet zou kunnen weren. Dat Van
Waeyenbergh niet ter ziele is gegaan vooraleer de beslissingen van de Zaïreense
overheden werden getroffen was een laatste beproeving die hem niet werd gespaard.
Voorwaar hij moest ook de droesem van de ‘bittere kelk des lijdens’ drinken.
Ten slotte, toen de wond die hem te Leuven was toegebracht enigszins genas,
werd hij gepijnigd door de verregaande verwarring, het gebrek aan kerkelijke
discipline, de liturgische verwildering waarvan de postconciliaire ontwikkeling der
Kerk het troosteloze beeld gaf. Reeds tijdens zijn Leuvens rectoraat had hij
geoordeeld strenger dan zijn onderrector mgr. Litt te moeten ingrijpen, toen piepjonge
priesterstudenten op eigen gezag gevestigde liturgische voorschriften overtraden
of nieuwe invoerden, alsof zij, zoals eertijds Cornelius, door een hemels visioen
daartoe waren begunstigd en gemandateerd. Later, residerend te Brussel en dagelijks
celebrerend in de Suzannakerk, droeg hij er tot eerherstel een heilige mis op, toen
hij had vastgesteld dat de pastoor aan een jeugdgroep had toegestaan rond de
gedachtenis van het kruisoffer des Heren een malloterige, stuntelige show te
ensceneren. Met een profetische verontwaardiging klaagde Van Waeyenbergh de
wantoestanden aan en veroordeelde hij allen die de illusie koesterden de Kerk een
schonere en rijkere toekomst te bezorgen dank zij een politiek van het ‘après nous
le déluge’.
Niet dat Van Waeyenbergh een intolerant of bekrompen geest was. Steeds
eerbiedigde hij elke oprechte overtuiging, steeds wist hij voornaam met
andersdenkenden om te gaan. Toen de Duitse overheid de Vrije Universiteit te
Brussel sloot, nam hij het zware risico en de edel-

23

In zijn laatste levensjaar moest hij ook nog beleven dat de Universiteitsbibliotheek, waarvoor
hij zich zo had ingespannen, gesplitst werd. Vandaar zijn besluit om aan de hem eens zo
dierbare Universiteit en haar bibliotheek geen enkel boekdeel na te laten.
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moedige geste op zich zijn eigen universiteit open te stellen voor de vrijzinnige
Brusselse studenten, zonder enige druk op hun overtuiging uit te oefenen. Hij was
evenmin gesloten voor de oecumenische beweging en keurde allerminst de hang
van vele christenen af om de kerkelijke eenheid terug te vinden. Hij was het toch
die te Leuven de bijeenkomst presideerde waarop de anglikaanse bisschop van
24
Canterbury, dr. Ramsey, het woord voerde. Doch hij kon niet opschieten met lieden
die zonder houvast en zonder bevoegdheid met het oecumenisme flirten, of die
door de steun daaraan een goedkoop succes zochten voor mislukkingen op eigen
kerkelijk terrein. Pluralisme betekende voor hem geen vervlakking van eigen grenzen
maar trouw aan persoonlijke overtuiging om daarvan uitgaande met succes een
dialoog te voeren en zo eventueel verschraalde en verzuilde standpunten voorbij
te streven. Toen een Leuvens hoogleraar vroeg op de hoede te zijn om niet opnieuw
een kinderachtig irenisme (als dat van de ‘aufgeklärte’ Loosduinse pastoor Willem
Imme, die destijds verlangde met zijn boezemvriend, de plaatselijke predikant Eyken,
in één graf te worden bijgezet, een potsierlijke wens waarmee zelfs Roegier niet
25
naliet de draak te steken) opnieuw in de mode te brengen, droeg deze
waarschuwing zeker Van Waeyenbergh's goedkeuring.
Op het Tweede Vaticaanse concilie heeft de rector geen vermeldingswaardige
rol gespeeld. Hij beschikte niet over de nodige theologische vakkennis om er
oordeelkundig op te treden. Hij vond ook geen tijd en bezat geen verlangen meer
om zich aan studie te wijden om op andere gebieden, zoals ‘christelijk onderwijs’
of ‘Kerk en wereld’, met gezag mee te spreken. Te Rome was hij gedurende de
sessies van het Concilie zeer eenzaam. Hij voelde zich te midden van een menigte
‘periti’ en pratende concilievaders een voorbijgestreefd man, die men zelfs voor de
show niet meer wou aanspreken. Hem bleef slechts de taak, ja, naar hij meende,
de zending over een Cassandra-rol op te nemen, of beter, als een oudtestamentisch
gerichtsprofeet, tegen onheilen die een roekeloos kerkelijk beleid in het leven kon
roepen, een waarschuwende stem te verheffen.
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25

