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Joannes Six van Chandelier: Realist
Jaarrede door de voorzitter, mevrouw Dr. M.A. Schenkeveld-van
der Dussen
Alvorens tot mijn eigenlijke onderwerp over te gaan, heb ik er behoefte aan nog
even terug te kijken op de herdenking van Hooft's vierhonderdste geboortedag zoals
we die in maart gevierd hebben. Een terugblik, die zeker niet bedoeld is als nòg
een herdenking, maar die ik wil gebruiken om er een enkele nuttige les voor de
toekomst aan te ontlenen.
U weet wat de Maatschappij heeft kunnen doen, gesteund door het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk: er zijn vier boeken uitgegeven van
en over Hooft en er is een nationale herdenking geweest in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam met meer dan duizend gasten, onder wie Hare Majesteit de Koningin
en Prins Claus der Nederlanden. Voor een besloten gezelschap waaronder de
minister van CRM en een aantal van haar hoge ambtenaren, heeft de Maatschappij
aan de vooravond van de officiële herdenking een bijeenkomst georganiseerd waar
de boeken die onder onze auspiciën ter gelegenheid van dit Hooftjaar geschreven
werden, aan de minister konden worden aangeboden. Op ons initiatief is voorts een
Hooftcolloquium gehouden en zal dit najaar nog aan de leerlingen van de bovenbouw
HAVO/VWO een rijmprent van Hooft worden aangeboden door de groep Educatieve
Uitgeverijen.
Kortom, Hooft is herdacht en dat is niet in het verborgene geschied. In de pers
en door de radio is veel aandacht gegeven aan de manifestaties, de televisie heeft
een- en andermaal verslag gedaan van wat er is gebeurd, de boeken zijn ruimschoots
onder de aandacht van het lezende publiek gebracht en zijn goed verkocht. De
uitwerking op de langere termijn kan uiteraard niemand voorspellen, maar in elk
geval is er een nieuw begin gemaakt met de popularisering in de goede zin des
woords van ons literaire verleden. Een bijkomend verschijnsel, maar voor ons
allerminst onbelangrijk, is dat ook de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
de gelegenheid heeft gekregen zich naar buiten te manifesteren. Onze naam, ons
vignet is de afgelopen maanden op veel drukwerk te zien geweest, en wat niet
minder belangrijk is, we hebben ons bij verschillende ambtelijke instanties kunnen
presenteren als een gezelschap waarmee zaken te doen zijn, en dat niet alleen wat
te vragen heeft, geld, maar ook veel kan bieden, ideeën, organisatietalent. Het is
ons gebleken dat voor onze Maatschappij deuren
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opengaan die voor privé-personen gesloten zouden blijven. De tweehonderdvijftien
jaar dat ons gezelschap bestaat, hebben het een duurzame reputatie verschaft, we
hebben het keer op keer kunnen merken en er gebruik van kunnen maken. Er is
dus alle reden om dankbaar te zijn en onszelf gelukkig te prijzen om de vitaliteit van
onze Maatschappij.
Maar ik wil u toch niet onkundig laten van de keerzijde van de medaille. Juist aan
u, leden van onze Maatschappij die geregeld de jaarvergadering bezoekt, kan het
niet onbekend zijn dat het wèrk dat door ons gezelschap gedaan moet worden,
maar door een kleine groep mensen gedragen wordt. Dat is volkomen natuurlijk, ik
bedoel het allerminst als een verwijt, maar ik constateer het als een feit. De leden
van onze Maatschappij hebben hun lidmaatschap bepaald niet verdiend doordat ze
nooit iets doen, maar juist met hun activiteiten op het gebied van kunst en
wetenschap. Ze kunnen eenvoudig geen tijd vrij maken om vele uren in bestuur en
organisatie te steken van een vereniging die weliswaar veel belangrijk werk kan
doen, maar toch niet centraal staat in hun dagelijks werk als auteur, medewerker
aan een universiteit en wat dies meer zij.
Huiselijk gezegd hebben we ons aan de afgelopen Hooftherdenking bijna vertild.
Dat dat niet is gebeurd, is te danken aan een aantal factoren waar niet op gerekend
mag worden in de toekomst: het feit bijvoorbeeld dat uw penningmeester een man
is met velerlei contacten die steun heeft weten te vinden op onverwachte plaatsen
op momenten dat het begon te nijpen; het feit dat de heer Henk Duits, medewerker
aan de Vrije Universiteit, géén bestuurslid, aanvankelijk zelfs geen lid van onze
Maatschappij, bereid is gevonden een enorme hoeveelheid vrije tijd in de
Hooftherdenking te steken.
Moeten we dan zeggen: eens en nooit meer? We hebben het een keer gedaan,
we hebben kunnen vaststellen dat het eigenlijk onze krachten te boven gaat en
kunnen niets anders doen dan de conclusie trekken dat wij dit soort taken dan maar
aan anderen moeten overlaten? Ik zou dat zeer betreuren, juist ook om wat ik zojuist
zei, namelijk dat we hebben kunnen merken dat onze Maatschappij invloed heeft
en dat initiatieven van haar zijde met belangstelling worden bekeken en gesteund.
Welke ‘anderen’ zouden er trouwens zijn aan wie we herdenkingen van Hooft, van
Bredero (in 1985) van Huygens en Vondel (1987) moeten toevertrouwen? Liggen
er juist op dit gebied geen kansen voor ons, is het niet mede door dit soort
manifestaties dat onze Maatschappij haar levenskracht kan bewijzen? De huldiging
van Van het Reve in 1969 ligt toch in veler geheugen verankerd? Maar wanneer
we dit werk willen blijven verrichten, dan zullen we hulp
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moeten hebben in de vorm van een klein administratief/organisatorisch apparaat
dat de basis vormt waarop een werkgroep-ad hoc kan bouwen. Ik hoop dat het
nieuwe bestuur zal onderzoeken of er mogelijkheden, vooral financiële mogelijkheden
zijn om zo'n bureautje op te zetten.
Laat hiermee vandaag dan het laatste woord over de herdenking van Pieter
Corneliszoon Hooft gezegd zijn: wanneer voor een dichter, zelfs voor iemand als
Hooft, te veel aandacht gevraagd wordt, zou afkeer het gevolg kunnen zijn. Daarom
wil ik vanochtend een heel andere dichter voor het voetlicht brengen, een
zeventiende-eeuwer ook, maar een die nooit veel belangstelling getrokken heeft en
die sommigen van u misschien zelfs niet eens bij name kennen.
In de zomer van 1652, om precies te zijn in juli, bij wassende maan, nodigde Jan
Six van Chandelier een groepje vrienden voor een etentje uit, te weten de heren
Terwelborgh, Van Heeden, Kemp en Manuel Spranger. Het was lang ondragelijk
heet geweest, maar eindelijk was de regen dan toch gekomen en dat was de
aanleiding tot de uitnodiging voor een heerlijk vismaal. De tijd voor kabeljauw,
schelvis, steur, bot, oesters en voorn was voorbij, maar uit tarbot, zalm, baars,
brasem, haring, pos, tong, krab en kreeft zou zeker nog een heerlijke keus zijn te
maken. De maaltijd zal besproeid worden met goed bier uit Weesp en een
Hochheimer wijn. De heren zullen hun zorgen over de zojuist begonnen oorlog met
Engeland opzij zetten, maar wel een toast uitbrengen op de goede afloop van de
te verwachten zeeslag. Misschien zingen ze elkaar nog wel bemoedigend het
Wilhelmus toe.
Uit de u aangereikte teksten zult u hebben begrepen dat ik deze tantaliserende
beschrijving van een zomers etentje niet heb samengesteld uit door ijverig
archiefonderzoek bijeengebrachte stukken, maar dat alle gegevens direct afkomstig
1
zijn uit een gedicht van Six, Vismaal, aan Manuel Spranger. Dat is een gedicht dat
in hoge mate karakteristiek is voor de auteur, met name door de
werkelijkheidsnabijheid en gedetailleerdheid ervan. Dit realisme van Six zal
vanochtend centraal staan, maar eerst ben ik u wel een korte introductie schuldig.
Joannes Six van Chandelier leefde van 1620 tot 1695, en oefende te Amsterdam
het beroep uit van handelaar in drogerijen, geneeskrachtige en andere kruiden. We
moeten ons zijn bedrijf niet te klein voorstellen: hij maakte voor zaken handelsreizen
naar Spanje, Italië en Engeland, en het huis in de Kalverstraat waar de Vergulde
Eenhoorn uithing, stelde wel iets meer
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voor dan de drogisterij op de hoek. Uit liefhebberij dicht Six, ogenschijnlijk zonder
veel pretenties, met nogal wat zelfspot, bijvoorbeeld wanneer hij zichzelf beschrijft
als ‘een drogen geest | Meer doende in droging dan in boeken ooit geweest.’ Dat
neemt niet weg dat hij zijn gedichten wel gebundeld en uitgegeven heeft. In 1657
verscheen zijn Poësy onder imprint van Joost Pluimert, Boekverkoper, op den Dam
in Seneca. Het is een onmogelijk boek van 634 bladzijden in octavoformaat, waarin
de gedichten compres gedrukt en dicht op elkaar gedrongen in een bonte orde
achter elkaar staan. En bonte orde is eigenlijk een vriendelijke aanduiding voor
wanorde. Want wel heeft Six zijn werk in zes ‘boeken’ verdeeld, maar veel helpt dat
niet. Het eerste boek bevat een lange reeks sonnetten over de meest uiteenlopende
onderwerpen: liefdesgedichten worden afgewisseld door reisverhalen, politieke
verzen staan naast hoogstpersoonlijke ontboezemingen over de dood van naaste
familieleden. De welwillendste veronderstelling is dat de sonnetten in chronologische
volgorde geplaatst zijn, maar dat maakt de verwarring voor iemand die ze achter
elkaar leest, niet veel minder. Het tweede boek omvat een vijftal langere gedichten
over zulke verschillende onderwerpen als 's Amsterdammers winter en Gierigheids
woninge en gestaltenisse. Het derde boek vertoont de meeste samenhang doordat
er gedichten in zijn opgenomen over 's dichters verblijf bij de heilzame bronnen van
Spa, maar daarna heeft Six zich om ordening niet meer bekommerd: de volgende
boeken heten veelzeggend Dichtbos I, II en III.
Ook verder wordt het eventuele lezers allesbehalve gemakkelijk gemaakt. Six is
eigenzinnig, ook in zijn taalgebruik: zijn werk wemelt van neologismen van allerlei
slag, zijn syntaxis vertoont nogal eens afwijkingen, zijn gedachtengangen zijn
springerig. Kortom, het zijn nauwelijks gedichten om van het blad te lezen, en G.A.
van Es die er de eerste geannoteerde bloemlezing uit maakte, had dan ook de
3
handen vol aan de aantekeningen. Vertel ik er dan nog bij dat de enige bundel
waaruit men Six' eigen werk kan leren kennen heel zeldzaam is geworden, mogelijk
omdat de dichter in een latere periode van verdiepte vroomheid de verspreiding van
de Poësy is tegengegaan, dan zal het duidelijk zijn waarom Six van Chandelier nooit
erg bekend is geweest. Maar toch, vergeten is hij nooit: in iedere eeuw zijn er wel
enkele liefhebbers geweest die hem met plezier hebben gelezen en die geprobeerd
hebben hun waardering op anderen over te brengen. Tot nu toe met slechts een
bescheiden succes. Maar misschien is dat wel goed zo. Six heeft nooit om de gunst
van het publiek gebedeld. Zijn boek kent geen bewonderend voorwerk van vrienden,
en ook hij zelf richt
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zich niet met een reclamewoordje tot de beminde lezers, zoals zoveel van zijn
tijdgenoten dat wel deden. En over de ontvangst van zijn werk heeft hij zich blijkbaar
ook niet veel illusies gemaakt, integendeel, hij hoort het gehoon al: ‘Wat hanen zijn
dit zonder kammen, | Gebulten, schelen, manken, lammen,’ en concludeert wat
4
ironisch: ‘De wereld krielt te vol van wijzen - | Wie zal mijn kinders, lacie, prijzen?’
Iemand die vanuit de moderne tijd zo'n boek doorbladert, stelt zich allerlei vragen.
Wat beweegt iemand ertoe zoveel gedichten te schrijven over zo'n mengeling van
onderwerpen, wat zit daar voor opvatting over poëzie achter, hoe belangrijk vond
Six dat nu allemaal zelf? Een volledig antwoord kan ik u vanochtend niet geven,
daar is nog veel studie voor nodig. U zult met een paar notities tevreden moeten
zijn.
Wie Six' uitspraken over dichten en gedichten leest - en dat zijn er nogal wat komt eerst een laag bescheidenheid tegen. Six noemt zich vaak een ‘rijmer’ en stelt
zich daarmee tegenover de echte ‘dichters’. Hij ziet zich als een bastaardvogel in
de poëzie, geen nachtegaal, en in een ander gedicht als een gaggelende gans
vergeleken bij een zwaan, of als een kalekoetse haan naast een pauw. Helemaal
serieus hoeven dergelijke uitspraken niet genomen te worden bij een dichter die
ondanks alle vertoon van bescheidenheid toch publiceert, en er bovendien meer
dan eens blijk van geeft geïrriteerd te raken door kritiek. Toch geloof ik dat hij
volkomen eerlijk is wanneer hij zich tekent als een dichter van het tweede plan, niet
te vergelijken met een grootmeester als Vondel. Hij reikt in zijn poëzie niet naar het
hoogste, maar heeft er plezier in te schrijven over allerlei onderwerpen, in scherts
en ernst, die tot poëzie makend door puntige formulering en ongewone zegging of
beeldspraak.
Een dichter dus, en daarmee ben ik bij mijn uitgangspuntterug, die poëzie kan
maken van een uitnodiging voor een vismaaltijd. Six is er bepaald niet bang voor
de werkelijkheid in zijn gedichten een plaats te geven, zijn eigen werkelijkheid en
de wereld die hij om zich heen ervaart. Er zijn, denk ik, maar weinig dichters van
wie we zoveel persoonlijke dingen weten als van Six, en we weten ze omdat hij die
in zijn poëzie verteld heeft. Ik doe zo maar een greep uit het rijke materiaal. We
weten dat hij als kleine jongen duiten gapte uit de la van de ouderlijke winkel, we
weten dat hij op de Latijnse school van rector Sladus heeft gezeten en daar niet
goed oplette, we weten dat hij op een reis in Vlaanderen tot driemaal toe een droom
heeft gehad waarin hem de dood van zijn vader werd aangekondigd. We weten dat
hij aan een zeer pijnlijke miltkwaal leed en daarvoor in Spa genezing

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

8
heeft gezocht, we weten zelfs precies welke bronnen hij daar allemaal heeft
gefrequenteerd, we weten ook hoe hij er nog net op tijd een adder heeft
doodgeslagen. We weten hoe hij door Frankrijk reisde met een bijbeltje in zijn ene
zak, een Horatius in zijn andere, we weten ook hoe het niet veel scheelde of hij was
in een kroeg van slechte zeden door ‘venusjes, zo blank gelijk een zwaan | Met
lonkjes, en met borstjes half ontdaan’ van het rechte pad gebracht. We weten zelfs
dat hij eens met een purgeringskuur in de weer is geweest ‘Om 't modder van de
darmengoot | Te drijven’ en dat het succes daarvan zo overmatig was dat hij door
gruwelijke darmkrampen gekweld werd:
Juist was er toen het huisje omtrent
Waarin ik heimlijk ben gewend
Het stinkend vet van 't ingewand
Te lossen voor het mager land.
Daar zeeg ik in, maar anders had
5
Ik mij van achtren zeer beklad.

Een gedicht dat niet typerend is om de faecalische openhartigheid ervan, maar wel
omdat het laat zien dat Six' realiteitszin vrijwel alle terreinen bestrijkt. Op zijn reizen
keek hij goed om zich heen, zowel in de steden die hij aandeed - Madrid, Rome,
Venetië bijvoorbeeld - als in de vrije natuur. Indrukwekkend is onder andere de
manier waarop hij de drukkende stilte voor een zuidelijk onweer onder woorden
brengt, met scherpe aandacht voor auditieve en visuele details.
Ik hoop dat ik u er met deze voorbeelden van heb kunnen overtuigen dat er
inderdaad alle reden is Six van Chandelier een door de werkelijkheid geboeid dichter
te noemen, een dichter die dicht bij de natuur staat, of, iets andere formulering, in
zijn poëzie de natuur navolgt. Dat klinkt voor de zeventiende eeuw heel vertrouwd.
Sinds Plato en Aristoteles is de mimesis, de nabootsing van de natuur, als een
wezenskenmerk van de kunsten, ook van de literaire kunst beschouwd en in de
periode van de Renaissance is die gedachte een gemeenplaats. In Vondels
befaamde Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste vindt u het aldus geformuleerd:
‘Wie de natuur allernaast volgt, die is de rechte Apelles, en zoude, gelijk d'aloude
penselen, niet alleen mensen, maar zelfs dieren en vogels verkloeken (voor de gek
6
houden).’ Vondel doelt hier op uit de klassieke Oudheid bekende verhalen zoals
dat van de schilder Zeuxis die druiven zo natuurgetrouw schilderde dat de vogels
ze trachtten weg te pikken. Maar wie uit deze passage zou opma-
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ken dat Vondel realistische kunst propageert, zou zich schromelijk vergissen. Wie
de context erbij betrekt, ziet dat de dichter juist bezig is uit te leggen hoe men in de
kunst het typische, het karakteristieke van de uit te beelden personen moet
weergeven. Het gaat in zo'n poëtica niet om navolging zonder meer, maar om
typerende, idealiserende imitatio: hèt kind, dè jonge man, dè rechtvaardige vorst,
dè kijfzieke vrouw moet uitgebeeld worden. Men zoekt niet naar het individuele maar
naar het universele. W.A.P. Smit zegt het in zijn bekend geworden formulering aldus:
‘Tot in de lyriek toe zien wij dan ook hoe de Renaissance-dichter zijn persoonlijke
ondervindingen en gevoelens herleidt tot en omvormt naar het algemeen-geldende,
7
om ze zodoende te integreren in het universele.’ Dat streven naar het
algemeengeldige houdt meteen in dat deze poëzie nogal zuinig is met details uit
en verwijzingen naar de concrete werkelijkheid van alle dag - dat is geen opmerking
meer van Smit, ik voeg dat er als eigen aanvulling aan toe, met de restrictie dat ik
hiermee niet meer bedoel dan het signaleren van een globale tendentie.
Er hoeft dunkt me geen twijfel aan te bestaan dat Smit gelijk heeft wanneer hij
vaststelt dat het in Vondels poëzie niet om het strikt-persoonlijke, maar om het
algemeen-geldende gaat, en zelfs wil ik hem graag toegeven dat zijn uitspraak voor
het merendeel der Renaissance-dichters geldt. Vanochtend wil ik echter de vraag
aan de orde stellen of er soms naast de poëzie van het universele een andere poëzie
heeft bestaan die meer betrokken is geweest op de concrete werkelijkheid. Heeft
Six vanuit een geheel of gedeeltelijk andere poetica gewerkt dan Vondel? U begrijpt
mijn vraag - zo op het eerste horen valt er met ‘het universele’ weinig te beginnen
in verband met het Vismaal of de Vrage om aderlatinge, aan Simon Dilman,
geneesheer waaruit het onsmakelijke citaat hierboven afkomstig was.
In de schilderkunst doet zich een vergelijkbaar verschijnsel voor. De klassicistische
kritiek heeft aan Rembrandt zijn te realistische kunst verweten. Hij nam als model
geen Griekse Venus, maar een wasvrouw of turftreedster, ‘zijn dwaling noemende
navolging van Natuur’:
[...] slappe borsten
Verwrongen handen, ja de nepen van de worsten
Des rijglijfs in de buik, des kousebands om 't been,
't Moest al gevolgd zijn, of natuur was niet te vreên,
Tenminste zijne, die geen regels, noch geen reden
8
Van evenmatigheid gedoogde in 's mensen leden.
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Zo formuleert het Andries Pels, de voorman van het genootschap Nil Volentibus
Arduum. Emmens wijst er bij zijn bespreking van deze en dergelijke kritiek op dat
beide partijen zich beroepen op het adagium dat de kunst de natuur moet navolgen.
Alleen, sommigen menen dat het om navolging van de ‘echte’, anderen dat het om
9
navolging van de ‘schone’ natuur moet gaan. Dit uitstapje laat in elk geval zien dat
het mogelijk is dat een idealiserende en een realistische kunst naast en tegenover
elkaar staan, terwijl ze althans ogenschijnlijk hetzelfde uitgangspunt hebben.
Maar terug naar Six en de vraag of zijn poëzie principiële verschillen met die van
bijvoorbeeld Vondel vertoont. Ik begin met een terugtrekkende beweging, wanneer
ik kort met u naar het tweede gedicht kijk dat u voor u hebt, Ontroeringe van geest
op het bezichtigen van mijn vaders en broeders lijken:
Mijn God, hoe grilt mijn hart! Mijn God, wat is het leven?
Is dit mijn Vaderlief, al dood voor dertien jaar,
Mij toen belet te zien, nu kenlijk slechts aan 't haar
Des schimmeligen monds, diep onverrot gebleven?
Mijn God, wat is de mens? Mijn God, mijn leden beven.
Is dit doorknaagd geraamt, begraven lang daarnaar,
Mijn broer, wien ik bedroefd bezorgde kist en baar,
Op 't haar na weg, waarom nog zijden bloemen kleven?
Was dit mijn liefste pand, nu walglijk, zonder naam?
Heb ik 't beginsel uit dat stinkend vlees genomen?
't Is raadzaam dat ik mee mijn einde dan beraam.
O zaalge lijken, wat al kwaads zijt gij ontkomen?
O zielen, ik verlang dat ik met u verzaam.
10
Sluit doodkist, sluit hun rust, t' onrecht beweend van stromen.

Een gruwelijk gedicht, realistisch in zijn nauwkeurige beschrijving van de vergane
lijken, waarbij kleine details als de kunstbloemen in het haar van de gestorven broer,
of de min of meer intact gebleven baard van de vader het huiveringwekkende effect
versterken. De woordkeus laat aan duidelijkheid niets te wensen over: rottenis,
walging, stank worden met name genoemd. Realistisch is het gedicht ook daarom
omdat het in al zijn afschuwelijkheid niet méér geeft dan er waargenomen en ervaren
wordt. Er is niets aangedikt: dit was te zien, niet meer niet minder.
Toch zal het u weinig moeite kosten dit gedicht in een didactische traditie te
plaatsen. De beeldende kunst kent genoeg voorbeelden van grafmonumenten waarin
aan de aspecten van vergankelijkheid en ontbinding op
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een pijnlijk nauwkeurige wijze recht is gedaan. ‘Memento mori’ is de harde les
11
daarachter. En ook Six' realistische beschrijving staat in dienst van die les: ‘'t Is
raadzaam dat ik mee mijn einde dan beraam.’
Er is zelfs nog een tweede, diepere lering in het gedicht vervat, waarvoor de
huiveringwekkende tekening van de dode lichamen essentieel is: ‘O zaalge lijken,
wat al kwaads zijt gij ontkomen?’
Menselijk gezien is die vraag bijna niet te dulden. Kan wat zojuist nog walgelijk
en stinkend genoemd werd, nu aangeduid worden met ‘zaalge lijken’? Ja, dat kan
en dat moet vanwege de vraag naar het ontkomen kwaad. Zo slecht, zo verdorven
is het aardse leven dat in vergelijking daarmee de dood te verkiezen is, zodat
dezelfde man die zojuist vol ontzetting in het graf gekeken heeft, nu kan besluiten
met: ‘O zielen, ik verlang dat ik met u verzaam.’
Deze lering geeft aan wat Six en Vondel gemeenschappelijk hebben. Vanuit deze
didactische gezichtshoek is het gedicht heel goed in te passen in de door Smit
geformuleerde poetica van het universele. Maar dat neemt toch niet weg dat Six
zijn les niet verbindt aan dè dood, of bijvoorbeeld aan een emblematisch doodshoofd
zoals we dat op zoveel vanitas-schilderijen aantreffen, maar aan het zien op een
bepaalde dag - 18 oktober 1652 toen zijn grootmoeder in het familiegraf begraven
werd - van heel concreet de lijken van zijn eigen vader en broer. Naar ik meen
kunnen we dat niet wegcijferen. De analyse van dit gedicht is niet voltooid wanneer
er meegedeeld wordt dat het de lessen ‘mors mala solvit’ en ‘memento mori’ bevat,
wanneer daar niet aan wordt toegevoegd dat de poëtische kracht ervan toch juist
ligt in het bijna weerloze realisme van de eerste tien regels. Ik gebruik de term
‘weerloos’ om een gedicht als dit te kunnen afzetten tegen de Duitse doodsgedichten
12
uit de barok zoals Van Ingen die heeft geanalyseerd. Die zijn gruwelijk genoeg,
maar daar staat het doel voorop: kom mensen, kijk, dat is je voorland. Ondanks alle
details van wormen en insecten, van stank en ontbinding, zijn zulke gedichten
eigenlijk niet realistisch, maar geven ze de idee van het afgrijselijke weer. De kerk
gebruikt de gruwelijkheid van de dood als pedagogisch middel. Heel anders is het
bij Six. Hij maakt die heel existentiële ervaring door en trekt er, als gelovig christen,
zijn eigen les uit. De conclusie betreft alleen hemzelf: ‘O zielen, ik verlang dat ik met
u verzaam.’ En die les is, niet alleen in het leven maar ook in het gedicht, gefundeerd
op de confrontatie met de empirische werkelijkheid die niet mooier is gemaakt, maar
ook niet schriller is getekend dan zoals het echt was.
Er bestaat een poeticaal gedicht van Six dat mijn visie op hem als de dich-
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ter van de alledaagse werkelijkheid lijkt te steunen. Het heet Op de pinksterbloem
13
der straatkinderen. De dichter vertelt erin hoe hij de straatkinderen
pinksterbloemliedjes hoort zingen, heel eenvoudige rijmpjes met luchtige metriek.
Wie heeft ze deze en andere deuntjes geleerd, vraagt hij zich af. Een verblijf op de
Parnas hebben ze niet achter de rug, uit de dichtersbron hebben ze niet gedronken.
Wie onderwees dan zingen aan 't wicht?
Wie onderwees, na 't kwam in het licht
Het oefnen van de reedlijke tong
Met welke 't zo naturelijk zong?
Wie is er dan de rechte poëet
Die meest den dank zijn moeder niet weet?

U hoort aan de lichte metriek dat de dichter niet alleen geluisterd heeft naar de
kinderen, maar ze zich ook tot voorbeeld heeft genomen - hij zegt dat ook met zoveel
woorden in het gedicht. U hoort in het gegeven citaat ook de poetica van de
moedertaal, van de natuurlijkheid, ‘met welke 't zo naturelijk zong’. Maar nu komt
er iets vreemds. De latinist J.C. Arens uit Nijmegen heeft laten zien dat er met dit
14
gedicht iets aan de hand is. Het is niet helemaal origineel, één passage is een
vrijwel letterlijke vertaling van het gedicht waarmee de Latijnse dichter Persius zijn
bundel satiren aan het publiek aanbood en waarin hij zichzelf introduceerde als een
gewone jongen die niet op de Parnassus verbleef of uit de muzenbron heeft
gedronken. Hij weet heel goed dat het in de wereld van de poëzie niet allemaal zo
verheven toegaat: in de kringen waarin hij verkeert is de noodzaak een mecenas
te vleien, de meest voorkomende aandrift tot schrijven. U ziet dat bij Six de pointe
heel anders is: ook zijn straatkinderen kennen de officiële dichterwijsheid niet, maar
het is niet hun lege maag die hen leert zingen, maar hun moeder, of zo u wilt de
natuur. En die andere pointe is natuurlijk juist van het grootste belang. Maar
desondanks, wat een paradox, het bepleiten van een ‘naturelijk’ zingen in een
gedicht dat kenners naar Persius verwijst.
En zo komen we nog een Six op het spoor: de Six die van zichzelf in een ander
poeticaal gedicht vertelt dat hij heeft leren dichten op het voorbeeld van Ovidius en
Theocritus, de Six wiens gedichten bij nader toezien vol zitten met toespelingen op
en imitaties van klassieke auteurs.
Neem nog eens dat Vismaal, aan Manuel Spranger. In zijn Hollandse aankleding
is dat helemaal van Six zelf. Maar het idee om een poëtische uitnodiging voor een
maaltijd te sturen is niet zo origineel. In de gedichten van
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de door Six zo bewonderde Horatius - ik vertelde u al dat hij die op reis bij zich droeg
- komen keer op keer dergelijke uitnodigingen voor, vaak ook vergezeld van de
raad, net als hier bij Six, om de zorgen over politieke en andere problemen maar
eens even terzijde te laten.
Is daarmee Six' realisme van de baan, moeten we - teleurgesteld - vaststellen
dat hij toch niet anders doet dan al die zeventiende-eeuwers, namelijk de klassieken
imiteren? Die conclusie zou me toch veel te eenvoudig zijn. Six heeft bij Horatius,
bij Persius en Juvenalis, bij de lyricus Ovidius ook, een poëzie gevonden die hem
aantrok, en verwant was aan wat hij zelf wilde. Bij hen heeft hij een model
aangetroffen dat hem toonde hoe realisme en poëzie te combineren waren. Hij heeft
dat model trouwens toch op een originele manier gevolgd. Het meest uitgesproken
realistisch zijn de Latijnse satirici. Bij Six is de ruimte voor werkelijkheidsgetrouwe
poëzie aanzienlijk uitgebreid: de héle lyriek is bij hem in principe voor de realiteit
toegankelijk.
De grote tentoonstelling God en de goden die op het ogenblik in het Rijksmuseum
te zien is, demonstreert een zeker uiteenlopen van theorie en praktijk in de
15
schilderkunst. In principe stond in de zeventiende eeuw het historieschilderij, het
grote doek met een leerzame afbeelding uit bijbel of mythologie, het hoogst
aangeschreven. Toch had de kunstkoper in Nederland in het algemeen meer
belangstelling voor de kleinere, officieel minder hoog aangeslagen kunst van
landschap, stilleven en portret. Juist die kleinere kunst is de roem van de Gouden
Eeuw geworden, en heel lang is daarnaar ook de meeste belangstelling van de
kunsthistorici uitgegaan. De genoemde tentoonstelling probeert een beetje het
evenwicht te herstellen.
Misschien zou in de literatuurgeschiedenis ook een zekere herwaardering, maar
dan in omgekeerde richting, tot stand moeten komen. Misschien hebben wij
neerlandici iets te veel geluisterd naar de grote theoretici van de Renaissance die
niet moe werden de idealiserende kunst te propageren, en hebben wij daardoor de
realistische neven- of zelfs onderstroom te weinig in onze beschouwingen betrokken.
We kennen het realisme in de klucht - met de aantekening daarbij dat het maar de
vraag is in hoeverre daarin nu werkelijk de realiteit geschilderd werd -, we kennen
het realisme in de satire. Daarmee is het als het ware opgeborgen in bepaalde,
goed afgebakende genres. Hebben we altijd voldoende oog gehad voor het realisme
buiten die genres, zoals dus bijvoorbeeld in de besproken lyriek van Six van
Chandelier? Zijn soort dichtkunst moge niet dominant zijn geweest, ze was daarom
nog niet onbelangrijk. Het zou mijns inziens voor de ontwikkeling

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

14
van de Nederlandse poëzie in zijn geheel gunstig geweest zijn als de door hem
vertegenwoordigde traditie van contact met het leven van alledag meer invloed had
gekregen.

VISMAAL, AAN MANUEL SPRANGER
De regen zijnde 't woord, na al het droge weer,
Om dan een zootje vis in onzen tuin te kluiven,
Nu zoet gevallen, tot verkwikking van het teer
Gebloemt, en zwellinge van peren, persen, druiven,
En tot verkoeling van d'onlijdelijke brand
Der zonne, die den mens versmelten dee, door zweten,
Als sneeuw tot een rivier, wan hij op 't open land,
Gekloven en gescheurd, plezierig meende t'eten.
Zo kom dan welkom, na de beurs, op 't vijverpad
In mijn plezanten tuin, op schotels uit rivieren
Of Hollands zee vereerd, na dat de vismarkt had
In hooimaand, van geschubde en ongeschubde dieren.
Men weet, de kabeljauw, de schelvis, kuitertbot,
Steur, parelvis, en voorn, die hebben ons het tiende,
Elk op bekwamen tijd, geofferd in de pot.
Nu zijn de tarbot, zalm, en baars ons tong voorziende,
Met brasem, haring, post, tong, krabbe en somwijl kreeft,
Niet slimmer wijl de maan, die vullende, is aan 't wassen.
Wij zullen zien wat God voor vangst gegeven heeft
En 't tafelkleed bebloemd na zijne gaven passen.
Weesps halve maan en ster zal u den dorst verslaan,
En, om de tering in de mage te doen klemmen,
Zo zal een Hochheimer ons drenken met een saan.
De vis bemint het vocht en wil wel driemaal zwemmen.
In water eerst, daarna in sause, en dan in wijn.
De wijn is oorzaak van een lustig samenkomen.
Zet zorgen wat terzijde, en laat ons vrolijk zijn.
Wat baat het of wij 's daags ons kwellen en 's nachts dromen,
Van oorlog met den Teems? Laat Hollands admiraal
Met Londens zeegezag, van zorge om lauwerkronen,
Hun haar verzilveren. Zij brengen vuur en staal
Malkander nijdig toe, met donderende tonen.
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Ik zal, op goed gevolg van d'eerste waterslag,
Een groten roemer met verheugde druivedauwen
U zetten op de hand, verzelschapt met een lach
Of Hollands liedje van Wilhelmus van Nassouwen.
Dan blijf ik vaste borg dat u Terwelborgh zal
Met zulken munt voldoen, niet minder dan Van Heeden
En Kemp, geen brekers van het spel. Zie daar 't getal
Wel boven dat van drie, maar negen niet, getreden:
Bij welken, Spranger, ik u op het vriendlijkst bid
Dat gij u vinden laat, gelijk 't aanzienlijkst lid.

Eindnoten:
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Chandelier in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 3, 1883, p. 227-290. Belangrijk
is ook het opstel van G.A. van Es over de dichter in Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden V, 's-Hertogenbosch-Brussel, 1952, p.161-180.
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door dr. G.A. van Es. Zwolle, 1953. L.C. Michels gaf aanvullingen en verbeteringen op de
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IV; Stoffen van Verscheiden Aard, Zwolle, 1964, p. 174-211.
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Bilderdijk en Leiden
Door Peter van Zonneveld
Willem Bilderdijk heeft zich steeds met liefde over de stad Leiden uitgelaten. Dit is
zeer opmerkelijk, wanneer men bedenkt dat het leven voor de verbitterde romanticus
een kwelling moet zijn geweest. Zowel in zijn gedichten als in zijn brieven spuwde
‘de grote ongenietbare’ - het woord is van Huizinga - talloze malen zijn gal over
datgene dat hem niet beviel in dit aardse tranendal, en dat was bijna alles. Vanwaar
dan die milde toon, die weemoedige klank, telkens wanneer de Sleutelstad ter
sprake komt? Zo luidt de vraag die ik vanmiddag in de bescheiden tijdspanne die
mij is toegemeten, aan de orde wil stellen.
Allereerst lijkt het me niet zonder betekenis dat de te Amsterdam geboren dichter
zijn literaire loopbaan te Leiden begonnen is. De jonge Bilderdijk, door een letsel
aan de linkervoet meer dan tien jaar lang de gevangene van zijn ouderlijk huis, en
daardoor zeer belezen en zeer mensenschuw, zag zich in mei 1776 opeens in het
volle licht van de literaire belangstelling geplaatst. Het Leidse dichtgenootschap
Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen - de naam typeert de poëticale opvattingen
van een tijdperk - bekroonde toen zijn prijsvers over de invloed van de dichtkunst
op het staatsbestuur met een gouden erepenning. In dit gedicht treft men, gezien
in het perspectief van Bilderdijks latere leven, enige profetische regels aan:
Wie roept mij van die wijde zee
Te rugg', naar een gewenschte ree'?
Gij, roem der Nederlanden!
Gij, Leyden, spoorster van mijn' zang,
Betemster van Geweetensdwang,
Gij wijst me een haven aan, en hoedt mijn kiel
1
voor stranden!

Dankzij het Leidse dichtgenootschap, dat ook nadien nog verzen van de jonge
dichter bekroonde, leerde hij letterkundigen als Rhijnvis Feith, jonkvrouwe De Lannoy,
en, niet te vergeten, de Leidse magistraat en historicus Mr. Daniël van Alphen
kennen, en zag hij zich verzekerd van een plaats op de vaderlandse zangberg. Zo
begon voor de negentienjarige dichter in Leiden de victorie.
Door de erkenning die hem aldus ten deel viel, nam zijn zelfvertrouwen
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zodanig toe, dat hij, na vier jaar boekhouder te zijn geweest op zijn vaders kantoor,
deze wist te bewegen hem rechten te laten studeren - in Leiden. Vader Bilderdijk
gaf hem twee jaar de tijd, en de zoon heeft die periode niet onbenut gelaten: op 19
mei 1780 werd Willem Bilderdijk, Amstelaedamensis, ingeschreven in het Album
Studiosorum, en op 19 oktober 1782 sloot hij zijn studie af met een promotie op 105
stellingen. Zijn uitverkoren leermeesters waren Pestel en Van der Keessel; tot zijn
beste vrienden behoorden de theologanten Jan Willem Bussingh en Jan Hendrik
van der Palm, beiden ook paranimf. Ook Rutger Jan Schimmelpenninck studeerde
toen in Leiden; in 1807 zou Bilderdijk hem bezingen als ‘d’ ouden hart- en lettervrind,
2
| Die, voor een leeftijd vol ellende, | Met my in 't perk der wijsheid rende.’ Van meer
betekenis was de vriendschap met de jonge advocaat Jan Valckenaer, die tot diens
dood in 1821 zou voortduren.
Uit zijn brieven blijkt dat Bilderdijk zich als student te Leiden bepaald niet
ongelukkig heeft gevoeld. Zwartgallige ontboezemingen zijn zeldzaam. Hij werkt
hard, en neemt daarbij ook deel aan het letterkundig leven. In 1781 - tweehonderd
jaar geleden dus - werd hij benoemd tot lid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, die in 1780 reeds een verhandeling van Bilderdijk bekroond had.
Tenslotte wist hij ook nog tijd te vinden voor de liefde: naar eigen zeggen zou hij
3
om ‘het schoonste meisje van Leyden’ geduelleerd hebben. In een brief aan Feith,
gedateerd 27 october 1781, en waarschijnlijk geschreven op zijn kamer aan de
Langebrug, bij Brunel, ‘in den Witten Bal’, geeft hij een aardig beeld van zijn
dagelijkse bezigheden:
‘Voor 't overige slaap ik zeer ijverig op de Collegien, hetgeen onze professoren
zeer fraai en voorbeeldelijk vinden, en aan gedurige slaaploosheid bij den nacht
toeschrijven; die (onder ons gezegd) juist niet altijd aan de studie te wijten is, maar
somwijlen een vrucht van (hoe noem ik het best?) ongeregeldheid of caprice. - Voor
het overige, ben ik tegenwoordig een heel rechtsgeleerde! Ik adviseer, respondeer,
disputeer, en wat diergelijke meer is, alsof ik er vrij wat van wist: dan, helaas! Ondertusschen, al deze aardigheden sleepen zo veel tijds weg, dat ik niet gapen
kan: eeten, drinken, en slapen (of liever, te bed zijn) zijn zaken die tegenwoordig
4
bij mij onder de zeldzaamheden behooren.’
Ondanks de politieke woelingen, die juist in deze jaren in hevigheid toenamen,
is Leiden voor de student Bilderdijk een veilige haven geweest. Volgens Da Costa
was hij als ‘erkend sieraad van Vaderland en Academie,’ een graag geziene gast
op recepties bij hooggeleerden van diverse politieke

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

18
5

pluimage; onder zijn vrienden telde de uitgesproken prinsgezinde poëet vele
toegewijde patriotten. Die atmosfeer van bewondering, waardering, vriendschap en
verdraagzaamheid moet voor Willem Bilderdijk een weldaad zijn geweest, waar hij
later met weemoed aan terug kon denken.
Toen zijn studententijd voorbij was, vestigde Bilderdijk zich als advocaat in Den
Haag, waar hij in 1785 tevens in het huwelijk trad; het eerste was een groter succes
dan het laatste. Na de komst der Fransen in 1795 heeft hij bittere jaren van
ballingschap gekend, maar vond hij ook een vrouw die beter bij hem paste. In 1806
kon hij tenslotte weer naar het vaderland terugkeren. Hij was nu bijna vijftig, vroeg
oud en getekend door de ontbering. Ondanks een hevige storm wist hij met zijn
6
‘strammen voet’ ongedeerd ‘Hollands vasten wal’ te betreden. Dadelijk zette hij
koers naar Leiden, waar hij omzag naar een huis en een betrekking. Zijn terugkeer
baarde opzien: iemand riep op straat in verbazing uit: ‘mijn Heer, ben jij die groote
7
Poëet!’, terwijl bekenden en onbekenden, zo schreef hij zijn vrouw die toen nog in
Brunswijk verbleef, hem kwamen bezichtigen of hij een olifant of een ander uitheems
8
dier was.
Een leerstoel werd de veelzijdige geleerde niet gegund; daarom zochten zijn
vrienden hem secretaris van de Maatschappij te maken. Maar Matthijs Siegenbeek,
die deze functie sinds 1803 vervulde, wilde niet wijken. Dus bood men Bilderdijk de
sinds jaren niet meer vervulde betrekking van ‘drukbezorger’ aan. Men kan niet
zeggen dat dit ambt hem heeft toegelachen; het vooruitzicht drukproeven te moeten
corrigeren deed hem verzuchten: ‘mijn leven zal er ellende en kwijning bij zijn; dit
gaat vast. Ik zal mijn lot (al ware er f 20.000 's jaars aan vast) betreuren en in
9
wanhoop vergaan.’ Zou er eigenlijk wel iets te corrigeren zijn? Zijn hartsvriend
Valckenaer leest in een volgend schrijven: ‘Geef my dan liever den tytel van
doodeeter by de Maatschappy der N. Letterkunde, dan weet ik waarvoor ik betaald
10
word en ieder met my.’ Tenslotte stemde hij toe.
De komst van Lodewijk Napoleon, in de zomer van 1806, bracht verlichting. De
lamme, goedhartige vorst benoemde hem tot zijn huisleraar in de Nederlandse taal.
Inmiddels was mevrouw Bilderdijk ook naar Leiden gekomen, met hun twee kinderen,
waarvan de jongste, Alexis Izaak, eind september stierf. Een dag na de begrafenis,
op 3 october, droeg de verdrietige vader in een openbare vergadering van de
Maatschappij een vers voor, getiteld Herinnering aan Leydens Ontzet, een dichtwerk
dat hij wat voorbarig zijn ‘zwanenzang’ noemde. Het begint aldus:
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Van tranen overstelpt, met bloedende ingewanden
In de opgereten borst, nog gapend van haar wond,
De lijktoorts van mijn kind nog rookende in de handen,
Wat vordert men van my op dees gedenkbre stond!
11
't Is feestdag: Leyden juicht. [...]

Drie maanden later was de hele stad in rouw gedompeld. Op 12 januari 1807
ontplofte op het Rapenburg een met 37.000 pond buskruit geladen schip. Het jammer
was onbeschrijfelijk: meer dan honderdvijftig slachtoffers, en de halve binnenstad
12
verwoest. Professor Adriaan Kluit, die schuin tegenover het schip des onheils
woonde, en juist voor het raam stond, werd vier dagen later levenloos onder de
puinhopen teruggevonden; professor Luzac wandelde over het Rapenburg, en werd
door het geweld in het water geslingerd. De slag die tot in Friesland te horen was,
zou volgens de Leidse overlevering, even verder op het Rapenburg, ten huize van
professor Jona Willem te Water, voorzitter der Maatschappij, diens hardhorende
13
echtgenote de uitspraak ‘Zei U iets, Te Water?’ ontlokt hebben.
Bilderdijk en de zijnen bleven ongedeerd. Zijn huis op de Hogewoerd werd slechts
licht beschadigd; de mededeling, de volgende dag in een brief aan Jeronimo de
Vries gedaan: ‘Ik schrijf dezen tusschen de puinhoopen van mijn huis,’ was dus
14
lichtelijk overdreven. Grootmoedig stond Bilderdijk ten bate van de slachtoffers de
opbrengst van zijn Ziekte der Geleerden af, hetgeen veertienhonderd gulden
15
opleverde. Dadelijk schreef hij ook een dichtstuk, getiteld Leydens Ramp, waarin
hij de getroffen stad toezong:
Waar vond ik, zwervens moê, en walgend van mijn dagen,
Eén plekjen gronds op de aard, aan uwen grond gelijk?
[...]
Helaas! één donderslag moest al dit heil verdelgen!
Eén wolk van Helschen damp stort op haar muren neêr;
De schoot des afgronds splijt om Leyden in te zwelgen;
16
En 't korts zoo hemelsch oord, dat Leyden, is niet meer.

Niemand heeft de gruwelen met zoveel verve geschilderd als hij. Men zou bijna
zeggen dat een calamiteit van deze omvang het juiste formaat had voor de in alles
onmatige Bilderdijk, en dat de zwaarmoedige dichter, die zijn levenslot zo bitter
beklaagde, zijn leed in deze ramp weerspiegeld zag. Zijn liefde voor de stad Leiden
werd er intussen alleen maar groter door:
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ô mijn Stad -! Ja, noeme ik u, MIJN Leyden,
'k Ben de uwe! ô ja, ik ben, ik blijf het tot de dood.
Van bakermat, van huis, van Vaderland gescheiden,
17
Ontfing me uw Paradijs ter koestring' in zijn' schoot.

Door de ramp werd Bilderdijk echter weer uit zijn paradijs verdreven. Hij vestigde
zich met zijn gezin te Den Haag, vanwaar hij in september aan zijn vriend Tydeman
schreef: ‘Zonder boeken [...] lig ik hier in de ongezonde Haagsche lucht meestal te
bedde, verga van pijnen, zie vrouw en kinderen lijden, kwijnen en wegsterven, en
verkeer in droefenis van mijn bestemming voor altijd te missen, terwijl dag aan dag
mijn hoofd en ligchaam verzwakt, en mijn hart naar het sterfuur snakt. [...] Al mijn
troost, al mijn zegen bepaalt zich in mijne vrouw; maar ook die verkwijnt, sedert dat
wij Leyden verlaten hebben. [...] ik ben aan niets wedergegeven, dan aan de smarten
die in Leyden eenigzins verzacht waren, eenigzins draaglijker. Ik ben niets dan een
18
ongelukkige, dan een nutlooze last der aarde.’ Een maand later heette het: ‘Ach!
waren wij weder in het geruste, hemelsche Leyden, waar men stille, zuivere lucht
19
en ongedwongen levenswijs heeft, denken, studeeren kan enz.’
Bilderdijk meende, dat deze ‘stille, zuivere lucht’ zeer heilzaam voor hem was;
talloze malen is hij, extreem gevoelig voor klimatologische omstandigheden, op de
zalige Leidse lucht teruggekomen. Hij kon de ‘strandlucht, moerassige stikdampen,
20
vochtigheid, en woeligheid’ van de hofstad niet langer verdragen, en daar er in
Leiden geen woning voor hem was, moest hij zich in Katwijk vestigen, waar hij een
‘doorvochtig, uitgewoond, en in alle opzichten onbewoonbaar gat van een huis’
21
trof. In mei 1808 kon hij opnieuw naar Leiden terugkeren. Hoezeer hij aan de
zuivere lucht van deze stad gehecht was, bleek eens te meer uit een incident dat
in de zomer van 1808 plaatsvond. Koning Lodewijk had hem, tot herstel van zijn
gezondheid, een verblijf op Soestdijk aangeboden. Lang heeft de dichter het aldaar
niet uitgehouden. Op 18 juli meldde hij aan Valckenaer:
‘Ik schrijf dezen van Leyden, waar ik al weder te rug ben. Ik kon de fyne, dunne,
droge, brandende lucht van Zoestdyk niet doorstaan; en mijne vrouw even weinig
als ik. [...] Drie dagen heb ik 't beproefd. - Toen, docht my, was 't wel. [...] voor my
was het er niet uit te houden, en de gansche streek, lucht &c, zoo Geldersch, dat
het half Moffrika geleek. Neen, zalig Holland, zalig Leyden! - Maar nog liever naar
Siberie of Groenland, dan naar dien dorren, zandgrond waar ge van boven en onder
gelykelyk ge-
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roost wordt. [...] By Leiderdorp herademde ik weêr wat; maar in lang herstelt zich
22
de affectie van mijn borst noch de rheumatismus niet die ik er opgedaan heb.’
De opvatting, dat de lucht van de ene stad heilzamer is dan die van een andere,
kan men niet zonder meer afdoen als een excentriciteit van Bilderdijk. Een der
uitvinders van de Leidse fles, de natuurkundige Petrus van Musschenbroek,
beweerde op grond van meteorologische waarnemingen reeds in 1728 iets dergelijks
23
ten voordele van de Utrechtse atmosfeer.
Bilderdijks benoeming tot lid van het Koninklijk Instituut dwong hem, zich in januari
1809 te Amsterdam te vestigen, alwaar hij acht jaar verblijf hield. Vooral na het
vertrek van koning Lodewijk braken er voor hem kommervolle tijden aan, waar ik in
dit verband niet verder op in kan gaan. Voor ons onderwerp is het van belang, dat
hij zich in 1817 ten vierden male in de Sleutelstad kon nederzetten, nu als
privaat-docent in de vaderlandse geschiedenis en het staatsrecht. Gedurende een
decennium heeft hij hier toen gewoond; het zouden, relatief gezien, de gelukkigste
jaren van een ongelukkig leven worden. Hier vond hij, behalve veel vijandschap
zoals overal elders, ook een kleine kring van toegewijde leerlingen als Da Costa en
Groen van Prinsterer, hier was hij eindelijk bevrijd van financiële zorgen nu Lodewijk
Caspar Luzac zijn geldzaken behartigde, hier trof hij zijn trouwe vriend Hendrik
Willem Tydeman, en vond hij de gelegenheid, naast talloze prozawerken, een
vijfentwintigtal dichtbundels te vervaardigen.
Allereerst betrok hij een woning aan de Hooigracht, thans nr. 33. Na enige dagen
schreef hij al aan Valckenaer: ‘Reeds gevoele ik (of meene het te gevoelen, maar
de uitwerksels zijn analogue) den weldadigen invloed der zachtere Leydsche lucht,
24
te ondervinden in eene zekere kalmte die my geheel vreemd was geworden.’ Het
huis bleek echter een ‘krotjen’; in november kon hij Valckenaer berichten: ‘Dezer
dagen heb ik gelegenheid gehad, mijne kleine onbewoonbare kluis met een dat
weinig grooter en beter gesitueerd en (dat veel voor my te beduiden heeft) zeer
DROOG is, te verwisselen. Op morgen meenen wy over te gaan; en gisteren en heden
heb ik mijn boeken overgebracht. Het staat op de Garenmarkt, vooraan, N 285,
naast den stalhouder Waalboer. Daar is een vertrek meer in, dan in dit, en ik kan
er Collegie in houden en stoken. - Een Collegiekamer buitenshuis te krygen heb ik
vruchtloos gezocht, en zou my duurder uitgekomen zyn. Ik heb het voor f 200’-’-in
25
't jaar gehuurd en dit tot May over 1 jaar.’
Ook deze woning, later voorzien van het huisnummer 6, en omstreeks

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

22
1967 jammerlijk afgebroken om plaats te maken voor een parkeerterrein, kon de
rusteloze dichter niet langer bevredigen. In het voorjaar van 1819 betrok hij een
huis op het Rapenburg. Hier tochtte het weer ontzettend, niet alleen ‘door deur -en
26
vensterreten, maar door de zolders, vloeren en muren,’ zoals Bilderdijk spijtig
constateerde. Het gevolg was, dat hij in mei 1823 naar de Oude Singel verhuisde,
thans nummer 86. Deze woning was groter en duurder dan de vorige, en ondanks
het tot tweemaal toe bezwijken van een tussenmuur, waarvan er een uit turven
27
bleek te zijn opgebouwd, wist Bilderdijk het er nog vier jaar uit te houden.
Een en ander belette hem niet, de stad Leiden te blijven bezingen. In 1823 gold
28
het, in De derde October, wederom Leidens ontzet, in 1824 herinnerde hij het
29
‘zwaar bezocht, maar zalig Leyden’ nog eens aan de kruitramp, en in 1825 luisterde
30
hij het tweehonderdvijftigjarig bestaan der hogeschool met een feestvers op. In
1827 werd het huis aan de Oude Singel hem echter te bar: op de slaapkamer rookte
het, zodra er een vuur werd aangelegd, en toen het door ziekten geteisterde gezin
bijna door kolendampvergiftiging om het leven kwam, besloot Bilderdijk naar een
31
andere woning om te zien.
Die was in Leiden niet te vinden. De keuze viel toen op Haarlem, waar de dichter
een rustige levensavond hoopte door te brengen, maar waar hij slechts woeligheid,
geraas, en onrust bij dag en nacht aantrof, zodat hij al gauw weer naar Leiden ging
verlangen. Hij zou deze stad echter niet meer terugzien. In 1830 besloot de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde, wier leden, dat moet gezegd, hem niet
altijd even voorkomend bejegend hebben, de grijsaard vanwege zijn vele verdiensten
een gouden erepenning toe te kennen, die men hem in de zomer van 1831, vijftig
32
jaar na zijn benoeming als lid, deed toekomen. Na dit laatste blijk van erkenning
gaf de dichter op 18 december van dat jaar de geest.
Het voorgaande kon slechts een vluchtige verkenning zijn van Bilderdijks relatie
tot de stad Leiden. Ik hoop echter te hebben aangetoond, dat zijn voorkeur voor
deze stad aan verschillende factoren is toe te schrijven. Hier begon hij zijn loopbaan
als dichter, hier werd hij als student bewonderd en gewaardeerd, hier vond hij na
zijn ballingschap - zij het slechts kort - een veilige haven, hier trof hij in de kruitramp
een catastrofe aan, groot genoeg om zijn eigen zieleleed te kunnen weerspiegelen,
hier waardeerde hij vooral de stille en zuivere lucht en een ongedwongen levenswijs,
en hier kon hij tenslotte als docent op het jongere geslacht een invloed uitoefenen,
die in de loop van de negentiende eeuw een enorme nawerking
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heeft gehad. Het zal aan al deze redenen toe te schrijven zijn, dat hij de stad in zijn
Afscheid aan Leyden van 1827 kon zeggen:
Doch gy, ô Leyden, bloem der steden;
Neem dit vaarwel des Grijzaarts aan!
Herdenkt gy me, ô herdenk dit heden,
En zeg: Hy is ter dood gegaan. Blijmoedig des! Ja, 'k ga blijmoedig:
De weg des grafs zij zacht of bloedig,
De doodvlijm boort ook heen door 't dons.
Vaarwel; en, blijft er van mijn zangen
Noch iets in uwen luchtkring hangen,
33
Zeg dan: HY LIET ZIJN HART BY ONS.
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Bij de lichtbeelden over Bilderdijk
Door Dr. J. Bosch
Ter inleiding een viertal schilderijen, de dichter voorstellend in verschillende
levenstijdperken, respectievelijk door Van Kuylenburg (in 1795) als advocaat van
Holland, kort voor de uitzetting; door Hodges (in 1810) in het volle zelfgevoel van
de dichter-geleerde, nog onder Hollands Koning Lodewijk; door Van Bree (in 1815)
vervallen en met een satirieke trek, na de deceptie van 1813, zijn terzijdelating onder
het nieuwe bewind; en, door een onbekende, als oud man, met tulband, zoals hij
zijn privatissimum gegeven heeft.
Voorts het schilderij van 's dichters eerste vrouw, Catharina Rebecca Woesthoven,
door Hodges geschilderd in 1784, een jaar voor hun huwelijk; en twee
portretminiaturen: van zijn tweede vrouw Katharina Wilhelmina Schweickhardt, door
de dichter zelf, en van deze, door haar vader Hendrik Wilhelm Schweickhardt
vervaardigd, beide uit 1796.
Uit de handschriftencollecties (totaal bijna vierduizend stuks) vervolgens eerst
drie curiosa: de oudste ons overgebleven ‘bedrieger’ uit 1771, getekend op hoogstens
vijftienjarige leeftijd en vertonende een negental in schijnbare wanorde over elkaar
heen geworpen teksten en schetsen, tezamen getuigend van een fabelachtige
belezenheid; de oudste rebus-brief aan schoonzuster Elter, waarmee Nic. Beets,
Sterck, Margadant en Wille zich vergeefs hebben bezig gehouden en waarvan
tenslotte een inmiddels boven water gekomen heldere brief van Willem de volledige
oplossing bracht; en de enige nog voorhanden anamorfose, een arcadisch
landschapje, getekend naar de door een spiegel vervormde projectie, een spel met
optisch bedrog waarbij in dit geval bij uitzondering ook de normale perspectivische
voorstelling nog aanwezig is.
Hierbij aansluitend enig ander tekenwerk: het fijne pastelportret van Julius Willem
alias Hanenpoot, als ongeveer achtjarig jongetje met hoepel, het zoontje voor wie
hij het gelijknamige prentenboek tekende; een potloodtekening van drie spelende
kinderen; een dito drievoudig portret (Gedenkboek-1906, plaat VI); een tafereeltje
in waterverf; en enkele figuurtjes met pen en waterverf.
Van de gedichten in handschrift de calligrafische en geaquarelleerde versiering
van twee van die, beide uit 1796: de Pindarische Ode voor de 20e verjaardag van
Katharina Wilhelmina, Op 3 juli (DW X, 90VV) en het ge-
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dicht Aan Jonkvrouwe *** bij het overhandigen van haar wapenzegel (DW X 355 VV),
van 12 juli; beide uit de dagen van de ontluikende liefde voor zijn begaafde leerlinge
in wie de dichter zijn alter ego ging herkennen.
Na deze romantiek (in vijf beelden) twee relicten, uit vele, van de harde realiteit:
billets douces van zeer klein formaat, door een dienstmeisje als postillon het
inmiddels door de moeder aan de minnaar ontzegde huis binnengesmokkeld: één
van september 1796, in het Italiaans, op een klein stukje dun karton geschreven,
en één van januari 1797, in het Engels, de taal waarin het vrijwel dagelijks
briefverkeer werd voortgezet tot beider (nog gescheiden) vertrek naar Duitsland, in
juni 1797.
Tenslotte nog enkele curiosa van andere aard: het manuscript van het gedicht
Vreugde, uit 1805, aan beide zijden tot de uiterste hoeken volgeschreven met
correcties, ten bewijze dat Bilderdijk niet enkel de geniale verzenautomaat was
waarvoor hij wel gehouden wordt; het miniatuurportret van de dichter als Ridder in
de Orde van de Zwaan (c. 1798), vermoedelijk gebruikt om zijn historische rechten
op de jaarlijkse inkomsten uit een der twee kapellanijen van het Backskoor in de
St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch, in Brunswijk te bewijzen; de map met eigenhandig
geschreven geslachtsregisters en geaquarelleerde familiewapens; vier van de laatste
elk afzonderlijk; het receptenboek met ruim honderd eigenhandig geschreven
recepten (alle na 1820), waaronder enkele tientallen met opium; en de spotprent
op Bilderdijk als Ridder met de domper, in waterverf, door ‘Jubelhond’, Amsterdam
1825 (Gedenkboek-1906, plaat XVI).
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De geopiaceerde wereld van Willem Bilderdijk
Door Boudewijn Büch
1

Jotie T'Hooft schreef in zijn bundel Junkieverdriet (1976):
Mijn eeuwenoud, mijn levenslang junkieverdriet
Van geboortepijn tot nu mijn eenzaamheid
Die ik deel met duizenden nu ik weet wat ik weet:
Dat de mens een naald is zoekend naar een ader
2
Zoekend naar de kiespijn van zijn ver verleden.

De veelbelovende jonge dichter overleed in de nacht van 5 op 6 oktober 1977 door
3
een vrijwillig genomen overdosis cocaïne. In de zojuist geciteerde versregels wijst
T'Hooft er - wellicht onbewust - op dat het verdriet van een junkie, een druggebruiker,
reeds eeuwenlang bestaat. Alethea Hayter heeft in haar Opium and the romantic
4
imagination op majestueuze wijze geschetst hoe algemeen, hoe verspreid en hoe
intensief drugs - vooral opium - in de negentiende eeuw werden gebruikt. Het gebruik
was niet alleen voorbehouden aan kunstenaars maar zelfs, ongewild, aan kinderen.
Er zijn Engelse fabriekssteden bekend waar omstreeks het midden van de vorige
eeuw een kwart van de kinderen - vanwege een addictie van de moeder - verslaafd
5
ter wereld kwam.
Ofschoon het druggebruik in de vorige eeuw minder ‘hard’ was (heroïne en de
injectienaald hadden niet of nauwelijks ingang gevonden) vertoonde het een
verspreiding die groter was dan, zelfs, in 1981. Indien wij heden spreken over een
‘verslaafde maatschappij’ dan kunnen wij deze kenschetsing met meer recht
gebruiken ten aanzien van de vorige eeuw. Het gebruik van opiaten (en andere
drogeana) waar wij ons recent zo bezorgd over maken, staat (nog steeds) niet in
een enkele verhouding tot het opium- en drankgebruik van de voorbije eeuw.
Opium was vrij verkrijgbaar, zeer goedkoop en niet zelden aantrekkelijker in prijs
dan alcoholica. Elders heb ik omstandig aangetoond dat de beste leerschool voor
6
ontwenningstherapeuten een kijkje in de negentiende eeuw zou zijn.
Een boek als Hayter schreef over het ‘literaire’ druggebruik - vooral in Amerika,
Engeland en Frankrijk - is in Nederland niet voorhanden. In 1978 publiceerde ik een
uitvoerig artikel over gedrogeerde schrijvers in ons
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vaderland. Hierin kon ik het druggebruik van enkele tientallen auteurs vanaf Bilderdijk
tot heden aantonen en voorts enige gedachten wijden aan de invloed van het
7
druggebruik op de ‘literaire productie’. Ik ben er van overtuigd dat er nauwelijks
één negentiende-eeuwse Nederlandse schrijver te vinden zal zijn die zich niet heeft
overgegeven aan de opiomanie. Helaas kent Nederland nauwelijks een
dagboektraditie of een horde ijverige biografen. Daarom kan een enigszins volledig
overzicht van de literaire psychofarmacohistorie pas geschreven worden na gedurig
archiefonderzoek. Voorts zou het aanbeveling verdienen als wat meer neerlandici
zich, in plaats van de structuur van damesromannetjes, met letterkundige
geschiedenis zouden bezighouden.
Inmiddels richt dit verwijt zich niet tegen dr. W.B. van Staveren. Deze schreef in
8
1906 het artikel Bilderdijk en de geneeskunde. Hij wees daarin uitvoerig op
Bilderdijk's immens opiumgebruik. Hij kon beschikken over ruim honderd, eigenhandig
door de dichter geschreven, opiumrecepten waarvan er heden nog negenendertig
9
gemakkelijk bereikbaar zijn. Indien men alle uitingen van Bilderdijk over zijn
‘verslaving’ - zo kan men haar gerust noemen, doch daarover aanstonds - in één
boekdeel bijeen zou voegen, zou de lezer kunnen beschikken over een unieke
lamentatie die een waardige pendant zou zijn van De Quincey's Confessions of an
10
English Opium-eater.
Bilderdijk was voornamelijk een opiofaag. Ofschoon De Quincey's boek doet
vermoeden dat de schrijver opium at, is dat niet waar. De Quincey dronk opium,
opgelost in alcohol (laudanum). Bilderdijk nam het opium meestal tot zich op orale
wijze, in de vorm van pillen. Bij wijze van feestelijkheid liet Bilderdijk zijn pillen
verzilveren. Zelfs in de negentiende eeuw waren er goedkopere wijzen om het
poeder bijeen te houden. Een recept van 3 januari 1821 vraagt om pure opium,
11
bereid met peru-balsum, in een zilveren jasje gestoken.
Bilderdijks opiofagie moet reeds begonnen zijn te Leiden waar hij als jongeman de
12
rechten bestudeerde. Zodoende kan men concluderen dat Bilderdijk met gemak
zijn vijftigjarig addictie-jubileum heeft kunnen vieren.
Waarom gebruikte Bilderdijk opium? In de eerste plaats gebruikte hij het omdat
het in zijn tijd werd beschouwd als een algemeen middel tegen pijntjes en grote
smart. Kan de moderne lijder beschikken over een grote keuze aan pijnstillers waaronder uiteraard het zeer gangbare aspirine - in Bilderdijk's tijd was er weinig
anders voorhanden, tegen bijvoorbeeld
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kiespijn, dan opium Enig inzicht omtrent verslaving, afhankelijkheid en de nadelen
van dit middel bestond nauwelijks. In Bilderdijk's Verklarende Geslachtslijst der
Naamwoorden geeft hij bij het lemma ‘Maankop’ (=opium): ‘Vrouwelijk als plant 14
Onzijdig niet dan als vergif of geneesmiddel.’ In het eerste deel van dit werk
verklaart de dichter onder ‘Heul of Heulbloem (de maankop, papaver)’: ‘bij onze
15
Ouden genoemd als de algemeene toevlucht en panacé in pijnen en ziekten.’
Blijkbaar gold het niet alleen voor ‘de Ouden’ (lees: de oude Grieken en Romeinen).
Ook de grootste klager uit onze letteren wist van wanten. Bilderdijk immers schrijft
in zijn De Ziekte der Geleerden - een vermakelijk gedicht als het niet een schriftelijk
16
bewijs was van Bilderdijks schizothymie - dat alcoholische drank ‘als heulsap werkt’,
en dus dat opium dezelfde verdovende werking heeft als alcohol. Elders noemt de
gekwelde poëet heulsap ‘dat bedwelmende moordvenijn, [...] | Ja, die vijandin van
't leven | Zal hulp, verzachting, troost, zal zielsverkwikking geven. | Ja, wat den roem
verwierf van sluipontspanningskracht, | De heilrijke Opium wordt nooit naar eisch
geacht! | Wee echter, die 't misbruikt! dit middel zo ontzettend | In werking, zoo
17
geducht, zoo kracht- en geestverpletterend!’ Bilderdijk misbruikte opium. Of liever
gezegd: de opium misbruikte hem want niet de druggebruiker is meester van zichzelf
maar de drug is meester van de gebruiker.
Bilderdijk's vreemdsoortige maar vooral ook wankelmoedige opvattingen over
ziekte, pijn en het opiaat werden reeds spoedig bestreden. Een van de meest
superieure publicaties is die van Gijsbert Swartendijk Stierling (‘gewoon practiserend
en stads med. doct. te Haarlem’). In zijn Proeve eener oordeelkundige beschouwing
van sommige belangrijke onderwerpen betrekkelijk De Ziekte Der Geleerden van
18
Mr. Willem Bilderdijk toont de arts op volkomen Spinozistische wijze het ongelijk
van zijn opponent aan. In dit 331 bladzijden tellende boekwerk geeft hij niet alleen,
à la Spinoza's Ethica, vijf delen maar tevens een fabelachtige parafrase op het
Spinozistische jargon. Het Derde Hoofdstuk luidt bijvoorbeeld Over het Denken en
het Denkvermogen. In het Vierde Hoofdstuk ageert Stierling hevig tegen Bilderdijk's
opvattingen over ‘smetstoffen’ en ‘besmetting’. De dichter was immers van mening
dat - om het in een kort bestek samen te vatten - besmetting en smetstoffen een
door God gewenst en geschonken gegeven waren. Men moest deze niet bestrijden
doch aanvaarden.
In Bilderdijk's tijd verschenen er vele verstandige geschriften die de koepokinenting
aanbevalen. Er werden zelfs prijsvragen uitgeschreven om het antwoord op de
vraag te verkrijgen: ‘Welke zijn de geschiktste
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middelen, om den gemeenen Man in ons Vaderland, zoo ten platten Lande, als in
de Steden, tot het gewillig gebruik maaken van de Inëntinge der Kinderpokjes aan
19
te moedigen [...]?’
Bilderdijk bestreed - of in het gunstigste geval: negeerde - deze publicaties. Hij
was dan ook een naar mens, een ruziemaker, een aartsreactionair en vooral een
melancholicus van de meest moordende soort. Het valt moeilijk uit te maken of
Bilderdijk nu een onplezierig mens was vanwege zijn natuur (geslacht, opvoeding,
jeugd) of vanwege zijn verslaving. De ‘schrijvende’ Bilderdijk loopt immers nagenoeg
synchroon met de ‘geaddictioneerde’ Bilderdijk.
De moderne psychiatrie heeft ons een groot aantal termen geleverd die ons niet
veel verder helpen. Wellicht slechts één term - die wij hierboven reeds opvoerden:
de schizothymie. Deze term moeten wij in het geval-Bilderdijk echter weer verfijnen.
Hij is een typisch slachtoffer van een ziekte - die tegenwoordig door geen
ziekenfondspakket meer erkend lijkt - de schizothyme melancholie. Een syndroom
van het schijnbaar eeuwigdurende verdriet dat de lijder enerzijds heel reactionaire
standpunten laat vertolken en anderszins tot volkomen decadentheid laat geraken.
Lepenies heeft dit syndroom op knappe wijze beschreven; Bilderdijk lijkt af en toe
verdacht veel op de casus-Baudelaire. Liet Baudelaire eens zijn haar groen verven,
een andere maal was hij de spreekbuis voor de meest behoudende lieden van de
20
toenmalige Franse samenleving. Bilderdijk moet een zenuwlijder zijn geweest van
de meest intense soort. Hij is, daarbuiten, een klassiek voorbeeld van de ‘ingebeelde
21
zieke’. De dichter immers die zijn sterven bijkans dagelijks aankondigt, bereikt de
krasse ouderdom van vijfenzeventig jaren. Ondanks zijn bundel De Voet in 't Graf
uit 1827. Hij eindigt zijn Voorbericht voor de zoveelste maal met een ‘Vaart wel!’ En
zelfs toen had hij nog een paar jaar te gaan.
Goethe (1749-1832, dus bijna een volmaakt synchrone tijdgenoot van Bilderdijk)
22
- óók een gebruiker van opiaten en andere drogerende middelen - verschilt hevig
van Bilderdijk, wiens buurman hij bijna was tijdens zijn ballingschap te Duitsland.
23
Was Goethe vaak werkelijk doodziek, Bilderdijk's ziek-zijn was pathografisch voor
een groot gedeelte niet verder aantoonbaar dan de klacht zelf. Het ziek-zijn en het
‘lijden’ van Bilderdijk was (én is) literair zeer reëel. Het ziek-zijn is Bilderdijk's poëzie.
Bilderdijk's religieus fanatisme - dat zekere Tweede Kamerleden ter rechterzijde
bijkans tot vrijdenkers maakt - kan, zo laat het zich aanzien, voor een groot gedeelte
verklaard worden uit de bovenzinnelijke roezen
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die de dichter onder invloed van het opium uitzat. Schreef hij niet ooit in zijn gedicht
24
Uitspanning: ‘God schonk me een beter opiaat’? God als drug! Karl Marx zou
plezier aan deze sententie hebben beleefd. Was hij immers niet de schrijver van de
25
dooddoener: ‘Godsdienst is opium van het volk?’
Opiumgebruik leidt niet zelden tot een mystieke godsbeleving - zoals in het
geval-Novalis - en tot spijsverteringskwalen (‘'t gruwzaamst windbeklemmen’,
bijvoorbeeld, bij Bilderdijk in diens Ziekte), tot hypochondrie, tot hypomanie en tot
26
veelschrijverij. Zo ook bij Bilderdijk. De dichter heeft ons een gigantisch oeuvre
nagelaten. Het is ‘dromerig’ van aard. Vaak ook drijverig en vooral teveel.
Druggebruik levert grofgenomen twee soorten (typologieën) van gebruikers op. De
gebruiker die lethargisch wordt en niets-doende terneerzit. En de gebruiker - die wij
in de moderne literatuur ook nog wel eens tegenkomen - die tot veelschrijverij vervalt
27
en aan wie elke zelfkritiek ontnomen lijkt.
Een gebruiker klaagt. Lamenteert de huidige gebruiker hoofdzakelijk over het
gebrek aan heroïne - en in de meer bijzondere zin over het gemis van geld daar het
opiaat, heroïne, vanwege zijn illegaliteit zeer kostbaar is - Bilderdijk klaagde over
alles behalve het verkrijgbaarheidsaspect. De dichter leefde dan ook in die
benijdenswaardige eeuw waarin het opiaat vrij en gemakkelijk te verkrijgen was.
Eens schreeuwde zijn zoontje Ursinus te hard. Het kind wilde niet slapen. Het
kan aannemelijk worden gemaakt dat Bilderdijk-zelf de dienstmeid opdracht gaf de
28
kleine jongen opium te geven. Het kind stierf aan een overdosis, en de poëtische
29
vader zong: ‘Ja, 'k offerde U dit kind, blijmoedig zonder weenen.’ De door de opium
omgekomen jongen werd geofferd aan dat andere opiaat, zich noemende God. Dat
Bilderdijk's (poëtische) theorie, uiteengezet in de titel van het rouwgedicht voor de
nauwelijks éénjarige Ursinus, die luidt: Nagedachtenis van mijn zoontjen Ursinus,
door een heimelijk ingegeven slaapmiddel omgebracht uiterst onwaarschijnlijk is,
zou ik met het volgende willen aantonen. Bilderdijk veinsde nooit ergens schuldig
aan te zijn; terwijl hij (aantoonbaar) aan bijna alle treurigheid in zijn leven - door
welke doem dan ook - juist zélf schuldig was. De druggebruiker ziet overal
heimelijkheden en complotten in, terwijl hij er meestal zelf, als geen ander, oorzaak
en aanleiding toe is. Dat Bilderdijk alle mogelijke moeite deed om zijn
nakomelingschap niet tot zijn overlast te doen zijn, kan omstandig in zijn werken en
uit zijn leven worden aangetoond.
Gebruikers liegen omdat hun échte ellende - de verslaving - zo slecht
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of dikwijls helemaal niet begrepen wordt. Tussen 1810 en 1812 (de datering kan
niet nader worden vastgesteld) schreef Bilderdijk een briefje met de tekst: ‘Reeds
30
sedert maandag heb ik opium moeten gebruiken omdat ik geen brood had.’
Bilderdijk's leven speelde zich omstreeks deze jaren af omtrent de, inmiddels
31
modieuze, zinswending ‘Niet bij brood alleen.’ God en de opium - dat waren zijn
drugs! En met tenminste dertien milligram per dag - omgerekend in morfine. Pas
32
later in zijn leven kon hij deze hoge dosis niet langer dagelijks verdragen.
Het jaar 1806 levert een archiefspeurder passages op als die van de beschouwer
Izaak Bilderdijk. Deze broer van de dichter schreef: ‘Over het geheel heb ik hem
nog al vrij redelijk gevonden, dog wat al te drok van discours, en 's nachts is hy het
33
minste, en zelfs (dacht my) min of meer delireerend!’ Bilderdijk zelf in een brief
aan zijn tweede gade: ‘vanwege hoofdpijn nam ik mijne toevlucht tot den opium
waar ik mijn plan gemaakt had, my aan te ontwennen, doch wat zegt plan maken?’
En verder in dit schrijven: ‘Daar men overal zoo veel gehaspeld heeft om
opium-pillentjens gemaakt te krijgen, zoo doe my 't genoegen van my uit Brunswijk
met den naasten wagen een tamelijk doosjen vol te zenden. Ik zal er daarom niet
meer van gebruiken; maar sidder als ik denk, dat ik ze noodig kon hebben, en niet
bekomen kunnen. die ik meêgenomen heb, zijn meestal onder weg gebruikt, zonder
34
't welk de weg niet over te komen geweest ware.’ ‘Opium op opium’, gebruikt de
35
getergde volgens een brief, geschreven tussen 28 februari en 1 maart 1806.
Uit deze regels wordt duidelijk hoe erg de verslaving de dichter in zijn greep had.
Tevens treedt er bij hem het besef van ‘een addict’ te zijn op. De afhankelijkheid
van het goedje, bereid uit de Papaver somniferum, heeft Bilderdijk nimmer meer
verlaten. Zeer waarschijnlijk overleed hij te Haarlem in een opium-roes.
Een werkelijk onthullende passage, van de hand van de dichter in een uiterst
moeilijk leesbaar handschrift, werd aangetroffen in de archieven van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden. De transcriptie van dit document vertoont
een opvallende gelijkenis met gedrogeerd (Opium-, LSD-, haschisch-) proza dat
werd vervaardigd door menige auteur in de periode van de Beat Generation. De
36
aantekeningen luiden als volgt:
Ach! wat is de mensch dan een samenstel van betrekkingen die geen
wezen heeft.
had God er ons van bevrijd!
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Maar Hy wilde 't niet.
't Is dus goed;
Maar hoe kunnen wy 't goed heeten zonder ons-zelven geheel te
verloochenen?
Ach! dat die nevel doorbrak!
Lieve! 'k ben niet meer in 't aardsche. Ieder oog zondert zich af, en ik zie
elk voorwerp dubbeld.
Ja, veelvuldig! want hoe kan 't anders?
Onze oogen zien ieder afzonderlijk. Het verstand beschouwt het als door
een voorwerp verwekt, maar 't gevoel is tweederhande, wordt door het
verstand vereenigd en onze ziel vergadert daar 't denkbeeld uit.
Intusschen wat ben ik dan verschijnsel?
Is in dit verschijnsel wezen? Ja, 't wezenlyke is er de oorsprong van. maar
't verschijnsel is bedrieglijk om dat het een correspondentie met het
schijnbare, 't zintuiglijke, is, 't geen bedriegt.
't Behangsel van mijn kamer bestaat uit vierkanten en geeft rust in 't
aanschouwen maar
stel dat het ruiten waren, wat dan?
De zelfde rust zou 't niet inboezemen; want ons hart wordt door tweederlei
trek gedreven. t.w.
o

1 trekking na boven en beneden.
o

2 trekking zijdwaarts uit
het eerste is onze bestemming ten aanzien van God en de hemel;
het andere, ten aanzien van ons evenmensch en medeschepselen. de
schuine strekking weêrstreeft deze beide.
Er kan geen twijfel mogelijk zijn omtrent het feit dat deze passage onder invloed
van opium geschreven is; men lette op de hallucinerend-visuele beschrijvingen en
het ‘dubbeld zien’. Opvallend is hier ook weer het optreden van ‘God’.
Het moet voor gelovigen (of goedgelovigen) niet gemakkelijk zijn van de volgende
stelling kennis te nemen: Bilderdijk's Godsbesef was niet zelden, wellicht vaak, een
bovenzinnelijke, hallucinerende ervaring. Waarmee deze ervaring grotendeels
teruggebracht kan worden van een immanentreligieuze tot een kunstmatig,
gedrogeerde ervaring.
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Het maakt Bilderdijk's jacht op en helse veroordeling van de voorstanders der
koepokinenting er niet oprechter op. Nog in onze jaren sterven er in Zeeuwse,
Veluwse en andere dorpen kinderen van stijl-christelijke ouders aan de poliomyelitis
- een ontsteking van het grijze stof van het ruggemerg - omdat de geloofsovertuiging
van de ouders geen inenting toelaat. De strijd tegen de vaccinatie vindt zijn
(ideologisch-religieuze) oorsprong in de liederlijke geestdrijverij van Da Costa,
37
Capadose en Bilderdijk. Onwetende kinderen dragen nog steeds de gevolgen van
het rabiate geschrijf van deze dwaze fanaten. In een gunstig geval zitten ontroerende
meisjes en prachtige jongetjes levenslang in een karretje. In het ergste geval worden
onnodig gestikte kinderen ten grave gedragen. Men moet niet vergeten dat in zekere
streken van ons land zielenherders nog steeds de gedachten en opvattingen van
Willem Bilderdijk prediken. Het zijn dezelfde streken waar men lange verzen van
deze dichter uit het hoofd weet te citeren.
Bilderdijk en zijn twee companen in de oorlog tegen de vaccinatie vonden dat
een kwaal of ziekte uit de hemel, door God, gezonden was en dat deze dus niet
bestreden mocht worden. God als voorvechter van de kinderdood en de levenslange
invaliditeit.! Men kan zich zulk een God nauwelijks voorstellen.
Het hypocriete van Bilderdijk was echter dat hij zijn eigen levenslange kwaal, de
melancholie (het verdriet, de onvrede, de zwaarmoedigheid) niet als een door God
geschonken, en dus te aanvaarden, kwaad beschouwde. Terwijl kinderen aan de
pokjes - zoals de verschrikkelijke ziekte toen nog goedmoedig heette - stierven,
verhuisde Bilderdijk zijn toch nauwelijks letale kwaal naar het opiaat. Bilderdijk
laadde zich werkelijk vol met deze drug, schreef euforisch en had tegelijkertijd de
twijfelachtige eer verantwoordelijk te zijn voor duizenden gestorven of verminkte
kinderen. En nóg is de aartsreactionair Bilderdijk verantwoordelijk - zelfs nu de
pokken niet meer voorkomen in Nederland - voor dood en verderf. Want de
poliomyelitis is immers nog niet uitgeroeid. Bilderdijks theorie dat men niet slikt of
prikt tegen een kwaal, doet helaas nog steeds opgeld; zoals boven aangetoond. Ik
heb mij wel eens afgevraagd: zou Bilderdijk nu nooit eens terwijl hij opium nam
tegen zijn kwaal, gedacht hebben aan die kinderen die hij de dood in schreef en
sprak?
38

Bilderdijk is Nederlands grootste romantische dichter en het is een eigenaardigheid
van mij om van romantische dichters te houden. Ik heb daar
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weinig moeite mee als het om opiumgebruikende dichters als Novalis, Chatterton
39
of Keats gaat maar ik ben in twijfel indien Bilderdijk het onderwerp van mijn
bewondering is. Deze dichter rijmde een sectarisch christendom op zedeloos gedrag,
scheldkannonaden op vroomheid en meer vreselijke zaken op ethisch verantwoorde
theorieën. Het maakt mijn bewondering voor Bilderdijk tweeslachtig. Even
tweeslachtig als het leven en werk van de dichter zelf was.
Toch is er een reden om Bilderdijk een diepgaande verachting toe te dragen,
inclusief de bewonderaars van zijn leven en werk. Bilderdijk is een interessant
pathografisch geval en als zodanig een intensieve studie waard. Maar waarom niet
dezelfde aandacht gewijd aan talloze naamloze kraakpandbewoners, kleurlingen,
zwarten en heroïne-gebruikers die in ons land een ellendig bestaan als desperado
leiden? Het kan toch niet juist zijn dat een tot geschiedenis geworden figuur van
redevoeringen, artikelen en boeken wordt voorzien terwijl wij tijdgenoten die wellicht
minder onheil dan Bilderdijk hebben aangericht, vergeten?
In een cultuur waar - bijvoorbeeld - een heroïne-gebruiker beschouwd én
behandeld wordt als een boef, een misdadiger en een verschoppeling en tegelijkertijd
een toevallig twee eeuwen geleden geleefd hebbende literator wordt gerekend tot
cultuurgoed, is iets mis. Want déze literator onderscheidt zich uitsluitend ten ongunste
van de huidige gebruiker. Op één zaak na: Bilderdijk liet een oeuvre achter dat
bewondering afdwingt.
Het is onze recente cultuur die Jotie T'Hooft laat sterven - overigens niet zonder het
genot van een Verzameld-Werk-op-komst; hij mocht het zelf niet meer meemaken
-, die Bilderdijk om zijn fenomenaal dichterschap prijst, en die duizenden
ongenoemden de spuit in de ader laat jagen en een doelloze dood doet volbrengen.
Ik kan niet anders dan stilstaan bij een maatschappij die drank, tranquillizers,
psychodysleptica en anderszins vrijelijk toestaat doch junkies zonder veel
bekommernis laat sterven. Het kan toch nauwelijks pas geven ons te interesseren
voor een opiofaag van eeuwen geleden en jongens of meisjes, een paar straten
verder, te negeren?
Schaamte overvalt mij indien ik mij deze tegenstrijdigheid realiseer. Ik kan niet
‘eindeloos ijlen’ in een wereld die de romantiek van Willem Bilderdijk viert en een
noodgedwongen sub-cultuur veracht.
Er bestaat geen literaire wereld, afgescheiden van een maatschappelijke wereld.
Er bestaat een universum waarin Bilderdijk, somber als altijd, op
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zijn levensavond schreef: ‘Wy moeten in de Alvolmaakte Wijsheid die tevens
Algoedheid is, onderwerpend berusten, maar niemand weet wat ik in de zalige
ontslapene verlieze, en hoe my die onheelbare wonde verscheurt. Bid voor my,
lieve broeder.’ (Aan Bastiaan Heykens na het overlijden van zijn tweede vrouw aan
40
de ‘pleuris’, brief van 15 juni 1830) Het is de vraag of Bilderdijk zo geschreven zou
hebben als hij bijna anderhalve eeuw later kennis had genomen van het overlijden
van de goddeloze junkie T'Hooft. Deze schreef - een halve eeuw jonger dan Bilderdijk
- in zijn afscheidsgedicht:
Ik sterf, dus het kan niet dat ik mij vergis
41
als ik u zeg dat gij mijn hart op aarde waart.