Zie Eph. Theol. Lov. 39, 1963, p.762. Zie verder J. Coppens, Waarheen met het oecumenisme?
in De Nieuwe Gids.-De Spectator.-Weekend blad van De Gids, 4-5 mei 1963, p.21.
L.J. Roegier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953,
's-Gravenhage 1953, p.186. Roegier verwijst naar W. Broes, Een woord over de hervorming
der R.K. Kerk. Eene Erasmiaansche lectuur zamen voor Roomsch-Katholieken en
Protestanten, Amsterdam 1856, p.36.
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Voelde mgr. Van Waeyenbergh meer en meer aan hoe hij door het politiek en
religieus gebeuren werd voorbijgegaan en van lieverlede een ‘eenzame broeder’
werd, toch kon hij in zijn laatste levensjaren vaststellen hoe opnieuw langzamerhand
het aantal toenam van hen die zich duidelijker rekenschap gaven van het door hem
gepresteerde reuzenwerk, en die leerden inzien hoe men met verwoeste gewesten
geen nieuwe lente aan de Kerk verzekert. Vertrouwend op de Voorzienigheid en
de Sedes Sapientiae, sprak hij, tegen alle ruitenbrekers in, op zijn manier een ‘We
shall overcome’ uit.
Op 6 juli 1971 meldde zich vrijwel onverwacht Monseigneur's levenseinde aan. Dat
hij het niet zo plotseling en zo spoedig had voorzien, blijkt onder meer uit het feit
dat hij geen geldig testament had neergeschreven en niet op afdoende wijze
26
beslissingen had getroffen in zake boeken en archief. De crisis die hem overviel,
was zo geweldig en hield zo blijvend aan dat hij te Leuven, waarheen hij werd
overgebracht, geen belangrijke besluiten meer kon treffen. Hij stierf vroom en gelaten
op 19 juli 1971 in het rusthuis Emmaüs. Hij had zich er tegen verzet in het
academisch ziekenhuis te worden opgenomen. Het zou te veel herinneringen hebben
opgewekt die zijn gevoelig hart niet meer zou hebben kunnen verwerken. La garde
27
meurt et ne se rend pas...
J. COPPENS
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Van Waeyenbergh had het verlangen uitgedrukt dat beroep zou worden gedaan op de
hoogleraren De Naeyer, Lavalleye en Aerts als testamentaire uitvoerders, maar met deze
wens werd geen rekening gehouden.
Het literaire werk van Van Waeyenbergh omvat, naast een dissertatie over Cicero die niet
werd gepubliceerd, vooral de academische toespraken die hij jaarlijks hield te Leuven en
menig andere gelegenheidsrede. Zij worden opgesomd in Universiteit Leuven. Bibliographia
Academica, Leuven, Universiteitsbibliotheek, 1934-1954 (VII), p.309-202; 1954-1955 (VIII),
p.11-12; 1956 (IX), p.9-10; 1957-1963 (X), p.23-26; 1963-1968 (XII), p.20-21.
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Jacobus Johannes Westendorp Boerma
Blija 9 december 1901 - Zierikzee 16 september 1970
De geboorteplaats van J.J. Westendorp Boerma was het Friese dorpje Blija in de
gemeente Ferwerderadeel, zijn geboortehuis de Hervormde pastorie aldaar. Hij was
een zoon van dr. N. Westendorp Boerma, die in 1933 geroepen werd om aan de
Amsterdamse gemeente-universiteit de leerstoel voor godsdienstfilosofie en ethiek
te bezetten. De vader had voordien zijn vijf kinderen allen in de gelegenheid gesteld
een academische of andere studie te volgen. Voor Koos, de oudste, werd het
geschiedenis. Na in 1920 aan het gymnasium te Leeuwarden eindexamen A en B
gedaan te hebben liet hij zich als student inschrijven aan de universiteit, waar zijn
vader later hoogleraar zou worden.
De jonge Westendorp Boerma werkte snel en secuur, maar haatte alles wat naar
vossen zweemde en nam behoorlijk de tijd voor studentenleven en recreatie. Hij
vereerde naast Clio ook Caïssa; in 1921 nam hij deel aan een interacademiaal
schaaktournooi, waar hij tot de prijswinnaars behoorde.
In het voorjaar van 1923 behaalde hij zijn candidaatsbul. Die zomer ging hij met
vacantie naar Duitsland, waar hij zijn latere vrouw Gertrud Schlosser leerde kennen.
Zij was maatschappelijk werkster in Frankfort a.d. Main en bracht evenals hij haar
vacantie in de Beierse Alpen door. Teruggekeerd naar Amsterdam werd hij voorzitter
van het studentendispuut NISITA en nam op zich, dr. W.M.F. Mansvelt te assisteren
bij het voorbereidende werk voor diens tweedelige geschiedenis van de Nederlandse
Handel Maatschappij. Voor zijn onderzoekingen in het archief dier maatschappij
zwaaide de auteur hem bij het verschijnen van deze monumentale uitgave
welverdiende lof toe.
Doctoraal examen deed Westendorp Boerma in het voorjaar van 1926. Reeds
op 24 maart van het volgende jaar promoveerde hij bij prof. dr. H. Brugmans op een
dissertatie getiteld Johannes van den Bosch als sociaal hervormer. De Maatschappij
van Weldadigheid. Zijn interesse in de figuur van Van den Bosch stamde uit de tijd
van zijn speurwerk in de documenten van de NHM. Opvallend zijn de sterke
persoonlijke bewogenheid van de promovendus en zijn naar de biografie tenderende
behandeling van de stof; deze laatste te opmerkelijker omdat privécorrespondentie
en andere papieren van particuliere aard hem niet of nauwelijks ten dienste stonden.
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In september 1927 werd hij leraar in geschiedenis, staatsinrichting en
staathuishoudkunde aan de Rijks HBS te Zierikzee. Drie maanden later trad hij te
Frankfort in het huwelijk.
De overgang van de woelige en van leven bruisende hoofdstad naar het
geïsoleerde en bedaarde Schouwen was groot, maar toch was de sfeer van het
eiland hem niet helemaal vreemd. In het geheugen van de aankomende leraar was
het beeld van de plaats gegrift, waar hij zijn kinderjaren had doorgebracht: Blija,
een kleine gemeenschap rondom een middeleeuwse dorpskerk, die als pretentieloos
maar stijlvol monumentje uitnemend in haar rustieke omgeving paste. Het leven
daar had hem ontvankelijk gemaakt voor de eigenaardige bekoring van regionale
bouwkunst, door traditie geheiligd. Al was hij geen kunsthistoricus in stricte zin, hij
was wel uitermate gevoelig voor ambachtelijke schoonheid. Deze vond hij nu zowel
in zijn woonplaats als in de landelijke gemeenten op Schouwen en temidden daarvan
voelde hij zich thuis.
Allengs ook verwierf hij het respect en vertrouwen van de Zierikzeese samenleving.
Weliswaar was hij overmatig bescheiden en te terughoudend om naar een
vooraanstaande plaats te streven, maar zijn gaven van hart en verstand brachten
hem daar vanzelf. Op velerlei terrein was hij opbouwend en stimulerend werkzaam:
voor de school, voor sociale en culturele activiteiten en niet in de laatste plaats ook
voor de regionale geschiedenis.
Onderzoekingen in het gemeentearchief van Zierikzee gingen bij Westendorp
Boerma de bronnenstudies uit zijn Amsterdamse periode vervangen. Niet dat hij
zijn vroegere belangstelling verloor - nimmer werd hij iets of iemand ontrouw - maar
hij greep met overtuiging de mogelijkheden aan, die een nieuw arbeidsveld hem
bood. Al gauw begon hij over het verleden van de stad te publiceren. Zijn eersteling
op dit gebied is een artikel voor het zilveren ambtsjubileum van prof. Brugmans, zijn
vereerde promotor, die hem nog tien jaar later tekenend zijn ‘jonge vriend’ zal
noemen. Het was een eerste, voorzichtige stap op nog niet door hem verkend terrein,
dat hem in stijgende mate ging boeien en tot het eind van zijn leven bezig hield,
getuige een postuum verschenen boek over de geschiedenis van Zierikzee.
In 1930 begon hij met enkele andere belangstellende stadgenoten de plaatselijke
oudheidskamer, in 1911 door de vereniging Zierickzee ingericht, te transformeren.
De verzameling, ondergebracht in een deel van de bovenzaal van het stadhuis - de
zaal met de befaamde bekapping -, werd
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geordend en, nu als gemeentemuseum, over de gehele bovenverdieping uitgebreid.
Zij kwam onder de hoede van een plaatselijke museumcommissie, tot 1957 onder
voorzitterschap van Westendorp Boerma.
Niet minder beijverde hij zich voor de vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland, in 1939 tot stand gekomen. Bij haar vijfentwintigjarig bestaan
beschreef hij met de hem typerende eenvoud, hoe het idee geboren werd: ‘Op een
keer’ - toen hij met zijn vrouw langs de Havendijk aan het wandelen was - ‘ontdekten
wij met ontsteltenis, dat het mooie pannendak van het huis voor de Ravestraat
vervangen was door een plat dak met een soort balkon ervoor, waardoor het hele
beeld lelijk geschonden was. Toen vroegen wij ons af: mag dit zo maar?’
Het bleef niet bij een vraag. Westendorp Boerma werd de eerste voorzitter van
de nieuw opgerichte vereniging en bekleedde die functie, tijdens de oorlog deels
afgewisseld deels gecombineerd met het secretariaat, tot zijn dood. Onder zijn
energieke leiding is veel verricht voor het behoud van de karakteristieke dorps- en
stadsgezichten en aspecten van het landschap.
Hij steunde de heemschutgedachte ook door het schrijven van een boekje, dat
volgens de titel gewijd was aan de historische schoonheid van Zierikzee maar in
feite het hele eiland mee omvatte. De tekst dateert uit de moeilijke oorlogsjaren. In
die tijd zegde hij ook medewerking toe aan een plan om een geschiedkundig
overzicht van de steden in heel Nederland samen te stellen. Dit plan bleek in die
vorm niet uit te voeren; later verscheen de bijdrage van Zeeland echter afzonderlijk,
waarbij Westendorp Boerma Zierikzee en Brouwershaven verzorgde. De
rijksarchivaris dr. W.S. Unger nam de steden op de andere Zeeuwse eilanden voor
zijn rekening.
Zij beiden stelden gedurende de oorlog ook gezamenlijk een beschrijving op van
oude carillons en torenklokken, zulks in opdracht van Monumentenzorg. De Duitse
bezetters lieten alle klokken in categorieën van belangrijkheid registreren en
vervolgens wegvoeren, ten einde in het tekort aan metaal voor hun militaire behoeften
te voorzien. Westendorp Boerma inventariseerde de klokken op zijn eiland en
smaakte de vreugde het merendeel daarvan naderhand ongeschonden te zien
terugkeren.
In 1953 ondervond hij aan den lijve wat een watersnood betekent; in de
herdenkingsuitgave Gekwelde grond van enkele jaren later liet hij zijn lezers opnieuw
beleven ‘hoe de slag aankwam’. Zijn belangstelling voor het verleden deed hem
dus niet voorbijgaan aan wat rondom hem gebeurde.
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In het algemeen schuwde Westendorp Boerma een te grote afstand tussen hem
en zijn onderwerp. De historie van zijn omgeving, ook die van Nederland, sprak
hem meer aan dan de wereldgeschiedenis; de jongste tijd meer dan de
middeleeuwen. Hij moest zich als mens betrokken voelen bij wat hij als historicus
schreef, want pas dan kon hij er zich geheel in inleven. Kort voor de oorlog kwam
uit zijn pen onder de titel Twintig eeuwen een lijvige geschiedenis van het
Nederlandse volk, waarvan de laatste bladzijden getuigen, welke spanning de
nadering van het onheil bij hem opriep: begrijpelijk bij de gevoelsmens die hij was.
Wat verleden en heden hem te zeggen hadden, gaf hij door in een voor allen
verstaanbare taal. In zijn Twintig eeuwen wordt, zoals hij zelf zegt ‘op voor ieder
begrijpelijke en niet al te saaie wijze [...] verteld hoe het Nederlandse volk is ontstaan
en wat het in de wereld heeft betekend.’ Het boek werd niet lang na de oorlog
herdrukt, wel een bewijs hoezeer deze opzet geslaagd mag heten. Eenzelfde succes
oogstte zijn tweedelige Leerboek der geschiedenis, dat voor het eerst in 1933
verscheen en waarvan het eerste deel niet minder dan acht, het tweede zes drukken
beleefde.
Geen wonder dat hij in onderwijskringen een goede naam had en in 1938 tot
hoofd van zijn school benoemd werd: eerst als directeur, in 1946 toen de HBS door
toevoeging van een gymnasiale afdeling in een lyceum werd omgezet, als rector.
Van 1958 tot zijn dood toe was hij bovendien lid van de examencommissie MO
geschiedenis.
Het leiding geven aan de school kwam in normale omstandigheden neer op hard
werken zonder of met veel te weinig assistentie, in moeilijke tijden op besluitvaardig
improviseren om te redden wat bedreigd werd. Tweemaal is de school van
Westendorp Boerma in een draaikolk van calamiteiten meegezogen: de eerste maal
in de bezettingstijd, toen op last van de Duitsers het eiland onder water gezet moest
worden. Nadat het HBS-gebouw al anderhalf jaar voor militaire doeleinden gevorderd
was geweest, kwam op 16 februari 1944 een bevel tot onverwijlde evacuatie van
Zierikzee. De leerlingen verspreidden zich her en der, de directeur vertrok naar
Amsterdam, maar in de herfst van 1945, toen alles achter de rug was, begon het
nieuwe schooljaar in het zwaar beschadigde en ondanks grote inspanning nog maar
amper bruikbare gebouw op het gebruikelijke tijdstip.
Bij de stormramp van 1 februari 1953 sloeg het water opnieuw, maar veel harder
toe. Het schoolleven kwam abrupt tot stilstand. Voor de tweede keer werden de
leerlingen geëvacueerd, maar Westendorp Boer-
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ma, ter plaatse gebleven, regelde en coördineerde wat in zijn vermogen was, zodat
reeds in September, nog voordat Schouwen geheel drooggelegd was, de lessen
weer konden beginnen. Niettemin was het leven ontwricht. Een uitbarsting van tbc
op het lyceum in 1955 maakte de zaak er voor de rector niet eenvoudiger op. In
deze zware tijden vergroeide hij geheel met het eiland. Zo hij vroeger wel eens aan
weggaan gedacht had, thans was daar geen sprake meer van.
Westendorp Boerma hield de teugels goed in de hand. Desondanks gedroeg hij
zich noch tegenover de leraren, noch tegenover de leerlingen als een alleswetende
autoriteit. Voor de eersten was hij de primus inter pares, voor de laatsten een mentor
die hen wilde voorthelpen op hun weg naar volwassenheid. Hij leefde met hen mee
in alles, binnen en buiten schoolverband, daarbij hun groeiende persoonlijkheid
respecterend. Oudleerlingen placht hij met U aan te spreken, wat zijzelf soms wel
wat gênant vonden. Op zijn voorstel werd in 1955 het lyceum vernoemd naar een
leerling van de oude garde, Piet Zeeman, achter wiens matige wiskundecijfers zich
een toekomstige beroemdheid en winnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde
verschool (†1943). De naam van de school was een huldeblijk voor een uitblinker,
maar daarin deelden eigenlijk allen die er met vrucht onderwijs genoten hadden.
Westendorp Boerma leefde vanuit een vrijzinnig-hervormde geloofsovertuiging
en behoorde met zijn vrouw tot de groep der Woodbrookers. Te Zierikzee diende
hij de Hervormde gemeente vóór 1940 enige jaren als ouderling. In die tijd was hij
ook, overigens meer uit sociale dan politieke motieven, lid van de
Vrijzinnig-Democratische Bond. Diezelfde motieven deden hem na de oorlog
overgaan tot de Partij van de Arbeid. Hij was in die partij een ijverig lid van de
plaatselijke ‘Fakkeldragers’, die jarenlang regelmatig bijeenkomsten te zijnen huize
hielden.
In 1946 werd de Zeeuwse Volksuniversiteit gesticht, die via werkgroepen in de
verschillende centra het culturele leven animeert. Westendorp Boerma was van de
aanvang af gedurende twintig jaar voorzitter van de werkgroep Zierikzee. Talrijke
gastsprekers, voor de ZVU optredend, vonden na afloop van de bijeenkomsten bij
hem behalve een gastvrij onderkomen ook gelegenheid voor een goede
gedachtenwisseling, want hij en zijn vrouw stelden hun huis daar graag voor open.
Ook de Rotaryclub Zierikzee, in 1953 opgericht, telde Westendorp Boerma van het
begin af aan onder haar leden. Maar schaken, een sport waaraan hij vele weekends
besteedde, was en bleef zijn voornaamste liefhebberij.
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Maakte hij als goed noorderling op een buitenstaander een gereserveerde indruk,
bij nadere kennismaking gaf hij zich zoals hij in wezen was: een vriendelijk en zelfs
gezellig mens, in zijn beoordelingen mild als het kon maar streng als het moest, en
met een fijn gevoel voor humor. Zo vormde zich in zijn woonplaats een grote kring
van vrienden en vertrouwden rondom hem. Door zeer velen werd hij hoog
gewaardeerd. Dat bleek wel toen het gemeentebestuur hem voor zijn vele
verdiensten jegens de stad in 1952, bij zijn vijfentwintigjarig jubileum als leraar de
zilveren erepenning toekende, en vijf jaar later, toen hij tot officier in de orde van
Oranje-Nassau benoemd werd. Maar de hartelijke belangstelling bij zijn afscheid
als rector in 1967 zal hem zeker nog meer goed gedaan hebben.
Onder historici zal hij vooral blijven voortleven als de man die nieuw licht heeft
laten vallen op generaal Johannes van den Bosch, organisator van de Maatschappij
van Weldadigheid en schepper van het Cultuurstelsel. Bij het schrijven van zijn
dissertatie betreurde hij nog het ontbreken van particuliere documenten van deze
bekende Nederlander, die het inzicht in diens merkwaardige persoonlijkheid
aanmerkelijk verdiept zouden hebben. Welk een verrassing toen zijn schaakvriend
mr. J.H.O. graaf van den Bosch, achter-achterkleinzoon van de generaal, hem in
de bezettingstijd attendeerde op een achttal kisten, bij een tante in Den Haag op
zolder te voorschijn gekomen en waarin zich juist het archief van zijn
betovergrootvader met talrijke brieven van en aan hem bevond! Westendorp Boerma
maakte zich de periode van gedwongen werkeloosheid gedurende de hongerwinter
in Amsterdam ten nutte om de inhoud van die kisten te inventariseren en daarmee
de grondslag te leggen voor zijn biografie van ‘een geestdriftig Nederlander’ waarvan hij het voorlopig karakter niet ontkende - en een aantal latere
bronnenpublikaties. Bezig met de voorbereiding van een uitgave van brieven van
de zoon van de generaal, overviel hem op 16 september 1970 de dood.
Zo is Westendorp Boerma zijn leven lang door de hoofdpersoon van zijn eerste
studie geboeid geweest. Wat hem in Van den Bosch aantrok, was diens sociale
bewogenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Al uitten deze zich in
negentiende-eeuwse vormen, op een gelijkgestemde geest lieten zij niet na indruk
te maken. Beiden waren mannen van ‘droom en daad’, maar daarmee hield de
geestelijke verwantschap op. Bij Westendorp Boerma is niet het ondoordachte te
vinden, dat de werkwijze van Van den Bosch zo vaak tekende; diens paternalisme
in het verwezenlijken
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van goedbedoelde initiatieven was hem geheel vreemd. Toch had Westendorp
Boerma ongetwijfeld, ondanks veel kritiek, sympathie voor Van den Bosch. Hij
besloot zijn laatste aan hem gewijde studie, geschreven nadat de papieren-Van
den Bosch op het Algemeen Rijksarchief definitief bewerkt waren, met de blijmoedige
opmerking: ‘Gelukkig is het nu gemakkelijker geworden zijn gangen te volgen door
de inventarisatie van het door hem nagelaten archief.’ Maar het is een vraag, of
Westendorp Boerma dit als taak voor zichzelf heeft gezien. In zijn laatste jaren
gekweld door een achteruitgaande gezondheid en de nooit geheel te boven gekomen
gevolgen van een ongelukkige val, heeft hij na zijn pensionering, door de fatale
afloop van een op zichzelf weinig betekenende chirurgische ingreep, te kort geleefd
om het antwoord op die vraag te geven.
P. SCHERFT