En ook in dit gedicht gaat het om een vrouw. Twee eeuwen druggebruik heb ik laten
passeren, Bilderdijk en T'Hooft hebben hun ‘papieren gedenkzuil’ verkregen. Van
duizenden anderen kennen wij niet eens de naam. En dat zou te denken moeten
42
geven.
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P.C. Hooft-herdenking 1581-1981
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Toespraak in het muiderslot op 10 maart 1981
Bij het in ontvangst nemen van vier uitgaven betreffende P.C.
Hooft door de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk, mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen
Dames en Heren,
Verschoon mij, dat ik het bij deze korte aanhef laat. Ga ik namen noemen, dan
moet ik mij immers ook richten tot de auteurs en medewerkers, die de vier bijzondere
uitgaven die in dit P.C. Hooftjaar verschijnen, mogelijk hebben gemaakt. En hun
aantal is zo verheugend groot, dat het noemen van hun namen al een groot deel
van de mij toegemeten spreektijd in beslag zou nemen. Daarom laat ik het bij het
simpele Dames en Heren, ook al besef ik terdege dat deze aanhef wel heel schril
afsteekt bij de vernuftige kunst van het deftig, stijlvol en uitgebreid aanspreken, die
juist P.C. Hooft met zoveel deftige gratie bedreef. Maar aangezien edele wedijver
met deze grandioze, zeventiende-eeuwse meester van de beleefdheid voor de, wat
stijl betreft, toch al kale twintigste-eeuwer een verloren zaak is, laat ik het nu zo.
Dit is een merkwaardige plechtigheid, dames en heren. Want we vieren nu, de
tiende maart, zogezegd de ‘Christmas-eve’ van de échte herdenking van de
vierhonderdste geboortedag van de grote Hooft. En dan ook zullen de vier P.C.
Hooft-uitgaven die ik zonet mocht ontvangen - vier uitgaven die ik met een gevoel
van dank aanvaard - in de boekwinkel verschijnen. Het licht der schitterige dagen,
Hooft, Overvloed van vonken en Uyt liefde geschreven. We zien elkaar ongetwijfeld
wéér op de achttiende maart. Toch heb ik uw uitnodiging om hier vandaag op deze
vooravond van de herdenking in uw midden te zijn met graagte aanvaard.
Als iets duidelijk is, dan is het dat het oeuvre van Hooft tot het cultuurbezit van
heel ons volk dient te behoren. Ik zeg: dient te behoren: Want men bezit, om dat
wat vervelende woord nu maar te hanteren, men bezit een cultuurgoed eerst als
men het bewust bezit. De cultuurschatten van het verleden moeten steeds weer
wakker gemaakt en steeds wakker gehouden worden. En dat willen bezitten van
de grote culturele erfenis, dat wakker zijn op dit punt: vergis ik me of wil het ons volk
daar nog weleens aan schorten?
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Toen dit jaar 1981, het Hooftjaar, in het zicht kwam, heb ik gehoopt dat er op tijd
tekenen kwamen dat dit, anders dan bij Vondel, een signaal zou zijn dat dit gevierd
zou gaan worden, met alle luister deze grote vaderlandse schrijver waardig. En tot
mijn grote vreugde bleek dat de Maatschappij, en in het bijzonder Mevrouw
Schenkeveld-van der Dussen, de heer Visser en de secretaris, de heer Breugelmans
al aan alle denkbare touwen aan het trekken waren om inderdaad een groots opgezet
P.C. Hooftjaar van stapel te laten lopen. Er kwam een taakverdeling tot stand, er in
resulterende dat er een ere-comité werd ingesteld voor de eer en een werkcomité
voor het werk. Maar de eer van het werk heeft natuurlijk het tweede comité, dat veel
verzet heeft uit pure geestdrift en liefde voor het werk van P.C. Hooft.
Het is een uitstekende gedachte geweest van de Maatschappij om de viering te
doen plaatsvinden aan de Dam, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, in volle
openbaarheid. Men zou kunnen zeggen, in het geestelijk hart van het hele volk. Dat
is de plaats waar de aandacht voor deze grote klassieke schrijver wakker moet zijn.
Het is een even goede gedachte geweest om een aantrekkelijk boek over Hooft's
leven uit te geven en zijn lyrische poëzie voor een groot publiek dichterbij te halen.
Maar anderzijds: een klassiek auteur leeft niet ècht onder een volk, als velen zijn
werk wel kennen, maar als niet ook zijn beeld en betekenis steeds weer in
wetenschappelijke studies wordt zuiver gehouden. De publicaties in dit Hooftjaar
zouden niet compleet geweest zijn zonder een aantal essays en wetenschappelijke
studies.
Dames en heren, Hooft schreef voor een kleine kring gelijkgestemden én - getuige
niet in de laatste plaats zijn Historiën - voor het hele volk. Deze zinvolle paradox
vinden we terug in de publicaties met uitgaven voor een kleine kring en uitgaven
voor de grootst mogelijke kring. De laatste uitgaven konden trouwens niet zonder
de eerste ontstaan. In hun totaliteit pas doen zij recht aan wat P.C. Hooft voor ons
moet betekenen. Het is ook op grond van genoemde paradox denk ik, dat er naast
de viering in grote kring behoefte was aan deze Muiderkring vanmiddag.
Het lijkt me geheel in de geest van de man die we dit jaar eren, dat er ook een
besloten plek moet zijn. Een plek, waar men beleefdheden uitwisselt, hoofse
woorden, waarachter - geheel in Hoofts traditie - echte dank een vorm vindt.
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Programma herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk op 28
maart 1981
Orgelmuziek door Bernard Winsemius: gespeeld worden enige werken van Jan P.
Sweelinck.
Zang van Cappella Amsterdam. De artistieke leiding berust bij de dirigent Jan
Boeke en de organist Bernard Winsemius.
O Phebus, fiere pronker: zang van Cappella Amsterdam, blokfluit Anneke Boeke.
Openingswoord door de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, mevr. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
Aan zijne Hoogheid. Fragment uit Hooft's Opdracht aan Frederik Hendrik van zijn
Nederlandse Historiën: voordracht door Albert Vogel.
Ik ga een werk aan... Hooft's inzicht in politiek en geschiedenis: rede door dr. E.H.
Kossmann, hoogleraar in de geschiedenis na de Middeleeuwen te Groningen.
Mijn hoeders zijn de goddelijke zorgen: zang van Cappella Amsterdam.
Gezwinde grijsaard, die op wakk're wieken staag; Klare, wat heeft er uw hartje
verlept; Omdat zo zelden mij mag gebeuren; Schoon Prinsenoog gewoon te flonk'ren:
voordracht door Albert Vogel.
't Is altijd dag met mij...: Poëzie in het licht van P.C. Hooft: rede door Kees Fens,
criticus en essayist.
Zla nimmermeer gebeuren: voordracht door Albert Vogel en zang van Cappella
Amsterdam.
Toespraak door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
mevrouw M.H.M.F Garderniers-Berendsen.
Eilieve, spaart uw kusjes wat: zang van Cappella Amsterdam.
Slotwoord P.C. Hooft-herdenking door de voorzitter van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde, mevr. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
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Openingswoord in de Nieuwe Kerk op 18 maart 1981
Door de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde, mevrouw Dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Majesteit, Koninklijke Hoogheid, Dames en Heren leden van het Erecomité, in het
bijzonder u, Mevrouw de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
mijne Heren Dienaren van de Kroon, Meneer de Ambassadeur van het Koninkrijk
België, Meneer de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland,
Meneer de Loco-Burgemeester van de Hooft-stad Amsterdam, mijne Heren
vertegenwoordigers van het ministerie dat de belangen van onze cultuur, dus ook
van ons culturele verleden behartigt, en u allen die deze bijeenkomst met uw
tegenwoordigheid vereert, met name U leden van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde,
Het is me niet onbekend dat ik me op een thans ongebruikelijk geworden manier
tot u richt. Onze tijd is er niet een van plichtplegingen en ik had met een aanzienlijk
korter aanhef kunnen volstaan zonder u voor het hoofd te stoten. Maar ik heb voor
deze royale reeks aansprekingen gekozen ter ere van de grote Nederlander die wij
vandaag herdenken, een functionaris in een republiek weliswaar, maar wel levend
in een tijd die aan titulatuur, aan rang en onderscheid hechtte. Hooft heeft er moeite
voor gedaan om door de Franse koning tot ridder in de orde van St. Michiel benoemd
te worden, en hij heeft van die onderscheiding genoten. Hij zelf nam in zijn
correspondentie op het punt van de etiquette altijd de grootste zorg in acht, en de
manier waarop hij zijn brieven wist te beëindigen is daarom beroemd geworden.
Op 19 januari 1643 maakt hij bijvoorbeeld dit slot aan een brief gericht tot Frederik
Hendrik: ‘...kussende, op 't nedrigste, de onverwinlijke hand Uwer Hoogheid, en mij
nijgende t'haarwaarts, met enen ijver, betamende, Doorluchtigheid, hoogstgeboren
Vorst, genadigste Here, Uw’ Hoogheids getrouwen onderdaan, en ootmoedigsten
dienaar, P.C. Hooft.’
Wat zou hij vereerd geweest zijn, Majesteit, Koninklijke Hoogheid, met Uw
aanwezigheid hier, wat zou hij gevleid zijn geweest wanneer hij geweten had dat
eens de Nieuwe Kerk vol zou zitten, te zijner ere, met Nederlanders uit vele lagen
van de bevolking, regeerders, geleerden, mensen van onderwijs en cultuur, schrijvers
en musici en zo veel anderen.
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Toch vieren wij niet om dié reden een plechtigheid als deze. Hooft is als persoon
voor ons onbereikbaar geworden, en het is van een zekere symbolische betekenis
dat wij de plaats van zijn graf in deze kerk niet kennen. Nee, we herdenken hem
toch vooral terwille van de mensen van nu, om voor ons allen de herinnering aan
zijn liederen en sonnetten, zijn Histoorien en brieven levend te houden, omdat we
van oordeel zijn dat een volk er goed aan doet de wortels van zijn cultuur niet te
vergeten. Ik hoop dat er vanmiddag contact zal ontstaan tussen Hooft en ons.
U hebt het programma daartoe voor u, het spreekt voor zichzelf, en we zullen het
zonder tussentijdse aankondigingen volgen.
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Ik ga een werk aan...
Hooft's inzicht in politiek en geschiedenis
Rede door Dr. E.H. Kossmann
De begrippenstelsels, de criteria, de normen die mensen gebruiken om hun
maatschappelijke werkelijkheid te interpreteren, verschillen van eeuw tot eeuw. Wij
in onze eigen tijd beschikken over intellectuele instrumenten van vooral
sociaal-wetenschappelijke aard wanneer wij onze realiteit in een enigszins geordend
patroon willen brengen. Wij hanteren criteria van sociale rechtvaardigheid en
economische welvaart. Dat is niet altijd in zo'n mate het geval geweest. De
negentiende eeuw die haar werkelijkheid natuurlijk ook aan die normen toetste,
bediende zich bij voorkeur toch ook van heel andere instrumenten en zag de dingen
om zich heen het liefst als resultaat van historische ontwikkelingen. In haar visie
werden de menswetenschappen in wezen geschiedwetenschap. Dat was zeker een
reactie op de manier van beschouwing en interpretatie die in de achttiende eeuw
had overheerst. Toen immers hield men ervan de dingen filosofisch te bekijken, dat
wil zeggen, men trachtte de werkelijkheid volgens wijsgerige principes te analyseren.
Welnu, zoals wij heden ten dage ons leven ordenen door middel van
sociaal-economische uitgangspunten en ervoor zorgen dat onze discussie over de
gemeenschap wordt beheerst door de sociale ethiek, zoals de negentiende-eeuwers
een sterk historisch gerichte belangstelling voor de maatschappij tot ontwikkeling
brachten en de achttiende-eeuwers de wijsbegeerte uitwerkten tot het beste
instrument waarmee zij de wereld konden bezien, zo werd in de zeventiende eeuw,
in Hooft's tijd, de politiek het middelpunt van alle beschouwing. De zeventiende
eeuw is de bij uitstek politieke eeuw.
Het spreekt vanzelf dat een generatie of een eeuw niet bij toeval besluit aan één
bepaald aspect van het menselijke leven het primaat te geven. Dat de zeventiende
eeuw de politiek als centraal thema koos, hing samen met de uiterst labiele toestand
waarin Europa toen verkeerde. Het was een tijd van voortdurende oorlog. Oorlog
was, zo leek het, de natuurlijke situatie, vrede de uitzondering. Hooft die de vrede
verheerlijkte, heeft hem nooit gekend. Hij stierf één jaar vóór de Munsterse
vredehandel een einde maakte aan de eindeloze strijd waaruit de Nederlandse
Republiek geboren was. De enige periode in zijn leven toen de Nederlandse wapens
zwegen - het twaalfjarig bestand van 1609 tot 1621 - werd grondig bedorven door
de
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hevige binnenlandse conflicten tussen Remonstranten en Contraremonstranten,
tussen Oldenbarnevelt en Prins Maurits. Overal in Europa woedde het geweld. Voor
de massa van de bevolking was het leven hard. De prijsschommelingen, de
loodzware belastingen, de gruwelijke mishandeling van het platteland door de
rondtrekkende soldateska, de harde winters, de misoogsten - deze hele sombere
reeks van plagen leidde overal tot vrijwel permanente onrust, tot opstandjes, rellen,
beroerten, onlusten of hoe men deze troebelen ook verder wil noemen, en er is in
alle Europese talen een wonderbaarlijke verscheidenheid van termen om zulke
verschijnselen aan te duiden. Misschien leek het op het einde van de zestiende
eeuw een ogenblik of Europa, na tientallen jaren van godsdienstoorlog, een zeker
evenwicht hervonden had, maar onmiddellijk sloeg de balans weer door en opnieuw
teisterde onenigheid het continent.
Europa, de maatschappij, de staat, zo dachten de scherpzinnige waarnemers
van deze tijd, ze waren ziek. Wie hen wilde genezen moest, zoals de medicus,
exacte kennis bezitten van de verschijnselen. Hij moest een oprechte, waardevrije
studie maken van het hele ziektebeeld en dan, zonder vrees voor de bitterheid van
zijn middelen en voor de pijn veroorzaakt door zijn operatief ingrijpen, de medicijnen
en procedures voorschrijven die de patiënt wellicht nog konden redden. De politieke
denker voelde zich inderdaad als de arts aan het bed van een in wilde koorts
verwarde zieke. Zo'n politieke denker was, op zijn manier, ook Hooft. Zowel zijn
drama's als zijn geschiedschrijving zijn in laatste instantie literair verwerkte en
zodoende voor een breed publiek toegankelijk gemaakte diagnoses van de ziektes
waaraan de staten van zijn tijd dreigden onder te gaan. Met in Nederland
ongeëvenaard letterkundig talent heeft Hooft de wetenschap van de politiek willen
dienen.
Hooft beschreef in zijn Neederlandsche Histoorien waaraan hij vanaf de jaren
1620 tot zijn dood werkte, het epos van Nederlands bevrijding uit Spaanse tyrannie.
Maar hij zette zijn verhaal niet in de tonen van een triomfzang. ‘Ik gaa een werk
aan,’ zo schreef hij, ‘dat opgeleit is van lotwissel en meenigerley geval; gruwzaam
van veldslaaghen, waaterstryden, beleegeringen; bitter van twist; warrigh van muitery;
bekladt van moorddaad buiten de baan des kryghs; wrangh van wreedtheit, zelfs
in pais.’ Waarlijk, zo begint men geen lofzang op zijn land. Trouwens, deze beroemde
zinnen waren voor een belangrijk deel eenvoudig een vertaling van de tekst waarmee
de Romeinse patriciër Tacitus omstreeks 100 na Christus in zijn Historiae zijn verhaal
over de ontzettende verwarringen in het Romeinse Keizer-
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rijk van enkele tientallen jaren tevoren had ingeleid. Het was Hooft's ambitie de
Nederlandse Tacitus te zijn; niet alleen imiteerde hij zijn stijl en probeerde hij in een
door hem zelf gevormd Nederlands de bondigheid, de brevitas, van zijn illustere
voorbeeld te evenaren, hij wilde zijn eigen boek ook, net als Tacitus, presenteren
als een goed geordende en zorgvuldig geinterpreteerde verzameling empirisch
materiaal waaruit de politicus kon leren hoe hij moest handelen. Toen Govert Brasser,
thesaurier-generaal van de Unie, in 1642 van Hooft een exemplaar van de pas
verschenen Histoorien had ontvangen, bedankte hij in termen die de schrijver zullen
hebben verheugd: ‘Indien Taciti Historie verloren ware (dat God verhoede) alle sijne
ts

wijse leringen souden uijt UE Historie weer te colligeren sijn.’ Sinds eeuwen, schreef
Hooft in zijn boek, is er in de geschiedenis niets gebeurd rijker dan de Nederlandse
Opstand ‘in allerley leeringen van 't beloop der wereldsche dingen, oft wonderlyker,
oft waarneemenswaarder, tot onderwys van Vorsten en volken.’
De wijsheden van de politieke wetenschap uit Hooft's tijd waren harden somber.
Wilde men enige orde bewaren in de staat, er voor zorgen dat de roekeloze
volksmassa onderdanig bleef en de mateloze ambities van de adel werden
bedwongen, dan was veel voorzichtigheid nodig en soms meer dan dat, namelijk
slimheid, veinzerij, bedrog. De staatsraison vroeg vaak niet om recht en billijkheid
maar bediende zich, tot handhaving van de staatsmacht, van onoorbare middelen.
Sommigen - dat waren de aanhangers van Machiavelli - waren extreem in hun
cynisme. Anderen waren bedachtzamer, zoals de grote Zuidnederlandse filoloog
en commentator van Tacitus, Justus Lipsius, die in 1589, toen Hooft acht jaar oud
werd, een boek over politiek samenstelde waarin hij duidelijk maakte dat er tussen
goed en kwaad een middenweg ligt, een prudentia mixta, dat is een deugdzame
politiek die deugdzaam blijft al is zij aangelengd met druppels bedrog zoals wijn wijn
blijft hoewel hij met wat water wordt gemengd.
De vroege zeventiende eeuw was vol dubbelzinnigheden. Hooft kende en
bestudeerde hen. Zij bepaalden nu eenmaal het karakter van de politieke wetenschap
dier dagen. Maar toch, krijgt men de indruk, heeft Hooft ze niet werkelijk doorleefd.
Hij was een zeer subtiele maar, zo lijkt het, ten slotte eenvoudige geest. Dit dankte
hij waarschijnlijk aan het feit dat de Nederlandse geschiedenis die hij beschreef,
zo'n uitzonderlijk succes had en dat de Nederlandse maatschappij waarin hij leefde,
zo door en door burgerlijk was gebleven. In Hooft's denken verloren de harde
waarheden van de politiek en van de staatsraison iets van hun intensiteit. De
aforismes over
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politiek die hij, zoals velen in zijn tijd, opstelde, zijn aardig en treffend maar zeker
niet zo cynisch en paradoxaal als vergelijkbaar werk in het minder gelukkige
buitenland. En al koos hij voor zijn Neederlandsche Histoorien de stijl en de toon
die Tacitus had ontworpen om een wezenlijk kritisch en negatief verhaal te schrijven,
hij gebruikte die om te vertellen hoe, ondanks rampen en ellende, de Nederlandse
geschiedenis uiteindelijk een gelukkig verloop had en hoe, zoals hij het in de opdracht
van zijn boek aan Frederik Hendrik formuleerde, ‘de hulk der vereenighde gewesten,
herwaarts en derwaarts geschupt vande worstelende winden, eindtlyk, uit zoo
grouwzaam een' zee, in deeze haaven van tydtlyke zaaligheit, niet zoo zeer gevoert
als geworpen, schynt.’
Hooft die in de politiek de kernwetenschap van zijn tijd had leren zien, heeft nooit
een politieke doctrine opgesteld en eigenlijk nooit duidelijk gezegd of hij een republiek
beter vond dan een monarchie. Dat was zijn probleem niet. Maar wel heeft hij, zoals
velen toen, echter op zijn wijze, verlangd naar de boven menselijke kleinheid
verheven heldenfiguur, de vreesloze, aan eigenbelang ontstegen half-goddelijke
edelman die wij ons niet, op moderne manier, moeten voorstellen als een
charismatische volksleider met schone toekomstidealen, maar als een werkelijke
vorst, een moedig veldheer die vrede wil, een machtige die zich in dienst stelt van
zijn volk. Zijn hoge persoon verzoent de verschrikkelijke dubbelzinnigheden van het
politieke leven en maakt het ons mogelijk iets van hoop te voelen bij, ja, soms te
genieten van het ogenschijnlijk zo treurige tafereel van de geschiedenis. Willem de
Zwijger was zo'n held. Diens zoon, Frederik Hendrik was het eveneens. In September
1629 veroverde Prins Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch. Hooft schreef als dank
een lang en ingewikkeld gedicht waarin de provincie Holland haar stadhouder
toespreekt. In haar tweede strofe zegt de provincie, dat kleine en lang roemloos
gebleven staatje, nu vol trots tot haar prins:
Mijn zon, mijn zoon, terwijl dat andre landen slóófden
‘Tmergh hunner lenden ujt, in teelt van oorloghshóófden
En vorsten vol verstands, om hoogh te zijn gemelt,
Zoo deed, eeuw in, eeuw ujt, jck niet dan krachten gaêren,
Om 't overtreffen tal met deughd, en U te baeren
Tot pujkstael zonder vlek van een’ volmaekten helt.

Nu wij Hooft herdenken en hem dus kennen en lezen, vragen wij ons vanzelfsprekend
af waarom wij dat na zoveel eeuwen nog doen. Waarderen wij
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in hem vooral de politieke denker? Zeker niet. Zijn politieke analyses leveren ons
niet veel nuttige inzichten meer. Waarderen wij in hem, naast de dichter, ook de
historicus? Zeker wel. Misschien hebben wij hem voor de interpretatie van het tijdvak
dat hij beschrijft, niet vaak meer nodig. Het verhaal echter dat hij vertelt, de taferelen
die hij schildert, de karakteristieken van personen die hij schetst, treffen en ontroeren
ook de lezer van nu. De vitaliteit van dit boek is zeer groot gebleken. Het dankt dit
aan zijn geleerdheid en ernst, aan de heldere en eerlijke visie op mensen en dingen,
aan de pittigheid van zijn zeldzame stijl. Wij kunnen nog steeds genieten van Hooft's
literaire meesterschap en dank zij zijn zeggingskracht meeleven niet alleen met de
grootheden uit die tijd maar ook met talloze eenvoudige burgers, boeren, vissers,
handwerkslieden, vrouwen en mannen, braven en boeven waarvan hij de ervaringen
en de handelingen tijdens de sombere jaren van de Opstand met precisie en
compassie verhaalt in dit werk over lotwissel en menigerlei geval.
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't Is altijd dag met mij...
Poezie in het licht van P.C. Hooft
Rede door Kees Fens
Als de waardering voor de oudere literatuur in ons land nog een accentuering behoeft,
dan is dat afdoende gebeurd met de keuze van deze plaats van samenkomst: de
kerk waar Hooft en Vondel begraven liggen, tot de jongste dag, naar het geloof van
beiden en de zekerheid van bijna alle Nederlandse lezers. Nu Hooft in zijn laatste
rustplaats een renaissance beleeft, mag misschien even vanachter de pilaar van
het zuiderdwarspand van deze kerk de stem van Vondel klinken. In zijn Inwydinge
van het Stadhuis schrijft hij over de Nieuwe Kerk onder meer:
Wie Amiëns bezoeckt, dat hy zijne oogen sla
Op 't grootste kerckgesticht, die rechte wederga
van Eggaerts arrebeit, en lette of ons pylaeren,
Gewelf en kooren min den bouwlust openbaeren
in Hollants Graeflijckheit, dan in het Konings Rijck
Den Grave in majesteit en maght al t'ongelijck.

De oorsprong als bevestiging van de kwaliteit van het eigene - ook Vondel is niet
vrij van de typisch Nederlandse comparatistische wedijver die in de cultuur van de
zeventiende eeuw zo sterk aanwezig is. Van de kathedraal van Amiens werd de
eerste bouwfase afgesloten omstreeks 1270; vier jaar later zal de negenjarige Dante
zijn eerste alles beslissende ontmoeting hebben met Beatrice. De stichtingsbrief
van deze kerk dateert van 15 november 1408; Petrarca is dan al ruim dertig jaar
dood. Vondel schrijft de geciteerde regels in 1655, ruim drie kwart eeuw na de
‘Alteratie’ en de ontlediging van deze roomse kerk als vervolg op wat in minder
tolerante tijden alsnog een protestantse kraakactie genoemd zou worden. In 1645
was de kerk door brand ernstig beschadigd, ze werd weer vrij snel hersteld. Maar
de verwijzing naar Amiens blijft; we zijn bijeen in een laat-gothische kruisbasiliek
van Franse middeleeuwse oorsprong, maar door ons als typisch Hollands ervaren,
na een geschiedenis van bijna zes eeuwen. En die ervaring danken wij aan het licht,
dat zeker na de laatste restauratie alle vrijheid heeft gekregen het gebouw in bezit
te nemen. De kerk werd herkend, want ‘eigen’ bevonden. En op dat licht, dat eigen
licht, zijn sinds de heropening nog geen jaar geleden meer mensen afgekomen dan
in deze eeuw
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de werken van P.C. Hooft hebben gelezen. En toch is Hooft de grootste licht-dichter
uit ons verleden en de eerste uit onze literatuurgeschiedenis die op gehoor-afstand
spreekt van de moderne lezer: hij is de eerste moderne dichter. Maar ook zijn poëzie
heeft haar verleden en draagt de vele tekens daarvan mee en dat verleden reikt
niet minder ver terug dan dat van deze kerk: het Florence van 1274.
De ‘volledige uitgave’ van Gedichten van P.C. Hooft, verzorgd door Leendertz en
herzien door Stoett - verschenen in 1899 en de meest recente - opent met een
vertaling door Hooft van een sonnet van Petrarca; Wt Petrarca nae de doot van
Madonna noemde hij het. De laatste regel van het vers luidt ‘Wel salich was het
óóch dat haer int leven sach.’ Deze regel uit het begin van een dichterschap had
ook de afsluiting ervan kunnen zijn, zeker gezien Hoofts gebruik van de verleden
tijd. Dat het vers, zeker wat het eerste deel betreft, bijna letterlijk een
nieuwtestamentische verwoording heeft, is niet toevallig. Hooft's lyriek is er een van
zien en gezien worden en vaak is het laatste voorwaarde voor het eerste: gezien
worden is: in het licht en daarmee tot leven komen. En tot zien. Het gezicht wordt
gekregen door de ogen van de ander, de geliefde, die honderden keren ‘licht’ en
‘zon’ genoemd wordt. In een titelloos gedicht, dat vrij vroeg gedateerd moet worden,
spreekt Hooft de Slaep aldus aan:
Als ghij haer oogen luickt, blijft voor mij niet t'aenschouwe
Waerom dan luickt ghij niet mijn oogen tegelijk?
En wil sij eeuwelijck mijn haer gesicht onthouwen
Mij waer niet lievers dan u eeuwich duister rijck.

Hoe het Petraca verging op die Goede Vrijdag van 6 april 1327 toen hij in de kerk
van de heilige Clara - een zo lichtende naam, het is haast te mooi om toevallig te
zijn - in Avignon Laura voor het eerst zag, heeft hij zelf beschreven in een sonnet,
waarvan ik hier het octaaf citeer in de onlangs gepubliceerde vertaling van Frans
van Dooren:
De dag waarop de zon uit mededogen
met Hem die haar geschapen had ontkleurde,
werd ik, o liefste, ofschoon ik niets bespeurde,
gevangen door de schoonheid van jouw ogen.
Omdat jouw blikken in mijn richting vlogen
juist op een dag dat heel de wereld treurde
en rouwde om wat eens Gods zoon gebeurde,
werd ik verrast en weerloos meegezogen.
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Het perspectief waarin het gebeuren geplaatst is, is even schitterend als
veelzeggend: de zon wordt verduisterd op dat moment van godsverduistering - dat
het hier om meer gaat dan een historische verwijzing, maar dat het ook een uiting
van een persoonlijke beleving betreft, meen ik te moeten aannemen - wordt hij
gevangene van het licht van de ogen van de vrouw. En over die ogen en het nieuwe
licht zal Petrarca niet uitgedicht raken. ‘Liefde op het eerste gezicht’ - de taal bewaart
nog een laatste zwakke echo van een hele cultuur. Hooft moet al heel vroeg Petrarca
in de ogen hebben gezien en hebben herkend. En hij bracht in zijn poëzie diens
licht - en dat is het onvermoeibare licht van het zuiden - naar Holland. Het licht uit
deze ruimte - hij zou het herkend hebben, want licht is onveranderlijk, maar het
speelt in zijn lyriek nauwelijks een rol. Daarin is het licht kunstlicht. Misschien is het
gewaagd te zeggen dat in zijn poëzie het omgekeerde gebeurde van wat in deze
kerk plaats had: hier een laat-gothisch gebouw, dochter van een Franse moeder,
maar vol van ons eigen licht en daardoor vertrouwd; in Hooft's lyriek is er het licht
van elders, maar de taal herkennen wij als die van ons: de moedertaal, die voor het
eerst en voorlopig voor het laatst tot alles in staat blijkt, die een lichtheid kan hebben
als tot Gorter en Leopold niet meer mogelijk bleek. Wie Hooft ongelezen laat, sluit
niet alleen zijn ogen voor het licht in zijn lyriek, maar ook voor wat hem het meest
eigen is, zijn taal, die juist in het licht van de poëzie flonkert, om een aan Hooft
vertrouwd woord te gebruiken.
Met het licht bracht Hooft uit het zuiden een hele beeldenwereld mee, waarvan
de oorspronkelijke verwijzingen soms in zijn poëzie nog aanwijsbaar zijn en die hij
gebruikte op een wijze die men misschien het beste als geseculariseerd kan
omschrijven. En ook daarin is hij modern. In een vrij onbekend sonnet uit 1606 voert
Hooft de blindgeboren jongen uit het evangelie op. In literatuur en beeldende kunst
levert deze jongen een der oudste beelden van de blinde die komt tot het licht van
het geloof: ‘Wanneer, door 's werelts licht, de blindtgebooren jongen | Gesicht
vercreech,’ zo begint het. En ‘'s werelts licht’ is uiteraard Christus. Volgt een
beschrijving van wat hij allemaal voor het eerst ziet, welke opsomming afsluit met
de regel ‘Maar de sienlijcken God de schoone Sonne meest.’ Vernuftig is het zeker:
‘zien’ betekent vooral: de bron van het licht gaan zien. In het sextet betrekt de dichter
de situatie van de jongen op zichzelf in zijn verhouding tot de geliefde, hij komt
daarmee niet alleen op vertrouwd terrein, maar het sextet maakt ook het octaaf
dubbelzinnig: het vertelt met andere woorden hetzelfde verhaal uit het sextet ook
nog en misschien wel vooral.
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De oorspronkelijke betekenis schuift weg; de ‘sienlijcken God de schoone Sonne,’
is geen verwijzing meer naar de onzienlijke, het tijdelijke niet naar de eeuwige, het
hemellichaam is er een van binnen Hooft's heelal. Hij gebruikt de oude beelden,
maar vertijdelijkt ze. Het uitspansel is zijn grens. Misschien ligt de breuk al bij
Petrarca: ook bij hem alle oude beelden, maar gebruikt ter vereeuwiging van de
vrouw. Dante's eerste ontmoeting met Beatrice leidde hem tenslotte, mede onder
haar leiding, tot in het eeuwig licht, daarmee de oorsprong vindend van het licht van
haar ogen hier op aarde, goddelijk licht waarin voor degene die er in kijkt alles en
ook hij zelf zichtbaar wordt en een vermoeden van het goddelijke wordt gegeven,
zoals de ziel, in de ogen te zien, de goddelijke wijsheid hier op aarde zichtbaar
maakt. Van deze schitterende constructie van tijd en eeuwigheid waarin de vrouw
centraal staat en waarvoor licht en ogen alle beelden leveren, zijn de overblijfselen
nog aan te wijzen in de poëzie van Hooft, zoals in dit gebouw de sporen van Amiens,
als kerk ook een tot in de hemel reikende constructie, zijn te vinden. Hooft is als
dichter ook hierin modern: hij werkt en leeft met flarden van een overgeleverde
cultuur die hij in een nieuw verband tracht te voegen en daarmee nieuwe betekenis
tracht te geven. Misschien heeft dat hem wel het meest vervreemd van Vondel: die
legde, op onvergelijkelijke wijze overigens, de omgekeerde weg af, met in alle
opzichten als hoogtepunt zijn opstijging tot in het grondeloze licht in Lucifer, waar
God ‘der zonnen zon’ heet.
In alle schakeringen is het licht bij Hooft aanwezig, lieflijk, en ook verzengend en
hij kan niet nalaten sommige woorden met een tweede, en dat is vaak een
licht-betekenis te laden. Hoezeer het licht literair licht is, kan wel hieruit blijken dat
de lezer eigen Nederlandse gewaarwordingen zelden herkent. Zeldzaam is een
fragment als dit:
Voor 't droevighe gemoedt gesmoort in hooploos leidt
Is niet soo soet het licht; als na bedompte weken,
De Triomphante Zon comt door de wolcken breecken,
En praelt alleen in 't veldt 't welck hij met gloor bespreit;

De zon - hij staat bij Hooft in de twee perioden dat zijn liefde bloeit, voortdurend
hoog en fel aan de hemel. Liefde, beter nog de geliefde, brengt licht. De oude
beelden voor de zon als heerser zijn veelvuldig aanwezig: ‘Vonckende God’ heet
de zon, ‘de Vorst des Lichts’ in een van de allermooiste sonnetten en in een sang,
die misschien als een zonnehymne omschreven kan worden, wordt de zon in de
eerste strofe aldus aangesproken:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

55
Sichtbaere Godt, te praelen
In wiens aenschijn Natuir haer siele sette
Vol eindelose straelen
Van vrolijck licht en levendmaeckende hette,
Die 't al verquickt,
Die 't al beschickt
Wat leeft oft hellept leven:
Dies u met reden
Den crans der wetettheden
Wert gegeven.

Dat de geliefde, die de zon is, soms met gelijke ‘imperialistische’ titels wordt
aangesproken, is onvermijdelijk: ‘Vochdesse der gemoeden’ heet zij, en ‘Vochdesse
van mijn siel’ in een der allermooiste en vernuftigste gedichten ook. ‘Vochdesse van
mijn siel, wtmuntend hooch cieraedt’; dat kan nauwelijks anders dan op de vrouw
als zon slaan. En hij prijst die ‘Vochdesse’ met de fraaiste fragmenten uit zijn
repertoire; maar de lof wordt ingeleid met ‘doch’ - ik citeer één veelzeggende strofe:
Doch lichaems schoonheit mij mijn ruste niet en róóft;
Al flonckert 't gouden hayr soo swaddrich om uw hóóft;
Al vlamt uw hel aenschijn van blanck en blosend licht;
Al straeldy Min en Eer, in het schricken van 't gesicht;

Hij noemt alles waarmee hij haar en anderen heeft vereerd en in de tweede periode
van zijn leven weer een ander zal vereren - want Leonore Hellemans wekt met haar
ogen opnieuw de ziel van de dichter - maar laat dan tenslotte al het licht in de
schaduw van wijze goedheid en geestigheid in taal, want die hebben hem tenslotte
overwonnen. Dat deze overwinningsstrofe niet de sterkste van het vers is, mag
enige twijfel wekken aan de schaduwpositie van al het andere waarvoor hij minder
oog zou hebben, al heeft hij alles intussen uitvoerig bezongen.
Misschien heeft Hooft zijn uitspansel, met één Zon, die alle andere sterren in het
donker houdt, het volmaakst verbeeld in dat licht- en liefdesonnet ‘Wanneer de Vorst
des lichts slaet aan de gulden tóómen’, hoogtepunt uit de hele Nederlandse poëzie,
met die indrukwekkende slotregels:
Al eveneens, wanneer uw geest de mijne roert,
Wordt jck gewaer dat ghij in 't haylich aenschijn voert
Voor mij den dach, Mijn Son, de nacht voor d'andre vrouwen
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Waarbij ‘Mijn Son’ in de prachtige dubbelsituatie verkeert van bijstelling en vocatief
te zijn.
Wanneer Hooft aan het einde van zijn dichterschap gekomen tenslotte de
Prinsesse van Oranje het woord geeft en tot dichteres maakt, leent hij haar zijn
mooiste en voor hem meestzeggende taal en beelden in de aanhef en laat hij haar
daarin haar liefde uitspreken. Hij schenkt haar zijn lichtbeelden: ‘Schoon Prinsenoogh
gewoon te flonkren | met zuyver hemelvlam’ - u heeft het zojuist gehoord.
Dit gedicht kan een vermoeden geven van de avondgedichten die Hooft had
kunnen schrijven en waarin de reflectie aan de poëzie die dimensie had kunnen
geven die haar nu ontbreekt. Het begin van onze moderne poëzie is ook een begin
gebleven. ’'t Is altijd dag met mij’, zegt Hooft als ‘Bosman’ vermomd tot de
‘Haeghenaar’ genoemde Huygens in wat een Harderskout heet. ‘Haeghenaar’ heeft
hem zo juist goedenacht gewenst. Hoofd voegt aan zijn slotopmerking toe ‘Totdat
mijn vlam versmacht.’ Zijn poëzie wijst de juistheid van zijn uitspraak uit. Licht en
liefde of licht en verliefdheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, verbeeld in
de beeldresten van de middeleeuwse wereld of in de nieuwe beelden van de
herontdekte antieke wereld. Hooft is een jong dichter gebleven, bij wie het begin
van zijn liefde samengaat met het begin van zijn poëzie. maar ook van de
Nederlandse poëzie, die dan ook klinkt, nog altijd, alsof ze net ontstaan is. Een
nieuwe taal, of als nieuw te ontdekken door de huidige lezers die zelfs in deze kerk
vergeten dat ook lezen een altijd doorgaand proces van restaureren is.
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Toespraak
Door de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk,
Mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen
Majesteit, Koninklijke Hoogheid, Geachte Dames en Heren,
Het is een feit dat onze voorouders uit de zeventiende eeuw bepaald veel
universeler waren dan wij. Maar het treft daarbij toch weer hoe veelzijdig de man is
wiens vierhonderdste geboortedag we vandaag gedenken: P.C. Hooft.
Hij was drost van Muiden, baljuw van Gooiland en Hoofdofficier van Weesp en
Wesperharspel. Dat was geen erebaantje. Hij was de hoogste ambtsdrager in die
rechtsgebieden en rechtstreeks ondergeschikt aan de Staten van Holland.
Hij was historicus, toneelschrijver, lyrisch dichter en een epistolair talent dat op
zijn levensweg een spoor van brieven achterliet. In zijn monumentale, recent
verschenen editie van deze brieven zegt dr. H.W. van Tricht dat de correspondentie,
met veel van zijn dichtwerk, behoort tot het meest levensvatbare dat werd nagelaten
door deze zeventiende-eeuwse cultuurdrager en cultuurschepper.
In zijn inleiding bij een door hem samengestelde kleine bloemlezing uit de brieven
van P.C. Hooft voert dezelfde dr. Van Tricht de beginnende lezer op een
alleraardigste wijze binnen in deze wereld van brieven. Op de lagere school kreeg
je op een gegeven moment bij de Vaderlandse Geschiedenis zo'n grote schoolplaat
met daaronder iets van: Pieter Corneliszoon Hooft temidden van zijn Muiderkring.
En je zag elegant geklede mensen gezellig muziek maken, kouten (zoals de meester
of de juffrouw dat dan noemde) en poëzie voordragen. Het scheen er heel gezellig
en ongedwongen toe te gaan. En kreeg je dan later die brieven voor je, dan keek
je wel even op. Want op het eerste gezicht zijn die brieven erg plechtstatig en
geleerd. Vol gecompliceerde beleefdheidsformules als: U Edelheid
ganschdienstwillighe; U edelheid Onderdaensten, toegedaensten dienaar; Uwer
Edel Gestrengheid Verplichte, ootmoedige dienaar. Ze staan ook bol van verwijzingen
naar de klassieken, van Latijnse versregels en ingewikkelde allegorieën. Het schijnt
een woud van strijkages, pluimstrijkerij en pralen met kennis. Maar Van Tricht geeft
in een paar rake trekken weer uit welke geest deze brieven geschreven werden. Al
die beleefdheidsfrasen die Hooft han-
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teert zijn nog niet de clichés van weledelgestrenge heer en uw dienstwillige dienaar
die ze in latere tijd werden. Ze zijn altijd weer anders, die formuleringen bij Hooft,
en hij varieert en nuanceert ze naar gelang de inhoud van de brief en de persoon
van de geadresseerde.
De beleefdheid is een spel met goede verstaanders. Zoals ook het vertoon van
geleerdheid geen loze praalzucht is, maar een manier om in allerlei verwijzingen,
krullen en vergelijkingen de gedachten heel precies over te dragen. Het is het spel
van de rederijkerskamer. Maar het is niet, zoals de rederijkerstraditie wil, louter het
vernuftige en erudiete woordenspel omwille van het woordenspel. Ook weegt mee
de wil om anderen te ontzien. Het ontstaat uit een humanistische geest van
verdraagzaamheid en de wens, anderen in hun waarde te laten en niet rechtstreeks
en bruut te benaderen. Het klopt wel met wat de geschiedenis over de
zeventiende-eeuwse verdraagzaamheid leerde. Maar daarbij dacht je meestal ook
aan deugdelijke saaiheid en dat klopte dan niet met dat vrolijke gezelschap in de
Muiderkring. Lees je in die brieven, dán begrijp je pas hoe ze waren, die mensen
in die tijd. Het woordenspel wordt bedreven op de wijze van een galante dans. In
variaties op en experimenten met voorgeschreven stijlfiguren wordt de conversatie
opgebouwd. Zoals met waaiers waarin een hele taal gesproken kan worden, zo
voeren deze taalvirtuozen verhullend en tegelijkertijd onthullend hun gesprekken.
Dat cultiveren van de omgangsvorm doet ook denken aan de stijl van een
hofhouding, van bijvoorbeeld Lodewijk de Veertiende, waar getrouwen zich met
elkaar onderhielden via een daar tot ritueel geworden systeem van buigingen, knixen,
formules en intonaties. Ook dát is de barok, en het is niet zo verwonderlijk dat Hooft
in zijn Huis te Muiden een kring van intimi om zich verzamelde, een kring van
welgestelde en erudiete mensen, die iets weg had van een hof.
Wat ook treft is, dat zo'n hooggeplaatst en aanzienlijk heer als Pieter Corneliszoon
Hooft, magistraat en historicus, in zijn zwierige lyrische verzen uiting kon geven aan
amoureuze inblazingen zonder dat men daar iets ongewoons in zag. Een magistraat,
die zich vrijmoedig in verliefde minnezangen uitleeft, zou in onze tijd hoogst
ongebruikelijk zijn. Bij onze voorvaderen lag dat kennelijk wat eenvoudiger... Of
moet ik zeggen gecompliceerder? In de barok werd de natuur wel gecultiveerd men denke aan de architectonische tuinaanleg -, maar het blééf natuur. En in de
woordkunst werden gevoelens wél in een stylistisch keurslijf gedwongen. Maar juist
bij de steeds met taal experimenterende Hooft zie je dat het gevoelens blijven. In
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het hoofs gestyleerde taalgebruik is het mogelijk heel persoonlijke gevoelens te
uiten zó dat het niet buiten de bestaande conventie valt en ongepast wordt. Hij
verenigt het persoonlijke met het ‘salonfähige’. Die combinatie vond Hooft in de
galanterie. Ook de meest hevige passie blijft onderworpen aan de regels van een
spel met de beleefdheid, dat de ware hoffelijkheid is. De stijl van die tijd krijgt in
Hoofts lyriek een heel persoonlijk accent. De luchtigheid van de galanterie is sterk
in tegenspraak met de hevigheid van zijn verliefde gevoelens. Het hartbrekende
van verdriet, geuit door een man die het verbergt in lichtvoetige liedjes waarmee
men 't gezelschap, op een tokkelinstrument spelend, vermaakt. De schijnbare
luchtigheid geeft de verzen juist hun melancholische toon van vergeefsheid. P.C.
Hooft: een hoffelijk man, meester van de vriendschap, taalvirtuoos. Eén van onze
meest ontroerende lyrici.
Dames en heren, Pieter Corneliszoon Hooft werd vierhonderd jaar geleden geboren,
en dat herdenken we nu. Soms zijn herdenkingen als deze een eerbewijs aan
mensen die in een lang voorbij verleden aan onze cultuur hebben bijgedragen. Maar
ze blijven ver weg. Zo niet bij Hooft! Hooft is een figuur uit de zeventiende eeuw.
Uit zijn Histoorien lezen we hoe het er toeging, en uit zijn brieven zijn we getuige
van de omgang met elkaar. Maar in alles, en het meest in zijn poëtisch werk horen
wij een stem, zó persoonlijk, dat we nu nog door hem aangesproken zijn. De strakke
stijlmiddelen van zijn tijd heeft hij zó aangewend dat hij zijn persoonlijke gevoelens
kon uiten. Daarmee werd zijn werk een werk van alle tijden en herdenken we iemand
die met zijn werk nog steeds in ons midden aanwezig is.
Dames en heren, het is misschien onterecht en een beetje onaardig om het juist
vanmiddag te zeggen, nu er zo verheugend veel mensen hier in de Nieuwe Kerk
bijeengekomen zijn om één van onze grote, klassieke schrijvers te eren. Maar toch
wil ik er niet omheen: Wij Nederlanders springen soms wat onachtzaam met de
grote auteurs uit het verleden om. We eren ze van tijd tot tijd wel, maar ermee leven
is toch wat anders.
Het deed me daarom een groot genoegen dat de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde deze herdenking heeft georganiseerd met alle luister die Hooft toekomt,
en wel zo, dat het niet bij een eerbetoon blijft, maar dat ‘de schim des Drossaarts’
werkelijk door de grijze poort van het verleden in ons midden treedt. Hooft is niet
dood, hij leeft, constateerde Boekblad aan de vooravond van dit feest. Laat deze
herdenking een begin zijn van Hoofts levende aanwezigheid in het hart van ons
hele volk. En deze her-
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denking zal pas een waar feest zijn als het een begin is van een grote, warme,
algemene belangstelling voor onze rijke literaire cultuur. Laten we er niet alleen op
hopen, laten we vooral doen wat we kunnen op de plaats waar wij staan om dat te
verwezenlijken.
Ik dank u.
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Slotwoord P.C. Hooft-herdenking
Door de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde
Dames en Heren,
Met het verklinken van deze laatste tonen is de officiële herdenking van de
vierhonderdste geboortedag van Pieter Corneliszoon Hooft bijna ten einde gekomen.
Dat zou een gevoel kunnen geven van ‘we hebben aan onze verplichtingen voldaan,
de buiging naar het culturele verleden is gemaakt en we stappen uit deze kerk de
twintigste eeuw weer in.’ En dat is natuurlijk ook zo. Maar het aardige is nu dat u
ook in uw gewone leven de hier voor het eerst of opnieuw gelegde band met Hooft
kunt onderhouden.
Door de steun van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
is de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in de gelegenheid gesteld niet
minder dan vier nieuwe boeken over Hooft en zijn werk tot stand te brengen, een
mooi geïllustreerde biografie van de dichter onder de titel Het licht der schitterige
dagen, een bundel essays getiteld Hooft, een grote bloemlezing uit de gedichten
Overvloed van vonken en een bundel wetenschappelijke essays Uyt liefde
geschreven.
Het is ons een eer, Majesteit, u van elk van deze vier boeken een exemplaar te
mogen aanbieden. Ik hoop dat u beiden er met veel plezier in zult lezen, en ik hoop
ook dat velen in de komende dagen datzelfde zullen doen.
Aan het einde van deze Hooftviering wil ik graag allen danken die tot het welslagen
ervan hebben bijgedragen: de sprekers, de voordrachtkunstenaar, de musici, en
voorts u allen voor uw aanwezigheid.
En hiermee verklaar ik deze bijeenkomst beëindigd.
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Mengelwerk
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De trui
Door J.M.A. Biesheuvel
I
Tijdens een winderige winteravond zat Dirk Olieslager, die president-directeur en
nagenoeg eigenaar van de grootste rederij van Rotterdam was, in de ruime
woonkamer van zijn huis gelegen in een klein park in de grote stad, samen met zijn
vrouw Vera en zijn dochter Evelien van zestien die haar huiswerk zat te maken,
naar een pianoconcert van Mozart te luisteren. Er waren nog twee zoons, maar die
waren niet thuis. Ze wilden ook niets met de rederij te maken hebben. De eerste
was al jong hoogleraar algemene taalwetenschap aan een bekende universiteit in
Amerika geworden en de tweede speelde hobo in het Concertgebouworkest. De
hoogleraar kwam maar eens in de twee jaar zijn ouderlijk huis opzoeken en de
hoboïst vaker, maar alleen op hoogtijdagen. Het deed meneer Olieslager in grote
mate verdriet dat zijn zoons niets in het bedrijf zagen, hij miste zijn ‘beide kerels’.
Vaak, in zijn dromen, zag hij hen praten met de kapiteins van zijn schepen, hij hoorde
hun schallende lach over de kaden van zijn bedrijf. Hij was gelukkig getrouwd, Vera
was een statige, modieus geklede en vriendelijke vrouw. Evelien die op het
gymnasium zat was bezig met een vertaling van een gedicht van Ovidius. Het grote
staande Engelse horloge tikte luid, langzaam en regelmatig. Mevrouw bladerde de
Amerikaanse uitgave van het tijdschrift ‘Cosmopolitan’, juli 1962 door en Olieslager
zat zijn nagels een beetje te vijlen. Hij overdacht zijn leven en besefte dat hij toch
behoorlijk gelukkig was. Hij had eigenlijk maar één verborgen wens en dat was een
ontmoeting in levende lijve met Juliette Caroll, een Amerikaanse filmster die nu al
in twaalf bekende films had gespeeld en die het sexidool van miljoenen mannen
van Tokyo tot Amsterdam, van Kaapstad tot Groenland was. Er draaide vanavond
een nieuwe film waarin zij speelde, in het Thaliatheater. Hij wilde daar eigenlijk graag
naar toe, maar durfde niet aan zijn vrouw te vragen of ze zin had om mee te gaan.
Misschien zou ze dit keer opmerken: ‘Jij ook altijd met die Juliette Caroll, heb je
soms iets met die dame?’ Inderdaad had hij op zijn bureau in zijn werkkamer thuis
een paar portretten van Juliette staan en ook op zijn kantoorkamer hing een groot,
uitdagend en verleidelijk affiche waarop zij levensgroot met een opwaaiende rok
was afgebeeld. Hij keek naar zijn vrouw en zag hoe zij het tijdschrift zat te lezen.
Wat haalde hij zich toch in
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zijn kop? Alles had hij over voor zijn filmster, maar het moest geheim blijven.
Trouwens, Juliette zou altijd en overal voor hem onbereikbaar zijn, daar had hij zich
bij neergelegd, hij probeerde te vechten tegen een hersenschim. ‘Oude wellusteling,
geile bok,’ dacht hij bij zichzelf, ‘wat zou je je vanavond als een kleine jongen op
zitten winden als je naar de film ging.’ Hij hield op met nagels vijlen en hoorde hoe
op de radio het derde deel van de muziek werd ingezet. Hij prentte zich in dat hij
heel gelukkig was, dat zijn zoons het nagenoeg zonder zijn hulp ver geschopt hadden
en dat Evelien na haar studie aan de universiteit misschien zou trouwen met zijn
opvolger. Hij begon te ijsberen door de huiskamer, voor het raam bleef hij staan en
zag dat het was gaan sneeuwen, natte sneeuw. De bomen in het parkje waren
nattig, glibberig en kaal. De lucht was helemaal donker en bewolkt, geen ster of
maan te zien. Na het concert moest hij naar zijn kamer gaan en een goed boek
lezen. Misschien zou hij met Evelien nog een hele bladzij Erasmus in het Latijn
kunnen lezen. Hij nam zich voor om vanavond niet aan zijn lusten toe te geven. ‘Die
ellendige Juliette kan naar de hel lopen,’ dacht hij, ‘ze brengt werkelijk alle mannen
de kop op hol!’ De muziek hield op. Vera zat nog steeds te lezen in haar tijdschrift
dat hij eergisteren voor haar had meegebracht. Evelien zat ijverig, met gefronste
wenkbrauwen te schrijven en na te denken, soms sabbelde ze op de dop van haar
balpen, ze bladerde wat in het woordenboek, dan schreef ze snel een hele zin op
en zat daarbij te glimlachen. ‘Juliette zingt in een musical op Broadway,’ dacht Dirk,
‘wat zou het kosten om mijn personeel nu eens een gezellig avondje te bezorgen.
Vliegreis, dure sterren, beroemd koor, de dirigent, de violisten, de blazers, alles het
beste van wat Amerika te bieden heeft. Het zou me misschien meer dan een miljoen
kosten,’ dacht hij, ‘ach nee, meer, de dollar staat op het ogenblik drie gulden vijf en
twintig.’ Hij ging aan de vleugel zitten en sloeg zachtjes een paar akkoorden aan.
Het zou heerlijk zijn, hij zou Juliette de hand drukken en misschien kon er wel een
intiem etentje vanaf. Maar Vera zou in dat geval beslist boos worden. Het zou
inderdaad ook een smak geld kosten en hoewel het goed ging met de rederij kon
zo'n som niet over de balk worden gesmeten. Met tegenzin zette hij het plan van
zich af en toen begon hij uit zijn hoofd de ‘Mondscheinsonate’ van Beethoven te
spelen. Daarna speelde hij nog een ‘Impromtu’ van Schubert. Toen hij het instrument
wilde sluiten zei Vera: ‘Speel nog een paar Amerikaanse volksliedjes, je kan er zo
leuk op improviseren.’ ‘Nee, nee,’ zei hij zuchtend, ‘misschien volgende week. Ik ga
nu even naar mijn kamer.’ Hij ging op weg naar zijn kamer eenzaam en enigs-
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zins verdrietig in de hal bij de voordeur zitten en hoorde hoe de wind door de spleten
tussen de deur en de posten naar binnen floot. Er was hier alleen een plafondlamp
aan. Naast de telefoon stond een klein boekenkastje. Het waren allemaal boeken
over de scheepvaart. Hij stond op en liep de fraaie trap op naar de eerste verdieping,
ging zijn kamer binnen en deed hem baden in het licht. Hij stond lang voor zijn
boekenkast, tenslotte nam hij er een klein boek uit, The scarlet letter van Hawthorne.
Dirk kende het eigenlijk al, hij had het een jaar geleden gelezen. Hij sloot het raam
en schakelde een electrisch dekentje aan dat op de vloer lag voor de enige fauteuil
in de kamer. Dirk trok schoenen en kousen uit en ging met blote voeten op het
dekentje in de fauteuil zitten. Het was koud in de kamer maar ‘als je voeten warm
zijn is je hele lichaam warm.’ Hij deed alle lampen in het vertrek weer uit met
uitzondering van de schemerlamp naast de gemakkelijke stoel. Na een sigaar te
hebben opgestoken en zich een glas koel water uit een kristallen karaf te hebben
ingeschonken, begon hij te lezen. ‘Een prettig boek,’ dacht hij, ‘zo kan ik wel tot
twee uur in de nacht blijven lezen en dan kruip ik zonder Vera wakker te maken bij
haar in bed.’ Het was kwart over acht. Hij las tot kwart over negen en was al op
bladzijde vier en vijftig. Toen ging hij weer bij het raam staan en zag dat het
sneeuwen was opgehouden. ‘Ik heb nog ongeveer vier en een half uur om te lezen,’
dacht hij, ‘maar moet ik de stukken nu niet doornemen, de dossiers en de nota's?
Ik heb morgen tegenover de aandeelhouders het een en ander te verdedigen.’ Hij
trok kousen en schoenen weer aan en ging aan zijn grote mahoniehouten bureau
zitten. Hij las de stukken maar kon zijn gedachten er niet bijhouden. Kwaad smeet
hij alle mappen dicht en legde die op de divan. Hij deed de deur open en hoorde
beneden het gedempte geluid van de televisie. Olieslager krabbelde zich achter zijn
oor, er zit daar altijd zo'n prettig bobbeltje, en bedacht dat hij beslist méér moest
lezen. Hij was moe de laatste tijd. Als hij nu eens door bleef lezen? Hij zou het boek
morgen en overmorgen mee naar kantoor kunnen nemen en het daar tussen de
bedrijven door uitlezen. Onzin! Hij had op zijn kamer ongeveer tweeduizend boeken
staan waarvan een kleine honderd echt lievelingsboeken waren. Een paar minuten
zocht hij in zijn bureauladen, toen had hij de leren zwarte bladwijzer gevonden. Hij
legde die op bladzijde vier en vijftig van het boek en zette het tussen Poe en
Strindberg terug in de kast. Op de overloop keek hij of zijn jasje en zijn dasje recht
zaten. Zijn haar zat een beetje in de war en hij kamde het in de badkamer. Toen
daalde hij snel de trap weer af en ging de huiskamer binnen. Zijn overjas had hij al
aan. ‘Waar ga je naar toe?’ vroeg Vera ver-
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baasd terwijl Evelien naar het scherm bleef kijken. ‘Ik ga nog even naar de club,’
zei hij luchtig, ‘maar om twaalf uur ben ik wel terug.’ ‘En gesteld dat Hans komt
vanavond?’ opperde Vera. ‘Zet hem dan op mijn studeerkamer en vraag of hij even
op me wacht. Ja, Hans is een fidele kerel, hij wacht wel even, maar ik dacht dat hij
op het ogenblik in Duitsland was, nee... ik verwacht hem niet,’ zei Dirk, ‘mocht hij
toch komen, nu ja, zie maar.’ Hij kuste zijn dochtertje een goede nacht en kuste ook
zijn vrouw. Je kon binnendoor naar de garage. Hij vond het prettig om in een
Mercedes te rijden. Hij glimlachte om een opmerking van een oude Russische dame
onlangs. Ze had een rolstoel ‘ene zeer kleine calèche, maar zonder paarden’
genoemd. Het was niet druk in de stad, maar de stoplichten werkten zoals op
werkdagen. Hij kwam een kleine twintig minuten te laat bij de bioscoop aan, hij had
moeilijkheden gehad met het vinden van een parkeerplaats. Toen Dirk eindelijk op
zijn loge-stoel zat ging het licht juist aan voor de pauze. Hij verborg zich achter het
wijd uitgespreide Cultureel Supplement van het NRC Handelsblad, hij wilde liever
niet gezien worden. ‘Meneer Olieslager gaat in zijn eentje naar de bioscoop, wat
zou er aan de hand zijn?’ Nu moest hij voor de donder de stem van zijn secretaris
horen. ‘Dag meneer Olieslager,’ zei een dertigjarige beleefd, ‘toevallig dat ik u hier
zie, mag ik u voorstellen aan mijn verloofde?’ Ze heette Gemma en het was een
guitig type meisje. Van de Berg heette de secretaris. ‘Dit moet een heel leuke film
zijn meneer,’ zei Van de Berg, ‘het schijnt de beste film te zijn van alle films die
Juliette Caroll heeft gemaakt.’ ‘Zo,’ mompelde Dirk, ‘zeg neem me niet kwalijk, ik
wil dit artikel in de pauze nog even uitlezen.’ ‘Maar na...natuurlijk meneer,’ hakkelde
Van de Berg en hij verdween in de menigte, zijn Gemma, de verloofde aan de arm
meetronend. Dirk probeerde zich te verdiepen in de artikelen, maar hij begreep er
weinig van. Ieder ogenblik kon hij weer een stem horen: ‘Nee maar, meneer
Olieslager hier!’ Hij verborg zijn gezicht haast in de krant en niemand viel hem meer
lastig hoewel het wel lang duurde voor de pauze om was. Er had al drie maal een
belletje geklonken en nu waren haast alle bezoekers weer in de zaal. Het licht ging
langzaam uit, Dirk vouwde opgelucht zijn krant op, stopte hem in zijn zak en ging
lekker onderuit zitten. Eerst kwamen de titels. Het eerste kwartier was Juliette in de
film een onderwijzeres. Ze zag er een beetje stijfjes uit. Een van de kinderen in de
klas was de dochter van een millionair, een grappige en aardige man. De vrouw
van de rijke man ging samen met andere dames en een paar heren uit de
wetenschappelijke wereld opgravingen doen in Griekenland. De rijke man kon niet
zonder vrouwen en viel voor
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de charmes van Juliette. Een kwartier later zag je haar in een pikant en leuk gewaad
op schoot zitten bij de millionair terwijl ze samen naar muziek luisterden en
champagne dronken. Een olijke film. Juliette speelde heel erg leuk en charmant.
Toen de rijke man blind werd liet zijn echte vrouw hem in de steek, maar juist de
‘verleidster’ zorgde voor hem en bleef hem ‘eeuwig trouw’. Het was een heel voor
de hand liggend verhaaltje, een beetje larmoyant, maar de aanwezigheid van Juliette
in de film maakte alles goed. Oh oh, wat een vrouwtje! Kuiltjes in haar wangen, een
parelende lach, de manier waarop ze eet maakt al dat je wufte gevoelens krijgt, de
wijze waarop ze met kinderen omgaat, dat naïeve en dan het feit dat ze op zulk een
ontroerende wijze bijziend is en nooit een bril wil dragen, de grappige manier waarop
ze met haar achterste en borsten wiebelt, zoals ze zich weet uit en aan te kleden!
Het is allemaal net of zo'n combinatie van kinderlijkheid, onschuldigheid en
verleidelijkheid helemaal niet kan bestaan... De film was afgelopen, maar het licht
in de zaal was nog niet aan. Er verschenen nu hele rissen namen van personen en
maatschappijen op het doek. Schemer. Hier en daar snikte iemand onderdrukt, twee
rijen voor zich zag Dirk iemand de tranen uit zijn ogen vegen en ook hij zelf was
helemaal ondersteboven van de film. Een heel gewone, maar toch onoirbare
gedachte kwam bij hem op: ‘Kon ik vannacht maar met Juliette Caroll in bed stappen,
in plaats van achter de vertrouwde billen van mijn vrouw te kruipen,’ (Zulke gedachten
zijn heel banaal lezer, verwerpelijk eigenlijk, maar duizenden mannen hebben er
last van en Dirk Olieslager was een van hen. Ik ben van mening - als ik me er even
in mag mengen - dat in een lang huwelijk iets wordt opgebouwd dat mooier is dan
menige kathedraal. Als ik een mooie hoer zie in het rode licht achter de ramen van
een knus kamertje denk ik wel eens: ‘Daar zou ik nu eens ongemerkt even op willen
duiken.’ Maar wat maak ik dan kapot? Wat ik ook doe, hoe ik me ook gedraag, mijn
vrouw zou het merken en de torens van de kathedraal zouden weldra vallen.) Zo
voelde Vera dat er iets was tussen haar man en de filmster, hoewel ze zeker wist
dat hij haar nog nooit had ontmoet. Dirk begreep dat zijn vrouw iets voelde, maar
er werd nooit over het onderwerp gesproken. Het werd langzaam een onderhuidse
ziekte, iets dat niet weg te branden is. ‘Maar,’ dacht Dirk, ‘hoe kan ik mijn leven lang
mijn vrouw, van wie ik zielsveel houd, trouw blijven als ik haar nooit eens heel even
in gedachten ontrouw mag zijn?’ Maar hoe vergiste hij zich! Als men hem gesteld
had voor de keus tussen twee lichamen, tussen twee persoonlijkheden, tussen twee
vrouwen, namelijk tussen Vera en Juliette, zou hij zich onmiddellijk
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in de armen van Juliette hebben gestort, alleen dorst hij dat zichzelf niet te bekennen.
Hij ging niet verder dan: ‘Ik zie haar alleen op het witte doek, ontmoeten doe ik haar
nooit en zou ik dan de dertigjarige band met mijn vrouw verloochenen? Misschien
zou ik het drie maanden met Juliette uithouden, maar dan zou ik beslist naar mijn
eigen vrouw terugrennen, immers Juliette en ik hebben geen gemeenschappelijke
herinneringen, wij zouden niet aan een half woord genoeg hebben. En dan al die
smerige sex! Wat betekent geslachtelijke omgang nu eigenlijk? Want ik moet
bekennen dat ik... Als je met elkaar aan het vrijen bent en je kent elkaar al dertig
jaar dan is dat vrijen alleen een windvaantje op een toren. De toren is het huwelijk,
dat zijn de herinneringen die je samen hebt, het vrijen is het windvaantje dat alleen
de richting van de wind aangeeft: ‘Op het ogenblik zijn we allebei in een zinnelijke
bui,’ meer niet. Met Juliette zou ik eigenlijk alleen maar willen vrijen. We zouden
niet over de opvoeding van Evelien kunnen spreken en we zouden ook niet met
ontroering over de eigenschappen van onze zoons kunnen praten. Er zou alleen
maar een windvaantje zijn, er zou alleen maar iets zijn dat voortdurend zei: ‘Wij zijn
in een zinnelijke bui, wij willen vrijen, laat ons met rust,’ maar een toren zou er niet
zijn. Het vaantje zou gewoon op de tegels van een kerkplein staan en volledig zinloos
en nutteloos zijn.’ Tegen vrienden merkte hij soms schamper op: ‘Juliette Caroll?
Een leuk wijfje om te zien, maar zoiets is altijd een losse scharrel. Ze vrijt en n...
met iedereen die haar maar genoeg betaalt. Allemaal smeerlapperij in de filmwereld.’
Maar in zijn dromen vond hij zich vaak genoeg met haar in bed terug en dan begon
er een ongewilde en aanvankelijk slaperige vrijpartij met Vera. Pas als hij goed
wakker was dacht hij: ‘Maar ik ben gewoon thuis, die vrouw in mijn handen, dat
vlees dat ik kneed is Juliette helemaal niet.’
Een menigte mensen stroomde de zaal uit. Ze keken allemaal naar de grond, ze
wilden elkaar liever niet aankijken. Menigeen torste iets heel moois in zijn hart: ‘Wat
een grappig, mooi en leuk mens is die Juliette,’ maar durfde dat niet door een
verlegen, halfdroevige, half glimlachende blik aan een ander te verraden. Het leek
wel alsof de mensen zich voor elkaar schaamden zo kwamen ze de bioscoop uit.
Zo verging het ook Dirk. Hij zag zijn secretaris maar durfde hem haast niet aan te
kijken. ‘Je zou nu zo door me heen kijken,’ dacht hij. De secretaris groette en dacht:
‘Toch moedig van de directeur dat hij een affiche van Juliette op zijn kantoorkamer
heeft hangen, die man maakt van zijn hart ook geen moordkuil,’ vervolgens schoof
hij met zijn schalkse verloofde uit het blikveld van onze re-
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der die dacht: ‘De leukste tijd is het toch als je net verliefd bent.’ Het regende
behoorlijk en Dirk Olieslager liep zo in gedachten verzonken door de stad dat hij
haast door twee fietsers werd aangereden: hij stapte ineens het fietspad op waar
juist in razende vaart een bromfietser was gepasseerd, maar de twee jongens die
hem bij probeerden te houden op hun fietsen had hij niet gezien. Om meer snelheid
te kunnen maken hadden zij hun dynamos uitgezet. Dat soort ‘bijna ongelukken’
mogen een geoefende autorijder echter niet overkomen. Dirk was hierna iets
voorzichtiger, hij ging een kroegje binnen waar hij nog even een biertje kon drinken.
Wanneer hij dan zijn vrouw een nachtkus zou geven zou ze het gevoel hebben:
‘Misschien is hij inderdaad op de club geweest.’ Hij bestelde een kopstoot terwijl hij
tussen twee havenarbeiders in stond. ‘Sommige van die havenbaronnen zou ik zo
de strot door willen snijden,’ zei de ene man tegen de andere. Het antwoord was:
‘Als jonge katten moesten ze verzopen worden.’ Dirk luisterde maar nauwelijks.
Toen hij zijn glas weer op het bierviltje wilde zetten zag hij, heel knap getekend en
leuk bedacht wat vormgeving betreft, het gezicht van Juliette op het viltje. Hij zuchtte.
Er was hier een groot gerumoer, het stond er blauw van de rook, de alcohollucht
was te snijden, uitroepen werden van de ene hoek van de zaak naar de andere
geslingerd: ‘Hei daar, Bonekamp, ik bied je wat aan... en bedankt voor die tip van
eergisteren he?’ ‘Brul niet zo! Ik kom even naar je toe.’ Het was een ware
heksenketel, vooral omdat er ook nog een jukebox stond te dreunen, de bassen uit
de muziekautomaat en het gedrum waren huizenver nog hoorbaar. Dirk nam nog
een tweede kopstoot en werd al een klein beetje draaierig. ‘Nu gauw naar huis,’
dacht hij. Hij rekende af en verliet de broeierige ruimte. Buiten in de frisse lucht werd
hij benaderd door een zigeunerin die hem een roos voor een gulden te koop aanbood.
Hij kocht de roos en wilde hem aan Vera geven. Hij vond dat een leuk gebaar. Als
hij het licht in de slaapkamer uitknipte wilde hij de roos in haar haar steken en als
ze er dan slaperig naar tastte, zou hij zeggen: ‘Een roos voor jou, mijn schat!’ Hij
liep de Lijnbaan tweemaal op en neer om weer wat nuchter te worden en toen stapte
hij in zijn auto. Hij had er veel plezier in om met een gangetje van veertig, steeds
gepasseerd door haastige taxichauffeurs die op hun voorhoofd wezen als ze
voorbijkwamen, door de stad te rijden. Op de oprijlaan naar zijn huis zag hij dat het
licht in zijn werkkamer aan was. Achter het raam zag hij het zwarte silhouet van
iemand die naar buiten keek, maar Dirk kon niet zien wie het was. Hij vermoedde
dat Hans was gekomen en zette de auto in de garage. De roos vergat hij en neuriënd
ging hij het grote huis binnen.
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II
Het was stil in het statige huis, het was duidelijk dat Vera en Evelien allang naar
bed waren. Dirk liep, weinig lawaai makend, de trap naar zijn werkkamer op, opende
de deur en zag tot zijn verbazing niemand voor het raam staan. De lampen waren
aan. In een hoek, in de gemakkelijke fauteuil, zat iemand een boek te lezen en keek
blij verrast op toen Dirk binnenstapte. De late bezoeker was Hans Pasen, twee en
vijftig jaar oud, net als Dirk, alleen was hij ongetrouwd. Dirk en Hans hadden samen
gestudeerd en waren toen bevriend geworden. Ze hadden allebei in een
studentenblad geschreven en hadden toen een dolle tijd gehad. Weinig studeren,
veel grappen uithalen en de grootste nonsens opschrijven. De vrienden haalden
graag oude herinneringen op. Dirk had economie gestudeerd, lang geleden, en
Hans theologie. Na de studie was Dirk in Rotterdam gaan werken, eerst bij de rederij
Breughel en de Vries, en naderhand, toen hij al flink belangrijk was geworden bij
de Nederlandse Scheepvaart Maatschappij (de NSM). Dat was de bekendste rederij
in Rotterdam. Dirk had daar gewerkt vanaf zijn vijf en dertigste, het was hem beslist
voor de wind gegaan en nu was hij president-directeur van de rederij en bovendien
was hij nagenoeg eigenaar van de zaak omdat hij vijf en vijftig procent van de
aandelen in zijn bezit had. Vijftien procent van die aandelen waren preferent en
gaven Dirk een grote macht in de aandeelhoudersvergadering. In feite kon hij bij
alle beheers- en beleidsbeslissingen de andere aandeelhouders en dat waren er
veel - er waren er wel vijfhonderd en zestig - benevens de commissarissen volledig
naar zijn hand zetten. Schepen van de NSM voeren over de hele wereld, over alle
zeeën. Er waren tachtig vrachtschepen en zes passagiersschepen. Sommige van
de passagiersschepen waren meer dan tweehonderd meter lang, hadden drie pijpen,
vijf of zes dekken, grote salons, zalen waar muziek werd gemaakt en gedanst, er
waren hele wasserijen, kapsalons, snuisterijenwinkels aan boord. Aan dek kon men,
bediend door vele in het blauw gestoken stewards, lekker in ligstoelen uitgestrekt
de zee en de werelddelen aan zich voorbij zien glijden, men kon zwemmen aan
boord en er was plaats voor allerlei dekspelletjes. De meest luxe schepen van de
maatschappij konden zich meten met het comfort dat Poolse, Franse of Engelse
passagierschepen te bieden hadden. Het mooiste vond Olieslager het altijd als het
grote schip de ‘Wilhelmina’ met zijn donkere romp en gele pijpen zich losmaakte
van de kade. Dan zag het zwart van de mensen op alle dekken. Het waren meestal
mensen die voorgoed naar Amerika vertrokken op dat
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schip. Familieleden stonden op de kade. Sleepboten trokken aan het grote schip.
De Wilhelmina liet haar scheepsfluit loeien. Door tientallen meters lange serpentines
waren de uitwuivers nog verbonden met de vertrekkenden, maar als het schip op
het midden van de rivier kwam, als de afstand tussen de scheidenden - vaak voor
een heel leven - te groot werd en als het dunne gekleurde papier brak, dan werd er
nog steeds geroepen en gezwaaid. Moeders met kinderen op de arm veegden zich
de tranen uit de ogen en vaders krabbelden zich op hun kop. De schepen van
Olieslager voeren naar Noord-Amerika, Canada, Australië en Indonesië. Er waren
in die tijd nog genoeg passagiers voor zeeschepen te vinden. (Zelf vind ik het de
mooiste manier van vervoer. Het is toch eigenlijk belachelijk om om twaalf uur van
het vliegveld Schiphol te vertrekken en met de zon en de wind mee om half een in
New York aan te komen, zodat je daar voor de tweede maal dezelfde dag lunchen
kan. Je maakt op die manier een dag van dertig, misschien een en dertig uur en
zoiets lijkt me schadelijk voor de gezondheid. ‘De ziel van een mens reist met de
snelheid van een paard.’) Vracht was er ook meer dan genoeg. De vrachtschepen
vervoerden huiden, tangen, schoenen, brilmonturen, koekblikken, kaaskoekjes,
kleding, erts, erwten, wijn in vaten en kisten, alles wat men maar verzinnen kan. De
NSM was voorwaar een uiterst bloeiend bedrijf. Het spreekt onderdehand vanzelf
dat Dirk schatrijk was. Toch maakte hij zelf nooit grote reizen. Hij was altijd maar
op zijn kantoor om er voor te zorgen dat de rederij steeds verder groeide. Kapiteins
maakten voor hem filmpjes van Australische inboorlingen, van olifanten op Sumatra,
van tempels en mensen in Japan. Met zijn vrouw en Evelien ging hij altijd één keer
per jaar met de trein naar Monaco. Daar had Dirk een jacht liggen waarmee hij een
maandje lang spelevaarde op de Middellandse Zee. Hij had er plezier in om op de
route van zijn schepen naar het Suezkanaal te varen. De stuurlui op de grote schepen
herkenden het jacht. Vlaggen werden gehesen er en werd gezwaaid.
Dit alles lijkt heel mooi, maar het meest luxueuze bestaan kan vergald worden
door een lichte hartkwaal (die Dirk had). Hij had altijd te hard gewerkt en had zich
te weinig ontspanning gegund. Een bezoek aan de bioscoop kon er bij hem alleen
eigenlijk af als hij zeker wist dat Juliette Caroll in de film speelde. Driemaal per jaar
ging hij naar het theater en soms naar een concert. Eigenlijk vond hij het niet leuk
om in Rotterdam uit te gaan omdat hij voor het welzijn, voor het economisch reilen
en zeilen van de stad zo belangrijk was. Altijd kwam hij wel weer onderdanige figuren
tegen die zich voor hem in het stof wentelden en zich uitputten in beleefd-
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heden. Voor Evelien was het ook al niet gemakkelijk. Ze was een vriendelijk,
eenvoudig meisje, maar op het Erasmiaans gymnasium in de stad was zij de rijkste
leerling en werd ze met meer égards behandeld dan de andere leerlingen. Maar
laten we het nu eens over Hans Pasen hebben. Hij veerde op uit zijn stoel en zei
hartelijk tegen Dirk: ‘Nou, jij hebt me wel even laten wachten zeg! Ik zit hier al een
uur en een kwartier Dickens te lezen. ’Meneer kan ieder ogenblik thuiskomen,’ waar
kom je nu eigenlijk vandaan?’ ‘Ach ik ben even naar de club geweest, het was er
niet druk, ik heb er gebiljart en het een en ander gedronken,’ zei Dirk blozend, ‘maar
wat heb ik je lang niet gezien, kom, ik ga even gezellig bij je zitten, zullen we samen
wat drinken? Zullen we een sigaar opsteken?’ Hans koos een heel klein sigaartje
uit en wilde een glaasje jonge jenever drinken. Na zijn studie was Hans geen dominee
geworden. Eerst had hij een tijd gewerkt op een ministerie, waar hij een voor Dirk
volledig onbegrijpelijke baan had, en in die tijd werkte hij in zijn avonduren aan zijn
promotie die over Erasmus Roterodamus ging. Bij de promotie was Dirk een van
de paranimfen en bij het eten na de plechtigheid hield hij een daverend grappige
toespraak. (Dirk had in die tijd nog iets van Godfried Bomans, maar wellicht was hij
iets te venijnig. Hij kon bijvoorbeeld over een diner bij kennissen zeggen: ‘Ik kreeg
daar drie gangen en een trap na.’ Hij merkte eens op: ‘Vroeger zwom ik in de wijn,
maar het mocht niet meer van de dokter. Met de badmeester was trouwens ook
geen zinnig woord te wisselen.’ Zelfs in het latijn wist hij heel grappig uit de hoek te
komen: ‘Ex Oriente lux, ex Occidente luxe!’ Toen Hans Pasen een jaar met vakantie
was geweest en terugkwam in Rotterdam was daar een genootschap opgericht dat
de Opera omnia Desiderii Erasmi wilde verzorgen. Alles wat Erasmus zelf gezegd
en geschreven had, alles wat er over hem was beweerd, alle theorieën die over zijn
leven de ronde deden, alle anekdotes, zouden worden gecompileerd in dertig dikke
boekwerken van duizend bladzijden per stuk! Hij werd de secretaris van het
genootschap en was nu een van de grootste Erasmuskenners die er rond liep. Voor
vrouwelijk schoon scheen Hans zich nauwelijks te interesseren, hij was nooit
getrouwd geweest. Hij had een mooie vrijgezellenflat die uitzicht gaf op het verkeer
op de Maas. Daar had hij een studeerkamer, een kleine slaapkamer en een
keukentje. Soms kwam hij met een geheimzinnig gezicht bij Vera aan en vroeg haar
om het grootste tafelkleed dat ze in huis had, spierwit moest het zijn en liefst van
damast met kwastjes langs de randen. Een paar dagen daarna nodigde hij dan Vera
en Dirk uit voor een intieme maaltijd in zijn studeervertrek. Dat waren gezellige en
prettige
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avonden! Hans had de lampen versierd met groen, om de prenten langs de wand
had hij gekleurde linten gehangen, de oude divan in de hoek waar hier en daar het
binnenwerk uitpuilde had hij bedekt met een grote fleurige deken, alle boeken
stonden allemaal keurig netjes in de kasten. Dirk was wel wat gewend wat eten
betrof, maar eten bij Hans vond hij toch het prettigst. In het midden van het vertrek
stond een grote tafel, (eigenlijk de werktafel), daarop lag het grote kleed waarvan
de randen en punten afhingen tot op de grond, dat stralend witte kleed, hierop
kwamen de borden, het bestek, de flessen wijn, de fonkelende glazen en de schalen
met het lekkerste eten dat hij in een goed restaurant had besteld, heel goed uit. Het
kwam wel voor dat ze van acht uur 's avonds tot twee uur in de nacht zaten te tafelen.
Vera vertelde over het huishouden en de vrouwencommissies waar ze in zat. Ze
deed nuttig werk voor de havenarbeiders en zeelui. Ze schreef brieven naar de
krant over woningnood en medische wantoestanden, ze hekelde het ziekenfonds
en troggelde haar man ieder jaar een ton af om aan de Havenvereniging Zuid te
kunnen schenken. Maar over dat soort aangelegenheden vertelde ze niet eens zo
veel. Eigenlijk had ze het het meest over Evelien, haar dochter en haar twee zoons
die ze jammer genoeg zo weinig zag. Vera was een prachtige vrouw met zwart haar,
maar mooier nog was haar karakter. Zonder haar, wist Dirk heel zeker, zou hij het
nooit zo ver geschopt hebben in de zakenwereld. Juist als er moeilijkheden waren
had zij hem altijd de beste raadgevingen gegeven. Dirk praatte over de rederij en
het nieuwe schip dat bij de werf van Wilton op stapel stond. Hij sprak over een
nieuwe inrichting en herindeling van het bedrijf, hij vertelde de nieuwtjes en klaagde
dat zakenman zijn zulk een slopend beroep was. Hans en hij zaten te schateren
van de lach als ze herinneringen ophaalden aan hun studententijd. Prachtige streken
hadden ze uitgehaald. En Hans vertelde steeds maar over Erasmus. Hij had zich
zo lang en zo intens met hem bezig gehouden dat hij een beetje op de grote geleerde
was gaan lijken. Dirk ging de kasten met boeken wel eens bekijken en verbaasde
zich dat, van de ongeveer vierduizend boeken die er in huis waren, het merendeel
iets met Erasmus te maken had. Ze aten soep en er was een soort vrede waar ze
allen weer moed uit konden putten om er weer een paar maanden tegenaan te
gaan. Rotterdammers zijn een volkje dat van aanpakken weet. Dan aten ze de zalm
en het pasteitje, daarna de asperges in gesmolten kaas, het vlees - niet teveel -, de
kruimige aardappeltjes, de pudding met rozijnen, overgoten met room, dan
pannekoekjes op zijn Russisch met zure room en daarna de koffie en de cognac.
En wat zaten de vrienden al die tijd
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te bomen! Dirk voelde zich in het bijzonder zo op zijn gemak bij Hans omdat die
zich niet aanstelde tegenover de rijke man! Hans had natuurlijk een goed inkomen
maar dat was een schijntje bij de sommen die de millionair jaarlijks verzamelde en
oogstte. Hans zou ook nooit pogingen in het werk stellen om met Vera te flirten. Hij
was in alle opzichten een betrouwbaar, zedig en beschaafd en grappig mens. Hij
vertelde bijvoorbeeld over een dik boek dat hij had gelezen en dat handelde over
het Japanse hofleven in de veertiende eeuw. Het bleek dan dat hij het boek goed
gelezen had; zoveel wist hij zich te herinneren dat het leek of hij zelf in die tijd aan
het Japanse hof had verkeerd! (Vera had trouwens Chinees gestudeerd in Leiden,
ze was niet gepromoveerd, maar ze had een paar boeken uit het Chinees vertaald.
Het speet haar dat er in Nederland zo weinig belangstelling was voor Chinese
literatuur. Van één vertaald boek Lessen van een dode fret dat toch hoogst komisch
en leerzaam was waren pas achttienhonderd van de vijfduizend exemplaren
verkocht!) Maar dit keer was Hans eens bij Dirk op zijn kamer. ‘Ik heb nog een tijd
met Vera zitten praten, maar ze had hoofdpijn, voelde zich moe, ze was slaperig
en is vroeg naar bed gegaan, Evelien heb ik helemaal niet gezien,’ zei Hans. Dirk
vroeg waar Hans de afgelopen maand was geweest. Een congres van
Erasmuskenners in Hamburg had zijn aandacht opgeëist. Hij had er in twee weken
vier lezingen van een uur moeten houden. Het publiek was heel prettig geweest.
Hij had eigenlijk teveel lof geoogst als ‘grootste Erasmuskenner die men zich voor
kan stellen.’ Op een avond ging hij van de universiteit naar zijn hotel, hij was alleen
en was een beetje dronken wat hem nooit overkwam. Toen hij in het hotel aankwam
werd hij bij de receptie aangeschoten door een Amerikaan. De vreemde nam hem
beleefd maar heel beslist mee naar zijn kamer. Hij wilde Hans een whisky
inschenken, maar Hans had om limonade gevraagd. De Amerikaan was met zijn
plan op de proppen gekomen. Hij was een filmmaker, maar niet films van goedkope
spanning en sensatie. Twee jaar geleden had hij een film gemaakt over het leven
van Flaubert aan de hand van Sartres beschrijving van het literaire genie in L'idiot
de la famille. Hans herinnerde zich die film heel goed. Nu wilde de Amerikaan,
Gabriel Berlin heette hij, een film maken die het ontstaan van het boek Lof der
Zotheid van Erasmus tot onderwerp had. De vreemdeling was zo ‘onbeleefd’ om
doctor Hans Pasen te vragen of hij zijn welwillende medewerking aan de productie
zou willen geven. Hans zou bijvoorbeeld als adviseur kunnen optreden, maar omdat
hij zoveel op Erasmus leek en zoveel van zijn leven wist was het misschien het
beste als hij zelf de hoofdrol speelde. Doctor Pasen hoef-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

77
de over dit voorstel niet lang na te denken. Hij had trouwens al gauw in de gaten
dat Berlin heel wat meer wist over het ontstaan van de Laus Stultitiae dan men op
het eerste gezicht zou vermoeden. Ze begonnen samen de synopsis van de film
door te nemen, er waren hier en daar rare hiaten, maar over het algemeen was de
plot goed naar Hans' mening. Ze kwamen samen tot het volgende:
Erasmus kwam in de lente van het jaar 1509 te paard uit Italië en wilde naar
Keulen trekken. Het was een prachtige rit en toen hij eenmaal hoog in de Alpen was
werd hij zo vrolijk, werd zijn geest door zo'n stortvloed van ideeën overstroomd dat
het wel leek of hij geestverruimende middelen zoals opium of heroïne had gebruikt.
Met dit verschil dat zijn gedachten zeer helder en heel slim waren. Haast boven op
een van de hoogste bergtoppen had hij uitzicht achterwaarts over het heerlijke Italië
en vóór hem lag Zwitserland. Een ogenblik voelde hij zich als een God die de
schepping aan zijn voeten ziet en bemerkt dat alles goed is. Hij was alleen zo
eenzaam hier en meteen begon hij te denken aan zijn vriend Thomas More die in
Engeland woonde en die hij maar af en toe zag. More was één van de weinige
mensen in zijn tijd die Erasmus heel hoog schatte. Thomas More heeft onder andere
Utopia geschreven. Het boek is minder leuk dan de Lof der Zotheid, maar het is
toch echt de moeite waard om het boek eens te lezen. Het is in het Nederlands
vertaald. Hoe het precies in zijn werk is gegaan (zoiets blijft altijd gissen, ook voor
wetenschapsmensen) weten wij niet. Misschien heeft Erasmus gedacht: ‘More...
Moria...’. (Moria is het Griekse woord voor zotheid). Hij dacht verder: ‘Moriae
Encomium, id est Stultitiae Laus’ en zo had hij de titel voor zijn boek al te pakken.
Tientallen ideeën kwamen bij hem op en plots begon hij te schateren van de lach.
Zijn geschater werd gedempt door de hoge sneeuw in de bergpas waar zijn paard
tot aan de knieen in weg zakte. Hij reed verder en ontwierp in gedachten het idee
voor het boek. Lager en lager kwam hij in de bergen en die nacht sliep hij in een
herberg in een Zwitsers dal waar de bijen gonzend de bloemen bedienden en waar
nú misschien de sneltrein uit Italië uit de Simplontunnel komt razen, vol zijn de
wagons, de reizigers luidruchtig, er wordt gegeten in het rijdend restaurant... Wáár,
wáár heeft Erasmus precies zijn idee gekregen? Al zijn boeken waren nog in Italië,
die zouden hem nagezonden worden. Toen de boeken in Keulen aankwamen was
Erasmus op zijn paard al in Oostende aangekomen. Vandaar stak hij in een klein
zeilschip, (samen met zijn paard dat Julia heette), over naar Londen. Londen was
toen ongeveer net zo groot als Leiden anno 1750. Hij reed regelrecht naar het huis
van More dat
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‘The Barge’ heette. Het huis lag in Bucklersbury in een uithoek van de grote stad;
in een landelijk deel lag het oude en grote huis daar aan een beek. Een dienstmeisje
herkende de vriend van haar meester meteen en bracht Erasmus bij More. De vrouw
van More kwam aansnellen en ook de dochters van wie er één, Margareth die met
de zeer slimme Roper was getrouwd, heel mooi was en een goed verstand en gevoel
voor decorum en smaak had. Vier dochters had More en ieder van hen kuste
Erasmus omdat ze blij waren hem weer te zien. Erasmus schrijft ergens aan een
vriend dat hij het altijd zo prettig vindt in Engeland ‘omdat je als je aankomt door de
vrouwen gekust wordt; ga je weg dan word je wéér gekust; ga je naar bed, je wordt
gekust, het is hier een waar Paradijs!’ Nu vergeet ik iets te vertellen: Erasmus had
onderweg van Italië naar Engeland last van nierstenen gekregen, die dingen
bezorgden hem een flinke pijn. Hij was gekomen om bij More gezellig een weekje
door te brengen, maar nu vroeg hij te mogen schrijven. Nog diezelfde nacht begon
hij met zijn werk. Naar men zegt omdat hij de pijn in zijn blaas en nieren wilde
vergeten. Maar er komt nog iets bij: hij was verliefd op Margareth, wier man toen in
Schotland zaken deed. Margareth sprak goed Engels en Latijn en was in alle
opzichten een ontwikkelde vrouw. En juist zij was het die hem verzorgde, die hem
's morgens zijn eten en drinken bracht. Erasmus was toen twee en veertig en in de
bloei van zijn leven. Ik heb al eens verteld hoe een schrijver uit ónze tijd twee
maanden per jaar achter elkaar als een gek schrijft, alleen maar om een verterende,
brandende verliefdheid en hartstocht in bedwang te houden, om de waanzin onder
de knie te houden. Dat was nu met Erasmus ook het geval. ‘Ik heb nu het idee voor
mijn Lof der Zotheid,’ moet hij hebben gedacht, ‘als ik daar nu eens hard aan ga
zitten werken? Laat ik in Godsnaam dag en nacht schrijven. Ook al kan ik dan mijn
eigen boeken, die nu in Keulen zijn, niet raadplegen. Misschien dat ik zo de pijn in
mijn buik en de verliefdheid vergeten kan.’ Een week werkte hij als een bezetene,
trouw terzijde gestaan door Margareth. Het was een toestand om gek van te worden!
Zeven dagen later, hoogtepunten uit de literatuur worden altijd in een paar dagen
geschreven, het zal me niet verbazen als de hele Odyssee in twee weken van
koortsachtig werken geschreven is - was het boek af. Margareth bracht hem steeds
nieuw papier, ze bracht inkt en hield zijn ganzeveer scherp. Hij had het boek eigenlijk
voor de grap geschreven, het was niet zijn bedoeling geweest om het te publiceren.
Vijf minuten nadat Erasmus de laatste zin van zijn werk had neergepend, kwam
Roper bij het huis van More aan en Margareth viel hem om de hals. Erasmus was
blij die twee
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mensen zo gelukkig te zien en heeft misschien gedacht: ‘Het schrijven heeft mij
ervan weerhouden iets doms te doen, tweedracht zaaien in een gelukkig huwelijk,
een vrouw op een makkelijke manier versieren en haar overspel laten plegen.’ Een
half uur later piste hij drie grote stenen achter elkaar uit zonder een kik te geven.
Het avondmaal begon en Erasmus zat tegenover Roper en zijn vrouw. More zat
naast hem. More's vrouw zat aan het hoofdeind. Het eten smaakte Erasmus heel
goed. Het was gebraden eend met een linzensaus eroverheen. Daarbij werd Franse
wijn gedronken. Die avond kwamen er nog een paar vrienden van More in ‘The
Barge’. Ze wisten dat Erasmus daar was en ze wilden het genie graag eens zien.
Ze wisten nog niet dat hij de afgelopen week in het huis van More een satirische en
komische verhandeling had geschreven. Erasmus verlustigde zich in de aanblik van
Roper en zijn vrouw die behoorlijk brutaal zaten te vrijen en te zoenen. De ergste
pijn in zijn buik was over, het haardvuur werd aangemaakt, het werd donker buiten
en de kaarsen werden aangestoken. ‘Laat ons nu toch eens horen wat je geschreven
hebt, waarde Erasmus, jij doet over alles zo bescheiden, maar een inktvlek van
jouw pen bevat vaak nog een interessanter gedachte dan het artikel waar menigeen
van ons weken lang op heeft zitten broeden,’ zei More duidelijk en vriendelijk.
Erasmus stribbelde eerst nog tegen, tenslotte liet hij zich overhalen. Iedereen kende
Latijn. Hij las uren voor en de aanwezigen lachten zich een kriek! (Leest u nu zelf
ook even de Lof der Zotheid en leest u daarnaast wat andere geschriften van saaie
en dorre schrijvers uit die tijd, lezer, dan zult u beslist begrijpen waarom er zo
gelachen werd. De Rotterdamse zakenman Dirkzwager, niet te verwarren met Dirk
Olieslager uit dit verhaal, die Dirkzwager, een bekende antipapist in de vijftiger jaren
die meende dat de Rotterdamse bisschop zijn paspoort moest worden afgenomen
omdat hij in vreemde krijgsdienst was, namelijk in die van het Vatikaan, zocht die
zelfde bisschop na een zware operatie in het ziekenhuis op en probeerde hem
urenlang weer een beetje vrolijk te krijgen, hij heeft (de beminnelijke man) een
uitgave van de Lof der Zotheid verzorgd. Op de linker bladzijde zie je steeds het
Latijn en op de rechter een prachtige vertaling in goed lopend Nederlands.) Natuurlijk
kon Erasmus niet van acht tot twee in de nacht het hele boek voorlezen, hier en
daar moest hij iets overslaan. Freek de Jonge, Wim T. Schippers, Kees van Kooten
en Wim de Bie, Toon Hermans en Wim Kan (bekende komieken tegen het einde
van de twintigste eeuw in Nederland) hebben hun gehoor nooit harder kunnen laten
lachen. En toen de schrijver ophield met voorlezen riepen de aanwezigen in koor:
‘Maar dat moet gij
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beslist publiceren, beste man.’ Erasmus die gewend was ernstige werken te
publiceren, glimlachte en zei eenvoudig en bescheiden: ‘Het was maar een geintje
beste mensen.’ Maar een week later besloot hij om het boek inderdaad uit te geven.
(Andersen heeft veel ernstige grote-mensen-boeken geschreven, voor de lol vertelde
hij aan zijn liefste kinderen sprookjes, totdat Kierkegaard op een keer tegen hem
zei: ‘Als je nou eens die sprookjes opschreef in plaats van al dat andere werk?’
Andersen voelde zich genomen, maar op de lange duur begon hij alle sprookjes
die hij zich nog herinneren kon aan kinderen te hebben verteld, op te schrijven. Nu
is hij wereldberoemd door die sprookjes en zal het tot in lengte van tijden blijven...)
‘Dat was dus allemaal in jouw hotel in Hamburg?’ vroeg Olieslager aan zijn vriend,
‘jij hebt heel wat af zitten babbelen met die filmman, hoe heette hij ook alweer?’
‘Gabriel Berlin,’ bracht Hans ertussen. ‘Goed, maar wat is nu eigenlijk de plot van
de film?’ vroeg Olieslager, ‘want die is me nog niet helemaal duidelijk geworden.’
‘Nou dat is toch heel eenvoudig,’ merkte Hans op, ‘het gaat om de verholen romance
tussen Erasmus en Margareth Roper, het gaat om het ontstaan van het bekende
boek en hoe het geschreven is. Ik denk dat het de bedoeling is om te laten zien hoe
Erasmus, vechtend tegen de pijn in zijn buik en eveneens tegen de hartstocht in
zijn ziel, in koortsachtig tempo de Lof der Zotheid heeft geschreven.’ ‘Wie spelen
er allemaal mee in de film?’ vroeg Dirk. Hans wist niet veel namen te noemen. ‘Maar
die Margareth heeft toch een heel belangrijke rol?’ vroeg Dirk, ‘je weet toch wel door
wie die gespeeld gaat worden?’ ‘Ja, nu herinner ik me het ineens,’ zei Hans met
een glimlach, ‘die rol zal gespeeld worden door Juliette Caroll.’ Dirk sprong uit zijn
stoel op van verbazing. Een minuut lang kon hij geen woord uitbrengen. ‘Dus als jij
Erasmus zou spelen, zou je de tegenspeler van Juliette zijn?’ vroeg hij tenslotte,
‘allemachtig wat lijkt me dat mooi, jongen, je kunt je niet voorstellen hoe graag ik in
jouw schoenen zou staan.’ ‘Wat is er dan precies met mejuffrouw Caroll?’ vroeg
Hans een beetje wereldvreemd. ‘Dat is de meest aanbeden en prachtigste vrouw
ter wereld!’ riep Dirk uit.

III
Ze bleven nog een tijd bij elkaar zitten. De reder brandde van jaloezie en liet dat
ook duidelijk merken. Ze spraken af dat Dirk Hans te gelegener tijd in de Mercedes
naar Schiphol zou rijden. Eerst zou Hans voorbesprekingen hebben met de hele
filmploeg in New York, de spelers zouden daar ook bij aanwezig zijn. De scène waar
Erasmus met zijn paard
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over de Alpen rijdt zou waarschijnlijk in de Rocky Mountains worden opgenomen.
Londen was ook nog een moeilijk punt: je kunt tegenwoordig nergens in die stad
een plekje vinden dat enigszins de sfeer van de stad in het jaar 1509 zou kunnen
weergeven. Hans had tegenover Berlin geopperd dat het misschien het beste was
om dat op te nemen in een klein plaatsje, gelegen aan een rivier in Zuid-Engeland.
Hans was uitgepraat en Dirk wist alles wat hij weten wilde. Ze gingen uiteen en
zochten hun bedden op. Hans lag in bed in zijn flat aan de Maas en Dirk ging achter
zijn vrouw liggen in zijn eigen huis.
De volgende dag had Dirk het druk op kantoor. Er was een aanvaring tussen een
van zijn vrachtschepen en een Grieks passagierschip geweest in de Indische
Oceaan. Dat gaf heel wat rompslomp. Het ongeluk was in de mist gebeurd. Hans
echter zat zoals gewoonlijk de hele dag over zijn geleerde boeken gebogen. Hij was
nu bezig met het ontstaan van de Adagia van Erasmus. Hij schreef brieven naar
bevriende Erasmuskenners in Londen, Kaapstad, Hamburg en Parijs. Hij kreeg
nieuwe artikelen voor de Opera omnia toegestuurd. Hij werkte als een paard. Af en
toe nam hij even rust en dacht aan de komende opnamen voor de film. Een paar
dagen lang verzamelde hij gegevens om erachter te komen hoe het landschap
ongeveer was geweest aan het begin van de zestiende eeuw. Hij kwam van alles
te weken over kleding en gebruiken in Italië, Zwitserland, Duitsland, Vlaanderen en
Engeland in die tijd. Hij verzamelde een schat aan gegevens voor Berlin. Dat deed
hij in Londen, in de Universiteitsbibliotheek van Leiden en Amsterdam, in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in de Bibliothèque Nationale in Parijs. Binnen
drie weken moest hij in New York zijn. Hij was nog nooit in Amerika geweest. In
ieder geval wilde hij Gabriel Berlin niet teleurstellen. Maar, al had hij al dat werk niet
gedaan, dan nóg zou Berlin altijd de beste adviseur voor zijn film in de persoon van
Hans Pasen hebben gevonden.
De drie weken gingen snel voorbij en op een ochtend kwam Dirk in zijn wagen
voorrijden bij het huis van zijn vriend. De koffers verdwenen in de ruime laadbak,
kleren, scheerapparaat, tandenborstel, veel boeken. Het was een mooie dag. ‘Ik
heb het druk,’ zei Dirk tegen Hans, ‘bovendien moet ik me niet aanstellen, maar ik
zou deze reis heel graag met je meemaken. Maar ik heb nu eenmaal niets te zoeken
bij het maken van die film. Ik zou voortdurend in de weg lopen. Ik kan niet spelen
en ik weet nagenoeg niets van Erasmus.’ Onderweg naar Schiphol gebeurde er iets
vervelends, iets afschuwelijks. Op het ogenblik dat Dirk tussen Den Haag en Leiden
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twee zware vrachtwagens voorbij wilde rijden, sprong een jongen voor de
vrachtwagen. Iedereen stopte en bekeek het droevig verminkte lijk van de jongen.
Het was een jongen van ongeveer vijf en twintig jaar, hij droeg een bril en een donzig
baardje. Dirk en Hans stonden te gruwen bij de aanblik en werden ondervraagd
door de politie. Hans mompelde, geheel van zijn stuk: ‘Als je nu nog minstens vijftig
jaar had kunnen leven in het geluksland dat Nederland heet, waarom maak je er
dan nu een eind aan? Ik begrijp dat niet.’ Een half uur later reden ze verder en al
gauw waren ze op het vliegveld. Na het afscheid van Dirk, het laten wegen en
afgeven van zijn bagage en het tonen van zijn paspoort aan de douane, sjokte Hans
nog een kwartier door het belastingvrije gedeelte van het grote gebouw. Toen liep
hij naar de pier die toegang gaf tot het toestel waarmee hij vliegen zou.
Vanaf Kennedy Airport bij New York liet Hans zich in een taxi naar zijn plaats van
bestemming rijden, een groot huis in de zes en veertigste straat iets ten westen van
Broadway. Daar vond hij Berlin weer terug en deze omhelsde hem. Hans maakte
kennis met de regisseur, met de cameramannen, met de geluidstechnici, met de
mannelijke en vrouwelijke spelers. Juliette Caroll kwam een half uur te laat. Hans
zat naast haar aan tafel bij de lunch. Ze was vriendelijk en mooi, inderdaad, maar
ze kon aanvankelijk nauwelijks Hans' wetenschappelijke Engels verstaan. Een dag
later wilde Berlin zien of doctor Pasen zelf Erasmus kon spelen. Toen bleek dat
Hans geen paard kon rijden en dat hij heel schutterig was tegenover vrouwen was
Berlin niet tevreden. ‘Maar Erasmus is zijn levenlang vrijgezel geweest,’ merkte
Hans op. Die zin maakte geen indruk op Berlin. Hoewel Hans als Erasmus geen
polshorloge droeg, veegde hij tijdens het spelen steeds met de rechterhand de
linkermanchet een beetje weg en keek op zijn pols; hij schopte tegen de schenen
van een meisje en liet een bokaal wijn uit zijn handen vallen. Het eind van de film
zou alvast worden opgenomen in een studio in New York. Het ging om het voorlezen
van het pasgeschreven boek aan een paar dames en acht heren. Als Hans een
bladzij van het manuscript had voorgelezen wierp hij die zenuwachtig in het
haardvuur. Hij boerde van de wijn en zat zich steeds op zijn kop te krabben. Wanneer
hij door de vrouwen gekust werd hield hij zich als een houten pop. Het was duidelijk
dat doctor Pasen, hoe beminnelijk en alwetend hij was, de rol van Erasmus niet kon
spelen. Er kwam een andere speler. De opnamen in de studio begonnen toen goed
te gaan. Daarna volgden de gedeeltes van de film die in de Alpen speelden. Toen
vlogen ze naar Engeland. De regisseur wilde Margareth een sexy rol laten spelen.
Hans kwam hiertegen in verzet.
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Juliette keek hem dankbaar aan. ‘Zo'n jurk zou Margareth nooit gedragen hebben
in het bijzijn van Erasmus,’ zei Hans tegen Berlin. En toen Juliette over de tafel
gebukt stond om Erasmus eens door zijn haar te strijken, riep Hans verontwaardigd
uit: ‘Die lippen kunnen niet zo rood zijn en een beetje minder inkijk alsjeblieft! Die
jurk is veel te laag uitgesneden, blijf anders gewoon rechtop staan Juliette!’ Hij
behandelde haar als een dochtertje van wie hij toch veel hield. ‘Wat bedoel je?’
vroeg Berlin. ‘Teveel tiet,’ zei Hans, ‘en als ze buitenloopt en het waait hoeven haar
rokken toch niet zo hoog opte waaien?’ Juliette vond het prettig om in een klassieke
film te spelen en ze was vooral tevreden over de adviseur. Het was de eerste keer
in haar leven dat een man haar, als ze met hem alleen op een kamer was, geen
hand op knie of borst legde. Ze was Pasen dankbaar dat hij haar in de film niet
uitbuitte als sexidool. Hij zag haar als mens en niet alleen als prachtig lichaam.
Op een avond, toen ze twee dagen achter elkaar gefilmd hadden in Zuid-Engeland
- daar was ‘The Barge’ en het zestiende-eeuwse Londen nagebouwd - liepen Hans
en Juliette door een groot bos te wandelen dat af en toe een leuk kijkje op de zee
gaf. Juliette gaf Hans een arm en zuchtte: ‘Hè wat een fijne wandeling, het lijkt wel
of ik met mijn vader wandel. Ik vind je werkelijk een van de aardigste mannen die
ik ooit heb ontmoet.’ ‘Dankjewel,’ zei Hans, ‘kijk daar eens, een eekhoorntje met
een noot en zie je die zeilboot op zee? Je ziet niet zo vaak een zeewaardig jacht
met twee fokken tegenwoordig.’ Juliette was een en al charme en ze geurde naar
een heerlijk parfum. Haar zijdezachte haren wapperden op de wind en haar
schoentjes? Die waren beslist niet geschikt voor een lange wandeling. De maan
stond helder aan het zwerk en ze gingen ergens op het mos zitten. ‘Vertel me eens
wat van je werk?’ vroeg Juliette. Hans begon te vertellen. Hij vertelde hoe hij altijd
maar bezig was met de Opera omnia van de grote man. Hij had het ook over Dirk
de reder en zijn vrouw Vera. Hij vertelde Juliette over de intieme etentjes die ze
samen hadden. En alsof hij het vreemd vond het te moeten opmerken, zei hij: ‘Die
Dirk is anders een hele bewonderaar van jou, alleen voor jou had hij met mij mee
willen gaan.’ Juliette lachte. ‘Zoals die Dirk zijn er zoveel mannen, veel te veel naar
mijn zin, zullen we even gaan liggen? Ach, het is zo'n prettige avond.’ ‘Ik blijf liever
zitten,’ merkte Hans op, ‘dat is toch veel gezelliger praten zo?’ Juliette zag er leuk
uit, ze had gelakte zwarte schoentjes aan, een ruige wollen rok, een bloeze, een
blauwe trui met ronde hals en een bontjas. Hans had alleen een broek en overhemd
aan waarvan de kraag openstond. De zeelucht
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was tamelijk fris en het begon te waaien. Hij maakte het bovenste knoopje van zijn
overhemd dicht. ‘Had beter een jasje kunnen aantrekken,’ mompelde hij. ‘Ach
stommeling die ik ben!’ zei Juliette, ‘neem mijn trui toch, ik heb het warm genoeg
met mijn bloeze en mijn bontjas alleen. Wat stom dat ik er niet eerder aan gedacht
heb dat je het koud had.’ De trui wisselde van eigenaar. ‘Ik zal je thuis de trui
teruggeven,’ zei Hans. ‘Doe dat maar niet,’ zei Juliette lief, ‘ik wil dat je hem houdt
en dat je haar vaak draagt op je studeerkamer als het koud is, zul je dan nog eens
aan me denken?’ Ze zaten tot twaalf uur te praten. Het bleek dat Juliette eigenlijk
behoorlijk bedroefd was. Hoewel ze tot nu toe veel mannen had gekend, met veel
mannen in bed had gelegen, had ze er nooit één voorgoed aan zich weten te binden.
Ze was driemaal getrouwd geweest. Bij haar laatste man had ze twee kinderen,
maar die waren haar na de echtscheiding door de rechter niet toegewezen. Ze
leidde volgens Hans een te ‘warrig en zigeunerachtig’ bestaan. Nog geen maand
geleden was ze meegetroond naar een studio. Daar waren veel mannen die allemaal
verlekkerd naar haar keken. Ze had er behoorlijk gegeten en flink wat gedronken.
Toen was er een muziekgezelschap gekomen en die speelden een paar Amerikaanse
liedjes voor. ‘Die liedjes kun jij toch wel zingen?’ vroeg iemand. Een kostbaar uiterst
nauwkeurig bandopname apparaat was er gekomen, er konden twee microfoons
op aangesloten worden. Ze had twee uur lang achter elkaar gezongen. Af en toe
zei iemand: ‘Het gaat niet hees genoeg, hier neem een paar trekken van mijn sigaar.’
Iemand anders zei: ‘Kan die laatste regel ’Baby don't leave me’ niet een beetje
zwoeler?’ Er was een schunnig liedje: ‘Dear Mister dentist, I need a filling, would
you do that for me?’ Omdat ze krap bij kas was op dat ogenblik en in één klap drie
ton met de plaat kon verdienen had ze zich laten overhalen. De plaat was nu uit en
ze schaamde zich ervoor. Mannen wilden haar altijd maar op één manier zien en
dat was in de pose van de ideale hoer. Er kwam eenmaal in de twee jaar een man
die kalenderfoto's van haar wilde maken. Hij zat twee uur lang aan haar jurk te
frunniken voor hij een foto maakte, en op zo'n foto zag je altijd juist een reep
spierwitte dij, een tiet lag halfbloot in de jurk, een lok haar viel voor het linkeroog.
Zo wilde men haar zien en anders niet. Bij films waren de bedscènes altijd heel
belangrijk en nog belangrijker dan het gespeeld vrijen in bed was haar manier van
uitkleden. ‘Jij bent een van de eerste mannen die mij naar waarde weet te schatten,’
zei ze tegen Hans, ‘en daarom hou ik van je.’ Ze liepen terug naar het hotel. De
volgende dag waren er weer opnamen. Hans gaf gedurig aanwijzingen en kreeg af
en toe een knipoog en een lach toegezon-
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den door Juliette. ‘Hoe heb jij dat versierd?’ vroeg Berlin. ‘Hoe dat zo?’ zei Hans.
‘Juliette is verkikkerd op jou, man, het schijnt aardig tussen jullie te klikken,’ meende
Berlin.
Toen de film was gemonteerd en Hans hem in zijn geheel zag, nog zonder de
muziek, was hij tevreden. Ook Berlin was erg in zijn sas. Hans kreeg zijn geld, een
behoorlijke som en vloog weer terug naar Rotterdam, niet nadat hij twee brandende
zoenen op zijn linker en rechter wang van een opgewonden Juliette had gehad. Ze
neuriede zachtjes, eigenlijk alleen Hans kon het horen: ‘Hey honey, don't you leave
me, let's do it again.’ Daarop kuste ze hem met haar natte lippen vol op zijn mond.
‘Als je nog eens in Amerika komt, kom mij dan opzoeken,’ vroeg ze, ‘ik heb beslist
altijd tijd voor je. En vergeet niet af en toe mijn trui te dragen...’

IV
Een paar maanden later draaide de film in Tokyo, New York en Rotterdam. Overal
was hij te zien. Dirk Olieslager glipte weer slinks uit zijn huis en vond de film heel
geslaagd. Op weg naar huis besloot hij nog even naar Hans te gaan, hij had hem
na zijn terugkeer uit Amerika pas tweemaal gezien.
Hans zat in zijn vrijgezellenkamer te lezen bij het licht van één lamp in een hoek
van de kamer in een fauteuil waar hier en daar het stro uitkwam, een stoel die Hans
niet weg wilde doen, omdat hij hem al vanaf zijn studententijd in zijn bezit had, toen
Dirk binnenkwam. De reder begon enthousiast over de film die hij had gezien. Hij
had ook drie boeken bij zich met foto's uit films waarin Juliette speelde. ‘Zou jij die
boeken niet eens voor mij naar haar willen sturen en Juliette vragen of ze ze tekenen
wil?’ Hans vond dat een merkwaardig verzoek, legde de boeken zonder erin te
kijken in een hoek en vroeg wat Dirk wilde drinken. Hans moest nu alles vertellen
wat hij zich kon herinneren te hebben meegemaakt tijdens de opnames van de film.
Hij zat ongeveer een uur te praten en vond het vervelend dat Dirk hem eigenlijk
brutaal zat uit te vragen over z'n verhouding met Juliette! Nu komt er iets in het
verhaal dat menigeen vreemd zal vinden, maar ik geloof wel dat het zo gegaan is.
(Er zijn inderdaad genoeg geleerden die wel eens een paar jaar zakenman zouden
willen zijn, genoeg filmsterren die hun geld zouden willen verdienen met het rollen
van sigaren op het eiland Sumatra, genoeg ministers die veel liever schrijver zouden
willen zijn en ga zo maar door). Vlak voordat Dirk, na nog een augurk en een haring
te hebben gegeten en een glas jonge jenever naar binnen te hebben ge-
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slagen, weer naar buiten wilde gaan, zei hij nieuwsgierig: ‘Ik vind dat jij er een beetje
modern uitziet de laatste tijd. Wat heb je toch? Heeft die film je zo veranderd? Heb
je de film al gezien?’ ‘Ik heb hem eenmaal gezien,’ zei Hans ‘maar dat was nog
zonder muziek.’ ‘Ga dan morgenavond met me mee, dan gaan we samen kijken,’
riep Dirk, ‘dat lijkt me nog eens leuk en na afloop moet je mij dan eens vertellen wat
nu precies jouw inbreng in de film is.’ ‘Nou goed,’ zei Hans aarzelend. Ze stonden
al bij de buitendeur van Hans'flat. ‘Ja, je ziet er heel anders uit dan vroeger,’ merkte
Dirk op, die broek die je draagt hoort bij een pak dat je een paar maanden geleden
hier in Rotterdam hebt gekocht, maar die sokken en die schoenen, waar heb je die
vandaan?’ ‘Die heb ik op aanraden van Berlin in Amerika gekocht,’ zei Hans verlegen,
‘ik heb een heleboel van die sokken en ik heb ook vier paar Amerikaanse schoenen.
Ze hebben heel speciale zolen. Gewoonweg onverslijtbaar beweert Gabriel Berlin.
Vind je het leuke schoenen? Wil je soms een paar van me overnemen? We hebben
immers dezelfde maat schoenen?’ ‘Nee,’ zei Dirk, ‘ik wil jou niet van je mooie spullen
beroven en je herinnering aan het maken van die film gedeeltelijk wegnemen, maar
je draagt ook een trui. God, wat een leuke trui is dat. Waar heb je die vandaan?’
‘Moet ik je dat nou ook vertellen?’ mompelde Hans, ‘nou ja, kom maar weer mee
naar de kamer, dan zal ik het je precies uitleggen.’ In de kamer dronken ze nog een
borrel en Hans vertelde hoe hij op een avond aan de zuidkust van Engeland met
Juliette gewandeld had en veel van haar persoonlijke moeilijkheden met haar had
doorgenomen. Hij vertelde hoe hij haar raad had gegeven. ‘Ik was alleen in overhemd
en zij droeg een bloes, een trui en een bontmantel. Het was koud en toen zei Juliette:
’Hier neem die trui van mij en draag hem vaak, misschien denk je nog eens aan
mij.’ Ik draag de trui nu al de hele dag, maar nu pas nu jij me er opmerkzaam op
maakt moet ik aan Juliette denken, dat lieve schepsel.’ ‘Dus die trui is van Juliette
geweest, ze heeft hem gedragen en toen heeft ze hem aan jou gegeven? Het is
niet te geloven!’ riep Dirk uit. Hij begroef zijn neus in de trui en lispelde: ‘Ik ruik haar
parfum nog.’ Een tijd was hij stil. Hij stond zijn vriend met bolle ogen aan te kijken
en zei toen: ‘Weet je dat ik er alles voor over heb om die trui in mijn bezit te krijgen?’
Hans moest lachen en krabbelde zich op zijn kop. Hij keek naar zijn boeken en
dacht aan het bestaan dat hij geleid had. Vaak genoeg was hij jaloers geweest op
Dirk. Dirk had volgens hem een zeker aanzien. Volgens Hans was het
maatschappelijk aanzien van een rijk zakenman, van een rijke reder altijd en overal
groter dan dat van een geleerde. ‘Alles heb je er voor over?’ vroeg hij voor de
zekerheid. ‘Ja,’ zei Dirk stel-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

87
lig, ‘alles wat in mijn vermogen ligt heb ik er voor over om die trui de mijne te mogen
noemen.’ ‘Het spijt me, maar nu vind ik je toch een rare fetisjist,’ zei Hans, ‘ik begrijp
niet wat jij in Juliette ziet. En haar ondergoed zou je ook belangrijk vinden zeker?
Als ik hier nu eens ondergoed van Juliette had?’ ‘Heb je dat dan?’ vroeg Dirk bijna
kwijlend van opwinding. ‘Nee,’ glimlachte Hans, ‘maar die trui mag je van mij hebben
hoor. Ik zeg dat maar heel eenvoudig. Je zou mij in ruil daarvoor eigenaar van je
rederij kunnen maken.’ Dirk greep naar zijn hart en verslikte zich in zijn borrel. Hij
moest even nadenken en begon te lachen. ‘Waarom eigenlijk niet?’ lachte hij, ‘ik
heb het veel te druk, ik was toch al van plan om me terug te trekken, mijn hart is
niet meer zo goed, hoge bloeddruk en alarmerende raadgevingen van de kenners
op medisch gebied zijn er te over. Trek die trui maar alvast uit. Nee, laat me nog
even nadenken... Kijk beste Hans, de eigenaar van de rederij dat ben niet ik, maar
dat zijn in feite alle aandeelhouders van de naamloze vennootschap bij elkaar. Nu
heb ik vijf en vijftig procent van de aandelen. Vijftien procent zijn preferent. Ik zou
jou eigenaar-directeur van de rederij kunnen maken door je die preferente aandelen
te geven. Die geven je een zekere beslissings- en beheersmacht die veel verder
strekt dan die van de gewone aandeelhouders. Ik geef jou die vijftien procent
preferente aandelen en maak jou directeur van de maatschappij. Ik verkoop de rest
van de aandelen en ga gemakkelijk leven. Ik denk dat ik naar de Achterhoek ga en
de rest van mijn leven aan paarden zal wijden. Hans trok de trui uit en gaf hem aan
Dirk die hem meteen aantrok. ‘Ik ben nu de baas over al die schepen, de kilometers
lange kaden, de hijskranen, de lorries, de vrachtwagens en alle gebouwen,’ dacht
Hans. ‘Morgen gaan we naar de notaris en daarna moeten we de zaak onmiddellijk
met de commissarissen bespreken,’ zei Dirk beslist, ‘we laten er geen gras over
groeien. Hier heb je alvast mijn das. Er is maar één zo'n das in de wereld. Speciaal
voor mij geweven in Ierland. Alleen de president-directeur van de NSM mag hem
dragen!’ De trui zat hem als gegoten. Snel nam Dirk afscheid van zijn vriend. Hij
trok zijn colbertje over de trui heen aan en liep de trap af naar zijn wagen. ‘Morgen
om half tien kom ik je ophalen!’ riep hij van beneden, ‘die zaak moet beklonken
worden!’ Hij stapte in zijn auto en reed neuriënd naar huis. Toen hij halverwege was
betrok zijn gezicht. Snel reed hij weer terug naar de flat van Hans. Hij belde bij hem
aan. Hans lag eigenlijk al in bed en was in pyama. ‘Nog één ding,’ zei Dirk tegen
Hans. ‘En dat is?’ vroeg Pasen, die zich de rederij alweer zag ontgaan. ‘Je moet
nooit tegen Vera zeggen wat wij hebben afgesproken vanavond, beloofje me dat?’
‘Ik
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beloof het,’ zei Hans. ‘En nooit tegen haar zeggen dat die trui iets met Juliette Caroll
te maken heeft.’ ‘Trui heeft niets, niets, niets te maken met Juliette, kan ik nu gaan
slapen?’ vroeg Hans. ‘Ga je gang,’ zei Dirk, ‘maar je weet het, een man een man,
een woord een woord.’ Hij vertrok voor de tweede keer en zat weer in de wagen.
Hij zette nu de radio aan en hoorde Frank Sinatra zingen. Niet te snel reed hij naar
huis. Een kwartier later kwam hij aan. Vera lag al in bed. Hij kuste haar goedenacht.
‘Kom je niet slapen?’ vroeg ze geeuwend. ‘Het spijt me,’ zei hij, ‘ik bedenk ineens
dat ik nog een heleboel moet doen. Het gekste zal ik je morgen wel vertellen. Ik
moet nu even de balans opmaken en ga misschien pas om vier uur naar bed. Dan
slaap ik wel op mijn eigen kamer. Maak me morgen om acht uur maar wakker.
Welterusten schat...’ ‘Denk om je hart!’ riep Vera hem nog na, maar Dirk was al op
de overloop. Eenzaam en alleen in zijn kamer trok Dirk de trui uit en onderwierp het
kledingstuk aan een nauwgezet onderzoek. Na een lange bestudering van foto's
en vergelijking met de trui mompelde hij: ‘Hier hebben de tepels ertegen gehangen,
God allemachtig.’ Een uur bleef hij in vervoering zitten met de trui op zijn schoot.
Hij rook er nog eens aan. ‘Een echt Amerikaans parfum,’ meende hij. Hij keerde de
trui binnenstebuiten en onderzocht haar nauwgezet op zweetplekken. Vervolgens
bracht hij de trui weer in zijn oude toestand terug, hij kleedde zich helemaal uit en
toen hij werkelijk piemelnaakt was trok hij de trui aan, hij ging op bed liggen en
begon na te denken, vol hemelse gedachten wreef hij met zijn rechterhand almaar
over de stof van de trui. Buiten klonken de geluiden van een late tram, de banden
van een auto piepten in de bocht, niet ver van het huis was een man in het donker
die riep: ‘Carla, blijf toch hier!’ Dirk ging even bij het raam staan maar zag niets in
het donker. Op zijn divan begon hij Lord Jim van Conrad te lezen. Twee uur later
ging hij in bad. Hij poederde zich lekker en na het afdrogen trok hij niet zijn pyama
maar alleen de trui aan. Hij ging naar bed en droomde dat hij in een vliegtuig op
weg naar Australië zat. In het toestel zat ook Juliette Caroll. Ze had een klein wit
poedeltje bij zich. Dirk gaf het poedeltje een stukje koude kip (hij kon zelf niet meer
op), hij maakte een grapje tegen Juliette (hij stotterde niet eens van verlegenheid)
en hij mocht naast haar zitten. ‘Leg je arm om mijn schouder,’ fluisterde ze, ‘je weet
niet hoe koud ik het heb.’ Het werd heel gezellig omdat ineens alle lichten uitgingen
en Juliette met haar poezelige vingers waaraan lange vuurrood gelakte nagels zaten,
de knoopjes van zijn overhemd openmaakte. Een van haar handen trok zijn hemd
omhoog en toen begon ze zijn buik te strelen. ‘Ik vind je een heel leuke man,’ zei
ze,
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‘ben jij zo iemand die al mijn films heeft gezien?’ Dirk wist dat hij moest liegen. ‘Je
films?’ vroeg hij onnozel. ‘Des te beter,’ zei Juliette, ‘kom een beetje dichter tegen
me aan zitten dan zal ik je een sprookje vertellen.’ De steward kwam langs en
fluisterde in het donker: ‘Wilt u een glas champagne? Een toastje met kaviaar erbij?
Vliegen is toch prettig vindt u niet? Mevrouw huivert een beetje, ik zal snel een
deken voor u halen, zo groot dat u er allebei in begraven, er door bedekt kan worden.’
‘Ja vliegen is heel leuk,’ zei Dirk met zijn hand op de knie van Juliette. Hij keek naar
buiten en zag dat de vleugels van het toestel op en neer gingen als die van een
vogel. Motoren, propellers waren er niet meer. Hij zag veren aan de vleugels. Juliette
legde haar benen onder de deken over zijn dijen. Dirk verdween met één van zijn
handen onder haar rok. Hun tongen vonden elkaar. ‘Vliegen is heerlijk schat,’
fluisterde Juliette. ‘Hier is de champagne,’ fluisterde de steward. Buiten klonk een
geweldige donderknal. Dirk werd wakker. Het rommelde nog. Het lichtte weer. Even
zag hij alle bomen in het park, de paadjes, de beelden in de tuin zo duidelijk of het
dag was en hij huiverde. Hij stond nu bij het raam. De regen waaide naar binnen,
hij was bloot op de trui na. ‘Dirk, Dirk,’ hoorde hij Vera roepen. Zijn vrouw werd altijd
ongerust als hij 's nachts niet naast haar lag, zéker bij onweer. Snel trok hij de trui
uit en wierp hem in een van de bureauladen. Vera kwam de kamer binnen. ‘Sta je
hier nu bij onweer helemaal in je blootje schat?’ vroeg ze. ‘Ik wilde juist naar bed
gaan Vera,’ mompelde hij, ‘maar ik kon mijn pyama niet vinden.’ Samen gingen ze
naar de grote slaapkamer. Evelien was wakker geworden, halfwakker en ze kreunde:
‘Rotjes zijn het, het is feest, nee..., het is onweer allemachtig wat een onweer.’ Ze
praatte maar door, maar echt wakker werd ze niet. De deur van haar kamer stond
open en bij het licht van de bliksem kon je op haar bureau stereometrische
tekeningen zien liggen. ’Ik zal haar even beter toedekken,’ zei Vera liefdevol. Dirk
trok onderdehand zijn pyama aan. Vera kwam in bed en gezellig kwam hij achter
haar liggen. ‘Die trui is prachtig,’ dacht hij, ‘het is zoiets als een legendarische
Tarnkappe, maar dan nog veel mooier, een Liebeskappe is het. Je trekt de trui maar
aan en meteen beginnen de prettige gedachten. Je hebt werkelijk de meest
verrukkelijke dromen.’ Hij dacht aan het vliegen met Juliette. Het vliegen in het
donker met een deken over je heen en onder die deken nog een leuk persoontje.
De steward had in plaats van lippen een roodborstensnavel, net als de piloot. De
champagne was lekker. De vleugels van het toestel klapperden als die van een
vogel, Dirk had zo lekker in het donker gezeten, een prachtig avontuur. Ze zat met
haar benen over zijn
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benen. Toen zijn hand langs haar been streek voelde hij eerst het schoentje, hij
begon bij de hak, toen ging hij omhoog naar de knie. Glinsterende gladde nylons,
de hand onder de rok, ze had de hand niet weggeduwd, de rand van de kous, hier
werd het al warmer, de jarretel, het blote dijenvlees, heerlijk, hij bevond zich al op
glibberig terrein.’ Dat alles onder een grote ruige plaid uit Schotland. Vliegen naar
Australië. De lampjes uit, de fluisterende steward. Alles hoog boven de grond. De
piloot met zijn grappige snaveltje, de kip, de champagne, de kaviaar, ‘Rolls Royces
op Elyseesche velden en wijn van het pauselijk slot,’ ‘Vliegen is heerlijk,’ merkte
Dirk zachtjes op. ‘Daar moet jij rekening mee houden,’ zei Vera, ‘over een paar jaar
varen onze passagierschepen leeg heen en weer, iedereen gaat vliegen.’ ‘Mijn zorg
is dat niet meer,’ dacht Dirk. Het ondeugende ding onder aan zijn buik nam de
grootte en hardheid van een uit de kluiten gewassen, nog groene, banaan aan en
drukte nu tegen Vera's billen. ‘Wat heb je?’ vroeg ze zacht, ‘heb je nu ineens zin?’
Twintig minuten later knipte Dirk het licht in de kamer aan. Zijn vrouw waste zich.
‘Heerlijk,’ zei ze tevreden. ‘Ja,’ zei Dirk, ‘het was iets heel moois dit keer.’ Maar hij
zweeg over het feit dat zijn gedachten heel ergens anders waren geweest. Er was
één bezwarende gedachte: ‘Hoe hou ik die trui voor Vera verborgen? En als ze hem
ziet, hoe moet ik dan voorkomen dat ze er achter komt dat het een oude trui van
Juliette Caroll is?’ Met die gedachte sliep hij in.

V
De volgende dag was Dirk ondanks de korte slaap uit zichzelf om halfacht wakker
geworden. Vera had het ontbijt al klaargemaakt. Hij hoorde van buiten de geluiden
van de ontwakende stad. De havenstadronkte als het ware om hem heen. ‘Lieve
God,’ dacht hij, ‘dit alles maak ik maar één keer mee. Er is geen hiervoormaals, er
is geen hiernamaals. Het leven is een lichtflits tussen twee eeuwigheden duisternis.
Het is griezelig om te bedenken. Deze dag wordt maar eenmaal meegemaakt. Dit
ontwaken is een unicum in de wereldgeschiedenis. Het ontwaken van Dirk Olieslager
op deze ochtend komt nooit meer terug. Lichte hartkwaal heeft hij. Maar de dood
vreest hij niet, hij heeft iets moois gemaakt van zijn leven. Veel gelezen, groot reder,
best zakenman, vriendelijk karakter, maar één zwakheid: teveel in gedachten bij
een vreemde vrouw.’ Hij ging op de rand van zijn bed zitten en stak een pijp op. Hij
dronk wat water en rookte voorzichtig en met veel plezier de pijp. Een vliegtuig ging
laag over, op de Maas loeide een schip, sleepboten floten, vogels floten. De
rommelige hoop dekens aan het voeteneind
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van het bed komt in deze vorm in der eeuwigheid niet meer terug. Dirk ziet het en
als hij dood is zal hij zich niets herinneren. Niet de rederij, niet Vera, niet zijn zoons
(die hij jammer genoeg zo weinig ziet en die niet opgewonden babbelen met de
waterschout en de kapiteins van de schepen van de NSM), niet de vorm van de naar
het voeteneind getrapte dekens en lakens op deze dag, niet The scarlet letter van
Hawthorne, niet Juliette Caroll, niets, niets zal er zijn. ‘Carpe diem!’
Hij waste zich en kleedde zich aan, hij ging naar beneden en ontbeet met zijn
vrouw en Evelien. Halverwege de maaltijd verslikte hij zich in een croissant. Hij
rende naar boven en smeet de deur van zijn kamer open. In een open lade van zijn
mahoniehouten bureau lag open en bloot de trui. Hij hing hem op een hangertje bij
zijn andere truien, bij zijn fraai gesneden pakken, zijn modieuze overhemden. Hij
hing de trui zo weg dat hij niet opviel. Belachelijk, ik hoef hem toch niet te verbergen
onder het matras van de divan op mijn kamer? Het geheim hangt in mijn klerenkast
als de zon voor ieder zichtbaar in het luchtledig. Iedereen mag de trui zien en als
Vera vraagt waar die trui vandaan komt, zeg ik dat ik hem al jaren heb. Heel
eenvoudig. Het zou mijn eigen trui kunnen zijn. Hij past me precies, (de schat!).
Toch lijkt het een beetje op een Rembrandt of een Ruysdael in een uitdragerij. Nu
ja, hij maakte zich geen zorgen. Hij zou er nooit met Vera over praten. Maar Evelien
zou hem aan kunnen trekken om erin te tennissen of te volleyballen met haar
baldadige vriendinnen met hun spelletjes. Hij ging weer naar beneden en nam even
de krant door. Snel dronk hij zijn koffie en nam nog iets te eten. Zijn vrouw perste
twee grapefruits voor hem uit. Onder het drinken van het lekkere frisse sap nam hij
zijn pilletjes. Evelien zat Jules Verne te lezen. Haar schooltas vol met stereometrische
ontwerpen (waar ze niets van begreep), vol met vertalingen van Ovidius en ook nog
een aardig geschiedenisboek dat geschreven was door een zekere doctor Dobber.
Om halfnegen bracht hij zijn dochter naar school. Ze zag er zo leuk en onschuldig
uit. Hij schaamde zich tegenover haar als hij dacht aan de afgelopen nacht. Hij
stopte bij het gymnasium, zijn dochter stapte uit, met haar linkervoet precies in een
diepe plas. ‘Oeps,’ lachte ze. Ze zwaaide en zond een handkus in de richting van
haar vader. Op een holletje verdween ze in het statige gebouw. Vijf minuten later
stond de Mercedes voor een rood stoplicht. ‘Idioot,’ dacht Dirk, ‘ook dit maar één
keer, voor rood licht staan, straks de Maas oversteken, beseffen hoeveel ik hou van
Vera en Evelien, en tegelijk die trui!, terwijl een hond een eindje verderop
nieuwsgierig door de spijlen van de brug naar beneden staat te kijken, daar
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komt juist een aak voorbij en de schippersvrouw hangt haar was op...’ Er werd
getoeterd, hij reed verder. Toen hij de hond passeerde stond hij aan een
vrouwtjeshond te ruiken. Dat alles maar eenmaal. Het komt en het is voorbij. Hoe
moet men van het leven genieten? Toen hij op de rederij aankwam begaf hij zich
regelrecht naar zijn kamer. Daar werd hij opgebeld door Hans. ‘Je zou me toch op
komen halen?’ vroeg deze. Wat een gedonder. Er moest nu een heleboel geregeld
worden! Hoe maak ik Hans zo snel mogelijk eigenaar en directeur van de
maatschappij? En wat zullen de mensen zeggen als ik met zo'n weltfremde figuur
aan kom stappen? ‘Ik kom je nu onmiddellijk halen,’ zei Dirk, ‘het spijt me, maar ik
had ook zoveel aan mijn kop.’ Toen Dirk bij Hans aankwam zag hij dat deze een
keurig pak had aangetrokken. Hij was om acht uur in de morgen al bij een kapper
geweest. Zijn haar zat piekfijn. Hans' bureau, de geheime, wonderlijke weide waar
Erasmus' leven zich in zijn geheel, van geboorte tot dood voor de tweede maal
afspeelde, in talloze aantekeningen op vloeitjes, luciferdoosjes, klepjes van
sigarettendoosjes, honderden paperassen en tientallen boeken, leek eenzaam en
verlaten. ‘Goodbye Erasmus,’ lachte Hans en zei tegen Dirk: ‘Merkwaardig, ik voel
me als een kogel uit een kanon die al een minuut lang op weg is naar zijn doel,
ineens bedenkt de kogel zich, hij wijzigt zijn koers negentig graden en zoekt een
heel ander doel... Denk je dat ik gelukkig zal worden als zakenman? Ik was gelukkig
als geleerde, als kenner, maar altijd heb ik gedacht... dat ik iets anders moest doen.’
‘Het zal wel goed met je gaan,’ zei Dirk geruststellend, ‘ik voor mij zie maar twee
mogelijkheden. Over een maand moet je met een gouden handdruk de rederij
verlaten en de andere is dat juist jij de rederij tot bloei zal brengen. In ieder geval
zul je het anders doen dan ik. De maatschappij heeft grote behoefte aan knappe
koppen die naïef, kinderlijk en impulsief zijn...’
De daarop volgende weken droeg Dirk Olieslager al zijn kennis die hij van schepen,
transporten over zee en rederijen had over aan Hans. Het duizelde Hans van de
cognossementen, de waterschout, de monsterboekjes, het havengeld, het hele
Wetboek van Koophandel moest hij uit zijn hoofd leren. Hij leerde hoe zich te
gedragen als zakenman. Hij kreeg handboeken over economie te bestuderen. ‘Ik
blijf nog twee maanden en onderdehand ben jij mijn tweede man,’ zei Dirk, ‘zo zul
je alles leren, tonnage, stuwen van een schip, waterverplaatsing, stabilisatievinnen,
gages voor stuurlui, bevoegdheden van de kapitein, moeilijkheden die
aandeelhouders kunnen maken. Vraag en aanbod daar moet je altijd aan denken,’
doceerde Dirk. ‘Hier! Wat heb ik hier? Het verzekeringsadvies over een aanvaring
in de
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Indische Oceaan. Ik zal je eens wat moeilijks vragen. Een schip ligt aan de kade.
Een hijskraan komt aanrijden maar heeft zijn arm te laag. De hijskraan veegt de pijp
van het schip... Is dat een aanvaring? Je moet de juridische kneepjes van het vak
leren kennen. Nee! Het is een botsing waarbij een schip betrokken is, maar het is
geen aanvaring. Weet je nog dat de Kolchoz Oezbekistana, een Russisch
vrachtschip, in de mist tegen de Hembrug opvoer? Ja... in het Noordzeekanaal.
Wist je dat Hein Donner en Harry Mulisch aan boord van dat schip waren? Grappig,
ik weet precies hoe het is gegaan. Het was opzet. Kijk dat is nou een aanvaring in
de typische juridische zin, hoewel een brug geen schip is...’ Het duizelde Hans. Als
Erasmuskenner was er maar één ding dat hij goed begreep: de Schutznorm bij de
onrechtmatige daad. ‘Als er in een straat een bord staat waarop staat: ‘Niet harder
rijden dan vijftig kilometer’ en er komt een zwaar geladen vrachtwagen die met een
gang van tachtig kilometer door de straat rijdt, ten gevolge waarvan een huis geheel
in elkaar zakt, dan kan de eigenaar van het huis of de verzekeraar van de eigenaar
van het huis niet de chauffeur of de eigenaar van de vrachtwagen aanspreken voor
de schade op grond van het overtreden van de voorgeschreven snelheid door de
vrachtwagen: het bord ‘Niet harder dan vijftig kilometer rijden’ staat er om de
verkeersveiligheid gunstig te beïnvloeden, maar niet om eigenaars van huizen te
beschermen, huizen die door de trillingen van een te snel rijdende vrachtwagen in
elkaar kunnen zakken. Er is natuurlijk een verband tussen daad en schade, er is
ook schuld, maar de Schutznorm verhindert een actie op grond van dat bord. Je
moet je in dit geval afvragen of de chauffeur op een andere manier aangepakt kan
worden. Kon de chauffeur voorzien dat het redelijkerwijs te verwachten gevolg van
zijn te hard rijden zou zijn dat een heel huis in elkaar stort? Nee. Ken je het
’Pantoffel-Eierschedelarrest’ al? Een man werpt in woede zijn pantoffel naar het
hoofd van zijn vrouw. De vrouw valt dood neer. Haar schedel was te dun. Dat had
de man niet kunnen voorzien. Hij had volgens de letter van de wet doodslag gepleegd
maar er was een strafuitsluitingsgrond waardoor hij niet in de gevangenis kwam: hij
had de gevolgen van zijn pantoffelsmijterij niet kunnen voorzien. Naar miljoenen
mensen kun je rustig een pantoffel mikken. Miljoenen hoofden blijven ongeschonden
door de klap van een pantoffel tegen het schedeldak. De mensen blijven hun kopje
koffie drinken. Iemand zal denken: ’Verdomd, hij smijt, dan smijt ik ook.’ En dan nog
iets heel anders: Hypotheek kan je nemen op een huis omdat het onroerend goed
is. Voor roerend goed kennen wij iets anders, een variant van hypotheek: de instelling
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pandgeven. Nu zou je zeggen wat is er roerender dan een schip? Het vaart over
de hele wereld, het kan door de zee verzwolgen worden. Toch kun je op ieder schip
groter en zwaarder dan vijftig ton een hypotheek nemen. Dat komt omdat zulke
schepen registergoederen zijn. Ze staan door hun belangrijkheid en grootheid
ingeschreven in een speciaal scheepskadaster zoals huizen in het
gemeentekadaster.’
Dirk ging weken door met vertellen en maakte van de godkundige binnen korte
tijd een econoom en een jurist. Hans had op zijn oude dag nog de gave om veel
nieuwe begrippen en denksystemen in zijn geest op te nemen en Dirk stond ervan
versteld hoe snel Hans ingewerkt raakte. Toen de reder aan zijn vrouw vertelde dat
hij wilde ophouden met werken en de rederij aan zijn vriend wilde overdoen, ging
ze rustig door met uiensnijden. ‘Denk je dan dat Hans de beslissingen die nodig zijn
voor een goed beheer van en winsttrekking uit een rederij kan nemen?’ vroeg ze.
‘Ja, beslist,’ zei Dirk, ‘die jongen is niet gek. Jij vindt hem toch ook aardig is het niet?
Jij bent toch erg op Hans gesteld, ja dat weet ik zeker. Het is namelijk zo dat ik Hans
mijn vijftien procent preferente aandelen wil geven. De overblijvende veertig procent
verkoop ik en zo zullen we nog rijker zijn dan we al waren en Hans heeft dan ook
plezier. Hij speelt op de rederij als een kleine jongen met zijn electrische trein en
zijn andere speelgoed. Een kinderlijke, speelse en knappe kop leert alles. Je zal
zien dat hij het goed doet. Ja!, hij is een geboren regelaar.’
De aandeelhouders stonden twee maanden later raar te kijken van het feit dat
doctor Hans Pasen het voortaan voor het zeggen zou hebben in de rederij. Hans
wreef zich in zijn handen: de kranen, de kaden, de schepen, de gebouwen, dat alles
was nu eigenlijk van hem. Hij had al wonderlijke plannetjes ontwikkeld maar wilde
de aandeelhouders niet meteen tegen zich in het harnas jagen. Af en toe schreef
hij een kaart aan Juliette Caroll en altijd beantwoordde ze die binnen een week.
Een jaar nadat Pasen de rederij had overgenomen (hij kon goed opschieten met
de andere reders in Rotterdam, met de leiders van de Havenvereniging Zuid en
vooral met zijn eigen kapiteins) kreeg hij een kaart van Juliette uit Japan, ze was
daar nu in een film aan het spelen. ‘Hoe het komt,’ schreef ze, ‘dat weet ik niet,
maar hier moet ik steeds aan je denken. Weet je dat ik vannacht van je heb
gedroomd? Ik droomde dat je mijn vader was. Draag je mijn trui nog wel eens en
denk je dan aan mij? Groeten en een kusje van je toegenegen Juliette. P.S. ik heb
mijn haar kort laten knippen. Overmorgen heb ik misschien een leuke foto van me,
zal ik je die toesturen? Ik ben ook iets afge-
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vallen en ik rook al een maand niet meer. De foto komt in Playboy.’ Toen Hans die
kaart las sloeg hij zich voor zijn hoofd. Voor de donder dacht hij, die trui is mij als
aandenken gegeven, ik geloof niet dat hij allereerst bedoeld was om mij tegen de
kou te beschermen, nee, daarvoor heeft ze hem niet gegeven, wat moet ik haar nu
zeggen? Hij dacht er twee dagen over na en onderwijl deed hij zaken. Hij was blijven
wonen in zijn eenvoudige vrijgezellenwoning, maar wel had hij nu een auto, een
Amerikaanse wagen met chauffeur. Terwijl hij op de achterbank zat te lezen (er was
inmiddels een andere Erasmuskenner gekomen die zijn werk bij het genootschap
had overgenomen, maar Hans werd node gemist bij de totstandkoming van de
Opera Omnia van Erasmus) liet hij zich naar Noordwijk rijden. Het was zomer. Hij
nam een duik in zee en kleedde zich voor het diner. Na het eten trok hij zich in zijn
hotelkamer terug (de chauffeur zat intussen naar een voetbalwedstrijd op de televisie
te kijken) en begon een lange brief aan Juliette te schrijven. Hij legde heel omstandig
uit hoe een goede vriend van hem, hij legde de nadruk op de intieme, gezellige
etentjes met Dirk en Vera, zo verzot was op haar voorkomen en haar manier van
spelen dat hij zijn hele rederij had gegeven in ruil voor háár trui. En hij vertelde zijn
oude vriendin hoe blij hij was dat het zo was gelopen. ‘Het zou zo voorspelbaar en
saai zijn geweest als ik als Erasmuskenner mijn leven had beëindigd, nu zal ik als
reder sterven,’ schreef hij, ‘en je kunt je niet voorstellen hoe ik me in mijn sas voel.
Wanneer ben je weer in New York? Ik zou het leuk vinden je thuis eens op te zoeken
en je mijn wedervaren van de laatste tijd te vertellen. Ik zou dan op een van mijn
eigen schepen naar je toe kunnen varen. Heb je wel eens een schip gezien van de
NSM? Grote maatschappij hoor! Ik ben echt toe aan vakantie en ik zou het leuk
vinden om je te zien. Dan zou ik je ook om vergeving willen vragen voor mijn
gehannes met je trui. Mocht je echter lange tijd in Hollywood zijn dan vaar ik naar
New York en vlieg ik de tweede helft van de reis. Ik stuur deze brief nu maar naar
je secretaresse want ik weet niet waar je bent. Hier heb ik trouwens nog een paar
boeken die je echt moet lezen.’ (Hij stuurde haar zijn zes lievelingsboeken uit de
negentiende eeuw ‘in vouwe dezes’ toe). ‘Ja, waar zit je nu? In Japan, Australië,
Zuid-Amerika, New York of in je nieuwe huis aan de Sunset Boulevard? Heb je wel
eens die film gezien die naar die straat is genoemd? Dat vind ik één van de mooiste
films die ik gezien heb. Hou je haaks en groetjes van je Hans. Maak je niet te druk
om je laatste echtscheiding. Ik raad je aan om nu maar niet meer te trouwen. Ik heb
nog nooit een vrouw aangeraakt - dat is overdreven, ik heb ook mijn Sturm und
Drang gehad - en het is
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me goed bevallen. Nu vraag ik het je nogmaals: wees niet boos op me dat ik die
trui heb weggegeven, maar ik weet al dat je het niet erg vindt. Je zou me moeten
zien achter mijn grote bureau met de vier telefoontoestellen en de modellen van de
grootste schepen in vitrines op mijn werkkamer. Je zou me niet meer herkennen.
Ik stop nu want er is een belangrijke voetbalwedstrijd aan de gang. Vroeger zei
voetballen me niets, maar tegenwoordig ben ik er gek op. O ja, ik vind het nodig dat
je Frans leert. Als je Madame Bovary wilt lezen moet je dat in het Frans doen en
niet in het Engels. Ik heb nog een mooie tweede druk met opdracht van de schrijver
aan een madame Glignancourt geboren Renodoux. Je laatste film was heel boeiend
maar iets te gewaagd en te pikant. En nu sluit ik, ik stuur je een handdruk en een
kus! Hans.’
Een week later ontving Juliette de brief in haar grote huis in Hollywood. Ze lag in
de tuin te zonnen en een boek te lezen. Ze droeg een rose eendelig badpak waarvan
de rug tot aan de bilnaad was uitgesneden, aan haar voetjes droeg ze rode
schoentjes met hoge hakken en haar haar viel los neer. Het is niet te beschrijven
hoe blij ze was met een dikke brief van haar vriend Pasen! Hij was iemand die ze
hoger schatte dan de meeste mannen die ze kende. Het boek (Pnin van Nabokov)
was iets te moeilijk voor haar, ze kon er haar gedachten niet goed bijhouden en de
dubbele bodems ontgingen haar. Ze scheurde de brief open en las hem haastig
door. Toen ze de brief uit had was ze kwaad, ze was ziedend en woedend. Haar
trui verkwanseld door doctor Pasen aan een fetisjist in ruil voor een hele rederij!
Hans Pasen was de enige man geweest tot nog toe die haar voor vol had aangezien.
ER was iemand die haar wist te schatten naar waarde. Ja, ze had een waarde, ze
had haar verstand! Door miljoenen mannen aanbeden, had ze in eenzaamheid
overal gezocht naar een man als Pasen. Ze had zich voorgenomen hem in Rotterdam
op te zoeken. Nu ze deze brief had ontvangen was ze ook in hem teleurgesteld.
Een smerige zaak. De sex leek uitgevonden om Juliette Caroll het leven tot een hel
te maken. Hoe kon een vent zijn rederij geven in ruil voor een truitje? Gisteren had
ze een boek gelezen van haar laatste man. Van hem, een schrijver, was ze nu twee
jaar gescheiden. Hij had haar in het boek volkomen kapot gemaakt. Niets was van
haar heel gebleven. Ze was een hoer en anders niet. Een domme snol. Twee weken
geleden was ze met de president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika naar
bed geweest en twee dagen later hadden de foto's in de krant gestaan met de
smerigste artikelen erbij. Trouwen met de president en, als hij zich terugtrok uit zijn
ambt, rustig gaan wonen op het land met poezen, honden, geiten en
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kippen in en om het huis, dat wilde ze. Het kon niet: hij was al getrouwd en zijn
verhouding met Juliette berustte volgens hem op een ‘vergissing’. Even eenzaam
en verlaten als zij was er geen vrouw op de wereld te vinden. Ze sloot zich op in
haar kamer. Ze belde een krant en gaf de volgende advertentie op: ‘Niet onknappe
blondine van 28 jaar zoekt lieve toegewijde man, inkomsten niet belangrijk.’ Daarna
probeerde zij Andersen te lezen. Ze begreep niets van de eenvoudige teksten. Het
avondeten kotste ze na een uur uit. Tot vier uur in de nacht lag ze wakker. Die
meneer Dirk Olieslager was de druppel die de emmer had doen overlopen. Ze
walgde van hem en van zichzelf. Ze slofte naar haar bad en liet het vollopen met
lauw water. Toen het haast vol was ging ze erin liggen. Ze had een vleesmes bij
zich, onder water sneed ze zich haar hals af tot op het bot van de nekwervels. Ze
voelde geen pijn. Dood, zoete dood! Liever niets dan eenzaamheid...

VI
Na de overdracht van de rederij aan Hans, nu een jaar geleden was Dirk Olieslager
samen met Vera en Evelien naar de Achterhoek verhuisd. Hij woonde vlak bij de
Duitse grens, in een tamelijk luxueus houten huis, het was een huis dat ontworpen
was in Tsjechoslowakije, maar hier neergezet door de firma Bruynzeel. Achter het
huis waren stallen waar dure rijpaarden werden verzorgd. Voor het huis was een
tuin, er was een oprijlaan van een kilometer lang. Vanuit de huiskamer zag je een
bos, maar precies in het midden was in het bos een gaping zoals een scheiding in
het haar. Daar was een grasveld van honderd meter van bos tot bos. Af en toe
hoorde je het in de verte rommelen, ineens verscheen er dan een trein in de
scheiding, hij raasde over het grasland om onmiddellijk weer in het andere bos te
verdwijnen. Leuk om te zien omdat de trein zo klein leek. Soms riepen de bezoekers,
als Dirk hen opmerkzaam had gemaakt op het gerommel en naar de scheiding
wees: ‘Hela, een echte trein! Wat enigjes! Formidabel! Het is net of die trein er alleen
voor ons rijdt...’
De verhuizing had nog heel wat voeten in de aarde gehad. Dirk was nu drie en
vijftig en voelde zich goed. De dokter had een paar uur met Vera gesproken en zij
was toen bang geworden. De kwaal van haar man was ernstiger dan Dirk zelf
vermoedde. Het zou volgens de dokter heel gunstig zijn als hij zich uit de havenstad
met zijn gejaagde leven terugtrok en op het land ging wonen. De specialist hemelde
Dirk geweldig op dat hij zijn rederij zomaar aan zijn beste vriend had gegeven. ‘Ja,
Dirk is nobel,’ zuchtte Vera, ‘misschien ben ik hem niet waard.’ Nu ze hier woonde
was ze erg te-
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vreden. Ze had Dirk altijd in de buurt, hij was steeds bezig met zijn paarden. Hij had
een beroemde Engelse pikeur aan weten te trekken en in twee kleine huisjes in de
buurt woonden twee jockeys uit Frankrijk. De laatste maanden had Dirk in Den Haag
en Berlijn bij verschillende concours hippiques eerste prijzen gewonnen. In de
kranten werd over zijn paarden geschreven. Zoals hij vroeger zijn geld belegde in
schepen, zo belegde hij nu in paarden. De pikeur heette Mr. William en dronk tamelijk
veel. Driemaal in de week kwam hij uit Den Haag en inspecteerde de uitwerpselen
van de paarden, hij betastte de benen der dieren, hij schold de bedienden uit als
de manen niet goed gekamd waren, als er rommel aan een staart zat, als de dieren
naar zijn gevoel op de tocht stonden en als het koperwerk niet oogverblindend glom!
Dirk wist dat hij alles aan Mr. William had te danken. Zonder zijn toedoen zouden
er nooit prijzen zijn gewonnen. Er werden paarden verkocht en de fraaiste
raspaardjes kwamen er voor in de plaats. Evelien zat op het gymnasium in Zutphen,
net als vroeger bracht en haalde Dirk haar in zijn Mercedes altijd naar en van het
gymnasium. Dit jaar zou ze eindexamen doen en dan wilde ze psychologie gaan
studeren in Leiden...
Deze dag was een mooie zomerdag, het was augustus. Een paar dagen geleden
waren Dirk en Vera nog bij Hans geweest. Ze hadden op zijn kamer heerlijk gegeten.
Hij liet het eten niet meer uit een restaurant halen maar alles kwam uit de keuken
van de rederij. Dirk vond het prettig om de kookkunst van een van zijn beste koks
van vroeger te herkennen. Hans en Dirk hadden lang over de rederij gepraat. Vera
had het over haar zoons. Er was een heel vertrouwde sfeer. Het tafellaken kwam
dit keer ook van de rederij. Dirk dacht met plezier aan het etentje terug. Deze ochtend
had hij eerst een paar uur Tsjechov gelezen. Toen was hij gaan rijden op zijn
lievelingspaard. De douaniers kenden hem al en groetten: ‘Grüss Gott, Herr von
Olieschläger.’ Hij had ongeveer drie uur gereden en voelde zich opperbest. Er waren
iedere dag nog steken in zijn hart en hij was daar bang voor. Het was hem of hij
dobberde op een spiegelgladde zee, op de bodem lagen griezelige monsters, zwarte
grote gedaanten, die lagen daar altijd stil, maar soms bewogen ze en kwamen naar
boven... Ze kwamen naar boven om de roeiboot om te werpen en Dirk mee te nemen
naar de zwarte bodem. Maar halverwege gaven de dieren het altijd weer op, ze
aarzelden en zonder hun staarten of vangarmen te bewegen zakten ze weer met
gesloten ogen naar beneden om in het zand neer te komen waar ze verder sliepen.
Dirk bezocht iedere twee maanden een dokter in een Amsterdams ziekenhuis en
liet zich daar helemaal onderzoeken. Het hart sloeg enigszins onre-
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gelmatig, maar echt zorg hoefde hij zich niet te maken. ‘U kunt over twee minuten
dood neervallen, maar ook pas over tien jaar!’ Hij had op zijn paard gereden in zijn
trui, zijn lievelingstrui die nu al iets meer dan een jaar in zijn bezit was. Vera was
een beetje argwanend tegenover dat gedoe van Dirk met die trui. Hij koesterde het
ding gewoon! Hij waste de trui zelf en niemand mocht eraan komen. Soms vroeg
ze: ‘Wat is er nu toch eigenlijk met die trui?’ Hij bloosde dan en zei: ‘Ach niets schatje,
dat ding zit me als gegoten, hij zit fijn.’ Hans had woord gehouden en had zich nooit
iets tegenover Vera over het kledingstuk laten ontvallen. In het bos bij Gölenkamp
(Duitsland) had Dirk een stuk wit papier, een prop op het mos tussen de bomen
zien liggen. Hij had het opgeraapt en gelezen: ‘Ich hab’ das Glück gefunden. Klara
wird meine Frau sein, Klare rein und fein, schliesslich bist du mein! Hejo!’ Een half
uur later was Dirk een everzwijn tegengekomen dat rustig onder de struiken in de
grond bleef wroeten met zijn lange snuit. Het dier zocht iets, en trok zich niets van
het paard en zijn berijder aan. In gedachten was Dirk hier met Juliette, hij wreef met
zijn linkerhand over de rechtermouw, greep naar zijn hart en glimlachte. Hij dacht
aan het verhaal Het huis met de loggia van de Rus. Hij begreep het verhaal niet
helemaal. Hij was blij omdat hij de trui aanhad. Er stond zoveel wind dat de trui net
niet te warm was. Hij voelde zich zoals eens Erasmus en honderden gedachten
tolden door zijn hoofd, herinneringen, grapjes. Op een heuvel stond hij stil, je had
van hier een uitzicht van kilometers in het rond. Daar in het westen, achter die
zandvlakte moest zijn huis ergens zijn. Een leeuwerik zong, een wielewaal vloog
voorbij, kwartels scharrelden op de grond. In de verte klepte een klokje. Geen geluid
van sirenes of auto's, prachtige natuur, op een kwartier rijdens afstand was een
ruïne van een achttiende-eeuws herenhuis. Zijn hersens werkten op volle toeren
en hij was vrolijk, net als Erasmus ooit op zijn paard in de Alpen. Een kleine kronkel
onder het schedeldak van de ene man die de tweede niet had, maakte dat de eerste
wereldberoemd werd en iedereen na zijn dood aan het lachen kon maken. (Dirk is
nu dood en over twintig jaar zal men hem nagenoeg vergeten zijn. Op de rederij zal
een oude bediende nog eens zeggen: ‘Weet je nog hoe het was onder meneer
Olieslager?’ dat is al). Op een draf was Dirk naar huis gereden. Zoals Mr. William
voor de paarden zorgde, zo zorgde Dirk voor de trui. Hij borstelde het ding voorzichtig
af en hing hem weg op een veilige plek. Hij trok een jekkertje aan en liep naar het
dorp om de krant te kopen. Toen hij terug was begon hij de krant te lezen in een
gemakkelijke stoel. Hij zette de radio aan en uit de luidspreker klonken liede-
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ren van Gounod, gezongen door een vrouw. In de verte kwam de trein voorbij, het
gerommel was haast niet hoorbaar. Het kerkklokje tingelde. Aangenaam lang tingelde
het, het was twaalf uur. Hij legde de krant weg en begon weer Tsjechov te lezen.
Ditmaal Mijn leven. Het verhaal van een provinciaal. Ieder ogenblik schoot Dirk in
de lach. Om één uur zette hij de radio aan om het nieuws te horen. Hij was iets te
laat en hoorde alleen maar: ‘...diepe verslagenheid maakt zich meester van de hele
filmwereld, het was waarschijnlijk zelfmoord. Juliette Caroll heeft achttien films op
haar naam staan waarvan er zeker vier door deskundigen tot de beste van deze
eeuw worden gerekend. Het weer. Aanhoudend zonneschijn, oplopende
temperaturen, maar vannacht hier en daar een bui. Korte samenvatting van het
nieuws: Juliette Caroll, de beroemde filmster heeft zich gisteravond zes uur namiddag
Europese tijd van het leven beroofd...’ Dirk zette de radio uit en liep het veld in. Hij
liep ongeveer een half uur. Toen viel hij neer onder een rododendronstruik en begon
te snikken. Nooit van zijn leven had hij zo gehuild. De tranen vielen op de rulle grond
en de grond zoog alle leed op. Twee uur bleef hij zo liggen. Toen hoorde hij in de
verte de stem van Vera: ‘Dirk!... Dirk!..., waar zit je nu toch? Dirk!... Dirk!...’ Hij stond
op en begon naar zijn vrouw toe te lopen. Hij omhelsde haar. ‘Wat is er?’ vroeg ze
verschrikt. ‘Mijn hart,’ stamelde hij, ‘zo'n pijn, ik ga maar even op bed liggen. Een
uur of twee is wel voldoende. En laat niemand me storen.’ Vera droeg te onhandige
schoenen om mee door het veld te lopen. Pas een uur later was Dirk op zijn kamer.
Hij deed de deur op slot, kleedde zich geheel uit, trok de trui aan en begon onder
de dekens weer zachtjes te snikken. Hij omhelsde het kussen en dacht steeds:
‘Juliette, Juliette, hoe heb je zoiets kunnen doen? Ik begrijp het niet...’

VII
Haast tien jaar zijn er nu voorbijgegaan en het is augustus 1972 geworden. In
Rotterdam heeft iedereen het over doctor Pasen. Hij is een handige reder geworden.
De oude theoloog heeft de aandeelhouders ervan weten te overtuigen dat het
merendeel van het kapitaal van de NSM in een nieuwe maatschappij moet worden
gestoken. Tussen Rotterdam en Hoek van Holland verschijnt iets geheel nieuws:
de European Container Terminal. Schepen komen aanvaren die speciaal zijn
ingericht voor het vervoer van containers. Containers zijn koekblikken van twintig
meter lang, drie meter breed en hoog, dus net zo lang als de oplegger van een
vrachtwagen. In Singapore laadt men een container (die men gemakkelijk van wielen
kan
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voorzien) vol met brilmonturen. Het voordeel is dat je nu niet honderden kisten
voorzichtig hoeft in te pakken. Een groter voordeel is dat de laaden lostijd van een
schip veel korter wordt. Bij containervervoer heb je minder havenarbeiders nodig.
Het is de manier van vrachtvervoer van de toekomst. Haast alle ouderwetse
vrachtschepen van de NSM zijn verkocht. De aandeelhouders zijn tevreden want
hun winst blijft binnenstromen. Zeezeilers beweren dat containers afschuwelijke
dingen zijn. In een storm slaat soms zo'n groot gevaarte los van een vrachtschip
en valt in zee. Een halve meter onder het oppervlak van het water blijft zo'n ding
jarenlang in de oceaan drijven, te zwaar om zichtbaar te zijn, te licht om te zinken.
Er zijn al drie oceaanzeilers spoorloos verdwenen. Het verhaal gaat dat ze met de
lange en diepe kiel van hun schip een container hebben geraakt en misschien in
hun slaap verdronken zijn. Dat is het enige bezwaar. Containers zijn ook heel
makkelijk te verstouwen en op het ogenblik bouwt men over de hele wereld schepen
die zijn ingericht voor het vervoer van die dingen. Ze komen in een haven aan, zijn
met speciaal ontworpen grijptrucs gemakkelijk op de grond te zetten. Vier wielen
eronder, een motor ervoor en je hebt een vrachtwagen. De spoorwegen hebben
zich toegelegd op het maken van onderstellen waar de containers precies op passen.
Een trein van tweehonderd wagens is op die manier binnen een halve dag geladen.
Vroeger deed men daar een week over! Aan en op de kaden van de NSM is het heel
wat minder druk geworden. Veel emigranten zijn er niet meer. En als mensen met
vakantie gaan, vliegen ze. Lange tijd hebben de vrachtschepen en de
passagierschepen nagenoeg leeg rondgevaren. Dat was Hans een doorn in het
oog. Nu is er nog maar één passagiersschip: de ‘Wilhelmina’. Die voer vroeger in
vaste lijndienst tussen Rotterdam en New York. Tegenwoordig wordt het schip alleen
nog maar voor plezierreisjes gebruikt. Men noemt dat cruises. Het hele schip is een
groot en luxueus jacht geworden. De overbodig geworden vracht- en
passagiersschepen zijn naar arme landen verkocht. Bij dat alles heeft Hans een
belangrijke vinger in de pap gehad. Dirk is er wel eens verdrietig onder. Het lijkt net
of dat wat hij zijn levenlang heeft opgebouwd nu in een paar jaar door Hans wordt
afgebroken. Maar de oude aandeelhouders zijn niet ontevreden. Het maakt hun
niets uit of ze hun winst trekken uit een romantische manier van vervoer of uit het
containervervoer en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, waar Pasen ook veel
geld heeft ingepompt. Nee, die Hans deed het beslist niet gek. Hij begreep dat de
olie steeds duurder zou worden. Hij heeft nu een zeilschip laten bouwen van
tienduizend ton. Een prachtig schip naar het
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voorbeeld van de negentiende-eeuwse Cutty Sark. Het heeft met Hans aan boord
haar maiden-trip gemaakt naar New York. Het schip (waarvoor Hans in Engeland
ook nog een boegbeeld heeft kunnen vinden) was volgeladen met Delfts blauw.
Toen het in Amerika aankwam was iedereen enthousiast. Het schip had onderweg
in een storm gevaren, maar geen van de geweldige masten, stagen en zeilen was
gebroken of gescheurd. Alleen een kleine stormfok was weggewaaid. Hans had
dagen lang zelf aan het roer gestaan. Hij zag hoe het schip helemaal scheef hing
en de hoeken van de laagste zeilen door het ziedende zeewater sleepten, hij voelde
zich als eens Ismael, de held uit Moby Dick. Het was verbazend om te zien hoe snel
de matrozen leerden, de zeilen te hijsen of te reven. Overigens werd voor de kapitein
de navigatie gedaan met behulp van een satelliet en een computer. Kranten in
Engeland en Amerika stonden vol van het wonder. Kapiteins van andere schepen
hadden de reuzenklipper in volle zee gezien en geschreven dat er geen mooiere
manier van varen was dan zeilen! Een stuntman die Hans. Een grapjas ook om
Delfts blauw te vervoeren op een zeilschip. Hij werd één van de meest getapte
reders ter wereld. Het kapitaal waarmee hij begonnen was was nu al vier maal zo
groot geworden. Op de Franse televisie werd hij geïnterviewd over het voordeel van
het varen op wind- in plaats van op motorkracht. ‘Over honderd jaar zullen we alles
weer zeilende doen,’ was Hans' stellige mening en men gelooft hem! Ach wat aardig
zal dat zijn als zeilschepen weer onze oceanen zullen bevolken. De kranen op de
oude terreinen van de NSM zijn weggehaald. In de overslagplaatsen wonen nu
gastarbeiders. Alles gaat goed en Hans is een topzakenman geworden. Hij heeft
niets meer van dat weltfremde van vroeger. Het is een wonder!