Voornaamste geschriften
Johannes van den Bosch als sociaal hervormer. De Maatschappij van Weldadigheid.
[Groningen] 1927 (diss. Amsterdam).
De Zierikzeesche academie in Historische opstellen opgedragen aan prof. dr. H.
Brugmans ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleeraar aan
de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1929, p.256-266.
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p.382-396.
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Twintig eeuwen geschiedenis van het Nederlandsche volk. Amsterdam 1939
(tweede herziene uitgave 1948).
Johannes van den Bosch, 2 febr.1780-28 jan. 1844 in Historia 10, 1944, p.61-67.
De historische schoonheid van Zieriksee. Amsterdam, 1946 (Heemschutserie
49).
Van den Bosch contra Du Bus in Tijdschrift voor Geschiedenis 59, 1946,
p.284-285.
Een geestdriftig Nederlander. Johannes van den Bosch. Amsterdam, 1950.
De klokken van Noord-Zeeland in Zeeuws Tijdschrift 2, 1952, p.33-41.
Het laatste woord van Du Bus de Gisignies in Economisch-historisch Jaarboek
25, 1952, p. 45-152.
Generaal Van den Bosch in Drente in Drentse Volksalmanak 71, 1953, p.58-71.
Briefwisseling van mr. R.G. van Polanen (1828-1832) in Bijdragen en
mededelingen van het Historisch Genootschap 68, 1953, p.89-122.
De steden van Zeeland [derde stuk]: De steden van Schouwen in Archief [...]
uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1956, p.1-33 (De
serie De steden van Zeeland door W.S. Unger en J.J. Westendorp Boerma verscheen
in de jaargangen 1954-1957 van dit Archief).
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Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1864-1836 in
Werken van het Historisch Genootschap, Derde serie, 1956, nr.80 (Van den Bosch
1829-1835) en 81 (Baud).
Verlies en teruggave van koloniën in Algemene geschiedenis der Nederlanden
in twaalf delen 9 (1795-1840) Zeist-Antwerpen 1956, p.161-181.
De tijd van koning Willem I in het Noorden (1815-1830) in Algemene geschiedenis
der Nederlanden in twaalf delen 9 (1795-1840), Zeist-Antwerpen 1956, p.236-254.
Hoe de slag aankwam in Gekwelde grond. Schouwen en Duiveland in ramp en
herstel, 1958, p.43-114.
[Diverse bijdragen] in Honderd jaar blokken. 1869 Zieriksee 1969. Van hogere
burgerschool tot rijksscholengemeenschap. 1969.
Een muts met honderd keelbandjes in Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde 125, 1969, p.487-495.
Johannes van den Bosch als militair in Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden 85, 1970, p.73-87.
Zierikzee vroeger en nu. 1972 (met C.A. van Swigchem).
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Erratum
Aanvulling op het levensbericht van J.J. Poortman in het Jaarboek 1970-1971.
Op p.127 tussen regel 10 en 9 van onderen in te lassen: In 1946 werd Poortman
toegelaten tot het privaatdocentschap in de kennistheoretische grondslagen van de
metaphysica, aan de Rijksuniversiteit te Leiden, welke functie hij op 7 October 1946
aanvaardde met een openbare les getiteld: De mogelijkheid van de metaphysica
(Opgenomen in Variaties op één en meer themata). In 1958 werd hij benoemd tot
bijzonder hoogleraar in de metaphysica in de geest van de theosofie, vanwege de
Stichting Proklos. Dit ambt, dat hij vervulde tot zijn emeritaat in 1966, aanvaardde
hij met een oratie getiteld: De wijsgerige projectie, op 31 october 1958.
Op p.126 leze men op regel 14: Nederlandsch Lyceum in plaats van
Maerlant-Lyceum.
A.A. PRINS
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden op 17 juni 1972
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, de heer H.A. Gomperts.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en van haar belangrijkste lotgevallen
en handelingen gedurende het jaar 1971-1972.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1971-1972.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1971.
5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1971.
6. Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar 1971.
7. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1971-1972.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1971-1972.
9. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage. Het bestuur stelt voor deze te handhaven
op fl.25,-.
10. Benoeming van de heer Louis-Paul Boon tot erelid.
11. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
12. Verkiezing van bestuursleden.
13. Verkiezing van leden in de vaste commissies.
14. Verkiezing van een voorzitter.
15. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.

Koud buffet in restaurant Nieuw-Minerva, Vrouwensteeg II.
16. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
17. Symposium over het werk van Simon Vestdijk. Inleiders: mevr. prof. dr. M.H.
Schenkeveld (over het proza), de heer Kees Fens (over de essays) en de heer
Martin Hartkamp (over de poëzie).
18. Rondvraag.