VIII
Het gaat echter slecht met Dirk, de dokter is geweest en heeft hem onderzocht. Hij
moet naar het ziekenhuis. Hij wordt naar het beste ziekenhuis van Utrecht gebracht.
Daar ligt hij nu met zeven slangen en veertien draden verbonden aan futuristische
electrische apparaten, boven zijn hoofd hangen twee flessen waaruit vloeistof in
zijn aderen vloeit. Op een oscillograaf kun je zien hoe zijn hart slaat. Zonder dat
Vera het weet heeft hij de trui meegesmokkeld. Het ding ligt altijd onder zijn
hoofdkussen. 's Nachts sabbelt hij op de trui en als Vera er niet is, stopt Dirk kleine
gaatjes. Hij heeft een maasbal en kan goed met naald en draad overweg. Op een
keer komt Vera op bezoek. Ze ziet dat Dirk zelfs hier de trui bij zich heeft. Ze wordt
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woedend en komt er eindelijk achter wat er nu met dat ding aan de hand is. Ze is
droef en diep teleurgesteld. ‘Nun hast du mir den ersten schmerz getan,’ neuriet ze.
Dirk is geschokt door de emoties. Zijn hart gaat tekeer. De dokter komt en geeft
hem een injectie. Vera blijft waken terwijl hij slaapt. In het holst van de nacht komt
er een Marokkaanse werkster en Vera trekt de trui, de oude dierbare trui, tussen
de dekens vandaan uit het bed. Ze geeft hem aan het vrouwtje en zegt: ‘Goede
dweil voor jou.’ Het vrouwtje neemt de trui dankbaar in ontvangst en begint er de
kamers en de gangen mee te soppen. Voorzichtig dweilt ze om de electronische
apparaten heen. Tegen de ochtend wordt Dirk wakker. Meteen mist hij zijn trui. Hij
rent zijn bed uit en begint koortsachtig te zoeken. (Vera slaapt even in de
gastenkamer). Hij ziet een gastarbeidersvrouwtje een dweil uitwringen. Smartelijk
beseft hij: ‘Al dat grauwe, bruin-gele water komt uit haar trui.’ Hij springt op de trui
af, grist haar het vrouwtje uit handen en bijt erin. Met de trui tussen zijn tanden valt
hij op de grond en vindt de dood. Vijf minuten later komen Vera en een dokter
aangesneld. De dokter zegt: ‘Vlak voor zijn dood moet hij gek geworden zijn.’ Vera
zwijgt. De rigor mortis is nog niet ingetreden en met enige moeite kan de dokter de
oude lappen uit de mond van Dirk krijgen. Het kunstgebit met een gouden vulling
in de hoektand rechtsboven om de prothese op echte tanden te laten lijken, komt
mee naar buiten. Een broeder legt het lijk op een brancard en drapeert er een groot
wit laken overheen. Vera geeft de dweil weer aan de Marokkaanse die vriendelijk
glimlacht. De weduwe begint te wenen en gaat in de gastenkamer nog even naar
bed. De zwarte zware gordijnen zijn potdicht, maar buiten komt de zon stralend op.
Een nieuwe dag begint!
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Levensberichten
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Jelle Hendriks Brouwer
Beetsterzwaag 23 augustus 1900-Leeuwarden 22 januari 1981
De Friese dichter en hoogleraar Jelle Brouwer was een boerenzoon uit
Beetsterzwaag (gemeente Opsterland), in de Friese Wouden. Naar oude Friese
gewoonte liet hij op zijn voornaam zijn vadersnaam volgen, mede om verwarring te
voorkomen met andere dragers van de naam J. Brouwer. Op de HBS te Sneek werd
hij beïnvloed door zijn leraar Nederlands, de Friese dichter P. Sipma, die al een
Phonology and Grammar of Modern West Frisian had uitgegeven en in 1917 tevens
privaat-docent werd in de Friese taal- en letterkunde aan de rijksuniversiteit te
Groningen. Als HBS-er weerde Jelle Brouwer zich vooral in twee idealistische
bewegingen: de Friese beweging en de drankbestrijding. Na zijn eindexamen werkte
hij korte tijd bij een verzekeringsmaatschappij, maar al gauw begon hij met de studie
voor de akte MO-Nederlands, eerst bij prof. De Vooys en J.H. van den Bosch in
Utrecht en in 1922 bij prof. Kluyver aan de Groningse universiteit.
In 1921 had hij een aanstelling gekregen als ambtenaar aan de Provinciale
Bibliotheek van Friesland en aan de (klassieke) Bumabibliotheek te Leeuwarden.
Hij trouwde in 1924 met de muzieklerares en zangeres A.I. Prakke. Zij kregen twee
zoons en een dochter. Brouwer kwam in die tijd naar voren als Fries dichter en
prozaïst, aanvankelijk onder invloed van Douwe Kalma en zijn Jongfriese beweging
van 1915, die op zijn beurt beïnvloed was door de Tachtigers. Toen Kalma's tijdschrift
Frisia in 1925 ophield, vroeg een groepje jonge schrijvers op initiatief van Jac.
Jansen, de latere Utrechtse hoogleraar, aan Brouwer of hij de redactie op zich wilde
nemen van een nieuw letterkundig tijdschrift. Brouwer nam dit aanbod aan, maar
vond dat R.P. Sybesma, die van dit groepje de meest bekende dichter was,
mederedacteur moest worden. Deze deed mee en bedacht de naam De Holder
voor hun nieuwe blad. Dit heeft vier jaar bestaan en werd gewaardeerd wegens zijn
inhoud en typografische verzorging. Voor het laatste waren kunstenaars als E.
Caspers en Joh. Mulders gevraagd, die ook later zo vaak werk van Brouwer hebben
verlucht.
Afzonderlijk verschenen van hem in 1929: Idylle, een verhaal dat op
Schiermonnikoog speelt en As dy oare der net west hie..., een toneelstuk dat hij
samen met B. Tuinstra had geschreven. In 1930 kwam zijn eerste bundel gedichten
uit: De gouden ûre. Drie jaar later volgde Dominé, een verhaal, en in 1934 zijn
tweede bundel: In string fersen. Achteraf had Brouwer minder
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waardering voor veel van zijn jeugdsonnetten. Toen hij in 1962 zijn verzamelbundel
Dúnsân uitgaf, nam hij zowat de helft van De gouden ûre over en liet zestien
sonnetten en een vers over de viering van de eerste mei weg. Maar In string fersen
werd helemaal opgenomen en bovendien twintig latere verzen. Zo vinden we hier
ook het bekende gedicht Kastanjes uit In string fersen, dat vaak op muziek gezet
is en nog vaker vertaald. In 1963 verscheen een bundel van dertien vertalingen,
waarvan drie in het Nederlands, onder meer van G. Stuiveling. Maar veertien jaar
later telde een nieuwe bundeling niet minder dan vier en twintig vertalingen in twintig
talen en tongvallen, wel een bewijs van internationale waardering voor dit vers.
Terugkerend naar de tijd voor de oorlog, zien we hoe Brouwer's belangstelling
voor de Friese literatuur zich historisch verdiepte. Vooral de zeventiende eeuw kreeg
zijn aandacht. Nadat hij in 1935 Ansck in Houck van ds. Johan van Hichtum had
uitgegeven, samen met W. Gs Hellinga, de latere Amsterdamse hoogleraar in de
Nederlandse taalkunde, verscheen in 1936 het verzamelde Friese en Nederlandse
werk van de dichter Gysbert Japicx (1603-1666), bezorgd door het driemanschap
Brouwer, zijn vriend Jac. Haantjes en zijn leermeester P. Sipma. Met de laatste
begon Brouwer in 1937 het Frysk Jierboek, een reeks die een internationaal karakter
kreeg door het werk van Duitse, Zweedse en Britse taalkundigen en van Noordfriese
auteurs. Nog in 1937 besloot hij zijn studie universitair af te maken. Hij deed in dit
jaar zijn staatsexamen gymnasium en legde in 1938 cum laude zijn
kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde af bij prof. Overdiep in
Groningen. Een jaar later verscheen The Early Frisian Studies of Jan van Vliet
(1620-1666) van Brouwer en zijn Engelse vriend A. Campbell, medewerker aan het
Frysk Jierboek en later hoogleraar in het Oudengels aan de universiteit van Oxford.
Ook gaf Brouwer toen Woutir in Tialle van Johan van Hichtum uit. In 1940 publiceerde
hij zijn doctorale scriptie over Jan Jansz. Starter in boekvorm en ook zijn rede over
de zeventiende-eeuwse Burmania-spreekwoorden, die Sipma en hij bij deze
gelegenheid uitgaven.
Daarnaast verschenen er van Brouwer heel wat tijdschriftartikelen. Intussen
weerde hij zich in verschillende besturen van Friese organisaties. Hij was onder
meer secretaris der Provinciale Onderwijsraad van Friesland van het begin (1928)
tot 1940. Deze Onderwijsraad ijverde voor het Fries in het lager onderwijs en stelde
in 1934-35 bijzondere Friese professoraten in aan de universiteiten van Amsterdam
en Utrecht. Ook richtte hij in 1938 te Leeuwarden de Fryske Akademy op, waarvan
Brouwer de eerste secretaris werd. In 1940 moest de Provinciale Bibliotheek van
Friesland een nieuwe
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bibliothecaris hebben en Brouwer leek de aangewezen man. Maar Provinciale Staten
kozen iemand van een andere politieke kleur. Op 28 mei 1941 promoveerde Brouwer
in Groningen cum laude op een dissertatie over Thet Autentica Riocht. Hij gaf hierin
een Oudfriese tekst uit naar drie handschriften. Zijn inleiding was een voortreffelijke
synthese van oude en nieuwe gegevens over dit moeilijk toegankelijke grensgebied
van rechtshistorie en filologie. Anders dan zijn voorgangers op dit terrein schrok hij
er niet voor terug de lastige glossen te ontcijferen. Verder gaf hij een degelijk
commentaar en een woordenlijst bij zijn tekst, een conglomeraat van kanoniek en
Romeins recht en een bron voor de kennis van het Oudfries en de cultuur der late
middeleeuwen.
Brouwer's promotor, de germanist prof. Kapteyn, was in 1940 zeventig geworden
en P. Sipma, sinds 1930 lector in de Friese taal- en letterkunde, zou in 1942 zeventig
worden. Daarom kwam er in 1941 een nieuwe taakverdeling: Brouwer werd kort na
zijn promotie de eerste gewone hoogleraar in het Fries en het Gotisch, terwijl er
voor het Duits een ander werd benoemd. Nog in 1941 hield Brouwer zijn inaugurele
rede over Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) als Fries taalkundige. Zowel de
Friezen als de curatoren der universiteit waren blij met Brouwer, wegens zijn
wetenschappelijk formaat en zijn politieke betrouwbaarheid. Al dachten de Duitsers
misschien de Friezen voor zich te winnen, Brouwer bleef een goed Nederlander.
Hij was sociaal-democraat en antifascist. In 1942 werd hij lid van de Nederlands
Hervormde Kerk. In de Groningse A-kerk is hij gedoopt. Zijn huis herbergde
onderduikers en tenslotte zaten de Brouwers in de laatste oorlogswinter zelf
ondergedoken in Beetsterzwaag.
Dadelijk na de oorlog werd Brouwer lid van de nood-gemeenteraad van Groningen.
Hij werkte intussen aan de opbouw van een Fries Instituut aan de universiteit,
waarvoor hij vooral rechtshistorici aantrok, met het oog op de Oudfriese
rechtsteksten, eerst mr. P. Gerbenzon, de latere hoogleraar, daarna ook mr. M.
Oosterhout. Het voornaamste project werd de materiaalverzameling voor een
Oudfries woordenboek. Later begon hij ook met de voorbereiding van een Middelfries
woordenboek. Vijf promovendi hebben hem in Groningen als promotor gehad, vier
met een dissertatie over een Oud- of Nieuwfries onderwerp: G. Dijkstra (1946), B.W.
van Klaarbergen (1947), W.J. Buma (1949) en A.S. Wadman (1955), terwijl J.
Naarding in 1948 bij hem promoveerde op het Drents.
Zelf publiceerde Brouwer een aantal studies, die ten dele al in de oorlogsjaren
geschreven waren. Zo verscheen in het Frysk Jierboek 1946 een be-
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langrijk onderzoek van laat-Oudfriese persoonsnamen uit Franekeradeel. Hierbij
liet hij zien dat het opdringen van heiligennamen, dat de historicus Huizinga in de
Friese Ommelanden van Groningen aan ontfriesende immigratie uit Drente had
geweten, ook in Franekeradeel had plaats gevonden en niet aan immigratie, maar
aan mode moet worden toegeschreven. Pas in 1948 kwam het vierde deel uit van
de grote Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden, waarvoor Brouwer op
verzoek van Overdiep bijdragen had geleverd over Coster, Rodenburg, Bredero en
Starter. Maar nu beperkte hij zich verder tot studies over het Oud-, Middel- en
Nieuwfries, dat van Oost- en Noordfriesland in Zuid-Sleeswijk inbegrepen.
In de oorlog had Brouwer ook gewerkt aan een geschiedenis van het ‘Selskip’
voor Friese taal en letterkunde dat in 1944 een eeuw bestond. Pas in 1949 kon een
groot gedenkboek verschijnen, waarin hij onder meer de oude contacten met de
Oost- en Noordfriezen had bestudeerd die in de oorlog waren afgebroken. Maar
geleidelijk herstelde Brouwer de wetenschappelijke banden. Op zijn aandringen
kwam in 1948 de Deen P. Jørgensen, de schrijver van een boek Ueber die Herkunft
der Nordfriesen naar Leeuwarden om voor de Fryske Akademy lezingen te houden
over namen en nederzettingsgeschiedenis van Noordfriesland. Zelf hield Brouwer
in 1949 een lezing te Brussel op het derde Internationale Congres voor Naamkunde.
In A Note on Frisian Toponymy besprak hij de oude terpnamen in Friesland en
Groningen en gaf kaartjes van de verspreiding der naamtypen op -werd, -um en
-ens (uit -ingi). In hetzelfde jaar werd hij de eerste voorzitter van het taalkundig en
van het toponymisch (later: naamkundig) werkverband, beide door zijn toedoen
opgericht door de Fryske Akademy.
In een stelling bij zijn proefschrift had Brouwer gepleit voor de instelling van een
Fries doctoraal examen. Toen zijn assistent T.B. Hoekema dit examen later wilde
afleggen, zorgde Brouwer ervoor dat dit in het Academisch Statuut werd opgenomen.
In de herfst van 1951 deed Hoekema zijn examen en daarna hebben veel kandidaten
in een Germaanse taal in Groningen en aan andere universiteiten zijn voorbeeld
gevolgd, vooral in de laatste jaren. In 1950 was Brouwer voorzitter geworden van
het bestuur der ‘Fryske Akademy’ en onder zijn leiding organiseerde deze in juli
1951 een wetenschappelijk congres te Leeuwarden, waar sprekers uit en over
Westfriesland, Groningen, Oost-, Noord- en Nederlands Friesland zich bezonnen
op de studie van Friese namen, taal en geschiedenis. Zo heeft Brouwer oude
contacten hernieuwd en de naoorlogse samenwerking van Nederlandse en Duitse
Friezen en frisisten op gang gebracht, die sinds 1956 zijn beslag
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kreeg in de driejaarlijkse Friese filologencongressen van de Fryske Akademy.
Op het vierde Internationale Naamkundecongres te Uppsala in 1952 is Brouwer
benoemd als Nederlands lid, in het bijzonder voor het Friese gebied, van het
International Committee for Onomastic Sciences (ICOS). In hetzelfde jaar begon hij
met Us Wurk, het eigen tijdschrift van het Fries Instituut te Groningen, en even later
met de Estrikken, een instituutsreeks, waarin teksten en studies verschijnen.
Daarnaast publiceerde hij evenals voor de oorlog verschillende Middelfriese teksten
met aantekeningen in de Magnus-Rige van de Fryske Akademy. Ook begon hij met
een losse reeks boekjes over literaire onderwerpen, zoals Fryske Styl (1952), De
Fryske fjouwerrigel (1953) en Hedendaagse aspecten van de Friese literatuur (1954),
een lezing voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waarvan hij sinds
1941 lid was. Daarnaast schreef hij in 1954 het eerste van zijn reeks biografische
boekjes, waarin hij een goed gebruik maakte van brieven van de overledene, in dit
geval G. Knop als schrijver in en over het Terschellings.
Maar in 1956 kwam er een ommekeer in zijn leven, toen hij na een professoraat
van vijftien jaar afscheid nam van Groningen en afzag van zijn Gotische colleges
en tentamens. Hij werd nu de eerste wetenschappelijke directeur van de Fryske
Akademy te Leeuwarden en tevens bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en
letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Hier hield hij in 1957 zijn inaugurele
rede over De Friese brief in de loop der eeuwen, waarvoor hij ook veel onuitgegeven
Oudfriese brieven gebruikte. Twee Groningse promovendi zijn bij hem in Amsterdam
op Friese onderwerpen gepromoveerd: K. Dijkstra (1962) en H.T.J. Miedema (1961).
Bij de Fryske Akademy concentreerde Brouwer zich op het grote Nieuwfriese
woordenboek in voorbereiding, waarvoor hij een nieuwe opzet maakte, waarna het
schrijven begon. Ook kwamen er materiaalverzamelingen voor dialectwoordenboeken
van het Hindeloopens, Terschellings, Schiermonnikoogs en Bildts. Nog in 1956
werd een begin gemaakt met de driejaarlijkse filologencongressen, waarvan de
lezingen in de reeks Philologia Frisica verschijnen. In 1958 gaf Elsevier de
Encyclopedie van Friesland uit, een standaardwerk dat onder Brouwer's
hoofdredactie tot stand kwam.
In dit jaar, 1958, was het een eeuw geleden dat Eeltsje Halbertsma, de dichter
van het Fries volkslied was overleden. Daarom heeft Brouwer toen een bloemlezing
uit poëzie en proza van deze schrijver laten verschijnen
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met een inleiding en uitvoerige aantekeningen. Dit was het eerste Friese deel in de
reeks Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Nadat een Fries congres in Aurich (Oostfriesland) in 1955
had besloten een ‘Fryske Rie’ op te richten, werd Brouwer de eerste voorzitter van
dit overlegorgaan van Oost-, Noord- en Nederlandse Friezen. Dit geeft om de drie
jaar een gemeenschappelijk Fries jaarboek uit en organiseert dan Friese congressen
(maar in andere jaren dan de Friese filologencongressen). Zo onderhield Brouwer
een intensief contact met Noordfriesland in de eerste plaats, maar ook met
Oostfriesland.
In 1958 leidde hij een studieweek in de Friestalig gebleven kolonie Saterland, ten
zuiden van het ontfrieste Oostfriesland. Hieraan danken we talrijke Saterfriese
boeken en andere publicaties van de Nederlandse Fries P. Kramer, zoals zijn
Saterfries woordenboek dat de Fryske Akademy heeft uitgegeven. Brouwer zelf
schreef heel wat boeken en boekjes over Noordfriese taal- en letterkunde: over het
werk van N.A. Johannsen (in Estrikken van 1956, met anderen), B.P. Möller (en de
Deense hoogleraar H. Möller: 1959), Joh. Hansen (1960), Jens Mungard (1962) en
kleinere studies over A. Johannsen (1968/69), E. Heitmann-Petersen (1974) en H.
Schmidt (1980). Met A. Johannsen, Mungard en Schmidt had hij al voor de oorlog
contact gehad, toen hij hun verzen in de Fryske Jierboeken van 1937-1938 opnam.
Bij zijn zestigste verjaardag ontving Brouwer een feestbundel van meer dan vijftig
Fryske Stúdzies van filologen uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Amerika
en de Scandinavische landen. Wat hijzelf in dit jaar uitgaf, wijst op de breedheid
van zijn belangstelling. Behalve een uitgave van Petrus Baardt's werk uit 1640 en
een boekje over Jac. Haantjes (1899-1956), liet hij onder meer een bundel verzen
verschijnen van de Noordfriese dichter Johannes Hansen (1854-1877), met een
inleiding en aantekeningen. Maar ook kwam toen de vertaling van De tocht mei it
goud (van de Noorse Bank bij de Duitse invasie in 1940) van de Noorse schrijver
Nordahl Grieg, die Brouwer en zijn vrouw hadden gemaakt en voorzien van een
inleiding over Grieg's leven en werk. Al in 1961 is deze herdrukt in hun mooie bundel
Frjemd en dochs eigen, waarin de Brouwers nog tien verhalen van zeven bekende
schrijvers uit Denemarken, Zweden en Noorwegen (in Lands- en Riksmaal) in het
Fries hadden vertaald.
Twee jaar later volgde hun vertaling van Swedenhielms, een komedie van de
Zweed Hjalmar Bergman, met als Friese titel: Nobelpriis, ja of né?. Zweden kreeg
de bijzondere aandacht van de Brouwers, doordat ze er in de eer-
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ste helft van 1961 hebben gewoond, toen Brouwer gasthoogleraar was aan de
universiteit van Uppsala. In aansluiting hierbij heeft hij in juni van dit jaar bij de Fryske
Akademy nog een zomerseminarie voor Scandinavische studenten georganiseerd.
Een ander Fries-Zweeds initiatief was dat het Akademy-tijdschrift It Beaken in 1963
een feestnummer uitgaf van vijftien Friese studies ter ere van de zeventigste
verjaardag van prof. E. Löfstedt van Uppsala. Dit nummer bevat vijf taalkundige
bijdragen van Zweden, vijf van Duitsers en vijf van Nederlanders. Intussen was in
1962 de honderdste sterfdag herdacht van de Friese dichter H.S. Sytstra. Brouwer
heeft toen met J.J. Kalma de brieven van deze schrijver en zijn medestanders, de
oprichters van het ‘Selskip’ van 1844, uitgegeven met een uitvoerige inleiding over
hun pionierswerk.
Zoals gezegd, heeft Brouwer in 1962 ook de bundel Dúnsân uitgegeven, waarin
hij een keuze had gedaan uit zijn al of niet gepubliceerde verzen en een jaar later
kwam hij met een eerste verzameling vertalingen van zijn vers Kastanjes. Verder
verschenen er twee boekjes van zijn hand over Friese voor- en achternamen en
over het Friese spreekwoord in de populair wetenschappelijke reeks Bûnte Liuwen
(1963-1964). Hij gaf toen ook zijn verzameling van meer dan vijftig Friese Onze
Vaders uit: achttien in het algemene Fries van vroeger en nu en de andere vijfendertig
in Friese dialecten in Nederland en in Duitsland.
In 1964 kwam er weer een ommekeer in zijn leven: een jaar te vroeg ging hij met
pensioen om meer tijd te vinden voor zijn publicaties, vooral voor zijn
commentaardeel bij het verzamelde werk van Gysbert Japicx (1603-1666), dat bij
de jubileumfeesten moest verschijnen. Zo kon hij zijn kopij voor dit standaardwerk
op tijd inleveren. Hij was in Bolsward de feestredenaar bij de Gysbert-herdenking
van 1966 en ook in 1967 sprak hij er, bij de herdenking van de Nijmeegse hoogleraar
pater Titus Brandsma, die vijfentwintig jaar tevoren in het kamp van Dachau was
omgekomen. In de reeks Zwolse Drukken en Herdrukken voor de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden verscheen in 1966 weer een deel dat door
Brouwer was verzorgd. Het was zijn tekstuitgave met aantekeningen van J.J. Starter,
Friesche Lust-Hof uit 1621, waar men al lang naar uitkeek. Daarnaast wijdde Brouwer
enkele studies aan oude dialectteksten: in het Makkums der achttiende eeuw (1965)
en in het Woudfries uit de vorige eeuw. Dit laatste verscheen in de herdenkingsbundel
voor zijn vriend en collega, prof. K. Fokkema, tegelijk met Brouwer's literair-historisch
overzicht van Friese schrijvers uit Wonseradeel (1969).
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Ouder wordend ging Brouwer meer terugkijken. Hij schreef een mooi boekje over
zijn Deense vriend, de bibliothecaris E. Stensgaard, dat door de Fryske Akademy
is uitgegeven, evenals zijn boekje over het Zweedse Dalarna of Dalecarnië (1970).
Maar de liefde van de Brouwers voor Scandinavië bleek ook uit de Postscripta, de
reeks van twaalf keurig verzorgde boekjes, die in 1969-1980 verscheen, maar niet
in de handel kwam. Zes deeltjes gaan over Scandinavië. Het begon met een bundel
schetsen van acht Zweden, die de Brouwers in het Fries hadden vertaald. De Noorse
schrijver T. Vesaas komt twee keer in de Postscripta voor: door hun vertaling van
zijn roman De Fûgels in 1971 en door het boekje over de schrijversvriendschap
tussen Vesaas en zijn vrouw en anderzijds de Deen M.A. Hansen en zijn vrouw
(1973). Verder worden het Keatsen op Gotlân (in de Oostzee) en de Zweedse
‘Blommekening’ Linnaeus, die na zijn promotie in Nederland hoogleraar in Uppsala
is geweest, in twee deeltjes beschreven.
Bij de verdere boekjes uit deze reeks zijn er twee met vertaald werk van auteurs
uit de Nederduitse kuststreken: een met gedichten en schetsen van de Oostfriezin
Wilhelmine Siefkes, die ook verzen van Brouwer heeft vertaald, en een met gedichten
en een levensbeschrijving van de dichter en schilder Georg von der Vring uit de
havenstad Brake aan de beneden-Weser. Verder een deeltje met Friese en
Nederlandse gelegenheidsverzen van Brouwer en een met verzen van anderen,
waarop hij commentaar gaf. De laatste Postscripta geven herinneringen aan zijn
oudere vriend mr. A.S. Miedema en aan drie docenten, Stipers ûnderweis (1980):
aan een H.B.S.-lerares en aan zijn leermeesters J.H. van den Bosch en prof.
Overdiep. Buiten deze reeks verscheen in 1975 zijn biografie van de strijder voor
vrede Dag Hammarskjöld, die Secretaris-generaal van de Verenigde Naties is
geweest. In een bijlage volgden Hammarskjöld's herinneringen aan de slotberg te
Uppsala, in de vertaling van de beide Brouwers, die daar hebben gewoond in het
jaar waarin Hammarskjöld in de Kongo omkwam met een vliegtuig.
De medewerking van Brouwer en van zijn oudste zoon, de theoloog, aan de
nieuwe Friese bijbelvertaling van 1978 kan ik hier alleen vermelden, evenals zijn
band met Israël en bij voorbeeld zijn bijdragen over Friezen als P. Sipma, H.G.W.
van der Wielen (1965), M.K. Scholten (1969) en de Leidse hoogleraar F. Sierksma
(1978). De beperkte ruimte van dit levensbericht laat niet toe dat ik meer over zijn
werk en leven zeg. Sinds dertig jaar kende ik Brouwer, genoeg om te weten dat hij
een sympathieke en stimulerende persoonlijkheid was. Het zat hem wel dwars dat
hij het niet iedereen naar de zin kon maken, maar hij deed wat hij dacht te moeten
doen, volgens zijn ge-
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weten en idealen. Hij zag het als zijn roeping op te komen voor het vaak miskende
eigene in de mensen, eerst en vooral in Friesland, maar evengoed elders. Zo was
hij met zijn innemende openheid en moed een goed organisator, die de kansen
aangreep en samen met zijn vrouw en vele vrienden heel wat heeft bereikt in binnenen buitenland. Graag ging hij over de landsgrenzen en dank zij zijn initiatieven, zijn
spreek- en schrijftalent en zijn wetenschappelijk formaat wist hij velen te verrijken
door zijn werk als taal- en letterkundige, als vertaler en als biograaf.
Niet alleen bij zijn zestigste verjaardag, maar ook in 1979 kreeg hij een bewijs
van internationale erkenning. Toen is hem op het Noordfriese eiland Sylt de
Ossian-prijs toegekend van de Stichting FVS te Hamburg. Deze prijs eert mensen
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud en de versterking
van kleine, zelfstandige Europese taalen cultuurgemeenschappen. Vóór Brouwer
was hij al toegekend aan personen in Schotland, Zwitserland, Frankrijk, Ierland en
Spanje. Nu werd Brouwer gehuldigd als de begaafde nestor van de Friese filologen
en schrijvers in Nederland en Duitsland. Na zijn dood verscheen als laatste eerbewijs
een keurig boekje J.H. Brouwer in memoriam, van een dertigtal vrienden, die hem
in proza of gedicht herdachten. De feestbundel van 1960 bevat een voorlopige
bibliografie. De redactie van Us Wurk, het tijdschrift van het Friese Instituut aan de
Rijksuniversiteit te Groningen, hoopt nog in jaargang 1981 zijn omvangrijke
bibliografie volledig op te nemen.
H.T.J. MIEDEMA
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Lammert Buning
Assen 17 november 1914-Winschoten 17 oktober 1979
De regionaal ingestelde historicus Lammert Buning schonk twee regioenen zijn
bestendige belangstelling: Drenthe (waarmee hij zich door herkomst en familie sterk
verbonden voelde) en Vlaanderen (door een bijzondere vondst daarheen gedreven).
Twee uitspraken mogen voor hem kenmerkend heten als wetenschappelijke
beginselverklaring: ‘Diepte en kleur krijgt het geschiedverhaal echter pas wanneer
het regionaal eigene, het van het doorsneepatroon afwijkende in het licht wordt
1
gesteld.’ En: ‘Mijn eigen standpunt ... doet weinig of niet ter zake; ik heb objectiviteit
2
nagestreefd; maar kan het hart worden stilgezet?’
3
Geschiedbeoefening was voor Buning bepaald niet ‘blote juisthedenjagerij’, al
rustte hij niet vóór hij alle (voor een onderhanden studie mogelijk van nut zijnde)
materiaal bijeengegaard had, waarbij hij ook op zeldzaam hardnekkige wijze nieuwe
kenbronnen wist aan te boren. Maar hij benaderde historische figuren als
mede-mensen, trachtte ze van-binnen-uit te begrijpen; zag ze in de regionaal-eigene
‘ambiance’. Wie zijn hart níet buitensluit kan de ziel van een samenleving (en de
acteurs daarin) stellig beter verstaan. En juist daardoor kreeg dr. Buning's relaas
altijd weer ‘diepte en kleur’; won het ook aan zuiver waarheidsgehalte. Koos hij wel
ooit voor zijn historische nasporingen onderwerpen, die zijn hart níet hadden? Het
behoedde hem voor de bij sommige geschiedschrijvers (zogezegd ‘eigentijdse’)
ontluisteringsneiging.
Lammert Buning stamde uit een practisch werkzame familie, die tot dan weinig
neiging vertoond had tot wetenschappelijke studie. Zijn vader verliet Lammert's
geboortestad Assen reeds toen deze nog maar vier jaar oud was, om in het
siertuinrijke Westen (van 's-Gravenhage uit) een hoveniersbedrijf op te bouwen. Hij
verwachtte niet anders dan dat zijn enige zoon in het weldra florerende bedrijf zijn
medewerker, en later zijn opvolger zou worden. Maar al jong bezielde de leergierige
Lammert een nog onbestemde lust tot studie. Een schoolvriendje zou naar de
destijds befaamde Kweekschool van het Haagsch Genootschap gaan. Dàt was het
dus! Lammert zette door, en zo kwam hij bij het onderwijs.
Eenmaal naar wens op glee behaalde hij akte na akte: Naast de onderwijzersakte
(1934) ook die voor godsdienstonderwijs (1934); daarop de
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Hoofdakte (1936), LO Frans (1937), LO Duits (1938), LO Engels (1943); dan, op hoger
niveau: MO Nederlandse Taal en Letterkunde (1949), MO Geschiedenis (1954).
Daarop volgde tenslotte Buning's academische studie aan de Rijksuniversiteit te
Groningen; stoer volgehouden bij een steeds meer van hem vergende werkkring
als adjunctdirecteur zijner Kweekschool: kandidaatsexamen (1957), doctoraal (1960);
dit alles bekroond met een feestelijke promotie (1966).
Voor die academische studie ging Buning's hart uit naar de geschiedenis. Maar
de leidende historici bleken weinig tegemoetkomend. Wat wilde hij eigenlijk zonder
gymnasiale voor-opleiding? Hij week nu uit naar de faculteit der sociale
wetenschappen, vond daar in prof. dr. P.J. Bouman een melevende mentor en in
prof. dr. H. Baudet zijn promotor. Uiteraard richtte zich zijn interesse daar vooral
historisch-sociografisch.
Buning's werkkring evolueerde met de voortgang zijner studie. Als ‘kwekeling met
akte’ aan Haagse scholen begonnen, ontving hij zijn eerste ‘echte’ benoeming in
de gemeente Naaldwijk (OLS Maasdijk). Via het VGLO kwam hij in 't voorjaar van
1944 bij het ULO in Gorinchem, vandaar in 1950 bij het Kweekschoolonderwijs in
Winschoten. Deze opgang culmineerde in 1971 in zijn benoeming tot docent
geschiedenis aan de nieuw-opgezette leraren-opleiding Ubbo Emmius te Groningen.
Voor welke leeftijd Buning ook kwam te staan, hij verwierf er faam als boeiend
verteller, vooral wanneer hij de kans kreeg zijn gehoor in eigen omgeving de
historische achtergrond te leren zíen.
De zeven ULO-jaren in Gorcum, waar hij ook in het plaatselijk verenigingsleven
actief was, brachten voor hem als hoogtepunten zijn huwelijk (Gieten, 1946), met
de Drentse Hendrika Kramer en de geboorte van hun twee dochters: Erica en
Marlien.
Bij de overgang van Gorcum naar Winschoten, na zijn benoeming aan de
Rijkskweekschool aldaar, besloot Buning zich in zijn vrije tijd niet meer in allerlei
verenigingswerk te verstrikken, maar ‘nu eens echt te gaan studeren’. Dat nam niet
weg dat hij zich ook in Winschoten boven alles met kracht inzette voor zijn
schoolarbeid, en wat zich daar buiten de lesuren aan toevoegde voor een mee-levend
leraar. Werkweken bijvoorbeeld, in het Drentse Grolloo (1958) en in het Vlaamse
Brugge (1963). Hoe goed herinner ik mij nog de werkweek in de Berenkuil te Grolloo
waar hij sprak over De jeugd in de moderne samenleving en ik (op zijn verzoek)
Over de mythe van de jongere generatie, die altijd gelijk heeft. Hoe zeer hij ook mee
wilde denken met zijn Kwekelingen, de roerigheid der latere Pedagogische Acade-
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miestudenten werd hem wel eens te machtig. Mede daardoor begroette hij met
vreugde zijn benoeming tot docent Geschiedenis aan ‘Ubbo Emmius’, de
Groninger-Leeuwarder leraren-opleiding, mede opgericht door de Rijksuniversiteit
te Groningen. Toch berustte die vreugde vooral ook daarin, dat hij zich nu geheel
aan zijn lievelingsvak kon wijden.
Van de historisch-sociografisch gerichte belangstelling van Buning's academische
studie getuigt met name zijn proefschrift Het Herenbolwerk. Met noeste vlijt werd
hier (deels nieuw gevonden) materiaal verzameld en naar de eis van het gestelde
doel geanaliseerd en geordend. Ondanks de lacunes in het materiaal, waarover
Buning bij herhaling klaagde, ontstond het overtuigende beeld van die
historisch-sociografisch zo boeiende Drentse regentencercle der ‘Asser Heren’, die
met hun Herensociëteit als sociabel verenigingspunt in de Olde Lantschap gedurende
een tweetal eeuwen de politieke en sociale dominante vormden. Deze studie
verkreeg bijzondere betekenis door het regionaal-eigene van Drenthe's
4
ontwikkelingsgang, door de auteur zo duidelijk in het licht gesteld.
In de Drentse beweging was Buning een waardevolle kracht. Als schrijver en als
5
spreker. Hij was lid der redactie van de aloude Nieuwe Drentse Volksalmanak, het
culturele jaarboek voor Drenthe. Hij gaf leiding aan het ‘Drenthe College 1965’ van
het Drents Genootschap. De eminente Hoogeveense publicist Lammert Huizing
getuigde ervan: ‘Onvergetelijk voor alle deelnemers was de magistrale wijze, waarop
Buning in twee avondvullende sessies als openingscollege een schildering gaf van
Land en Volk van Drenthe in het verleden. Diep onder de indruk was ieder van de
manier, waarop hij als een geboren docent langs grote lijnen het Drentse verleden
6
tot leven bracht.’ Als eerste voorzitter van de kortelings opgerichte Historische
Vereniging Drenthe werd veel van zijn inspirerende leiding verwacht. Veel
verwachting wekte ook Buning's medewerking aan het onder leiding van
Rijksarchivaris dr. J. Heringa in voorbereiding zijnde grote geschiedboek van Drenthe.
7
Over Drenthe had Buning meer in voorbereiding. De pen is hem helaas te vroeg
uit de hand genomen...
Buning's belangstelling voor Vlaanderen en de Vlaamse Beweging werd al vroeg
gewekt door een grote fietstocht die hij er als kwekeling met drie vrienden ondernam.
Als Nederlander vaderlands gezind, trof hem ginds de op velerlei wijze speurbare
anti-Belgische stemming der Vlaamse Belgen. ‘Voor 't Belsjiekse Niekse...’ placht
hij - ervan vertellend - deze gevoelens te noemen. Het werd hem duidelijk, dat
Vláánderen voor hen het eigenlijke vaderland was.
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Toen Buning vele jaren later voor zijn proefschrift in de pastorie van Beetsterzwaag
belandde, liet de toenmalige dominee hem als curiosum een notulenboek zien van
een zijner voorgangers, Dominee Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Dit boek bleek
de memoires van die befaamde voorganger te bevatten. Buning besefte meteen:
Dit is een waardevol historisch document. Domela toch, was tijdens de eerste
wereldoorlog in Vlaanderen werkzaam geweest en daar radicaal activist geworden
- Vlaming met de Vlamingen! Na de oorlog in het herstelde België ter dood
veroordeeld, had hij in Nederland asiel kunnen vinden. De vroegere toeristieke
belangstelling voor de Vlaamse beweging herleefde in de historicus Buning.
Sindsdien heeft hij speurtocht op speurtocht ondernomen om het leven en werken
van deze Domela te reconstrueren. Uit wijd-verspreide archivalia, maar ook door
schriftelijke en mondelinge navraag bij Domela's nog levende vroegere
‘strijdmakkers’. Hij heeft ze praktisch allemaal per auto opgezocht.
Het resultaat werd het boek Vlaming door keuze. Vele kleinere publicaties hierover
verschenen nog. Vooral Buning's medewerking aan het Nationaal Biografisch
8
Woordenboek en de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging verdienen vermelding.
Het over dit onderwerp bijeengegaarde materiaal, keurig in mappen geordend,
is als De Vlaamse Collectie van dr. L. Buning ondergebracht in het Rijksarchief van
9
Noord-Brabant, afdeling Nederlandse collecties over de Vlaamse beweging.
Was het aanvankelijk een zekere parallellie met Drenthe's lotgeval tijdens de
Republiek (de ‘Achtste der Zeven Proviciën’ immers - met nawerking tot op onze
dagen!), nadere studie bracht dr. Buning op breder terrein met wijder horizon: de
Groot-Nederlandse Gedachte. Verbreding had vanzelfsprekend voor de
regionaal-historicus zijn wonen en werken in Groningerland al meegebracht - getuige
verschillende publicaties onder andere in de Winschoter Courant. Verbreding
manifesteerde zich vooral in Buning's lezing Oost-Friesland, Groningen en de
Nederlanden (mei 1979) in Aurich, tijdens een ‘studie-uitstap’ van de Vlaams-geboren
10
Nederlandse vereniging Zannekin naar Oost-Friesland.
Hoe grondig Buning zich in de samenhang der gebieden die hem bijzonder belang
inboezemden, is gaan verdiepen, blijkt uit de tekst van de rede, die hij zich voorstelde
uit te spreken bij zijn afscheid van Ubbo Emmius wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd op 1 december 1979: De Groot-Nederlandse Gedachte
- Iets over de idee, geschiedenis en histo-
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riografie. Buning's conclusie: ‘Het algemene beeld, geldend voor Nederland èn
Vlaanderen, is dat de Groot-Nederlandse Gedachte in de politieke interpretatie haar
greep op de gemoederen verloren heeft. De gedachte is zeker niet dood, leeft hier
en daar voort, maar treedt zelden met élan aan de oppervlakte. Ze leeft stellig in de
harten van sommigen, maar wordt weinig in de mond genomen. Zij gaat wellicht
vaak schuil achter het culturele grootnederlandisme, dat - zie ik het goed - sterker
11
is dan ooit en geen enkel probleem oplevert, nóch in Noord, nóch in Zuid.
Buning aarzelde niet deze verhandeling over de Groot-Nederlandse Gedachte te
besluiten met een citaat ‘uit het poëtisch oeuvre van Ward Hermans, rebel tegen
België en ’Trouw Diets’ gebleven’ [...]:
Ik zing de zwanezang van heel uw generatie
Waarvan ikzelf het jongste kind...
Wij droomden heel ons leven van een grote Dietse natie,
Die aan de Zuidkaap van Zuidafrika begint...
Wij hebben blind, hartstochtelijk bemind.

De afscheidsrede zou Lambert Buning's zwanezang worden. Ze lag al geruime tijd
in manuscript gereed toen hij ziek werd en niet meer zou herstellen. Hij overleed
op 17 oktober 1979.
Postuum, op verzorgde wijze, in druk gegeven door de Stichting Ubbo Emmius,
toont de rede dr. Buning nog in zijn volle kracht als wetenschappelijk
historie-beoefenaar.
Dat het handschrift voor de rede reeds zó tijdig gereed lag zegt ook iets van de
mens Lammert Buning, systematisch zijn tijd indelend, trouw aan zijn taak. Trouw
en toewijding waren wel zijn meest kenmerkende eigenschappen. In zijn gelukkige
gezinsleven; tegenover zijn vrienden, zijn leerlingen en de velen, met wie hij in
correspondentie stond - ontvangen brieven moesten zo mogelijk nog dezelfde dag
beantwoord worden!
Ontroerend is het verhaal hoe hij zich de dochter van een ‘naam-tante’, (de beste
vriendin van zijn hem vroeg ontvallen moeder, met welke dochter hij als kleuter
reeds speelde en met wie de vriendschap vele jaren als zodanig voortgezet werd)
tot vrouw koos. Lang verbond hem ook jeugdgenegenheid met Scheveningse vissers
en Westlandse kwekers. Trouw aan zijn vrienden, ja! - Twee van de drie tochtgenoten
van de Vlaamse fietstocht uit zijn kwekelingentijd kwamen een halve eeuw later
heel naar Groningen toen wij hem de laatste eer bewezen.
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Trouw en toewijding - raken ze niet wat uit de tijd in onze turbulente samenleving?
Roden (Dr.), 't Prakke-Hofke, augustus 1981
HENK PRAKKE

Eindnoten:
1 Het Herenbolwerk - Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode
1748-1888, Assen, 1966, p.257.
2 Het strijdbare leven van J.D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard - Vlaming door keuze, Buitenpost,
1976, p.8.
3 Prof. G.J.P.J. Bolland: ‘De geschiedenis in haar naaktheid is blote juisthedenjagerij.’
4 Vergelijk mijn Woord Vooraf tot de handelsuitgave van Het Herenbolwerk.
5 Bijdragen in het Maandblad Drenthe en in de Drentse (Asser- en Emmer-) Courant.
6 Lammert Huizing, In Memoriam dr. Lammert Buning in De Baander. Driem. Tijdschr. Hist. Ver.
Drenthe, jan. 1980.
7 Zie Een merkwaardige Groninger in de Drentse dreven in NVDA 1979, p.90, n.27.
8 Voorts bijdragen in Wetenschappelijke Tijdingen en Het Pennoen.
9 Rijksarchief in Noordbrabant: Alma Loupias, Inventarisreeks nr. 23. 's-Hertogenbosch, 1978.
10 Jaarboek 2, 1978-1979 Uitgegeven door de Vereniging/Stichting Zannekin, p.15 vlg.
11 Rede, Ed. J.J. Huizinga, p.20.
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Rene Dekkers
Antwerpen 27 november 1909-22 oktober 1976
René Dekkers is een buitengewoon veelzijdig jurist geweest, met een haast
ongelooflijke productiviteit. Drie hoofdgebieden laten zich onderscheiden waarop
hij zich bewogen heeft: de rechtsgeschiedenis, het burgerlijk recht en de
rechtsvergelijking. Begonnen als rechtshistoricus heeft hij zijn activiteiten op dat
terrein min of meer bewust gestaakt in het begin van de jaren '50 om zich in plaats
daarvan - en met gebruikmaking van de daarin opgedane ervaring - intensief te
gaan wijden aan rechtsvergelijkende studies (waarmee hij zich vroeger alleen
terloops had beziggehouden). Zijn werk als civilist heeft iets later dan zijn
rechtshistorisch werk een aanvang genomen en heeft tot het eind van zijn leven
voortgeduurd, al is er een duidelijk hoogtepunt in de jaren '40 en '50. Deze
ontwikkeling laat zich zowel aan zijn levensloop als aan zijn voornaamste werken
illustreren.
Geboren op 27 november 1909 te Antwerpen, waar hij het Koninklijk Athenaeum
bezocht, studeerde hij aan de Vrije Universiteit te Brussel. Nadat hij in 1932 zijn
doctorsgraad in de rechten - volgens de toen in België geldende regels zonder
verdediging van een proefschrift - had behaald, werd hij aldaar op tweeëntwintigjarige
leeftijd tot assistent voor de cursus Romeins recht benoemd. De bedoeling was dat
hij Georges Cornil als hoogleraar in dit vak zou opvolgen. Doordat Jean Van Rhijn
zich tijdelijk met het doceren van de cursus belastte, kreeg Dekkers de gelegenheid
zich voor te bereiden op het behalen van de graad van geaggregeerde voor het
hoger onderwijs in het Romeinse recht en de rechtsvergelijking. Deze graad verwierf
hij in 1935 met een proefschrift La fiction juridique, Etude de droit romain et de droit
comparé (Paris 1935), waarvan hieronder nog sprake zal zijn. Op 1 oktober 1936
werd hij tot docent aan de Brusselse Universiteit benoemd, eerst alleen voor de
Franse cursus ‘Institutes de droit romain’, kort daarop ook voor de Nederlandse
cursus over deze materie; in 1941 werd hij gewoon hoogleraar. Na in 1945 eerst
tijdelijk te zijn aangesteld werd hij in 1946 aan de Rijksuniversiteit Gent gewoon
hoogleraar in de Instituten van het Romeinse recht en in de Pandecten; in 1956
werd hij daar tevens, als opvolger van Kluyskens, belast met een aantal colleges
in het burgerlijk recht en in het burgerlijk procesrecht. Hij heeft de genoemde
leeropdrachten voor het Romeinse recht niet tot het eind toe behouden. Te Brussel
stond hij de Franse cursus af in 1957, de Nederlandse in 1958; te
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Gent droeg hij het Romeinse recht in 1960 over. Hij vervulde - in Gent en ten dele
ook in Brussel - nog andere leeropdrachten, zoals de wijsbegeerte van het recht en
de rechtsvergelijking. Van 1958 tot 1966 was hij dekaan van de Gentse Faculteit
der Rechtsgeleerdheid. Bij de splitsing van de Brusselse Universiteit koos hij voor
de Nederlandstalige Vrije Universiteit Brussel, met behoud van enkele leeropdrachten
aan de Franstalige Université Libre de Bruxelles; hij beheerste overigens beide talen
perfect. Na reeds in 1959 en 1965 als gast colleges te hebben gegeven aan de
Universiteit te Lubumbashi was hij van 1966 tot 1970 rector van deze Universiteit.
Onder zijn studiereizen naar het buitenland verdienen vooral vermelding een reis
naar China in 1956 en een verblijf van twee maanden aan de Academie van
Wetenschappen in Moskou in 1959. Reeds in 1948 - op achtendertigjarige leeftijd
- werd hij corresponderend lid van de Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren (werkend lid in 1955). Een jaar
later werd hij buitenlands lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Van de talloze eerbewijzen die hem ten deel vielen noemen wij hier in het bijzonder
het eredoctoraat dat de Groningse Universiteit hem in 1969 verleende. Dit waren
geenszins zijn enige banden met Nederland; hij gaf er herhaaldelijk gastcolleges
en was onder andere lid, later voorzitter, van de Belgische Sectie van de Vereniging
voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. Hij stierf op 22
oktober 1976.
De omvang en het aantal van zijn publikaties is van dien aard dat er hier slechts
een klein gedeelte van aan de orde kan komen. Men zal het de schrijver van dit
levensbericht hopelijk vergeven dat hij, als rechtshistoricus, vooral aandacht besteedt
aan die publikaties, die op het gebied van de rechtsgeschiedenis liggen. Dekkers'
verkiezing tot buitenlands lid van onze Maatschappij is overigens ook wel alleen
door een van zijn werken op dit gebied gemotiveerd geweest.
Hoewel Dekkers meer dan twintig jaren het Romeins recht onderwezen heeft,
komt hij - afgezien van een enkele uitzondering - in zijn wetenschappelijke publikaties
eigenlijk slechts in de eerste vijf jaren van zijn academische loopbaan (1932-1937)
als Romanist naar voren. In deze tijd verscheen, behalve zijn reeds genoemde
aggregaatsthesis over La fiction juridique, zijn monografie La lésion énorme,
Introduction à l'étude des sources du droit (Paris 1937). Geen van beide boeken is
overigens zuiver Romanistisch; zij bevatten beide ook andere elementen.
Zijn werk over de fictie presenteert zich in de titel als een studie over Ro-
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meins recht en rechtsvergelijking. De bronnen van het Romeinse recht dienen als
uitgangspunt, zowel voor het methodische eerste gedeelte (Qu'estce que la faction
juridique?) als voor het beschrijvende tweede gedeelte (L'oeuvre de la fiction). In
beide gedeelten komt ook kort de latere rechtsontwikkeling aan de orde, grotendeels
met de bekende flinke sprong van Justinianus naar Pothier en de codificaties van
de negentiende eeuw (tot deze laatste beperkt zich ook vooral de rechtsvergelijking).
De middeleeuwse juristen komen er slecht af: het zijn ‘esprits manquant de force
et de fraîcheur, enchaînés, après la décadence, à des textes illustres’ (p.56). De
‘ware bronnen’ zijn voor hem de teksten van het klassieke Romeinse recht, die in
hun zuivere vorm moeten worden hersteld. Hier toont Dekkers zich een volledig
adept van de nieuw-humanistische school van beoefenaren van het Romeinse recht.
In La lésion énorme heeft Dekkers zich tot taak gesteld een geschiedenis te
schrijven van de bekende lex secunda (c. 4, 44, 2), de constitutie van keizer
Diocletianus waarin aan een verkoper de bevoegdheid wordt gegeven, ontbinding
van de koop te vorderen als de bedongen prijs minder dan de helft van de waarde
van de verkochte zaak bedraagt (een dergelijke benadeling is door de latere
Europese privaatrechtswetenschap als ‘laesio enormis’ aangeduid); deze constitutie
ligt ten grondslag aan alle teksten over laesio die men vanaf de middeleeuwse
schrijvers tot en met de nog geldende codificaties kan aantreffen. Het gaat Dekkers
om een bronnengeschiedenis: ‘La matière même de la lésion ne nous intéresse pas
directement. Celui qui voudrait étudier ce problème au point de vue social, ou
économique, ou moral, ou politique, ne trouvera pas grand’ chose dans ce travail’
(p.13-14). De bronnen waaraan Dekkers hier zoveel gewicht toekent, zijn
voornamelijk die van ná Justinianus. Het aan het eigenlijke Romeinse recht gewijde
eerste hoofdstuk (La génèse de la loi seconde) - dat geheel in de
nieuw-humanistische traditie betoogt dat Justiniamus de tekst van Diocletianus
geïnterpoleerd heeft - vormt niet meer dan een vijfde gedeelte van het boek. De
rest is gewijd aan bronnen uit de middeleeuwen en uit de Nieuwe Tijd. Van de
minachting voor de ‘esprits manquant de force et de fraîcheur’ uit de middeleeuwen
blijkt hier niet veel meer; hun meningen worden met dezelfde objectiviteit als die
van juristen uit andere tijden weergegeven.
Deze belangstelling voor de na-Justiniaanse bronnen heeft Dekkers reeds een
jaar na La lésion énorme gebracht tot een werk waarin hij niet meer een dogmatisch
voorwendsel behoefde te gebruiken om zich ermee bezig te houden: Het Humanisme
en de rechtswetenschap in de Nederlanden (Antwer-
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pen - 's-Gravenhage 1938). Dit boek behandelt leven en werken van een vijftal
Nederlandse juristen uit de zestiende eeuw: Nicolaas Everaerts, Wigle van Aytta,
Gabriel vander Muyden, Jacob Reyvaert en Mattheus van Wesembeke. In zijn
inleiding worden ‘de behoefte, tot de bronnen terug te keeren, en tevens de wensch,
onze historische kennis met een letterkundige en als het ware een psychologische
aan te vullen’ als de belangrijkste drijfveren voor zijn onderzoek genoemd (p.XIV).
Dekkers beklemtoont hier dat men de theorieën van de middeleeuwen en van de
moderne tijden niet uit het oog mag verliezen: ‘Het komt er [...] niet alleen op aan,
het historisch wetenschappelijk romeinsch recht te kennen: het is ook noodzakelijk
te weten, hoe het romeinsch recht begrepen werd ten tijde van Pothier [...].’ Dit boek
is ongetwijfeld de meest waardevolle bijdrage die Dekkers aan de wetenschap van
de rechtsgeschiedenis geleverd heeft. Weliswaar heeft het voornamelijk een
beschrijvend karakter en gaat het niet diep op de problemen in, maar het geeft een
bijzonder levendig beeld van deze juristen door de vele uittreksels uit hun werken.
Met Het Humanisme heeft Dekkers ook de eerste stap gezet op het gebied van
de bibliografie der rechtswetenschap, waarop hij zich tenslotte een blijvende naam
zou verwerven door zijn in 1951 verschenen Bibliotheca belgica juridica, Een
bio-bibliographisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de
vroegste tijden af tot 1800 (Brussel 1951). Dit werk was bestemd als een ‘Vorarbeit’
voor een grote Geschiedenis van het Belgisch recht in meerdere delen; in een eerste
deel zou Dekkers de rechtsleer en de rechtspraak, J. Gilissen de gewoonte en de
wetgeving behandelen. Dit project was door hem aangekondigd in een
Academie-mededeling Over de geschiedenis van het oud-Belgisch recht (Brussel
1949).
De Bibliotheca belgica juridica is ongetwijfeld een onmisbaar instrument voor alle
beoefenaren van de Nederlandse en Belgische rechtsgeschiedenis geworden en
zij wordt ook in het buitenland veelvuldig gebruikt. Het is natuurlijk gemakkelijk om
op een dergelijke onderneming kritiek uit te oefenen: iedere gebruiker zal met
betrekking tot een of meer juristen die hem interesseren al snel onvolledigheden of
onjuistheden kunnen ontdekken. Als echter in aanmerking genomen wordt dat het
werk door één man in drie jaar tijd tot stand gebracht is, past de criticus grote
bescheidenheid. Dekkers zelf heeft in zijn inleiding zijn werkwijze zeer nauwkeurig
verantwoord en als men maar rekening houdt met de beperkingen die hij zichzelf
heeft opgelegd kan het werk in vele opzichten nuttig zijn. Het voornaamste bezwaar
blijft dat betrouwbare en onbetrouwbare bronnen door elkaar
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gebruikt zijn: het werk berust niet alleen op autopsie of moderne catalogi van
bibliotheken, maar tevens op biografische verzamelwerken en oude catalogi. De
moed die Dekkers heeft opgebracht om zijn Bibliotheca te publiceren moet echter
ons respect blijven afdwingen.
Intussen had hij reeds omvangrijke studies op het terrein van het burgerlijk recht
geproduceerd. Wij doelen hier op zijn bijdragen in het Traité élémentaire de droit
civil van zijn leermeester Henri de Page, een standaardwerk dat tussen 1933 en
1950 in tien delen (12.500 blz. in het totaal) verscheen en waaraan Dekkers vanaf
1939 heeft meegewerkt. Meer dan de helft van de tekst van de zes delen die
sindsdien verschenen, is door hem geschreven. Eén deel, dat over erfrecht, is zelfs,
naar De Page in het voorwoord meedeelt, geheel van Dekkers' hand; niettemin
wordt ook daar zijn naam slechts als die van ‘medewerker’ vermeld. Dit was een
gevolg van een van zijn meest karakteristieke eigenschappen, zijn grote
bescheidenheid.
Vier jaar na het verschijnen van het laatste deel van het Traité publiceerde
Dekkers, nu op eigen naam, een verkorte versie ervan, zowel in het Frans - onder
de titel Précis de droit civil (1954-1955) - als in het Nederlands - onder de titel
Handboek van burgerlijk recht (1956-1958), tweede druk 1971-1972). Beide uitgaven
bestaan uit drie delen, elk van meer dan duizend bladzijden. Onnodig toe te voegen
dat Dekkers een bijzondere gave voor synthese had; hij kon de moeilijkste juridische
materies op een uiterst heldere wijze uiteenzetten. Hij schreef in een zeer
opmerkelijke bondige stijl, gekenmerkt door een groot aantal uiterst korte zinnen.
Dekkers' werken over burgerlijk recht - naast de genoemde boeken schreef hij
ook een aantal artikelen en noten - hebben zowel op de rechtsleer als op de
rechtspraak in België een grote invloed gehad.
Dekkers' studies op het gebied van de rechtsvergelijking nemen een aanvang op
het moment dat hij de rechtsgeschiedenis min of meer vaarwel zegt, na de publikatie
van zijn Bibliotheca belgica juridica. In brieven aan zijn collega Gilissen uit die tijd
kondigt hij het heel duidelijk aan: ‘J'ai perdu l'enthousiasme que j'éprouvais, il y a
trois ans, pour les études d'ancien droit belge. Ou plutôt, je me suis plongé depuis
quelques semaines dans des études de droit comparé qui m'ont fait sentir que telle
était, décidément. ma véritable voie’; ‘Je désire employer mon bagage romaniste
et civiliste pour me lancer dans le droit comparé; je veux appliquer la célèbre maxime
du grand von Jhering, ’durch das römische Recht, aber über dasselbe hinaus’.’
Het eerste en meest spectaculaire resultaat van deze studies was zijn Le
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droit privé des peuples (1953). Het heeft in zekere zin ook nog een rechtshistorische
kant: de opzet is, een schets te geven van de evolutie van het privaatrecht bij alle
volkeren en in alle tijden. In het eerste gedeelte geeft hij uiterst beknopte
samenvattingen van de negenenzeventig ‘rechtsstelsels’ die hij in de
wereldgeschiedenis heeft aangetroffen; hij behandelt echter alleen de ontwikkeling
bij die volkeren, die optekeningen van hun recht hebben nagelaten. In het tweede
gedeelte - dat zeer kort is - tracht hij de onderlinge beïnvloeding van een aantal van
deze rechtsstelsels te beschrijven; evenals het eerste gedeelte is dit gedeelte
eigenlijk te schetsmatig om als een rechtshistorische studie te kunnen gelden. Beide
gedeelten zijn inleidingen voor het derde en voornaamste gedeelte, waarin het
verzamelde historische materiaal rechtsfilosofisch wordt benaderd; zijn opzet is
‘d'extraire du matériel historique les idées directrices, en les illustrant par des
exemples topiques’; ‘fournir une échelle des valeurs juridiques; débarrasser le droit
de ses entraves nationales, pour ne plus voir que la pensée, le phénomène’. In deze
geest schrijft hij bijvoorbeeld enerzijds over de ontwikkeling van de rol van familie
in het recht, anderzijds over de evolutie van privaat naar publiek recht.
Na 1953 publiceert hij vooral over actuele aspecten van het recht van andere
landen. Zijn reeds vermelde reis naar China in 1956 geeft aanleiding tot een aantal
publicaties over Chinees recht; overigens laat hij ook een reisverslag, in de vorm
van brieven aan zijn vrouw, in druk verschijnen onder de titel Lettres de Chine (1956),
waarin de jurist eveneens enig interessant materiaal vindt. Naast het Chinese recht
is het in het bijzonder het Sovjetrecht dat in deze jaren zijn belangstelling heeft; hij
publiceert, zowel in het Frans als in het Nederlands, Nieuwe beginselen van
Sovjetrecht (1962; Franse versie reeds in 1961) en Inleiding tot het recht der
Sovjet-Unie en der Volksrepublieken (1964: Franse versie reeds in 1963). Tenslotte
is, tengevolge van zijn verblijf aan de Universiteit in Lubumbashi, ook het Kongolese
inheemse recht nader in zijn gezichtsveld gekomen; hij gaat in enkele artikelen zelfs
Kongolees en Romeins recht vergelijken (1965-1966).
Mijn eerste ontmoeting met Dekkers vond plaats in 1947, tijdens het tweede
internationale congres van de door Fernand de Visscher gestichte Société d'Histoire
des Droits de l'Antiquité. Er was niet veel voor nodig om onder de bekoring te komen
van zijn charmante persoonlijkheid. Maar daarnaast was het vooral zijn reeds in
ander verband vermelde grote bescheidenheid die mij opviel. Tegenover mij, als
jong assistent, was hij van een eenvoudige hartelijkheid en openheid die mij haast
deden vergeten dat
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hij meer dan tien jaar ouder en gevestigd hoogleraar was. Zo hebben ongetwijfeld
vele jongeren het ervaren en het is geen wonder dat hij een geliefd leermeester
was. Hij was echter geenszins alleen wetenschapsman en docent. Tal van andere
activiteiten, op organisatorisch gebied, maar ook bijvoorbeeld op dat van sport en
muziek, worden van hem vermeld. Op deze plaats willen wij hem in de eerste plaats
herdenken als collega en vriend die veel voor de goede betrekkingen tussen België
en Nederland heeft gedaan en die door twee werken uit het begin van zijn carrière
een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de geschiedenis van de rechtswetenschap
in beide landen.
R. FEENSTRA

Voornaamste geschriften
Een bibliografie van het werk van Dekkers is als bijlage gepubliceerd in J. Limpens,
In memoriam Prof. Dr. René Dekkers in het Jaarboek [van de] Koninklijke Akademie
van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 39, 1977, p. 353-376
(zonder de bibliografie is dit ‘In memoriam’ ook verschenen in Rechtskundig
Weekblad 40, 1976-1977, kol. 2433-2448). Een nieuwe bibliografie zal binnenkort
verschijnen in de bundel Hommage à - Hulde aan - Tribute to - René Dekkers. In
deze bundel staan ook artikelen over het werk van Dekkers op de verschillende
gebieden van de rechtswetenschap. Aan het artikel René Dekkers als rechtshistoricus
van J. Gilissen en R. Feenstra, zijn in het bovenstaande een aantal door
laatstgenoemde geschreven passages ontleend; men vindt daar ook verdere
documentatie.
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Jacobus Hendricus Antonius Engelbregt
Arnhem 27 februari 1908-Utrecht 13 mei 1979
Op 13 mei 1979 overleed te Utrecht, in de leeftijd van tweeënzeventig jaar, Jacobus
Hendricus Antonius Engelbregt, (franciscaan onder de kloosternaam Lactantius;
priester; doctor in de Kunstgeschiedenis) aan de slopende ziekte die hem binnen
enkele maanden fataal werd. Zijn lijden duurde niet al te lang, maar toen hij zelf
besefte, dat het einde naderde, verwelkomde hij ‘Broeder Dood’ in volledige
berusting, dankbaar voor wat hij noemde ‘mijn heerlijke leven’, en geheel bereid dat
leven aan zijn Schepper terug te geven.
De grote groep van familieleden, confraters en vrienden, die enkele dagen later
op het kloosterkerkhof in Katwijk rond zijn graf bijeenstond, en voor hem het
Zonnelied van Sint Franciscus zong, getuigde van oprecht verdriet om het verlies
van deze begaafde, veelzijdige, en bovenal hartelijke en trouwe mens, wiens warme
en humoristische uitstraling zeer velen had bereikt. Hij bezat immers een uitgebreide
vriendenkring, die als het ware de verschillende facetten van zijn levendige
persoonlijkheid weerspiegelde, en die hij zich zowel gedurende zijn religieuze en
sociale, als tijdens zijn wetenschappelijke carrière had verworven. Op
bewonderenswaardige, altruïstische wijze schonk hij zijn vrienden niet minder dan
zijn familie, juist datgene waarin hij zich met eenieder van hen het meest verbonden
voelde: de gezelligheid van de goede, gulle huisvriend, de ernst van de welmenende
gesprekspartner, de opbouwende adviezen van de inspirerende leermeester voor
wie geen moeite te veel was om desgevraagd hulp en informatie te verschaffen.
Wat dit laatste betreft: wie van met name zijn kunsthistorische vakgenoten zal zich
niet dankbaar herinneren, hoe ‘De Pater’ steeds bereid was opheldering te geven
in duistere latijnse teksten, of zijn omvangrijke schriftuurlijke kennis aan te dragen
voor wie zich het hoofd brak over een raadselachtige bijbelse voorstelling?
Hoe onderhoudend en geestig kon hij ook vertellen over zijn eigen belevenissen!
Zijn humoristische en rake typeringen van mensen en situaties waren vaak zo
origineel, dat ze de toehoorder woord voor woord bijbleven. In die kleurrijke verhalen
was zelfspot hem niet vreemd, maar ten aanzien van anderen bleef zijn humor
steeds mild, verzacht door dezelfde grote menslievendheid, die het hem ook altijd
deed opnemen voor de ‘underdogs’, die zijn pad kruisten. Dit In Memoriam
neerschrijvend, is het mij dan
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ook een behoefte, om Engelbregt in de eerste plaats als mens en als trouwe vriend
te gedenken.
Ik kan niet nalaten, te memoreren, hoe hij er toe kwam, zijn proefschrift op te
dragen aan de nagedachtenis van mijn in 1961 overleden echtgenoot, met wie hij,
gedurende diens langdurige ziekte, een bijzonder hartelijke verhouding had
opgebouwd. Toen ik hem vroeg waar mijn man de eer van een ‘dedicatio’ aan te
danken had, antwoordde hij eenvoudig, dat deze, mogelijk zonder dat zelf te
beseffen, hem met één schertsend bedoelde opmerking door een zware impasse,
een verlammende twijfel aan de waarde van de moeizame arbeid van het proefschrift,
heen geduwd had. Het was kenmerkend voor Pater Engelbregt, dat hij zich op het
kortstondige en betrekkelijke van alle menselijke ambities liet wijzen door iemand,
die toen zelf al, veel te vroeg, de dood onder ogen moest zien. Op dat ogenblik
kreeg hij nieuwe kracht, om zijn proefschrift weer ter hand te nemen en het te
voltooien, ondanks de door hem zeer gevreesde, mogelijke afwijzing van zijn
theorieën. Voor dergelijke terloopse, kleine bewijzen van medeleven in zijn eigen
problemen toonde hij zich roerend dankbaar. Ieder, die hem met oprechte
hartelijkheid bejegende, kon er zeker van zijn, daar ruimschoots voor beloond te
worden en voorgoed een plaats veroverd te hebben in zijn onvoorwaardelijke
genegenheid.
Zijn aanwezigheid in mijn leven herdenk ik met blijdschap, omdat hij mij verrijkt
heeft met zijn vriendschap, vertrouwen en belangstelling - kortom, met de warmte
van zijn goede hart. Heel veel heb ik met hem mogen praten, waarbij ik zowel zijn
franciscaanse levensblijheid leerde kennen als zijn hoge morele opvattingen.
Ons contact dateerde van 1954, toen hij op zesenveertigjarige leeftijd nog met
een volledige studie in de Kunstgeschiedenis begon aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht; de verwezenlijking van een langgekoesterde wens die hij zo krachtig
aanpakte dat hij tien jaar later de doctorstitel verwierf. Zelf was ik toen juist geheel
afgestudeerd en met een loopbaan bij het kunsthistorisch instituut gestart, waar
Engelbregt eerst als student, naderhand als medewerker deel ging uitmaken van
mijn omgeving.
Ofschoon veel ouder dan zijn jaargenoten, paste hij zich van het begin af zonder
moeite bij hen aan, geenszins belemmerd door zijn eigen verleden als leraar en
jeugdleider. Hij had toen natuurlijk al een hele ontwikkeling doorlopen die hij evenzo
goed had kunnen gebruiken, om zijn medestudenten op een afstand te houden.
Maar hij was te eenvoudig om zich temidden van hen autoritair op te stellen, tenzij
hij dat absoluut nodig achtte.
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Geboren te Arnhem in 1908, moest hij al vroeg zijn moeder en kleine zusje verliezen,
hetgeen een diepe indruk op hem had gemaakt. Naderhand hertrouwde zijn vader,
en daarmee kreeg hij een nieuwe familiekring, waar hij zich als oudste van het gezin
steeds veel aan gelegen zou laten liggen. Dikwijls verklaarde hij, dat hij, wanneer
hij niet voor het celibaat gekozen had, een grote kinderschaar gewenst zou hebben
‘met zes mooie dochters’.
Maar het liep anders. Na zijn gymnasiumtijd in Sittard gaf hij gehoor aan zijn
sterke roeping tot een leven in dienst van zijn geloof en trad in bij de Franciscanen
van Bleyerheide. Hier deed hij zijn eeuwige geloften op achtentwintig augustus 1928
en nam de naam Lactantius aan, naar de geleerde oudchristelijke schrijver uit de
tweede helft van de derde eeuw. In 1929 zette hij zich aan een studie filosofie en
theologie te Venray, Alverna en Weert (tot 1935, het jaar waarin hij op 31 maart tot
priester werd gewijd) en in 1936/'37 volgde hij in Maastricht nog een cursus
eloquentia.
Van 1937 tot 1941 kwam hij als geschiedenisleraar voor de klas te staan op het
oude Gymnasium in Megen, een periode, waar hij werkelijk schitterende verhalen
over wist te vertellen die vooral weer boven kwamen voor wie het buitenkansje had
met hem een bezoek aan het pittoreske stadje te brengen. In 1941 volgde een
overplaatsing naar Amsterdam, naar de parochie van de Heilige Franciscus van
Assisi aan de Admiraal de Ruyterweg. Hier diende hij als priester de zogeheten
Nieuwe Boomskerk, die haar bijnaam gekregen had van een voormalige, sinds de
zeventiende eeuw door de Paters Franciscanen beheerde Amsterdamse schuilkerk
‘In 't Boompie’. Op deze standplaats maakte Engelbregt de moeilijkste jaren van de
oorlog mee. Desondanks had hij goede herinneringen aan die periode, want hij
bleek er vooral in het jeugdwerk uitstekend te voldoen en maakte er tal van nieuwe,
levenslange vrienden. Ook breidde zijn aangeboren historische belangstelling zich
nu allengs uit naar de Schone Kunsten. In de Boomkerk immers trof hij een ware,
uit de oude schuilkerk afkomstige, kerkschat aan: mooi liturgisch vaatwerk, meubilair,
schilderijen en andere waardevolle zaken, die zijn interesse wekten. In het bijzonder
het sierlijke achttiende-eeuwse orgel bekoorde hem, en hij heeft er dan ook
naderhand, als kunsthistoricus, een gedetailleerde studie aan gewijd, die men kan
aantreffen in Het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (1960). Na de oorlog vond
Pater Engelbregt in 1947 een geheel andere activiteit in het redactiesecretariaat
van de Katholieke Encyclopedie, waarvan een nieuwe druk in voorbereiding werd
genomen. Dit werk stimuleerde eens te meer zijn belangstelling voor wetenschap
en kunst, en bezorgde hem bovendien veel
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ervaring in de omgang met auteurs en geschriften op allerlei gebied.
Zijn eigen onmiskenbare literaire aanleg had hij reeds eerder bewezen. In 1939
was verschenen Ter Gedachtenis aan Mij, een zeer verantwoord boek over
handelingen en symboliek van de Heilige Misliturgie. De hierin geboden uitvoerige
informatie werd grotendeels op schrift gesteld door Lactantius Engelbregt, in heldere,
zij het ook tamelijk lyrische bewoordingen, zodat hij deze publikatie later schertsend
placht aan te duiden als ‘mijn jeugdzonde’.
Hij ontplooide zich nu snel. Zo werd hij de grote promotor van door deskundige
Paters Franciscanen geleide groepsreizen naar zijn geliefde Italië, waarbij hij zelf
maar al te graag als reisleider optrad en zijn gezelschappen niet alleen voor de
devotionele, maar evenzeer voor de cultuurhistorische betekenis van die excursies
wist te interesseren. Zijn enthousiasme en ondernemingslust op dit gebied kenden
letterlijk geen grenzen, want naderhand werden voornamelijk op zijn initiatief, nieuwe
reisdoelen ingevoerd: het Midden-Oosten, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Engeland.
Het werd hem nooit te veel en ik herinner mij jaren waarin hij telkens wel drie of vier
reizen op zich nam; buiten de verkenningstochten om die voor het uitstippelen van
nieuwe routes onmisbaar waren.
Zijn activiteit als reisleider deed zijn reeds aanwezige verlangen om
Kunstgeschiedenis te gaan studeren, toenemen. En in 1954 kreeg hij daartoe
tenslotte ook de gelegenheid, na eerst nog een colloqium doctum te hebben moeten
afleggen, omdat zijn gymnasiale opleiding aan het college te Sittard geen wettelijke
erkenning genoot.
Zoals gezegd pakte Pater Engelbregt zijn nieuwe studie terstond energiek aan.
Binnen enkele jaren verwierf hij zijn kandidaats- en doctoraalpapieren, in hoog
tempo werkend voor de vereiste tentamens en scripties. Een van zijn
doctoraalscripties was gewijd aan het ‘Zelfportret’ van Giorgione in het Museum te
Brunswijk, een onderzoek, dat wel ver verwijderd lag van het terrein der
middeleeuwse kunst, zijn uiteindelijke specialisatie. Toch zat deze laatste
ontwikkeling al in de lucht, en hij accepteerde in 1959, na zijn doctoraalexamen,
graag een aanstelling als wetenschappelijk assistent bij de afdeling Middeleeuwen
en Ikonologie van het kunsthistorisch instituut te Utrecht, die onder leiding stond
van de hoogleraar W.S. Heckscher. Aangezien ook ik daar destijd werkzaam was,
leerde ik hem sindsdien beter kennen. Wij trokken dagelijks met elkaar op en
beleefden daar weldra over en weer veel genoegen aan. Ik vond in ‘De Pater’ een
goede vriend en een scherpzinnig, en zeker ook objectief wetenschapper. Bijna
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onmiddellijk begon hij aan de voorbereiding van zijn dissertatie die gewijd zou zijn
aan het beroemde, als Utrechts Psalterium bekend staande, negende-eeuwse, met
vele prachtige pentekeningen geïllustreerde manuscript in het bezit van onze
Universiteitsbibliotheek. De eerste aanzet tot het onderwerp had hij reeds ontvangen,
toen hij in 1954/'55 colleges over de vroege tekenkunst volgde bij de hoogleraar
J.G. van Gelder.
Ik mag gerust zeggen dat ik Engelbregt's proefschrift van nabij heb zien ontstaan.
Op den duur kende hij het oude handschrift door en door, en hij wist er, ondanks
de vele, reeds verschenen publikaties van eerdere onderzoekers, nog tal van nieuwe
ontdekkingen in te doen en verrassende theorieën te formuleren omtrent onder
andere de plaats van ontstaan, de functie en de ‘auctor intellectualis’ van het
manuscript. Tenslotte beschikte hij over zoveel materiaal betreffende de tekst en
de voorstellingen, dat hij er gemakkelijk een reeks van aparte, kleine verhandelingen
uit had kunnen distilleren. Daar is hij helaas nooit toe gekomen. In juni 1964
promoveerde hij dan toch tot doctor in de Kunstgeschiedenis op het resultaat van
zijn veel-omvattende beschouwingen over het totale handschrift. In 1965 verscheen
zijn proefschrift als deel VIII van de reeks Orbis Artium (Utrechtse Kunsthistorische
Studiën), onder de titel: Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke
bestudering (1860-1960). De ondertitel is typerend voor Engelbregt's instelling tot
de Kunstgeschiedenis. Hij was niet een man die op zijn intuïtie afging, maar eerder
slechts datgene durfde te stellen, wat hij naar zijn mening werkelijk kon bewijzen.
Tegenover het ongrijpbare, mysterieuze van de creativiteit, dat zo menig
kunsthistoricus in de verleiding brengt om al te subjectieve, emotionele uitspraken
te doen, voelde hij zich onzeker - hij hield zich liever bij de verstandelijke analyse,
die op concrete feiten berust. Die nuchterheid heeft hij steeds betracht, en nimmer
presenteerde hij zich als de geniale ontdekker van de enig-juiste interpretatie. Zowel
van zichzelf als van anderen eiste hij goed-gefundeerd, koel onderzoek, en wanneer
hij iemand op ongefundeerde, zij het dan ook aantrekkelijke uitspraken betrapte,
reageerde hij geïrriteerd en scherp, zonder aanzien des persoons.
Gedurende zijn verdere kunsthistorische loopbaan bleef het Utrechts Psalterium
zijn meest geliefde werkterrein, want hij wist zijn onderzoek nog lang niet voltooid.
Het gaf hem veel voldoening, wanneer hij zijn grote kennis van het manuscript aan
belangstellenden kon overdragen en het kostbare origineel, slechts onder zijn
toezicht ter beschikking gesteld, mocht laten zien. De haast vrome eerbied, waarmee
hij dan de oude bladen
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omsloeg en details in de tekeningen aanwees, deelde zich als vanzelf aan de
aanwezigen mee. Zeer verheugd was hij ook, toen hij het verzoek ontving, een
wetenschappelijke inleiding te schrijven bij een voorgenomen facsimile-uitgave van
het psalterium. Deze inleiding, een samenvatting, en tevens een gedeeltelijke
herziening van zijn dissertatie, voltooide hij nog kort vóór zijn dood, maar de
voldoening haar als voorwoord op een zo kostbare editie te zien, mocht hij niet
beleven. Het aantrekkelijke plan hield verband met het tweede eeuwfeest van het
Provinciaal Utrechts Genootschap in 1973. Hier aan kon Engelbregt in ieder geval
bijdragen met een lezing over Stijl en Ikonografie van het Utrechts Psalterium, die
hij op 19 mei van dat jaar in de Janskerk uitgesproken heeft, en die ook in druk
verschenen is.
Naast de studies met betrekking tot dit ene, onuitputtelijke thema koos hij echter
wel degelijk andere terreinen van onderzoek. In de jaren '60 werd hij bijvoorbeeld
adviseur van de Stichting Abdijkerk in Thorn, waar men bezig was met restauratieen renovatiewerkzaamheden van de indrukwekkende Stiftskerk en haar vele
kunstschatten, alsmede van de zo onnederlandse bedevaartskapel van Onze Lieve
Vrouw onder de Linden (ook bekend als de Loretokapel). Engelbregt verdiepte zich
met grote belangstelling in de achttiende-eeuwse kunst en in de geschiedenis van
het ‘witte stadje’, dat zo'n verfijnde cultuur heeft gekend. Hij spande zich in voor een
nieuwe, effectvolle inrichting van de schatkamer in de westelijke toren van de Stiftsof Abdijkerk, en schreef een kleine brochure over de Lieve Vrouwekapel ter informatie
van de bezoekers. Uit het hiertoe bestudeerde materiaal ontstond enkele jaren later
een wetenschappelijke verhandeling met betrekking tot de aldaar aanwezige
plafonddecoraties.
Ongeveer in dezelfde tijd (mei 1965) vond men in Utrecht, bij de restauratie van
de Pieterskerk, vier prachtige romaanse reliëfs met Passievoorstellingen. Engelbregt,
verrukt over deze ontdekking, en nog steeds als docent werkzaam bij het
kunsthistorisch instituut, organiseerde onmiddellijk een werkgroep van gevorderde
studenten om zich intensief met de reliëfs en hun problematiek bezig te houden.
Wie zijn belangstelling deelde, kon hij bezielen door zijn enthousiasme, maar hij
bleef daarbij onveranderlijk de voorzichtige, objectieve leermeester, die geen snelle
conclusies of oppervlakkige benadering tolereerde. Dan liet hij zijn joviale,
kameraadschappelijke optreden varen voor de meer autoritaire, veeleisende kant
van zijn karakter, die hij meende te mogen inzetten, als het om essentiële zaken
ging. Toch gaf zijn docentschap hem aanvankelijk veel meer vreugde dan ergernis,
en zijn spontaan-voorgedragen colleges getuigden van zijn stre-
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ven, de studenten voor de schitterende cultuur van de middeleeuwen te interesseren.
Maar toen in de loop van de jaren '60 de geest aan de universiteiten ging veranderen,
toen demokratisering en verzet tegen de bestaande situaties steeds krachtiger
geluiden lieten horen, kreeg Pater Engelbregt het daar heel moeilijk mee. Plotseling
werd hij geconfronteerd met openlijke kritiek op zijn persoon en zijn onderwijs,
hetgeen hij ondervond als een totale miskenning van zijn goede bedoelingen. Het
deed hem veel verdriet, dit te moeten ervaren. Ook merkte hij, dat zijn religieuze
status nu eerder een nadeel dan een aanbeveling was geworden, en ook dat schokte
hem meer dan hij liet merken.
In die tijd verliet zijn directe chef, Professor Heckscher, de Utrechtse universiteit
voor een benoeming in de Verenigde Staten, en Engelbregt zag zich belast met de
leiding over de afdeling Middeleeuwen. Hoewel in verband met dit bewijs van
vertrouwen in zijn capaciteiten de toekenning van een lectoraat denkbaar was,
ontving hij die bekroning van zijn late kunsthistorische carrière toch niet, en dat
stelde hem wel zeer teleur. De laatste jaren vóór zijn pensionering in 1973 werden
door dit alles zozeer een anticlimax, dat hij met verlangen naar de beëindiging van
zijn werkzaamheden begon uit te zien. Hij was ontmoedigd en vleugellam, en
beleefde dientengevolge zijn afscheid van de universiteit heel anders, dan hij zich
vroeger had kunnen denken. Maar eenmaal van die last bevrijd, herstelde hij zich
snel, zich verheugend op veel goeds, dat hem nog ten deel kon vallen, en gesteund
door zijn grote vriendenkring waarin hij zich zo gelukkig voelde. Vooral in zijn
reisgezelschappen vond hij opnieuw de inspiratie om zich met zijn kunsthistorische
kennis nuttig te maken. De grote en kleine excursies van de Stichting Cultura te
Amsterdam en met groepen van geïnteresseerde academici kregen zijn volle
toewijding, maar zijn persoonlijke onderzoek raakte er helaas wel door in de
verdrukking. Hij publiceerde nauwelijks meer, ondanks aanmoedigingen van buitenaf,
en bepaalde zich tot zijn reizen, een enkel meer populair getint artikeltje, en tot zijn
priesterlijke plichten.
Sinds 1960 woonde hij al niet meer in de pastorie van de Boomskerk in
Amsterdam, waar hij overigens in maart van dat jaar nog wel een zeer feestelijk
zilveren priesterjubileum had gevierd. Hij vond daarna onderdak in verschillende
fraterhuizen, eerst in Zeist, het laatst in Utrecht, en functioneerde er als geestelijk
verzorger. Velen hebben van de gastvrijheid van zijn gezellige kamers nog mogen
genieten, en kunnen constateren, hoe uitstekend zijn contacten met zijn huisgenoten
waren, wier kijk op leven en
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maatschappij hij zeker ook wist te verbreden en te verrijken.
Zijn langzaam verminderende gezondheid van de laatste jaren trachtte hij goed
te verbergen, doch bij wie hem goed kenden en van hem hielden, ontstond wel een
vage ongerustheid om zijn vermagering, zijn afnemende plezier in wat hij ‘mooi eten’
placht te noemen, en om de voor hem zo ongewone momenten van zwijgzaamheid
waarin hij opeens kon vervallen. Toch kwam zijn opname in het ziekenhuis, in het
voorjaar van 1979, vlak na een groepsreis (zijn laatste) naar Keulen, nog geheel
onverwacht. Zelf deed hij er vrolijk en luchtig over, zodat hij menigeen de hoop gaf
dat er geen reden tot ernstige zorg bestond. Pas na de zware, ingrijpende operatie
werd het duidelijk hoe ziek hij was, en hoe klein de kans op beterschap. Maar zelf
aanvaardde hij het einde, dat hij voelde naderen, in volledige overgave, onbevreesd
en nuchter als hij steeds had geleefd. Hij maakt daarmee een diepe indruk op allen,
die van zijn laatste dagen getuige waren.
Zijn lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde beschouwde
hij als een grote onderscheiding voor zijn publikaties op kunsthistorisch gebied. Die
leveren inderdaad het bewijs van zijn literaire en wetenschappelijke kwaliteiten. De
menselijke gaven van Pater Engelbregt echter zullen evenzeer in brede kring in de
grote genegenheid en dankbaarheid van velen voortleven.
HELEN A. VAN DEN BERG-NOE

Voornaamste geschriften
Ter gedachtenis aan Mij. 's-Hertogenbosch, 1939 (samen met Jozef Teulings).
De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden. Amsterdam, 1957
(redactie).
Het orgel uit de Amsterdamse Schuilkerk ‘In 't Boompie’ in Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek II, 1960, p.185-207.
Vroegchristelijke kunst in Kunst Aller Tijden, 1972.
Het glorievolle Rozenkransgeheim van Maria's Kroning in de Hemel, door Geertgen
tot Sint Jans in Album Discipulorum J.G. van Gelder, Utrecht, 1963, p.31-44.
Stucco's en plafondschilderingen in de Loretokapel te Thorn in Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 15, 1964, p.229-246 (feestbundel W.S. Hekscher).
Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860-1960).
Utrecht, 1965.
Gids voor de Kapel van O.L. Vrouw onder de Linden te Thorn. Thorn, 1971.
Opmerkingen over stijl en iconografie van het Utrechts Psalterium in J.H.A.
Engelbregt en Tilman Seebass, Kunst- en muziekhistorische Bijdragen tot de
bestudering van het Utrechts Psalterium, Utrecht, 1973, p.9-30.
Introduction in J.J. Tikkanen, Die Psalterillustration im Mittelalter, Soest, 1975,
p.I-VIII (herdruk van de editie 1895-1900).
Voorts: tal van kleinere bijdragen in encyclopedische uitgaven: De Katholieke
Encyclopedie, Winkler Prins van de Kunst, De Grote Winkler Prins. Populariserende
artikelen in diverse bladen: Het Katholieke Schoolblad.
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Christiaan Joseph Hendrikus Engels (Luc Tournier)
Rotterdam 19 november 1907-Willemstad (Curaçao) 20 december
1980
‘De koloniën lijden aan randangst, het moederland aan centrumwaan,’ schreef Chris
Engels en keerde zich tegen beide.
Onze literatuurgeschiedenis is goed vertrouwd met hen die, langs de koloniale
rand van de Nederlandse cultuurprovincie geboren, beseffen dat de kans op
erkenning toeneemt als men die rand verlaat en, beleefd of uitdagend groetend, het
centrum gaat bewonen. Talent en exotische bagage brengen hen op zijn minst de
status van kleurrijke vogel in de inheemse volière.
Chris Engels, die zich in 1936 op Curaçao vestigde, is van hen het tegenbeeld.
Hij hoort tot de curieuze, minieme en dus verwaarloosde categorie van hen die
bewust de marge opzoeken en daar aangeland, hun positie uitbaten in plaats van
betreuren. Zij zoeken eigen, buitendijkse wegen die van het centrum áf voeren,
zonder zich te bekommeren om hen die in dat centrum de dienst uitmaken. Wonen
aan de grens betekent voor hen afstand tot het centrum, maar zicht op de vreemde.
Engels zag Curaçao daarom nooit als extremiteit van Nederland, noch ook als
dorpse koloniale nederzetting per se. Hij cultiveerde Curaçao als grens - tussen het
Hollandse en het Spaanse, tussen neger en indiaan, tussen Zuid-Amerika en de
Caribische archipel - en markeerde die grens en dat uitzicht in zijn werk, zoals in
zijn laatste verhalen De papegaaien sterven (Amsterdam, Meulenhoff, 1977) en tot
in de titel van zijn laatste verzenbundel Geen droom maar eeuwige verte (Amsterdam,
Meulenhoff 1977).
Hem trof daarom meer de belangstelling van hen die hem op die breuklijn
ontmoetten, dan van de officiële leidinggevers in het moederland. Althans zo leek
het, want ijverig in het zoeken van deze laatsten was hij niet: het meeste van zijn
literaire werk gaf hij graag uit in eigen beheer en de schilderijen van hem en zijn
vrouw toonde hij even lief in Santo Domingo als in Schiedam.
Maar de breuklijn liep ook door hemzelf, en dat juist hij in de Tweede Wereldoorlog
- met Frits van der Molen - De Stoep uitgaf (waarin de nederlandstalige schrijvers
in de diaspora - van Vroman en Greshoff tot Elisabeth Eybers - terecht konden) past
daarbij niet minder dan dat hetzelfde tijdschrift ook Curaçaose jongeren aan het
woord bracht die onder zijn in-
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spiratie werk schreven dat de Nederlandse Vijftigers aankondigde.
Vulkanische persoonlijkheid, erudiet levenskunstenaar tegen het decor van het
met hulp van Rietveld gerestaureerde stadshuis Stroomzigt aan de Kriek, medicus,
schrijver, vertaler, schilder, componist, historicus, oprichter van een museum en
van medisch-sociale instellingen - de beoordeling van zo'n mens op zo'n klein eiland
loopt twee gevaren, waarvan onderschatting mij de grootste lijkt.
Want overschatting kan slechts van die betrekkelijk weinigen komen die hem en
zijn werk leerden kennen, die zagen hoe hij als eenling op een
commerciëel-industriële rots lange tijd met onvoorstelbare geestkracht de kwaliteit
van het culturele leven wist te bepalen en te stimuleren, en hoe hij daarbij voor zijn
eigen werk waardering en voor zijn persoon vriendschap ondervond van Zadkine,
Rietveld, Sandberg, Corneille, van naar de Spaanstalige eilanden gevluchte vrienden
van García Lorca, van Noordamerikaanse artisten, en van Oosteuropese ontheemde
kunstenaars als Eric Landerer, kortom van zóvelen die konden meten met
maatstaven die op geen enkele wijze aan de kleinheid van Curaçao gebonden
waren.
Maar de (moederlandse) onderschatting dreigt juist van hen die, door centrumwaan
bevangen, Engels' reputatie en postuur vooral willen herleiden tot het geringe territoor
van het eiland waarop hij leefde. Zo houdt in het overigens sympathiek bedoelde
Nederlandse dagbladartikel dat bij zijn dood verscheen, de schrijver ‘het er maar
op, dat hij dit allemaal heeft kunnen doen en worden in en door de kleine schaal
1
van Curaçao en dat die ook zijn maat [heeft] bepaald.’ Zo laat men de geografie
dicteren en houdt het platteland plat, voor alle zekerheid.
Chris Engels was oudste zoon in het kinderrijke gezin van de Rotterdamse café- en
restauranthouder Jan Engels en van Gré Tournier (aan wie hij zijn pseudoniem zou
ontlenen). Het gezin leed onder de economische crisis maar Chris en de tweede
zoon Joop (later hoogleraar in Utrecht) moesten en konden studeren. Chris doorliep
de HBS aan de Beukelsdijk, las intens in het Rotterdams Leeskabinet, speelde piano
en schermde.
In 1927 werd hij student geneeskunde in Leiden, stortte zich in het katholieke
studentenleven en werd verwoed reidanser. In 1931 schreef hij de brochure
Heemvaart over de studentenbeweging van die naam; nog in hetzelfde jaar trok hij
zich, na een radio-oproep tot het Verbond van Katholieke Jongeren gedaan te
hebben, ontmoedigd uit dit soort organisaties terug. Zijn verdere leven bleef hij een
devoot maar eigenzinnig katholiek die

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

139
de geestelijke hiërarchie met argwaan en op afstand bezag.
In deze jaren vormde zich het besluit uit Nederland te vertrekken: ‘God wat is dit
land verlaten | Honden janken in de straten | Konkelaars en middelmaten | heten
2
staten-generaal’ schreef hij in 1933. Als toekomstig woongebied dacht hij eerder
aan Nederlands-Indië (hij was bestuurslid van de afdeling Rotterdam van het
Nederlands-Indonesisch Verbond) of Afrika (tot 1931 was hij student voor het
Medisch Missie Comité) dan aan Curaçao, waar hij een half jaar na zijn arts-examen
en pas getrouwd met ‘Dodo’ Schrage, op 6 september 1936 aankwam. Zijn
verhouding tot de Missie op het eiland die hem als eerste Nederlandse katholieke
arts een speciale plaats bij het missie-hospitaal had toebedacht, verkoelde snel, en
hij vestigde zich als vrij arts. Een jaar na aankomst stierven vrouw en kind na de
bevalling: ‘Ik bracht haar lijk naar de aarde waarop zij was geboren en zette bij het
grafje van het kind een wegwijzer in cement, die weldra door een pastoor werd
weggenomen, achter mijn rug.’ [...] ‘Van een harp van glas en scheppingsdrang
sprongen de snaren, en de dood wierp haar in de aarde van Scheveningen nadat
zij was teruggebracht, onder een stuk witte travertijn, waarin ik misschien nog bezig
3
ben de holten te vullen.’
Hij nam zich toen voor op Curaçao te blijven. De kleine bundel Verzen en penitentie
(Asten, Het Venster) die hij in 1936 nog in Nederland had uitgegeven, kocht hij op,
als om een nieuw, nu Curaçao's, begin te maken. Hij tekende zijn gestorven vrouw,
en begon te schilderen, nu samen met Lucila Boskaljon met wie hij in 1939 was
getrouwd, dochter uit een Curaçaose ambtenaren- en componistenfamilie. Haar
serene persoonlijkheid werd het niet meer weg te denken complement van zijn vaak
felle verbale dominantie. Engels' geldingsdrang wilde overigens nooit wreed zijn;
hij was even gevoelig als sterk en zijn eis tot kwaliteit, zijn geestelijke aristocratie,
mocht de ontmoeting met hem veeleisend maken, hij kon toch ook de kwaliteit van
het kleine en nederige haarscherp herkennen en met fijnzinnige tact bejegenen.
Uit het huwelijk met Lucila werden vier kinderen geboren, de oudsten - een
tweeling - eerst in 1951. De in dat jaar door Engels gebouwde kapel midden op het
eiland (met muurschilderingen van Lucila en een door Charles Eyck geschonken
piëta; ook Zadkine had een piëta ervoor ontworpen) werd nog lang bezocht door
vrouwen die naar een kind verlangden.
In het jaar van zijn trouwen bracht hij moderne pianomuziek op het eiland en
richtte het Genootschap der Wetenschappen op. Het eerste oorlogsjaar wist de door
hem bezielde Steun aan Nederlands Oorlogsgetroffe-
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nen een half millioen bijéén te brengen dat na de oorlog aan het Studentensanatorium
in Laren werd geschonken.
Oók in 1940 was, samen met Frits van der Molen, het al genoemde tijdschrift De
Stoep opgericht, een protest tegen de dood van Marsman, Ter Braak en Du Perron,
die - zo wilde het radiobericht - allen door de Duitsers waren gefusilleerd. ‘Het eerste
Nederlandse wereldperiodiek naar aanleiding van de dood,’ zoals Chris het eens
omschreef, bleef tien jaar bestaan, het laatste nummer gevuld met de door Tournier
vertaalde gedichten uit Poeta en Nueva York van Lorca, waarvoor Corneille
tekeningen maakte. ‘Ik liet op voorstel van Frits vijfhonderd exemplaren per jaar
noteren, en daar verkocht Frits wel eens tien van. Alleen het dubbelnummer Poëzie
uit de diaspora met uit Nederland en België gesmokkelde verzen, ingeleid door
Marnix Gijsen, raakte uitverkocht. Na de oorlog verzond ik de overgebleven
verschenen exemplaren naar de bibliotheken in Nederland en gelukkig één naar
4
de bibliotheek van de stad Antwerpen, de enige die bedankte.’
De vaak ontroerende reacties toentertijd op dit literaire tijdschrift in het onbezette
deel van het koninkrijk, de talrijke brieven van Greshoff - die in New York als
doorgeefpost fungeerde - aan de redacteuren, de opkomst van lokale auteurs als
‘Charles Corsen, een voorloper van Atonaal, Tip Marugg van wie proza tot in het
Russisch zou worden vertaald, en mijn lieve Oda Blinder aan wie ik die schuilnaam
5
gaf’ - dit alles ligt nog buiten de kennis van de officiële vaderlandse
literatuurgeschiedschrijving.
Oók in de oorlog legde Engels zijn eerste contacten met Venezolaanse schilders,
dichters en geleerden, het begin van een web dat zich nadien over vele omliggende
landen en eilanden zou uitspreiden. Hij volgde zijn schoonvader op als voorzitter
van de Curaçaose Kunstkring die Rubinstein, Stern, Marian Anderson en zoveel
andere groten, op doorreis van Noord- naar Zuid-Amerika, wist te ontvangen en
aan zich te binden.
Zijn medisch werk ging intussen door. Hij had een begenadigd klinisch oog. Al
tijdens zijn studie was hem bij een prijsvraag een zeer eervolle vermelding toegekend,
en lang voordat de lactase-deficiëntie bij negride bevolkingen als medisch feit was
erkend, stelde hij - in 1946 - dit ziektebeeld vast. Daarnaast en daarboven boeide
hem de sociale geneeskunde. Hij stelde een totaalplan op voor wijkverpleging,
moederschapscursussen, verzorging van gebrekkige kinderen en bejaardenzorg
door het Wit-Gele Kruis, dat hij tot 1967 als voorzitter leidde. In 1943 ontwierp hij
met vakbondsleider Van Driel een sociaal-economisch reorganisatieplan, nadat een
staking van de bemanning van olie-tankers tot een bloedig treffen had ge-
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leid. Ook later zou hij zich met politiek blijven bezighouden - in '49 werd hij
kabinetsformateur -, zonder zich openlijk in de partijpolitiek te begeven. Vroeg en
vergeefs vocht hij ook voor zijn plan - later door anderen geadopteerd - om van
Curaçao een internationaal onderwijscentrum te maken.
In maart 1948 werd zijn Curaçaosch Museum geopend dat - bewust zonder
Nederlandse subsidie - het eigen, het Europese en het Latijns-Caribische cultuurbezit
6
elkaar moest laten treffen. Engels' openingsrede Het Curaçaosch patroon vatte
zijn visie op de Caribische cultuurgeschiedenis onnavolgbaar samen. Wil Sandberg
kwam over voor de opening, reisde door de archipel en bracht de eerste Haïtiaanse
primitieve schilders naar Europa.
In de daarop volgende jaren exposeerden Chris en Lucila Engels in Amsterdam
(1950, 1953, 1957), Caracas (1955) en Santo-Domingo (1964). In 1955, 1961 en
1963 werd werk geselecteerd voor de Biennale in Sāo Paulo, de beide laatste malen
leverde dat Chris een eervolle vermelding op. Inmiddels waren beiden als lid
geaccepteerd van de Nederlandse beroepsvereniging BKK, en was Chris benoemd
tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van het Pencentrum.
In 1948 was, door tussenkomst van Cola Debrot, zijn poëziebundel Doffe Orewoed
7
bij Meulenhoff verschenen, en in de daarop volgende jaren gaf hij - meestal in eigen
beheer en fraai verzorgd - nog verschillende bundels uit, waarin veelal thema's en
ritmen van de Caribische eilanden werden opgevangen en uiterst persoonlijk barok
verwerkt.
Vanaf het midden van de jaren zestig leidde deze Caribische betrokkenheid verder
tot intens historisch en linguïstisch onderzoek naar de vroegste Caribische
geschiedenis: het trauma van het eerste cultuurcontact tussen Indiaan en Spanjaard
las hij uit de vroegste Spaanse expeditieverslagen af, en de continuïteit met het
heden trachtte hij uit de Indiaanse wortels van plaatsnamen en mythen aan te tonen.
Vespucci's benaming ‘Eilanden der reuzen’ voor de Benedenwinden weigerde hij
als renaissancistische hyperbool te lezen, en recent archeologisch onderzoek stelde
hem in het gelijk: de lichaamslengte der autochtonen wás opmerkelijk.
Engels' geobsedeerdheid door het Indiaanse verleden van Curaçao voert hij, in
het verhaal Het kind van de wegwijzer ontroerend terug naar de gestorven eerste
zoon, in Curaçaose aarde begraven: ‘Over de gebroken eeuwen van het eiland lokt
me de doodsgedachte opnieuw naar die tijd van oude aspecten. Want wees niet
zonder respect, mijn zoon, voor de plaats waar je gestorven ligt, voor de aarde
8
waarin je ligt en waartoe je zult worden.’
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Bij zijn zeventigste verjaardag brachten locale vrienden zijn eerder in een plaatselijk
dagblad verschenen herinneringen aan Curaçaose mensen en gebeurtenissen
9
bijéén. Enkele vrienden in Nederland verzorgden de uitgave Luc Tournier 70 met
10
bijdragen van Debrot, Eyck, Helman, Sandberg en Tournier zélf. Intussen werkte
Engels aan wat hem in september 1981 de doctorsgraad in de geneeskunde aan
de Universiteit van Amsterdam moest brengen: een geschiedenis van het St.
11
Elisabeth Hospitaal op Curaçao, een missie-instelling die hij niet alleen als
bestuurslid goed had leren kennen, maar die ook met zijn komst naar het eiland,
vijfenveertig jaar terug, was verweven.
Op de avond van 20 december 1980 werd hij, wandelend bij zijn huis, niet ver
van de Zaantjessteeg, door een auto overreden: ‘Eens zal | de Zaantjessteeg | aan
12
's werelds einde | zijn, | Mijn mond reikt | niet zo ver; | dit wordt mijn laatste ster.’
Curaçao rouwde massaal.
Het schetsen van een beeld in de hier toegelaten ruimte van een zó veelzijdig en
actief leven dwingt welhaast tot een jachtige opsomming van feiten en daden. Een
bijna dertigjarige vriendschap maakt het moeilijk hieraan een beeld van de zo
gecompliceerde mens Chris Engels toe te voegen.
Van middelmatige grootte was hij, met een krachtig torso, en een scherp getekend
‘latijns’ gezicht; beweeglijk, soms driftig in zijn motoriek. Hij stond graag midden in
een gesprek op om dansend en luid sprekend zijn argumenten kracht bij te zetten.
Maar ook kon hij, 's nachts of in het getemperde licht van de tropenschemering,
lang en stil werken, een sigaar tussen de opvallend sierlijke vingers. Een elegante
verschijning, verzorgd, soms exuberant gekleed. Een vorstelijk gastheer, maar sober
in eigen voeding, en zonder drank: zijn eigen roes was hem genoeg. Een pijlsnelle
en vindingrijke geest met een wijde belezenheid, deels daterend uit zijn
studentenjaren (Van de Woestijne, Nietzsche, Rabelais, Bilderdijk), later snel
proevend van een boek en zelden tot volledige lezing ervan overtuigd. Een
wonderbaarlijk dooréénlopen van psychische kracht en teergevoeligheid, van drift
en diplomatie. Hij lachte gul en graag. Een renaissancistische mens die veel aan
Curaçao te danken had, zoals Curaçao aan hem, maar door geestelijke postuur en
scheppende kracht ‘an island unto himself’. Een eiland van een reus.
H. HOETINK
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Voornaamste geschriften
Voor een biografie tot 1977 wordt verwezen naar Luc Tournier 70, portretten en
ontmoetingen, met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyck, Albert Helman,
Wil Sandberg en Luc Tournier, voorbereid door L. Hoetink-Espinal, H. Hoetink en
L.W. Statius van Eps. Amsterdam, Meulenhoff, 1977. Voor aanvullingen hierop zie
de noten 5, 7 en 11.
Zie over Chris Engels ook: Jos de Roo, Antilliaans literair logboek, Zutphen, De
Walburg Pers, 1980, p.19-27; idem, Chris Engels: een Nederlander in Curaçao in
Neerlandia; Algemeen Nederlands Tijdschrift 1981:1 p.9-11; over de gedichten van
Luc Tournier: G.W. Rutgers, Associatieve symmetrie: een paradox in
Kristòf/Willemstad IV: 4, p. 153-159.

Eindnoten:
1 Jan Kuyk in Trouw, 22 december 1980.
2 Kwatrijn II in Luc Tournier, Doffe Orewoed. Gedichten, Amsterdam, Meulenhoff 1948, p.24.
3 Dodo in Luc Tournier, De papegaaien sterven en andere verhalen, Amsterdam, Meulenhoff,
1977, p.51-52.
4 Luc Tournier, De Stoep in Luc Tournier 70, Amsterdam, Meulenhoff, 1977, p.33.
5 Idem, p.38; in 1981 verscheen Oda Blinder, Verzamelde stilte. Proza en gedichten. Met een
nawoord van Luc Tournier. Amsterdam, Meulenhoff.
6 C.J.H. Engels, Het Curaçaosch Patroon. Schets van Curaçao's beschavingsgeschiedenis.
Willemstad, Curaçaosch Museum, 1948.
7 Herdrukt in 1980.
8 Het kind van de wegwijzer in Luc Tournier, De papegaaien sterven, p.59-60.
9 Brieven aan een koerantier, intekenuitgave georganiseerd door May Henriquez, Jos Eustatia,
Carel de Haseth en B. Jos de Roo, bandillustratie Charles Eyck. Willemstad, Curaçaosche
Courant, 1977.
10 Luc Tournier 70. Amsterdam, Meulenhoff, 1977.
11 Het werk zal in 1981 onder de titel Het Sint Elisabeth Hospitaal te Curaçao in West-Indië postuum
bij Meulenhoff, Amsterdam verschijnen.
12 Zouaafs snik in Luc Tournier, Kunst en vliegwerk. Amsterdam, Heijnis nv., 1965; ook in Luc
Tournier, Geen droom maar eeuwige verte. Gedichten 1948-1977, Amsterdam, Meulenhoff,
1977, p.16.
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Josiah Willem (Jos) de Gruyter
Singapore 28 augustus 1899 - Amsterdam 30 juli 1979
Dat Jos de Gruyter, zoals hij altijd werd genoemd - en hij ondertekende ook zijn
brieven met ‘Jos’ - een heel bijzonder mens was, zal wel door niemand die hem ooit
heeft ontmoet, worden ontkend of zelfs maar betwijfeld. Alleen al niet, omdat hij een
zo zeldzaam aandachtig man was - ‘jij, die al oor en oog bent’, zoals Vasalis in haar
gedicht Nostalgique van hem zei, aandachtig, subtiel, broos, wijs. Maar niet alleen
dát. Want zijn subtiliteit had niets van doen met preciositeit, zijn broosheid niets met
weerloosheid, zijn wijsheid niets met sceptische gelatenheid. Hij was strijdbaar en
hij kon fel zijn en zijn sterk doorvoelde én overtuigde humaniteit wees iedere
weekheid van de hand. In een artikel dat ik over hem schreef ter gelegenheid van
de tentoonstelling die Galerie Studio '40 te 's-Gravenhage in november en december
1978 aan zijn leven en werk wijdde (hij ging toen zijn tachtigste levensjaar in en het
zou de laatste eer zijn die hem bewezen werd), wees ik op die oosterse wijsheid en
beschouwelijkheid van hem die voor onbezonnen uitspraken en onverantwoorde
oordelen behoedde. Hij reageerde daarop in een brief van 1 december: ‘En dan die
Oosterse wijsheid en beschouwelijkheid, ja, die zal ik als kind al wel in me gehad
hebben, geboren als ik was in Singapore - Sim-ha-Pura in Sanskrit, ’de
Leeuwenpoort’..., maar ik heb er anderzijds ’als een leeuw’ voor moeten vechten,
als dit niet te paradoxaal klinkt. Want ik was ook een ontzettende driftkop, herinner
me levendig bijv. dat ik al vechtende met mijn 3 jaar oudere broer Paul de trap ben
afgedonderd...’
Die geboorte in het oosten betekent overigens niet dat hij ook maar een druppel
Indisch bloed in de aderen had. Zijn vader was een echte Hollander, zijn moeder
een authentieke Engelse. Wel is het waar dat hij vijf van de eerste tien jaar van zijn
leven in het toenmalige Nederlands-Indië doorbracht en dat dit zijn persoonlijkheid
heeft beïnvloed mag wel worden aangenomen bij een zo gevoelig en voor indrukken
vatbaar kind als hij moet zijn geweest.
Het is zeker niet zonder belang er op te wijzen dat ook zijn vader een opmerkelijke
verschijning geweest is. Geboren in 1859 werd hij in Delft opgeleid voor ambtenaar
Binnenlands Bestuur en hij was als zodanig van 1883-1389 in Noord- en
Zuid-Celebes en op verschillende eilanden tussen Celebes en de Filippijnen
werkzaam. Maar in dat laatste jaar gaf hij zijn
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ambtelijke loopbaan op om in dienst te treden, aanvankelijk in Rotterdam, maar
spoedig in Liverpool en Londen, van het toen al door Sunlight Soap wereldvermaarde
industriële concern Lever Brothers. Dat was destijds een vrij progressieve
onderneming, die ook een tijdschrift uitgaf, Monthly Journal Port Sunlight, waarvoor
Jan de Gruyter begon te schrijven; onder andere in 1915 een reeks bijdragen over
de wederopstanding van de Nederlandse literatuur, te beginnen met Multatuli, Huet,
Vosmaer en Emants en zich voortzettend in de Tachtigers. Hij publiceerde voor- en
ook nadien tal van essays in tijdschriften als De Gids, Onze Eeuw en De Nieuwe
Gids, met name over Engelse literatuur waarin hij goed thuis was. In het bijzonder
verdiepte hij zich in de Fabians (Sidney, Beatrice Webb en George Bernard Shaw),
die later het intellectuele element zouden vormen van de Labourbeweging. Ook Jan
de Gruyter was - en bleef zijn leven lang - socialist op een met hen verwante,
ondogmatische, humanitaire manier, een levenshouding welke, met persoonlijke
accenten, ook in zijn jongste zoon terug te vinden is. Maar die was er toen nog niet.
In 1897 verliet De Gruyter Lever Brothers weer voor een betrekking bij de Koninklijke
Bataafsche Petroleum Maatschappij. Hij moest daarvoor opnieuw naar Indië met
het gezin dat hij inmiddels had gesticht. Hij was in Engeland getrouwd, in 1893 was
een dochter geboren, Winnie, en in 1896 een zoon, Paul. Tijdens een verblijf in
Singapore kwam, op 28 augustus 1899, het derde kind, zijn zoon Josiah Willem ter
wereld. De eerste jaren na zijn geboorte bracht hij in Europa door, maar in 1904
ging de familie terug naar de oost, eerst naar Samarinda, op Borneo's oostkust,
later naar Balikpapan aan de Straat van Makassar. De indrukken tussen het vijfde
en tiende jaar zijn diep en hevig en zij hebben dan ook hun sporen in de
herinneringen van Jos de Gruyter, maar vooral in de vorming van zijn gemoedsleven,
duidelijk nagelaten.
In 1909 nam de vader opnieuw ontslag, omdat hij van mening was zijn financiële
positie voldoende verstevigd te hebben om nu te kunnen doen wat hij altijd had
gewenst, namelijk een onafhankelijk bestaan te kunnen leiden als schrijver en
essayist. Het gezin vestigde zich in Haarlem, waar zij vier jaar lang woonden, waar
Jos twee jaar lagere school en twee jaar HBS zou volgen en zijn eerste contacten
opdeed met beeldende kunstenaars, namelijk Jessurun de Mesquita en Chris
Lebeau, spoedig gevolgd door de kennismaking met de in Bloemendaal woonachtige
Just Havelaar, met wie de vader door zijn werkzaamheid als schrijver in aanraking
was gekomen. Jos was gaan tekenen, Havelaar herkende het talent en moedigde
de jongen aan, die hem geleidelijk als een tweede vader begon te voelen. Maar
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slechts voor korte tijd, want in 1914, tijdens een vakantie overvallen door het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, vestigde het gezin zich weer in Engeland.
Voor de vader was het een moeilijk moment. Door de oorlog raakte hij zijn geld
kwijt en daardoor ook zijn onafhankelijkheid. Hij was genoodzaakt opnieuw een
betrekking te zoeken en kwam ditmaal in dienst bij de Anglo-Saxon Petroleum
Company. Voor Jos daarentegen werden het jaren van artistieke vorming en
ontplooiing. Zijn algemene ontwikkeling, voor de tweede maal in zijn school-opleiding
onderbroken, werd verder ter hand genomen door de vader, maar zijn plastische
aanleg mocht hij ontwikkelen door zich in te laten schrijven bij de Beckenham School
of Arts and Crafts en later ook bij de grafische afdeling van de Royal College of Art
in South Kensington, London, onder directie van Sir William Rothenstein. Hij behaalde
hier het ets-diploma in 1922, nadat hij een jaar eerder op het nippertje de Prix de
Rome miste.
In die jaren, tussen 1914 en 1923, was er heel wat gebeurd: zijn ontdekking van
de Ierse en Keltische kunst en cultuur op de Beckenham School door zijn
leermeesters en medeleerlingen met wie hij bevriend raakte, zijn ontdekking van
D.H. Lawrence, een schrijver die hem een leven lang is blijven boeien en over wie
hij een helaas ongeschreven gebleven boek projecteerde, zijn confrontatie met het
geloof, neergelegd in (ongepubliceerde) Notes for an Essay on Christianity - zelfs
heeft hij zich in 1919 door de doop laten opnemen in de Anglicaanse kerk -, de
herontdekking, na Indië, van de dans en het ballet, speciaal door Diaghilev, maar
dat was na de beeindiging van de oorlog, en tenslotte en vooral de intieme en
diepgaande kennismaking met de schilderkunst door de musea en tentoonstellingen
in Londen.
Zijn ouders waren na de oorlog naar Nederland teruggekeerd, waar zijn vader op
uitnodiging van Herman Robbers medewerker van Elseviers Uitgevers Mij. was
geworden, als redacteur van de Algemene Bibliotheek, waarvoor hij verschillende
delen zelf zou schrijven. In 1920 verscheen ook bij Elsevier zijn twee-delige
Multatuli-biografie, die hij al in Haarlem had geschreven, maar die ten gevolge van
de oorlog en het verblijf in Engeland niet had kunnen verschijnen. Daardoor was
het in feite toch de eerste serieuze, op niveau staande en daarbij positieve
levensbeschrijving en waardering van Eduard Douwes Dekker. Omdat dit bestaan
materieel niet veel armslag gaf, riep de vader zijn zoon na de beëindiging van zijn
studie in 1923 terug naar Amersfoort, waar zij woonden.
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Het was, bij al zijn talent, een onzekere die naar Nederland terugkeerde. Zijn,
voornamelijk grafisch, talent bevredigde hem onvoldoende, de behoefte aan schrijven
over beeldende kunst deed zich sterker voelen, en ook, misschien zelfs bovenal,
de neiging zich aan de muziek te wijden, want Jos was een begaafd pianist, ondanks
het feit dat hij geen enkele opleiding of les had gehad. Die onzekerheid zou nog
enige tijd voortduren maar door nieuwe en hernieuwde vriendschappen tenslotte
op zijn sterkste gave worden gericht. Daar was in de eerste plaats het opnieuw
aanknopen van de relatie met Havelaar, die hem tot schrijven over beeldende kunst
aanzette en hem daar ook in feite de gelegenheid toe bood. Het begon omstreeks
1924 met een stuk over Jan Mankes, maar belangrijker was een grotere beschouwing
over Thijs Maris en Vincent van Gogh, die in 1926 in De Nieuwe Gids zou worden
opgenomen. Verder kwam hij in aanraking met de muziekcriticus (latere intendant
van de Nederlandse Opera) Piet Tiggers, die hem piano hoorde spelen, aanbood
hem gratis les te geven en hem garandeerde dat hij binnen twee jaar op het
concert-podium zou zitten; iets waarvan hij later wel terugkwam, omdat, alle
begaafdheid ten spijt, het jarenlang ongeschoold spelen het scheppen van een
goede techniek veel meer bemoeilijkte dan hij voorzien had.
Een belangrijk jaar werd 1926. Op een tekenclubje bij de schilder Jacob Nieweg
had hij de zes jaar oudere schilderes Margaritha Feuerstein leren kennen die diepe
indruk op hem maakte. Tussen hen was een vriendschap ontstaan, die er toe zou
leiden dat zij op 17 februari 1926 in Bromley, graafschap Kent, in het huwelijk traden.
In 1926 verschenen zijn eerste boekjes over Van Gogh en Käthe Kollwitz. Vanaf
dat moment begon hij ook min of meer regelmatig te publiceren in Opgang, De
Stem, Elseviers Maandschrift, enz. De keuze was eigenlijk al gemaakt, zij het nog
niet definitief. Het jonge paar, met weinig middelen van bestaan, vestigde zich eerst
enige tijd in Italië, in San Gimignano, waar het toen goedkoop leven was, en daarna
in Villeneuve-les-Avignon, waar zij bevriend raakten met de schilder Willem Hussem.
Eind 1927 keerden zij naar Nederland terug. Het volgend jaar maakte Jos zijn laatste
tekening en besloot van dan af nog alleen te schrijven, kunstkritieken,
kunstbeschouwingen, essays. Misschien speelde daarbij een brief van Havelaar
een rol die hem einde 1917 geschreven had: ‘Wacht maar, Willem, jij wordt onze
eerste kriticus voor beeldende kunsten. En als je maar oppast dat je geen
gekkigheden doet als ik, dan zal je als zoodanig erkend worden óók.’ Die voorspelling
is in elk geval uitgekomen. Hij werkte eerst een paar jaar voor het Utrechts Dagblad
als op-
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volger van Hammacher. In die tijd werd ook een zoon geboren, Bas, op 31 december
1928, drie jaar later gevolgd door een dochter, Marjolein, op 29 december 1931.
Maar toen was hij, op voorspraak van Havelaar, die datzelfde jaar stierf, in 1930 al
benoemd tot redacteur voor beeldende kunsten bij Het Vaderland in Den Haag, na
1945 ook voor dans en ballet. Hij bleef dat tot 1955, toen hij aangesteld werd als
directeur van het Groninger Museum.
Voor zijn biografie is nog van belang dat hij in 1947 kennis maakte met Catharina
Meijer, dat zijn eerste huwelijk ontbonden werd en hij in september 1951 met
Catharina Meijer hertrouwde, een huwelijk dat in tegenstelling tot het eerste
harmonisch en gelukkig zou blijken. Na zijn afscheid van Groningen in 1963, was
hij nog tot september 1965 hoofdconservator voor de moderne kunst aan het
Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
Aan waardering heeft het hem niet ontbroken. Hij was lange jaren lid van de
Rijkscommissie voor Aankopen van Beeldende Kunstenaars, voor de Biennale in
Venetië, rijksdeskundige voor de invoer van alle voorwerpen van kunst en
geschiedenis, adviseur voor Nederland van het Carnegie Institute voor de
drie-jaarlijkse expositie in Pittsburgh, lid van de Adviescommissie inzake Subsidies
Kunsttijdschriften, bestuurslid van het Haags Cultureel Centrum, van de Jacob
Marisstichting, van de Raad voor de Kunst, lid van tal van jury's, van de Association
Internationale des critiques d'Art, van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Verschillende prijzen vielen hem ten deel, een Essayprijs van de Jan
Campertstichting (1956), de Rotterdamse Pierre Bayle-prijs voor beeldende kunst
kritiek (1961), De Dante-prijs (1952). Voorts ontving hij de zilveren penning van de
Gemeente Den Haag, werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau
en ontving hij in 1964 een ere-doctoraat aan de Universiteit van Groningen. Ik
vermeldde al de tentoonstelling die in november-december 1978 in Den Haag aan
hem en zijn werk werd gewijd, waarbij nog dient te worden aangetekend dat hierop
ook vrij veel werk, vooral kleurentekeningen, te zien waren uit zijn laatste jaren. Zijn
‘laatste’ tekening uit 1928 is inderdaad verre van zijn laatste geweest, al heeft hij
ruim dertig jaar lang, heel de tijd waarin hij als kunstcriticus werkzaam was, zelf het
beroep van beeldend kunstenaar inderdaad niet uitgeoefend om al zijn intense
aandacht te wijden aan het werk van anderen.
Is, wat zijn levensloop betreft, het belangrijkste hiermee wel gezegd, er dienen nog
wel enkele regels te volgen over de mens en de schrijver, die
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trouwens voor een goed deel samenvallen, want in de schrijver openbaarde zich in
belangrijke mate de mens die in De Gruyter schuilging. Niet de gehele mens
ongetwijfeld. Wat hij schreef bleef bij alle gevoeligheid en subtiliteit onder controle
van zijn zelfkritiek en hoe enthousiast hij ook kon zijn en dat niet onder stoelen of
banken stak, hij verafschuwde zweverige, vage rhetoriek. Dat verklaart ook, waarom
hij volstrekt niet gesteld was op een vriend van Just Havelaar met wie hij kennis
maakte: Dirk Coster. Hij stelde hem verantwoordelijk voor al wat hij later als het
negatieve in Havelaar zag, al deelt hij in zijn autobiografische papieren mee nooit
veel van hem te hebben gelezen, ‘ook niet de felle aanvallen van het vriendenpaar
Du Perron-Ter Braak op het vriendenpaar Coster-Havelaar.’ Dat neemt overigens
weer niet weg dat De Gruyter zelf een uiterst gevoelig, hartelijk man was die, wanneer
hij werkelijk ontroerd raakte, tot tranen bewogen kon zijn. Maar zijn kracht, ook als
criticus, was zijn zelfbeheersing, en hoe driftig hij, volgens eigen bekentenis, in
aanleg dan ook mocht zijn, zijn wijsheid, zijn begrip voor anderen, zijn ongewone,
verrassend zuivere intuïtie schiepen een mildheid die de omgang met hem tot een
telkens aanwezige weldaad maakte, des te meer waar zij noch zijn subtiele maar
trefzekere ironie, noch ook zijn strijdbare felheid, wanneer het om principiële zaken
ging, ook maar in het minst belemmerde. Het was juist deze combinatie die het
verkeer met hem een zo speciale aantrekkelijkheid verleende. Ik zelf heb hem in
de jaren waarin wij door onze gemeenschappelijke werkzaamheid aan de
kunstredactie van Het Vaderland elkaar regelmatig, om niet te zeggen dagelijks,
ontmoetten, bij mijn weten maar éénmaal heftig verontwaardigd en geëmotioneerd
gezien, en dat was gericht tegen het botte onbegrip waarmee nog niet eens zozeer
zijn eigen oprechtheid en goede trouw als wel die van de kunstenaars wier werk hij
verdedigde in twijfel werden getrokken.
Uit zijn levensloop is wel gebleken dat de opleiding van Josiah Willem de Gruyter,
behalve op de Londense kunst-academies, weinig schools is geweest. De
leermeesters die hij had, zijn vader, Just Havelaar, waren ongetwijfeld bijzondere
persoonlijkheden, maar van een systematische ontwikkeling kon geen sprake zijn.
Men mag hem over het geheel genomen dan ook wel als een autodidact
beschouwen. Dat dit geen nadeel behoeft te zijn, gegeven een bijzondere aanleg
en toewijding, is in zijn geval wel evident. Er zijn maar weinig kunstcritici in heden
en verleden die over een zo uitgestrekt veld van kennis beschikken en beschikten,
en slechts weinig kunsthistorici die aan deze kennis een zo diepgaand vermogen
tot invoe-
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ling, tot ervaring en beleving van het gewetene, paarden als hij. Hij heeft zich die
kennis en die ervaring eigen gemaakt door zijn bijzondere gave van aandacht ‘van
oor en oog’ zoals ik Vasalis nogmaals mag nazeggen, wat wil zeggen luisteren,
zien, beschouwen, lezen, mediteren. De Gruyter heeft dat een lang leven lang
gedaan op een wijze die zeldzaam mag worden genoemd.
Die vruchtbaarheid heeft zich concreet en onmiddellijk gemanifesteerd in de
talrijke adviezen die hij aan de overheid, aan instellingen, aan individuele figuren
heeft gegeven op het wijde terrein van de kunst en waarvan zij allen hebben
geprofiteerd. Men vindt haar, minder eclatant maar stellig niet minder werkzaam, in
de enorme hoeveelheid van zijn kritieken in dagbladen en tijdschriften, schrifturen
die als ‘journalistiek’ voor een groot deel - niet alles gelukkig - maar een efemeer
bestaan hebben, maar waarvan men de functie die zij hadden niet mag
onderschatten. Die functie was tweeledig: naar de behandelde kunstenaar toe, en
naar het publiek. Wat de eerste betreft, het aantal kunstenaars is groot dat aan De
Gruyter een beter besef en een dieper inzicht in eigen wezen te danken heeft en
dat ook menig maal heeft erkend. En wat het tweede aangaat behoort De Gruyter
ongetwijfeld tot de critici die het meest hebben bijgedragen om zijn lezerspubliek
toegankelijk te maken voor waarde en betekenis van de plastische kunsten als
verschijnsel van de humanitas, maar dan wel in al hun uitingsvormen, ook die
waartegen gewoonte, traditie, gebrek aan creatieve verbeelding zich plegen te
verzetten, omdat de culturele perspectieven verborgen blijven voor wie zich te weinig
inspanning getroosten. Weinigen hebben als hij ertoe bijgedragen die inspanning
gemakkelijker te maken, zijn lezers bij het verkrijgen van inzicht behulpzaam te zijn.
In één van die beschouwingen in Het Vaderland van 24 december 1958, toen hij al
niet meer als criticus aan het blad verbonden was, heeft hij als zijn credo over de
omgang met kunst geschreven:
‘Mij lijkt de kunst door haar vermogen om hoofd en hand, zinnen en ziel, instinct
en geest tegelijkertijd te activeren, te binden en te richten, aldus vormend te werken
op de totale persoonlijkheid, één van de grootste integrerende en regenererende
machten in welke samenleving ook. En meer dan ooit in onze huidige maatschappij,
waarin het individu zo duidelijk wordt bedreigd door de overal waarneembare neiging
tot massificatie. Want de verhouding tot de kunst zal altijd een individuele moeten
zijn.’
Die verhouding heeft hijzelf altijd gehad en het is juist daardoor dat zijn
beschouwingen en kritieken niet alleen persoonlijk waren, maar ook de essentie
raakten. Het zou dan ook zeker aanbeveling verdienen wanneer ten
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behoeve van de moderne kunstgeschiedenis in ons land een of meer selecties uit
deze artikelen behouden en gebundeld werden. Zó rijk aan waardevolle
kunstbeschouwingen zijn wij helaas niet.
Dat zou overigens niet meer zijn dan een aanvulling op het vele dat door De
Gruyter in boekvorm is gepubliceerd. Het is in het bestek van dit levensbericht
uiteraard onmogelijk al zijn geschriften, waarvan hieronder een overzicht volgt, de
revue te laten passeren. In al deze publikaties toont hij zich een belangrijk schrijver
over kunst, niet alleen door zijn artistieke eruditie, die zijn vak-terrein ver te buiten
gaat (ik denk bijvoorbeeld aan zijn voortreffelijke beschouwing over Emily Brontë
of zijn studie van taal en schrift der oude Maya's, A new Approach to Maya
Hieroglyphs, dat volgens deskundigen als Arthur Waley, Elias Canetti, C.A. Burland,
een nieuw licht wierp op een oeroude beschaving en wetenschap), maar vooral
door de instelling die hij daarin toont, namelijk begrip te wekken voor wat elementair
is in de kunstgebieden waarover hij schreef. Een uitstekend voorbeeld daarvan is
zijn werk De Europese Schilderkunst na 1850, eerst verschenen in 1935, nadien
zeer uitgebreid herdrukt in 1954, waarin hij poogt de verschillende stromingen
objectief en empathisch, van binnenuit, vanuit hun eigen ‘waarheid’ te begrijpen.
Maar hoe zuiver zijn inzicht in het wezen van alle kunst was, blijkt uit het slot van
zijn verantwoording bij de herdruk, waar hij schrijft: ‘Tenslotte nog dit. In een zijner
meesterlijke aforismen heeft Georges Braque gezegd: ’Het gaat in de kunst slechts
om één ding, dat wat men niet kan verklaren’. Indien ik op de volgende bladzijden
misschien de indruk wek, steeds opnieuw te willen ’verklaren’, dan geschiedt dit
toch in het volle bewustzijn van de onherroepelijke juistheid van Braque's uitspraak.’
Heeft het merendeel van De Gruyters publikaties rechtstreeks betrekking op
schilderkunst en grafiek, veel belangstelling had hij ook voor de beeldhouwkunst
en voor de moderne architectuur. Ook daarover heeft hij, niet altijd gebundeld of
als inleidingen bij catalogi, belangrijke stukken geschreven, ik herinner bijvoorbeeld
aan zijn studies over S. van Ravesteyn in Elseviers Maandschrift (1932) en het
Bouwkundig Weekblad (1959). Een terrein waarop hij bijzonder uitblonk en waarover
hij ook veel schreef, was dat van de Japanse prentkunst, waarmee hij een
uitzonderlijke affiniteit bezat.
In een weinig bekend geschriftje, gedrukt op de persen van Het Vaderland, een
soortvlugschrift dat de kritiek tot onderwerp had, heeft De Gruyter eens het beroep
onder de loep genomen dat hij zelf beoefende, namelijk
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dat van de criticus. Hij stelde daarin een lijst op van desiderata, waaraan de ideale
criticus zou dienen te beantwoorden. Die zijn: inzicht, eruditie, algemene ontwikkeling,
cultureel begrip; kennis van de kunstgeschiedenis, niet alleen de Europese; enige
vakkennis en begrip van de technische middelen die worden aangewend;
psychologisch inzicht; de gave van het woord en iets van het kunstenaarschap;
integriteit en oprechtheid naar binnen en naar buiten: ‘de criticus moet er tegen
waken bij de confrontatie met een kunstwerk, méér te willen voelen dan hij ziet,
méér te willen denken dan hij voelt en méér te willen zeggen dan hij denkt;’ tenslotte
een zekere stabiliteit. Is het wonder, vraagt hij zich tenslotte af, dat de ideale criticus
nog geboren moet worden?
Neen, dat is geen wonder. Of liever, het is een wonder dat men er van tijd tot tijd
een tegenkomt. Het wonder is hun zeldzaamheid. Josiah Willem de Gruyter behoorde
tot die zeldzaamheden. Ook al schreef hij de laatste jaren niet veel
kunstbeschouwingen meer, zijn verdwijning laat een leegte, alleen de herinnering
blijft.
In dit verband past nog een laatste opmerking. Wat De Gruyter nog wel schreef
in de laatste jaren, waaraan hij althans vrij regelmatig werkte, dat was aan een
autobiografie. Het manuscript is onvoltooid en, ofschoon tamelijk omvangrijk, eindigt
het kort na het einde van de tweede wereldoorlog. Dank zij de toestemming van
mevrouw Catharina de Gruyter-Meijer kon ik voor dit levensbericht een dankbaar
gebruik maken van een aantal biografische bijzonderheden die daarin worden
vermeld.
PIERRE H. DUBOIS
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Christiaan Hooykaas
Amersfoort 26 december 1902-'s-Gravenhage 13 augustus 1979
Christiaan Hooykaas werd op zesentwintig december 1902 te Amersfoort geboren
als derde zoon van predikant Isaäc Hooykaas en Eva Maria Faber. Zijn beide broers
waren zeven en vijf jaar ouder. Vijf jaar later werd er nog een kind, een meisje,
geboren. Het gezin was niet rijk - de bezoldiging van predikanten was laag - maar
bewoonde een kolossaal huis met vele kamers en een grote tuin aan de Eem. Om
het gezinsbudget te verhogen waren er altijd jongens ‘in de kost’.
Zijn lagere en een deel van zijn middelbare schooltijd bracht hij in Amersfoort
door. Zijn vader besloot hem niet naar het Gymnasium te sturen - de oudste zoon
was het daar niet goed bevallen - maar naar de HBS. Wel gaf hij hem bijlessen Latijn,
een taal die hij uit hoofde van zijn beroep goed beheerste.
In 1918 werd de vader beroepen in Arnhem. Het gezin verhuisde per boot, via
de Eem naar de Rijn. Het was nog steeds niet welgesteld, zodat er geen geld was
voor bijzondere lessen of clubs. Christiaan Hooykaas had graag op padvinderij en
tennisles gewild. Wel moest er gemusiceerd worden. Hij kreeg vioolles. In zijn vrije
tijd las hij veel: Shakespeare, Racine, Molière.
Na zijn eindexamen HBS-B in 1920 wilde hij letteren gaan studeren, waarvoor
echter een klassieke opleiding een eerste vereiste was. In 1921, na een jaar werken,
legde hij met goed gevolg het staatsexamen Gymnasium-A af. De keuze van zijn
studie werd beïnvloed door familie-achtergronden en door het feit dat zijn vader
hem geen ruime toelage kon verschaffen. Familieleden, zowel van vaders- als van
moederskant, hadden banden met het toenmalige Nederlands Indië. Hij kon een
studiebeurs krijgen als hij zich kandidaat stelde voor een functie als taalambtenaar
aldaar. Hij liet zich dan ook in 1921 inschrijven voor de studies in de Indische Letteren
aan de Universiteit te Leiden. Voor zijn kandidaats volgde hij colleges Arabisch bij
C. Snouck Hurgronje, Sanskrit bij J. Ph. Vogel en Physische Geografie van de
Indische Archipel bij A.W. Nieuwenhuis. Voor zijn doctoraal koos hij als hoofdvak
Javaans, dat gedoceerd werd door G.A.J. Hazeu. Zijn bijvakken waren Archeologie
en Oude Geschiedenis van Nederlands Indië bij N.J. Krom en Vergelijkende
Taalkunde van de Archipel bij Ph. S. van Ronkel. Hij volgde ook de colleges Maleis
bij Van Ronkel. Deze laatste
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had de gewoonte voor zijn colleges jaar in jaar uit dezelfde dictaten te gebruiken.
Hooykaas, die de dictaten van een ouderejaars had overgenomen, attendeerde
hem hierop. Dit was natuurlijk niet bevorderlijk voor zijn relatie met de hoogleraar.
Behalve de verplichte colleges volgde hij ook Algemene Geschiedenis bij J. Huizinga
en Godsdienstgeschiedenis bij W.B. Kristensen. Zijn belangstelling was breed, te
breed misschien, met als gevolg dat hij volgens sommigen zijn tijd niet efficiënt
genoeg besteedde. Vooral het laatsgenoemde vak is hem echter voor zijn latere
wetenschappelijke werk van groot nut geweest. De kamerhuur was in de twintiger
jaren al hoog in Leiden. Het was goedkoper met een aantal studenten een huis in
Noordwijk te huren en op en neer te reizen. In 1923/'24 woonde hij daar samen met
een aantal ouderejaars, die illustere geleerden zouden worden: P.V. van Stein
Callenfels, G.W.J. Drewes, W.F. Stutterheim en P. Voorhoeve. Hij ontpopte zich
als een geestig causeur en een goed organisator. Zo blies hij het Leids Oriëntalisch
Dispuut, dat toen op z'n retour was, nieuw leven in.
Na zijn afstuderen in november 1927 kreeg hij, zoals toen gebruikelijk was, twee
jaar de tijd voor het schrijven van een dissertatie. Het onderwerp was de
dierfabelliteratuur. Hij promoveerde in 1929 op Tantri, de Middel-Javaansche
Pañcatantra-bewerking. Hij beperkte zich niet tot de Indonesische versies van de
fabels, maar betrok eveneens de oorspronkelijke, Indiase en Achter-Indische in zijn
onderzoek. Dit overschrijden van grenzen, waardoor men zaken in een breder
verband ziet, zou een kenmerk worden van zijn wetenschappelijke werk.
Kort na de promotie trad hij in het huwelijk met Jacoba van Leeuwen Boomkamp,
wier vader eveneens predikant was. Zij had klassieke talen gestudeerd. Eind 1929
vertrokken zij naar het toenmalige Batavia. Van 1929 tot 1932 was hij, in
gouvernementsdienst, werkzaam op het Kantoor van Volkslectuur (Balai Pustaka).
Hij werd belast met het beoordelen van de Javaanse boekuitgaven. Ook maakte hij
deel uit van de redactie van het halfwekelijkse blad Kadjawèn (De Javaanse Wereld).
Het werk bestond niet uit taalonderzoek, zoals hij zich, toen hij studeerde, voorgesteld
had te zullen gaan doen. Hij vond zijn kennis van het Javaans en van het Javaanse
volkskarakter te ontoereikend om te kunnen beoordelen welke boeken voor een
Javaans lezerspubliek geschikt waren en uitgegeven moesten worden bij
Volkslectuur, zodat hij zijn werk met enige schroom uitvoerde. In zijn vrije tijd
probeerde hij evenwel zijn kennis van het Oud en Nieuw Javaans te verdiepen. Dit
resulteerde in verschillende boekbespre-
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kingen, artikelen en grotere publikaties, die tussen 1931 en 1933 in Djawa, tijdschrift
van het Java Instituut in Jogjakarta, en in het Tijdschrift voor Indische Taal-, Landen Volkenkunde verschenen. Hij hield zich nog steeds met de fabelliteratuur bezig.
In 1931 verscheen zijn Tantri Kamandaka, een Oud-Javaansche
Pañcatantra-bewerking. In 1933 publiceerde hij in Djawa in samenwerking met de
Javaanse geleerde Radèn Mas Poerbatjaraka de Nederlandse vertaling van het
Oud-Javaanse heldendicht de Bhārata-Yuddha.
Hij zocht naar mogelijkheden om weg te komen bij Volkslectuur. Hij wilde graag
naar Midden-Java, het hart van de Javaanse cultuur. In 1932 vertrok hij met zijn
gezin, dat inmiddels met twee kinderen, een jongen en een meisje, verrijkt was,
naar Jogjakarta. Tot 1939 was hij daar leraar aan de Algemene Middelbare School
(AMS). Hij moest Maleise (geen Javaanse wat hem meer aantrok) taal en letterkunde
onderwijzen. Daar er geen leermiddelen waren moest hij deze zelf samenstellen.
Uit die periode dateren Modern Maleis Zakelijk Proza en Over Maleische Literatuur,
twee boeken die vele malen herdrukt werden.
De familie bracht in 1936/'37 een verlofperiode in Holland door. Na terugkeer in
Jogja werd hij redactiesecretaris van Djawa. In die periode schreef hij in dat tijdschrift
vele korte notities en boekbesprekingen. Hij had nauwe contacten met de javanicus
Th. Pigeaud en met H. Overbeck, die eveneens vele bijdragen voor Djawa leverden.
In 1939 werd hij eindelijk en tot zijn grote vreugde aangesteld als taalambtenaar en
wel voor Bali en Lombok. Zijn werkterrein lag hoofdzakelijk in de toenmalige
hoofdstad van Bali, Singaraja, waar de palmbladhandschriftenbibliotheek de Kirtya
Liefrinck-van der Tuuk (thans Gedong Kirtya) gevestigd was. De stichting van de
bibliotheek in 1928 was een schepping van de resident van Bali en Lombok L.J.J.
Caron. Met de naam van de bibliotheek werden de nestores der Balikunde, de
adatrechtdeskundige F.A. Liefrinck en de taalgeleerde H. Neubronner van der Tuuk,
geëerd. Het gezin Hooykaas vestigde zich in de pasanggrahan (logeerhuis) van het
even ten zuiden van Singaraja gelegen bergdorp Gitgit. Het huis, eigenlijk een hotel,
was groot genoeg om een gezin met vijf kinderen te herbergen. Het klimaat was er
koel en prettig, ideaal voor de kinderen. Elke dag reed hij met een auto naar de
stad. 's Avonds leerden hij en zijn vrouw Balisch.
De doelstelling van de Kirtya was het aankopen en conserveren van reeds
bestaande palmbladhandschriften met teksten in het Oud Javaans, Balisch en
Sasaks, of het kopiëren van reeds bestaande handschriften. Dit
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gebeurde oorspronkelijk uitsluitend in Balisch schrift op palmblad. Het was Hooykaas'
idee getikte kopieën in Romeins schrift van de teksten te laten maken. Hij zorgde
voor schrijfmachines en een staf van tikkers, die hij vaak uit eigen zak betaalde.
Zijn organisatorische talenten kwamen hem nu goed van pas. Kopieën van de
teksten gingen, behalve naar de Kirtya, naar het Bali-Museum in Dénpasar, het
Java Instituut in Jogja en het Bataviaasch Genootschap (thans Museum Pusat) in
Jakarta. Zelf behield hij ook een kopie der afschriften. Hij werkte intensief samen
met de secretaris van de Kirtya, I Wayan Bhadra. Deze wijdde hem in de Balische
cultuur en literatuur in. Samen gaven zij een tekst en vertaling van het Balische
gedicht Dampati Lalangon uit, dat in 1942 in druk verscheen.
Hij en zijn vrouw gingen zich interesseren voor volksverhalen. Deze lieten zij
bewerken. De sprookjes werden opgeschreven door de aanbrengers, vervolgens
bijgewerkt en overgetikt door het Kirtya personeel. Hij begon met het verzamelen
van teksten en materialen over ritueel. Het uitbreken van de oorlog in december
1941 maakte een einde aan de activiteiten op Bali. De Hollandse vrouwen, die in
de buitengewesten verbleven, moesten op last van de overheid geëvacueerd worden.
Hij besloot zijn vrouw en kinderen, het waren er nu zes, niet aan een georganiseerd
transport te laten deelnemen. Zij vertrokken op eigen houtje naar Jogjakarta, waar
zij enige tijd bij Th. Pigeaud verbleven. Hij werd opgeroepen voor militaire dienst in
Surabaya. Hij kreeg een geweer, maar leerde er niet mee schieten. In mei 1942
gingen zijn vrouw en kinderen naar het interneringskamp Banyubiru bij Ambarawa,
in Midden-Java. De jongere zuster van mevrouw Hooykaas, C.M.C. van Leeuwen
Boomkamp, die in Surabaya woonde, reisde naar Ambarawa om zich vrijwillig bij
het kamp aan te melden. Zij wilde haar zuster en de kinderen bijstaan in deze
moeilijke tijd. Met veel moeite lukte het haar in het kamp geplaatst te worden. Hij
werd als landstormer tijdens een expeditie gevangen genomen en op transport
gesteld naar een kamp bij de Drie Pagoden Pas op de grens van Burma en Thailand.
Daar ontmoette hij zijn vroegere huisgenoot P. Voorhoeve weer. Buiten de uren van
zware arbeid aan de Burma-spoorweg hield hij zich op de been met schrijven en
lesgeven. Hij schreef een Balische grammatica en gaf Balische lessen aan P.
Voorhoeve. Aan andere kampgenoten gaf hij Maleise lessen. Later ging hij naar
een ander kamp in Rangoon. Na de oorlog kwam hij in Singapore. Zijn vrouw,
schoonzuster en kinderen, die allen de oorlog overleefd hadden, waren vertrokken
naar Jakarta. Hij mocht niet terug naar Indonesië. Hij kon het niet verdragen dat de
hereniging met zijn gezin, dat toch zo
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dicht bij was, onmogelijk bleek en dreigde in te storten. Zijn vrouw reisde met spoed
naar Singapore. Zijn schoonzuster vertrok met de kinderen naar Amsterdam. Hij
moest weer een baan zoeken. In Nederland waren alle posten reeds bezet. Het
was duidelijk dat hij naar Indonesië terug moest gaan. In 1946 werd hij benoemd
tot waarnemend hoogleraar in de Maleise Taal en Indonesische Literatuur aan de
Noord-Universiteit te Jakarta. Tevens werd hij belast met de leiding van het Instituut
voor Taal en Cultuur onderzoek. Eind 1946 ging hij weer naar Bali om reorganisaties
te treffen in de Kirtya. Zijn vrouw ging terug naar Amsterdam om voor de kinderen
te zorgen. Zij legde zich meer en meer toe op de studie van Balische volksverhalen
en balladen. In 1948/'49 deed zij onderzoek op Bali. In 1949 promoveerde zij bij
haar man op een Balisch gedicht en volksverhaal I Bagus Diarsa.
Begin 1950 moest hij in verband met de souvereiniteitsoverdracht de
werkzaamheden in Indonesië opgeven. Hij keerde terug naar Nederland. Het was
onmogelijk daar aan de slag te komen. In 1951 werd hij ‘lecturer’ in Oud Javaans
bij de School of Oriental and African Studies (SOAS) in Londen. Hij vestigde zich met
zijn vrouw en vier van de kinderen - de twee oudsten gingen in Nederland studeren
- in Roydon, vlak bij Londen. In 1953 werd hij benoemd tot ‘reader’, wat hij tot zijn
emeritaat in 1970 zou blijven. Uit de Londense periode tot 1965 stammen zijn vele
publikaties en artikelen over het Oud Javaanse Rāmāyana en over de metriek in
Oud Javaanse dichtwerken. De Indiase achtergronden betrok hij vooral in zijn
onderzoeken. In de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en
Volkenkunde van 1955 verscheen zijn belangrijke studie over de invloed van het
Sanskrit Bhaṭṭikāvya op het Oud Javaanse Rāmāyana.
Daar zijn onderwijstaak beperkt was, vond hij weer tijd zich aan zijn Balistudies
te wijden. In 1958/'59 ging hij nogmaals naar Bali samen met zijn vrouw. Hij ging
voort met het verzamelen van teksten en mondelinge gegevens over priesters en
hun rituelen. Zij maakte een studie van de offers die daarbij gebruikt worden. Hij
stelde vast dat er zes soorten priesters op Bali waren. Vooral de dalang en de
pamangku, twee soorten priesters die bepaalde vormen van exorcisme bedrijven,
trokken zijn aandacht. Aan hen wijdde hij enkele kleine artikelen in verschillende
Europese en Indiase tijdschriften en feestbundels. Zijn aandacht ging ook uit naar
de rituelen van priesters die tot bijzondere groepen of secten behoorden, zoals de
sengguhu's en de buddhistische brahmanen. Daarnaast bleef hij zijn liefde voor
volksverhalen en -dichten trouw. Zo publiceerde hij in 1957 een Engelse
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vertaling van de Balische ballade van Jayaprana en in 1968 verscheen die van
Bagus Umbara.
In 1965 stierf zijn vrouw aan de gevolgen van een ziekte die zij opgelopen had
gedurende de kamptijd. Een periode van grote eenzaamheid brak voor hem aan.
Hij begon meer te schrijven. Als correspondent-lid van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen voor de afdeling Letterkunde had hij de mogelijkheid
grote publicaties in de serie Verhandelingen onder te brengen. Het werden er vijf.
Als eerste was al in 1964 gama Tīrtha, Five Studies in Hindu-Balinese Religion
verschenen. Een gemis aan voldoende kennis van het sanskrit gaf hij in de inleiding
van dit boek aan. Hij zocht contact met Nederlandse Sanskritisten, met name J.
Ensink uit Groningen en T. Goudriaan uit Utrecht. Hij begon samen te werken met
I Gusti Ngurah Ketut Sangka uit Krambitan (Bali), in wie hij een unieke informant
vond, die hem altijd trouw ter zijde stond. Hij ging voort met het verzamelen van
materiaal over de ‘zes soorten priesters en hun rituelen’, nu geholpen door Sangka.
Hij stond op het standpunt dat beeldmateriaal eveneens belangrijk is voor literaire
en godsdienstige studies. Daarom legde hij een collectie foto's en tekeningen aan.
In 1966 verscheen zijn tweede publicatie bij de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Surya-sevana, the Way to God of a Balinese Siva Priest. In
januari 1970 bood hij in de vergadering Stuti and Stava aan, dat in 1971 uitkwam.
Dit kan men misschien wel zijn belangrijkste werk noemen. Het is een compendium
van alle Sanskrit teksten die bij rituelen door brahmaanse en andere priesters op
Bali gebruikt worden. Van T. Goudriaan zijn de vertalingen der teksten in het Sanskrit.
Deze laatste beschreef eveneens de relatie der teksten met de Indische traditie.
Het werk is voorzien van uitstekende indexen, die het traceren en identificeren van
de spreuken der priesters aanzienlijk vergemakkelijken. Op de vergadering van april
1970 bood hij Balinese Bauddha Brahmans aan en op die van december Kama and
Kala, materials for the study of shadow theatre in Bali. Beide werken zouden pas
in 1973 in druk verschijnen. Hij ging een voorkeur aan de dag leggen voor alliteratie
in de titels van zijn boeken. Met groot plezier bedacht hij deze. In het spraakgebruik
werden zij gemakshalve afgekort. Surya Sevana tot Suse, Stuti and Stava tot StuSta,
verder BBB, KK.
Na zijn emeritaat in 1970 besloot hij te hertrouwen met de jongere zuster van zijn
vrouw, die inmiddels weduwe was. Zij kenden elkaar reeds meer dan vijfendertig
jaar, dus voor verrassingen zouden zij niet komen te staan. Zij had bovendien de
kinderen jaren lang helpen verzorgen, in het kamp en
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later in Amsterdam. Zij vestigden zich in 's-Gravenhage. Een opgewekte en
vruchtbare tijd brak aan. Hun beider eenzaamheid was voorbij. In 1972 ging hij
samen met zijn vrouw naar Bali. Zij begon Balisch te leren. Hij zette het kopiëren
van handschriften, zoals hij dat indertijd voor de Kirtya begonnen was, voort. Uit
eigen middelen schafte hij schrijfmachines aan en nam tikkers in dienst. Hij stelde
lijsten samen van teksten die hij belangrijk vond. De tikkers moesten proberen deze
teksten op te sporen in privé-collecties, ze te lenen en over te tikken. Dit gebeurde
in nauwe samenwerking met informant Sangka en met het huidige hoofd van de
Kirtya, I Ketut Suwija, die ook gratis kopieën van de teksten kreeg. Terug in Holland
probeerde hij bibliotheken te interesseren voor zijn projekt. De Leidse
Universiteitsbibliotheek, de Universiteit van Sydney, het British Museum in Londen
en de Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz in Berlijn werden de vaste afnemers
van de afschriften van het ‘Proyek Tik’. In augustus 1979, op het moment van zijn
dood, waren er al een kleine 3.000 teksten overgetikt.
Omdat hij was teruggekeerd naar Holland, was hij geen correspondent meer van
de Akademie in Amsterdam. Daarmee verviel de mogelijkheid tot uitgave en
financiering van zijn grote publicaties. Hij moest uitzien naar andere uitgevers. Deze
vond hij in het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Cosmogony
and Creation in Balinese Tradition, 1974; A Balinese Temple Festival, 1975; The
Balinese Poem Basur, an Introduction to Magic, 1978), in de uitgeverij Brill (Religion
in Bali, 1973; Drawings of Balinese Sorcery, 1980: postuum) en in Meulenhoff (Tjalon
Arang, Volksverhalen en legenden uit Bali, 1979; Tovenarij op Bali, Magische
tekeningen, 1980: postuum).
In tijdschriften en feestbundels verschenen weer talrijke artikelen. Hij legde steeds
meer de nadruk op het belang van beeld- en geluidsmateriaal. Hij begon met het
laten vastleggen van Balische rituelen met behulp van taperecorders. Informanten
in Noord-en Zuid-Bali versloegen belangrijke rituelen en maakten, indien mogelijk,
vaak onder de moeilijkste omstandigheden integrale opnamen van de spreuken der
priesters. Deze bandopnamen werden veelal uitgewerkt, met verwijzingen naar de
spreuken in Stuti and Stava, door informant Sangka. Zo bouwde hij in de zeventiger
jaren een unieke collectie materiaal op.
Gedurende zijn laatste negen jaren in Holland onderhield hij bijzonder veel contact
met hen die zich voor Bali interesseerden. Dit waren vooral jonge wetenschappers
uit Holland, Zwitserland, Engeland, Amerika en
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Australië. Hij was onbaatzuchtig in het stimuleren en helpen, waarbij hij zijn eigen
prioriteiten op het tweede plan zette om anderen voor te laten gaan. Hij was altijd
bereid kostbaar, onvervangbaar materiaal uit te lenen als het ging om studie en
publicatie. Een telefoontje, op welk uur van de dag, een bezoek, leverde een
overstelpende hoeveelheid gegevens op die dank zij een perfect kaartsysteem in
luttele seconden tevoorschijn getoverd werden. Je kon altijd op hem rekenen.
Met jongensachtig plezier verzamelde hij behalve vakboeken en materialen kleine
zaken zoals doosjes en blikjes voor het opbergen van kaartsystemen, ijslepeltjes
om boekenplanken te verhogen, zodat ze waterpas werden, prentjes die hij aardig
vond en ophing aan zijn boekenkasten, enveloppen - hij schreef vele brieven die
hij verzond in gebruikte enveloppen, iets wat hij met vele vakgenoten van zijn leeftijd
gemeen had - mandjes voor de ‘verstrekkingen’ die zijn vrouw hem gaf, bestaande
uit kaakjes en snoepjes om te nuttigen bij het werken. Om zich te ontspannen
wandelde en fietste hij.
Die ene fietstocht, gekoppeld aan een afspraak met zijn vrouw om in de duinen
te gaan wandelen werd hem fataal. Bij het oversteken van een drukke verkeersweg
werd hij gegrepen door een aanstormende truck. Hij was op slag dood.
De teksten en het overige materiaal, zo zorgvuldig verzameld, zijn gelukkig niet
verstrooid na zijn dood. Zij zijn vermaakt aan het Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde en aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Mogen zij tot
in lengte der dagen nieuwe generaties onderzoekers van nut zijn.
H.I.R. HINZLER
augustus 1981

Voornaamste geschriften
Een volledig overzicht van de publicaties, samengesteld door H.I.R. Hinzler, vindt
men in het In Memoriam C. Hooykaas door J.L. Swellengrebel in Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 136, 2e/3e aflevering, 1980, op pagina's 191 tot
214. De geschriften waarnaar in dit levensbericht verwezen werd, treffe men
hieronder aan.
Tantri, de Middel-Javaansche Pañcatantra-bewerking, Leiden, Vros, 1929 (Thesis).
Tantri Kamandaka, een Oud-Javaansche Pañcatantra-bewerking, Bandoeng,
Nix, 1931 (Bibliotheca Javanica 2).
Modern Zakelijk Maleis Proza. Groningen-Batavia, Wolters, 1933 (Herdrukken in
1946 en 1947). Later verschenen onder de titel Zakelijk Proza in Bahasa Indonesia,
Groningen-Batavia, Wolters, 1949 en 1951. Vervolgens als Karangan Tersebar,
(Dahulu Zakelijk Proza in Bahasa Indonesia). Djakarta-Groningen. Wolters, 1952.
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Bhārata-Yuddha in Djawa 14:1, 1933, p.1-87 (in samenwerking met Radén Mas
Poerbatjaraka).
Over Maleische Literatuur. Leiden, Brill, 1937. Herdrukt in 1947.
Dampati Lalangon, Balisch gedicht van West-Lombok, tekst en vertaling in
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 82:1, 1942, p.1-61 (in
samenwerking met I Wayan Bhadra).
The Old-Javanese Rāmāyana Kakawin, with special reference to the problem of
interpolation in Kakawins in Verhandelingen Koninklijk Instituut voor Taal-, Landen Volkenkunde 16. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1955.
The Old Javanese Rāmāyana Kakawin, an Exemplary Kakawin as to form and
Content in Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen,
Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 65:1. Amsterdam, Noord Hollandse
Uitgeversmaatschappij, 1957.
The Lay of Jaya Prana, the Balinese Uriah. London, Luzac, 1957.
gama Tīrtha, Five Studies in Hindu-Balinese Religion, in Verhandelingen
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Afdeling Letterkunde,
Nieuwe Reeks 70:4. Amsterdam: Noord Hollandse Uitgeversmaatschappij, 1964.
Surya-Sevana, the Way to God of a Balinese Siva Priest -in Verhandelingen
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Afdeling Letterkunde,
Nieuwe Reeks 72:3. Amsterdam, Noord Hollandse Uitgeversmaatschappij, 1966.
Bagus Umbara, Prince of Koripan. London, The British Museum, 1968.
Stuti and Stava (Bauddha, Saiva and Vaisnava) of Balinese Braham priests, in
Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Afdeling
Letterkunde, Nieuwe Reeks 76. Amsterdam, Noord Hollandse Uitgeversmaatschappij,
1971.
Kama and Kala. Materials for the study of shadow theatre in Bali in Verhandelingen
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, Afdeling Letterkunde,
Nieuwe Reeks 79. Amsterdam, Noord Hollandse Uitgeversmaatschappij, 1973.
Balinese Bauddha Brahmans in Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akademie
voor Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks 80. Amsterdam, Noord
Hollandse Uitgeversmaatschappij, 1973.
Religion in Bali, in Iconography of Religions 13:10. Leiden, Brill, 1973.
Cosmogony and Creation in Balinese Tradition in Bibliotheca Indonesica Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 9. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1974.
A Balinese Temple Festival in Bibliotheca Indonesica Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land -en Volkenkunde 15. 's-Gravenhage, Nijhoff, 1977.
The Balinese Poem Basur, an introduction to Magic in Bibliotheca Indonesica
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 17. 's-Gravenhage, Nijhoff,
1978.
Tjalon Arang, Volksverhalen en legenden van Bali. Amsterdam, Meulenhoff, 1979
(De Oosterse Bibliotheek 13).
Tovenarij op Bali, Magische Tekeningen. Amsterdam, Meulenhoff, 1980.
Drawings of Balinese Sorcery. Leiden, Brill, 1980 (Iconography of Religions, Suppl.
1).
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Marie Elisabeth Kluit
Utrecht 14 februari 1903 - Deventer 3 februari 1977
Marie Elisabeth Kluit, evenals haar moeder Lili genoemd, werd op 14 februari 1903
geboren als jongste van de vijf dochters in het gezin van Marie Ephraim
Bartholomeus Johannes Kluit (1858-1906), afstammeling van Adriaan Kluit, de
Leidse historicus uit de tweede helft van de achttiende eeuw, en Anna Elisabeth de
Clercq (1867-1930), kleindochter van de Amsterdamse Réveilman Willem de Clercq.
Haar vader, zeeofficier en later onderdirecteur van het KNMI in De Bilt, afdeling
Zeevaart, heeft Lili nauwelijks gekend: hij stierf, toen zij net drie jaar was. Zo werd
zij samen met haar zusters alleen door haar moeder opgevoed. Die opvoeding, zo
heeft zij meer dan eens verteld, geschiedde in de sfeer van het Réveil - wat overigens
niet hetzelfde is als de geest van het Réveil. Anna Elisabeth Kluit-de Clercq had in
haar huis de grote archiefkast staan met de nagelaten papieren van Willem de
Clercq. In 1887 was zij het geweest die uit die papieren de aanvullende tekst had
samengesteld voor de publieke uitgave van Allard Pierson's Willem de Clercq naar
zijn Dagboek, een boek dat, geringer van omvang en eenzijdiger van keuze, tot dan
toe niet in de handel gebracht was. ‘In de schaduw van de grote kast’ is Lili
opgegroeid. Strikken maken heeft zij geleerd aan de groene linten van
brievenportefeuilles uit die kast, aldus een van de vele aardige anekdotes uit haar
mond. De kinderen en kleinkinderen van Willem de Clercq hadden geen van allen
het orthodoxe geloof van hun vader en grootvader vastgehouden. Lili's moeder evenals haar vader - behoorde tot de Remonstrantse gemeente, maar ‘modern’ in
kerkelijk-theologische zin was zij niet, aldus haar dochter. Zij was een zeer religieuze
vrouw, die haar warme vroomheid ook toonde. Het gezin leefde niet geïsoleerd, er
waren veel contacten, de meisjes speelden graag toneel, Lili in het bijzonder. Daarbij
werden ze bewust sociaal opgevoed.
Aan haar middelbare-schoolopleiding op de meisjes-HBS in Utrecht, die zij niet
afgemaakt heeft, bewaarde Lili slechte herinneringen: ze vond de meisjes-HBS een
afschuwelijk instituut. Na haar schooltijd bleef ze thuis wonen en bereidde zich voor
op de akten MO-Geschiedenis en MO-Staatsinrichting, waarvoor ze achtereenvolgens
in 1925 en 1928 slaagde. Een korte loopbaan als lerares - een jaar aan ‘'t Kopje’ in
Bloemendaal en een vervanging in Kampen - volgde, maar doceren voor een klas
lag haar niet. Daarna gaf ze enkele jaren particuliere lessen en leidde zij op haar
beurt op voor
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de MO-akte Geschiedenis. In deze periode is zij ook enige tijd secretaresse geweest
van F.C. Gerretson, een betrekking waaraan zij goede herinneringen bewaarde.
Op advies van Gerretson had mevrouw Kluit-De Clercq de familiepapieren van
haar grootvader niet vermaakt aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
- zoals haar oorspronkelijke plan was geweest omdat zij ze toegankelijk wilde maken
voor belangstellenden - maar ze bestemd voor wat naar haar dood in 1930 officieel
werd opgericht als het Réveil-Archief. Geheel in de lijn van haar opvoeding, opleiding
en eigen voorkeur zou Lili; daartoe plechtig uitgenodigd door een met zorg
samengesteld bestuur, als secretaresse optreden. Door een langdurige ziekte kon
zij deze functie voorlopig echter niet vervullen. In 1934 verhuisde zij, na het behalen
van het archief-diploma tweede klasse, naar Amsterdam, waar zij nu ook conservator
werd van het Réveil-Archief dat inmiddels in de Universiteitsbibliotheek was
ondergebracht. Conservator daarvan en secretaresse van het bestuur is zij tot 1966
gebleven, en wie in die jaren Réveil-Archief zei, zei óók ‘juffrouw Kluit’: het was één
begrip.
In 1936 kwam haar eerste grote boek uit: Het Réveil in Nederland, een
baanbrekend werk, waarin voor het eerst de geschiedenis van het Réveil werd
beschreven, van de beweging en haar leden. Terecht werd dit boek ook in
wetenschappelijke kringen geprezen; in kritieken van bevoegde zijde drong men
toen reeds aan op uitbreiding van het terrein van onderzoek naar de relatie tussen
het Nederlands Réveil en opwekkingsbewegingen in andere Europese landen - een
wens waaraan de schrijfster later tegemoetgekomen is. In Het Réveil in Nederland
staat de historica M. Elisabeth Kluit al ten voeten uit: breed opgezette bronnenstudie,
aandacht voor de mannen en niet minder voor de vrouwen uit dit stuk geschiedenis
als mènsen, persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp, geloofsgetuigenis. Juist
door deze trekken kreeg haar boek ook bekendheid buiten de kring van de
professionele historici. Dat blijkt ook uit de vele (het zijn er ongeveer vijfenveertig,
overwegend in de bladen van godsdienstige signatuur: van de De Wekker, Orgaan
der Chr.-Gereformeerde Kerken in Nederland, tot Vrije Geluiden, de radiobode der
VPRO) besprekingen van het boek, die alle van grote waardering getuigen.
Mede onder invloed van haar studie van het Réveil was Lili verwijderd geraakt
van de Remonstrantse kerk van haar jeugd en overgegaan tot de Nederlandse
Hervormde kerk. Het remonstrantisme was haar te vaag geworden en na een
vakantie in Zwitserland, waar zij een positievere gods-
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dienstigheid leerde kennen, zette zij de definitieve stap.
In 1939 begon haar loopbaan bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam,
voorafgegaan door geheel onbezoldigde baantjes in die contreien: conservator van
de historische commissie van de Gemeente Universiteit en beheerder van de
Zuidafrikaanse bibliotheek van de UB. Op 30 november 1939 werd zij volontair bij
de UB. Zij ontving nu een vergoeding van f 15,- per maand voor ‘schrijf- en
werkkosten’, een bedrag dat later bij raadsbesluit verhoogd werd met f 25,-. In 1942
werd zij belast met de zorg voor de handschriftenafdeling-in-oprichting; daarvan is
zij later conservator geworden. In 1965 is in de UB op grootscheepse wijze haar
vijfentwintigjarig ambtsjubileum gevierd en niet minder hartelijk was de toon bij haar
afscheid van de UB wegens vervroegde pensionering - om gezondheidsredenen in 1976. Karakteristiek voor Lili was - het kwam bij het jubileum nog eens naar voren
- de daadwerkelijke aandacht die zij had voor de personeelsleden van de UB, van
laag tot hoog; wie echt met iets zat, wist altijd wel de weg te vinden naar Juffrouw
Kluit in de handschriftenkamer.
Via een colloquium doctum had Lili toegang gekregen tot de universiteit; in 1939
deed zij kandidaatsexamen in de Geschiedenis aan de Gemeente Universiteit. Toen
de oorlog voorbij was en daarmee ook haar verzetswerk - zij werkte mee aan Vrij
Nederland - deed zij al gauw doctoraal: eind 1945, nu in Utrecht. Op vijftigjarige
leeftijd voltooide zij haar universitaire studie met een dissertatie bij P. Geyl over
Cornelis Felix van Maanen, tot het herstel der onafhankelijkheid. Opnieuw
bronnenstudie maar nu een negentiende-eeuwer betreffend die geheel buiten het
Réveil stond. Van Maanen had oorspronkelijk haar aandacht getrokken als de
vervolger der Afgescheidenen - als zodanig had zij met hem willen ‘afrekenen’ in
het wel geplande maar niet ten uitvoer gelegde tweede deel van haar proefschrift
- maar door haar studie van de bronnen is hij haar ook anderszins gaan interesseren.
Intussen publiceerde zij regelmatig uit en over het Réveil. In 1938 een bloemlezing
uit de correspondentie van De Clercq en Da Costa, in 1942 grote fragmenten uit
die tussen Van der Kemp en Koenen; eveneens in 1942 het reisverslag van Jacob
van Lennep en Dirk van Hogendorp uit 1823. Na de dissertatie volgden de studie
over Ottho Gerhard Heldring en het Réveil (1958) en de uitgave van De Clercq's
reisdagboek, in 1816 bijgehouden tijdens zijn handelsreis naar St.-Petersburg (1962).
Daarnaast leverde zij ettelijke bijdragen aan werken op het gebied van de
geschiedenis der negentiende eeuw, schreef ze artikelen en boekbesprekingen en
ver-
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zorgde zij de jaarverslagen van het Réveil-Archief, waarvoor ze ook steeds een
kleine bronnenpublicatie gereedmaakte.
Er was geen land waar Lili zo graag haar vakantie doorbracht als Zwitserland. Bij
voorkeur verbleef ze daar bij de methodisten in Reuti-Hasliberg. Daar was het haar
duidelijk geworden dat zij Het Réveil in Nederland niet moest aanvullen en bijvijlen,
maar herschrijven om het onderwerp nu een Europees perspectief te geven. Haar
vakantiereizen werden studiereizen voor archiefonderzoek; van tijd tot tijd kwamen
er door zwo bekostigde studiereizen buiten de vakantietijd bij. Rusteloos werkte Lili
voort aan haar nieuwe boek, in de jaren dat haar gezondheid al achteruitging, met
het gevoel dat zij haast moest maken. Het was klaar in 1970, het eerste exemplaar
kon tijdens de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van het Réveil-Archief aan de voorzitter worden overhandigd. Lili was die dag
stralend: het jubileum van háár archief, een overweldigende belangstelling voor
deze Réveil-bijeenkomst, het nieuwe boek gepubliceerd en een koninklijke
onderscheiding, haar namens de Minister met een zeer charmante toespraak
overhandigd door H.J. Michael. Ik heb de indruk dat de schrijfster zelf de
hoofdstukken over réveilbewegingen buiten Nederland als de belangrijkste van haar
nieuwe boek heeft beschouwd, maar dat zij daarin nogal alleen stond. Het boek is
maar spaarzaam besproken - de tijden waren voorbij dat er op grote schaal
recensie-exemplaren naar de ‘christelijke pers’ gingen - maar de mening van
vakgenoten was toch wel dat de hoofdstukken over het Nederlands Réveil bij de
herschrijving veel gewonnen had, maar dat een methodische aanpak van de
buitenlandse opwekkingbewegingen achterwege was gebleven. Daardoor had het
beeld van het Europees Réveil iets willekeurigs, was het niet overtuigend geworden.
Bovendien was de schrijfster er niet in geslaagd precies aan te geven hoe de
verbindingslijnen naar het Nederlands Réveil liepen. Ongetwijfeld heeft Lili met dit
boek te veel gewild. Ze zag scherp genoeg wat er allemaal nog onderzocht diende
te worden, maar besefte wellicht niet voldoende dat dit te veel was voor één mens
en te meer voor iemand wier gezondheid al ondermijnd was. Maar als ‘Juffrouw
Kluit van het Nederlands Réveil’ vindt men haar in dit grote werk opnieuw ten voeten
uit en op haar best.
Als conservator van het Réveil-Archief kwam Lili in contact met allen wier
belangstelling uitging naar de geschiedenis van de negentiende eeuw en die daarvoor
het archief nodig hadden. Wie, al zoekend, ook de weg vond naar haar gemoed,
kon blijvend rekenen op haar behulpzaamheid en
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stimulerende opmerkingen. Lili bezat daarbij de gave om de afstand tussen haar
en jongeren te overbruggen door haar belangstelling voor en verwachtingen van
de jongere generaties. De jaarverslagen van de Stichting ‘Het Réveil-Archief’ leggen
er getuigenis van af, hoezeer Lili niet alleen zelf ongelofelijk veel werk voor het
archief verzet heeft, maar ook de studie van anderen op het gebied van het Réveil
van harte bevorderd heeft.
In de periode van 1970 tot 1977 heeft Lili het vaak moeilijk gehad. De vele
verhuizingen in die jaren waren een teken van een zekere rusteloosheid en angst
en haar gezondheid liet steeds meer te wensen over. Ze miste ook de veelvuldige
contacten van vroeger, kon minder uitdragen. Ze leefde echter op - het is
veelzeggend - toen zij in de laatste tijd van haar verblijf in Den Haag voor een
oekumenische kring een serie voordrachten kon houden over mensen en zaken uit
het Réveil. Enkele ervan zijn opgenomen in een postuum verschenen boekje Nader
over het Réveil, een verzameling lezingen uit verschillende perioden, die zij kort
voor haar dood nog voor publicatie klaargemaakt had.
Het bovenstaande zal duidelijk hebben gemaakt dat de grote betekenis van M.
Elisabeth Kluit gelegen was in haar werk voor het Réveil: het ontsluiten van de
aanwezige archivalia, het verwerven van nieuwe, de bestudering ervan, publicaties
erover en het stimuleren van anderen. Haar arbeid voor het Réveil-Archief met al
zijn facetten vormt een indrukwekkend monument, een bouwwerk, breed en stevig,
dat kan blijven staan ook als er nieuwe stukken bijkomen. Zijzelf zou dat graag
beleefd hebben.
Voor wie haar gekend hebben heeft Lili nog een andere dimensie gehad: een
vrouw met een fel en warm gemoedsleven, een diep geloof, een directheid in de
omgang, die het hart van de medemens zocht. In dit opzicht herinnerde zij aan die
figuur uit het Réveil die zij misschien het meest heeft liefgehad: haar overgrootvader
Willem de Clercq.
Amsterdam, augustus 1981
MARGARETHA H. SCHENKEVELD

Voornaamste geschriften
Het Reveil in Nederland 1817-1854. Amsterdam, 1936.
Briefwisseling tusschen Willem de Clercq en Isaäc da Costa. Baarn, 1938.
Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J. Koenen
(1800-1874) in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genoorschap 63,
1942.
Nederland in den goeden ouden tijd. Dagboek van Jacob van Lennep en Dirk van
Hogendorp in den jare 1823. Utrecht, 1942.
Cornelis Felix van Maanen, tot het herstel der onafhankelijkheid. 9 September
1769-6 December 1813. Groningen, 1953 (diss. Utrecht).
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Catalogus van het Réveil-Archief 1930-1955.
Maatschappij, school en kerk. Ottho Gerhard Heldring en het Réveil. Hoenderloo,
1958.
Per karos naar St.-Petersburg: reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar
Willem de Clercq. Ingeleid en toegelicht door zijn achterkleindochter, Dr. M. Elisabeth
Kluit. Lochem, [1962].
Het protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten, 1815-1865. Amsterdam,
1970.
Nader over het Réveil. Vijf schetsen. Kampen, [1977].
Protestants en Rooms-Katholiek Réveil in J. Haantjes en W.A.P. Smit, Panorama
der Nederlandse Letteren, Amsterdam, 1948, p.295-321.
De stichters en hun tijd in M.E. Kluit e.a., Een eeuw Hoenderloo, 1851-1951,
Hoenderloo, 1951, 6-31.
De koning mort, het land ontwaakt: het Noorden van 1830-1839 in Algemene
Geschiedenis der Nederlanden 9, Zeist-Antwerpen, 1956, p.333-360.
M. Isaäc da Costa, de mens in zijn tijd in Isaäc da Costa op 28 april 1960, honderd
jaar na zijn overlijden, herdacht, Nijkerk, 1961, p.9-38.
Artikelen: D. Nauta, A. de Groot, O.J. de Jong, S. van der Linde, G.H.M.
Posthumus Meyjes: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het nederlandse
protestantisme 1. Kampen, 1978.
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William Evart Gladstone Louw
Sutherland 31 mei 1913-Stellenbosch 24 april 1980
Gladstone (‘W.E.G.’) Louw werd geboren in een klein dorp in ‘die Roêveld’, een
afgelegen deel van de uitgestrekte Karoo, dat bekend is om zijn dikwijls dichte
sneeuwval in de wintermaanden. Hij was de jongste in een gezin van vier zoons.
Zijn vader, Bismarck von Moltke Louw, was procu-Wyk, kwam uit een familie die al
geslachtenlang grond bezat in de omgeving van Sutherland, waar de vegetatie bij
uitstek geschikt is als weiding voor schapen. De kinderen Louw logeerden dikwijls
op de boerderij Gunsfontein van hun grootvader Van Wyk, en zowel W.E.G. als zijn
zeven jaar oudere broer, Nicolaas Petrus van Wyk Louw, hebben in hun latere
poëzie op nostalgische wijze gestalte gegeven aan hun jeugdherinneringen aan die
plattelandse omgeving.
Zoals vele vooraanstaande Kaapse families in die jaren waren de ouders van
W.E.G. Louw, sterk Engels georiënteerd. Hun kinderen werden dan ook naar Engelse
scholen gestuurd.
In december 1920 verhuisde het gezin naar Kaapstad, waar een huis betrokken
werd in de gegoede woonbuurt Oranjezicht. De vader, die vermogend genoeg was
om reeds op middelbare leeftijd zijn procureurspraktijk op te geven, speelde in
Kaapstad een belangrijke rol in kerkelijke kringen en diende de Nederduits
Gereformeerde Kerk van zijn wijk herhaaldelijk als ouderling. Ook zijn jongste zoon
toonde al vroeg een sterke religieuze belangstelling, en na een jeugdfase van
godsdienstige twijfel en opstandigheid, die in verschillende gedichten van zijn eerste
twee bundels tot uiting kwam, werd ook hij een overtuigde en diep gelovige Calvinist.
Zoals zijn vader deed hij later herhaaldelijk dienst als ouderling in zijn kerk.
D.J. Opperman vermeldt in zijn uitvoerige studie Digters van dertig, dat W.E.G.
Louw wat zijn karakter betreft vooral naar zijn moeder aardde: uiterst gevoelig,
enigszins teruggetrokken en trots. Louw zelf gaf in zijn lange, autobiografische
gedicht Naggesprek, dat in 1971/'72 ontstond, de volgende karakteristiek van zijn
moeder: ‘veral ons moeder kon, as dit nodig was, | só vries dat die temperatuur
aanmerklik daal.’ Iedereen die Gladstone Louw persoonlijk gekend en bij gelegenheid
ervaren heeft, hoe hij kon reageren op woorden of situaties, die hem niet aanstonden,
zal geen moeite hebben in deze neiging tot ‘bevriezen’ een familietrek te herkennen.
Louw bracht dus slechts de eerste zeven jaar van zijn leven in de Karoo
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door. Het contact met zijn geboortestreek bleef echter ook na de verhuizing naar
Kaapstad bewaard, doordat hij jarenlang elke zomer- en wintervakantie op de
boerderij van zijn grootvader logeerde, en later ook dikwijls bij zijn ene broer, die
zich in de omgeving van Sutherland gevestigd had. Hoe belangrijk deze streek in
zijn leven was, blijkt uit gedichten van zijn vroegste tot zijn laatste periode.
Aanvankelijk vond de jonge Gladstone de overgang naar de stad moeilijk te
verwerken. In een onderhoud, dat in 1976 voor de radio gehouden werd, erkende
hij terugschouwend: ‘vir 'n plattelandse seun was die stad 'n baie eensame plek,
veral, natuurlik, in die beginjare, op 'n Engelse skool, waar hy nie eens die taal
1
verstaan het waarin die juffrou les gee nie. Later was dit natuurlik anders.’
Inderdaad raakte Louw gauw aan het stadsleven gewend en leerde hij zo perfect
Engels spreken, dat hij wat zijn uitspraak betreft niet te onderscheiden was van zijn
landgenoten, die van jongsaf Engels als moedertaal gekend hadden.
Zijn opleiding kreeg hij onder andere aan de South African College School. Reeds
gedurende zijn schooljaren begon hij gedichten te schrijven, eerst in het Engels,
later in het Afrikaans. Zijn vroegste verzen verschenen in The South African College
School Magazine, waarvan hij een tijd lang redactielid was. Muzieklessen ontving
hij tijdens zijn school jaren van een Duitse dame, die tevens zijn belangstelling in
andere aspecten van de West-Europese cultuur stimuleerde. In zijn laatste jaren
op de middelbare school ontwikkelde Louw zich tot een zelfbewuste en strijdvaardige
Afrikaner. Hij behoorde tot een generatie, die zelf niet de Anglo-Boerenoorlog
meegemaakt had, maar die diep geraakt werd door de verhalen én de gedichten
van oudere generaties over het leed en de vernedering, door het machtige Britse
Imperium zijn volk aangedaan. Samen met vele andere jonge Afrikaners begon hij
al vroeg republikeinse idealen te koesteren en nam hij met hartstocht deel aan de
strijd voor de erkenning en de rechten van de eigen taal.
Na zijn eindexamen studeerde Louw aan de Universiteit van Kaapstad, waar hij
een actieve rol speelde in de Afrikaanse Nasionale Studentebond en in 1935 zijn
MA-graad behaalde met een studie over de poëzie van de Nederlandse dichter J.H.
Leopold. Terwijl hij nog student was verscheen zijn eerste dichtbundel, Die ryke
dwaas (1934), waarvan de gedichten geschreven waren tussen zijn zestiende en
zijn twintigste jaar. Deze bundel, waarvan het daarop volgende jaar een uitgebreide
herdruk verscheen, werd bekroond met de Hertzogprijs, de hoogste literaire
onderscheiding van de
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Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Louw's debuutbundel deelde
deze prijs met de pas verschenen bundels van twee veel oudere en algemeen
bekende dichters, Totius (J.D. du Toit) en C.L. Leipoldt. Geen geringe eer voor een
onbekende dichter van eenentwintig!
Door deze bekroning en de over het algemeen enthousiaste kritiek op zijn poëzie
werd Louw, jong als hij was, opeens een figuur van betekenis in de jonge Afrikaanse
letterkunde. Zijn bundel werd begroet als het eerste teken van een revolutionaire
vernieuwing in de poëzie. Hij debuteerde in een tijdperk dat voor de Afrikaanse
literatuur enigszins vergeleken kan worden met de jaren van omstreeks 1880 voor
de Nederlandse. En evenals het werk van de Nederlandse Tachtigers aanvankelijk
als meer revolutionair beschouwd werd dan het in feite was, en eerst later de
erkenning volgde dat vernieuwende tendensen reeds geruime tijd in het werk van
oudere letterkundigen aanwezig geweest waren, zo werd ook de vernieuwende
betekenis van Louw's poëzie in het begin overschat. Pas later zou door critici
gewezen worden op verwante verschijnselen in oudere poëzie, op gedichten van
sommigen van zijn generatiegenoten die reeds in tijdschriften verschenen waren,
en ook op de sterke invloed van vooral de Engelse en de Nederlandse poëzie op
zijn werk.
Toch blijft Die ryke dwaas literair-historisch gezien een belangrijke publicatie,
omdat het de eerste bundel was waarin de nieuwe Afrikaanse poëzie met zijn
verfijnde natuurlyriek en sterk individualisme volledig tot een doorbraak kwam. Louw
en zijn generatiegenoten, waartoe thans algemeen als belangrijk erkende dichters
behoorden als N.P. van Wyk Louw, Elisabeth Eybers en Uys Krige, staan in de
Arikaanse letterkunde bekend als de ‘Digters van Dertig’. Aanvankelijk sloten zij,
wat hun mentaliteit en hun doelstellingen betreft, tamelijk nauw bij de Tachtigers
aan, zoals trouwens ook bij de op Tachtig volgende generaties Nederlandse dichters.
Ook de Afrikaanse dichters van de jaren dertig kenden de verering van de
Schoonheid, de romantische droom, de aandacht voor de esthetische vorm en het
trotse kunstenaarsbewustzijn. Door hun politieke belangstelling en hun taalstrijd
bleven zij echter sterker dan hun Nederlandse en Engelse voorbeelden verbonden
met de realiteit van hun tijd en was er bij hen minder sprake van een ivoren
toren-mentaliteit - al ontbrak de neiging daartoe niet geheel en al.
Onder de jonge Afrikaanse letterkundigen in Kaapstad speelde Louw in deze
jaren door zijn bezielende enthousiasme een leidende rol. In het reeds genoemde
radio-onderhoud heeft hij zelf over die periode verteld: ‘daar
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was in daardie jare in Kaapstad 'n vriendekring wat die vooruitsigte van die Afrikaanse
geesteslewe met dieselfde vurige verwagtinge beleef het as wat 'n Renaissancis
dit gedoen het. Alles was nog moontlik. Ek sou dié parallel natuurlik nie te vér wil
deurvoer nie, maar net soos die 16de-eeuse Franse digters wat hulself enigsins
hooghartig die Pléiade genoem het, d.w.s. die Sewester, nl. Ronsard, Du Bellay,
De Baïf e.a., vir hulle as ideaal gestel het 'n poësie in Frans net so sinryk en soepel
as dié van die Klassieke digters in Grieks en Latyn, wat hulle so diep bewonder het,
net só het die Afrikaanse digters van daardie jare ook 'n nuwe Afrikaanse poësie in
die vooruitsig gestel. Noem só 'n strewe naïef as u wil, miskien selfs verwaand,
2
maar só het daar die geslag dit werklik beleef...’ Openbarend voor de grootse
verwachtingen en het vurige enthousiasme van deze jonge dichters is de aanhaling
van Shelley waarmee Louw zijn, in 1939 in Nederland verschenen en voor
Nederlanders geschreven, boekje De nieuwere Afrikaanse poësie laat beginnen:
‘Poets are the trumpets which sing to battle[...] Poets are the unacknowledged
legislators of the world.’
Gedurende de jaren in Kaapstad ontstond er een toenadering tussen Louw en
zijn broer Van Wyk, met wie hij tot dusver wegens het leeftijdsverschil van zeven
jaar niet veel werkelijk contact gehad had. In een persoonlijk gesprek vertelde de
oudere broer, dat ook hij poëzie geschreven had; een paar oudere letterkundigen,
aan wie hij zijn werk in manuscript voorgelegd had, waren echter zo weinig
bemoedigend geweest in hun reactie, dat hij besloten had het dichten op te geven.
W.E.G. Louw drong onmiddellijk aan op inzage van het afgekeurde werk, en hem
komt de eer toe de werkelijke ontdekker te zijn geweest van N.P. van Wyk Louw's
dichterschap. Door zijn geestdrift (in Naggesprek noemt hij de gedichten, die zijn
broer hem te lezen gaf: ‘verse soos nooit tevore in ons eie taal’) bracht hij zijn broer
ertoe opnieuw poëzie te gaan schrijven; bovendien had hij een groot aandeel in de
publicatie van Van Wyk's eerste bundel, Alleenspraak, die in 1935 verscheen.
In de jaren daarna heeft W.E.G. steeds in woord en geschrift uiting gegeven aan
zijn bewondering voor de poëzie van zijn broer en daardoor veel gedaan om de
aandacht van het publiek en van de letterkundige kritiek in zowel Zuid-Afrika als
Nederland daarop te vestigen. Hoe juist zijn letterkundige oordeel was, blijkt uit het
feit dat N.P. van Wyk Louw thans algemeen beschouwd wordt als één van de twee
grootste dichters, die de jonge Afrikaanse letterkunde tot nog toe opgeleverd heeft;
in verschillende opzichten kan hij zelfs gelden als een dichter van wereldformaat.
De ontdek-
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king van Van Wyk's dichterschap leidde tot een hechte vriendschap tussen de twee
begaafde broers, die over de jaren heen stand zou houden, ook al woonden zij soms
gedurende lange perioden in verschillende werelddelen. Samen met Van Wyk had
Gladstone Louw die vroege Kaapse jaren een belangrijk aandeel in de stichting van
de Vereniging Vir die Vrye Boek, die zich ten doel stelde literaire manuscripten te
publiceren, waaraan de bestaande uitgevers zich om financiële redenen niet durfden
wagen. Als één van de uitgaven van deze Vereniging verscheen in 1940 W.E.G.'s
Afrikaanse vertaling van Gustave Flauberts La légende de Saint Julien l'Hospitalier.
Tegen het einde van het jaar 1935 vertrok W.E.G., die een Queen Victoria
Memorial Scholarship voor studie in het buitenland verworven had, naar Nederland,
waar hij zich aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam liet inschrijven voor
de studie voor het doctoraalexamen Nederlandse taal en letterkunde. Hij studeerde
onder prof. dr. N.A. Donkersloot en prof. dr. A.A. Verdenius. Als bijvak koos hij de
Kunstgeschiedenis, waarvoor hij de colleges volgde van prof. dr. J.Q. van Regteren
Altena.
Het was aan de Amsterdamse universiteit dat ik Louw voor de eerste keer
ontmoette. Hij was toen ongeveer tweeëntwintig jaar oud en maakte een jeugdige
en enigszins teruggetrokken indruk. Zodra men hem beter leerde kennen, viel hij
op door een soms ouderwetse hoffelijkheid en bovendien door zijn vermogen
voortreffelijk Nederlands te spreken. Hij imponeerde zijn mede-studenten door zijn
belezenheid en door zijn kennis van niet alleen de Engelse en de Nederlandse
letterkunde, maar ook van de schilderkunst en de muziek.
Van zijn Nederlandse studiejaren maakte hij gebruik om geregeld concerten,
toneelopvoeringen en musea te bezoeken. En tijdens de vakanties reisde hij naar
andere delen van West-Europa. Zo bracht hij drie achtereen volgende jaren zijn
zomervakantie voor een groot deel in München door, waar hij - in verband met zijn
speciale studieonderwerp voor zijn bijvak - in de Alte Pinakothek de reeks schilderijen
over het lijden en de dood van Christus bestudeerde die Rembrandt in opdracht
van Frederik Hendrik schilderde. Het is deze intensieve studie van Rembrandt's
schilderijen, die Louw later zou inspireren tot de reeks sonnetten Die passie van
ons Heer, die in zijn derde bundel, Adam en andere gedigte (1944), opgenomen
werd. Het is trouwens opvallend en typerend voor zijn interesse in de schilderkunst,
dat verschillende van zijn latere gedichten ontstonden naar aanleiding van bekende
schilderijen, die hij tijdens zijn verblijf in Europa en ook
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op latere reizen leerde kennen: Hiëronimus in die woestyn (eveneens in Adam en
ander gedigte) en het lange gedicht Drieluik: die tuin van aardse luste (in Vensters
op die vrees, 1976) werden bijvoorbeeld geïnspireerd door werk van Jeroen Bosch;
Rembrandt-selfportret (in Naggesprek en ander gedigte, 1972) door etsen en
schilderijen van Rembrandt. Het indrukwekkende gedicht Gevangenes in de laatst
genoemde bundel is het enige van Louw's gedichten, dat door beeldhouwwerk
geïnspireerd werd, namelijk door de reeks onvoltooide beelden van Michelangelo
in de Accademia delle belle arti te Florence.
Louw's wijde belangstelling voor alle belangrijke uitingen van kunst en cultuur
had dikwijls een stimulerende invloed op de Nederlandse studenten, met wie hij in
contact kwam en bij wie hij door persoonlijke gesprekken belangstelling trachtte te
wekken voor de taal en letterkunde van zijn eigen volk. Een breder publiek werd
bereikt door de lezingen over de Afrikaanse letterkunde, die hij soms in Nederland
en België gaf, en ook door zijn boekje De nieuwere Afrikaanse poëzie, waarvoor
Donkersloot een vriendelijk voorwoord schreef.
Louw kon bijzonder mooi gedichten voorlezen. Ik onthoud nog steeds een middag,
toen ik hem als jong student op zijn kamer in Amsterdam-Zuid bezocht en ademloos
luisterde, terwijl hij met meeslepend enthousiasme vertelde over het werk en de
idealen van de jongere Afrikaanse dichters en met zijn zachte stem van hun
gedichten voorlas. Hij bracht mij bij die gelegenheid zó onder de indruk van deze
voor mij geheel nieuwe poëzie, dat ik dadelijk de belangrijkste Afrikaanse
dichtbundels aankocht en kort daarna zelfs besloot om de studie van de Afrikaanse
taal en letterkunde als bijvak te kiezen voor mijn doctoraalexamen Nederlands een keuze, die jaren later bijzonder voordelig bleek, toen ik, met een Afrikaner
getrouwd, in de gelegenheid gesteld werd colleges aan de Universiteit van Natal te
geven over werken uit de Afrikaanse en Nederlandse letterkunde.
In 1939 legde Louw het doctoraalexamen Nederlands af en in november van dat
jaar, toen de oorlog in Europa al begonnen was, keerde hij naar Zuid-Afrika terug.
Voorlopig vestigde hij zich in Kaapstad, waar hij in 1940 zijn tweede dichtbundel,
Terugtog, publiceerde en twee jaar later promoveerde op een dissertatie, getitel Die
invloed van Gorter op Leopold. 'n Bydrae tot die studie van die sensitivisme.
Gedurende zijn tweede periode in Kaapstad schreef hij ook verschillende
letterkundige artikelen, onder andere In Memoriam-bijdragen voor H. Marsman, E.
du Perron en Menno ter Braak die later opgenomen werden in
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zijn essaybundel Vaandels en voetangels (1958). Samen met D.B. Bosman, N.P.
van Wyk Louw en Jan Greshoff (met wie de twee Louws bijzonder bevriend waren)
stelde hij in 1940 de bloemlezing Tussen die engtes samen, waarvan de opbrengst
bestemd was om Nederlandse schrijvers te steunen die geleden hadden onder de
Duitse bezetting. Na de oorlog werd het ingezamelde geld gebruikt om eerst A.
Roland Holst en daarna J.C. Bloem in de gelegenheid te stellen enige maanden in
Zuid-Afrika door te brengen. Na zijn promotie werkte Louw in Johannesburg bij de
Reddingsdaadbond, een organisatie die in 1939 gesticht was om hulp te verlenen
- zowel op cultureel als op economisch gebied - aan de vele onder andere als gevolg
van de droogte en de depressiejaren verarmde Afrikaners. In 1944 werd Louw
benoemd tot hoogleraar in de Afrikaanse en Nederlandse taal- en letterkunde aan
het Rhodes-Universiteitscollege te Grahamstad in de oostelijke Kaapprovincie. In
hetzelfde jaar trad hij in het huwelijk met de componiste Rosa Sophia Cornelia
Nepgen, die verscheidene van zijn gedichten als liederen zou toonzetten. Uit hun
verbintenis werden twee zoons geboren.
Dertien jaar lang zouden de Louws in de kleine, door bergen omringde en
overwegend door Engelstaligen bewoonde universiteitsstad doorbrengen: ‘gelukkig,
maar in ballingschap’, zoals hij later in zijn gedicht Naggesprek zou getuigen. Het
geluk vond hij zeker in de eerste plaats in zijn eigen huis en met een vrouw, die zijn
culturele belangstelling, zijn Calvinistische geloof en zijn politieke idealen van harte
gedeeld heeft. Toen na het einde van de oorlog het contact met Zuid-Afrika weer
mogelijk geworden was, schreef hij in de eerste brief die ik van hem ontving, dat hij
in één opzicht verworven had, wat hij zich altijd als een ideaal voor ogen had gesteld:
een huis, waarin veel muziek gemaakt en veel gelachen werd.
Gedurende de jaren in Grahamstad was Louw op velerlei gebieden actief. In 1956
verscheen een derde dichtbundel, Bybels en Babels, waarin onder andere
herinneringen aan een verblijf met zijn gezin in Nederland en Italië, twee jaar tevoren,
gestalte kregen. In Grahamstad schreef hij een reeks artikelen, waarin hij een
herwaardering beproefde van het werk van de oudere Afrikaanse dichters Totius
en Leipoldt en die later gebundeld werden onder de titel Ou wyn van vreugde (1958).
Louw's kritieken en letterkundige artikels waren over het algemeen tamelijk subjectief
en impressionistisch van aard; zijn aangeboren goede smaak voor poëzie maakte
echter, dat hij zelden verkeerd was in zijn waardeoordeel.
In 1945 richtte hij, samen met zijn broer Van Wyk en de van oorsprong
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Nederlandse letterkundige H.A. Mulder, die eveneens aan de universiteit van
Grahamstad doceerde, het tijdschrift Standpunte op, dat aanvankelijk als
kwartaalblad, maar later zes maal per jaar verscheen, en dat ook thans nog kan
gelden als het meest gezaghebbende culturele tijdschrift van Zuid-Afrika. Behalve
gedichten, verhalen en artikels in het Afrikaans, werden en worden ook bijdragen
in het Engels en het Nederlands opgenomen. Als redactie-secretaris van dit blad
heeft Louw jarenlang een belangrijke invloed uitgeoefend op het letterkundige leven
in zijn land.
Het was door bemiddeling van Louw, dat de Vlaamse letterkundige Rob.
Antonissen in 1951 naar Zuid-Afrika emigreerde en als docent aan
Rhodes-universiteit aangesteld werd. Hij speelde al gauw een belangrijke rol als
criticus en schreef één van de beste Afrikaanse literatuurgeschiedenissen. Toen
Louw in 1957 naar Kaapstad vertrok, volgde Antonissen hem op als hoogleraar; hij
bekleedde deze post tot zijn dood in 1972.
Behalve als universiteitsdocent, dichter, criticus en redacteur van Standpunte,
was Louw gedurende zijn Grahamstadse jaren ook werkzaam op verschillende
sociale gebieden. Hij kwam daar te leven in een gemeenschap waar zijn Engelse
collega's soms weinig sympathie toonden voor de Afrikaanse taal en vaak geen
kennis hadden van de Afrikaanse literatuur, terwijl de over het algemeen eenvoudige
Afrikaans sprekende inwoners van Grahamstad zich herhaaldelijk schaamden voor
hun moedertaal en het verkozen om Engels te gebruiken. Deze omstandigheden
wakkerden vanzelfsprekend Louw's ijver als taalstrijder aan. Hij en zijn vrouw waren
ervoor verantwoordelijk dat de eerste Afrikaanse school in Grahamstad geopend
werd. Door huis aan huis bezoeken af te leggen bij gezinnen die als Afrikaans
sprekend bekend stonden, probeerden zij de ouders te overreden om hun kinderen
bij deze school te laten inschrijven. Bovendien deed hij door middel van persoonlijke
gesprekken alsook door voordrachten en lezingen zijn best om culturele
belangstelling en trots op de eigen taal in de Afrikaanse inwoners op te wekken. In
deze jaren deed hij ook als ouderling geregeld huisbezoek bij de leden van de
Nederduits Gereformeerde Kerk, wat hem de kans gaf om zijn taalgenoten te leren
kennen en zijn persoonlijke invloed op hen uit te oefenen.
In 1959 legde Louw zijn hoogleraarschap neer en keerde hij naar Kaapstad terug
als kunstredacteur van het bekende Afrikaanse dagblad Die Burger. Het gezin
vestigde zich in Oranjezicht, de wijk waar hij een groot deel van zijn jeugdjaren
doorgebracht had.
De bekende journalist P.J. Cillié (thans hoogleraar in de Journalistiek
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aan de universiteit van Stellenbosch) die destijds zelf al jaren lang aan Die Burger
verbonden was, schreef later dat een aantal leden van de redactie zich nogal
sceptisch toonden, toen het bekend werd dat een academicus tot hun gelederen
zou toetreden, onder andere omdat zij zich afvroegen: ‘kan 'n professor hoegenaamd
werk soos 'n koerantman werk verstaan: volgehoue, sigbare produksie, soms twee
of drie stukke op 'n dag plus die redigering van ander se bydraes?’ Hij vermeldt
echter, dat Louw's optreden deze critici al gauw tot stilzwijgen dwong: ‘Nie alleen
die omvang van W.E.G. Louw se produksie nie, maar ook die gehalte daarvan het
3
uit die staanspoor gesoute koerantmanne geïmponeer.’
Louw maakte in zijn functie als kunstredacteur niet alleen gebruik van hoogst
kundige medewerkers, waaronder onder anderen zijn vrouw, de kunstcriticus F.A.
Alexander, de cultuurhistoricus prof. dr. D. Bax, de schilder Carl Büchner en anderen,
maar zelf nam hij de toneelkritiek en veel van de letterkundige kritiek voor zijn
rekening. Ook schreef hij herhaaldelijk artikelen over muziek en schilderkunst en
leverde hij elke week een kort essay, dat in de zaterdaguitgave van Die Burger als
hoofdartikel verscheen. Een aantal van zijn populaire essays over de meest
uiteenlopende onderwerpen zijn later in boekvorm uitgegeven onder de titels
Onvoltooide kalender (1962) en Kolom (1964). Hij schreef onder andere over het
behoud en de restauratie van oude Kaapse gebouwen, over de massamedia, over
het belang van de Nederlandse letterkunde voor Zuid-Afrika, over typische Afrikaanse
gerechten, Afrikaanse bloemennamen, de beste manier om in het buitenland te
reizen, de Afrikaanse Bijbelvertaling en talloze andere onderwerpen. Verscheidene
van deze artikeltjes zijn een beetje moraliserend en opvoedkundig van aard; dikwijls
oefent hij daarin critiek op bestaande toestanden en moderne tendensen, zowel in
Zuid-Afrika als in de wereld daarbuiten. Zijn werk getuigt echter steeds van een
verfijnde levenshouding en van goede smaak, of hij nu over kunst of letterkunde
schrijft of over aspecten van het maatschappelijke leven.
Gedurende deze Kaapse jaren was Louw onder meer raadslid van de universiteit
van Kaapstad en diende hij in de beheerraden van het Suid-Afrikaanse
Kultuurhistoriese Museum en van het Nasionale Museum in Kaapstad. In 1965
ontving hij de medaille van verdienste van de Suid-Afrikaanse Kunsvereniging. In
1966 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de
universiteit van Stellenbosch en verhuisde het gezin naar dat prachtige historische
dorp met zijn door eikebomen beschaduwde straten en zijn sierlijke Kaaps-Hollandse
gebouwen. Aangezien
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Stellenbosch slechts op een afstand van ongeveer dertig kilometer van Kaapstad
gelegen is, bleef het nauwe contact met de vroegere woonplaats bewaard. W.E.G.
Louw en Rosa Nepgen bleven trouwens nog jarenlang medewerkers van Die Burger
en ook na de verhuizing naar Stellenbosch verschenen er nog geregeld vooral
toneel- en muziekrecensies van hun hand. Aan de universiteit van Stellenbosch
met zijn groot aantal studenten die Afrikaans als moedertaal hadden, vond Louw
een vruchtbaar arbeidsterrein, waarop hij zijn liefde voor de Nederlandse literatuur
ten volle kon uitleven. Hier kon hij een betekenisvolle invloed uitoefenen op begaafde
jongeren, waarvan verscheidenen later zelf naam zouden maken in het letterkundige
leven van Zuid-Afrika.
Na enige jaren in Stellenbosch vestigden de Louws zich op een ‘plasie’ (het beste
te vertalen als: een klein landgoed), dat zij Sondraai noemden en dat een eind buiten
het dorp gelegen was. In zijn latere poëzie verwees Louw herhaaldelijk met trots en
liefde naar zijn eigen ‘plasie tussen wingerd en olywe’, dat ‘oop tussen berg en see
gewig’ lag. Vooral het gedicht Sondraai in zijn bundel Vensters op die vrees (1976)
kan gelden als een dankbare hymne op de idyllische woonplaats, die hij zich tegen
het einde van zijn leven verworven had.
Verschillende keren brachten de Louws kortere of langere tijd in Europa door,
waar hij onder meer lezingen hield in Nederland en in België. Een reis van twee
maanden door Italië, Griekenland en het Midden-Oosten leverde een boeiend
reisverslag op, dat in 1969 gepubliceerd werd onder de titel So ver as 'n engel te
perd kan ry.
Toen hij vijfenzestig jaar oud werd en daarmee de leeftijd bereikte, waarop hij zijn
professoraat moest neerleggen, huldigden collega's, oudstudenten en vrienden
Louw met de bundel Skanse teen die tyd (1978), waarin verschillende bijdragen
opgenomen werden over zijn letterkundige en andere werkzaamheden. Ook werd
een nummer van het tijdschrift Standpunte (31:3, juni 1978) aan zijn persoon en
werk gewijd.
In het, in 1970 ontstane gedicht Nagrit, dat opgenomen is in de bundel Naggesprek
en ander gedigte, komen de volgende versregels voor:
Die dood
is vir ons almal nooit so ver
dat by nie ook vir ons kan inhaal
om dié of daardie blinde draai.