1. Opening
Aanwezig waren 62 leden. De voorzitter opende de vergadering met het uitspreken
van een rede, die in dit jaarboek is afgedrukt, waarna gezamenlijk de leden werden
herdacht die ons in het afgelopen jaar ontvielen: N.G. Addens, J. Bax, Godfried
Bomans, C.F.A. van Dam, C.J. Dippel,
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Th. F.J.A. Dolk, H.J.M. Ebeling, Jan Emmens, Jan Engelman, J.J. de Gelder, F.W.
Grosheide, T.J. Haarhoff, E.J. Haslinghuis, J.M. Jalink, C.J. van der Klaauw, Jef
Last, Bertus van Lier, J.C.H. de Pater, Tony de Ridder, Jan de Roek, Felix Rutten,
G. Schönle, Peter van Steen, Dirk Verèl, H. van de Waal en H. van Waeyenbergh.
De onder punt 2-8 in de beschrijvingsbrief genoemde verslagen werden, na
beantwoording van enkele vragen, onveranderd goedgekeurd. De passage over
het Wetenschappelijk Bureau in het verslag van de secretaris werd door de voorzitter
onderstreept met de mededeling dat hij niet kon nalaten de vergadering deelgenoot
te maken van zijn teleurstelling dat nog steeds geen antwoord was ontvangen op
ons verzoek van 8 januari 1970. Hij had gehoopt dat dit Bureau tijdens zijn
voorzitterschap zijn beslag zou hebben gekregen, maar er bleef hem nu niets anders
over dan het vertrouwen dat zijn opvolger het verwachte antwoord zou ontvangen.
De heer G. Kamphuis had in Spektator, Tijdschrift voor Neerlandistiek gelezen dat,
naar het oordeel van de heer Bob van de Velde, de plannen voor ons
Wetenschappelijk Bureau getuigden van een ‘onmiskenbaar gebrek aan planning’,
dat we van een planningsloze chaos in een chaotische planning terecht waren
gekomen, enz. Hij had, buiten de kring van de Maatschappij, al gehoord dat dit
onjuist was, maar hij vroeg zich af of het Maatschappijbestuur daarop moest
reageren. Op verzoek van de voorzitter antwoordde de heer dr. G. Borgers dat Van
der Velde geen enkele poging heeft gedaan zich te oriënteren over de zaken die
hij behandelt. Er is wel degelijk sprake van planning en samenwerking via de
Werkgroep voor de Documentatie en de Sectie Nederlands van de Academische
Raad. De Raad wil dan ook wel met de heer Van der Velde over deze
aangelegenheid praten, maar dan zal laatstgenoemde eerst met behoorlijke
argumenten over de brug moeten komen.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1971-1972
Op 1 mei 1972 bedroeg het aantal leden 941, waaronder 2 ereleden en 9
begunstigers. Hiervan woonden er 700 in Nederland, 124 in België en 53 in
Zuid-Afrika, terwijl de overigen verbijf hielden in andere landen van Europa of in
andere werelddelen.
Door overlijden ontvielen ons in dit jaar 23 leden. Onder hen waren het bestuurlid
dr. J.A. Emmens en de secretaris van de Contactcommissie voor
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België, de heer J.L. de Roek. Voor het lidmaatschap bedankten 14 leden.
De door de jaarvergadering-1971 gekozen leden namen hun benoeming aan,
uitgezonderd de heren R. Kousbroek, H. Pernath, P. Snoek en dr. J.M.P.J.
Verstegen.
Door het bestuur werden in de afgelopen periode tot lid van de Maatschappij
benoemd: dr. J.G. van der Bend, L.H. Ferrier, dr. W. Grossouw, dr. D. van der Haar,
C. van Heekeren, dr. H.R. Hoetink, H. Kalbfleisch, dr. G.H. Kocks, W.D. Kuik, dr.
J.J.A. Mooij, dr. H.W. van Os, dr. M.J.F. Robijns, dr. G. Smit, W. Vermeer, J.
Waasdorp en dr. H.H. Zwager. Behalve de heer Waasdorp aanvaardden zij hun
benoeming.
De door de jaarvergadering-1971 gekozen nieuwe leden in het bestuur en in de
vaste commissies verklaarden zich bereid hun benoeming te aanvaarden.
Het bestuur vergaderde vijf maal onder leiding van de voorzitter. Helaas was de
secretaresse van de Noordelijke Afdeling niet in de gelegenheid de vergaderingen
bij te wonen, terwijl door het overlijden van haar secretaris ook de Contactcommissie
voor België niet werd vertegenwoordigd.
De pogingen om de Zuid-Oostelijke Afdeling weer tot aktiviteit te brengen zijn
mislukt. Ook de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden om een
Zuid-Westelijke Afdeling op te richten waren negatief. Opnieuw dient met
dankbaarheid te worden gewezen op het werk van de heer dr. J. Ploeger, die op
uitnemende wijze onze belangen in Zuid-Afrika behartigt.
De toestand van de financiën bleef gezond. Het is meer dan een in een verslag
behorende beleefdheid als wij zowel het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
als het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit van Leiden onze dank betuigen
voor de verleende financiële hulp. Evenzeer is dank verschuldigd aan de leden van
de Commissie van Financiën, die steeds bereid gevonden werden schriftelijk en
mondeling de penningmeester bij te staan.
Verheugend is dat de Commissie voor de publikaties er in slaagde de achterstand
in de verschijning van het Jaarboek in te lopen. Een woord van dank aan de leden
van de Commissie, en in het bijzonder aan haar secretaris, is hier zeker op zijn
plaats.
Helaas is er geen nieuws te melden over het Wetenschappelijk Bureau. De
instanties die hierbij zijn betrokken blijven beslist welwillend tegenover onze plannen
staan, maar het zal, gezien de huidige conjunctuur en
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het daarmee samenhangende financiële beleid, duidelijk zijn dat ook zij geen kans
zien deze sympathie in daden uit te drukken. Wij blijven echter van oordeel dat de
oprichting van dit Bureau dringend nodig is.
De ledenvergaderingen, die alle geleid werden door de voorzitter, werden
gehouden op 29 oktober 1971, 3 december 1971, 28 januari 1972, 10 maart 1972,
29 april 1972 en 1 mei 1972. In de eerste vergadering behandelde de heer dr. J.P.
Guépin ‘Het offer in de tragedie’ aan de hand van ‘vier manieren van aanpak: de
historische, de literaire, de structurele en de mijne’. In de daaropvolgende vergadering
deed de heer dr. H.H. Zwager ‘een poging tot waardering’ van ‘Nederland en de
Verlichting’. De heer W.A.M. de Moor opende de reeks vergaderingen in 1972 met
een lezing over ‘J. van Oudshoorn als broodschrijver’, terwijl in maart de heer mr.
H. Pos sprak over ‘De toekomst van de Surinaamse literatuur’. De vergadering van
29 april werd te Groningen gehouden in verband met het 25-jarig bestaan van de
Noordelijke Afdeling. In deze feestelijke vergadering traden als sprekers op de heren
Kees Fens en Bernard Kemp (dr. B.F. van Vlierden), terwijl het Frysk Kamerorkest
voor een muzikale omlijsting (met werk van Strategier, Folkertsma en Hindemith)
zorgde. Van tevoren was een tentoonstelling, gewijd aan het werk van Hendrik de
Vries, door hemzelf geopend. In de vergadering van 1 mei was alleen de
voorbereiding van de jaarvergadering aan de orde. Vermeld zij tenslotte dat
medewerking werd verleend aan de huldiging van Louis-Paul Boon op 20 mei door
de Rotterdamse Kunststichting.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1971-1972
De werkzaamheden van de Afdeling hadden regelmatig voortgang. De belangstelling
der leden voor de maandvergaderingen was iets hoger dan in voorafgaande
verslagjaren het geval was. De vergaderingen te Groningen werden door gemiddeld
18 leden bezocht. Op de in december te Leeuwarden gehouden vergadering waren
buiten het voltallige bestuur slechts 3 Friese en 2 Groningse leden aanwezig. De
kleine opkomst op de Leeuwarder vergaderingen is een jaarlijks terugkerend
verschijnsel en wekt twijfel omtrent de zin van de, ten behoeve van de Friese leden
der Afdeling ingestelde regel dat de Afdeling jaarlijks eenmaal in de Friese hoofdstad
vergadert.
In maart 1972 overleed mej. dr. C.W. Roldanus, een der oprichters van de Afdeling.
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Door overlijden verloor de Afdeling de leden dr. G.N. Addens en dr. L. van Lier.
Door vestiging in het noorden traden dr. G. Harmsen en dr. J. Wit tot de Afdeling
toe. Dr. J.P. Guépin vertrok naar het westen des lands. Dr. J.G. van der Bend, dr.
F.R.J. Knetsch, dr. G.H. Kocks, dr. J.J.A. Mooij, dr. H.W. van Os, mr. H.J. Scheltema,
dr. G. Smit en dr. R. Steensma werden tot lid van de Maatschappij benoemd en
daardoor lid van de Afdeling.
Op de in april 1971 gehouden jaarvergadering trad dr. A.F. Mellink af als secretaris.
Hij werd opgevolgd door mevrouw dr. J.A. Kossmann-Putto. Het bestuur was in het
verslagjaar 1971-1972 als volgt samengesteld: dr. L. Meihuizen (voorzitter); dr.
Johanna Kossmann-Putto (secretaris); dr. L. Engels (penningmeester); J. Romijn
(assessor).
Op de jaarvergadering (17 april) sprak dr. J.P. Guépin over ‘Propp en de
Proppianen’. De spreekbeurten op de maandvergaderingen werden vervuld door
de heren:
G.H. Streurman, ‘De aard van Goethes erotiek’ (9 oktober)
J. Romijn, ‘De toekomst van het Princessehof’ (18 december)
dr. W. Blok, ‘Boutens en de Strophen van Andries de Hoghe’ (15 januari)
dr. R. Steensma, ‘Voorstellingen van het Laatste Oordeel en haar geestelijke
achtergronden’ (12 februari)
dr. A.C. Honders, ‘Kerk- en bijbeltaal in het werk van Achterberg’ (11 maart)
Op de buitengewone vergadering op 18 november 1971 sprak Gerrit Komrij over
eigen werk voor een levendig geïnteresseerd gezelschap van middelbare scholieren.
De belangstelling van de leden der Afdeling voor deze causerie was evenwel
teleurstellend gering.
De voorbereiding van de lustrumviering op 29 april 1972 was op de
maandvergaderingen geregeld onderwerp van beraadslaging. In verband met de
omstandigheid, dat de lustrumbijeenkomst - een buitengewone maandvergadering
van de Maatschappij - de plaats van de in april te houden jaarvergadering diende
in te nemen, werden de werkzaamheden van deze jaarvergadering naar de
maartbijeenkomst verschoven.

4. Verslag aangaande die ‘Maatschappij’ in die Republiek van
Suid-Afrika oor die jaar 1971
Die ledetal van die ‘Maatschappij’ bedra tans 52. Die bekende Suid-Afrikaanse
klassikus prof. dr. Theodorus Johannes Haarhoff (geb.1892), wat sedert 1949 'n
benoemde lid was, het in 1971 die tydige met die ewige verwissel. Prof. dr. G. van
Alphen, hoogleraar in Nederlandse Kultuurge-
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skiedenis en direkteur van die Nederlands Cultuurhistorisch Instituut aan die
Universiteit van Pretoria het sy voorneme te kenne gegee om, in verband met sy
aanstaande aftrede, as lid te bedank.
Nuwe lede is tydens 1971 nie benoem of gekies nie. In verband met die lede van
die ‘Maatschappij’ in Suid-Afrika word die volgende besonderhede vermeld: Dr. R.P.
Botha, senior-lektor in Algemene Taalwetenskap aan die Universiteit van
Stellenbosch is tot professor in Algemene Taalwetenskap bevorder. Aan prof. dr.
H.B. Thom, voormalige rektor van bogenoemde universiteit, is die erepenning vir
Volksdiens van die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (F.A.K.) oorhandig
(11.12.1970).
In Mei 1971 is deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
aangekondig dat die Stalsprys vir Geskiedenis posthuum aan dr. W.J. de Kock, in
lewe hoofredakteur van die Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, en die
Hertzogprys vir 1971 aan Elizabeth Eybers vir haar digbundel Onderdak toegeken
is.
Prof. dr. G.S. Nienaber, voormalige hoof van die departement
Afrikaans-Nederlands aan die Universiteit van Natal, is aangewys as voorsitter van
die eerste Universiteitsraad van die Universiteit van Durban-Westville. Prof. dr. B.
Kok, rektor van die Vrystaatse Universiteit (Bloemfontein) se dienstydperk is, op
aanbeveling van die Senaat, deur die Universiteitsraad verleng.
Mnr. L.W. Hiemstra, taalkundige redakteur van die Nasionale Persgroep, Kaapstad,
is deur die direksie van die groep gehuldig vir sy vyftig jaar ononderbroke diens by
die pers. Prof. dr. G.S. Nienaber is as erelid van die S.A. Akademie verkies, terwyl
dr. I.D. du Plessis as eerste kanselier van die Universiteit van Wes-Kaapland
(Bellville-Suid) ingehuldig is.
Die Republiekprys ter herdenking aan dr. H.F. Verwoerd is op 31 mei 1971 die
eerste keer toegeken en wel aan prof. dr. S.A. Louw, van die departemente
Afrikaans-Nederlands en Germaanse Taalkunde, Universiteit van Pretoria. Die
toekenning van die prys, wat op grond van prof. dr. Louw se standaardwerk Die
Afrikaanse Taalatlas geskied het, word deur die departement Nasionale Opvoeding
geadministreer. Die aanbeveling dat die prys aan prof. dr. Louw toegeken word, is
deur die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns gedoen. Prof. dr. Meyer de Villiers,
van die Universiteit van Stellenbosch, het vier maande in België deurgebring en
aandag aan Vlaamse spellingprobleme gewy. Prof. dr. H.B. Thom het 'n toekenning
van die Alexander von Humboldt-Stiftung (Duitsland) ontvang om dié land op 'n
studietoer te besoek.
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Op 1 Augustus 1971 was dit 21 jaar gelede dat prof. dr. S.P. Boshoff en 'n tikster
die Vaktaalburo (Pretoria) begin het. Mnr. L.W. Hiemstra sal op 22 april 1972 'n
eredoktoraat in die Lettere van die Vrystaatse Universiteit (Bloemfontein) ontvang.
Dr. Coenraad Beyers het op 30 Oktober 1971 uit die Argiefdiens getree. 'n
Eredoktoraat in die Lettere is deur die Witwatersrandse Universiteit (Johannesburg)
aan die digteres Elizabeth Eybers toegeken.
Die dienstydperk van prof. dr. D. Bax, sedert 1.7.1950 hoogleraar in die
Nederlandse Kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Kaapstad, is - nadat prof.
Bax die aftree-ouderdom bereik het - met 'n jaar verleng. Prof. Bax se wetenskaplike
verdienstes is sowel in die Republiek van Suid-Afrika as in Nederland erken. O.m.
is in 1967, sowel as in 1970, erepennings aan hom toegeken (S.A. Akademie vir
Wetenskap en Kuns, Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging), terwyl hy in 1969 tot
Offisier in die Orde van Oranje-Nassau benoem is.
Ten slotte word vermeld dat proff. G.J. Beukes, A.P. Grové en P.J. Nienaber van
1971-1973 raadslede van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns sal wees en
dat, behalve bogenoemdes, o.m. proff. R.K.E.J. Antonissen, B. Kok en C.J.M.
Nienaber gedurende die reeds vermelde tydperk as lede van die fakulteitsraad (Kuns
en Geesteswetenskappe) van die Akademie sal dien.
JAN PLOEGER