Achteraf lijken deze woorden bijna profetisch. Want tien jaar later zou de
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dood W.E.G. Louw inderdaad inhalen om een ‘blinde draai’. Nadat hij de vorige
avond nog in zijn eigen huis met een groepje studenten (leden van de door hemzelf
gestichte ‘Kaapse groep’) poëzie besproken en gelezen had, is hij op 24 april
volkomen onverwachts op Sondraai aan een hartaanval overleden.
Tot aan zijn dood was Louw in de redactie van Standpunte, toneelcriticus van Die
Burger, directeur van Historiese huise in Suid-Afrika Beperk, en namens de
Suid-Afrikaanse Akademie letterkundig adviseur voor de nieuwe Afrikaanse
Bijbelvertaling. Sedert 1944 was hij lid van de Suid-Afrikaanse Akademie en vanaf
1960 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Friese Akademie
vereerde hem in 1954 met een erelidmaatschap. De Suid-Afrikaanse Akademie
kende hem in 1970 voor zijn letterkundige kritiek de Gustav Preller-prijs toe.
Als dichter zal W.E.G. Louw van betekenis blijven om zijn bezielende invloed in
de jaren dertig op de ontwikkeling van de moderne Afrikaanse poëzie. Zijn eigen
bijdrage tot de Afrikaanse dichtkunst ligt eerder in zijn latere gestaltepoëzie en de
verzen over belangrijke kunstwerken dan in de lyrische, soms wat narcistische en
rhetorische, belijdenisgedichten uit zijn jeugdjaren. Verschillende componisten in
Nederland, België en Zuid-Afrika werden door de muzikaliteit van vooral zijn vroege
gedichten geïnspireerd. Zo hebben Blanche Gerstman, Arnold van Wyk, Rosa
Nepgen, Johannes Röntgen. Wolfgang Wijdeveld, Flor Peeters en Rudolf Mengelberg
gedichten van hem als liederen getoonzet.
Als mens was Louw iemand, die op zijn stuk bleef staan en zijn gevoelens dikwijls
moeilijk kon verbergen. Dit heeft hem herhaaldelijk in botsing met anderen gebracht.
Een aantal keren raakte hij betrokken in openbare letterkundige polemieken, waarbij
hij zich niet altijd ontzag om te persoonlijk te worden. Als gevolg daarvan heeft hij
zeker vijanden gemaakt. Aan de andere kant waren er vele vrienden en
oud-studenten, die een grote bewondering voor hem koesterden, niet alleen om zijn
eruditie maar ook om zijn dikwijls heel beminnelijke persoonlijkheid. Zijn studenten
waardeerden hem om zijn aanstekelijke enthousiasme voor zijn vak en ook om de
menselijke belangstelling die hij aan de dag legde voor hun persoonlijke problemen.
In de omgang met wie hij als zijn vrienden en geestgenoten beschouwde, kon hij
een bijzondere charme uitstralen. Louw heeft eenmaal geschreven dat werkelijke
beschaving volgens hem berustte op een fijn onderscheidingsvermogen en op de
gewoonte om met ‘goeie dinge om te gaan - goeie geselskap, goeie boeke, goeie
musiek, goeie wyn, ja, vanselfspre-
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kend selfs goeie kos.’ Gemeten aan de hier gestelde maatstaven was W.E.G. Louw,
zelf inderdaad een man van hoge beschaving. Hij was een kenner van wijnsoorten
- zoals blijkt uit een met veel liefde geschreven bijdrage tot het mooi uitgegeven
boekwerk Gees van die wingerd, dat in 1968 verscheen ter ere van het vijftigjarige
bestaan van de KWV, de Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging. Bovendien had hij
een grote kennis van Afrikaanse en internationale gerechten en kon hij intens van
een goede maaltijd genieten. Zowel op stoffelijk als op geestelijk gebied had hij de
trekken van een epicurist.
In het in 1978 aan hem gewijde nummer van Standpunte publiceerde Pheiffer nu hoogleraar aan de universiteit van Kaapstad - een fantasie waarin hij het echtpaar
Louw een verbeeld bezoek liet brengen aan de zeventiende eeuw en hen als
geestverwanten liet verkeren met P.C. Hooft en andere leden van de Muiderkring.
Het feit dat een dergelijke fantasie kón ontstaat, suggereert al dat Louw
eigenschappen bezat die hem soms een vreemdeling deden schijnen in zijn eigen
tijd. In bepaalde opzichten, mag men aannemen, zou hij zich misschien inderdaad
meer thuis gevoeld hebben onder de gasten aan het Muiderslot dan in onze moderne
wereld met zijn massamedia, juke box-muziek, populaire radioprogramma's en
andere verschijnselen van geestelijke oppervlakkigheid waarover hij in zijn essays
soms met zoveel afkeuring schreef. Aan de andere kant echter nam Louw als
moderne Afrikaner intens deel aan de politieke en letterkundige woelingen van zijn
tijd en volgde hij met bezorgde belangstelling het internationale gebeuren. Hoe
betrokken hij zich voelde bij de wereld van zijn tijd, blijkt duidelijk uit de Sewe ballades
met 'n proloog, die tien maanden voor zijn dood in Standpunte gepubliceerd werden
en waarin hij zich zeer pessimistisch uitliet over het voortbestaan van de westerse
beschaving. Ook uit de laatste tijdens zijn leven verschenen bundel, Vensters op
die vrees, spreekt een diepe bezorgdheid over de mogelijke vernietiging van een
cultuur, voor de bevordering waarvan hij zijn leven lang geijverd had.
In het eerste nummer van Standpunte dat na zijn dood verscheen schreef één
van zijn meest geliefde oud-studenten: ‘In sy lewenslange toewyding aan die ideaal
van 'n waarlik beskaafde Afrikaanse kulturele lewe, het Louw wel die oog meer op
die voorbeeld van Europa as op Afrika gerig. In ons huidige tyd verleen dié feit iets
spesiaal skrynends aan sy dood. Was Louw die laaste eksponent van die ideaal
5
om die Afrikaanse kultuur 'n volwaardige deel van die ’Dietse’ beskawing te maak?’
Het lijkt bijna alsof deze vraag bevestigend beantwoord wordt in het dezer dagen
uitgekomen
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eerste nummer van een nieuw letterkundig tijdschrift, Graffier, ironisch genoeg
uitgegeven door de, op initiatief van W.E.G. Louw tot stand gekomen, ‘Kaapse
groep’. Daarin wordt een gesprek gepubliceerd met de jonge Afrikaanse schrijfster
Welma Odendaal, die met betrekking tot de Afrikaanse letterkundige kritiek de
volgende mening uitspreekt: ‘Op die oomblik word analises op 'n Westerse model
gebaseer. Ek sien Afrikaans egter in 'n Derde Wêreld-konteks en ek dink dat
letterkundiges nuwe norme moet aanlê om werke wat nie spesifiek Westers is nie,
te benader. In die huidige kritiek is die enigste verwysingsveld die Westerse
ervaringswêreld. Ons leef wel in 'n pseudo-Westerse samelewing, maar ek dink ons
6
moet naderkom na wat ons eie mense vir ons te sê het.’
In deze context wordt met de term ‘ons eie mense’ duidelijk niet meer alleen
verwezen naar het Afrikaanse volksdeel, dat een taal spreekt, die zich uit het
Nederlands ontwikkeld heeft, maar naar alle inwoners van Zuid-Afrika.
W. NIENABER-LUITINGH

Voornaamste geschriften
Dichtbundels
Die ryke dwaas. Kaapstad, 1934.
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Opvlugte en opdragte. Kaapstad, 1980 (postuum).
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De nieuwere Afrikaanse poësie. 's-Gravenhage, 1939.
Die invloed van Gorter op Leopold: 'n Bydrae tot die studie van die sensitivisme.
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Die Afrikaanse poësie ná 1900 in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar (red.),
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1957.
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Vaandels en voetangels: opstelle pro en contra. Kaapstad en Amsterdam, 1958.
Letterkundige aspekte van die Kerklied in Die Gereformeerde Kerklied deur die
eeue. Kaapstad, 1964.
Onvoltooide kalender: essays. Kaapstad, 1962.
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Kolom: veertig opstelle. Kaapstad, 1964.
N.P. van Wyk Louw, sy invloed op ons liedkuns in Standpunte 19:5, junie 1966.
Omgang met wyn in D.J. Opperman (red.), Gees van die wingerd. Kaapstad,
1968.
Twee bronne van vernuwing in die poësie van N.P. van Wyk Louw. 1971. (N.P.
van Wyk Louw gedenklesing nr. 1, RAU-publikasies A, nr. 50).
Die kritiese ingesteldheid van die Afrikaner in Kritiek, 'n Bylae tot Tydskrif vir
Geesteswetenskappe 12:4, december 1973.
Leipoldt - the universal man in C. Louis Leipoldt, 300 years of Cape wine,
faksimilee van oorspronklike teks met byvoeging van foto's. Kaapstad, 1974.
Inleiding in Jean Welz. Kaapstad, 1975.
Probleme i.v.b. die beheer van publikasies in Standpunte 28:6, augustus 1975.
Totius: 'n naskrif in Standpunte 30:2, juni 1977.
Persoonlike perspektiewe: W.E.G. Louw in gesprek met Roy Pheiffer. Kaapstad,
1977.
‘Soos 'n Kersboom... wat geskitter het asof daar lewendige juwele aan gesit het.
'n Proef van rekenskap’ in Leipoldt 100. Kaapstad, 1980.

Reisverhaal
So ver as 'n engel te perd kan ry. Kaapstad, 1969.

Vertalingen
Die legende van die heilige Julianus, die herbergsame, deur Gustave Flaubert,
vertaal uit Frans. Kaapstad, 1940.
Die Messias deur G.F. Händel. Woorde uitgesoek uit die Heilige Skrif deur Charles
Jennens en in Afrikaans vertaal, met raadpleging van die Heilige Skrif, deur Rosa
Nepgen en W.E.G. Louw. Londen, 1959.
Kasper se wêreldreis, versies deur W.E.G. en Rosa Louw, na 'n verhaal van
Marlene Reidel. Kaapstad, 1960.
Jona en die groot vis, deur Reinhard Herrmann, vertaal uit Duits. Kaapstad, 1961.
Die verlore seun, deur Reinhard Herrmann, vertaal uit Duits. Kaapstad, 1961.
Johanna die soldaat van God, deur George Bernard Shaw, vertaal uit Engels.
Kaapstad, 1962.
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Persoonlike perspektiewe. W.E.G. Louw in gesprek met Roy Pheiffer. Kaapstad, 1977, p.6.
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Onvoltooide kalender, Kaapstad, 1962, p.29.
E.C. Britz, By die dood van W.E.G. Louw in Standpunte 33:4, augustus 1980, p.4.
Welma Odendaal kap literêre establishment in Graffier 1:1, augustus 1980, p.4.
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Jan Rudolph Meulenhoff
Amsterdam, 1906 - Amsterdam, 1978
Jan Rudolph Meulenhoff werd in 1906 te Amsterdam geboren. Hij doorliep een
leertijd bij de boekhandels Van Heteren te Amsterdam en De Erven Loosjes te
Haarlem. Vervolgens zien wij hem een geheel andere richting inslaan: hij werkte bij
de Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ in Amsterdam, Hamburg en in het voormalige Ned.
Oost-Indië. Eind 1931 repatrieerde hij en keerde in het boekenvak terug, nu om in
het buitenland het vak te leren bij Koehler & Volckmar en de Hinrich'sche
Buchhandlung te Leipzig, bij Gaulon & Fils en de Librairie Plon te Parijs en bij Hodder
& Stoughton en W.H. Smith te Londen. Per 1 januari 1934 kwam hij bij zijn vader,
J.M. Meulenhoff, in de zaak, waarvan hij 1 januari 1936 onderdirecteur werd en 1
juli 1937 directeur. Hij bleef van deze importhandel en uitgeverij directeur tot 1
oktober 1965, per welke datum hij commissaris werd.
Voor de organisatie van ons vak heeft John Meulenhoff steeds grote belangstelling
getoond. Zo was hij bestuurslid van de KNUB van september 1940 tot 1946, van
1941 af in de functie van secretaris.
Van de Vereeniging was John Meulenhoff lid van het in 1945 in het leven geroepen
noodbestuur. Van 1958-1961 was hij lid van het bestuur. Een belangrijke rol speelde
hij in de Importcommissie (1945) die na uitvoerige onderhandelingen met de overheid
de Stichting Boeken Import Bureau kon oprichten. Dit bureau verdeelde de voor de
import van boeken beschikbare deviezen over de boekhandel. John Meulenhoff
was lid van de Raad van Bestuur. Verder was hij lid van de Commissie
Vestigingsbeschikking, die de besprekingen met de overheid voerde, toen in 1958
de Vestigingsbeschikking voor de Boekhandel was afgekondigd. Ook nam hij in
1962 zitting in de Commissie EEG die het bestuur van de Vereeniging moest
adviseren over de moeilijke materie van de EEG. Verder maakte hij deel uit van de
Commissie Omrekeningsfactoren (1965) en de Commissie Blok, die in 1961 begon
met het treffen van regelingen met het RIB voor leveranties aan bibliotheken.
Voor de Vakopleiding heeft hij veel belangstelling getoond. Hij was van 1951-1956
lid van de Commissie voor de Vakopleiding en maakte deel uit van de Commissie
Boucher-Meulenhoff-Venemans die het vak Letterkunde onder de loep moest nemen,
en gaf daarmee de stoot tot de uitgave van Onderweg door Jacques den Haan,
alsmede tot de in 1955 voor het eerst
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gestarte ‘Voortgezette Vakstudie’. Van de Commissie Ondersteuningsfonds was hij
lid in de jaren 1940-1942, 1974-1975 en vanaf 1977.
Uitgever van klasse met een scherp oog voor talent en kracht. Als je in de dertiger
jaren in Nederland en in Amsterdam een uitgever zocht, tien tegen één dat het dan
Meulenhoff was ‘aan het Rokin’. Je kende hem van de Meulenhoff Editie, van Van
Schendel, van de tekstedities op school: je kon in de wereld van de uitgeverij van
die dagen niet om Meulenhoff heen. En die Meulenhoff van toen was ‘J.R.’ voor ons
als medewerkers, ‘John’ voor zijn vrienden, die wij medewerkers nadien ook werden.
Als aarzelende jongeman ben ik die befaamde trap van het Rokin opgelopen om
te vragen: ‘hoe word je uitgever?’ En dan was het John ten voeten uit om dat niet
af te doen met een algemeen praatje, maar om intensief met je te wikken en te
wegen of en hoe dat kon.
Zo werd ik volontair en groeide maanden nadien naar een eerste ‘salaris’ waarvoor
een conferentie op de Koningslaan met J.M. en J.R. nodig was. Het was in zijn
ziekenkamer nog als in die eerste tijd. John dicteerde een brief voor de leden van
De Langste Dag, het gezelschap dat hem zo lief was, en zei ineens weer streng
‘Visser’ in plaats van ‘Rienk’. Ik was weer zijn medewerker en voelde mij daar heel
wel bij. Het leek of die veertig jaren daartussen plotseling samenvielen en één
werden in de tijd. Het was een bewijs van het zich veilig voelen van hem, in zijn
benauwenis, bij hen die zo vele jaren aan zijn zijde hadden gestaan.
Hoe stonden wij aan zijn zijde? John had een uiterst scherp en fijn gevoel voor
kwaliteit, voor het zuivere, voor dat wat niet met kracht en geweld de wereld
veroverde, maar voor innerlijke kracht van het ware en het goede; voor de eerste
en belangrijkste creatieve daad van de uitgever.
Moeilijker was het voor hem die vorm aan zijn ideeën te geven waardoor zij
toegankelijk werden voor anderen; de tweede, ook belangrijke taak van de uitgever.
Als nu zijn medewerkers toonden in de vormgeving de kern te raken van wat hij
wilde, dan werden zij tot zijn onafscheidelijke kameraden. Wel naast hem, achter
hem, onder hem desnoods; maar hoe de werkverhouding - tekenend voor die tijd ook was, zijn volle vertrouwen en gevoel ging dan op je over. Het was niet zonder
reden dat zovelen spraken over het ‘huis Meulenhoff’. Het karakter en de levenssfeer
van dat huis werden door John bepaald en door ons beleefd.
Zoals in ieder huis echter waar gedacht en gevoeld wordt, groeien nieuwe dingen,
en groeien de leden in nieuwe patronen mee op naar een ver-
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dere ontplooiing. Wat groot was in John is dat hij zijn normen en eisen niet
verloochende, ons steeds voorhield dat er iets onzegbaars bleef in wat wij met elkaar
tot uitdrukking wilden brengen maar dat hij met alle aarzelingen die hem eigen waren
toch ruimte gaf aan de vormgeving die wij bevochten.
Zijn grote kracht was dat hij de mogelijkheden in anderen zag en die ander mede
daardoor aan zich bond. Onafscheidelijk werd daardoor zijn band met J.P. Coelingh,
die hem en ons door hoogten en diepten trok. Onafscheidelijk zijn band met Willem
Bloemena, die in de algemene uitgeverij Meulenhoff een nieuwe grondslag legde
en veel te vroeg zijn glorieuze carrière afgebroken zag.
Onafscheidelijk ook - toch - die met mij, die hij lang als zijn zoon zag, maar die
hem verliet zonder hem te verlaten; iets wat hij nadien, ook zo geheel in zijn stijl,
met warmte erkende. Onafscheidelijk het meest misschien echter met Johan
Somerwil, die de tweede strofe van deze ‘chant de coeur’ schrijft...
RIENK VISSER
Toen ik zestien jaar was leerde ik John Meulenhoff kennen als directeur van het
bedrijf waarin ik, door Rienk Visser geïntroduceerd, een tijdelijk baantje zocht, niet
vermoedend dat ik er vijfendertig jaar zou blijven. Bij het personeel heette hij toen
‘de baas’, of vaker nog de ‘de jonge baas’ ter onderscheiding van zijn vader, van
wie hij het directeurschap enige jaren tevoren had overgenomen.
Onder de Duitse bezetting een boekenimportbedrijf en een uitgeverij leiden was
bepaald geen sinecure. John vocht met alle instanties om zijn medewerkers buiten
de Arbeitseinsatz te houden, hielp hen tijdens hun onderduikperiode, en ruilde in
de hongerwinter de voorraden van zijn uitgeverij tegen voedsel voor zijn personeel.
En intussen bereidde hij met zijn vriend Van Tricht samen de uitgave Onderdrukking
en Verzet voor, die hèt grote standaardwerk over Nederland tijdens de bezetting
zou worden.
Die houding van John was tekenend voor zijn hele persoon: hij haatte onrecht en
verzette zich daar van nature tegen, en hij had een grote zorgzaamheid voor
diegenen met wie hij enigerlei relatie onderhield. Meulenhoff & Co. was dan ook
bijvoorbeeld één van de eerste boekenbedrijven in Nederland die een pensioenfonds
voor het hele personeel stichtten en John was daarvan de initiatiefnemer.
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Het waren vooral die zorgzaamheid en de warme belangstelling voor het zakelijke,
maar vooral ook het persoonlijke wel en wee van zijn medemensen, die John tot
zo'n innemende persoonlijkheid maakten. Hij was hartelijk, hoffelijk en hield van het
leven, waarin hij zich bewoog met de natuurlijke charme van de perfecte gentleman.
Gereserveerdheid kwam daaraan echter niet te pas: zijn enthousiasme voor wat
hem interesseerde - en dat was heel veel - deed soms wel eens naïef aan, maar
was altijd volkomen oprecht en werkte aanstekelijk. John was dan ook een
voortreffelijk gastheer die van feestvieren hield en snel een gelegenheid aangreep
om gezellig met vrienden of relaties te gaan eten en drinken. Hij was bovendien
een uitstekend causeur. De tafel die hij vele jaren met Jacqueline tijdens de
Buchmesse elke avond in de bar van het Frankfurter Hof bezette, vormde een soort
bijenkorf, waar de hele internationale uitgeverswereld in- en uitzwermde.
Door de veelheid van activiteiten binnen het bedrijf was Meulenhoff & Co. sterk
in trek bij allen die in het boekenvak wilden gaan werken en John stond altijd klaar
hen bij hun opleiding te helpen. Geen enkel bedrijf heeft zoveel oudmedewerkers
op leidende posten in boekhandel en uitgeverij zien terechtkomen als Meulenhoff
en nooit heb ik deze collega's anders dan met de grootste sympathie over John
horen spreken.
En toen hij zelf het bedrijf na dertig jaar directeurschap verliet, wist hij dat de
leiding werd overgenomen door drie mannen die hijzelf in het vak had binnengeleid.
‘Nourri dans le sérail’, zoals een aandeelhouder het uitdrukte; en dat betekende:
doortrokken van de stijl van het huis Meulenhoff. Een stijl die moeilijk te definiëren
valt, maar die iedereen kent die er heeft gewerkt - een stijl die John er had gebracht,
en die misschien benaderd kan worden met woorden als: correctheid, kwaliteit,
collegialiteit en vakmanschap gepaard aan improvisatie.
De daarop volgende jaren zijn moeilijk geweest voor John. Door de
gezondheidstoestand van zijn vrouw werd hij meer en meer aan huis gebonden en
verloor hij veel contacten, wat voor hem, die zozeer in mensen was geïnteresseerd,
extra zwaar was. De voorbeeldige wijze waarop hij haar tot 't laatste toe heeft
verzorgd, heeft veel van hem gevergd. Gelukkig dat hij na die periode zo snel zijn
veerkracht heeft hervonden en weer aan het leven kon deelnemen zoals dat met
zijn karakter overeenstemde: ervan genietend en daardoor vreugde op anderen
uitstralend.
Al zijn vrienden, en dat zijn er vele, hoopten dat die vreugde vele jaren zou duren.
Dat hij met Joke, zijn tweede vrouw, zou kunnen genieten van
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het buitenhuis, van reizen, van het goede der aarde dat John overal wist te ontdekken
en waar hij zo smakelijk en enthousiast over kon vertellen. Dat kan nu helaas niet
meer.
In Een voetreis naar Rome, het beroemdst geworden boek dat John heeft
uitgegeven, zegt Bertus Aafjes: ‘De dagen gaan als grote, gouden rozen open en
dicht naar de luim van 't seizoen’.
John heeft van die gouden dagen gekend, hij heeft ze intens beleefd en ze gul
met anderen gedeeld. Maar hij heeft ook ervaren dat de rozen zich konden sluiten.
En wanneer dat anderen overkwam, was hij altijd diep bewogen en intens meelevend.
John was een warm en waarlijk levend mens. Daarom zullen wij, ook al zijn de
aardse rozen voor hem voorgoed gesloten, altijd van John blijven houden.
JOHAN SOMERWIL
Toen ik op een morgen tijdens de ziekte van John Meulenhoff zijn huis opbelde om
nog eens te vragen hoe het ging, kreeg ik een van de broers Hellinga, ik meen
Gerben, aan de telefoon, die me vertelde dat zijn stiefvader juist die morgen was
overleden. Na zijn ernstige ziekte kwam deze boodschap niet onverwacht en ik heb
het voor John gezien als een verlossing uit zijn lijden.
De manier waarop zijn stiefzoon over hem sprak was zo sympathiek en aandoenlijk
dat ik er helemaal John in herkende, zich niet opdringend, wel zeer belangstellend
in het doen en laten van mensen waarmee hij in aanraking kwam; hulpvaardig en
opofferend. Ik moest denken aan zijn eerste vrouw Jacqueline; aan de tijd dat hij in
de Apollolaan woonde, waar ik hem regelmatig ontmoette. Jacqueline werd betrokken
bij zijn werk - of ze betrok zich er zelf in. Zij besliste snel; John vaak wat aarzelend.
Zij zag veelal dingen in zwartwit; John veel meer relativerend. Maar beiden waren
van het boek en van de goede literatuur bezeten en gaven er veel tijd aan.
In de laatste jaren van haar leven heeft Jacqueline veel van John geëist, en ik
heb de grootste bewondering voor de manier waarop hij zichzelf vaak wegcijferde
om het Jacqueline naar de zin te kunnen maken. Haar dood heeft hem veel verdriet
gedaan.
Dat ik op de samenwerking van John en Jacqueline wat het vak betreft even inga,
is om te vertellen over hun verhouding met schrijvers. Daarin kwam bij beiden een
zelfde hartelijkheid en zorg tot uiting. Niet alleen het bedrijf, maar vooral ook de
menselijke verhouding tot de auteurs verbond hen onder anderen met Bertus Aafjes,
Raimond Brulez en vooral met
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Maurice Gilliams. In hun correspondenties komt de waardering voor Jacqueline en
John regelmatig tot uiting. Voor Bertus Aafjes en zijn familie hadden de Meulenhoffs
een zwak. John was erg gesteld op de Voetreis naar Rome. Die benadering van de
wereld en van het leven lag hem wel.
Met Gilliams hebben zij druk gecorrespondeerd. In een brief uit 1960 schrijft
Gilliams: ‘Lieve vrienden, Uw attentie ter gelegenheid van mijn zestigste verjaardag
ontroerde mij diep. Er liggen reeds zovele jaren sedert onze eerste spontane
ontmoeting; zovele trieste en blijde gebeurtenissen in mijn leven hebt ge met mij
gedeeld, meegeleefd, en steeds mocht ik op Uw morele steun rekenen of op Uw
vreugdevolle vriendschap. Daar ben en blijf ik steeds dankbaar voor.’
In 1966 was het John die een beroep op mij deed om iets van Gilliams uit te geven
in de Stichting ‘De Roos’. Ik koos daarvoor Een winter in Antwerpen en het mooi
uitgegeven boekje heeft Gilliams veel goed gedaan. Wat zou John genoten hebben
als hij de uitreiking van de ‘Grote Prijs der Nederlanden’ aan Gilliams had kunnen
meemaken.
Met Henri Bruning heeft John Meulenhoff na de oorlog gecorrespondeerd, en er
zijn boeiende brieven bewaard gebleven van Johan Brouwer, de hispanoloog die
in de oorlog omkwam in het verzet; de auteur van Philips Willem.
Veel zorg en liefde heeft het echtpaar Meulenhoff ook gewijd aan Anna Blaman,
vooral ook in haar gevecht tegen de gevestigde moraal en in haar fysieke verval
van de laatste jaren. Aan haar graf heeft John heel ontroerend gesproken over wat
zij beiden in het leven als wezenlijk zagen.
Met Arthur van Schendel had John's vader, J.M. Meulenhoff, al een goede
verhouding. Dat blijkt uit een brief die Van Schendel in 1939 schreef. ‘Niet lang
geleden - wie weet nòg hier en daar - hadden schrijver zowel als uitgever weinig
begrip voor elkaars werk. In dit opzicht is Meulenhoff sedert ik hem ken, en dat is
twintig jaar, een verlichte uitgever, die begreep dat de schrijver evenveel belang
bleef stellen in het boek als hijzelf, en daarom vriendschappelijk met hem
samenwerkte aan het welzijn ervan. Dat viel hem ook gemakkelijk omdat het boek
hem ter harte ging en dus meer was dan een voorwerp van handel.’
Dit had Arthur van Schendel met dezelfde woorden over John kunnen schrijven.
Er is meer over Meulenhoff geschreven dat ook op John kan slaan. Maar er is ook
verschil. Over de ‘oude Meul’ schreef een collega: ‘Wellicht de uitzonderlijkste van
alle broeders in ons boekengilde. Oorspronkelijke geest, vol tegenstrijdigheden.
Enerzijds: ernstige, harde
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werker, zijn eigen gekozen weg gaande, anderzijds zich van ganscher harte
aansluitend bij gezelschap van vrienden en dat doordringend met een feestelijke
stijl en doortrokken van een blijde geest. Somwijlen bitter, ja scherp, ook wel mild
en gevoelig, eigenzinnig, een roerige geest die overal om zich heen grijpt.’
Na alles wat ik schreef is het duidelijk dat de wat exuberante en soms
bourgondische facetten niet voor John gelden: John was veel zachter, rustiger,
minder grillig en onberekenbaar. Hij deed me meer denken aan zijn moeder die ik
maar kort gekend heb. Ik heb me wel afgevraagd of dat verschil er de reden van
geweest is dat John na zijn middelbare school wel korte tijd een leertijd in de
boekhandels Van Heteren en Loosjes heeft gevolgd, maar daarna eerst een heel
andere richting opging: hij werkte bij de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ in
Amsterdam, in Hamburg en in het toenmalige Nederlands Indië. In 1931 keerde hij
in het boekenvak terug.
Kort na de dood van zijn vader in 1939 werd John commissaris van Broese en
hij bleef dat tot 1972, toen Broese fuseerde met Kemink in Utrecht en overging naar
het Kluwerconcern. Aan de samenwerking met John heb ik overheersend heel
prettige herinneringen. We waren het lang niet altijd eens en de situatie dat de
commissaris van Broese tegelijkertijd directeur was van uitgeverij Meulenhoff en
van importboekhandel Meulenhoff was noch voor John noch voor mij altijd eenvoudig.
Bovendien was ik een vrij snelle beslisser; John had voor besluiten meer, vaak veel
meer tijd nodig. Maar we waren te veel op elkaar gesteld om daar blijvende
toestanden over te maken. Ik volgde met grote belangstelling zijn steeds groeiend
fonds, vooral het literaire. Hij was in zijn tijd een van de prominente uitgevers op
dat gebied en dat kwam ook wel voor een groot deel voort uit de sympathieke manier
waarop hij de schrijver-mens en het boek-object tegemoettrad.
John was evenals zijn vader gesteld op feestelijke gebeurens en we hebben
elkaar vaak aan een tafel getroffen waar gezelligheid en waardering voor spijs en
drank om de voorrang streden.
Niet lang voor zijn dood was hij met zijn tweede vrouw, Joke, hier in Amersfoort.
Het was prachtig weer. De tuin stond er goed bij. De bloemen geurden. Joke en
John kwamen binnen met een grote bos rozen. We lunchten in de tuin. Ook ik moest
denken aan die Voetreis naar Rome, aan Aafjes' onvergetelijke beschrijving van de
rozenkwekerij.
We missen John als vriend, als charmant causeur, als grand seigneur, en
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als eminent uitgever, en, wat mij persoonlijk zo goed deed: als liefhebber van het
goed verzorgde boek.
CHR. LEEFLANG

Noten
1. Het algemene overzicht en de herinneringen aan John Meulenhoff door Rienk
Visser en Johan Somerwil zijn eerder gepubliceerd in het Nieuwsblad van de
Boekhandel van 15 juni 1978.
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Arie Mout
's-Gravenhage 17 september 1900-'s Gravenhage 14 september
1978
Drie dagen voor zijn achtenzeventigste verjaardag overleed onverwacht, ofschoon
zijn gezondheid de laatste jaren veel te wensen overliet, de bekende Haagse
advocaat en strafpleiter mr. Arie Mout, een man wiens leven, zoals kort tevoren in
een gesprek met NRC/Handelsblad werd opgemerkt, op een dubbelleven leek. Aan
de ene kant de gerespecteerde jurist, aan de andere kant de literatuur- en
kunstminnaar, de criticus, de Hegeliaanse filosoof, en men mag er aan toevoegen
de theaterdeskundige en zelfs romancier. Waarbij dan nog buiten beschouwing
wordt gelaten dat hij bovendien een verdienstelijk amateurviolist was.
Een veelzijdig man inderdaad, deze Arie Mout die - niet zonder symboliek - in het
laatste jaar van de negentiende eeuw, op 17 september 1900, te 's-Gravenhage uit
een destijds bekend onderwijzersgezin geboren werd. Na de lagere school ging hij
naar het Gymnasium Haganum, een instelling waarmee, van Emants tot heden, tal
van literaire en artistieke namen zijn verbonden. In 1919, na het behalen van zijn
eindexamen, begon hij zijn rechtenstudie in Leiden, behaalde in 1923 de meestertitel
en vestigde zich vervolgens als advocaat in zijn geboortestad. Voordien reeds
openbaarde zich het genoemde ‘dubbelleven’, want al sedert de eerste jaren van
het gymnasium ving Mout het theaterbezoek aan dat tot zijn dood nooit meer is
opgehouden. Vanaf dat ogenblik ging hij op in alles wat op het gebied van de
theaterkunsten te genieten viel, van het klassieke repertoire tot de opera en de
operette, met inbegrip van variété, revue, cabaret, het chanson en alle andere
denkbare vormen van kleinkunst. In aanmerking genomen het onvoorstelbaar vele
dat Mout op al deze terreinen vanaf de eerste wereldoorlog heeft gezien en, zoals
blijken kon uit zijn herinneringen en de boeiende verhalen die hij erover wist te
vertellen, ook voorgoed in zich opnam, is het op zich genomen reeds een prestatie
geweest dat hij in zo korte tijd gymnasiale en rechten-studie met succes voltooide.
Want men mag met reden veronderstellen dat zijn aandacht in belangrijke mate
door zijn artistieke interessen in beslag genomen werd. De ontwikkeling van zijn
belangstelling voor vele gebieden moet zich verrassend snel en vrijwel gelijktijdig
hebben voltrokken. Voor de literatuur: ieder die het voorrecht had hem te kennen,
werd bij herhaling getroffen door een indrukwekkende belezenheid, niet uit snobisme
maar uit kennelijke bezieling ontstaan. Voor

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

192
de filosofie: hij had zich daarin zodanig verdiept dat hij als geschoold Hegeliaan niet
alleen een graag genood spreker was voor de Vereniging van Wijsbegeerte en de
Haags-Amersfoortse Kring, maar ook jarenlang bestuurder en voorzitter was van
de Bolland-Stichting. Voor het theater: er was vrijwel geen voorstelling die hij niet
zag en van jongsaf waren zijn buitenlandse reizen naar internationale centra als
Parijs, Berlijn en Wenen daarop georiënteerd. Al deze elementen van zijn ‘tweede’
leven vormden zich parallel aan zijn deskundigheid als jurist. Zij zijn in elkaar
verstrengeld en niet te scheiden geweest, zij hebben elkaar aanwijsbaar gevoed
en bevrucht, zij vormden een twee-eenheid, die van hem bij uitstek een jurist maakte
met een zeer brede cultuur, wiens inzichten uit een rijke achtergrond werden geboren.
Maar voor het beroep zelf dat hij had gekozen was zijn liefde niet minder en hij heeft
het, men mag wel zeggen letterlijk, tot zijn laatste snik beoefend.
Hij debuteerde moeizaam en, zoals een vooraanstaand bevriend jurist het noemt,
‘on the wrong leg’ als medewerker van een kantoor waar bij voorkeur het strafrecht
en het personenrecht werden beoefend - minder uit sociale dan uit economische
overwegingen. Het was in die twintiger jaren niet eenvoudig voor een beginnend
jurist, stammend uit een familie van niet-juristen, aansluiting te vinden bij een der
gerenommeerde advocaten-kantoren. Maar, schrijft jhr. mr. P.J.W. de Brauw in zijn
In memoriam in het Advocatenblad van november 1978: ‘Die praktijk, die hij later
wel eens als ’frivool’ kenmerkte, paste wonderwel bij de vele verbindingen die hij
had met de kunstenaarswereld - waarin het theater een voorname plaats innam.
Maar zijn talenten en bekwaamheden waren met dit werk niet tevreden te stellen.
Zijn praktijk breidde zich uit buiten de grenzen, die het eerste kantoor zich stelde,
en ontwikkelde zich in een eigen kantoor tot een allerminst frivole algemene praktijk.’
De ervaringen die hij had opgedaan, waren niettemin in sterke mate bepalend
voor zijn verdere loopbaan in de advocatuur. Het strafrecht heeft daarin steeds een
voorname plaats ingenomen en mr. Arie Mout groeide, uit overtuiging en met hart
en ziel, tot een belangrijk, de laatste decennia ongetwijfeld de eerste, strafpleiter
van de Haagse Balie. In verband met zijn juridische werkzaamheden ontleen ik nog
aan de beschouwing van mr. De Brauw, dat Mouts opvallende bescheidenheid en
zijn bereidheid om met iedereen op diens eigen niveau te spreken, gevoegd bij zijn
grote kennis en inzicht op andere terreinen die hem door zijn onuitputtelijke geheugen
tot een veelzijdige bron van informatie maakten, sterk bijdroe-
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gen tot zijn groeiende populariteit in de Balie. Het bracht hem eerst in de Raad van
Toezicht en leidde vervolgens tot zijn verkiezing tot Deken van de Orde van
Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden, een functie die bij zijn aftreden in
1968 werd bekroond door zijn benoeming tot Ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw.
De intellectuele, artistieke en filosofische belangstellingssfeer van mr. Mout heeft
zich ook in zijn advocaten-praktijk gemanifesteerd. Het was zeker geen toevalligheid
dat hij, tussen vele andere memorabele gevallen, optrad als verdediger van de
schrijver Willem Frederik Hermans in het proces dat in 1951/'52 werd aangespannen
op grond van vermeende belediging van een bevolkingsgroep in passages uit de
roman Ik heb altijd gelijk. Het proces eindigde met vrijspraak en Hermans droeg zijn
verhaal Een landingspoging op Newfoundland (in Het Parool van 22 maart 1952)
aan mr. A. Mout op.
In een ander opmerkelijk proces in 1961 trad Mout met succes op als raadsman
van de Franse schrijfster Françoise Sagan tegen een Nederlandse auteur T.W.G.
Denessen. Deze werd beschuldigd van het plagiëren van de roman Un certain
sourire, echter niet door het letterlijk overnemen van passages in vertaling, maar
door een soort van mimetisme dat in de zin van inbreuk op het auteursrecht slechts
zelden onder de aandacht van de rechtbank komt. Als zodanig was het proces
practisch een novum.
Onder Mout's ‘literaire’ zaken noem ik tenslotte nog zijn verdediging van de uitgever
Johan van Keulen - onder pseudoniem Han B. Aalberse auteur van de
schandaal-verwekkende trilogie De liefde van Bob en Daphne - waarbij minder de
literaire kwaliteit in het geding was dan wel de kwestie van de vrijheid van de
schrijver. De grote belezenheid van de verdediger stelde hem in staat de
beschuldiging van ‘aanstotelijkheid van de eerbaarheid’ met een beroep op de
internationale literatuur uit verleden en heden op superbe wijze af te doen. De
pleidooien die Mout bij dergelijke gelegenheden te houden had, boden hem
vanzelfsprekend veelvuldig de gelegenheid zijn, in Nederland tamelijk dun gezaaid,
talent voor welsprekendheid briljant te beoefenen.
Ik wees er hiervoor reeds op hoe de belangstelling voor kunst en literatuur al
vroeg bij de jonge Mout aan het licht trad en hoe hij als leerling van het gymnasium
en student in de rechten een hartstochtelijk theaterbezoeker was. Tot de
schouwburgen waar hij met voorliefde heenging, behoorde onder meer het sedert
lang verdwenen Scala-theater in de Haagse Wagenstraat. In het al genoemde
interview in NRC/Handelsblad vertelt hij, hoe
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hij op zijn dertiende of veertiende jaar de voorstelling zag van Robert en Bertram
van Herman Heijermans met Adolf Bouwmeester in de rol van Bertram: ‘Je kunt
dus niet zeggen dat mijn introductie nu meteen het grote repertoire betrof! Daarna
ben ik vaak op mijn eentje gegaan, zonder dat ik het zelfs tegen mijn ouders durfde
te zeggen, naar het Scalatheater in Den Haag, waar je voor vijfenzeventig cent in
de stalles kon zitten, en waar ik toen alles op het gebied van operette, variété en
wat daar op leek heb gezien.’
Het was ongetwijfeld ook in die sfeer, dat hij in contact kwam met de vijfendertig
jaar oudere schilder Isaäc Israëls, geboren in 1865, maar een even fervent
theaterbezoeker als hij. Vanuit de coulissen maakte Israëls talrijke prachtige
‘fenomenaal rake’ tekeningen en schetsen van het leven op de Bühne: ‘Het gekke
was dat Isaäc Israëls totaal geen begrip had voor de kwaliteit of de inhoud van de
voorstelling. Als de hele zaal plat lag van plezier, bleef hij onverstoorbaar
doortekenen. Wat hem interesseerde was de mens die er stond en zijn picturale
mogelijkheden, méér dan wat die mens aan het doen was.’
Tussen Israëls en Mout ontstonden, ondanks het verschil in leeftijd, nauwe banden
van vriendschap en Israëls schilderde dan ook een fraai jeugdportret van zijn
kameraad. In een monografie over de schilder deelt de kunsthistorica Anna Wagner
mee dat Israëls in Den Haag tegen half zes in de namiddag enkele vrienden placht
te ontmoeten bij Riche op het Buitenhof zoals ‘de schilder W.B. Tholen en jongeren
als Mossel, Mout, Wils en Voormolen.’ Het was deze laatste die Israëls in Scala
introduceerde.
Maar niet alleen het theater en de beeldende kunsten leverden Arie Mout zijn
vrienden op, ook de literatuur deed dat. Tot hen behoorden Jacques Bloem en Victor
E. van Vriesland, Anthonie Donker, Rein Blijstra, Jan Campert en vele anderen
onder wie ook Hendrik Cramer, een van de weinige Nederlandse surrealistische
auteurs, die meestal in het buitenland verbleef, met de Franse surrealisten bevriend
was en in hun tijdschriften publiceerde. In Nederland is er maar weinig van hem
bekend.
De laatste en best-gedocumenteerde poging werd gedaan door Laurens Vancrevel
in 1974 met zijn editie van Vizioen en geboorte, waarvoor hij het materiaal voor een
deel te danken had aan de heer en mevrouw Mout.
Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat Mout met zijn actieve belangstelling
door zijn vrienden werd uitgenodigd als criticus van tijd tot tijd aan hun bladen en
tijdschriften mee te werken. Zo publiceerde hij verscheidene kritieken en artikelen
in tijdschriften als Critisch Bulletin, De
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Nieuwe Stem, in een weekblad als De Groene Amsterdammer. In latere jaren zou
hij ook aan dagbladen, onder meer De Nieuwe Rotterdamse Courant en Het
Vaderland, bijdragen leveren over literatuur en toneel, over figuren uit het kunstleven
(onder anderen Speenhoff en Alex Hock), of over verdwenen Haagse instellingen
als Scala of het Olympia-theater.
Het oratorisch talent van Mout kwam buiten de rechtszaal regelmatig tot uiting in
zijn menigvuldige voordrachten en toespraken. Ik memoreerde al zijn lezingen voor
de Kring van Wijsbegeerde - bijvoorbeeld De plaats van de objectieve geest in
Hegel's systeem, Het vragend bewustzijn, Wijsgerige problemen in de kunst, Het
rechtsbegrip bij Hegel, De aesthetica bij Hegel. Maar hij hield ook talrijke
voordrachten over onderwerpen betreffende de Franse literatuur, de poëzie in
Nederland en daarbuiten, en bij voorkeur ook over onderwerpen die hem de
mogelijkheid boden de terreinen van zijn belangstelling te verbinden met zijn vak,
zoals Brecht en het recht of de Dreyfusszaak, waarvan hij stellig als specialist mocht
gelden.
Deze veelzijdigheid en de reputatie die hij zich in intellectuele en artistieke kringen
verwierf, bezorgden hem na de oorlog ook in het culturele leven een aantal eervolle
taken die hij met grote toewijding vervulde. Zo was hij vanaf 1948 twintig jaar lang
eerst curator, vervolgens presidentcurator van de Amsterdamse Toneelschool, van
1950 tot 1952 voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, van
1953 tot 1971 voorzitter van de Jan-Campertstichting te 's-Gravenhage, en vanaf
1959 ook een aantal jaren van het Haags Letterkundig Genootschap Oefening
Kweekt Kennis. De Stichting Holland Festival mocht hem jarenlang rekenen onder
haar bestuursleden en adviseurs.
Deze opsomming geeft stellig slechts een beknopt en onvolledig beeld van de
activiteiten van mr. Mout op cultureel gebied, waarbij dan nog onvermeld bleef de
roman Het theater van Houtkamp, waarin Mout het bewijs leverde ook op papier in
staat te zijn tot een levendige, realistische manier van vertellen, waarbij hij zich
ongetwijfeld heeft laten inspireren door de lotgevallen van zijn geliefd Haags
Scala-theater.
Dat de gemeente Den Haag hem bij zijn afscheid als voorzitter van de
Campertstichting in 1971 eerde met de zilveren penning van de Gemeente was niet
meer dan een daad van eenvoudige rechtvaardigheid.
Arie Mout is driemaal getrouwd. Zijn eerste huwelijk met Albertine Elisabeth Louise
Junod duurde kort door haar vroegtijdige dood en bleef kinderloos. Uit zijn tweede
huwelijk met Ilse Anita Jibben werd een zoon geboren die zijn voornaam kreeg en
op zijn beurt advocaat werd. Uit zijn
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derde huwelijk met Marijke van Tooren dat ruim veertig jaar duurde, kwamen een
zoon en een dochter voort, van wie de eerste eveneens jurist, de tweede historica
werd.
Ik heb het voorrecht gehad de heer en mevrouw Mout na de oorlog gedurende
lange jaren in verschillende hoedanigheden van nabij te hebben meegemaakt en
te hebben kunnen ondervinden hoe zijn wijsheid, beminnelijkheid en
fin-de-siècle-charme, zijn scherp-realistisch inzicht en zijn ironie op een warme
menselijkheid berustten die niets met sentimentaliteit van doen had. Want hoeveel
romantisch pathos er ook schuil leek te gaan in zijn verbaal vermogen, hij maakte
zich geen illusies over de menselijke natuur. Zijn kracht was het begrip, tot het
uiterste ontwikkeld vanuit de eigen individualiteit, maar in het besef van een
noodzakelijke beperking daarvan tegenover de individualiteit van de ander. Omdat
die ander zo vaak, als beklaagde, in het nadeel was, was hij bij uitstek geschikt voor
zijn beroep.
In een radio-toespraak uit 1956 heeft hij eens gezegd: ‘Ik geloof, dat de mens de
waarheid niet kan hebben, maar dat hij de zich ontwikkelende waarheid mede kan
zijn. Ik geloof, dat alle geloof in persoonlijk eeuwig heil en bestendiging van het
individu illusie is, maar dat hier en nu de mens tot begrip kan komen, de idee in
schoonheid kan aanschouwen en haar in religieuze gevoelens beleven kan.’ [...] ‘Ik
geloof, dat in dit besef de mens leven kan, zonder hoop, maar ook zonder vrees, in
het besef namelijk dat het bijzondere moet wijken voor het algemene, en dat zijn
individualiteit het vergankelijk masker is van de eeuwige en oneindige geest, een
masker, waarachter deze geest zich verbergt en dat tegelijk die geest openbaart.’
Filosoof en orator didacticus verbinden zich in deze regels met de dichter Omar
Khayyam, van wiens kwatrijn uit de Rubaiyat, geciteerd in de vertaling van P.C.
Boutens, de laatste regel door Arie Mout als tekst in zijn Ex Libris werd gevoerd:
Mijn dorst leî lippen aan kruiks koelen mond...
Sliep het geheim des levens op haar grond?...
Daar voer een fluistring door de vochte kussen:
Drink lang en diep: ik kom maar éénmaal rond.

De laatste jaren ontmoetten mijn vrouw en ik Arie en zijn energieke en hartelijke
echtgenote Marijke regelmatig in de Koninklijke Schouwburg, waarheen hij haar evenals hijzelf onvermoeibaar en kritisch toneelliefhebster -, toen een
slecht-geopereerde heupbreuk haar invalide maakte,
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met ontroerende zorgzaamheid en liefde begeleidde. Zijn enthousiasme, zijn esprit,
zijn sprankelende conversatie die in een minder gelukkige voorstelling altijd wel
aanleiding vond om zich een betere te herinneren, vormde telkens weer een van
de weldaden van zulke avonden.
Dat daarin geleidelijk ook veel ironisch-relativerende weemoed doorklonk over
de dingen die voorbijgaan, duidde niet op teleurstelling of geestelijke vermoeidheid,
maar misschien op spijt, omdat hij de tijd voelde naderen waarop de lange diepe
dronk die hij genoten had, voorbij zou zijn en ook voor hem het bijzondere zou
moeten wijken voor het algemene.
In de herinnering van wie hem kenden blijft hij, in elk geval, als ‘een bijzondere’
bewaard.
PIERRE H. DUBOIS
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Hendrik Jan Reinink
Groningen 31 juli 1901-'s-Gravenhage 19 januari 1979
Hendrik Jan Reinink was, zoal niet ‘een vat vol tegenstrijdigheden’ dan toch wel
een man van merkwaardige tegenstellingen. In Groningen geboren en opgevoed,
maar van zijn achtendertigste levensjaar tot het laatst toe Hagenaar, had hij in de
ogen van zijn Hollandse vrienden altijd iets provinciaals-Gronings behouden, terwijl
hij zich in vele opzichten toch tot een echte wereldburger had ontwikkeld. Terwijl
zijn belangstelling in zijn studiejaren wel voornamelijk moet zijn uitgegaan naar de
economie en met name naar het geldwezen - immers anders zou hij nooit zijn
gepromoveerd op het onderwerp Geld en Ruilmiddel - vond hij toch zijn
levensvervulling niet in de wereld van de financiën, maar geheel en al op het terrein
van kunst en cultuur, overigens zonder zelf ook maar op enig gebied van de kunst
scheppend werkzaam te zijn geweest. Hij verkoos het beroep en bestaan van
ambtenaar en bleef ambtenaar tot zijn pensionering, maar een ‘echte’ ambtenaar
werd hij nooit; men kon zich nauwelijks een minder ambtelijke figuur voorstellen.
Dat hij op het ministerie niet aan een schrijfbureau zat, maar achter een Empire-tafel,
was daarvan maar een onbelangrijk, uiterlijk symptoom, het ging veel dieper. Terwijl
hij, om een andere tegenstelling te noemen, een man was van grote levensstijl en
zijn vele internationale relaties hem niet anders gezien zullen hebben, maakte hij
de indruk ‘op de penning’ te zijn en vertelden zijn vrienden in Nederland elkaar soms
anecdoten over zijn ‘Groningse’ zuinigheid. Op de meeste mensen met wie hij
contact had, zal hij zijn overgekomen als een uiterst beminnelijk mens, en toch was
hij heel gesloten, vaak zelfs op het stugge af. Ik betwijfel het of ook maar iemand
met wie hij in aanraking kwam, behalve zijn allernaasten, Henk Reinink wel echt
goed gekend heeft en daarom ook kan ik, ondanks het feit dat ik jarenlang nauw
met hem heb samengewerkt, hem heb opgevolgd en met hem bevriend ben geweest,
deze korte schets van zijn persoonlijkheid en zijn levensloop alleen maar onder veel
voorbehoud geven.
Hendrik Jan Reinink werd geboren in Groningen op 31 juli 1901. Zijn vader was
leraar, directeur van het Doofstommeninstituut in Groningen en een tijdlang
wethouder in die stad. Ook zijn moeder was lerares, en verschillende andere leden
van de familie waren werkzaam in het onderwijs. Geen wonder dat ook Hendrik Jan,
na het voltooien van zijn studie, zijn
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carrière als leraar begon en nog een aantal jaren, zij het op geheel andere wijze,
met het onderwijs verbonden bleef. Hij doorliep het Stedelijk Gymnasium en ging
daarna, eveneens in Groningen, rechten studeren (1921-1925). Hij was lid van het
Groninger Studenten Corps Vindicat atque Politrector van de Senaat in 1923/'24
en actief in vele commissies. Toen hij in 1929 in Groningen cum laude promoveerde,
was hij al enkele jaren werkzaam geweest als leraar Staatswetenschap aan de Rijks
HBS aldaar (1925-1928) en had hij in 1928 eindelijk getracht zijn vleugels uit te slaan
door in Amsterdam de advocatuur te gaan beoefenen. Maar Groningen bleef trekken
- en vermoedelijk áán hem trekken - en zo vond hij daar in 1930 een functie die wel
de bekroning van zijn eerste levensfase leek, maar die in werkelijkheid de weg
opende naar hetgeen zijn eigenlijke bestemming zou worden; hij werd benoemd tot
secretaris van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij
bleef dit tot 1939, toen hij op 1 november werd benoemd aan het ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Zijn opleiding en vooral zijn ervaring als
secretaris van Curatoren aan de Groningse Universiteit maakten dat hij bovenaan
de ambtelijke ladder kon beginnen: hij werd aangesteld in de rang van administrateur
en werd chef van de afdeling hoger onderwijs als opvolger van mr. A.J.L. van Beeck
Calcoen. Alleen het moment was omineus. Toen na een half jaar Nederland in de
greep kwam van de oorlog, werd Reininks ambtelijk bestaan wankel. Tijdens de
bezetting bleef hij nog in functie tot 1 december 1941, een periode die hem voor
vele problemen zal hebben geplaatst. Een echo daarvan klonk nog door in 1965,
toen de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-'45, uit waardering voor hetgeen Reinink
voor het kunstenaarsverzet tijdens de oorlog had gedaan, besloten had hem een
erepenning uit te reiken, tegelijk met onder anderen prof. mr. R.P. Cleveringa. Deze
laatste was door de bezetter in hechtenis genomen, nadat hij op 25 november 1940
te Leiden in het openbaar had geprotesteerd tegen het ontslag van de Joodse
universitaire docenten. Daar Reinink op dat ogenblik nog optrad als waarnemend
secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
reageerde hij op het eerbetoon dat de Stichting hem wilde brengen, met de
mededeling dat hij meende dit niet te kunnen aanvaarden. Hij immers had de
ontslagbrief voor Joodse hoogleraren ondertekend - dit, naar het schijnt, onder
sterke aandrang van de mensen die later de Joodse Raad zouden vormen en die
hoopten hierdoor grotere gevaren voor Joodse Nederlanders te voorkomen.
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Reinink bleef ambteloos van 1 december 1941 tot het einde van de bezetting, maar
zat niet stil. Intensief werkte hij mee aan het kunstenaarsverzet en tezamen met
een aantal kunstenaars en andere vrienden als Carpentier Alting, Nijhoff, Sandberg,
de schilder Jo Voskuil en Wegeriff, om er maar enkele te noemen, ontwikkelde hij
plannen voor de organisatie van het kunstleven in Nederland na de oorlog. Ook
was hij lid van het Vaderlandsch Comité met mensen als Kolfschoten en Drees Sr.
Op 7 mei 1945 werd hij opnieuw aangesteld bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, nu in een nog hogere functie. Hij werd benoemd tot
Directeur-Generaal van kunsten en wetenschappen (dit gebied bleek intussen zijn
voornaamste belangstelling te hebben verworven) en tevens belast met de
waarneming van de functie van secretaris-generaal. Een jaar later werd hij eervol
ontheven uit de functie van directeur-generaal van kunsten en wetenschappen en
benoemd tot secretaris-generaal van het ministerie.
Of dit helemaal volgens zijn eigen wens is geweest, betwijfel ik, al zal het misschien
zijn ambitie enigszins geprikkeld hebben. Het betekende immers een verplaatsing
van zijn hoofdbemoeiingen ván het gebied dat hem het naast aan het hart lag: de
kunsten en universitaire zaken (toen nog verenigd onder één directeur-generaal)
naar de algemene leiding van het ministerie met al de daaraan verbonden
administratieve kanten. De gang van zaken bij het ministerie zal hem trouwens in
het algemeen niet erg zijn bevallen. De eerste minister van OKW na de oorlog was
de door Reinink zeer bewonderde socialist prof. dr. G. van der Leeuw (Reinink was
zelf de socialistische beginselen toegedaan, al zou men later van politieke
geëngageerdheid niet veel bemerken) en Van der Leeuw had, vermoedelijk op
instigatie van Reinink zelf, een aantal deskundige adviseurs als leiders van de
kunstafdelingen aangesteld, mensen die de overheidsbemoeiing met de kunsten
een veel grotere omvang en intensiteit moesten verlenen en die daartoe ook werkelijk
de eerste stoot hebben gegeven - de eerste stoot inderdaad, want vóór de oorlog
werd aan de bevordering van de kunsten, althans door de centrale overheid vrijwel
niets gedaan, als men het toch al uiterst zuinige beheer van de rijksmusea buiten
beschouwing laat. Het waren de dichter Martinus Nijhoff voor de letteren, de
musicoloog H.E. Reeser voor de muziek, de leraar Nederlands en geschiedenis en
toneelcriticus Ben Hunningher voor het toneel, de kunsthistorcus Jet van Dam van
Isselt voor de beeldende kunst en Henny de Jong voor de film. Aan het bewind van
minister Van der Leeuw, die de benoeming van Reinink tot secretaris-
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generaal had bewerkstelligd, kwam op 3 juli 1946 een eind, en toen moest deze
weer eens meewerken aan een maatregel waarmee hij het ongetwijfeld in het geheel
niet eens is geweest: Van der Leeuw's opvolger, prof. dr. J.J. Gielen, maakte abrupt
een eind aan het systeem van de misschien on-ambtelijke, maar in ieder geval
uiterst deskundige ‘adviseurs’, die nu hun ontslag namen of kregen en zo al spoedig
geheel verloren gingen voor de door Van der Leeuw en Reinink ingezette ‘actieve
cultuurpolitiek’.
Lang zou Reinink trouwens geen secretaris-generaal blijven. Tijdens het
ministerschap van mr. J.M.L. Th. Cals, die van 1950-1952 staatssecretaris en van
1952-1963 minister van OKW is geweest, werd hem op 15 oktober 1955 eervol
ontslag als secretaris-generaal verleend en kreeg hij een andere functie op gelijk
niveau; hij werd benoemd tot ‘directeur-generaal voor de kunsten en de buitenlandse
culturele betrekkingen’.
Weer kan men zich afvragen of dit geheel in overeenstemming met zijn eigen
voorkeuren is geweest, al had hij een grote belangstelling en activiteit op het terrein
van de buitenlandse betrekkingen ontwikkeld en al moet hij, gezien zijn positie als
secretaris-generaal, aan de verandering ten volle hebben meegewerkt. Wat zich
binnenskamers heeft afgespeeld, weet ik uiteraard niet, maar ik vermoed dat Cals
- die het overigens goed met Reinink kon vinden - niet geheel gelukkig is geweest
met de wijze waarop de secretaris-generaal van zijn departement functioneerde en
vooral niet met de geringe belangstelling en deskundigheid die hij op het terrein van
het lager en middelbaar onderwijs aan de dag legde. Meer dan ooit tevoren kon
Reinink zich nu echter concentreren op de culturele zaken, en waarschijnlijk heeft
hij daar ook wel op aangestuurd, of: ‘daar had hij het ook naar gemaakt’, zoals in
die tijd zeker velen het geformuleerd zullen hebben.
Ik heb in het begin van dit stuk gesproken over Reininks merkwaardige
on-ambtelijkheid. Die eigenschap moet zich in die jaren steeds verder hebben
ontwikkeld en zal zijn aanzien als secretaris-generaal niet altijd ten goede zijn
gekomen. Hij maakte er trouwens geen geheim van. Een typische uiting ervan is
het volgende. Steeds meer had zich, waarschijnlijk mede onder invloed van de
onambtelijke deskundigen met wie hij onder Van der Leeuw had samengewerkt, de
overtuiging bij hem postgevat dat de kunsten zich wel met (veel) overheidssteun,
maar in zo groot mogelijke vrijheid moesten ontwikkelen en dat een ministerie
eigenlijk niet de plaats was waar zij moesten worden behartigd. Zelfs iedere schijn
van overheidsinvloed op kunst en kunstenaars moest worden vermeden, vond hij.
Zo was in de loop van 1953 het plan bij hem gerijpt een poging te doen de be-
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moeiing van de Rijksoverheid met de kunsten geheel uit te schakelen, echter
natuurlijk zonder het op de begroting van OKW voor dat doel uitgetrokken bedrag
verloren te doen gaan; het moest alleen aan de greep van het ministerie onttrokken
worden. Hij stelde zich voor dat het in zijn geheel in de vorm van subsidie zou kunnen
worden overgeheveld naar een Stichting die de behartiging van de belangen van
kunst en kunstenaars ten doel zou hebben en zelf als subsidiërend lichaam zou
optreden. Dit was min of meer een parallel met de afzonderlijke kunststichtingen op
het gebied van toneel en muziek die als een na-oorlogse vernieuwing onder Van
der Leeuw en zijn medewerkers tot stand waren gebracht. De zetel van die stichting
zou elders komen (Reinink had Arnhem in het hoofd), want ‘Den Haag’ zou nog te
veel aan rijks-bevoogding kunnen doen denken. Ik weet dit alles uit gesprekken met
hem zelf, want hij had mij - die destijds chef van de afdeling Kunstzaken bij de
gemeente 's-Gravenhage was - in gedachte als directeur van die stichting, waarvan
hij zelf het voorzitterschap op zich zou nemen. Nog voor het einde van het jaar was
het plan van de baan, daar het om begrijpelijke redenen niet de steun van Cals had
kunnen verwerven, en ik kreeg bij het ministerie een aanstelling als chef van de
afdeling Kunsten, die ‘gewoon’ bleef bestaan.
Reinink gaf intussen zijn plannen niet op. Wat voor de kunsten niet gelukt was,
wilde hij vervolgens proberen met de internationale culturele betrekkingen, die, zo
vond hij andermaal, sterk moesten worden bevorderd, maar nooit het stempel van
de rijksoverheid mochten vertonen. Hier had hij aanvankelijk meer succes. Een
Stichting voor de Internationale Culturele betrekkingen werd inderdaad opgericht
met een kantoor in Amsterdam als zetel en met Reinink als voorzitter, maar het
experiment was maar een kort leven beschoren. Wat als gevolg ervan wel bleef
bestaan, was de ‘Sticusa’, de Stichting voor Culturele Samenwerking met de
Overzeese Rijksdelen, waarmee ten minste een enkel onderdeel van Reinink's
on-ambtelijke plannen was gerealiseerd.
De culturele betrekkingen met het buiteland, die nu op OKW een eigen afdeling
hadden gekregen, gingen in Reinink's bestaan een steeds belangrijker plaats
innemen, hetgeen ook tot uitdrukking werd gebracht in zijn nieuwe titel:
‘directeur-generaal voor de kunsten en de buitenlandse culturele betrekkingen’. Met
verschillende landen waren na de oorlog culturele verdragen gesloten en hun aantal
bleef geleidelijk toenemen (in vele gevallen leidden die verdragen overigens
nauwelijks tot enige concrete activiteit op het gebied van de culturele uitwisseling).
Voor de uit-
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voering van die verdragen werden aan beide zijden zogenaamde ‘gemengde’
commissies ingesteld, gedeeltelijk bestaande uit ambtelijke leden, gedeeltelijk uit
niet-ambtelijke deskundigen. Van de Nederlandse afdelingen van die commissies
was Reinink meestal voorzitter, soms in elk geval lid. Zo waren er bijvoorbeeld
commissies voor de verdragen met België en Frankrijk, waarmee de betrekkingen
nogal intensief waren, maar ook met landen als Polen, Griekenland, Turkije, Iran
enz., waarmee dat meestal níet het geval was. Met de Sovjet-Unie en enkele andere
landen leidde Reinink besprekingen omtrent de eventuele oprichting van een dergelijk
verdrag. Verder was hij lid van de Adviesraad voor de culturele samenwerking tussen
de landen van het Koninkrijk. Maar dat was nog lang niet alles en het is haast te
veel zelfs voor een vluchtige opsomming.
Daar was allereerst de Raad van Europa, waarbij destijds een vijftiental landen
was aangesloten, met zijn vergaderingen in Straatsburg. Hier was Reinink onder
meer voorzitter van de commissie die een reeks van jaarlijkse tot tweejaarlijkse
grote internationale kunsttentoonstellingen voorbereidde, en ook van de studiegroep
voor organisatorische mogelijkheden tot samenwerking van de Europese
universiteiten. Een andere commissie waarvan hij vice-voorzitter en later voorzitter
was, was die voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek. Ook was hij
afgevaardigde van de Raad van Europa in de Fondation de la Culture, een van die
in veler ogen wat vage stichtingen, waarvan Reinink zich intussen voor de financiering
en bevordering van de cultuur veel voorstelde.
Te vermelden valt voorts dat het waarschijnlijk Reinink is geweest die in 1959 het
initiatief heeft genomen tot het instellen van de zogenaamde ‘Permanente
Vergadering van Europese Ministers van Onderwijs’, wat inderdaad heeft geleid tot
regelmatige bijeenkomsten.
En dan tenslotte - en dit ging in Reininks leven een steeds belangrijker plaats
innemen - was er de Unesco. Vanzelfsprekend wenste hij de tweejaarlijkse,
wekenlange vergaderingen van de Unesco in Parijs bij te wonen, maar er waren
verder allerlei commissies waarin het kleine Nederland in de persoon van Reinink
een plaats, en soms een leidende plaats, innam en die tussentijdse vergaderingen
vereisten. Zo werd Reinink vice-voorzitter van de commissie tot redding van de
Nubische monumenten (beroemde tempels, onder andere die van Aboe-Simbel,
waren door de bouw van een grote dam bij Assoean onder het Nijlwater komen te
staan). Dit betekende intensieve bemoeiing met de technische plannen die door
verschillende landen, waaronder Nederland, voor het behoud van deze tempels
waren
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ingediend, en, daar nu eenmaal van het een het ander komt, Reinink werd uitgekozen
als voorzitter van de vergadering van landen die donaties hadden gegeven.
Het is geen wonder dat in die jaren in het buitenland het culturele leven van
Nederland veelal volkomen vereenzelvigd werd met de naam van Reinink, en het
is ook niet te verbazen dat hij zich langzamerhand overal in Europa talloze belangrijke
relaties en ook vele goede vrienden had verworven. Van topambtenaar bij OKW was
Reinink, zonder tot de diplomatieke dienst te behoren, een reizend ambassadeur
geworden.
Het moet wel zeker worden geacht dat in het ambtelijke wereldje in Nederland
niet iedereen hem die rol in dank heeft afgenomen, al heeft het hem ook aan
bewondering niet ontbroken, en dat in die jaren zowel binnen als buiten zijn eigen
ministerie een zekere ongerustheid bestaan heeft over Reinink's opvatting van zijn
ambtelijke taak - uiteraard gemengd met gevoelens van jaloezie - al kwam daar
zelden iets van tot uiting. Even zeker lijkt het mij dat Reinink er niet de man naar
was om zich van dat alles iets aan te trekken. Zijn leven had een zeker patroon
aangenomen waarvan hij niet meer wenste af te wijken, en vrees voor kritiek was
hem vreemd. Over zijn veelvuldige en langdurige afwezigheid van het ministerie
werd natuurlijk wel gemompeld en ik herinner mij dat minister Cals, die met zijn
befaamde geestigheid nooit schroomde uit te spreken wat anderen alleen dachten
of fluisterden, bij een gezellige bijeenkomst - ik meen in het Muiderslot - zijn
toespraak begon met de woorden: ‘Nu wij het genoegen hebben onze
directeur-generaal Reinink weer eens in ons midden te zien...’
Tot Reinink's levenspatroon behoorde ook een activiteit waarover ik in het
voorgaande nog niet gesproken heb, omdat het niet - of maar half - tot zijn ambtelijke
werk behoorde: zijn bemoeienissen met het Holland Festival. Het is begrijpelijk dat
het Holland Festival-gebeuren een grote plaats in zijn hart innam. Zélf had hij kort
na de oorlog de stichting in het leven geroepen tezamen met mr. A. Adama Zijlstra
van de Maatschappij Zeebad Scheveningen, van wie waarschijnlijk het initiatief is
uitgegaan; zélf had hij van het begin af de leiding genomen en mét Zijlstra en mét
kunstzinnige en deskundige vrienden als Henk Reeser en Peter Diamand het vuur
er in gehouden. Overeenkomstig hun ideeën was het jarenlang een echt
muziekfestival, met sterke nadruk op bijzondere solisten-concerten en vooral op
enkele grootse opera-voorstellingen, waaraan dan een groot deel van het altijd te
geringe budget moest worden besteed. Die voorstellingen en concerten waren
gedurende lange tijd na de oorlog hoogtepunten in het mu-
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ziekleven van het gehele seizoen en daarin vond Reinink de rechtvaardiding voor
het bestaan van een zodanig gericht festival.
Hij vond er ook de rechtvaardiging in voor zijn eigen rol in het geheel. Het Holland
Festival werd - en wordt - voor een groot deel gefinancierd door het ministerie dat
de culturele zaken behartigt, destijds dus OKW. Als de vertegenwoordiger van dat
ministerie was Reinink derhalve de subsidiënt van zijn eigen stichting, maar het was
nu juist typisch voor zijn on-ambtelijke, onafhankelijke en misschien wel wat naïeve
instelling, dat hij er totaal geen bezwaar in zag een positie te continueren waarin
velen iets scheefs zagen. Kon íemand hem er ook maar van verdenken dat hij het
Holland Festival bijvoorbeeld onevenredig zou bevoordelen? Van kritiek op zijn
houding, die zeker wel tot hem zal zijn doorgedrongen, trok hij zich ook in dit geval
weer niets aan. Dat niet alleen; hij wist te bewerken dat de wethouders van de grote
gemeenten, die het Holland Festival medesubsidieerden, min of meer tegen hun
zin ook lid van het bestuur werden en bleven, en daarmee medeverantwoordelijkheid
voor het wel en wee van de stichting op zich namen.
In later jaren was de achterstand in het Nederlandse muziekleven als gevolg van
de oorlog niet meer zo groot en veranderde het programma van Holland Festival
enigszins van karakter; er werd bijvoorbeeld een grotere plaats ingeruimd voor de
avantgarde. Het bleef Reinink altijd hinderen dat men in verband met het festival al
gauw sprak van ‘elitair’, en dit dan in negatieve zin bedoelde. Toen hij in 1972 na
vijfentwintig jaar afscheid nam als voorzitter, kon hij niet nalaten dit in een interview
met de muziekcriticus J. Reichenfeld nog eens te memoreren. Terugkomend op het
programmabeleid van de inmiddels al lang vertrokken Peter Diamand (een
programmabeleid dat overigens ook het zijne was), zei hij: ‘Bij de gemeenteraden,
in de Tweede Kamer, bij CRM, overal vond men zijn beleid te elitair. Men wilde een
bredere basis. Naast muziek, die vroeger het leeuwedeel vormde van het festival,
moest er meer toneel, meer ballet komen en ook film, ook letterkundige avonden,
etcetera. De nieuwe tendens trekt inderdaad meer soorten publiek aan, maar naar
mijn mening is het avantgarde publiek dat voor Berio, Stockhausen en Nono oren
heeft, veel en veel kleiner en meer elitair dan Diamand's publiek.’
Het was niet in opgewekte stemming dat Reinink het Holland Festival verliet. Het
festival was zíjn festival niet meer, maar het moet worden erkend dat ook in de latere
jaren van zijn voorzitterschap geen moeite hem te veel is geweest om te vechten
voor wat soms een verloren zaak leek. Zeker
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zal het festival hem ook veel genoegen en genoegdoening verschaft hebben. Reinink
hield van muziek, waarschijnlijk het meest van opera, mits een voorstelling van
uitzonderlijke kwaliteit was, zoals hij trouwens aan alle kunstuitingen hoge
kwaliteitseisen placht te stellen. En in het gezelschap van de vooraanstaande
buitenlandse of Nederlandse kunstenaars - en niet te vergeten: kunstenaressen met wie hij door het voorzitterschap van het festival in aanraking kwam, voelde hij
zich als een vis in het water.
Toen Reinink afscheid nam van het festival, was hij al geruime tijd geen
directeur-generaal voor de kunsten en de buitenlandse culturele betrekkingen meer.
Op 1 augustus 1966 was hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Bij een uitgestelde afscheidsbijeenkomst in de Rolzaal
op het Binnenhof in oktober 1966 werd hem door de minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk, mr. H. Vrolijk, zijn benoeming meegedeeld tot commandeur
in de Orde van Oranje-Nassau. Reinink was al ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw en het behoeft geen betoog dat zijn omvangrijke contacten met de
internationale culturele wereld hem ook vele buitenlandse onderscheidingen hadden
opgeleverd. Dat in de zomer van 1966 zijn ambtelijke rol uitgespeeld was, zal hem
niet onwelkom zijn geweest. Kort tevoren had het departement namelijk door politieke
oorzaken een belangrijke reorganisatie ondergaan. Na de regeringscrisis van 1965
was besloten een deel van de taken van het steeds groeiende ministerie van OKW
onder te brengen bij het kleine ministerie van maatschappelijk werk. Het nieuwe
ministerie dat in april 1965 tot stand werd gebracht en dat onder leiding kwam van
de socialistische minister mr. M. Vrolijk, kreeg de naam van ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk en was inderdaad een nieuwe schepping. Bij
de eenheden die naar dit ministerie overgingen, was ook de afdeling Kunsten.
Omtrent de afdeling Buitenlandse Betrekkingen zou nog lange tijd een onplezierig
soort touwtrekkerij plaatsvinden, die tenslotte daarmee is geëindigd dat de twee
nieuwe ministeries ieder hun eigen internationale afdeling kregen. Reinink kon zich
bij deze ingrijpende verandering, zo kort voor het einde van zijn ambtelijke loopbaan,
maar moeilijk aanpassen. Hij liet de departementale zaken meer en meer aan zijn
medewerkers over, zich concentrerend op zijn vele taken in internationaal verband
en zal blij zijn geweest dat de verhuizing naar het nieuwe ministeriegebouw in
Rijswijk hem bespaard is gebleven.
Aan zijn activiteiten zou met zijn pensionering nog lang geen einde ko-
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men. In de eerste plaats benoemde de nieuwe minister hem tot voorzitter van de
programmaraad van de Nederlandse Televisie Stichting, een omvangrijke en
moeilijke taak, en terecht kon mr. Vrolijk in zijn afscheidsrede zeggen: ‘Dat Reinink
op dit moment met enthousiasme iets nieuws begint, toont dat zijn oude
ondernemingszin nog in hem leeft, zozeer zelfs dat hij blijkt vertrouwen te hebben
in de jongste mogelijkheden op cultureel gebied.’ Zijn functie als voorzitter van de
programmaraad van de NTS, later van de NOS, heeft Reinink tot 1973 bekleed.
Verder kreeg hij eind 1967 een veeleisende opdracht in verband met de
bescherming van monumenten in het Midden-Oosten. De achtergrond van deze
opdracht was dat in 1954 op een Unesco-congres in Den Haag een verdrag was
opgesteld tot bescherming van monumenten in het geval van een gewapend conflict,
een verdrag dat door vijfenvijftig landen werd ondertekend. Van Unesco-zijde was
er op aangedrongen dat het verdrag na de zesdaagse oorlog in het Midden-Oosten
nu maar eens in werking moest treden. De keuze van Reinink als een der twee
commissarissen-generaal die toezicht moesten houden op de naleving van het
verdrag, hing uiteraard daarmee samen dat hij in Unesco-kringen een goede bekende
was en gezag genoot, zowel door zijn geregelde aanwezigheid op de tweejaarlijkse
vergaderingen als speciaal door zijn werk in de commissie tot redding van de
Nubische monumenten. Reinink werd benoemd door vijf partijen in de oorlog in het
Midden-Oosten: Israël enerzijds, Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië anderzijds. Hij
kreeg Israël en de door Israël bezette gebieden als inspectie-terrein, en tegelijk
werd de Zwitser dr. K. Brunner aangewezen voor een overeenkomstig toezicht in
de Arabische landen. Voor Reinink had zijn opdracht tot gevolg dat hij in een reeks
van jaren herhaalde malen naar Israël moest reizen, en met ijzeren zelf-discipline
heeft hij dit volgehouden; zelfs toen zijn ziekte hem het reizen vrijwel onmogelijk
had gemaakt.
Het is hier niet de plaats uitvoerig in te gaan op Reinink's tragische laatste
levensjaren, maar iets moet over zijn ziekte wel worden gezegd. Hij leed aan de
ziekte van Parkinson, die hem op den duur lichamelijk zo ondermijnd heeft dat hij
tenslotte geheel invalide werd. In geringe mate had de ziekte zich waarschijnlijk al
voor zijn pensionering geopenbaard zonder dat buitenstaanders het wisten. Dat
Reinink vrijwel nooit een pen bij zich droeg, zodat hij op vergaderingen altijd aan
een buurman om een potlood of balpen moest vragen als hij een krabbeltje in zijn
agenda wilde maken, heb ik voor mezelf altijd zo verklaard dat zijn hand al niet vast
meer
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was en hij dit niet wilde laten merken. Nota's en minuten zou men hem nooit zien
schrijven; hij dicteerde alles. Hoe dit ook zij, in later jaren kreeg de ziekte steeds
sterker vat op zijn lichaam en daarmee op de totaliteit van zijn dagelijks leven. Wat
deze ontwikkeling psychisch voor hem moet hebben betekend, kunnen wij ons
nauwelijks voorstellen, maar zeker is dat hij het zware lot dat hem in zijn levensavond
beschoren was, heldhaftig heeft gedragen, daarin op voorbeeldige wijze bijgestaan
door zijn vrouw. De verlossing is voor hem gekomen op 19 januari 1979.
Als ik het geheel van Reinink's werkzame leven tracht te overzien, dan denk ik
dat zijn grootste betekenis heeft gelegen op het terrein van de kunsten en dat zijn
naam en invloed daar het langst zullen voortleven. Het ‘gezicht’ van het Holland
Festival gedurende vijf en twintig jaar heeft hij voor een groot deel bepaald, niet als
deskundige - want dat was hij niet - maar door de keuze van zijn medewerkers en
medebestuurders in wie hij vertrouwen had en wier voorkeuren met de zijne
overeenstemden. Op het kunstleven in Nederland heeft hij een heilzaame invloed
gehad, doordat hij - zonder dat dit altijd voldoende werd beseft - de broodnodige
financiële middelen van Rijkswege ter beschikking probeerde te doen stellen zonder
de vrijheid van de kunstinstellingen en van de kunstenaars in gevaar te brengen.
Als het dan al in ambtelijk verband moest, zo redeneerde hij, dan was het zaak te
voorkomen dat de overheid haar invloed gebruikte om de kunst in een bepaalde
richting te dringen of anderszins onder druk te zetten. De subsidiëring via allerlei
stichtingen, die mede onder zijn invloed na de oorlog gebruikelijk werd, is op zichzelf
reeds een uitvloeisel vandie gedachte. Bij de toneelstichtingen bijvoorbeeld ging
het er om een voldoende subsidiëring door Rijk en gemeenten samen te verkrijgen,
maar gepaard met een zo groot mogelijke artistieke vrijheid. De verantwoordelijkheid
voor de keuze van de stukken en de artistieke vormgevers wordt geheel gelegd bij
de besturen van de stichtingen; alleen voor het beleid van de stichtingen als geheel
kunnen de minister en de gemeentebesturen zo nodig ter verantwoording worden
geroepen. Dit mag alles nu vanzelfsprekend lijken, het was het in de eerste tien of
twintig jaren na de oorlog bepaald niet. Dank zij Reinink's invloed achter de schermen
heeft het kunstleven in Nederland gedurende lange tijd onder ministers van
uiteenlopende politieke kleur van die ‘liberale’ (niet in politieke zin liberale) opvatting
kunnenprofiteren. Ook heeft Reinink er veel toe bijgedragen dat, met medewerking
van andere departementen, een begin werd gemaakt met het streven kunstenaars
(mits van enig talent blijkgevend) ook economisch ‘vrij’ te maken.
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Die opvattingen brachten intussen mee dat Reinink in de loop van de tijd met
toenemende zorg vervuld raakte over de gevolgen die de politiek van stimuleren
en vrijlaten op de ontwikkeling van de kunsten zou kunnen hebben. Zou bijvoorbeeld
de sociale zekerheid niet de oorzaak kunnen worden van een gebrek aan ‘spankracht’
bij de uitvoerende en scheppende kunstenaars? Zou de politieke vrijheid die zij in
Nederland genoten, een vrijheid groter dan vrijwel overal elders ter wereld, niet
gemakkelijk misbruikt kunnen worden? Tegen het einde van zijn departementale
loopbaan achtte Reinink de tijd gekomen dat eens uit te spreken, en hij dicteerde
een zorgvuldig geformuleerde rede, getiteld Vrij en verantwoordelijk, die hij in 1964
uitsprak ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting
Kunstenaarsverzet 1942-1945. In die rede, die ook in druk is verschenen, legde hij,
nu de overheid in ons land de kunstenaars zoveel vrijheid liet, de verantwoordelijkheid
voor de morele en politieke aanvaardbaarheid van hun scheppingen geheel bij de
kunstenaars zelf (en ik heb de indruk dat zelfs dit destijds bij vele kunstenaars niet
goed is overgekomen). Maar niet hún houding alleen vervulde Reinink met
bezorgdheid, ook die van het publiek. Wel constateerde hij met ingenomenheid dat
in ons land de publieke opinie de vrijheid van de kunstenaars in geen enkel opzicht
beperkt, maar, zo liet hij er in zijn rede op volgen: ‘Ik weet niet of wij hier blij mee
mogen zijn of dat wij hierin een nieuw teken moeten zien van de onverschilligheid
en van het gebrek aan kwaliteitsgevoel waarmee een groot deel van het Nederlandse
volk tegenover de kunst staat.’
Zo was Reinink, het kwaliteitsgevoel hoog in zijn vaandel geschreven, altijd in de
weer om de kunst in Nederland in vrijheid te laten gedijen en daarvoor ministers en
gemeentebesturen tot grotere - ongeconditioneerde - vrijgevigheid te bewegen,
maar tegelijkertijd ‘elitair’, zoals men het geringschattend noemde, en - zonder het
ooit uit te spreken - zich pijnlijk bewust dat hij een ‘losing battle’ streed.
Ik heb in het bovenstaande vrijwel alleen over Reinink's ambtelijke en vooral
on-ambtelijke loopbaan en werkzaamheid geschreven. Zijn persoonlijk leven heb
ik zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Maar enkele feitelijke mededelingen
mogen in dit levensbericht toch niet ontbreken.
Hendrik Jan Reinink was in eerste huwelijk getrouwd met Louise Jacoba Ribbius
Peletier (gest. 1973), welk huwelijk in 1945 door scheiding ontbonden werd. Uit dit
huwelijk zijn drie zoons geboren: Jan Maarten Rei-
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nink (geb. 1928, gest. 1974), Adriaan Wessel Reinink (geb. 1933) en Hendrik Jan
Reinink (geb. 1935). In 1946 huwde Reinink opnieuw, nu met Theodora Johanna
Maria Jordaan. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Met zijn tweede vrouw
heeft Reinink lange tijd de bovenverdieping bewoond van een huis aan het Lange
Voorhout, waar zij geregeld hun talrijke vrienden uit het culturele leven ontvingen.
In latere tijd bezaten zij een groot huis aan de Bankastraat, waarvan de grote
achtertuin Henk Reinink in de moeilijke laatste jaren van zijn leven een grote troost
is geweest.
JAN HULSKER
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Antoon Viaene
Kortrijk 8 juli 1900-Brugge 10 augustus 1979
Hij was de oudste van drie kinderen uit het gezin van Albert Viaene (Kortrijk
1865-1941) en Pharaïlde Doornaert (Kuurne 1864-Kortrijk 1922). Zijn vader was de
jongste zoon van een schrijnwerker uit de volksbuurt Overleie in Kortrijk. Na zijn
eerste communie kwam hij als hulpje terecht in een drukkerij. Zijn uitzonderlijk
tekentalent ontwikkelde hij in de plaatselijke academie. Als tekenaar heeft hij
meegewerkt aan de Guldensporenstoet die in 1902 had moeten uitgaan. Hij slaagde
erin een eigen schilderbedrijf op te bouwen. Toen hij tijdens de eerste Wereldoorlog
zonder werk viel, heeft hij zich aan het schilderen gezet: stadsgezichten,
Leiegezichten en portretten.
Zijn moeder hield in de Budastraat een schilderswinkel open. Die had een Franse
naam: ‘Au Doreur’. Zij was verstandig, ondernemend, zachtmoedig en door haar
overgevoeligheid kwetsbaar. Het curriculum vitae van Antoon Viaene is vlug
geschetst. Hij ging naar de bewaarschool (kleuterklas) bij de Zusters Paulinen bij
de Broeltorens, waar de oud-retoricaleraar Camiel Dassonville uit Lendelede directeur
was en de herinnering aan Gezelle in ere hield, en naar de volkse lagere school
van de Broeders van de Christelijke Scholen op het Plein. Intussen was hij misdienaar
en diende, in het Stedelijk Hospitaal, de mis van Alfons Dassonville uit Heule, de
academisch geschoolde taalkundige. Van 1913 tot 1919 volgde hij de Grieks-Latijnse
afdeling aan het St.-Amandscollege. Hij verliet het college als primus van zijn klas
en als winnaar van de prijs voor Latijnse redevoering in het bisschoppelijk examen.
Van 1919 tot 1921 was hij student in de afdeling Wijsbegeerte in het Kleinseminarie
te Roeselare. Daar ontmoette hij de begaafde Jozef Lobel uit Roeselare, een vriend
voor het leven. Van 1921 tot 1924 verbleef Viaene aan het Grootseminarie te Brugge.
In de loop van het eerste jaar overleed zijn moeder. De oorlogstribulaties had ze
niet kunnen verwerken. Van 1924 tot 1926 studeerde hij geschiedenis aan de
Universiteit te Leuven. Op Beloken Pasen (19 april) 1925 ontving hij de priesterwijding
door Monseigneur Seghers, bisschop van Gent. In september 1926 belandde Viaene
in Brugge. Brugge werd voor Viaene wat Kortrijk voor Gezelle geworden is. De Stad
van zijn hart, waar hij voorgoed zou wonen: 57 jaar. Vijfentwintig jaar als leraar in
het St.-Lodewijkscollege: van september 1922 tot februari 1947. Eenentwintig jaar
als aalmoezenier aan de
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Staatskliniek voor gerechtskinderen: van februari 1947 tot oktober 1968. Elf jaar
zonder officiële benoeming: van 1968 tot aan zijn dood in 1979. Viaene was
gedurende twintig jaar titularis van de poësisklas, de ‘classis humanitatis’ of
‘humaniores litterae’ zoals reeds in de eerste colleges, door Sint-Ignatius gesticht,
het vijfde jaar genoemd werd, het jaar waarin men kennis maakte met de grote
dichters en denkers van de mensheid. Viaene was een onvergetelijk leraar. Een
‘Magister humanitatis’ in de twee betekenissen die Aulu-Gellius aan het Latijnse
woord geeft: ‘Humanitas’ in de betekenis van het Griekse woord paideia: algemene
cultuur, studie van kunst en wetenschap. Anderzijds ‘humanitas’ in de betekenis
van het Griekse woord philanthropia: een openheid naar de anderen toe, een
welwillendheid voor allen zonder onderscheid. Viaene was een superieur lesgever.
Hij had een scherp verstand, een algemene belangstelling, een enorme belezenheid,
de wetenschappelijke eerlijkheid van de geleerde, de bewogenheid van de
kunstenaar en een onuitputtelijke werkkracht. Bovendien bezat hij de gave van talen
en het meesterschap over het woord. Geschiedenis en literatuur waren zijn
leervakken. Griekse en Latijnse auteurs, Duitse, Franse en Nederlandse poëzie.
Enkele jaren ook aardrijkskunde en Engels. Zijn wetenschappelijke bedrijvigheid
was voor hem een dienst met het verstand aan God en Volk, een belangrijke functie
van zijn priesterlijke roeping. Een Bisschop van Gent heeft ooit gezegd: ‘De hersenen
van de priester zijn de Ark van de Kerk.’ Ook dat had hij onthouden. Viaene, een
boeiend leraar geschiedenis, een groot poëziekenner, een veelzijdig humanist. Dit
getuigen zijn leerlingen: professor Jan van Houtte, poësisleerling in 1928-1929;
letterkundige Paul de Wispelaere, leerling in 1944-1945. Zoals anderen schrijven
ook zij de interesse voor hun latere bedrijvigheid aan hun oud-leraar toe.
Ook in de tweede betekenis was hij een ‘magister humanitatis’. Zijn welwillendheid
tegenover iedereen uitte zich in zijn eerbied voor de persoon en het werk van
leerlingen en collega's, in zijn ongeveinsde bescheidenheid, zijn grote
verdraagzaamheid en dienstvaardigheid. Zijn superioriteit wekte bij zijn collega's
geen gevoelens op van afgunst, omdat hij altijd bereid was te helpen, aan te
moedigen, dienst te bewijzen. Zijn superioriteit schrikte niemand af. Wat voor
Newman een definitie was van de Gentleman kenmerkte in hoge mate Viaene: ‘His
great concern being to make every one at their ease and at home.’ In klas moesten
de leerlingen er wel even aan wennen... Viaene las in de Engelse les het beroemd
stuk uit The Idea of a University en zij wisten evenveel over hun leraar als over
Newman.
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Viaene's dankbaarheid jegens bepaalde leraars en professoren Geschiedenis was
authentiek, maar zij was soms een middel om zijn superioriteit te relativeren en te
verbergen: ‘Ik ben leraar Van Cappel nog dankbaar dat hij eens zei...’; of: ‘Daar heb
ik professor De Meyer leren kennen. Hij noemde Historie een school van humanisme.’
Uit zijn gesprekken en interviews hebben meerdere auteurs dan ook de indruk
overgehouden dat Viaene geluk heeft gehad. Vooral voor zijn vader had hij een
ontroerende verering en bewondering. Hij was hem dankbaar voor zijn
gemoedsgaven en kunstzin: ‘De liefde voor het boek... zie, dat heb ik van hem.’ Bij
mij zag hij de boeken staan van zijn vriend, dr. J. Weyns: ‘Heerlijk werk,’ zei hij,
‘maar zo'n band! Neen, vader zou dat lelijk gevonden hebben.’ Bij vertrouwde
bezoekers ging hij soms gemoedelijk zitten op een versleten laag stoeltje. ‘'t Is nog
't schildersstoeltje van vader,’ zei hij dan. Om de herinnering aan vader levendig te
houden? Om het de anderen gemakkelijk te maken?
De leraar Viaene was in de volle betekenis van het woord een magister humanitas.
Voor pater Nicolas Huyghebaert was hij zo iets als de ‘Praeceptor Flandriae’, de
aangewezen gids voor Westvlamingen, de gezagvolle wegwijzer door
Oud-Vlaanderen. Zo kunnen wij inderdaad de oud-collegeleraar, de aalmoezenier
van de gerechtskinderen noemen. Hij is het niet ineens geworden. Het was een
stille, maar krachtige groei. In 1927 publiceert de kersverse poësisleraar historische
bijdragen in drie tijdschriften tegelijk. Het begon in de Mémoires van de Cercle Royal
Historique et Archéologique de Courtrai. Voorzitter van de verfranste kring was
priester Juliaan Claerhout. Viaene woonde geregeld de vergaderingen bij in de
Cercle Royal. Een tweede tijdschrift was de Annales de la Société d'Emulation.
Voorzitter was nog steeds vicaris-generaal De Schrevel, die de student Viaene,
tegen de wens in van professor De Meyer, naar Brugge liet terugkeren. Als zijn
helper. Een derde reeks bijdragen verscheen in Biekorf. Het geestelijk kind van
Heer ende Meester Gezelle, met redactie gevestigd in het St.-Lodewijkscollege. In
die tijd was Viaene ook lid van de Société pour le Progrès des Etudes Philologiques
et Historiques, met zetel Brussel.
In de vakantie 1928 brengt hij een reeks gedichten mee uit Zwitserland. Een deel
daarvan verschijnt in Biekorf, een deel in het pasgestichte studententijdschrift
Hernieuwen. Men voelt erin de invloed van Perk en Verschaeve. Was zijn
poësisleraar Michiel English niet de vriend van de dichter der Zeesymphonieën?
Later heeft Viaene nog zelden gedichten gepubliceerd. Eind 1929 stierf onverwacht
Louis de Wolf, de hoofdredacteur van
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Biekorf. Een gerenommeerd volkskundige en geducht bestrijder van wat hij noemde
de Algemene bastaardtaal. Antoon Viaene volgde hem op. Hij werd al dadelijk onder
druk gezet van hen die, in het vooruitzicht van het Gezellejaar 1930 en in
voorbereiding van de jubileumuitgave, Biekorf tot een soort Gezellekroniek wilden
maken. Volgens Viaene moest het tijdschrift trouw blijven aan de doelstellingen van
de stichter, maar dan aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Voor zijn
opvatting kon hij rekenen op Karel de Wolf, broer van Louis, en van de historici
professor Egied Strubbe en rijksarchivaris Joseph de Smet. Aanvankelijk achtte hij
het evenwel ongeoorloofd al dadelijk te breken met het overdreven purisme van zijn
voorganger. Hij vergenoegde er zich mee de ingewikkelde index te vereenvoudigen.
Als leraar aan een groot College was hij uiterst gevoelig voor de evolutie in de
onderwijswereld. De vernederlandsing van het middelbaar onderwijs in 1932 vroeg
meer aandacht voor het Algemeen Beschaafd Nederlands. Een gelegenheid om af
te zien van een ongenietbare kunsttaal. Toen in het lager onderwijs de studie van
het milieu mode werd, deelde Viaene de lezers mee dat vanaf 1939 het
Westvlaamsch Archief voor Geschiedenis, Oudheidkunde (kunstwetenschap en
archeologie) en Folklore als bijblad van Biekorf zou verschijnen. In de aankondiging
richtte hij zich heel uitdrukkelijk tot de onderwijzers en onderwijzeressen. In 1939
werd te Brugge het Museum voor Folklore geopend zodat de term Volkskunde ook
in Biekorf de plaats moest ruimen voor Folklore. Dit ‘Archief’-blad bleef niet voorgoed
een afzonderlijk leven leiden. Ondertussen was hij van plan geweest de rubriek
Literatuur (verhalend proza en gedichten) uit de inhoudsopgave te lichten en meer
aandacht te besteden aan Taalstudie. Zijn bedoeling blijkt duidelijk uit een advertentie
voor de jaargang 1938, die hij ostentatief liet drukken in zijn Vlaamsche Bijlagen bij
de Leergang in de Geschiedenis. We lezen aldaar: ‘Biekorf | Maandschrift voor
Geschiedenis, Taal- en Volkskunde | gesticht door Guido Gezelle.’ Die toen
voorgenomen titelwijziging zou pas later geleidelijk doorgevoerd worden. Wanneer
de nieuwe redactie in 1980 de voortitel wijzigde in: ‘Biekorf | Westvlaams Archief
voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Taal- en Volkskunde’ en op het binnenblad de
oudste titel aanvulde met: ‘gesticht door Guido Gezelle in 1890’, beantwoordde dit
exact aan wat Viaene reeds vóór de Wereldoorlog bedoeld had.
In 1970 bracht het Westvlaams Verbond van de Kringen voor Heemkunde de
verdienstelijke opsteller van Biekorf een officiële hulde. In het
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Album, dat bij die gelegenheid werd aangeboden, publiceerde Jozef Geldhof
ondermeer zijn bibliografie. Een indrukwekkende lijst van geschiedkundige,
volkskundige en taalkundige bijdragen die Viaene in Biekorf en andere tijdschriften
liet verschijnen. Eenenveertig bladzijden in compacte druk. En nog is de lijst
onvolledig.
De ‘Praeceptor Flandriae’ hanteerde evengoed de tong als de pen. Van 1944 tot
1968 verzorgde hij de veertiendaagse lessen over Moderne Letterkunde aan het
Hoger Instituut voor Opvoedkunde. Geregeld gaf hij voordrachten voor de
Gidsenbond. De Bond gaf ook enkele van zijn teksten uit. Onder meer in 1958
Napoleon en Marie-Louise te Brugge. Een schitterend geschreven boekje. In
hetzelfde jaar kwam het scenario klaar voor zijn onvolprezen Gouden-Boomstoet.
En wie maakt ooit een volledige lijst van andere opdrachten op?
In 1943 werd hij benoemd tot Conservator van het Gezellemuseum. In hetzelfde
jaar volgde hij Monseigneur Camiel Callewaert, tot 1934 president van het
Grootseminarie, op als voorzitter van het Genootschap voor Geschiedenis, genaamd
Société d'Emulation. In 1949 werd hij lid van de Koninklijke Commissie voor
Volkskunde. In die hoedanigheid moest hij elke maand naar Brussel treinen. In 1961
aanvaardde hij het voorzitterschap van het pasopgerichte Guido-Gezellegenootschap.
Zetel: Kapellen bij Antwerpen. In hetzelfde jaar nog werd Gezelle's Woordentas in
bruikleen gegeven aan de Redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal
te Leiden.
Van zijn rust had hij al dadelijk gebruik gemaakt om, nog in 1968, twee reeksen
van zijn Kleine Verscheidenheden te bundelen. De uitgave bezorgde hem het
lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Waarover
verder.
De grootse hulde, die de ‘Praeceptor Flandriae’ in 1970 werd gebracht, was voor
hem een aansporing om de liefde en de bewondering van zijn volk nog meer waardig
te worden. De hulde had er hem aan herinnerd dat enkele van zijn beste vrienden
overleden of ernstig ziek waren. Ook voor hem was de levensherfst aangebroken,
de tijd om de laatste nectar naar de ‘Biekorf’ te brengen en de honing in de cellen
te verzegelen. Hij kende te goed het gezegde van Terentius: ‘Homo sum, humani
nihil a me alienum puto.’
In 1973 keerde hij ziek terug uit een vakantiereis in Frankrijk. Hij moest in het
ziekenhuis opgenomen worden. In 1974 werd zijn toegewijde huishoudster, Sidonie
Maes, ernstig ziek en moest rust nemen. In 1975 kreeg hij
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de doodsmare van zijn zuster Aline, die religieuze was in Izegem. Toen doorleefde
hij opnieuw het te vroege sterven van zijn moeder in 1922 en de dood van zijn
gehuwde zuster Suzanne in 1954. Hij had in 1954 de verzen voor het bidprentje
gemaakt en gezegd dat ze ook op zijn ‘doodsantje’ moesten staan. In 1975 kwam
nog de derde reeks Kleine Verscheidenheden uit, maar geen enkel nummer van
Biekorf. In 1976 werd hij, bij de herinrichting van het Gezellemuseum, als Conservator
genegeerd. Het heeft hem diep gekrenkt. Op zulke momenten dacht hij aan wat
Gezelle in 1874 aan Duclos durfde schrijven: ‘Het ingebeeld Brugge behaagt me
meer dan het wezentlijke.’ In 1978 stierf, na een langdurige ziekte, zijn oude en
beste vriend, Joseph Lobel.
Op 23 juni 1979 werd in intieme kring zijn vijftig jaar hoofdredacteurschap van
Biekorf gevierd. Zijn bewonderaar en vriend, Gouverneur Leo van Ackere, was nog
aanwezig. Viaene was toen bezig met het bundelen van zijn belangrijke bijdragen
over Strafbedevaarten. Enkele maanden later was hij dood. Jozef Geldhof
publiceerde zijn bibliografie van 1970 tot 1979. Vijfentwintig bladzijden. Uitvoeriger
bijdragen en kleinere notities.
Viaene heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op de drie studiegebieden waarvoor
hij reeds in 1938 zijn tijdschrift bestemd heeft: Geschiedenis, Taalkunde en
Volkskunde. Bij het opmaken van zijn geestelijke nalatenschap werd de vraag
gesteld: Wat stond bovenaan bij die veelzijdige en vruchtbare schrijver? Een
gelijkaardige vraag kan worden gesteld voorzijn twee voorgangers: Gezelle en De
Wolf: Voor Gezelle: De dichter of de taalgeleerde? Voor De Wolf: Was hij vooral
historicus of volkskundige? Voor Viaene luidt de vraag: Was hij historicus of
taalkundige? In zijn feestrede bij de inhuldiging van Gezelle's standbeeld te Brugge
op 4 mei 1930 zei Jules Persyn: ‘Schier algemeen onder Gezelle's medeleden ter
Academie was 't gevoelen dat hun eerwaarde Kollega hooger stond als talenkenner
dan als dichter.’ In Viaene's ogen was het majesteitsschennis ten overstaan van de
geestelijke grootvorst in de Nederlandse letteren, hij die zelf poëzie in de tale vond.
In juni 1890, toen de Maatschappij voor Nederlandsche letterkunde Gezelle het
lidmaatschap aanbood, honoreerde dit lidmaatschap ook meer de taalgeleerde dan
de poëet. Voor Viaene leed het geen twijfel dat Gezelle zelf zijn taalkennis hoger
schatte dan zijn dichterschap. Die opvatting bleef hij ongewijzigd uitspreken. Wat
niet betekent dat hij Gezelle's mening deelde. Even duidelijk was hij in zijn oordeel
over zijn voorganger. Volkskunde trok De Wolf aan van jongsaf. Zijn geschiedkundig
werk is eerder volkskundig gemerkt. Om de tale waarin hij schreef
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en om de keuze van het onderwerp. Een Viaene zelf? Pastoor Geldhof schrijft: ‘De
bedding die de gevierde [Viaene] het diepst heeft uitgegraven, is de taalstudie.’
Pater Huyghebaert op zijn beurt: ‘Hij bleef filoloog al bleef hij geschiedenisman.’
Even genuanceerd als Viaene over zijn voorgangers? We laten de vraag hier
onbeantwoord en weiden even uit over Viaene, de taalkundige.
Viaene kreeg een historische opleiding. Een van zijn eerste studieobjecten gold
de Geschiedenis van de Duinenabdij. Als seminarist verzamelde hij de Middeleeuwse
oorkonden die in het Grootseminarie berusten. Aan de Universiteit verzamelde hij
de oorkonden die in het Rijksarchief te Brussel berusten. Die stukken deden hem
uiteraard de noodzaak inzien van een grondige kennis van de taal. Dit bracht hem
vanzelf tot het (nog onvoltooide) Middelnederlands Woordenboek van Verwijs en
Verdam. Waartoe een te globale kennis van de taal kon leiden, toonde hij in Biekorf
1963 op een weergaloze wijze aan in zijn bespreking Lichten op rood van een
uitgebreid proefschrift van de Franse priester Jacques Toussaert. ‘Veronderstel dat
een niet-franse auteur zo ongegeneerd met oud-franse teksten zou omgaan. Over
een dergelijk gebrek aan ernst en kennis klaagde Gezelle reeds in het jaar van het
Vaticaans Concilie: ‘Ik postulere tegen de onfaalbaarheid (sic) van de franschmans!’’
In 1928 zien we de taalvorser al aan het werk. Op de vraag van een lezer verklaart
hij in Biekorf het woord ‘Ostade’. Hierbij vult hij zowel Verdam als Kiliaan aan. In
1930 start de kersverse hoofdredacteur van Biekorf met een taalkundige rubriek Uit
den ouden taalschat. De eerste bijdrage handelt over het woord ‘Preecstoel’. Verdam
bespreekt het woord onder het lemma ‘Predicstoel’, maar geeft een foutieve
verklaring voor de betekenis van het woord. Viaene staaft zijn rechtzetting uit
Vlaamse literaire bronnen uit 1598 en 1603. In Biekorf 1976 vult Viaene zijn eigen
verklaring van ‘Preecstoel’ nog aan met een tekst uit 1565. In de dertiger jaren biedt
de rubriek geregeld aanvullingen of correcties van Verdam. In jaargang 1931: tien
woorden; in 1932: eenentwintig woorden; in 1933: tien woorden; in 1934: zes
woorden. Dit alleen al bewijst afdoende dat Viaene vanaf het begin naast zijn
historische teksten zijn taalkundige bijdragen publiceert. In de jaargang 1930 geeft
hij ‘'n schuimwoordenreeks van Guido Gezelle’ onder de titel Wisselbank, de titel
waaronder een gelijksoortige reeks ook in Gezelle's Loquela verschenen was. De
lijst bevat meer dan zevenhonderdvijftig bastaardwoorden met verdietsing. Viaene
heeft die oorspronkelijke woordverzameling hersteld uit het (nooit gepubliceerde)
Schuim-
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woordenboek van Jan Craeynest, dat na diens dood in 1929 in het bezit kwam van
Biekorf. De publikatie van de schuimwoorden (of bastaardwoorden) moest, volgens
Viaene, beter inzicht geven in de bedrijvigheid en werkwijze van Gezelle in de jaren
1882. Uit de aantekeningen van Gezelle moet Viaene wel tot het inzicht gekomen
zijn dat de dichterlijke taalspeurder nog niet, behoorde tot de puristische
woordensmeders van het slag van De Wolf, maar zijn ‘oud-Vlaamsch’ vond in oude
devotieboekjes en afluisterde uit de sprake van oude mensen. Door het voortdurend
bezig zijn met oude en nieuwe woorden (het volk is niet enkel bewaarder van
woorden, maar ook een onbewuste schepper, vinder van woorden) groeide bij
Viaene geleidelijk de smaak in het woordenboek. Als men met taal bezig is, wordt
het lezen van een woordenboek even boeiend als een roman. Dit zei hij naar
aanleiding van de heruitgave van Van Dale's Nieuw Groot Woordenboek der
Nederlandsche taal in 1950. Hij had het toen zo goed als uitgelezen.
Wanneer hij begon te spelen met de gedachte een archeologisch Glossarium uit
Vlaamse bronnen te maken, is niet bekend. Maar het feit dat hij vanaf 1928 Verdam
kritisch raadpleegde en zijn correcties vanaf 1930 in een rubriek onderbracht, laat
vermoeden dat dit al zeer vroeg gebeurde. Over de leemte in Verdam (en
medewerkers) schreef hij in het Album archivaris Jos. de Smet (Brugge 1964) een
opmerkelijke bijdrage onder de titel: Vlaamse bronnen en bouwstoffen in het
Middelnederlandsche Woordenboek. Hierin handelt hij over de Vlaamse bouwstoffen
(in lato sensu) die van 1885 tot 1929 verwerkt werden in de negen delen van
Verdams standaardwerk. Die bouwstoffen vinden we in deel tien. Aan de hand van
voorbeelden toont Viaene bepaalde nefaste gevolgen van de in het
Middelnederlandsche Woordenboek gevolgde werkwijze aan. Veel Vlaamse
Middelnederlandsche woorden ontbreken in het Woordenboek, hoewel ze wel
aanwezig zijn in de geraadpleegde werken (bouwstoffen in lato sensu). Die studie
kon hij schrijven omdat hij al jaren met zijn Archivalisch Glossarium bezig was. Zeer
intens sinds 1960. Zijn aantekeningen verzamelde hij in Biekorf in de rubriek Kleine
Verscheidenheden. De titel herinnert aan Verscheidenheden van Dr. A. de Jager,
naar wie ook Edward Gailliard wel zijn notities Kleine Verscheidenheden noemde.
Deze laatste bundel was in 1921 uitgegeven. De citaten, waarmee Viaene in 1930
de foutieve verklaring van Verdam bij de betekenis van ‘predicstoel’ gestaafd had,
waren ontleend aan Gailliard's Kleine Verscheidenheden. Viaene's Kleine
Verscheidenheden werden naderhand in drie reeksen gebundeld in het Westvlaams
Archief van Biekorf. In 1968 verschenen
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reeks I en II in respectievelijk vijftig en vijfenzeventig exemplaren. Die oplagen waren
klein en bestemd voor zijn vrienden. Pas in 1975 verscheen de derde en grootste
reeks Kleine Verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 1300-1650. Viaene heeft zijn
rijke buit niet meer kunnen bewerken in een groot Archivalisch Glossarium.
De ‘Praeceptor Flandriae’ spoort ook anderen aan om ook van de Brabantse
bronnen een kritische lijst op te maken en met een Glossarium uit die bronnen een
nuttige aanvulling bij Verdam aan te bieden. Zijn kritiek bij de Bouwstoffen, de uitgave
van De Vreese, en zijn Kleine Verscheidenheden zijn tenslotte (zoals al zijn
pennevruchten) bedoeld als een bijdrage, een wegwijzer en als commentaar bij het
werk dat anderen zullen voltooien. Anderen die na hem komen zoals hij gekomen
is na Gezelle en Verdam. Zo heeft hij geduldig allerlei zegswijzen opgetekend ten
dienste van gespecialiseerde volkskundigen. Zo heeft hij een verantwoord en
ongehoord rijk feitenmateriaal bijeen gegaard, een goudmijn of liever een schat aan
geslepen diamanten voor de beoefenaars van een synthetische geschiedschrijving.
Bij Verdam kan vooral een tekort aan behandeling van woorden uit het dagelijks
gebruik vastgesteld worden. Viaene nam juist de woorden uit het dagelijks leven in
zijn Kleine Verscheidenheden op. Is hij dan toch de filoloog die historicus en
volkskundige gebleven is? Of is hij in alles de humanist gebleven die geboeid in
gebeurtenissen en legenden, in feesten en devoties, in kunst en taal, het mysterieuze
leven van de stervelingen, van mensen en volkeren, gadeslaat en tracht te begrijpen.
Servius schreef aan Vergilius, de Vader van het Avondland, het gezegde toe: ‘Men
wordt van alles moe, behalve van begrijpen.’ Men kon die wijze uitspraak ook aan
Viaene toeschrijven. In het begrijpen vond hij altijd vreugde, soms troost.
Tenslotte nog dit. Viaene behoorde tot de Werkgroep die het Gezellesymposium
1980 in Brugge moest voorbereiden. Het was zijn voorstel dat het symposium 1980
bij voorkeur de taal en de taalvorsing van de grote dichter zou behandelen. Hij
moedigde Dr. Nienke Bakker (ere-redacteur bij het Woordenboek der Nederlandse
Taal) aan over Gezelle de taalgeleerde een lezing voor te bereiden en beloofde
haar daarbij behulpzaam te zijn. De lezing kreeg als titel: Gezelle, de taaldelver en
de taalverzorger. Antoon Viaene heeft het resultaat van zijn aanmoediging niet meer
mogen meemaken. Maar het Symposium was een posthume hulde - ook van
Nederland - aan twee grote taalgeleerden: de dichter Gezelle en de humanist Viaene.
september 1980
J. DE MÛELENAERE
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Voornaamste geschriften
Voor een overzicht van het werk van Antoon Viaene: Jozef Geldhof, Bibliografie
van Antoon Viaene in Album Antoon Viaene, Brugge, 1970, p.19-65; Jozef Geldhof,
Bibliografie van Antoon Viaene 1970-1979 in Biekorf 1979, p.261-278; Karel de
Busschere, Bij een vijfenzeventigste jaargang 1900-1975 in Biekorf 1974, p.195-208.

Noten
1. Voor de biografie van Antoon Viaene wordt verder verwezen naar: Albert Smeets,
Gesprekken met Antoon Viaene in West-Vlaanderen 1957:2, p.124-125, 1957:3,
p.181-182; Jozef Geldhof, Homo Viator in Album Viaene, p.7-17; Jozef Geldhof,
Antoon Viaene in zijn levensherfst 1970-1979, in Biekorf 1979, P.258-261; Jan van
Houtte, Zeereerwaarde Heer Antoon Viaene in Haec Olim 1971, p.10-15 (feestrede
1970); Luc de Corte, Antoon Viaene in Brugsch Handelsblad, 10 en 17 mei 1975
(interview); José de Mûelenaere, Antoon Viaene in Gezellekroniek 14, 1979, p.51-68;
Nicolas Huyghebaert, Epitaphium Antonii in Biekorf 1979, p.194-199.
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Anna Maria Franciska van Wageningen-Salomons (Ada Gerlo)
Rotterdam 26 juni 1885-'s-Gravenhage 16 januari 1980
Annie Salomons was de tweede dochter van het Rooms-Katholieke echtpaar
Theodoor Constant Salomons, geboren 19 maart 1848, en van Trinette Maria
Catharina Kortman, geboren 16 december 1852. Haar oudere zuster Henriëtte
verschilde drie jaar met Annie. Vader Salomons was directeur van de gasfabriek in
Rotterdam-Feyenoord. Het gezin woonde te ver van het centrum om de twee meisjes
veel contact te geven met andere kinderen. In haar boekje Toen en nu. Herinneringen
uit een lang leven (1961) zegt Annie eerlijk: ‘Ik heb een eenzame jeugd gehad.’
Toen zusje Jet naar school ging was Annie aan zichzelf overgelaten. De dag van
‘huize Salomons’ werd, zoals zij schrijft, ‘ingedeeld naar het luiden van de fabrieksbel.
In de verte hoorde je de treinen voorbij-stommelen. Verder was er stilte. Ik begon
in die tijd, ongeveer acht jaar, mijzelf verhaaltjes te vertellen. Mijn moeder was streng
en systematisch. De dingen hadden tijd om te bezinken. Na het ontbijt werd de
speelgoedkast ontsloten en dan mochten wij kiezen, waarmee we die ochtend wilden
spelen. Er mocht dan niet om iets anders gevraagd worden. 'sMiddags herhaalde
zich de ceremonie en dat gold tot aan het middagmaal. Het was een streng
voorschrift en niet voor deze tijd, maar ik geloof nu, dat ik er dankbaar voor moet
zijn. Wij leerden ons rekenschap te geven van een eens-genomen besluit. Dat was
winst voor heel ons later leven. De dagen waren lang en goed. Wel leed ik aan
onuitgesproken angsten en tobberijen, schuldgevoelens, maar dat zal wel aanleg
zijn geweest.’ Ik vermoed, dat zij hierin gelijk had, want zij geeft toe dat er ook veel
dierbaars was verbonden met de stad Rotterdam, de charme van de Maas en het
levendig havenbedrijf. Zij schrijft in Toen en nu: ‘de liefde voor deze stad is als de
liefde voor een lelijke vrouw.’ Twaalf jaar is zij in Rotterdam op school geweest. Na
de meisjes-HBS nog een jaar Erasmiaans gymnasium, waar zij als extranea
eindexamen deed. Annie's eerste gedichten verschenen in Jong Holland, Maandblad
voor HBS-ers en Gymnasiasten. Het waren levensmoede en amoureuze verzen.
Haar moeder was hier zeer over ontstemd: ‘Het is net, of we je geen prettig leven
geven,’ was haar oordeel. Johan de Meester, die de gedichten ontdekte, had
vertrouwen in het jonge talent. Hij plaatste één van haar verzen in De Nieuwe
Rotterdammer, stimuleerde haar aanleg en gaf haar onder andere Zola, Balzac
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en Flaubert te lezen. In die periode las zij de Camera Obscura en sloeg toen De
familie Kegge over, omdat er een ‘verdorven individu’ in optrad. Zij waagde het
daarop, zelf een naturalistische roman te schrijven. Resultaat? Zij schrijft: ‘mijn
ouders wensten hem eerst te lezen. Ze waren ontzet en ik geloof, dat ze nog gelijk
hadden ook. Het document werd door m'n ouders dichtgeplakt: ik mocht het zelf
niet meer lezen, het was geen geschikte lectuur voor hun dochter.’
Op haar achttiende jaar werd Annie lid van de Vereniging van Letterkundigen,
voor haar het bewijs dat zij door vakmensen au sérieux genomen werd. Zij zat toen
in de hoogste klas van de HBS en moest voor de vergaderingen vrij-af vragen. Na
het eindexamen gymnasium ging Annie Salomons naar Leiden; zij wilde Nederlandse
Letteren studeren. Haar zuster Jet, buitengewoon intelligent, was haar voorgegaan,
koos als studie Sanskriet en promoveerde cum laude. Zij was waarschijnlijk het
eerste Katholieke meisje dat in Nederland promoveerde. Enkele jaren later trouwde
zij met J. van Prooye, veelbelovende jonge doctor in de scheikunde. Het contact
met haar zuster bleef.
Annie Salomons schrijft in Toen en nu dat zij eigenlijk beter niet naar de universiteit
had kunnen gaan. Toen zij aankwam was de zwaarste strijd voor het recht van de
vrouw te mogen studeren, wel gestreden. Maar de meisjes die van dit recht gebruik
maakten, werden door hun mannelijke collega's lang niet altijd geaccepteerd. Vooral
de medische studenten waren ‘anti’. De roman Een meisje-studente (1907) door
Annie in drie weken geschreven, ontketende een stroom van reacties pro en contra.
Zij nam het niet al te zwaar op, zei later ‘dat het boek maar zo'n beetje om de
problemen heen-dartelde.’ De tegenstanders van vrouwelijk wetenschappelijk werk
kregen hier vele troeven in handen. Ik citeer opnieuw Annie zelf: ‘Mannen denken
abstract. En professor Heymans verzekert, dat de vrouw een instinctieve tegenzin
tegen de ontledende abstractie heeft. De Leidse historicus prof. P.J. Blok voelde
niets voor vrouwenstudie. Toen ik de geweldenaar professor Bolland een bezoek
bracht, begon hij met de verzekering dat ik me niet in zijn boeken hoefde te
verdiepen: ‘Je bent een wolk van een meid, ik zie dat alles verreind in den Hegelkring.
Het zou al gek moeten lopen, als je niet trouwde. Maar ja, mannen houden er niet
van, als een vrouw haar neus in de boeken steekt.’’
Annie Salomons heeft veel over de verhouding man-vrouw nagedacht en
geschreven. Zij komt tot de conclusie ‘dat de vrouw, die wel gelijkwaardig was aan
de man - hoewel verschillend - in het huwelijk haar man
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toch als heer, leider, meerdere wil zien.’ Zij bekent een aangeboren bewondering
te hebben voor de man: ‘Ik vind, dat hij beter de grote lijn ziet, meer abstract en
wijsgerig kan denken. Ik heb in mijn leven veel mannen ontmoet, die dat oordeel
waard waren. Mijn eigen man kon mij, God zij dank, geestelijk maken en breken.’
Annie Salomons is niet afgestudeerd. Na Leiden heeft zij nog enige tijd college
gelopen in Utrecht. Zij is zonder veel spijt gesjeesd. Wel heeft zij van de studententijd
genoten. Maar voor haar stond onherroepelijk dit éne vast: zij wilde schrijven, dichten.
Haar debuut was poëzie, haar bundel Verzen (1905) verscheen bij C.A.J. van
Dishoeck in Bussum. Ik wil hier even bij stilstaan. In het speciale feestnummer voor
Annie's vijfenzeventigste verjaardag van Maatstaf, dat geheel uit bijdragen van
collega-dichters en -schrijvens bestaat, is het openingsartikel van dr. Gerrit Borgers.
Naar aanleiding van die bundel Verzen memoreert Borgers enkele brieven van de
jonge dichteres aan haar toekomstige uitgever. In haar brief van 24 oktober 1902
schrijft ze (ze was toen nog op het gymnasium): ‘de heer De Meester deelde me
een en ander mee, wat U hem over m'n verzen geschreven hebt. Ziet U, ik verlang
natuurlijk geen honorarium voor mijn eerstelingen, maar geld betalen kan ik ook
niet. Gelooft U nu heusch, dat U er schade bij zoudt hebben? Ik heb al een beetje
naam door 't in tijdschriften schrijven, veel kennissen - en bovendien ben 'k een
meisje en de verzen van een vrouwelijk persoon vindt het publiek veel aantrekkelijker
dan van een mannelijk. Geen erge litteraire overwegingen, maar 't vele kopen van
een boek hangt meer af van z'n buitenaf-aantrekkelijkheid dan van z'n innerlijke
waarde, bij de meeste mensen, gelooft U niet?’ Ik vermoed, dat de heer Van
Dishoeck op deze vraag stilzwijgend ontkennend het hoofd zal hebben geschud.
Annie Salomons heeft het litteraire getij mee gehad. Zij heeft de vele groten van
de generatie na Tachtig persoonlijk gekend: Van Deyssel, Van Eeden, Couperus,
J.H. Leopold, P.C. Boutens, Van Suchtelen, Geerten Gossaert (Carel Gerretson),
Slauerhoff, J.C. Bloem en de door haar zeer bewonderde Iani Roland Holst. ‘niet
alleen als dichter, ook in zijn hele wezen is hij superieur,’ zei Annie Salomons over
Roland Holst, die ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag dichtte:
Mild bleef de stem, die beeld na beeld opriep
van menig vriend die jaren her ontsliep;
de milde stem van wie, nog bij haar leven,
de haven van de stilte binnenliep.
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Van de schrijfsters kende zij vooral Top Naeff, Ina Boudier, Carry van Bruggen en
Margot Scharten. En dan niet te vergeten de Vlamingen: August van Cauwelaert,
Felix Timmermans, Karel van de Woestijne, Teirlinck. Het was vooral Guus van
Cauwelaert die haar begeleidde op haar litteraire tournees in Vlaanderland, waar
zij - jong - veel succes en gemakkelijk contact had. Het echtpaar Van Cauwelaert
behoorde tot haar trouwste vrienden. In haar twee delen Herinneringen aan schrijvers
die ik persoonlijk gekend heb krijgen wij een levende portrettengalerij van de vele
schrijvers en dichters die haar pad gekruist hebben, met wie zij zich verwant voelde,
van wie zij invloed onderging, voor wie zij levenslang bewondering had. Tot deze
laatsten behoorde Geerten Gossaert (prof. dr. Carel Gerretson). Zij was vijftien, hij
zestien toen zij elkaar in Rotterdam leerden kennen. Hij was haar eerste serieuze
jeugdliefde en tot zijn dood in 1958 is het een oprechte vriendschap gebleven. Na
Een meisje-studente volgden Verzen, Tweede bundel (1910) en een roman Langs
het geluk (1914). In diezelfde tijd gaf zij, zoals zij zelf zegt, ‘links en rechts’ lezingen,
zowel in Nederland als in België. Zij formuleerde duidelijk en intelligent en had een
natuurlijke, echt vrouwelijke charme. Een zachte, innemende stem, de gave te
kunnen luisteren en een fijne zin voor humor. Zij was niet kritiekloos, noch in
gesproken oordeel, noch in geschreven woord. Maar zij wilde niet kwetsen. Zij kende
jaloezie noch rancune. Zij kon warm bewonderen.
Het was haar roman Herinneringen aan een onafhankelijke vrouw, onder het
pseudoniem Ada Gerlo, die haar grote bekendheid heeft gegeven. Het was een
vrijmoedig pleidooi voor het recht van de vrouw zelfstandig haar leven te leiden en
zich in geen enkel opzicht aan banden te laten leggen. Zij kreeg kort na verschijning
contact met Nico van Suchtelen, en op zijn voorstel hebben zij toen samen de roman
in brieven De stille lach (1916) geschreven, in zoverre dat Annie zich na enige tijd
heeft teruggetrokken. Zij vond het toch een te zware opgave. Het boek had veel
succes. Annie Salomons had pas bij een eventuele tiende druk toestemming gegeven
haar naam als medewerkster bekend te maken, erop vertrouwend dat geen enkele
roman in ons land een tiende druk had gehaald. De stille lach heeft nog vele drukken
méér beleefd.
In de jaren tussen 1905 en 1933 heeft Annie Salomons enorm veel werk verzet.
Zij was samen met dr. Emilie Knappert redactrice van Leven en Werken, ze was
jarenlang medewerkster aan De Groene, waarvan toen H.P.L. Wiessing
hoofdredacteur was. Zij deelde diens communistische gezindheid niet, maar
waardeerde de mens. Hun samenwerking was uitste-
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kend. In haar Herinneringen neemt hij een aparte sympathieke plaats in. Zij
publiceerde in die tijd geregeld artikelen in kranten en tijdschriften. Zij uitte zich met
de vrijmoedigheid van de geëmancipeerde vrouw. Er was veel gewonnen. Na 1915
hadden mannen zowel als vrouwen meer sociale vrijheid, maar het tempo waarmee
dit in de maatschappij werkelijk en duidelijk aanvaard werd, was toch te langzaam.
Een korte verloving heeft Annie Salomons afgebroken; voor die tijd een moedige
daad. ‘Het was niet wat ik mij had voorgesteld,’ vertelde zij mij eens, ‘het was
teleurstelling, ik kon het niet aan. Ik was enorm opgelucht toen ik weer vrij was.’
Ongetrouwd-blijven ambieerde zij niet, maar het moest ‘alles of niets’ zijn. Het werd
‘alles’, toen zij mr. H. van Wageningen had leren kennen; jurist, afgestudeerd in
Groningen, enige jaren jonger dan zij en van Protestantsen huize (Nederlands
Hervormd). Na hun kennismaking en vóór hun engagement is hij uit overtuiging
Rooms Katholiek geworden. Zij trouwden in november 1924. De huwelijksreis ging
naar Ierland. Daarna vertrokken zij naar Nederlandsch Indië - Medan op Sumatra.
Hun huwelijk was buitengewoon gelukkig, maar het eerste jaar in Indië werd
tweemaal onderbroken door het overlijden van Annie's ouders. Zij werd eerst
teruggeroepen toen haar vader stierf en vertrok binnen het halve jaar opnieuw naar
Nederland toen haar moeder op sterven lag. Vier keer de lange bootreis, betekende
een scheiding van weken. In Heilige Stenen en andere verhalen (1957) schrijvend
over de Indische jaren erkent zij ‘als ethische mevrouw met nobele principes naar
Indië gegaan, grote moeite te hebben gehad zich aan te passen en niet voortdurend
critiek te oefenen.’ Zij voegde er aan toe: ‘maar ik geloof, dat ik het op een afstand
beter ben gaan zien. In de wildernis gelden andere normen, dan in onze
geciviliseerde wereld.’ En dan volgen voorbeelden van begrip en waardering. Haar
intelligentie en de haar aangeboren karaktertrek vóór alles het goede te zien; te
relativeren waar nodig, oprechte kritiek niet medogenloos te laten zijn, maakte dat
veel waar zij in het begin vreemd tegenover stond, vertrouwd werd. Haar zin voor
humor heeft haar in bepaalde situaties daarbij dikwijls geholpen. Met de bevolking,
haar personeel in de eerste plaats, kon zij uitstekend overweg. De grote hitte
verdroeg zij slecht.
Han van Wageningen kon een goede carrière maken bij de Rechterlijke Macht.
Hij was zeer gezien bij de mensen die met hem werkten. Hij was strikt maar
rechtvaardig, kon ook dingen door de vingers zien, wat belangrijk was. Maar het
echtpaar heeft niet lang in de tropen kunnen wonen; Annie's gezondheid gedoogde
dit niet. Drie jaar later, in 1927, keerden zij
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terug naar Nederland. Na een kort verblijf in Utrecht vertrokken zij naar Den Haag,
waar Van Wageningen tot rechter was benoemd. Zowel hij als zij voelden zich in
alle opzichten thuis in de Residentie. In het hoofdstuk Ons oude Indië (uit Toen en
nu) schrijft Annie, terugziende op de Indische jaren: ‘Als ik aan de jaren in dat verre
land terugdenk en al het mooie en boeiende vreemde, dat ik daar heb mogen zien
en beleven, dan voel ik me dankbaar dat ik er ben geweest. Al ben ik nóg
dankbaarder, dat ik er niet heb hoeven te blijven.’
In die Haagse jaren tussen 1927 en 1941 publiceerde zij Ballingen (1927),
Verhalen uit het verre Oosten (1930), Van vrijen tot schreien (1931), Een meisje
een een jongetje en Het huis in de hitte (beide in 1933), God en het gezin (1937).
Daarna is er een lacune geweest door het uitbreken van de oorlog en het overlijden
van haar man in 1941. Het verlies van hem, met wie zij zo innig verbonden was, die
haar creatief werkzaam-zijn enorm stimuleerde (‘Ik zie je liever met een pen dan
met een pollepel in je hand’) was een zo groot verdriet, dat zij er lange tijd door
geslagen was. Zij kon ook moeilijk verwerken dat hij, die jonger was dan zij, het
eerst zou sterven. Zelfs haar geloofsleven heeft haar bitter weinig kunnen helpen.
Dit maakte het extra zwaar voor haar. Het was ook in ander opzicht een zware tijd.
De bombardementen op Den Haag, haar beschadigde huis, dwongen haar tot
evacueren. Zij kreeg eerst onderdak in Kerk-Avezaath bij vrienden Van Beuningen.
Toen er daar te veel gegadigden kwamen, kreeg zij in Amersfoort bij Anneke
Havelaar, weduwe van haar goede vriend de schrijver Just Havelaar, een bijzonder
hartelijk tweede tehuis. Zij kon daar later met grote dankbaarheid over vertellen.
Met de dochter, Lieske Van Woerden-Havelaar, heeft zij tot het eind van haar leven
contact gehouden. De laatste periode van de evacuatie bracht Annie door in het
gezin van haar zuster, Jet van Prooye-Salomons, die haar man in maart 1942 had
verloren. De zusters konden elkaar steunen. Het zich schikken in de vele problemen
tot de bevrijding in mei 1945 heeft Annie met grote wilskracht doorstaan. Daarbij
vond zij een troostende afleiding in de jonge kinderen Van Prooye: Trinette en Jan.
Hun aanhankelijkheid en vertrouwen, hun verhalen en opmerkingen hielpen mee
de moed er in te houden. Het contact tussen de zusters is altijd bijzonder goed
geweest, en werd nu versterkt.
Na de bevrijding kwam Annie langzaam tot een vorm van berusting, al bleef het
gemis. Ook het geloof werd voor haar opnieuw van wezenlijke betekenis. Haar
goede vriend en jongere collega Piet Oomes, ook Rooms Katholiek, schreef mij
hierover: ‘Het overlijden van mr. Han van Wage-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

227
ningen gaf haar na een mateloos verdriet de stimulans tot een dieper en meer
bewust innerlijk leven. In haar brieven - zij voerde een continue correspondentie vooral aan vrienden die haar geloofsleven deelden, vind je heel vaak de belofte van
een goed gebed voor een zieke. Zij stond altijd op goede voet met de door de Kerk
vereerde heiligen. Zo was zij ook onder de medewerkers van de vierdelige reeks
Met de heiligen het jaar rond, in de oorlogsjaren 1940-1945 opgezet onder redactie
van onder andere Anton van Duinkerken. Het verscheen bij Paul Brand in 1949.
Het geloofsleven van Annie Salomons nam toe met de jaren. Zij was het niet altijd
eens met het moderne opdragen van de mis.’ Tot zover Piet Oomes, die tot slot uit
een brief (16 november 1968) van Annie aan hem, citeert: ‘Verleden week hadden
we een beat-mis, wel boeiend, maar dan cabaret. Van bidden was geen sprake.’
Eenzaam in de strikte zin van het woord was zij niet. De jaren na haar terugkeer in
Den Haag zijn goede jaren geweest. Na de spanning en de afgeslotenheid van de
bezettingstijd, was er behoefte aan hervatting van oude contacten en tot het
openstaan voor een nieuw leven van activiteit.
Annie's comfortabele flat in Zorgvliet had een sfeer van rust en evenwicht. Zij
ontving oude en jongere gelijk-gestemden, had een clubje van Katholieke vriendinnen
bij zich thuis, onder leiding van een pater. Zij ging in die eerste jaren ook wel uit,
genoot van een concert, een goed toneelstuk, gaf hier en daar een spreekbeurt en,
indien gevraagd, ook interviews. Haar correspondentie groeide met de jaren. De
kleine ‘Madurodammetjes’ (briefjes in haar fijn, regelmatig handschrift) waren dikwijls
meesterstukjes van veel-zeggende tekst in weinig woorden.
Zonder dat zij het gezocht of gewenst heeft, is er na 1950 een nabloei geweest
van haar schrijverschap. Zij dankt dit aan een tijdelijk verblijf in het landhuis De
Pauwhof te Wassenaar, - het centrum van schrijvers, schilders, musici,
wetenschapsmensen, die zich daar voor korte of lange tijd konden terugtrekken om
geconcentreerd te werken. Annie Salomons was hier samen met verschillende
collegas van wie de meeste jonger waren dan zij. In gesprekken vóór of na tafel,
vertelde zij dikwijls over haar herinneringen aan schrijvers en dichters die zij gekend
had. De dichter Marja haalde haar over, die op schrift te stellen. Na lang aarzelen
voldeed zij aan zijn wens. Marja attendeerde de uitgever Bert Bakker op deze
‘herinneringverhalen’. Het resultaat was, dat Annie in de inleiding van het eerste
deel Herinneringen aan schrijvers die ik heb gekend (1957) onder andere schrijft:
‘Het schrijven van deze artikelen heeft twee jaar lang een glans over m'n dagen
gelegd. Ik blijf de heer Marja dankbaar, dat hij dit bedacht heeft.’
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In een interview met Bibeb in Vrij Nederland (25 juni 1960) merkt Bibeb op, dat ‘al
degenen over wie haar ‘Herinneringen’ gaan, zeer op haar gesteld waren.’ En daarop
Annie eerlijk: ‘Ja, maar dat wou ik toch graag. Ik wou zo graag lief gevonden worden.
Daar hebben ze mij vreselijk mee geplaagd, maar ik ben er toch nog altijd ontzettend
dankbaar voor. En ik kan goed luisteren, dat vinden mannen heerlijk. Ik was altijd
heel verlegen, maar ik hoefde niet veel te zeggen. Ik schrok altijd terug, ik kon nooit
contact met iemand krijgen. Maar wat ik niet kon uiten omdat ik niet durfde, heb ik
geuit in de schrijverij.’ De vele reacties - officieel en niet-officieel - op haar twee
delen Herinneringen hebben haar vreugde gegeven. In een gesprek, enkele weken
vóór haar overlijden, vroeg zij mij: ‘Begrijp jij het? Ik sta er zelf zó ver van af.’ Ik
antwoordde: ‘als jij die Herinneringen goed gelezen had, zou je het zeker begrijpen.
Maar weet je nog wat Boutens zei? ‘ze lezen niet!’’ Zij lachte: ‘Misschien heb je
gelijk. Ik vond het altijd heerlijk als ze mij vroegen: bent U de dichteres? Dat was
voor mij belangrijker dan mijn proza, al was ik in mijn jonge jaren toch wel blij dat
mijn Onafhankelijke vrouw zoveel gelezen is. Ik heb het eigenlijk zo goed gehad.’
Ja, zij heeft het - haar lange leven overziend - zeker ‘goed’ gehad en de grote
charme van deze oude vrouw was nu, dat zij dankbaar was. Dat zij niet treurde over
wat verloren ging, wat pijn was en misschien soms teleurstelling. Zij was oprecht
dankbaar. Ook buiten de literaire wereld had zij vele vrienden. Ik noem er enkelen
en ben mij bewust, dat ik zeker vrienden oversla die ik niet gekend heb, of wier
namen mij niet genoemd zijn. Van de ouderen wil ik vooral de oud-gouverneur van
Limburg dr. Frank Houben en mevrouw noemen. De jaarlijkse logeerpartij in het
gouverneurshuis of in het riante buitenverblijf in Noorbeek, waren vele zomers voor
Annie een feestelijk gebeuren. Dan de oud-minister en gezant mr. J.A.N. Patijn en
zijn begaafde vrouw Elsie de Brauw, kunsthistorica. De intieme muziekmiddagen
bij hen aan huis (Patijn speelde prachtig piano samen met Sam Swaab) noemde
Annie een ‘verkwikking voor hart en ziel.’ Het echtpaar Barkey Wolf, heel oude
vrienden in het Utrechtse. Hij was ambtenaar ten stadhuize, zij was Annie's oudste
vriendin. Zeer bevriend was zij ook met Professor en Mevrouw Kern. Hij was eerst
hoogleraar in het Engels aan de Universiteit van Groningen, daarna hoogleraar in
de Nederlandse Letteren aan de Leidse Universiteit. De vriendschap met hun twee
begaafde dochters, Ada en Hilda, beiden actief op verschillend werkterrein,
wetenschappelijk en maatschappelijk, heeft na het overlijden van de ouders veel
voor haar betekend. Zij bezochten Annie trouw. Ik wil hier toch ook dank-
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baar de grote vriendschap met mijn ouders noemen. De vele jaren na 1945 dat zij
in hetzelfde Haagse flat woonden hebben zij een heel intens contact gehad, wat na
hun heengaan voor mij de band met Annie nog hechter maakte.
Tot haar trouwste ‘paladijnen’ zoals Annie ze noemde, behoorde zeker mr. H.J.
Schölvinck (secretaris-generaal van OKW onder minister Cals), die sedert hun
ontmoeten in de jaren vijftig, tot aan haar overlijden een heel geregelde bezoeker
was. ‘Na een middag met Schölvinck heb ik altijd zo veel om over na te denken.
Dat is voor de hersens van een oud mens heel belangrijk,’ decreteerde zij voldaan.
De andere ‘paladijn’ was haar trouwe vriend en collega Adriaan Viruly, de bekende
vlieger-schrijver. In haar Herinneringen uit den ouden tijd kan men het charmante
verhaal lezen van een vijftienjarige jongen, die haar eerste bundel Verzen gelezen
had. Vele jaren later hebben zij elkaar ontmoet en sindsdien is het een waardevolle
vriendschap geworden, ook met Viruly's vrouw, de actrice Mary Dresselhuys. Uit
alle werelddelen stuurde Viruly een levensteken; hij was toen reeds lang ‘commodore’
bij de KLM. ‘Een persoonlijk woord zoals een ander het niet zegt,’ schrijft Annie. Op
haar beurt werd zij een bewonderaarster van zijn prozawerk. Tot vlak voor haar
dood bezocht hij haar. Zolang het mogelijk was bleef zij de intimi ontvangen. Fysiek
had zij het niet gemakkelijk, het laatste jaar vooral. Zij klaagde nooit; een gesprek
met haar was altijd de moeite waard. Zij gaf node haar kerkgang op. Zelfs toen het
niet meer verantwoord was, ging zij nog in weer en wind, glad of niet, erop uit. Zij
was tot het eind toe helder, dacht niet aan zichzelf, richtte haar aandacht op de
ander, geïnteresseerd luisterend. Zij bleef ook graag op de hoogte van nieuws uit
de litteraire wereld, las trouw de krant en had duidelijk commentaar op de politiek
en het wereldgebeuren. Voor een negentigjarige wel uniek.
Aan waardering voor haar werk heeft het niet ontbroken. Zij was Officier in de
Orde van Oranje Nassau bij bevordering, ere-lid van de Nederlandse Afdeling van
de PEN-club (Wereldbond van schrijvers), lid van het Provinciaal Utrechts
Genootschap en sedert 14 juni 1975 erelid van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde.
Sinds 1978 is zij draagster van de bronzen erepenning, verbonden aan de
vijfjaarlijkse Jacobson-prijs van het Tollensfonds. De prijs is bestemd voor het gehele
oeuvre van een oudere auteur. Annie deelde de prijs met de Zeeuwse dichter J.C.
van Schagen. De toenmalige voorzitter van ‘Tollens’, Adriaan Viruly, en
ondergetekende hebben haar thuis de onderscheiding
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aangeboden waarmee zij bijzonder verheugd was.
Wat zij noemde ‘de vreugde van haar oude dag’ waren de kinderen van haar
overleden zuster Jet van Prooye: Trinette en Jan. Trinette, de oudste, doctoranda
klassieke talen, wonend in Alkmaar waar zij doceert aan het gymnasium - is tot het
laatst een trouwe bezoekster van ‘tante Annetje’ geweest. ‘Ze is voor mij als een
dochter,’ zei Annie eens na het zoveelste retourtje Alkmaar-Den Haag: ‘Wij begrijpen
elkaar ook zonder woorden en dat zegtalles.’ En dan het gezin van Trinette's jongere
broer Jan, wonend in Amersfoort. Jan is medicus, zeer gezien gynaecoloog aan het
ziekenhuis De Lichtenberg. Hij is daarbij twintig jaar haar steun geweest, in en bij
alles wat problemen konden zijn. Zijn moeder was in 1959 gestorven en hij en zijn
vrouw Lidy Belle, hebben van hun huis een waarlijk tweede thuis voor ‘tante Annetje’
gemaakt. Lidy is doctoranda in de scheikunde en pharmacie en geeft les aan het
gymnasium in Amersfoort. Zij is daarbij een voortreffelijk vrouw en moeder en een
charmante gastvrouw. Annie beschouwde hun drie kinderen als haar kleinkinderen.
Die noemden haar dan ook ‘Oma Ans’; voor haar een ere-titel. Begaafde kinderen:
de oudste, Henriëtte, doctoranda in de archaeologie, werkt op een archaeologisch
laboratorium in Singapore. De tweede dochter, Annet, doctoranda in de biologie, is
pas benoemd tot wetenschappelijk ambtenaar aan de faculteit der geneeskunde in
Leiden. Zoon Dirk, eindexamen gymnasium, hoopt in te loten voor Leiden, om de
traditie voort te zetten.
Zolang Annie's gezondheid het toeliet, logeerde zij iedere zomer enige weken bij
de Van Prooyes in Amersfoort. Wanneer ik haar daar bezocht, genietend op een
zonneterras met boek of krant - zij was nooit zonder lectuur - kon zij altijd weer
dankbaar zuchten: ‘Wat ben ik bevoorrecht.’ Zij was heel trots op de intelligente
jeugd om haar heen: ‘Allemaal gestudeerd’, hoorde ik haar voldaan zeggen de
laatste keer dat zij daar logeerde, toen al negentig jaar oud. Maar zij voegde er heel
zacht aan toe: ‘Ik hoop, dat ze gelukkig worden, want dat is toch het belangrijkste.’
Zij is - vierennegentig jaar oud - na een kort ziekbed, op 16 januari 1980
stilingeslapen.
En nu is dan bijna het laatste woord over Annie Salomons neergeschreven. Ik
kan niet beter eindigen, dan dat werkelijk ‘laatste woord’ aan haar te geven. Op de
laatste bladzijde van Toen en nu staat het gedrukt: ‘De grote momenten van het
leven: geboorte, liefde en dood zullen toch altijd dezelfde blijven. Ik bereid me
dankbaar op het laatste voor.’
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG
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Noten
Oprechte erkentelijkheid ben ik verschuldigd aan de heer en mevrouw Van Prooye,
aan Trinette van Prooye en aan mijn vriendencollega's Adriaan Viruly en Piet Oomes:
voor hun hulp, suggesties en voor het memoreren van waardevolle feiten.
Het kleine gedicht dat hier volgt, schreef ik voor Annie Salomons bij haar
negentigste verjaardag. Beter dan in proza kan ik hiermee onder woorden brengen
hoe dankbaar ik haar ben voor een levenslange vriendschap.
Voor Ans' negentigste verjaardag; 26 juni 1975
Haar jaren zijn gestempeld door de tijd.
Zij heeft een glimlach voor het ver verleden,
Een wijs begrip voor dit verwarrend heden,
En voor de toekomst: vrome zekerheid.
Haar hart weet van de liefde, van de pijn,
De ongevraagde prijs voor hen die dichten Maar zij schiep ongekende vergezichten,
Waar leven dor en uitzichtloos kan zijn.
Haar jaren zijn gestempeld door de tijd:
Er is gegeven en er is genomen...
Wanneer zij afscheid neemt van laatste dromen,
Wacht haar de engel der barmhartigheid.

Voornaamste geschriften
Een bibliografisch overzicht van het werk van Annie Salomons is gepubliceerd in
het kaartsysteem van het Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te
's-Gravenhage.
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Jan Wit
Nijmegen 7 juli 1914-Groningen 26 augustus 1980
Jan Wit werd in Nijmegen geboren uit het huwelijk van Cornelis Wit, leraar aan de
bekende kweekschool De Klokkenberg, en Geertruida Kommerina de Baan. Maar
hij groeide niet op in Nijmegen. Zijn bezorgde ouders moesten al vroeg constateren
dat zijn gezichtsvermogen ontoereikend was. Geen medicijnen en operaties baatten.
Al met zes jaar moest hij met glazen ogen de wereld in: naar het christelijke
blindeninstituut Bartimeüs in Zeist. Zijn moeder was het jaar daarvoor gestorven.
Als een eenzaam kind moest hij nu op de tast en op het gehoor zijn weg zoeken in
een vreemde omgeving. Het heeft geen zin te speculeren wat het begaafde jongetje
geworden zou zijn als hij een ziende was geweest. Waarschijnlijk wiskundige, dat
geloofde hij zelf. Mathematische aanleg zat in de familie en zijn eigen
scherpzinnigheid was opvallend. Maar wat moest hij worden als blinde? Wat kon
een blinde worden?
Het is typerend voor het gretige, intelligente kind dat hij zo ongeveer alles werd
wat toen voor een blinde was weggelegd: in 1933 deed hij het examen Esperanto;
in 1934 het examen kantoorstenografie (honderddertig Nederlands; negens voor
teruglezen en uitwerken!); in 1937 verwierf hij het getuigschrift heilgymnastiek en
massage; in 1938 deed hij het school-examen in orgelspel, koraal- en concertspel.
Hij was voor geen gat te vangen, zoals het altijd zou blijven - een soepeler geest
was er niet. Maar het was allemaalmaar spel, bezigheid voor het vernuft, materiaal
voor het grondeloze geheugen - tijdverdrijf in de hermetische wereld van de
blindeninstituten van Zeist, Amsterdam en Bussum. In 1940 deed hij het
staatsexamen Gymnasium-alpha en ging toen theologie studeren in Utrecht. Daar,
in de vrije wereld buiten de inrichting, ontplooide hij zich miraculeus, studeerde en
dichtte en maakte vele vrienden. Daar leerde hij ook zijn eerste vrouw kennen, de
studente in de klassieke talen Johanna Post, met wie hij in 1949 in het huwelijk zou
treden. Maar kon een blinde dominee worden? Om op alles voorbereid te zijn deed
hij in 1945 ook nog examen voor godsdienstonderwijzer. Maar hij wilde meer. Dat
leek mogelijk als hij predikant zou worden in een Waalse gemeente, één van die
zeer kleine elite-gezelschappen die her en der in ons vaderland nog gevonden
worden. Om dat te bereiken moest hij dan wel een jaar naar Parijs om de taal te
vervolmaken. Na de voltooiing van zijn theologische studies in Utrecht (hij deed zijn
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voorstel op 31 october 1947) vertrok hij naar de Franse hoofdstad en studeerde
daar een jaar aan de Faculté Libre de Theologie Protestante. Terug in Nederland
werd hij eind 1948 predikant bij de Waalse gemeente te Nijmegen die hij tot 1967
dienen zou. In de stad aan de Waal woonde hij met zijn vrouw in een groot oud huis
op de Korenmarkt. Daar werden zijn twee kinderen geboren: Marc (1949) en Mirjam
(1951).
Nijmegen was een gelukkige plaats voor hem. Het werk in de minuscule en nogal
kunstmatig Frans-sprekende gemeente vergde niet al te veel van hem en zo had
hij tijd om zich aan veel, zeer veel literaire arbeid te wijden. In Nijmegen vond hij tot
zijn grote genoegen twee collega's met wie hij een ware verstandhouding bereikte:
de Hervormde predikant Willem Barnard (Guillaume van der Graft) en de Lutherse
dominee C.M. de Vries (Ted Logeman), beiden literaire mannen van kwaliteit met
wie hij samen kon werken. Het is denk ik, typerend voor Jan Wit dat veel, ja het
merendeel, van zijn literaire arbeid in deze jaren in opdracht ontstond. Hij was na
zijn afgezonderde jeugd werkelijk gelukkig een volwaardig mens te kunnen zijn in
de maatschappij en dat nog wel op zijn eigen, uitzonderlijke wijze; als Dichter, als
Vates, als Ziener! Hij schreef spelen voor de Christen Jonge Vrouwen Federatiet
de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, het NVV, het IKOR, enzovoorts. Lekespelen
die in de open lucht werden opgevoerd en veel succes hadden. Hij kon er zijn grote
inventiviteit in kwijt, zijn fantasie en humor.
Jan Wit wilde een Ziener zijn, een Dichter in opdracht, een toegewijde. Hij was
het ook in zijn diepzinnige en geestrijke poëzie waar hij zijn onuitputtelijke kennis
in toonde. Grote thema's daarin zijn liefde en pijn en dood - waar kan een dichter
anders over schrijven? Poëzie van een blinde waarin kennis, begrip en geheugen
het grote gemis aan zichtbare ervaring vergoedden. Uitermate spirituele poëzie, vol
met vondsten en verrassingen en onwaarschijnlijk knap gemaakt. Het is echter
moeilijk er ten volle recht aan te doen. In mijn jarenlange, innige vriendschap met
Jan Wit ben ik er diep van doordrongen hoe uitermate moeilijk het voor een ziende
is om de wereld van de blinde werkelijk te begrijpen. In alles wat wij zeggen en zelfs
denken is elk oordeel vooroordeel van het oog. En het is dan misschien wel waar
dat de poëzie van Jan Wit overdachte poëzie is, cerebrale poëzie zelfs waar de
romantische benadering moeilijk raad mee weet. Maar daarmee is toch eigenlijk
niets ten nadele van die poëzie gezegd. Ik heb langzamerhand begrepen hoe deze
poëzie, zo vol kennis en gedachten en vernuft en spel, voor een oogloos mens de
existentiële manier van omgaan
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met de onzichtbare omringende werkelijkheid is. Begrippen waarmee andere poëzie
gemeten wordt, zoals oorspronkelijkheid, of beeldenrijkdom, zijn hier niet toereikend.
De wereld van een blinde is een wereld van abstracte begrippen die niet tot leven
worden gewekt door aanschouwing, maar door bezinning. Dat is voor een mens
die kijken kan haast niet te begrijpen. Het medium taal krijgt dan immers een volstrekt
andere functie. De kracht van zulke poëzie moet dan welhaast liggen in
taalvaardigheid, taalvernuft. Een voorbeeld uit de bundel In den metalen stier (1954)
moge dit verduidelijken:

Anthropornithologie
De duivenmelker van de geest,
hoog op zijn zieleplat,
viert het doorlucht vuurvogelfeest
van de albasten stad.
Maar de kanarie Hartelust,
beneden, gorgelfluit:
‘het leven is: gekoosd, gekust,
gekuist, gekist en uit.’

Inhoudelijk gaat dat natuurlijk over de eeuwige spanning tussen geest en lichaam.
Dat was inderdaad een thema dat Jan Wit aansprak. Hij heeft zo intens van het
leven gehouden en er ook zo intens van genoten, en hij had een diep wantrouwen
tegen alle vergeestelijking, ‘de woelingen der hogere bedoelingen’ zoals hij het
graag spottend noemde. Hij wilde zo graag aards zijn; hij streefde er zo naar een
exquise indruk te maken, altijd fraai gekleed, met zijn beroemde rode en gouddraadse
vesten; hij was zo'n voortrefelijke gastronoom; hoezeer is de beste wijn een leven
lang aan hem besteed geweest.
Onder vrienden was hij bemind om zijn trouw, zijn geestrijke conversatie, zijn
hartelijkheid. Onder vrienden, een kleine kring. Hij was niet zo gesteld op de
mensheid in den brede. Dat vele van zijn vrienden gemotoriseerd werden was een
aangename verrijking van zijn leven, want hij hoefde dan niet meer in treinen en
bussen de meewarige woorden en goedbedoelde behulpzaamheid van onbekenden
aan te horen. Hij was kwetsbaar, overdreven zelfs, zoals dichters vaak zijn. Hij had
een sterke behoefte zich te verschuilen in een kleine kring; veilig te zijn voor de
grote wereld. Maar tegelijk wilde hij zich laten gelden, moest hij altijd bewijzen dat
hij als blinde niet de mindere was van de ziende. Alsof dat nodig was! Maar hij kon
het
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niet laten een soort overcompensatie te gebruiken, hij sprak steevast van dingen
die wel moesten opvallen in zijn mond. Hij nam graag afscheid met ‘tot ziens’ en
het werkwoord ‘kijken’ was hem lief:
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

En daarmee kom ik dan op wat denk ik toch het meest blijvende van al zijn werk is
geweest, zijn bijdrage aan het Liedboek voor de kerken. Haast van het begin af was
hij betrokken bij het werk aan de nieuwe psalmberijming, en toen wij als dichters in
1953 begonnen samen te komen op de Pietersberg in Oosterbeek was hij direct
van de partij en beleefde daar net als wij allen vele jaren een intens geluk van
vrienschap en creativiteit, altijd weer. De Hervormde Synode, gestimuleerd door
wijze mannen als Miskotte en Schroten (de eerste een hoogleraar in de dogmatiek
in Leiden, de ander een dominee van de Gereformeerde Bond) wilde dat dichters,
niet predikanten en onderwijzers, de nieuwe psalmberijming zouden maken, en
nodigde ons, Klaas Heeroma, Guillaume van der Graft, Jan Wit, Ad den Besten en
ondergetekende, jaren lang uit om onze vacanties door te brengen in Oosterbeek
in het genoemde conferentieoord. Daar verdiepten wij ons, geadviseerd door
theologen, Hebraïci, en muzikanten, eerst in het kostelijke werk van de
psalmberijming, later ook van het nieuwe gezangboek. Jan Wit kon daar al zijn
belemmeringen vergeten, helemaal zichzelf zijn en helemaal één van ons. Helemaal
gelukkig praten en wandelen en eten en drinken, een en al vernuft en plezier en
hartelijkheid en goedheid.
Idealiseer ik het achteraf? Ik geloof het niet. Dat het Liedboek gelukt is komt van
de vrede van die berg. Ik denk dat het voor ons allen één van de heerlijkste
ervaringen van ons leven is geweest. Wat Jan Wit bijdroeg, was, net als zijn eigen
poëzie, gekenmerkt door wat ik elders heb beschreven als ‘diepzinnige versimpeling’.
In een essay in de Mededelingen van het Instituut voor Liturgiewetenschap van de
Groningse universiteit dat ik schreef bij zijn afscheid als hoofdmedewerker voor
hymnologie in 1979, heb ik geprobeerd zijn werk als volgt te typeren: ‘Hij maakt zijn
taal, hij hamert zijn kennis en zijn gedachten, zijn ervaringen bovendien, samen in
een heldere eenheid, maar zo spreekt hij dan opeens, op zijn best, de simpele taal
van de stillen in den lande. Hij is oorspronkelijk door het niet te willen zijn. Hij sluit
zich nauw aan bij de taal van de traditie.’ Dat betekende dan ook dat hij op
meesterlijke wijze de dogmatiek tot leven bracht, de tegenstellingen daarin ver-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

236
zoende, verhelderde, omdat zijn eigen wezen zo helder was, zo wezenlijk
harmonieus; en dat ondanks zijn tekort. Hij was een denker en een dichter, en die
twee zaten elkaar niet dwars maar vulden elkaar aan. Op die manier was hij ook
vroom, op een harmonieuze, haast naïeve manier, meer bewust van zijn
afhankelijkheid dan de meeste mensen, tegelijk de menselijke waardigheid belijdend,
b.v. in zijn prachtige berijming van Deuteronomium 30:
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.

Het gevaar van een levensbericht door een vriend geschreven, is dat het teveel
idealiseert. Ik kan niet objectief zijn over een man die zo mijn vriend was. Als ik al
menselijke zwakheden weet, ieder mens eigen, dan vermeld ik ze hier niet, zoals
ik hoop dat men eens ook de mijne niet vermeldt. Wij moeten niet alles willen zeggen,
alles ontleden. Al ben ik subjectief, ik weet heel zeker dat mijn herinneringen aan
Jan Wit een groot element van waarheid bevatten. Hij was een onvergetelijk mens,
en we missen hem zeer.
Nog iets over zijn latere jaren. Die waren gevuld met vreugde en pijn. De eer van
een Gronings eredoctoraat in 1969 deed hem zeer wel, de benoeming tot hymnoloog
aan de theologische faculteit in Groningen in 1971 was een zegen. Zijn persoonlijk
leven kende problemen. In 1970 scheidde hij van zijn eerste vrouw en hertrouwde
met Johanna Cornelia Ribbers. Hij verhuisde naar Groningen en begon daar met
veel moed zijn nieuwe werk. Maar zijn gezondheid begon hem te begeven. Langzaam
werd het minder met hem. Allerlei kwalen maakten hem machteloos en dat was
droevig om aan te zien voor wie hem gekend had in zijn goede tijd: zo brilliant, zo
speels, zo vrolijk genietend van het leven. Helaas is er daardoor weinig werk meer
uit zijn handen gekomen, en al zijn grote plannen liepen op niets uit. ‘Ik vind het
leven niet zo fijn meer,’ zei hij in zijn laatste tijd. Maar ik zal nu niet schrijven dat de
dood zich gelukkig eindelijk over hem ontfermde - dat zou niet in zijn geest zijn. Als
er ontferming was, en dat is zo, dan was het van God. Maar nu praat ik over dingen
die de grenzen van een levensbeschrijving te buiten gaan. Zijn leven eindigde met
een zucht, na een wandeling in de tuin, op 26 augustus 1980. Een paar dagen later
werd hij begraven. Zijn vriend Willem Barnard voerde onvergetelijk het woord.
Het wezen van een mens is nooit geheel te vatten, van geen enkel mens. Eén
van de bijdragen van Jan Wit aan het Liedboek is een lied waarin hij ge-
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tracht heeft de algemene menselijke situatie te beschrijven. Voorbeeld daarbij was
voor hem het beroemde koorlied uit de Antigone van Sophokles: ‘Veel is geweldig
maar niets geweldiger dan de mens.’ Jan Wit handhaafde die gedachte, hij geloofde,
zoals gezegd, in de waardigheid van de mens, de sprekende mens, de taalmens.
‘Gij hebt hem aan het woord doen komen.’ Maar hij wist ook van de machteloosheid
van die mens: ‘hij is ten prooi aan duizend vrezen.’ Leest men dat lied goed dan
begrijpt men opeens dat die ‘condition humaine’ niet zomaar de algemeen menselijke
was, maar veel stringenter zijn eigen conditie weergaf, in en buiten de wereld - zijn
eigen lot:
Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgesloten,
gaat hij op alle dingenin.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen,
een onuitsprekelijke zin.
J.W. SCHULTE NORDHOLT

Noten
Voor de biografie van Jan Wit wordt verder verwezen naar: Witboek voor een vijftiger.
Haarlem, U.M. Holland, 1964 (een feestboek van Wit's vijftigste verjaardag onder
redactie van Ad den Besten en J.W. Schulte Nordholt; bevat onder meer twee
diepgaande beschouwingen over de dichter door W. Barnard en Th. J.M. Naastepad);
Th. J.M. Naastepad, Betoonde wijsheid, inleiding bij Jan Wit, Ministeriale, p.7-16;
Th. Govaart, Jan Wit in Een compendium van achtergrondinformatie bij de
vierhonderd een en negentig gezangen uit het Liedboek voor de kerken. Amsterdam,
Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting, 1977, p.1282-1288; A.C. Honders, Een
hymnoloog in een instituut. Jan Wit ten afscheid in Mededelingen van het Instituut
voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit te Groningen 13, juni 1979, p.16-23;
J.W. Schulte Nordholt, Er is maar één Jan Wit in Mededelingen van het Instituut
voor Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit te Groningen 13, juni 1979, p.24-37.

Voornaamste geschriften
Gedichten en liederen
Rites de passage. Amsterdam, U.M. Utrecht, 1950 (Windroos 7).
In den metalen stier. Amsterdam, U.M. Holland, 1954 (Windroos 31).
Revalidatie. Amsterdam, U.M. Holland, 1962 (Windroos 66).
Nederlandse gedachten en andere gedichten. Haarlem, U.M. Holland, 1965.
Ministeriale. Geestelijke liederen. Haarlem, U.M. Holland, 1966 (met inleiding van
Th. J.M. Naastepad).
Terwijl ik wacht wat mij de wereld doet. Verzamelde gedichten. Baarn, Bosch &
Keuning 1982.
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Spelen
Het bos der onbezorgde dieren. Utrecht, Christen Vrouwen Federatie, 1952.
Niemandsland. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1953.
De sleutel. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1954.
Emigranten. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1954 (met Guillaume
van der Graft en Ted Logeman).
De grote trek. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1954 (met Guillaume
van der Graft en Ted Logeman).
Maaltijd te middernacht. Utrecht. Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1954 (met
Guillaume van der Graft en Ted Logeman).
Laat ons mensen maken. Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond, 1955.
Leer de aarde te bewonen. Amsterdam, NVV, 1956.
Het is een oud hotel. IKOR, 1956 (met Guillaume van der Graft en Ted Logeman;
een Duitse vertaling verscheen onder de titel In einem alten Lokal. Stuttgart, 1960).
Gesprek onderweg. Amsterdam, Raad voor het Jeugdwerk van de Hervormde
Kerk, 1957 (Duitse vertaling: Zwischen den Stürmen. Stuttgart, z.j.).
Maarten Luther: Taal en teken. Een hervormingsspel. Amsterdam, Raad voor het
Jeugdwerk, (met Ted Logeman).
Afvaart naar Hesperia. IKOR, 1968.
Kracht van gewijsde. Utrecht, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale, 1958 (met
M.A. van Rhijn en D. Zevenbergen).