5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1971
In de verslagperiode groeide de bibliotheek aan met een totaal van 1212 (1936)
aanwinsten, waarvan 709 (898) nieuwe uitgaven en 334 (1023) antiquarische
aankopen. Het aantal schenkingen bedroeg 122 (108). Het aantal periodieken
(tijdschriften en seriewerken) nam toe met 47 (39), waarvan 27 uit Nederland en 20
uit het buitenland. Het is na de sterke teruggang in toezending van overdrukken in
1970 (15) verheugend een kleine groei te kunnen melden: 30.
Bij de verwerving van antiquarische uitgaven werden de lijnen van de voorgaande
jaren voortgezet, terwijl ook de aanschaf van avantgardistische uitgaven weer de
nodige aandacht heeft gekregen. Vooral de Zuidnederlandse literatuur uit de vijftiger
en zestiger jaren is door een en ander goed aangevuld. In een reeks vroege uitgaven
van Hugo Claus verdient vooral de verwerving van Claus' Drie blauwe gedichten
voor Elly vermelding. Niet meer dan tien exemplaren van dit werk zijn destijds gepu-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

298
bliceerd. De collectie strips groeide door schenkingen.
De materiële verzorging van het boekenbezit heeft tijdens de verslagperiode
stilgelegen. Sluiting van het magazijn wegens instortingsgevaar en transport van
het bezit naar een opslagplaats en terug hebben niet geleid tot beschadiging van
het bestand.
Omdat de sluiting van het magazijn intrad omstreeks de jaarwisseling 1969-1970
en het gehele jaar duurde, was het aantal uitleningen uiterst gering 800 (3775). Dat
er nog uitgeleend kon worden was vooral te danken aan het feit dat een kleine
voorraad veelgebruikt materiaal op het moment van sluiting nog in circulatie was
en bij terugkeer beschikbaar gesteld bleef. Niettemin betekende deze periode een
ernstige belemmering voor het wetenschappelijk verkeer.
In 1971 werden van 46 handschriften fotografische opnamen verstrekt en er
werden 17 handschriften uitgeleend. Belangrijke medewerking werd verleend aan
de tentoonstelling Thomas à Kempis (Zwolle en Brussel) en De Noordnederlandse
Miniatuur (Brussel).
De handschriftencollectie groeide aan met de volgende stukken:
Ltk.2066, Th. W. Nieuwenhuis, Autobiografische aantekeningen van de hand van
de auteur en daterend van 1940 of kort daarna. Deels aangevuld en gecorrigeerd
door J.C. Idzerda. Eén bundel. Zie Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden 1968-1969, p.55-96.
Ltk.2067. C.J. Kelk, ‘Nieuwe gedichten’. Eigenhandig (?) afschrift op papier,
gedateerd Broek in Waterland 26.VIII.1943. Eén bundel. Verworven op de auctie bij
Beijers in Utrecht, 25 februari 1971, nr.1609.
Ltk.2068. H.J. Boeken, Verzameling goeddeels eigenhandig geschreven gedichten,
deels door de schrijver gedateerd op 1929, 1930 en 1931. Eén portefeuille. Geschenk
van mr. dr. J. den Tex te Leusen.
Ltk.2609. J.C. Schultz Jacobi, ‘Proeve van een Nederduitsch Woordenboek’.
Eigenhandig geschreven verzameling naar de woordstam geordende lexicografische
aantekeningen. Eén doos. Zie Levensberichten van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde 1866, p.36. Verworven op de auctie bij Beijers te Utrecht,
26 mei 1971, nr.646.
Voorts werden door aankoop brieven verworven van Abr. des Amorie van der
Hoeven, K.L. Ledeganck, J. van Lennep en J. Greshoff.
In 1971 ontving de bibliotheek schenkingen van de volgende personen en
instellingen: Acco, Leuven; Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; Archief v.d. Ned.
Syntaxis, Rijksuniversiteit Groningen; J. van Bakel, Nijmegen; dr. J.v.d. Berghe,
Leuven; Bezige Bij, Amsterdam; Bibliotheek
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van de Rijksuniversiteit, Gent; A. Blumer, Koudekerk aan de Rijn; A.P. de Bont,
Deventer; dr. J. Bosch, Amstelveen; dr. F.A. Brekelmans, Breda; R. Breugelmans,
Leiden; F.J. Brevet, Rotterdam; De Clauwaert, Leuven; H. Combecher, Kerkrade;
dr. E. Crone, Bergen (NH); dr. O. Dambre, Gent; M.J.C. Dernelle, Gent; mr. A.
Dirkzwager, Rotterdam; Drents Genootschap, Assen; H. Dütting, 's-Gravenhage;
P. van Dijk, Enschede; Editions Universitaires, Parijs; dr. B.C.J.M.v.d. Eerenbeemt,
Amsterdam; Europese Bibliotheek, Zaltbommel; Foundation for the Promotion of
the Translation of Dutch Literary Works, Amsterdam; dr. E.G.A. Galama, Hilversum;
Gemeentearchief, Leeuwarden; Gemeentebestuur van Kampen; Gemeentelijke
Archiefdienst, Rotterdam; Germanisches Nationalmuseum, Neurenberg; Van Gorcum
Comp. NV, Assen; J.H. de Groot, Arnhem; J.R. de Groot, Leiden; Heemraadschap
van Mark en Dinkel, Oud Gastel; W. Heyting, Amsterdam; G. van Huyck, Keerbergen;
Instituut De Vooys, Utrecht; Instituut Nederlandse Taal en Letterkunde, Leiden;
Instituut voor Neerlandistiek, Amsterdam; Instituutsbladen, Faculteit der Letteren,
Leiden; D. de Jong, Leiden; J.M. Joosten, Leiden; mevr. J.L. Kern-Esbach, Leiden;
ir. D. Kers, Barendrecht; mevr. E. Kiss-Herwegen, Leiden; J. Klok, Brielle; Koninklijke
Bibliotheek Albert I, Brussel; Kooijker, Leiden; Kreakrak, Zandvoort; KRO, Hilversum;
dr. C. Kruyskamp, Leiden; Letterkundig Museum, 's-Gravenhage; mevr. J. de
Loos-Haaxman, Leiden; Ministerie van Justitie, Brussel; Nationaal Fonds v.d.
Letterkunde, Gent; Het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem; Nederlands
Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam; J. Noordegraaf, Leiden; J. Notermans,
Maastricht; Op de Beeck, Mechelen; dr. H.W. van Os, Groningen; prof. dr. H.J.
Prakke, Meppen; dr. K. Reijnders, Overasselt; C.J.C. Roetman, Coevorden; L.
Roppe, Hasselt; Rijksarchief, Groningen; Seminarie voor Duitse Taalkunde, Gent;
T. Spey, Oegstgeest; dr. R. Steinmetz, München; Stichting De Krabbedans,
Eindhoven; Suid Afrikaanse Akademie, Pretoria; D.A. Tamminga, IJbrechtum; mej.
H. Tramper, Rijnsburg; Twayne Publishers, New York; Universal Work Community,
Tilburg; Universiteit van Amsterdam; Universiteitsbibliotheek Groningen;
Universiteitsbibliotheek Leiden; Universiteitsbibliotheek Nijmegen; dr. I.v.d. Velde,
Velp; dr. P.E.L. Verkuyl, Haren (Gr.); P. de Vree, Brasschaat; mr. W. de Vries, Vught;
H. Wesche, Göttingen; mevr. dr. J.M. Willeumier-Schalij, Baarn; K. Winkler,
Amsterdam; J.J. Witkam, Leiden; Wolken en Water, Brussel; Wolters-Noordhoff NV,
Groningen; dr. C.A. Zaalberg, Leiden; dr. S.J.B. Zilverberg, Amsterdam.
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6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1971 van de penningmeester (zie bijlage II)
Ondergetekenden, door de vergadering van 1 mei 1972 aangewezen als leden van
de kascommissie, belast met het nazien van de jaarstukken 1971 van de
penningmeester, hebben deze controle op 4 mei verricht.
Aan de hand van een aantal steekproeven hebben zij kunnen vaststellen dat de
boekhouding zich in goede orde bevindt en blijk geeft van een nauwkeurig beheer
en dat ook de jaarstukken daarvan blijk geven. Zij stellen daarom de vergadering
gaarne voor de penningmeester onder dankzegging te déchargeren.
(w.g.) E. Braches, gecommitteerd lid buiten het bestuur; G.W. Huygens,
gecommitteerd bestuurslid.

7. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1971-1972
De maandelijkse vergaderingen van de commissie hadden plaats in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden.
De commissie voerde de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, dat in deze periode vijfmaal verscheen: aflevering 2, 3, 4 van jaargang
87 en aflevering 1 en 2 van jaargang 88.
Door zwo is een voorlopig subsidie toegezegd van fl. 5100,-, het hoogste bedrag
dat ooit ontvangen is. Niettemin ziet de uitgever zich genoodzaakt het
abonnementsgeld op fl.42,-(voor leden van de Maatschappij fl.38,-) te brengen. Op
aandringen van de commissie was hij echter bereid een goedkoop
studentenabonnement voor fl.20,- in te stellen.
Tevens zal hij een bundel met fotomechanische reproducties uitgeven van
belangrijke literaire artikelen die vroeger in het tijdschrift zijn verschenen. Dit in de
eerste plaats ten behoeve van de talrijke studenten in het Nederlands, aangezien
verscheidene bibliotheken oudere jaargangen van tijdschriften niet meer uitlenen;
maar toch ook voor een groter publiek dat belang stelt in de geschiedenis van de
Nederlandse literatuur. Mocht deze bundel, getiteld Literatuurbeschouwing in
Meervoud, goed verkocht worden, dan zullen er meer volgen, ook op taalkundig
gebied.
In de loop van het jaar werden de volgende voordrachten gehouden:
dr. F. de Tollenaere, ‘Razdom rodjand niujaim’ (september)
mej. dr. S.F. Witstein, ‘Aandacht voor Vondels Aenleidinge’ (oktober)
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dr. A. Kraak, ‘Accent, samenstelling, afleiding’ (november)
dr. C.C. de Bruin, ‘De historie van Barlaam en Josaphat in het Middelnederlands’
(december)
dr. C.A. Zaalberg, ‘een weynich kints-School-frans’ (januari)
dr. K. Heeroma, ‘De dichtsituatie van de Wapene Martijn’ (februari)
dr. K. Meeuwesse, ‘Het bijbelse karakter van het Wilhelmus’ (maart)
dr. Jan van Bakel, ‘De grammatische wisseling in het Gotisch’ (april)
dr. R. Lievens, ‘Van monde te hemele’ (mei)
De samenstelling van de commissie was als volgt: dr. M.C. van den Toorn
(voorzitter); dr. G. Kazemier (secretaris); dr. Jan van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr.
K. Heeroma, dr. A. Kraak, dr. R. Lievens, dr. K. Meeuwesse, dr. F. de Tollenaere,
mej. dr. S.F. Witstein, dr. C.A. Zaalberg (leden).

8. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1971-1972
De Commissie vergaderde vijf maal.
28 oktober 1971: De heer Braat over het levensverhaal van zijn grootvader F.W.
Braat, de heer Lieftinck over aantekeningen op het schutblad van een handschrift
van de Fasciculus temporum te Parijs en de heer Brummel over Emanuel van
Meteren.
25 november 1971: De heer Roorda over Sociale wetenschappen, sociologie en
revolutie, waarna de heer Schöffer een open brief besprak die hij wilde richten aan
het LEDO te Groningen naar aanleiding van een project om het geschiedenisonderwijs
te vervangen door een nieuw vak: Sociale wereldoriëntatie.
27 januari 1972: De heer Feenstra over het mede door hem uit te geven derde
deel van de Observationes tumultuariae novae van Willem Pauw en de heer L.
Brummel over enige raadsels rond het werk van Van Meteren.
24 februari 1972: De heer Juynboll over Kunstgeschiedenis en iconologie.
23 maart 1972: Mejuffrouw Versprille over een procedure van het stadsbestuur
van Leiden tegen Dirck Coebel van der Loo en de heer Bakhuizen van den Brink
over de Memoires van W.A. Visser 't Hooft.
De Commissie was in 1971-1972 als volgt samengesteld: dr. W.R. Juynboll
(voorzitter); dr. W.C. Braat (secretaris); dr. L. Brummel. dr. P.C. Boeren, dr. J.A.
van Dorsten, dr. R. Feenstra, dr. J.L. van der Gouw, dr. D.J. Roorda, en mej. mr.
A.J. Versprille (leden).
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9. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage
Het voorstel van het bestuur de jaarlijkse bijdrage te handhaven op fl.25,- werd
zonder discussie aanvaard.

10. Benoeming van de heer Louis-Paul Boon tot erelid
Het bestuur, aldus de voorzitter, heeft besloten de heer Louis Paul Aalbert Boon
voor te dragen als erelid omdat hij tot de grootste schrijvers van ons taalgebied
behoort en omdat hij niet alleen een origineel en boeiend, maar vooral ook een
gewetensvol schrijver is. Onderstreept door een warm applaus besloot de
jaarvergadering de heer Boon tot erelid te benoemen. In verband met het feit dat
de Maatschappij de heer Boon ook had voorgedragen voor de Nobelprijs informeerde
de heer dr. J.G. Bomhoff of er vertalingen van zijn werken verschenen zijn. De heer
dr. G. Borgers deelde mede dat er vertalingen in het Engels en in het Duits zijn
verschenen. En op een opmerking van mevr. mr. C.P. Heering-Moorman dat er best
méér werk van Boon voor vertaling in aanmerking zou kunnen komen, wees de
heer Borgers op de aktiviteiten van de Stichting ter bevordering van de vertaling
van Nederlands letterkundig werk.

11. Verkiezing nieuwe leden
Mevr. dr. N. Bakker deelde namens de Commissie van stemopneming (bestaande
uit de dames dr. N. Bakker, A. Gast, M. Veldhuyzen en de heer E. Braches) mede
dat binnengekomen waren: 236 stembiljetten met een totaal van 4039 uitgebrachte
stemmen. Gekozen werden: J.R. Bruijn, C. Dekker, mevr. S. Dubois, H.F.J.M. van
den Eerenbeemt, D.W. Fokkema, M. Hartkamp, W. Hazeu, mevr. C.E. Visser,
Breyten Breytenbach, F. Claes, S.L. Flaxman en mevr. Chr. Yperman.

12-13. Verkiezing van nieuwe leden in bestuur en commissies
Tot leden van het bestuur werden gekozen: mevr. Mischa de Vreede en de heren
dr. G. Borgers, dr. J.P. Guépin, dr. D.J. Roorda en dr. H.A. Wage. Tot leden van de
Commissie voor geschied- en oudheidkunde werden benoemd de heren dr. I.
Schöffer en mr. J. Th. de Smidt. Tot leden van de Commissie voor taal- en
letterkunde werden benoemd: mevr. dr. M.H. Schenkeveld en de heren dr. G.A. van
Es, G. Kamphuis en dr. A. Kraak. In de Contactcommissie voor België werden
benoemd: de heren dr. M. Galle en dr. B.F. van Vlierden.
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14. Verkiezing van een voorzitter
Tot voorzitter werd met algemene stemmen, behoudens 2 blanco stemmen, gekozen:
de heer dr. G. Borgers.

15. Toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
Het rapport van de jury over de toekenning van deze prijs (zie bijlage I) werd met
algemene stemmen aanvaard.

16-17. Zie na punt 18.
18. Rondvraag
In verband met het feit dat de middagvergadering een iets ander karakter zou hebben
dan andere jaren stelde de voorzitter als laatste agendapunt vóór de maaltijd de
rondvraag aan de orde. Allereerst bleek er ontstemming te bestaan over het feit dat
reeds een week voor deze vergadering de Volkskrant een bericht had opgenomen
waarin melding werd gemaakt van de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs. Een dag later volgde NRC-Handelsblad. Afgezien van de onjuisheid
(over de prijs wordt in de ochtendzitting gestemd) ergerden enkelen zich aan het
onfatsoenlijke gebruik van vertrouwelijke gegevens. De heer Kees Fens, lid van de
jury en medewerker aan De Volkskrant, verzekerde plechtig dat hij bij deze publikatie
niet betrokken was. Toen hij, na de publikatie, de krant opbelde vertelde men hem
dat men 't daar al van vier of vijf kanten gehoord had ‘en het is nieuws’. De secretaris
zal zijn best doen - nog meer dan voorheen - ontijdige publikaties te voorkomen.
Het feit dat slechts 12 nieuwe leden waren gekozen ontlokte eveneens vragen.
De heer G. Kamphuis vond de uitslag bijzonder teleurstellend en vroeg hiervoor
aandacht van het bestuur. De heer dr. G.W. Huygens ging een stapje verder en
vroeg zich af of de wet op dit punt niet gewijzigd dient te worden. Aansluitend bij
een vraag van de heer dr. J.G. Bomhoff hoe het bestuur art.3, lid 1, hanteerde,
merkte de heer dr. J. Gerritsen op dat hoe groter de lijst met kandidaten is, hoe
groter ook de moeilijkheden worden. De heer dr. J.N. Bakhuizen van den Brink
vroeg zich af of het niet beter zou zijn bij de door de verschillende commissies
voorgedragen kandidaten niet de namen van de voorstellers, maar alleen de naam
van de betreffende commissie te noemen. De heer Chr. J. Engels uit Curaçao pleitte
voor verkiezing van schrijvers uit en over West-Indië en adviseerde daarover contact
op te nemen met dr. H. Hoetink uit Puerto Rico, die een jaar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

304
met verlof naar Nederland komt. Toen de voorzitter zei dat het nieuwe bestuur zeker
aandacht aan deze kwestie zou geven was dat voor de heer Theun de Vries
aanleiding om zijn blijdschap uit te spreken over de benoeming van de heer Borgers
tot voorzitter omdat het perspectieven opende. De voorzitter kon zich die vreugde
voorstellen maar hij herinnerde aan Thorbecke's woorden: wacht op onze daden.
Tenslotte vroeg de heer Theun de Vries als voorzitter van het PEN-centrum
Nederland de aandacht voor het feit dat de Duitse schrijver Heinrich Böll voortdurend
bloot staat aan en lijdt onder onophoudelijke chicanes. Men wil hem in verband
brengen met de activiteiten van de opgejaagde zogenaamde Baader-Meinhof-groep.
Er bestaat op geen enkele manier een relatie tussen Böll en die groep. Böll wilde
en wil alleen het Duitse volk waarschuwen voor deze heksenjacht omdat het gevaar
aanwezig is dat men intellectuelen gaat vervolgen wanneer zij iets zeggen dat de
autoriteiten niet welgevallig is. Dat gaat ook óns aan omdat de vrijheid van denken
en de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Wij hebben daarvoor gevochten
en wij moeten blijven strijden tegen vervuiling van het geestelijk klimaat.

16. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
De middagvergadering droeg, bij wijze van uitzondering, een iets ander karakter
dan gewoonlijk. Omdat aandacht zou worden geschonken aan het werk van Simon
Vestdijk waren de leden van de Vestdijk-Kring alsmede studenten Nederlands uit
Leiden, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen uitgenodigd deze middagzitting bij te
wonen. Onder de ruim 120 aanwezigen bevonden zich daarom een 60-tal gasten.
Na heropening van de vergadering las de heer Kees Fens het rapport van de jury
voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs voor, waarna de voorzitter met enkele
woorden de prijs aan de heer Breyten Breytenbach overhandigde. ‘Dat 'n jurie,’
aldus de heer Breytenbach, ‘bestaande uit drie Nederlandse literêre beoordelaars
tot die besluit gekom het dat my bundel, Lotus, in aanmerking geneem kan word vir
'n Nederlandse prys, is vir my 'n eer van onskatbare waarde. Dat daardie aanbeveling
tot bekroning ondersteun kan word deur die lede van die Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde hier aanwesig beteken dat u my aanvaar en dis 'n
vriendskapsgebaar waarvoor ek u wil bedank.
Ek vind dit self jammer - en ek hoop u gaan my nie verdink van valse ootmoed
nie - dat poësie pryse kan verwerf. Ek glo dat die poësie soos
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asemhaling is, weliswaar soms asmaties of soms té sonoor, soos die gesnork van
'n welversadigde en gesonde staatsamptenaar op die warmste uur van 'n
somermiddag, maar na my mening is die maak van verse 'n normale liggaamsfunksie,
en hoe beoordeel mens nou asemhaling? Die enigste wedywering is om te sien wie
die langste aan kan hou; of miskien, denkende aan die oordonderde en lydende
leserspubliek, kan pryse uitgeloof word vir die kortste gedigte!
Ek wil dus verkies dat hierdie Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prys nie net getuig
van waardering vir Lotus nie, maar dat dit 'n ruimer belangstelling aantoon vir wat
daar in Afrikaans geskryf en bedryf word. Ek sou graag dat u kennis kon neem van
die rykheid, die veelsydigheid van die Afrikaanse taal en die Afrikaanse literatuur
(en dan nog is dit slegs 'n klein en byna ondergeskikte bestanddeel van die
veelvlakkige Suid-Afrikaanse kultuur met al sy tale, sy kontraste, sy strominge...).
Suid-Afrika is 'n land van paradokse, dit weet u reeds. Dis seker nie nodig dat ek
nou hiér die mees pynlike teenstellings aanstip nie. Maar alleen die Afrikaanse taal
reeds is 'n voorbeeld van die paradokse, die stryd, die gelyktydige uitwaartse en
paranoïede prosesse van verbastering en verstarring wat my land kenmerk.
Afrikaans, so word ons geleer, is die jongste Germaanse taal. En dit is dit ook. Die
taal wat ek praat, en die taal wat u gebruik, is albei afstammelinge van dieselfde
grootmoeder: 17de eeuse Hollands, al is Afrikaans ook die swart skaap! Maar dis
terselfdertyd 'n inheemse taal, inheems aan Afrika, met iets van die
ongenaakbaarheid van Afrika se klimaat van uiterstes en iets van die soepelheid,
die ratstongigheid van die ou Khoi-Khoin volk; en veel van die vindingrykheid van
die ontdekker en die aanpasser. Afrikaans is die taal van die slaaf, die balling, die
bruinman, die matroos, die landloper, die afgesonderde boer, die mynwerker - ‘plat
Hollands’ of ‘kitchen Dutch’ - Afrikaans is die arm blanke taal, ons eie gladde
mengsel, en ek is trots dat dit so is.
Maar dit is, helaas, ook die gehate taal van die verharde heerser. In die naam
óók van hierdie wonderlike skip van asem wordt die oorgrote meerderheid van die
Suid-Afrikaanse volk verneder en verdruk. Ek glo dat hulle wat 'n
verdrukkingsinstrument van my taal gemaak het in die naam van 'n mitiese
suiwerheid, die suiwerheid van die onsekere, ontrou is aan die inslag self van die
taal. Asof voortbestaan deur afsondering en 'n aanhoudende purgering verseker
kan word! Die dag van afrekening is nie meer ver in Suid-Afrika nie. Dis verskriklik,
maar waar, dat die simbool van heerserskap, Afrikaans, ook daardie dag gerepudieer
sal word.
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Daarom is dit vir my, vir ons, noodsaaklik dat die bande wat daar nog tussen ons die Afrikaans- en Nederlandstaliges - bestaan, versterk en verruim moet word. U
belangstelling vir wat ons doen, u advies en vermaninge en ondersteuning en kritiek
het nog baie meer invloed as wat u kan vermoed. U moet ons help, nie om voort te
gaan op die weg van blinde selfvernietiging nie, maar dat ons uit mag breek uit die
nouerwordende laer van apartheid, van vrees en agterdog en afstomping en
brutaliteit; die verhoudinge tussen u kerke en die Suid-Afrikaanse kerke het reeds
'n moontlike weg aangedui, laat ons dit nog verder neem op literêr-kulturele gebied.
En daarom wil ek hoop dat die bekroning van Lotus 'n klein aansporing kan wees
vir 'n nuwe insig op Suid-Afrika, daardie ongelukkige land, en sy probleme, vir nuwe
kontakte en aanknopingspunte. En juis daarom is dit vir my 'n voorreg om vandag
hier te wees. Ek wil u bedank, as kulturele organisasie, en by name mnr Dirk de
Jong, u sekretaris, vir hierdie eer aan ons bewys en vir hierdie gasvryheid betoon
aan my en my vrou.’ Ten besluite las hij enkele van zijn gedichten voor.

17. Voordrachten
Nadat de heer Fens enkele inleidende opmerkingen had gemaakt spraken
achtereenvolgens de heer Martin Hartkamp over Appollinische ode: keerpunt in het
werk van Vestdijk' (aan de aanwezigen was een afschrift van deze ode uitgereikt),
de heer Kees Fens ‘Over Vestdijks Essays in duodecimo’ en mevr. dr. M.H.
Schenkeveld over ‘Een zogenaamde splitsing’ (over het thema van het schrijverschap
in Het glinsterend pantser). De teksten van deze lezingen zullen in het Jaarboek
1972-1973 worden opgenomen.

18. Rondvraag en sluiting
Toen de voorzitter de vergadering wilde sluiten, nam de nieuwgekozen voorzitter
het woord om zijn scheidende voorganger te danken voor zijn sobere, bescheiden,
maar daarom niet minder sterke leiding in de afgelopen drie jaar. Deze voorzitter
heeft de vernieuwing enigszins op gang gebracht en dat de Maatschappij de laatste
jaren een ander gezicht heeft gekregen is voornamelijk aan hem te danken. Met
een warm applaus betuigden de aanwezigen hiermee hun instemming. Pas daarna
kreeg de voorzitter de gelegenheid allen te danken die aan het slagen van deze
bijeenkomst hadden meegewerkt en de vergadering te sluiten.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

307

Bijlage I Rapport van de jury voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1972
De jury voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1972 heeft met algemene
stemmen besloten, aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
als kandidaat voor de prijs voor te dragen de Zuidafrikaanse dichter Breyten
Breytenbach en wel voor zijn in 1970 verschenen bundel Lotus.
De in 1939 geboren Breytenbach is in Nederland nog slechts voornamelijk bekend
door de gedichten die sinds 1969 regelmatig van hem in het tijdschrift Raster
gepubliceerd worden en die van het begin af door een bewonderenswaardig
samengaan van vitaliteit en intellectualiteit, van zinnelijkheid en verstandelijkheid,
uitstaken boven het meeste dat aan poëzie in Nederlandse tijdschriften wordt
gepubliceerd.
In zijn geboorteland werken de bijzondere kwaliteiten van zijn werk dadelijk
herkend bij zijn dubbele debuut in 1964, met de prozabundel Katastrofes en de
dichtbundel Die ysterkoei moet sweet. Aan de twee werken samen werd de
A.P.B.-prys vir Letterkunde toegekend. Om politieke redenen kon de dichter de prijs
niet in ontvangst nemen. Sinds 1964 woont hij als balling in Parijs, ver van het land
waarvan de natuur in heel veel van zijn gedichten de stof tot verbeelding geeft en
dat hij slechts kan benaderen maar niet bereiken, zoals in de in 1969 verschenen
bundel Kouevuur, ontstaan na een bezoek aan het aangrenzende Swaziland en
Mozambique, op vaak indrukwekkende wijze te verstaan geeft.
Lotus, dat in 1970 onder het pseudoniem Jan Blom werd gepubliceerd, is tot op
heden duidelijk het hoogtepunt in Breytenbachs werk. Op zijn hoogte staat de bundel
alleen en niet het minst hierdoor, dat van de zestigers, Breytenbachs
generatiegenoten, hij een der weinigen is die nog niet zwijgen of tot zwijgen zijn
gebracht. De structuur van de bundel (waarvan de titel ook relevant is voor de
boeddhistische invloeden op Breytenbachs denken) toont Breytenbachs
doordachtheid van werken: Lotus bestaat uit negen afdelingen, de negen kroonbladen
van de lotusbloem. De afdelingen werken op vaak ingenieuze wijze op elkaar in;
de afzonderlijke verzen echoën vaak knap in elkaar, waardoor de omvangrijke
bundel tot een prachtig sluitend geheel is geworden. De verzen verwoorden
tegenstellingen en paradoxen: minnaar en beminde, ik en jij, liefde en dood, vandaag
en gisteren, geweld en teerheid. Van de negen reeksen is de der-
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de, die ‘Skulp vir reeën’ heet en die een groot aantal liefdesverzen bevat, naar het
oordeel van de jury het hoogtepunt.
Tegenover de weloverwogen en intellectualistische structuur van de bundel staat
de vitaliteit van de afzonderlijke gedichten die vaak haast regel voor regel verrassen.
Ze munten uit door hun plasticiteit, variaties in ritme en opbouw, evocatief vermogen
- de poëzie is sterk visueel - en trefzekerheid van woordkeus. In knap opgeroepen
uiterlijke landschappen worden innerlijke landschappen verbeeld. Als bijzonder
geslaagde gedichten wil de commissie graag noemen: ‘by bieg 'n vrou’ uit de derde
afdeling, ‘toeareg’, eveneens uit de derde afdeling en ‘nag met tuin’ uit de zesde
afdeling, verzen bij al hun verscheidenheid gelijk in uitzonderlijkheid van kwaliteit.
De jury is zich ervan bewust, een diepgaand oordeel over de omvangrijke bundel
Lotus in de beknoptheid van een rapport niet te kunnen geven. Zij heeft hier slechts
enkele kanten van Breytenbachs poëzie kunnen belichten. Zij wil hier graag nog
releveren, dat bij de keuze van de kandidaat ook deze overweging heeft
meegespeeld, dat het werk van Zuidafrikaanse auteurs in ons land zelden of nooit
aandacht krijgt, in het geheel niet bij bekroningen door de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, die nochtans een omvangrijke Zuidafrikaanse afdeling
heeft.
De jury, (w.g.) H.C. ten Berge, K. Fens, H. Oosterhuis
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Bijlage II Rekening en verantwoording over 1971
A. Algemene rekening
Ontvangsten
Contributies 1971/72

fl. 20.290,86

Contributies voorafgaande jaren

950,15

Subsidie Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen

36.000,-

Subsidie Curatoren Rijksuniversiteit
Leiden

19.000,-

Opbrengst verkoop eigen uitgaven

543,36

Rente van effecten

2.709,13

Bankrente

609,99
______
Totaal fl.80.103,49

Uitgaven
I. Kosten van bestuur
fl. 6.350,Honorarium
secretaris-penningmeester
Kosten Bureau
Secretariaat

4.543,92

Kosten Noordelijke
Afdeling

1.000,-

Kosten Zuid-Oostelijke
Afdeling

-,-

Kosten
bestuursvergaderingen

742,99
______

II.

Kosten van
vergaderingen
Kosten jaarvergadering

fl. 3.967,33

Kosten
maandvergaderingen

2.740,02

Reiskosten en honoraria
sprekers

1.960,______

III.

Kosten van vaste
commissies
Voor taal- en letterkunde

fl. 711,85

Voor schone letteren

38,30

fl. 12.636,91

fl. 8.667,35
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Voor geschied- en
oudheidkunde

-,-

Voor de bibliotheek

128,-

Financiële commissie

54,70

Contactcommissie België 70,______

fl. 1.002,85
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IV. Reservering voor

fl. 12.000,-

de
jaarboekrekening
Saldo 1 januari
1971
Betaling gedeelte
jaarboekrekening
1968/69

12.000, -

______
Betaling gedeelte
jaarboekrekening
1969/70

fl. -,fl. 12.000,-

______
V.

Kosten van de
bibliotheek
Honorarium
bibliothecaris

fl. 4.050,-

Aangeschafte
boeken

30.823,37

Abonnementen

2.174,02

Kosten Bureau
Bibliotheek

4.430,85
______

VI.

Reserveringen
Prijs voor
Meesterschap

fl. 800,-

Prijs voor Literaire
Kritiek

500,-

Verwervingsfonds
Bibliotheek

2.000,______

VII.

Diverse
uitgaven
Sociale lasten

fl. 279,68

Bankkosten

575,33

Suppletie Van der
Hoogt-prijs

500,-

Suppletie Dr.
Wijnaendts
Francken-prijs

500,-

______

fl. 12.000,-

fl. 41.478,24

fl. 3.300,-

fl. 1.855,01
______
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B. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo op 1 januari 1971

fl. 8.568,77

Reservering ten laste van 2.000,de Algemene Rekening
Rente kapitaal

1.557,06

Bankrente

210,06

Losbaar: fl. 1.000,- 4 3/4% 1.000,Ned. Spoorwegen
______
Gekocht: fl. 1,000,- 8%
Ned. Gas Unie

fl. 13.335,89

fl. 1.006,20

Overschrijding budget voor 1.178,67
aankopen 1970
______

fl. 2.184,87
______

Saldo op 1 januari 1972

fl. 11.151,02

C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo op 1 januari
1971

fl. 532,26

Rente kapitaal

1.117,50

Bankrente

15,37

Losbaar: fl. 1.000,3% Ned. Indië 1937

1.000,-

A

fl. 1.000,- 4 3/4%
Nat. Invest. Bank
1958

1.000,-

______
Prijs

fl. 1.500,-

Waarvan ten laste
van de Algemene
Rekening

500,-

______
Koop van fl. 1.000,8% Nederland 1971

fl. 3.665,13

fl. 1.000,995,-
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Bankkosten

25,16
______

fl. 2.020,16
______

Saldo op 1 januari
1972

fl. 1.644,97
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D. Dr. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo op 1 januari
1971

fl. 1.193,26

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

29,33
______

fl. 1.695,09

Prijs

fl. 1.000,-

Ten laste van Alg.
Rekening

500,______

fl. 500,-

Bankkosten

4,34
______

fl. 504,34
______

Saldo op 1 januari
1972

fl. 1.190,75

Voorzieningen kosten van eigen uitgaven der maatschappij
Saldo op 1 januari
1971

fl. 14.268,19

Jaarboekrekening
1968/69

fl. 1.918,24

Jaarboekrekening
1969/70

3.207,38

Nieuwe uitgave
ledenlijst

1.118,68
______

6.244,30

Saldo op 1 januari
1972

______

fl. 8.023,89

Prijs voormeesterschap
Saldo op 1 januari 1971

1.292,33

Reservering ten laste van 800,de Algemene Rekening
Saldo op 1 januari 1972

______

fl. 2.092,33
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Prijs voor literaire kritiek
Saldo op 1 januari
1971

fl. 1.167,79

Reservering ten
laste van de
Algemene
Rekening

500,-

______
fl. 1.667,79
Prijs

fl. 750,-

Jurykosten

587,______

Saldo op 1 januari
1972

1.337,______

fl. 330,79
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Vermogensoverzicht
Effecten
1 jan.'72
fl. 700,- 4 1/4% Nederland fl. -,1959, verkocht 1971

1 jan.'71
fl. 574,-

fl. 5.000,- idem (fl. 1.000,- -,losb. 1971) fl. 4.000,verkocht 1971

4.100,-

fl. 100,- 3% Ned. Indië
1937 A, verkocht 1971

-,-

91,-

fl. 1.000,- 3 1/2%
Rotterdam 1937 VI,
verkocht 1971

-,-

750,-

fl. 1.000,- 4 3/4% Bank
Ned. Gem. 1958 I/III,
verkocht 1971

-,-

810,-

fl. 3.000,- 6 1/2% idem
900,1967 I, fl. 2.000,- verkocht
1971

2.610,-

fl. 1.000,- 4 1/2% idem
1959 I/III, verkocht 1971

820,-

-,-

fl. 18.000,- 7% idem 1966 16.920,-

16.380,-

III

fl. 1.000,- 6 3/4% Coöp.
Melkcentrale, verkocht
1971

-,-

850,-

fl. 1.000,- 6% Bank Ned. -,Gem. 1957, verkocht 1971

910,-

fl. 4.000,- 8 1/4% Alg. Bank 4.120,Nederland 1970

4.160,-

fl. 1.000,- 8% Ned. Gas
Unie, gekocht 1971

-,-

1.010,-

fl. 5.000,- 7 1/2% Proost & -,Brandt (Conv. Obl.)
(gekocht en verkocht in
1971)

Saldi bij banken
Amro-Bank,
rekening-courant

-,-

______

______

fl. 22.950,-

fl. 32.055,-

5.871,35

1.261,63

Amro-Bank, spaarrekening 23,51

11.600,88
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voorzieningen

______

______

fl. 28.844,86

fl. 44.917,51
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Voorzieningen
Eigen uitgaven der fl. 8.023,89
Maatschappij

14.268,19

Prijs voor
Meesterschap

2.092,33

1.292,33

Prijs voor Literaire
Kritiek

330,79

1.167,79

Te betalen
-,Jaarboek-rekening
______
Vermogen na het
treffen van de
voorzieningen

10.447,01

12.000,-

______

______

fl. 18.397,85

fl. 16.189,20

Samenhang tussen de hiervoor
vermelde vermogens per 1-1-1971/1972
Vermogen op 1 januari 1971
fl. 16.189,20
Gift

100,-

Koerswinst effecten

641,85

Opbrengst verkoop gedeelte
Beets-Archief

1.125,-

Overschrijding budget voor aankoop van 1.178,67
bibliotheek over 1970, geboekt ten laste
van het Verwervingsfonds Bibliotheek
______
fl. 19.234,72
Tekort Algemene Rekening

836,87
______
fl. 18.397,85

Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
Verwervingsfonds
1 jan.'72
Bibliotheek
fl. 9.600,- 3% Inschrijving fl. 4.320,Grootboek

1 jan.'71

fl. 36.000,- 2 1/2% idem

14.274,-

13.542,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.740,-

1.720,-

fl. 4.224,-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

fl. 1,000,- 4 3/4% Nederl.
Spoorwegen. (fl. 1.000,losbaar 1971)

870,-

1.720,-

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

900,-

880,-

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

850,-

830,-

fl. 1.000,- 6% Unilever
1966

880,-

880,-

fl. 1.000,- 8% Ned. Gas
Unie (gekocht 1971)

1.010,-

-,-

Saldo Bank

11.151,02

8.568,77

______

______

fl. 35.995,02

fl. 32.364,77
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Lucy B. en C.W. van der 1 jan.'72
Hoogt-Fonds
fl. 13.900,- 3% Inschrijving fl. 6.255,Grootboek

1 jan.'71

fl. 100,- 6% Nederland
1967

85,-

84,-

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

890,-

870,-

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

860,-

840,-

fl. 400,- 4 1/4% Nederland 336,1959

328,-

fl. 1.000,- idem

850,-

820,-

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

690,-

660,-

fl. 6.116,-

fl. 1.000,- 3% Ned. Indië 950,1937 II (fl. 1.000,- losbaar
1971)

1.860,-

fl. 1.000,- 4 3/4% Bank
Ned. Gem. 1958 I/III

830,-

810,-

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

860,-

840,-

fl. 1.000,- 4 3/4% Nationale -,Investerings Bank (losbaar
1971)

830,-

fl. 1.000,- 4 1/4% Fr. Gron. 770,Hyp. Bank Y

750,-

fl. 1.000,- 3% 's-Gravenh. 700,Hyp. Bank GG

660,-

fl. 1.000,- 3% Utrechtsche 710,Hyp. Bank EE

670,-

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

660,-

N

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

890,-

900,-

fl. 1.000,- 8% Nederland
1971 (gekocht 1971)

1.010,-

-,-

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

1.060,-

1.050,-

Saldo Bank

1.644,97

532,26

______

______
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fl. 20.090,97

fl. 19.280,26

fl. 4.485,-

fl. 4.255,-

fl. 2.000,- 6% Nederland
1967

1.740,-

1.720,-

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

900,-

870,-

Saldo Bank

1.190,75

1.193,26

______

______

fl. 8.315,75

fl. 8.038,26

Dr. Wijnaendts
Francken-Fonds
fl. 11.500,- 2 1/2%
Inschrijving Grootboek
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Bijlage III besturen en commissies in het verenigings jaar
1972-1973
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. G. Borgers
Ondervoorzitter: dr. B.C. Damsteegt
Secretaris-penningmeester: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
1
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot
Leden: Kees Fens, dr. J.P. Guépin, dr. D.J. Roorda, mevr. dr. M.H. Schenkeveld,
mevr. Mischa de Vreede, dr. H.A. Wage, dr. A.W. Willemsen, mevr. dr. J.
Kossmann-Putto (vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling), dr. Marc Galle
(vertegenwoordiger van de Contactcommissie voor België)

Bestuur van de noordelijke afdeling
Voorzitter: dr. L.S. Meihuizen
Secretaris: mevr. dr. J. Kossmann-Putto, Thorbeckelaan 180, Groningen
Penningmeester: dr. H.P.H. Jansen
Assessor: J.P. Romijn

Contactcommissie voor Belgie
Secretaris: dr. Marc Galle
Leden: dr. A. van Elslander, Karel Jonckheere, dr. B.F. van Vlierden, dr. J.
Weisgerber

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

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Leden: dr. J.F. Holleman, dr. G.W. Ovink, P. Korthuys, jhr. dr. P.J. van Winter

1

Met toepassing van art.32, lid 4 van de Wet heeft het bestuur E. Braches als plaatsvervangend
bibliothecaris aangewezen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972

317

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: mevr. mr. A. Versprille
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein II, Oegstgeest
Leden: dr. P.C. Boeren, dr. J.A. van Dorsten, dr. R. Feenstra, dr. J.L. van der
Gouw, dr. W.R. Juynboll, dr. D.J. Roorda, dr. I. Schöffer, mr. J. Th. de Smidt

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. M.C. van den Toorn
111

Secretaris: mevr. dr. S.F. Witstein, Tolsteegplantsoen 24 , Utrecht
Leden: dr. J.J.A. van Bakel, dr. C.C. de Bruin, dr. G.A. van Es, dr. K. Heeroma,
G. Kamphuis, dr. G. Kazemier, dr. A. Kraak, dr. R. Lievens, mevr. dr. M.H.
Schenkeveld, dr. F. de Tollenaere

Commissie voor schone letteren
Leden: H.C. ten Berge, Kees Fens, Alfred Kossmann, Huub Oosterhuis, dr. A.S.
Wadman, Paul de Wispelaere
Corresponderende leden: dr. K.A.P. Reijnders (Zuidoostelijke Afdeling), Hendrik
de Vries (Noordelijke Afdeling)

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Leden: mr. J.R. de Groot, dr. J.J. Woltjer

Commissie voor de financiën
Voorzitter: H. Th. Lunsingh Scheurleer
Secretaris: Dirk de Jong, Franchimontlaan 23, Leiden
Leden: M.D. Frank, mr. G.C. van der Willigen

Commissie voor de publicaties
Voorzitter; mr. J.R. de Groot
Secretaris: E. Braches, Rapenburg 70-74, Leiden
Leden: dr. G. Borgers, Dirk de Jong.
Corresponderende leden: dr. H. de Buck (Noordelijke Afdeling), Johan van der
Woude (Zuidoostelijke Afdeling)
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Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor de Publicaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris van de Commissie belast.
Medewerking verleende mejuffrouw G. Th. M. van den Dool.
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de publicaties luidt:
Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70-74, Leiden (01710-23344).
Typografische verzorging: P. Waterland.
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