Vertalingen en bloemlezingen
Johannes Calvijn, De artikelen van de faculteit der heilige godgeleerdheid te Parijs.
Nijkerk, G.F. Callenbach.
Sterk als de dood. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1957 (naar Hooglied en Prediker;
met K.H. Kroon).
Noach op de wateren. Middeleeuws mysteriespel. Amstelveen, Casimirlyceum,
1966. (toonzetting Benjamin Britten).
Meer dan steen voelen. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1970 (bloemlezing over
blinden en blindheid; met J.W. Schulte Nordholt).
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Teipe, M.B., P.H. Ritter
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Wolfs O.P., S.P., W.A. Nolet
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Noten
* Dit is het tweede supplement op A.H.M.C. Kessen, Register op de levensberichten
van de leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1960.
Het eerste supplement (1960-1970) verscheen in het Jaarboek 1970-1971.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1980
Dankwoord door Oscar de Wit
Toen Hendrik de Vries de Van der Hoogt-prijs kreeg, won ik als jongen de eerste
prijs in een plaatselijke tekenwedstrijd. Dat was in 1948 en ik zal u straks vertellen
hoe het met die prijs van mij afliep. Droevig, dat verklap ik nu alvast, dan houd ik u
niet nodeloos in spanning en schep ik ook geen valse verwachtingen over de
structuur van mijn betoog. Die zal los zijn, misschien zelfs chaotisch. Telkens als ik
iets wil gaan vertellen schiet me iets anders te binnen. Mijn ervaringen lopen elkaar
voor de voeten en ik zou er maar beter over kunnen zwijgen. In plaats daarvan
ontwikkelde ik een stevige rancune tegenover goed lopende, spannende verhalen
vol betoverende samenhang en zin. Of ze grimmig zijn of melig maakt niets uit.
Vertrouwen doe ik ze niet. De grimmige schepen me af met ontreddering over hun
ware toedracht, die ongetwijfeld betekenislozer moet zijn geweest. De melige sieren
wellicht het pantoffel-idealisme van hen die hun pen verprutsen in stede van haar
daadwerkelijk te proberen, maar hebben elk spoor van ware toedracht uitgewist.
Trouwens, wat heb ik ermee te maken?
In 1948 woedde er een koude oorlog. De Korzecs van die dagen wezen met een
beschuldigende vinger naar de Sovjet-Unie. Doch zelfs als ze niet wezen vergaten
ze (vanzelfsprekend te goeder trouw) over de rol van de Verenigde Staten te
schrijven. De Amerikaanse oorlogszucht kwam niet uit de lucht vallen. Die werd
veroorzaakt door sterke teruggang van de winst op aanmaak van en handel in
wapens, door het wegvallen van traditionele afzetmarkten, door miskenning van de
Russische behoefte aan een territoriale veiligheidsgordel en door een aantal andere
factoren. De oorlog ging gepaard met een enorme hetze tegen alles wat
communistisch heette te zijn. Iedereen, die weleens grapte over andermans dood,
kwajongensongein over iemands uiterlijk verkocht, met vuile handen aan tafel
verscheen, in De Lach schreef (de Haagse Post van toen), een rijm bedacht of
verzuimde te bedenken, kon er op rekenen ervan verdacht te worden
staatsgevaarlijke sympathieën te koesteren. Wie toen had durven dichten ‘Hier ligt
Reve, lang zal ie leve!’ zou Poot misschien overtroffen hebben maar zeker op de
elektrische stoel zijn beland (al verstond McCarthy geen Nederlands en schiet de
literatuur er niets mee op). In de Verenigde Staten verlamden de zogeheten
commissies voor onamerikaanse activiteiten, in één waarvan ook Reagan zitting
had, iedere normale voortgang van het
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maatschappelijk leven. Het was het jaar van de ‘blokkade van Berlijn’, van de
geallieerde luchtbrug, van de tweede politionele actie, van de stichting van Israël,
van de moord op Gandhi en van de troonsafstand van Wilhelmina. De kranten
stonden vol over de Marshallhulp, de tien miljoen inwoners die we hadden gekregen,
de gouden benen van Fanny Blankers-Koen, de zomerse hitte, dode bladeren, een
ruim vallende New Look en de koffie die alsmaar op de bon bleef. Het verlies van
Indië zou ons land vele met bloemetjes versierde ereboogjes opleveren en de
literatuur verrijken met Ik heb altijd gelijk (1951); zowat de enige belangrijke roman
uit die periode met een duidelijke politieke lading en dus vanzelfsprekend ontbrekend
in de onlangs door de kronkelluis Nuis geleverde, verheffende, beschouwing over
Politiek in de literatuur (Bzzlletin 77, juni 1980). Slamat djalan sobat kras! De
na-oorlogse verhoudingen vroegen om een nieuw beleid. Om een ‘New Look’, een
nieuwe koningin, nieuwe relaties met de overzeese gebiedsdelen, een nieuw,
verenigd Europa, nieuwe griffels, schone leien (1954). Toch tekende zich al in de
eerste rooms-rode coalitie het herstel af van de vooroorlogse verhoudingen (al
beweerden de Trompen uit die tijd dat er geen sprake was van restauratieve
tendensen).
Wie door een louter culturele bril terugblikt raakt gemakkelijk verblind door het
revolutionaire elan van de na-oorlogse kunstrichtingen. Zonder die bril valt wat
makkelijker in te zien dat dit elan niet zozeer veroorzaakt werd door de voorwaartse
sprong van een aantal begaafde schilders en dichters alswel door de achterwaartse
stap van een door de oorlog volledig geïsoleerd publiek (dat in de schok der
verbijstering een leegte schiep, waarin de kunstenaars hun eigen fantoom
voorbijgleden).
Overdrijf ik? Ongetwijfeld. Het gaat hier trouwens niet om bijval aan de malle
theses van hen die aan levitatie doen door hun voorgangers de Parnassus af te
trekken. Het gaat om inzicht in de functie van artistiek werk in een democratische
samenleving. Het gaat om inzicht in de positie van de kunstenaar in die samenleving.
Om eventuele discrepanties in de hem door partijleiders en hun culturele vazallen
voorgespiegelde plaats en zijn reële situatie. Om inzicht in het scheppingsproces
(of dat nu hovaardig en romantisch ‘getob’ wordt genoemd of nederig en voorbarig
‘produktie van bewustzijn’). Het gaat om inzicht in de marktmechanismen die de
produktie van kunst bepalen. Het gaat om inzicht in de functie en positie van de
consument van kunstwaar.
Het zijn de hieruit voortvloeiende vragen die ons, kunstenaars, regelmatig om
antwoord smeken. Tevergeefs. Aan hun lot overgelaten door de
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bekvechters, ijdeltuiten en zwetsers van de sinds lang tot vluchtheuvel ingekrompen
Parnassus zijn zij, hoe kan 't anders, vervuld geraakt van wraakzucht. De ganzen
die zich zwanen wanen bleven doof voor hun gekerm. Ze kwaakten en klapperden,
streken hun veertjes op, spetterden en krioelden, bol van onverstand, in 't wierrijk
mandarijnenland. Daarom sloten die sprekende vragen lang geleden een
monsterverbond. In het geniep verenigd brengen ze af en toe, als het hun uitkomt,
onze verbeelding aan de macht. Maar zodra de watervogels hun ijdel spel staken
om zich toe te eigenen wat zelfs zwanen niet toekomt (een vrijheid gebouwd op
rook en valse hoop), laten ze ons met een grijnslach van voldoening in de steek.
Hoe komt het toch dat wij telkens opnieuw de illusie kunnen koesteren een
revolutionaire creatieve vrijheid te hebben veroverd waar we in werkelijkheid niets
wonnen dan een beetje ruimte om het zoveelste beeld van onze onmacht aan de
geschiedenis toe te voegen?
Op het moment dat Marsman ontgoocheld het overlijdensbericht van het vitalisme
opstelde ontplofte er een bom op Hr. Ms. De Zeven Provinciën, heerste er
wereldcrisis en veroverden de nationaal-socialisten in Duitsland de macht. Terwijl
de experimentele dichters proefondervindelijke poëzie schreven, verwikkeld in een
taalkundige klassenstrijd, vochten honderdduizenden Nederlandse soldaten in
Indonesië, begon de oorlog in Korea en werden de Rosenbergs geëlektrokuteerd
(1953). En toen Bericht aan de rattenkoning verscheen, voltrokken zich, en dan
beperk ik me nu maar tot Nederland, in datzelfde jaar (1966) belangrijke wijzigingen
in de economische ontwikkelingen van ons land. Overbestedingen, miljoenen-tekorten
op de betalingsbalans brachten een monetaire krapte teweeg en zorgden voor rappe
stijging van de rentevoet. Eind december 1966 registreerden de arbeidsbureaus
ineens tachtigduizend werkelozen. De eerste tekenen van de huidige crisis
(december 1980 vreest men driehonderdduizend werkelozen te zullen tellen)
kondigden zich aan. Men sprak toen nog van arbeidsreserve. Het rijmt op loon
derven, werkeloos rondzwerven, maar ik mag sterven als ik het in de poëzie van
die tijd ben tegengekomen.
Hoe komt het nu dat kunstenaars die een nieuw gezichtspunt aan hun tijd trachten
toe te voegen en daarbij een sprong in de toekomst niet schuwen zo vaak koers
zetten op verkeerde tijdssignalen? Wordt hun blikveld bepaald door de marginale
positie die zij in de maatschappij innemen? Is deze positie marginaal?
Tobben, scheppen, produceren... Er zijn in Nederland naar schatting zo'n
achthonderdvijftig schrijvers. Daaronder bevinden zich, eveneens
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naar schatting, vierhonderd literaire auteurs. In Frankrijk, een veel groter land met
bijna viermaal zoveel inwoners, ook een democratie, schat men het aantal schrijvers
op veertigduizend. Hoeveel hiervan literair werk leveren is me onbekend.
Zowel in Nederland als in Frankrijk kan de overgrote meerderheid van de schrijvers
niet leven van haar literaire produktie. In Nederland kunnen zestig van de
achthondervijftig schrijvers rondkomen van hun werk, dat is ruim zeven procent. In
Frankrijk kunnen drieduizend van de veertigduizend schrijvers van hun werk leven,
oftewel zeven en een half procent. Tien Nederlandse schrijvers toucheren een
inkomen uit royalties groter dan het modale, dat wil zeggen ruim een procent van
het totale aantal Nederlandse auteurs kan er goed van rondkomen. Duizend Franse
auteurs zitten boven het modale inkomen, dat wil zeggen twee en een half procent
van het totaal aan Franse auteurs kan er ruim van leven.
Het grootste deel van de ‘culturele of artistieke bovenlaag’ van twee democratische
samenlevingen is dus voor zijn levensonderhoud aangewezen op inkomsten uit
nevenwerkzaamheden en/of op inkomsten uit fondsen. In 1974 bleek het gemiddelde
inkomen van zo'n vijfentwintig Nederlandse schrijvers 22.500 gulden te bedragen.
Als psycholoog of zeg als vertegenwoordiger van de gesalarieerde
‘wetenschappelijke bovenlaag’ verdiende ik dat jaar het driedubbele.
Hoewel een Franse staatsburger een ongeveer tienmaal grotere kans loopt
schrijver te worden dan een Nederlandse staatsburger hebben burgers uit beide
landen, eenmaal schrijver geworden, dezelfde minimale kansen op redelijke
arbeidsinkomsten. Leest men het belang dat beide samenlevingen aan hun artistieke
of culturele bovenlaag toekennen dus uit de cijfers omtrent haar materiële
omstandigheden af - nog altijd bruikbare parameters - dan mag dit belang zonder
veel overdrijving nul komma nul genoemd worden. Toegegeven, voor circa veertig
procent wordt het auteursinkomen in Nederland via subsidie uit overheidsgelden
geregeld, maar, zoals gezegd, het blijft laag. De subsidie lenigt de ergste nood. Van
welvaart is geen sprake en het beroep bezit dan ook een lage sociale status. De
Fransman zegt: ‘La création n'est pas rentable’.
Wat betekent dit voor het arbeids- of scheppingsproces? Het betekent vooral dat
dit proces vlug moet verlopen en liefst nog vlugger. Tijd voor de broodnodige
accumulatie van levenservaring, voor bronnenonderzoek en literatuurstudie, voor
stijloefeningen en reflectie op het werk is schaars aan het worden. Lezingen hier,
kolommetjes daar, lessen hier, forums daar.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

265
En zo niet dan producèren! Als het even kan vijf à zes romans en/of verhalenbundels
per jaar. Want de door mij hier vaak aangehaalde, onvolprezen, Coenen berekent
dat een schrijver met een standaardcontract (tien procent royalty) en een
boekenoplage van vijfduizend (looptijd twee jaar) twéé literaire titels per jaar moet
produceren om een inkomen van 10.000 gulden te verdienen. Gewaarschuwd zijn
Flauberts in spé. Wordt generalist/columnist of specialist, maar vooral geen
romancier/realist.
De gevolgen van dit toch wel drastisch bekorte arbeids- of scheppingsproces
uiten zich in stofverschraling en stofverschaling. Er is sprake van 1. een
hyperbolische preoccupatie met het eigen innerlijk dat ‘tobberig’ wordt gadegeslagen,
zogenaamd om wezenlijke dingen op te sporen, maar in feite om op een koopje
aan wat (verschaalde) stof te kunnen komen; 2. een freewheelen op een beperkte
- eveneens zonder veel kosten en moeite te verkrijgen - hoeveelheid (vrijetijds)
ervaringen van overwegend romantische aard, dat naar de maatschappij toe nog
eens extra rolbevestigend werkt en het beeld bestendigt van de kunstenaar als
expert van de vrijetijd en van de passies, kortom de kunstenaar als bohémien; en
3. een bij voorbaat afzien van de mogelijkheid samenhangen in de werkelijkheid
aan te brengen mitsgaders een betreurenswaardige vlucht in afwijzend taalgebruik.
Tijd dringt ook mij voort. Ik kan niet bij al het te berde gebrachte blijven stilstaan.
Het is bovendien geen eenmansarbeid, maar een vraagstuk dat ons allen aangaat.
Laat ik daarom besluiten met enkele toelichtingen op wat ik onder punt 2 opnoemde.
Ik duik dan weer eventjes in de statistieken terug.
Steekproefonderzoek levert voor Nederland, over een periode van tien jaar
genomen, het beeld van een vrij stabiele leesmarkt. Zeventig procent van de
volwassen bevolking kan tot de boekenlezers worden gerekend. Ze zullen niet
allemaal Musil lezen, maar ze lezen. In Frankrijk leest negenenzestig procent van
de volwassenen. Eenendertig procent van de ondervraagde Fransen geeft te kennen
nooit een boek te lezen. Achtendertig procent van de Fransen zegt méér dan één
boek per maand te lezen. Zowel in Nederland als in Frankrijk wordt er door de
consument meer vrijetijd besteed aan het lezen van kranten en tijdschriften dan aan
het lezen van boeken.
Omdat de Franse statistici de gegevens over vrijetijdsbesteding opsplitsten over
de verschillende beroepsgroepen en sociale niveaus kun je zien dat de verschillen
in vrijetijdsbesteding tussen de gegoede burgermilieus
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en de arbeidersmilieus juist bij het boekenlezen tamelijk groot zijn. De gegoede
Fransman en de Franse arbeider hebben dezelfde belangstelling voor krantenlezen,
bezoek aan variété, music-hall, circus, enzovoort. Maar de gegoede burger gaat in
groter getal naar concert en theater en leest frequenter boeken.
Omdat de Nederlandse statistici de vrijetijdsgegevens over mannen en vrouwen
verdeelden kun je zien dat meer vrouwen lezen dan mannen. Dat vrouwen iets meer
wandelen en ietsje meer naar concert en schouwburg gaan. Je kunt ook zien dat
mannen ietsje meer in musea en galerieën rondhangen en alle records breken bij
het bezoek aan sportveld en café
Wie dus auteur is hoort te weten dat hij of zij de meeste kans loopt een vrouwelijke
lezer uit de gegoede klasse onder zijn of haar boekenconsumenten aan te treffen.
Alleen domoren roepen bij dit soort gegevens uit: ‘Dat kon ik op mijn vingers natellen!’
of ‘Wat heb ik daar in godsnaam mee te maken?’ Helaas zijn er vele domme
schrijvers en schrijfsters. Doch dit terzijde.
Sportveld en café. Blijkbaar een mannenwereld. Een wereld van vrijetijd. Van
relatieve welvaart en relatieve armoe. Van halve bohémiens. Van verschaalde
romantiek. Van televisiebeelden. Een wereld van literatuureluur. Titels als
Kroeglopen, Kinderen van een dode keeper, De angst van de doelman voor de
strafschop, Leve het bruine monster, Dag en nacht geopend spreken voor zichzelf.
(En dan laat ik een aantal variabelen als opleiding van de auteur, leeftijd, achtergrond,
maar buiten beschouwing). Wie intussen mocht willen tegenwerpen dat titels lang
niet altijd de lading dekken, geef ik bij voorbaat groot gelijk. Heel veel verhalen,
novellen en romans gaan over kleinschalige vrijetijdsbelevenissen zonder dat zulks
in de titel tot uiting komt.
Heren van de jury, ik dank u voor uw voordracht. Met geen van u onderhoud ik
persoonlijke betrekkingen. Geen van u heb ik bij mijn weten ooit ontmoet. Met geen
van u ben ik zakelijk verbonden. Ik kon dus met oprechte verbazing en ontroering
kennis nemen van uw oordeel. Ik weet wel zeker dat dit oordeel u niet door iedereen
in dank zal worden afgenomen. Laatst las ik nog dat Baron Alfred Oliebol Kossmann
(hij die mèt Heine niet van naamgrappen houdt) zich beklaagde over het
toekenningspeil van deze ééns door hem gewonnen prijs. Laat ik u daarom
1
verzekeren dat het niet mijn gewoonte is een ooit bewoond nest te bevuilen.
Dames en heren van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, ik dank u
voor de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
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1980. De prijs die aan de toekenning vastzit bedraagt duizend gulden. Ik had liever
meer gehad, al zeg ik het zelf. Nu de zaken staan zoals ze staan leek het me een
goed idee u iets van gelijke waarde terug te geven. Daarom schenk ik u een map
met vier prenten op watervast papier. Het gaat om vier variaties op het gezicht van
Eduard Douwes Dekker. Eerdaags zal ik u de map met twee van deze variaties,
Sjaalman en Multatuli zelf, toezenden. Woutertje Pieterse en Max Havelaar krijgt u
er volgend jaar bij. Daar ben ik nog mee bezig.
Blijven er nog twee dingen over. Zoals u wellicht weet sleet ik mijn jongensjaren
in Doorn. Op een kwade dag won ik daar de eerste prijs in een tekenwedstrijd. Dat
vertelde ik al aan het begin van mijn dankwoord. Mijn pleegvader hield niet van
prijzen en lintjes. Gescherpt in vernederende gevechten vreesde zijn (dramatisch)
bewustzijn teleurstellingen en onrechtvaardigheden. ‘Koper en blik voor de arme,
goud en zilver voor de rijke’, placht hij te zeggen. Maar mijn pleegmoeder, die een
nooit helemaal opgegeven meisjesdrang naar het hogere koesterde, had me toch
voor deelname aangemeld. De echtelijke disputen, die hieruit voortvloeiden, brachten
voor het eerst wat historische beweging in de roerige tijdloosheid van mijn jeugd.
‘Waarom,’ vroeg ik me af, ‘wil Opa niet dat ik aan een wedstrijd meedoe?’ ‘Waarom
krijgen rijken goud en armen blik?’ Ik bespaar u de antwoorden op deze vragen. Ze
schonken mijn onnozel bewustzijn destijds zijn eerste gedragsbeelden. De prijs ging
die middag echter naar een ander. Machteloos moest ik toezien hoe grote mensen
van alles en nog wat bedisselden, terwijl het van begin af aan duidelijk was dat ze
het mis hadden. Opa kreeg gelijk, want mijn prijsrover was een NSB-jong uit een
rijkeluisgezin.
Toen ik dus op een gegeven dag te horen kreeg dat ik de Van der Hoogt-prijs in
levenden lijve in ontvangst moest gaan nemen overvielen me sombere
voorgevoelens. Welke oplichter zou er nu weer een onverdiende prijs voor m'n neus
wegkapen? Ik dacht er het mijne van tot me inviel dat die duizend gulden nu juist
weer een goede garantie voor de afwezigheid van kapers zou betekenen. Prijsrovers
zijn fortuinzoekers, dus treft men ze aan waar duizendjes worden uitgereikt. Deze
overwegingen stelden me weer gerust. Vandaar dat ik hier sta.
Toen u mij om suggesties voor deze avond vroeg heb ik u voorgesteld een forum
te beleggen over de betekenis van Du Perron voor de huidige generaties. Men kan
twijfelen aan het nut van forums en dergelijke, maar de avond zou toch plaats vinden,
dus waarom niet? De keuze van Du Perron
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lag voor de hand. Ik houd hem voor de meest complete schrijver die het Nederlandse
taalgebied in de twintigste eeuw heeft voortgebracht. Hij verdedigde een aantal
zaken, hoe kwetsbaar en vaag dan ook omschreven. Maar liet zich tegelijkertijd niet
misleiden door de tekens van zijn tijd. Hij verdedigde zonder valse hoop te koesteren.
Nochtans trad er na de tweede wereldoorlog een breuk op in de waardering voor
zijn werk. Men kan slechts gissen naar de oorzaken. Du Perron hoort evenals Ter
Braak bij een vooroorlogse generatie schrijvers afkomstig uit het patriciaat. De
naoorlogse periode bracht auteurs voort uit de kleinburgerij. Vermoedelijk veranderde,
met de toename van de Nederlandse bevolking en de wat grotere doorstroming van
de kleinburgerlijke elite naar de ‘culturele bovenlagen’ van onze samenleving, ook
het lezerspubliek. Du Perron was echter niet alleen Indischman en regentenzoon,
hij was ook een schrijver die tijdens een wereldcrisis tot ontplooiing kwam en de
opkomst van het fascisme meemaakte. In de zestiger jaren heerste er bij ons
economische welvaart en politieke ontspanning. In die jaren kon iemand als Andreas
Burnier gemakkelijk menen dat Ter Braak en Du Perron, ofschoon heilig, afgedaan
hadden. We leven echter opnieuw in een tijd van opkomend fascisme en
economische malaise. Het leek me daarom interessant om, getoetst aan
verschillende gezichtspunten, te zien in hoeverre die ‘vergetelheid’ reëel is en in
hoeverre slechts een conjunctureel dieptepunt, bepaald door de hebbelijkheden
van de dag.
Dank u.

Noten
* Uitgesproken op 28 november 1980 in de aula van het Stedelijk Museum te
Amsterdam.

Eindnoten:
1 Alfred Kossmann schrijft in Het Vrije Volk van zaterdag 4 oktober 1980 over literaire prijzen
onder andere het volgende: ‘De Van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde maakt een moeilijke periode door. Hij is bedoeld als aanmoediging en gesticht toen
er nog weinig prijzen waren. Er is voor zo'n prijs teveel concurrentie gekomen; en de laatste
jaren wordt hij gegeven aan mannen van middelbare leeftijd die miskend worden geacht, een
twijfelachtige eer dunkt me.’ Om nu deze uitspraak eens op zijn ware merites te kunnen
beoordelen berekende ik de gemiddelde leeftijd van dertig prijswinnaars over de afgelopen
drieëndertig jaar - vanaf 1948, jaar waarmee ik m'n dankwoord begonnen ben. Van drie auteurs
(W.J. van der Molen, Wim Huyskes en Breyten Breytenbach) kon ik de leeftijd ten tijde van hun
uitverkiezing zo gauw niet achterhalen, doch borelinkskes die het beeld volledig vertekenen
zullen het niet geweest zijn. Deze kleine marge van onzekerheid gun ik Kossmann van harte.
De gemiddelde leeftijd van dertig prijswinnaars was 37,5666, afgerond 38 jaar. Over de laatste
4 jaar bedroeg de gemiddelde leeftijd daarentegen 37,7777 afgerond 38 jaar! Hans Tentije, die
het jaar voor mij de Van der Hoogt-prijs kreeg, was 35 jaar op dat moment en lag dus qua leeftijd
onder het gemiddelde, Ik was 44 jaar toen ik de prijs kreeg en werd dat jaar 45. De oudste
prijswinnaar (vanaf '48) was J. Presser, die 58 jaar was toen hij in 1957 met De nacht der
Girondijnen de prijs won!
Onder meer geraadpleegde literatuur
Daniel Yergin, Shattered Peace: The Origins of the Cold War and the National Security State.
Boston, Houghton Mifflin Company, 1977.
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Wilfried Loth, Die Teilung der Welt. Geschichte des Kalten Krieges 1941-1955. Weltgeschichte
des 20. Jahrhunderts. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980.
Noam Chomsky and Edward S. Herman, The Washington Connection and Third World Fascism.
The Political Economy of Human Rights. Vol I Montreal Black Rose Books, 1979.
Internationales Handbuch. Munzinger Archiv/Archiv für publizistische Arbeit, Ravensburg, 1980.
Statistisch Zakboek 1979, Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Staatsdrukkerij,
1979.
A.W.M. Coenen, Het literaire boek. Leiden, Stichting Research voor Beleid, 1980.
Le Matin de Paris, Numéro spécial, juin 1980: ‘Des Mots’, daarin: Caroline Alexander, Enquête
‘L'industrie du mot’, 1980.
Données statistiques sur l'édition de livres en France (année 1979). Paris, Syndicat national de
l'édition, août 1980.
Stichting Fonds voor de Letteren, Verslag over het jaar 1978.
Gérard Montassier, Le fait culturel, es créateurs, l'industrie culturelle, la culture pour quoi faire
et pour qui. Paris, Fayard, 1980.
Daniel Wilhelm, Maurice Blanchot: la voix narrative, Paris, Union Générale d'Editions, 1974.
Alfred Kossmann in Het Vrije Volk, 9.6.'79; 16.6.'79; 23.6.'79; 30.8.'80; 4.10.'80 (Over literaire
prijzen). Het Vrije Volk, 11.10.'80 (Onderscheidingen en eerbetoon).
Andreas Burnier, Poëzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen. Amsterdam, Querido,
1974, p.87 vlg.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1981
Advies van de jury voor de toekenning
In 1980 werd de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs toegekend aan een prozawerk,
Oscar de Wits Met koele obsessie. Dit jaar heeft de Commissie daarom haar
aandacht gericht op de poëzie. Ze heeft zich daarbij, om recht te doen aan het
aanmoedigingskarakter van de prijs, beperkt tot dichters van wie ten hoogste twee
bundels zijn verschenen en tot publikaties uit de jaren 1979 en 1980.
De Commissie is unaniem en met enthousiasme gekomen tot het advies, de Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1981 toe te kennen aan Eva Gerlach, voor haar in
1979 verschenen bundel Verder geen leed.
Verder geen leed is het debuut van Eva Gerlach. Het is verwonderlijk, dat deze
sterke eerste bundel zo weinig aandacht heeft gekregen van de kritiek.
Uitzonderingen waren J.B. Charles, die er zijn eigen eenmansprijs aan toekende,
en J. Bernlef, die de cyclus Een heer in een ver land uit de bundel vermeldde in zijn
afscheidsartikel in de Haagse Post van 1 maart 1980 (Bernlefs eigen bloemlezing).
Eigenschappen van Eva Gerlach's poëzie die onmiddellijk opvallen zijn de
helderheid, de aandacht voor de vorm en het gebruik van exacte, concrete beelden.
De gedichten proberen geen diepte te suggereren door duister woordgebruik; ze
zijn op het eerste gezicht verrassend eenvoudig, al beschikt de dichteres over een
groot arsenaal aan weinig gangbare woorden. Nooit sentimenteel, stelt Eva Gerlach
met een emotie die wordt beheerst door de zorgvuldige vorm een aantal vrij klassieke
thema's (jeugd, herinneringen aan de ouders, angst, dood, religie) aan de orde. De
merkwaardige diepte van de gedichten lijkt van onder de heldere oppervlakte te
komen, zoals in deze herinnering aan de moeder in de cyclus Gevaert Ridax:
Vannacht reed je de kamer in, je droeg
een gele jurk, die liet je boezem bloot.
Ik zei ‘Je bent verdomme twee jaar dood,
ga maar weer weg’; je stapte af en vroeg
‘Ben ik je moeder niet, op wie je joeg
met je schepnet, je mond vol woorden, vroeg
en spade? Kom maar gauw op schoot.’
Ik klom en klom maar god, wat was je groot.
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Verder geen leed bestaat uit zeven reeksen gedichten: Tiger Moth, Eeuwig leven,
Gevaert Ridax, Een heer in een ver land, Een metgezel, De gording rot en Hai Boer
Hai. Opvallend is de eenheid van techniek in deze reeksen; op slechts enkele
plaatsen wijken de gedichten af van hun vaste vorm van twee maal vier regels. Toch
maakt deze vorm nergens de indruk, doel op zichzelf te zijn geworden; binnen het
vaste patroon ontwikkelt Eva Gerlach een grote variatie aan rijmschema's en een
sterke welluidendheid.
Typerend voor zowel de gedichten afzonderlijk als voor de reeksen én de hele
bundel is de steeds weer terugkerende opgaande lijn, die wordt afgebroken door
de val van de ontgoocheling, de vernietiging van de droom; als een verrassing komt
daardoor in de laatste cyclus een bijna baldadige doorbreking van dat patroon in
het slotgedicht. Het ‘val’ motief is in de eerste cyclus, Tiger Moth, een reeks beelden
van kinderervaringen, zelfs letterlijk het einde van de illusie van vliegen:
Mijn Tiger Moth, die mussen in kon halen.
Op honderd meter raakte hij in een vrille.
Ik zag hem als een dor blad omlaagspiralen
naar het akkerland, waar hij aan stukken viel,

maar ook in de volgende cycli lijkt steeds het opgebouwde wereldbeeld af te
brokkelen tot verlies en dood. Aangrijpend is de kinderlijke ervaring van de dood
verbeeld in het derde gedicht van de tweede cyclus, Eeuwig leven:
Ik had een kistje (Schimmelpenninck, Flor
Fina, Assortiment), daarin bewaarde ik
wat mij angst aanjoeg: hagedissestaarten,
een slangevel, het skelet van een boktor.
Als ik ernaar keek trok een optocht voorbij,
het ging alles één kant uit, je kon het niet keren
of tegenhouden. - Ook ik bevond mij
in doodsgevaar; steeds groeide ik uit mijn kleren.

De sterkste kant van Eva Gerlach's poëzie is misschien wel, dat deze ‘grote’ thema's
zonder enige sentimentaliteit worden verwoord; de steeds aanwezige ironie en het
houvast van de overwogen vorm suggereren een levenskracht die het mogelijk
maakt na elke val de stijgende lijn weer op te nemen. Een hoogtepunt van de bundel
is, na Gevaert Ridax, waarin tedere en bittere herinneringen aan de moeder worden
opgeroepen, de evocatie van de vader in Een heer in een ver land:
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Mijn vader was een heer in een ver land.
Hij belde nooit meer op. Hij wou daar blijven.
Ik schreef zijn naam met ballpoint in mijn hand.
Toen hij mijn vriend was, kon ik nog niet schrijven.

In Een metgezel lijkt de val uit het vertrouwen in het leven en in medemensen te
definitief voor herstel:
Je duwde me op totdat ik vaart kreeg. Wind
sloeg bij het naar voren zwaaien in mijn ogen,
terug was het of ze werden weggezogen
uit mijn gezicht. Beneden was ik blind,
boven een valk, die aan de hemel hing
en het land overzag, een bos als riet,
een toren als een zeil daarachter. ‘Spring’
riep je, en ik sprong. Je ving me niet.

De reeks De gording rot geeft beelden uit het leven van oude mensen, die deze
teleurstelling bevestigen met een toon van gelatenheid:
Hij zit in groot tenue op het bankstel
achter de glasgordijnen uit te drogen.
Hij eet niet meer. ‘Ik heb het zat.’ Wij mogen
geen dokter bellen. ‘Ik geloof het wel.’

De sterke compositie van de bundel als geheel komt tot uiting in de laatste cyclus,
Hai Boer Hai, waarin de stijgende lijn, zij het met minder illusies en met een alles
doordringende ironie, weer wordt opgenomen. ‘Plus vous avez de difficultés | plus
vous vous surpasses’, zegt iemand in het tweede gedicht van deze reeks. Er is
voorwaar leed genoeg aanwezig in de gedichten van Eva Gerlach om de wens
‘Verder geen leed’ van de titel te rechtvaardigen; de poging om met littekens en al
verder te leven wordt in het laatste gedicht van de bundel verwoord met een haast
baldadige opgewektheid die in de Nederlandse poëzie zeldzaam is:
Het vriest. Het gras wordt zwart. Ik hou niet meer
zoveel van je als vroeger, Heer. Ik ken je
beter, dat zal het zijn. Toch, met dit weer
wordt het mij koud om het hart. Kom op, waar ben je?Als ik de kans maar kon berekenen
dat ik je tref. Je zou de bank zien springen,
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en het zou niets voor ons betekenen.
Wij zouden buiten ‘Hai Boer Hai’ gaan zingen.

Het zijn de hierboven veel te kort aangeduide eigenschappen van dit debuut van
Eva Gerlach, opvallend in het landschap van de huidige Nederlandse poëzie, die
voor de Commissie aanleiding zijn geweest tot het advies Verder geen leed te
bekronen.
De Commissie voor schone letteren, (w.g.) Judith Herzberg, Willem van Toorn, Eddy
van Vliet, Anne S. Wadman
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1981
Advies van de jury voor de toekenning
Overeenkomstig het reglement voor de Dr. Wijnaendts Francken-prijs had de jury
ditmaal tot taak een werk ter bekroning voor te dragen op het gebied van ‘essays
en litteraire critiek’. Evenals voorgaande jury's moest zij vaststellen dat zij zich niet
in staat kon achten alles wat in de vier jaar, voorafgaande aan het jaar waarin de
prijs wordt toegekend, aan essayistisch en literair-kritisch werk werd gepubliceerd,
te overzien, laat staan alle publikaties op hun waarde te beoordelen. Ofschoon het
reglement ook de mogelijkheid biedt, werk te bekronen dat in tijdschriften, week- of
dagbladen is verschenen, heeft de jury zich noodgedwongen en tot haar spijt moeten
beperken tot publikaties in boekvorm. Terzijde mag de jury misschien opmerken
dat zij het zinvol acht, een prijs in te stellen die uitsluitend bedoeld is om ongebundeld
werk te bekronen.
Het genre van de literaire kritiek lijkt gemakkelijker af te bakenen dan dat van de
essayistiek. Zal het bij de literaire kritiek in het algemeen gaan om beschouwingen
over één of meer teksten van één of meer auteurs, bij het essay blijken de te kiezen
onderwerpen onuitputtelijk. De jury sluit zich daarom graag aan bij de voorzichtige
omschrijving die de jury in 1973 van het essay als genre heeft willen geven, namelijk
dat ‘dit soort beschouwingen wordt gekenmerkt door een duidelijk persoonlijk
gekleurde, niet volgens rigoureuze, strikt wetenschappelijke methoden controleerbaar
gemaakte, visie op een problematiek, waarbij veelal morele criteria in het spel zijn;
door een op lichtvoetige wijze gehanteerde eruditie, en door een verrassende,
spirituele en overtuigende betoogtrant.’ Uitgaande van deze omschrijving heeft de
jury behalve aan min of meer ‘klassieke’ essays ook willen denken aan essayistisch
getinte interviews en het beknopte essay dat veelal ‘column’ wordt genoemd, hetgeen
haar taak er niet eenvoudiger op heeft gemaakt.
Na rijp beraad heeft de jury zich ermee kunnen verenigen aan het bestuur ter
bekroning voor te dragen de schrijver Jeroen Brouwers, die in de vier jaren
voorafgaande aan 1981 een aanzienlijke activiteit heeft ontplooid zowel op het
gebied van de essayistiek als dat van de literaire kritiek. In zijn bundel Kladboek,
die naast polemieken en opstellen ook nauw met de literatuur verweven
herinneringen bevat en representatief mag heten voor zijn werkzaamheden op
bovengenoemde terreinen, toont Jeroen Brouwers
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zich een gedreven, strijdvaardig en gewetensvol verdediger van literaire waarden.
Zelf omschreef hij zijn werkwijze als volgt: ‘Een polemiek ontstaat niet zomaar uit
het opschrijven van grieven en haatgevoelens, maar begint met een zo conscientieus
mogelijk onderzoek - aan de hand van boeken en documenten - naar datgene wat
je wilt aanklagen. Aan de basis van mijn polemiek ligt altijd diepgaande studie, want
het gaat om de waarheid.’ (Trouw, 4 september 1979). Jeroen Brouwers kiest voor
een subjectieve benadering van literatuur, met de volledige inzet van zijn
persoonlijkheid. Hij weet zijn polemische positie niet alleen overtuigend te verdedigen,
maar slaagt er ook in zijn gelijk te relativeren door zich zichtbaar en daardoor
kwetsbaar op te stellen. De felheid van zijn polemisch proza wordt gerelativeerd
door de humor waarmee hij zijn standpunt onderstreept. Jeroen Brouwers komt op
voor de esthetische waarde van literatuur, in een tijd dat deze van verschillende
zijden in diskrediet wordt gebracht. Hij trekt van leer tegen slordige auteurs omdat
hij zuiver taalgebruik als een vorm van authenticiteit beschouwt. Dat standpunt
weerspiegelt zich ook in zijn stijl, gekenmerkt door virtuositeit, trefzekerheid, een
rijke woordenschat en een grote mate van helderheid; met alle middelen die hem
ten dienste staan - ook retorische - tracht hij in zijn polemieken dat doel te bereiken.
Ook uit opstellen van geheel andere aard, zoals over Hélène Swarth, Jan Emiel
Daele en Johan Daisne, blijkt zijn wendbare en verzorgde stijl, zijn aandacht voor
de feiten en voor het juiste detail, en vooral zijn persoonlijke betrokkenheid bij de
literatuur, bij diegenen die literatuur als een vorm van leven hebben gekozen. Deze
overwegingen hebben de jury ertoe gebracht, Jeroen Brouwers voor te dragen voor
de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1981.
De jury, (w.g.) R.L.K. Fokkema, Willem M. Roggeman, Paul de Wispelaere, Peter
van Zonneveld, Ad Zuiderent
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 13 juli 1981
ORDE DER WERKZAAMHEDEN
1. Opening door de voorzitter, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1980-1981.
4. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1980-1981.
5. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1980.
6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1980.
7. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1980. 2. Verslag van de Kascommissie. 3. Financieel beleid van het
bestuur voor de jaren 1981 en 1982. 4. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage. Het
bestuur stelt voor deze op fl. 45,-te handhaven.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1980-1981.
9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1980-1981.
10. Verslag van de Werkgroep 19e eeuw over het jaar 1980-1981.
11. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
12. Mededeling over de toekenning van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs.
13. Reglement van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
14. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
15. Verkiezing van bestuursleden.
16. Verkiezing voorzitter.
17. Benoeming van leden in de vaste commissies.
18. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Koffietafel in Restaurant Nieuw Minerva, Vrouwensteeg 11.
19. Uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs.
20. Bilderdijk-middag. Drie korte toespraken: Peter van Zonneveld, Bilderdijk en
Leiden; dr. J. Bosch, De collecties van het Bilderdijkmuseum (met lichtbeelden);
Boudewijn Büch, Bilderdijk en de opium. Tussen de voordrachten van dr. Bosch en
de heer Büch bestaat gelegenheid gedurende korte tijd een beknopte
Bilderdijktentoonstelling van materiaal, afkomstig uit de collec-
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ties van de Maatschappij, in het Academisch Historisch Museum te bezichtigen.
21. Sluiting.
1. De jaarvergadering werd ook dit jaar gehouden in zaal XI van het Leidse
Academiegebouw. Volgens de presentielijst waren 54 leden aanwezig. De voorzitter
opende de vergadering om half elf en verwelkomde alle aanwezigen. Vervolgens
sprak zij haar rede, getiteld Joannes Six van Chandelier: realist uit die elders in dit
Jaarboek is afgedrukt. De voorzitter herdacht de leden van de Maatschappij die in
het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden: dr. F.C.L. Bosman, dr. J.H. Brouwer,
dr. W.J.C. Buitendijk, mr. R.P. Cleveringa, dr. W. Ph. Coolhaas, kan.mag. J.
Coppens, Hans Edinga, mw. dr. M.H. Eliassen-de Kat, dr. C.J.H. Engels, dr. G.A.
van Es, dr. F.L. Ganshof, mw. dr. C.H.E. Haspels, W.S.B. Klooster, dr. J.P. van
Praag, mr. H. van Riel, mr. J.V. Rijpperda Wierdsma, dr. I.Q. van Regteren Altena
en dr. Jan Wit.
2. De secretaris las de ontvangen berichten van verhindering voor en deelde mee
dat de leden op zeer korte termijn het Jaarboek 1979-1980 en een register op de
verhandelingen over de periode 1935-1979 zullen ontvangen. Tevens kon hij de
vergadering van het heugelijke feit op de hoogte stellen dat H.M. koningin Beatrix
het beschermvrouwschap over de Maatschappij heeft aanvaard.
De verslagen genoemd onder de punten 3 tot en met 10 werden ter discussie gesteld.
3. Dr. E. Braches verzocht ‘De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam’ te
wijzigen in ‘De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam’. Daarna werd dit verslag
goedgekeurd.
4-6. De onder deze punten genoemde verslagen werden zonder discussie
goedgekeurd.
7. De penningmeester gaf een uitgebreide toelichting (p.290) op zijn verslag
(Bijlage I). Bij de bespreking hiervan vroeg de heer G. Kamphuis nadere toelichting
op de post promotiekosten. De penningmeester antwoordde dat het hier onder meer
ging om kosten verbonden aan meer publiciteit rond de prijsuitreikingen, en vooral
ook om de uitgave van een nieuwsbrief, waarin behalve zakelijke mededelingen
bijvoorbeeld ook bijzondere aanwinsten van de bibliotheek vermeld zouden kunnen
worden. Onder applaus van de vergadering werd de penningmeester gedechargeerd.
De contributie werd gehandhaafd op fl. 45,-, waarbij dr. F.L. Bastet nog-
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maals wees op de mogelijkheid dat men ook meer mag betalen.
De Kascommissie werd onder dankzegging gedechargeerd.
8-10. De onder deze punten genoemde verslagen werden zonder discussie
goedgekeurd.
11. De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1981 werd met algemene stemmen
toegekend aan Eva Gerlach voor haar bundel Verder geen leed. De voorzitter
bedankte de Commissie voor schone letteren voor de verrichte werkzaamheden.
12. Het bestuur deelde mede dat het de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1981
toegekend heeft aan Jeroen Brouwers voor zijn bundel Kladboek. Helaas had de
heer Brouwers laten weten geen prijs te stellen op een openbare uitreiking, zodat
het geldbedrag en de penning hem met een passend schrijven zullen worden
toegezonden. De voorzitter bedankte de jury voor de verrichte werkzaamheden.
13. De jaarvergadering keurde het Reglement definitief goed. De voorzitter
bedankte de Commissie wetswijziging voor het door haar verrichte nuttige werk.
14 De Commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit de dames G. Th.
M. van den Dool en E.J. Breugelmans-de Boer en uit de heren W. Otterspeer, W.P.
van Toorn en R. Breugelmans. Mevrouw Van den Dool las het verslag van de
Commissie voor waaruit bleek dat het aantal ingeleverde geldige stembiljetten 221
bedroeg, wat de kiesdeler op 44 bracht. Gekozen werden 34 kandidaten: dr. J.
Aalbers, F.R. Ankersmit, mw. Herma van den Berg, mw. dr. C.M.G.
Berkvens-Stevelinck, dr. D.E.H. de Boer, dr. D.F.J. Bosscher, dr. J. Davidse, dr.
P.J. Drooglever, dr. R.L. Erenstein, Hans Faverey, A.J. Gelderblom, mw. Eva
Gerlach, mw. Liselore Gerritsen, dr. K.R. de Graaf, dr. J.A. Gruys, dr. A.E.M. Janssen,
dr. G. Janssens, dr. C.J.A. Jörg, dr. A.Lammers, dr. C.G. van Leeuwen, mr. G.
Overdiep, mw. dr. W. Chr. Pieterse, dr. W.J.J. Pijnenburg, mw. An Rutgers van der
Loeff, dr. P.F. Schmitz, Henk van Ulsen, H. Verhaar, dr. J.J.V.M. de Vet, dr. J.P.
van der Voort, dr. W.H. Vroom, dr. D.B. Coigneau, Cyriel Coupé, mw. Zofia
Klimaszewska en Philippe Noble. De voorzitter betreurde het feit dat zo weinig
creatieve kunstenaars zijn gekozen.
15. Vervolgens deelde mevrouw Van den Dool mee dat als nieuwe bestuursleden
zijn gekozen: mr. J.R. de Groot, R.E.O. Ekkart, A.J. Korteweg, dr. E. Braches en
mw. dr. C.W. Fock. De voorzitter memoreerde het feit dat dr. G. Borgers zo lang en
in zoveel functies de Maatschappij gediend heeft, vermeldde met name zijn
waardevolle adviezen, en bedankte hem voor dat
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alles zeer hartelijk. Haar verdere dank ging ook uit naar mw. J. Herzberg en dr. A.W.
Willemsen en Pierre H. Dubois, die elk op hun wijze de belangen van de
Maatschappij hebben behartigd. De voorzitter dankte de Commissie voor de
stemopneming voor de door haar verrichte werkzaamheden.
16. De voorzitter stelde voor de heer R. Visser voor de komende twee jaar tot
voorzitter te benoemen. De jaarvergadering stemde hiermee in. In gloedvolle
bewoordingen bedankte de penningmeester de aftredende voorzitter en sprak over
haar charmante, doch krachtige leiding in een tijd dat de Maatschappij zich zo
nadrukkelijk naar buiten heeft gemanifesteerd. Sprekend over haar optreden tijdens
de Hooft-herdenking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, zei hij onder meer: ‘Wij
eerden de Vorst der Nederlandse dichters, wij ontvingen als hoge gast de Vorstin
der Nederlanden maar wij brachten ook zelf een vorstin mee. Twee Vorstinnen en
een Vorst.’ De jaarvergadering gaf met luid applaus van haar instemming met deze
eulogie blijk.
17. De jaarvergadering ging accoord met de voorgestelde nieuwe leden voor de
Commissie voor geschied- en oudheidkunde mw. dr. C.W. Fock en dr. J. van den
Berg, voor de Commissie voor schone letteren W.G. van Maanen en voor de
Commissie voor taal- en letterkunde dr. D.M. Bakker en dr. G.C. Zieleman.
18. De jaarvergadering stemde in met het verzoek van dr. H.N. Boon in het verslag
van de staat der Maatschappij de samenstelling van het bestuur op te nemen. Dr.
B.C. Damsteegt vroeg aan de leden de uitslag der stemming over nieuw gekozen
leden, alsmede de namen van door het bestuur benoemde leden mede te delen.
De penningmeester wees op de hoge portokosten; dr. F.L. Bastet op de mogelijkheid
een persbericht te laten uitgaan. De heer D. Welsink vroeg of de Prijs der kritiek
opnieuw ingesteld kan worden, waartoe contact dient opgenomen met de Commissie
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De penningmeester antwoordde
dat dit voorstel ernstige overweging verdient, nadat de voorzitter had opgemerkt
dat de geldmiddelen van de Maatschappij hiervoor niet toereikend zijn. De heer P.
Korthuis sprak zijn waardering uit over het ‘bij zijn’ van de jaarboeken. De voorzitter
schorste de vergadering om tien over twaalf.
19-20. De voorzitter heropende de vergadering om kwart over twee. Daar de Dr.
Wijnaendts Francken-prijs deze middag niet uitgereikt kon worden (zie punt 12),
werd direct overgegaan op het volgende punt van het middagprogramma, waarvoor
veel belangstellenden gekomen waren.
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De voorzitter sprak de volgende korte inleiding uit: ‘Op 18 december 1981 is het
honderdvijftig jaar geleden dat ‘het gefnuikte genie’ Willem Bilderdijk te Haarlem is
overleden. Wij Nederlanders hebben het altijd wat moeilijk met hem gehad. Bilderdijk
was een man die een geweldige bewondering, maar ook een diepe afkeer kon
oproepen. Maar vriend en vijand zijn het erover eens dat hij een buitengewoon
interessant man is geweest, van een voor de negentiende eeuw moeilijk te
overschatten importantie. Belangrijke jaren van zijn leven heeft hij in Leiden
doorgebracht. Het sprak daarom voor ons eigenlijk vanzelf dat door de Maatschappij
aan deze herdenkingsdag aandacht geschonken moest worden en we prijzen ons
gelukkig dat we Bilderdijk-kenners van verschillende generaties bereid hebben
gevonden hun held met ons te vieren. Dr. J. Bosch is de editeur van de nieuwe
uitgave van Bilderdijks briefwisseling waarvan we het tweede deel nu op niet al te
lange termijn mogen verwachten, tevens is hij beheerder van het Bilderdijkmuseum;
Peter van Zonneveld heeft een biografie van Bilderdijk geschreven die we binnenkort
zullen kunnen lezen; Boudewijn Büch kan ik misschien het beste een liefhebber
noemen. Al eerder heeft hij in het documentatieblad De Negentiende Eeuw over
dichters en opiaten geschreven.’ De teksten van Peter van Zonneveld en Boudewijn
Büch en een korte samenvatting van de voordracht van dr. J. Bosch zijn elders in
dit Jaarboek opgenomen. De sprekers werden door de aanwezigen met een warm
applaus bedankt. De tentoonstelling die de heer Peter van Zonneveld met de hulp
van de heer W. Otterspeer in het Academisch-Historisch Museum had ingericht,
werd door velen bezocht.
21. Om kwart over vier sloot de voorzitter de vergadering. Zij bedankte de sprekers
voor hun bijdragen, de custos van het Academiegebouw, de heer F.A. Eradus voor
zijn bereidwillige hulp, en de aanwezigen voor hun komst.

3. Verslag van de staat der Maatschappij en haar voornaamste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1980-1981
Op 1 mei 1981 bedroeg het aantal leden 966, onder wie 5 ereleden en 5
begunstigers. 742 leden woonden in Nederland, 129 in België, 36 in Zuid-Afrika en
59 elders.
Door overlijden ontvielen de Maatschappij 18 leden, 27 bedankten voor het
lidmaatschap of moesten wegens wanbetaling worden geroyeerd. Van de 28 door
de leden verkozen nieuwe leden hebben 23 hun benoeming
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aanvaard. De namen der nieuwe leden zijn: J. Becker, N. van der Blom, mw. I.
Brokmeier-van der Beugel, dr. P.P.J. van Caspel, mw. E.Cockx-Indestege, mw. E.
van Dijk, Louis Ferron, dr. J.P. Filedt Kok, P. van Hees, Oek de Jong, J. Kortenhorst,
mw. dr. A.S. Korteweg, H. Miedema, dr. R. Th. van der Paardt, Michel van der Plas,
dr. W. Prevenier, dr. G. Puchinger, dr. L. Rens, dr. H. van der Merwe Scholtz, mw.
dr. M. Spies, dr. J. Trapman, H.J.L. Vonhoff, mw. I. Wikén Bonde.
Door het bestuur werden in de loop van de verslagperiode 31 nieuwe leden
benoemd. 25 aanvaardden deze benoeming, namelijk: dr. P.T.F.M. Boekholt, mr.
K.J. Cath, H. Duits, mr. B. Ferman, dr. A.H. de Groot, dr. E.O.G. Haitsma Mulier,
G. Heuff, dr. F.C.J. Ketelaar, dr. M. Klein, H. Kompen, Jan Kooistra, Jacques Kruithof,
Wiel Kusters, J.A.L. Lancée, G. Nijenhuis, W. Otterspeer, Carel Peeters, dr. J.
Reynaert, dr. A.H.G. Schaars, C.O.A. Schimmelpenninck van der Oye, Jan Siebelink,
dr. G. Taal, P.J. Verkruijsse, mw. E.C.M. de Waard, T.A.M. Welsink. De door de
jaarvergadering 1980 gekozen nieuwe leden in het bestuur en de vaste commissies
verklaarden zich bereid de benoeming te aanvaarden.
Het bestuur vergaderde vier maal: op 12 september, 12 november, 29 januari en
7 mei. De P.C. Hooft-herdenking bleef veel aandacht vragen. De voorzitter woonde
een vergadering bij van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
waar gesproken werd over de eventuele oprichting van een bureau van de uitgave
van teksten, waar ook de Maatschappij haar inbreng zou kunnen hebben. De
voorzitter en de penningmeester waren aanwezig bij de uitreiking van de Nijhoffprijs,
de penningmeester bij de uitreiking van de Aleida G. Schotprijs, de voorzitter bij de
uitreiking van de P.C. Hooftprijs en het werkcomité P.C. Hooft bij een Hooftavond
georganiseerd door de Muiderkring.
Er zijn twee werkvergaderingen belegd, waarvan die, waarin de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs aan Oscar de Wit werd uitgereikt, een wat ander karakter droeg.
De prijswinnaar had de wens uitgesproken dat een forum georganiseerd zou worden
over de vraag ‘Hoe komt het dat een schrijver als E. du Perron, die toch een van
de meest complete Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw is, zo in de
vergetelheid is geraakt?’ Aan dit forum, dat op 28 november in de aula van het
Stedelijk Museum werd gehouden en door ruim honderdvijfig mensen werd bezocht
namen deel: Tom van Deel (voorzitter), Philippe Noble, Rob Nieuwenhuys, Michel
van Nieuwstadt en Herman Verhaar, en vanuit de zaal onder anderen de prijswinnaar
zelf. Deze had al eerder zijn dankwoord (p.261) uitgesproken,
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nadat de voorzitter van de Maatschappij hem met enige welgekozen woorden de
prijs had uitgereikt. Gaarne dankt de Maatschappij nogmaals voor hun bereidwillige
medewerking de forumleden en de directie van de uitgeverij De Bezige Bij. De
tweede werkvergadering was die op 7 mei ter voorbereiding van de jaarvergadering.
Het hoogtepunt in dit Maatschappij-jaar was ongetwijfeld de herdenking van het
feit dat P.C. Hooft vierhonderd jaar geleden werd geboren. Dank zij bereidwillige
steun van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kon de
Maatschappij als meer blijvende herinnering vier boekwerken, speciaal voor dit
jubileum samengesteld, het licht doen zien: Hella S. Haasse, Het licht der schitterige
dagen; Beeldverzorging door A.J. Gelderblom; Hooft. Essays; een keuze uit Hooft's
gedichten: Overvloed van vonken; en een bundel wetenschappelijke artikelen: Uijt
liefde geschreven. Studies over Hooft 1581-16 maart 1981. Ter gelegenheid van
de verschijning van deze boeken organiseerde de Maatschappij op 10 maart een
bijeenkomst op het Muiderslot, waar de boeken overhandigd werden aan de minister
van CRM door respectievelijk mw. Hella Haasse, H.J.L. Vonhoff, dr. L. Strengholt en
dr. P.E.L. Verkuyl. De minister sprak op haar beurt een dankwoord (p.41) uit. De
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam richtte een tentoonstelling in met
handschriften en gedrukte uitgaven van Hooft's werken. Op 13 maart organiseerden
de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit een Hooft-colloquium, waar
het woord werd gevoerd door S. Groenveld, dr. K. Porteman, dr. L. Strengholt en
dr. C.A. Zaalberg, die een gedeelte van dr. F. Veenstra's bijdrage voorlas. Het
colloquium werd door ongeveer honderdvijftig belangstellenden bijgewoond.
Op 18 maart vond de nationale herdenkingsbijeenkomst plaats in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam. Onder de ruim dertienhonderd gasten bevonden zich H.M. koningin
Beatrix en Z.K.H. prins Claus, de ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk, van Buitenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat, alsmede de Belgische
ambassadeur in Nederland en de staatssecretaris voor de Vlaamse Gemeenschap.
De aanwezigen hoorden orgelmuziek door Bernard Winsemius, zang door Cappella
Amsterdam, voordracht door Albert Vogel, redes door dr. E.H. Kossmann en Kees
Fens en een toespraak door de minister van CRM (zie p. 57) De Maatschappij hecht
eraan allen te bedanken die door hun medewerking deze bijeenkomst mogelijk
hebben gemaakt. Gaarne noemt ze hier de namen van de leden van het ere-comité:
mw. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen, mw. R. de Backer-van Ocken, mr. B. Ferman,
G. Heuff, J. Lodewijck en W. Po-
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lak, dr. H.W. van Tricht en R.J. de Wit. Ook de directie van Drukkerij Meijer te
Wormerveer komt grote dank toe en, in het bijzonder, mw. Myrna Slisser, die het
organisatiecomité zo veel praktisch werk uit handen heeft genomen. De pers heeft
ruime aandacht aan deze herdenking geschonken.
Wederom verleende de Maatschappij haar medewerking aan de organisatie van
de Huizingalezing, die dit maal op 12 december werd uitgesproken door dr. E.H.
Kossmann en getiteld was Over conservatisme.
Aan de leden konden in dit verslagjaar twee Jaarboeken, die voor 1977-1978 en
1971-1979, worden toegezonden, alsmede de Wet, waarin voor het eerst het
Reglement en het reglement voor de Henriette Roland Holst-prijs zijn opgenomen.
(Het Jaarboek 1979-1980 verscheen op 23 juni 1981).
Voor de toestand van de financiën zij verwezen naar het verslag van de
penningmeester.

4. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1980-1981
Door de Noordelijke Afdeling werd zesmaal een vergadering belegd: vier gewone
maandvergaderingen, eenmaal een buitengewone vergadering met als gastspreker
een Nederlandse auteur, en een jaarvergadering. De bijeenkomsten werden,
gewoonte getrouw, door gemiddeld elf leden en enige introducés bezocht.
Sprekers en onderwerpen van hun voordrachten waren de volgende:
J.M.J. Sicking: Levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen;
dr. L.J. Engels: De Passio sanctorum Mariani et Jacobi als specimen van
oudchristelijke en middeleeuws-latijnse hagiografie;
dr. Th. A.J.M. Janssen: Cohesie en coherentie in teksttheorie;
dr. J.J. Huizinga: Op zoek naar het ‘conservatieve beginsel’ van Nederlandse
parlementariërs in de negentiende eeuw;
dr. J.J.A. Mooij: Werkelijkheid en onwerkelijkheid in de literatuur. Een algemene
beschouwing, toegelicht aan Het behouden huis van W.F. Hermans. Als gastauteur
begroette de Afdeling dit jaar Frans Kellendonk die uit eigen werk voorlas en daarover
discussieerde.
Tot nieuwe leden werden verkozen: dr. P.T.F.M. Boekholt, dr. P.P.J. van Caspel,
mw. E. van Dijk, J. Kooistra, G. Nijenhuis en dr. G. Taal. Door de dood ontvielen
ons dr. J.H. Brouwer en dr. Jan Wit. Eén lid bedankte voor het lidmaatschap. Het
ledental van de Afdeling bedraagt thans 96.
Het bestuur bestond uit dr. A.P. Braakhuis, voorzitter; dr. A.H. Huussen
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jr., secretaris; mw. dr. B. Ebels-Hoving, penningmeester en mr. J. Rinzema, assessor.

5. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1980
Op 24 april 1980 overleed geheel onverwachts dr. W.E.G. Louw, die tijdens zijn
leven niet alleen in Zuid-Afrika maar ook in Nederlandse literaire kringen aanzien
en bekendheid genoot.
Twee Zuidafrikaanse leden, dr. C.F. Albertyn en dr. B. Booyens, zagen zich helaas
genoodzaakt als leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
bedanken. Wij verwelkomen dr. H. van der Merwe Scholtz, die dit jaar als lid gekozen
werd. Dr. G.J. Beukes ontving dit jaar de ‘half-eeufees-toekenning’ van de Federasie
van Afrikaanse Kultuurverenigings voor zijn bevordering van het Afrikaanse toneel.
Mw. dr. A.J. Boëseken werd op 12 december 1979 vereerd met een doctorsgraad
honoris causa door de Universiteit van Stellenbosch. Aan dr. M. Bokhorst werd ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag het erelidmaatschap toegekend van het
Suid-Afrikaanse Nasionale Kunsmuseum, ter erkenning van de belangrijke diensten,
door hem voor dit museum verricht, en tevens voor zijn bijdrage tot de bevordering
van de kunst in Zuid-Afrika. Eind 1979 is dr. F.C.L. Bosman met een eredoctorsgraad
vereerd door de universiteit van de Oranje-Vrijstaat. André P. Brink's roman 'n Droë
wit seisoen (in het Engels verschenen onder de titel A dry white season) werd in
Engeland bekroond met de Martin Luther King Memorial Prize, en in Frankrijk met
de Prix Medicis Etranger.
Dr. I.D. du Plessis, bekend als dichter en door zijn belangstelling voor de cultuur
van de Kaapse Maleiers, vierde zijn tachtigste verjaardag en ontving bij die
gelegenheid een eredoctorsgraad van de Universiteit van Kaapstad. Dr. C.F.J.
Muller werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis aan de
Universiteit van Suid-Afrika en tevens aangesteld als redacteur voor geschiedenis
bij de Nasionale Pers. Dr. D.J. Opperman ontving voor zijn jongste dichtbundel,
Komas uit 'n bamboesstok zowel de CNA-als de Hertzogprijs; bovendien werd hij
door de Universiteit van Kaapstad met een doctorsgraad honoris causa vereerd.
Het aantal leden van de Maatschappij in Zuid-Afrika bedraagt op heden 38.
W. Nienaber-Luitingh

6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1980
Het aantal nieuwe aanwinsten daalde van 1102 in 1979 tot 804 in dit ver-
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slagjaar. De uitsplitsing in categorieën is als volgt: nieuwe werken 509 (795),
antiquarisch verworven werken 112 (111), geschenken 173 (164), overdrukken 10
(2), nieuwe abonnementen 7 (30). Deze daling hangt duidelijk samen met de
gestegen prijzen van boeken en tijdschriften.
Met dankbaarheid vermeld ik, dat dank zij een liberale subsidie van het Prins
Bernard Fonds enkele ontbrekende werken van Brederoo en Tengnagel verworven
konden worden.
De handschriftenverzameling werd met 6 (1) nummers uitgebreid, te weten:
Ltk.2097. Twee minnezangen: Morgen in Mei, Laatste kus; voor gemengd koor;
woorden Hélène Swarth, muziek van P.A. van Antwerpen. (1883?). Geschenk van
Antiquariaat Reflex, Utrecht.
Ltk.2098. Anna van der Aar de Sterke, Gedichten, 1764-1784. Bevat ook
rijmbrieven aan haar van anderen. 1 deel. Gekocht bij Van Stockum's Antiquariaat
te 's-Gravenhage.
Ltk.2099: Catharina van Leeuwen, Gedichten. Amsterdam, 1770. 1 deel. Gekocht
bij Antiquariaat J.L. Beijers te Utrecht.
Ltk.2100. Henriette Roland Holst-van der Schalk, Inleiding op Invallen en uitvallen
van een ongenoemde ('s-Gravenhage, 1951). Autograaf. 16 bladen. Geschonken
door de heer en mevrouw Hoenderdaal-van Mourik Broekman te Gorssel.
Ltk.2101. Henri A. Ett, Bibliografie van de Nederlandse en in het Nederlands
vertaalde epen, welke tussen 1700 en 1850 verschenen zijn. Samengesteld door
-, in opdracht van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 3
delen, in ringbanden. Met foto's van de titelpaginas 1972-1973. Geschonken door
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
Ltk.2102. Familiebrieven van W.A. Krom-Vogel en W.C.S. Krom, 1870-c.1884.
Eén omslag. Geschonken door mevrouw W.C.S. van Benthem Jutting te Leiden.
Ltk. 2103. Dorothea Petronella Bohn-Beets, De kinderwereld. (Vertelling voor
kinderen.) Eigenhandig geschreven. Op de band gedateerd: 1861-1864. 109 bladen.
200=165. Geïllustreerd met ingekleurde staalgravures. Gebonden in heel linnen.
Geschonken door een particulier.
Het aantal uitleningen in 1980 bedroeg 4048 (4636). In dit getal is niet inbegrepen
het in de bibliotheek (Dousakamer, studiezaal Westerse handschriften)
geraadpleegde materiaal. Uitgeleend werken 15 (12) handschriften, waarvan 7 voor
tentoonstellingen, onder andere in Aken (Die Zister-
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zienser), Theatermuseum te Amsterdam (Geschiedenis van de revue in Nederland),
Letterkundig Museum te 's-Gravenhage (Betje Wolff en Aagje Deken). Van 41
handschriften werden films of andersoortige reprodukties verstrekt.
In 1980 ontving de bibliotheek schenkingen van de volgende personen en
instellingen: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen; Bank
Mees & Hope NV, Dordrecht; Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Leiden; R.
Breugelmans, Leiden; mr. F.J. Brevet, Rotterdam; Centraal Museum, Utrecht;
Commissie ter Behartiging van de Culturele Belangen, Maastricht; Commissie
Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam; J. de Coninck,
Mechelen; dr. Th. Coun, Genk; mw. dr. M.H. Eliassen-de Kat, Oslo; dr. M.F. Fresco,
Leiden; Friesche Maatschappij tot Onderlinge Verzekering van Schepen,
Heerenveen; Frysk Instituut der Rijksuniversiteit, Groningen; dr. E.G.A. Galama,
Hilversum; Gemeente Archief, Alkmaar; mw. dr. I.G.M. Gerhardt, Eefde;
Germanisches National Museum, Nürnberg; J. van Groningen, Leiden; dr. Tj. W.R.
de Haan, Wassenaar; G.J. Hemmink, Amsterdam; mw. J.R. Hofstede, Leiden; A.
Hollebeek, Leiden; F. Huisman, Linschoten; Institute of Germanic Studies, Londen;
dr. A.A. Keersmaekers, Duffel; Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
Leiden; R.J. Ch. V. ter Laage, Utrecht; Katholieke Universiteit, Nijmegen; Landbouw
Hogeschool, Wageningen; Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage; dr. J. Meijer, Heemstede;
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Rijswijk; Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatie Centrum, 's-Gravenhage; J. Noordegraaf,
Alphen aan den Rijn; Nijmeegs Museum Commanderij van St. Jan, Nijmegen; mw.
De Nijs, Leiden; dr. W.J. de Pauw, Manila; L. Poplemont, Antwerpen; dr. H.J. Prakke,
Roden; Provincie Zeeland, Middelburg; Em. Querido's Uitgeverij BV, Amsterdam;
Rheinland Verlag, Bonn, Th. van Rossum, Beek en Donk; Rijksmuseum
Meermanno-Westreenianum, 's-Gravenhage; Rijksuniversiteit, Groningen;
Rijksuniversiteit, Utrecht; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage; Stadsbibliotheek, Sint
Niklaas; Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft; Stichting A.M. de Jong, Nieuw
Vossemeer; Stichting tot Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig
Werk, Amsterdam; Stichting voor Culturele Samenwerking, Amsterdam; Ter Lugt
Pers, Leiden; Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam; Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht;
Uitgeverij Kruseman, 's-Gravenhage; Uitgeverij Panther, Dilbeek; Uitgeverij SOM,
Amsterdam; Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis, Utrecht;
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Universitetsbiblioteket, Oslo; De Walburg Pers, Zutphen; dr. D. Wiersma, Oegstgeest;
Wolters-Noordhoff, Groningen.

7.1 Rekening en verantwoording van de penningmeester over het
jaar 1980 (zie bijlage 1)
Inleiding
In onze Maatschappij heeft het symbool van de letter onmiskenbaar het primaat.
Toch komt bij vrijwel elke bijeenkomst van de Maatschappij of van een commissie
het symbool cijfer zeer dicht bij de letteren. Postzegel, treinkaartje, thee en maaltijd
brengen declaraties mee, uitgedrukt in cijfers. Uw penningmeester is daardoor goed
op de hoogte van de bewegingen der leden. Er gebeurt veel in de Maatschappij en
er zijn dus ook veel declaraties. Graag wil ik een woord van respect uiten voor de
zorgvuldigheid bij die declaraties betracht. Wij zijn met velen en deze velen moeten
woekeren met weinig. Als u ziet dat wij voor een geheel kalenderjaar anderhalve
ton hebben dan is het beslist een karige boel.
Toch wil uw bestuur veel. Uw bestuur - en wij merken de leden ook - willen graag
dat de Maatschappij overal in het land wordt gezien en gehoord. Daarom een post
‘promotie en publiciteit’. Daarom de Hooft-feesten, daarom prijsuitreikingen met iets
meer dan gewone zwier. Maar - de voorzitter heeft het al gezegd - onze Maatschappij
is nog veel te afhankelijk van niet gekochte tijd. Het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen houdt ook ons vast op dat merkwaardige begrip ‘nul-accres’ terwijl
wij in dat miljardenbedrijf maar met fl. 60.000 figureren. Onlangs heeft O & W een
evaluatie gehouden van alle gesubsidieerde instituten op een bijeenkomst in Utrecht.
Vooral het bestand aan gesubsidieerde medewerkers werd onder de loep genomen.
Er waren 38 instituten met in totaal 1.208 personeelsleden, dat is dus een goede
30 als gemiddelde.
Als voorbeeld: Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 116 personen,
Rijkscommissie Vaderlandse Geschiedenis 21 personen, Stichting voor moeilijk
toegankelijke Wetenschappelijke Literatuur 13 personen, Grotius Instituut 6 personen,
Meertens Instituut 41 personen, en: onze Maatschappij o personen!
Zouden wij nu echt niet een heel klein apparaatje mogen hebben van bij voorbeeld
één secretaresse voor halve dagen?
Dat zou de continuïteit van ons werk zeer ten goede komen en wij zouden
gemakkelijker een beroep kunnen doen op leden om in besturen en commissies
functies te vervullen.
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Verantwoording 1980
Het tekort van 1979 ad ruim fl. 9.000,-is ingehaald. Door wie? Door de leden zelf.
De hogere contributie-opbrengst, door uw royale geste om ons voorstel van fl. 40,te brengen op fl. 45,-, heeft een inkomstenverhoging gegeven die gelijk is aan het
tekort van het jaar daarvoor.
Dan valt op dat wij voor onze bibliotheek - haast een nationale trots - twee
bijzondere aankopen hebben gedaan: één door extra steun van het Prins Bernhard
Fonds en één uit het door ons zelf opgebouwde Verwervingsfonds. Beide aankopen
bedroegen circa fl. 8.500,-.
De achterstand in de Jaarboeken is voor een groot deel ingelopen en het lukte
ons een goedkopere vervaardiging te verkrijgen. Zo konden wij uit de voorziening
van twee jaarboeken de kosten van drie jaarboeken grotendeels bestrijden.
De Werkgroep 19e eeuw was van de aanvang af succesvol. Maar had vrij hoge
aanloopkosten. Dat is nu teruggebracht tot een normaal niveau en dat blijft zo omdat
de uitgave van de groep ondergebracht is bij een uitgever (Nijhoff).
Dit zijn de vier hoofdpunten. Het totaalbeeld is gunstiger dan vorig jaar: toen was
er een tekort, nu klopt alles. Maar het curieuze is, dat wij vorig jaar veel - dat wil
zeggen betrekkelijk veel - geld om handen hadden. Op dit moment is het anders,
wij zitten krap. Dat komt omdat wij vorig jaar nog enige Jaarboeken extra aan u
verschuldigd waren waar wij als goede huisvaders wel voorzieningen voor hadden
getroffen. Nu heeft u de Jaarboeken en wij hebben geen geld. Dat wijst er op dat
wij voortdurend balanceren op het scherp van de snede. Ons vermogen is gewoon
niet anders dan nul en dat is geen goede toestand. Tot troost geldt alleen dat de
leden hun Maatschappij niet in de steek zullen laten en voorts hebben wij in de vele
voorafgaande jaren een kostbare bibliotheek opgebouwd.
Wat wil het bestuur?
Nu en in komende jaren toestemming en overheidshulp om een eenvoudige
financiële zekerheid te verwerven. Voor de bibliotheek streven wij naar een
reservefonds ongeveer ter grootte van het bedrag dat jaarlijks voor aankopen nodig
is. Wij zijn gelukkig zo ver dat O&W dat begrijpt en aanvaardt. Dat is voor elkaar.
Verder wil het bestuur graag toestemming en steun om een algemene reserve te
vormen. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de grootte van één jaar
uitgaven, dus ongeveer anderhalve ton. Voor een maatschappij van een importantie
als de onze zijn dit minimaal vereiste zekerheden.
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Voor ons dagelijks werk is - zoals eerder opgemerkt - een klein apparaatje nodig
ten behoeve van leden van besturen en commissies. En dan is per jaar dringend
nodig een bedrag voor promotie en publiciteit. Het gaat er om de autoriteiten ervan
te doordringen dat wij met een relatief klein bedrag wonderen kunnen verrichten.
De Hooft-herdenking heeft ruime bekendheid gekregen en wij hebben het voor
elkaar gebracht met ruim een ton subsidie van het Ministerie van CRM die wij daar
natuurlijk zeer erkentelijk voor zijn. Maar wie zou dit voor zo'n laag bedrag hebben
kunnen doen? Nu was Hooft iets bijzonders; maar het bestuur zou gaarne ook op
gezette tijden een publikatie zenden aan de leden, bij voorbeeld over een bijzondere
aankoop van de bibliotheek. Uitreiking van prijzen kan voorts nog meer in de
openbaarheid worden gebracht maar ook andere evenementen op het gebied van
de letterkunde en de geschiedenis zouden het doel van de Maatschappij bevorderen.
Wij hebben en houden goede hoop dat het licht eens doorbreekt maar uw
penningmeester heeft in de vele uren die hij op O&W doorbracht gemerkt hoe groot
de afstand is tussen hen die ons regeren en wij die de letteren voort willen stuwen
tot in verre gewesten. Als u alleen maar eens denkt aan de weg die een
betalingsopdracht af moet leggen vóór hij ons bereikt en als ons ongeduld groot is
omdat wij rood staan... Wij zitten als Maatschappij in het groene Ciso
informatiesysteem (dat is belangrijk om te weten want dan kun je de speurtocht op
de juiste plaats beginnen), dan gaat het document het gironummer van het instituut
krijgen, dan naar Rekening Centrale Bank, dan komt er een Bankgiro. Nu, denk je,
over drie à vier weken bij ons thuis. Nee, eerst O&W hoofdadministratie, dan O&W
boekhouding, dan O&W afdeling Comptabiliteit. Maar nu: naar het Ministerie van
Financiën, een gebouw tegenover de Nieuwe Uitleg, maar dit moet toch per post
(dienstvoorschrift) daar komt een rijksbetalingsopdracht en die gaat naar de
Nederlandsche Bank in Amsterdam. Als de positie van de rijksschatkist gunstig is,
volgt op zeek'ren dag overschrijving op AMRO hoofdkantoor Amsterdam en daar
bemerkt men dan dat het terug moet tussen Den Haag en Amsterdam, namelijk
naar AMRO-Leiden alwaar onze Maatschappij er over kan beschikken. Al die
tussenliggende instanties zijn uiterst vriendelijk en gewillig maar toch denk je: is het
niet wat jammer zo veel tijd te besteden aan ons kleine subsidiebedrag van fl.
60.000,-? Hier moet een minimum gesteld worden van bij voorbeeld een ton en
daar zal uw bestuur naar blijven streven.
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7.2 Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1980 van de penningmeester
Ondergetekenden, leden van de Kascommissie 1980, hebben op 28 april 1981 in
overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de Wet de boeken en de
bescheiden van de penningmeester gecontroleerd. Zij verklaren dat de
gecompliceerde boekhouding met buitengewone zorg is bijgehouden. Zij hebben
door middel van een aantal steekproeven de administratie der gelden uitnemend
in orde bevonden.
Het verheugt de commissie te hebben geconstateerd dat het negatieve saldo van
1979, te weten ruim f 9.000,-, op het ogenblik geheel is ingelopen.
Het vertrouwen is gerechtvaardigd dat de taak van de nieuw optredende
penningmeester ook in 1981 verlicht zal worden door de deskundigheid waarmee
reeds in lengte van jaren de heer D. Braggaar de boekhouding voert.
(w.g.) dr. F.L. Bastet, gecommitteerd bestuurslid H.J. de Jonge, gecommitteerd lid
buiten het bestuur

8. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1980-1981
De Commissie vergaderde vijf maal. Op de bijeenkomsten werden de volgende
voordrachten gehouden:
23 oktober 1980 sprak de heer Gumbert over gedateerde handschriften;
27 november 1980 sprak de heer Roorda over Willem Meester en zijn helse
machine en de heer Braat over het verdwijnen van stijl in de kunst door het
verdwijnen van de oude traditionele levenshouding;
22 januari 1981 sprak de heer Blom over jaren van tucht en ascese en de
stemming in herrijzend Nederland van 1945 tot 1950 en de heer Jansen over Adela
van Hamaland;
26 februari 1981 sprak de heer Fasseur over de Nederlandse regering te Londen,
herinneringen van de minister van Justitie Van Angeren;
26 maart 1981 sprak de heer Braat over dagboeken en memoires.
De Commissie was in 1980-1981 als volgt samengesteld: voorzitter: dr. J.P.
Gumbert; secretaris: dr. W.C. Braat; leden: dr. J.C.H. Blom, dr. C.C. de Bruin, dr.
J.R. Bruijn, dr. A.E. Cohen, R.E.O. Ekkart, dr. mr. C. Fasseur, mr. R. Feenstra, dr.
H.P.H. Jansen, dr. G.I. Lieftinck, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. P.F.J. Obbema, dr. D.J.
Roorda, dr. I. Schöffer en mw. mr. A.J. Versprille.
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9. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1980-1981
De Commissie had in de verslagperiode (september 1980-mei 1981) de volgende
samenstelling: dr. P.E.L. Verkuyl (voorzitter), dr. R.L.K. Fokkema (secretaris), dr.
B.C. Damsteegt, dr. L. de Grauwe, dr. A. Sassen, mw. dr. M.H. Schenkeveld, mw.
dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van Sterkenburg, dr. L. Strengholt,
dr. J.A. Stroop, dr. F. de Tollenaere en dr. M.C. van den Toorn.
De Commissie voerde de redactie over het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Redactiesecretaris was dr. G.C. Zieleman. Tot voldoening van de
redactie zijn de vier afleveringen van jaargang 96 in 1980 verschenen. Ook de
afleveringen van jaargang 97 zullen op tijd verschijnen.
De Commissie vergaderde maandelijks te Leiden in het Snouck Hurgronjehuis
op het Rapenburg. Op de vergaderingen werden de volgende voordrachten
gehouden:
17 september 1980: mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, De opbouw van
Nijhoff's Nieuwe gedichten;
22 oktober 1980: dr. L. Strengholt, De epigrammen van Huygens;
19 november 1980: dr. P.G.J. van Sterkenburg, De lokalisering van de fragmenten
van Lantsloot van der Haghedochte;
17 december 1980: dr. J.A. Stroop, De status van een grammaticale regel;
21 januari 1981: dr. A.Sassen, Alfabetiseren II;
18 februari 1981: dr. M.C. van den Toorn, Het onderzoek van samenstellingen;
25 maart 1981: dr. G. Kazemier, Karaktertekening en verhaalstructuur in Ferdinand
Huyck;
20 mei 1981: dr. L. de Grauwe, Anglicismen in de oudnederlandse psalmen.

10. Verslag van de werkgroep negentiende eeuw over het jaar
1980-1981
De Werkgroep Negentiende eeuw had op 1 april 1981 515 leden.
Het bestuur bestond dit jaar uit: dr. H. van Dijk, mw. dr. M.H. Schenkeveld
(voorzitter), dr. L. Simons, dr. A.L. Sötemann en Peter van Zonneveld (secretaris).
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november werd te Den Haag een sympo-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

295
sium gehouden over ‘Het jaar 1830’. Vrijdagavond vond in het gebouw van de
Haagse Kunstkring een opvoering plaats van Jacob van Lennep's blijspel Het dorp
aan de grenzen, door studenten van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Een lezing
over de Nederlandse literatuur en de Belgische Opstand, door Peter van Zonneveld,
ging aan dit evenement vooraf. Zaterdag sprak dr. E.H. Kossmann in Pulchri Studio
over de voor- en nadelen van 1830 voor Noord-Nederland, waarna mw. dr. E. Witte
de Zuidnederlandse situatie belichtte. Beide lezingen werden gevolgd door een
geanimeerde discussie.
Van het tijdschrift De Negentiende Eeuw verschenen drie nummers (waaronder
een dubbelnummer). De redactie bestond uit: Jan Jaap Heij, Guido Hoogewoud,
Marja Keyser, Nop Maas, Marita Mathijsen, Alexis Raat en Peter van Zonneveld.
Kort geleden kon, dank zij de steun van het Prins Bernhard Fonds, de tekst van het
symposium over ‘Het Rijksmuseum’ gepubliceerd worden in een oplage van
achthonderd exemplaren, zodat dit boekje (tijdschriftaflevering) ook buiten de
Werkgroep 19e eeuw kon verschijnen. Vanaf heden zal het tijdschrift worden
uitgegeven door Martinus Nijhoff te Den Haag.
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Bijlage I Rekening en verantwoording over 1980
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
1980
fl. 36.888,22

1979
fl. 25.903,98

Contributie voorgaande
jaren

4.350,81

3.642,64

Subsidie Ministerie van
Onderwijs en
Wetenschappen

60.000,-

57.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit
Leiden

34.000,-

35.000,-

Contributie 1980/1981

Opbrengst verkoop eigen 1.242,23
uitgaven

925,03

Rente van effecten,
bankrente

4.571,50

2.669,40

Subsidie Prins Bernhard
Fonds, voor bijzondere
aankoop bibliotheek

8.684,-

-,-

---

---

fl. 149.736,76

fl. 125.141,05

UITGAVEN
fl. 7.500,-

fl. 8.665,62

2. Bureaukosten
secretaris en
administratie

6.539,76

3.616,10

3. Honorarium
administrateur

3.310,-

3.150,-

4. Kosten
1.300,Noordelijke Afdeling

1.300,-

Kosten van
beheer
1. Salaris
uitvoerend
secretaris
A.

5. Kosten
2.149,45
bestuursvergaderingen

fl. 20.799,21

529,65

---

Kosten
vergaderingen
1. Convocaties en
lokaalhuur
B.

fl. 579,46

1.033,29

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

2. Honorarium en
kosten sprekers

1.800,-

3. Promotie en
publiciteit

2.260,11

1.275,4.639,57

4.641,45

10.530,38

5.817,69

---

Kosten
jaarvergadering
C.

D. Kosten
bibliotheek
1. Honorarium
bibliothecaris

fl. 7.938,-

7.560,-

2. Aankoop boeken 49.397,36
en tijdschriften
Bijz. aankoop Pr.
Bernard Fonds

8.684,-

3. Bijdrage
verwervingsfonds

1.000,-

4. Salariskosten
bureau

2.850,77

45.933,51

1.000,69.870,13

3.780,-

---
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Kosten jaarboek
en publikaties
E.

fl. 31.290,-

1. Jaarboek
fl. 55.475,03
1976/1977,
1977/1978,
1978/1979 en Wet
Uit voorziening

51.140,-

fl. 4.335,03

--2. Correctie en
tekstverzorging

fl. 11.430,-

Uit voorziening

7.256,-

4.174,-

--3. Jaarboek
1979/1980 inclusief
correctie en
tekstverzorging

16.368.12

F.

Kosten
commissies en
werkgroepen

5.184,54

13.948,45

G. Reservering Prijs

800,-

800,-

voor Meesterschap
H. Henriette Roland

fl. 2.000,-

Holst-prijs
I. Bijdrage
Maatschappij in de
prijs
2. Honorarium en
kosten jury

975,-

2.975,-

--J.

Diversen

924,09

Inlopen van het
tekort 1979
K.

684,30

9.136,69
---

---

fl. 149.736,76

fl. 134.277,74

Ontvangsten 1980

fl. 149.736,76

Uitgaven

149.736,76
---

Overschot

nihil
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VERMOGENSOVERZICHT
1 jan. 1981
Effecten
fl. 12.090,-

1 jan. 1980
fl. 14.270,-

Saldi bij Amro-bank

7.545,09

41.416,28

---

---

Vermogen vóór
voorzieningen

fl. 19.635,09

fl. 55.686,28

Voorzieningen
Prijs voor Meesterschap

fl. 1.600,-

fl. 800,-

Prijs voor Literaire Kritiek 1.830,79

1.830,79

Te betalen:
lay-out jaarboek 1975/1976

1.750,-

jaarboekrekening
1976/1977

24.890,-

lay-out en redaktie
jaarboek 1976/1977

1.466,-

salariskosten bureau
bibliotheek

fl. 3.780,-
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jaarboekrekening
1977/1978

26.250,-

redactie en tekstverzorging

4.040,-

voorziening jaarboek
1979/1980, inclusief
correctie en
tekstverzorging

fl. 16.368,12

---

---

negatief / negatief fl.
163,82

fl. 9.120,51

Samenhang tussen de
negatief fl. 9.120,51
hierboven vermelde
vermogens
Vermogen 1 januari 1980
Koersverlies effecten

180,--negatief fl. 9.300,51

Inloop van het tekort 1979 9.136,69
--Vermogen op 1 januari
1981

negatief fl. 163,82

VERMOGENSOVERZICHT DER AFZONDERLIJK BEHEERDE FONDSEN

B. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank 1 januari 1980

fl. 27.326,12

Reservering ten laste
algemene rekening

1.000,-

Rente kapitaal

1.653,-

Bankrente

1.288,20
--fl. 31.267,32

Aankoop boek, rekening B. fl. 8.840,Hagen
Kosten

31,02

8.871,02

---

---

Saldo bank 1 januari 1981

fl. 22.396,30

Effecten

23.158,-
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Vermogen 1 januari 1981

fl. 45.554,30

C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank 1 januari 1980

fl. 2.008,83

Rente kapitaal

1.405,75

Bankrente

37,09

Effecten

100,--fl. 3.551,67
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Prijs: Oscar de Wit

fl. 1.000,-

Medaillekosten

350,-

Jurykosten

166,30

Bankkosten

54,68

1.570,98

---

---

Saldo bank 1 januari 1981

fl. 1.980,69

Effecten

16.950,---

Vermogen 1 januari 1981

fl. 18.930,69

D. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank 1 januari 1980

fl. 79,45

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

3,82
--fl. 555,77

Kosten

10,46
---

Saldo bank 1 januari 1981

fl. 545,31

Effecten

6.775,---

Vermogen 1 januari 1981

fl. 7.320,31
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Bijlage II besturen en commissies in het verenigingsjaar 1981-1982
Algemeen bestuur
Voorzitter: R. Visser
Ondervoorzitter: W.P. van Toorn
Secretaris: R. Breugelmans
Penningmeester: R.E.O. Ekkart
1
Bibliothecaris: mr. J.R. de Groot
Leden: dr. F.L. Bastet, dr. E. Braches, mw. dr. C.W. Fock, A.J. Korteweg, mw.
dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, P.A.W. van Zonneveld, dr. A.H. Huussen jr.
(vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling)
Secretariaat: Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70-74, 2311 EZ Leiden

Bestuur van de noordelijke afdeling
Voorzitter: dr. A.P. Braakhuis
Secretaris: dr. A.H. Huussen jr., Troelstralaan 49, 9722 JD Groningen
Penningmeester: dr. P.P.J. van Caspel
Assessor: dr. J.J. Huizinga

Contact commissie voor België
Secretaris: vacant
Leden: vacant

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
mw. dr. W. Nienaber-Luitingh, Lymbrookweg 5, Scottsville, Pietermaritzburg (R.S.A.)

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: vacant
Leden: P. Korthuys, dr. G.W. Ovink, jhr. dr. P.J. van Winter

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: dr. I. Schöffer
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein 11, 2341 JZ Oegstgeest
Leden: dr. J. van den Berg, dr. J.C.H. Blom, dr. C.C. de Bruin, dr. J.R. Bruijn, dr.
A.E. Cohen, R.E.O. Ekkart, dr. C. Fasseur,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981

301
mr. R. Feenstra, mw. dr. C.W. Fock, dr. J.P. Gumbert, dr. H.P.H. Jansen, dr. G.I.
Lieftinck, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. P.F.J. Obbema, dr. D.J. Roorda, mw. mr. A.J.
Versprille

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. P.E.L. Verkuyl
Secretaris: dr. L. Strengholt, De Hoghe Weijdt 59, 1851 EC Heiloo
Leden: dr. D.M. Bakker, dr. B.C. Damsteegt, dr. L. de Grauwe, mw. dr. M.H.
Schenkeveld, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van Sterkenburg,
dr. F. de Tollenaere, dr. M.C. van den Toorn, dr. G.C. Zieleman

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: W.P. van Toorn
Secretaris: E. van Vliet, Stephaniestraat 24, Antwerpen (België)
Leden: mw. J. Herzberg, W.G. van Maanen, dr. A.S. Wadman

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Secretaris: vacant
Leden: dr. E. Braches, mr. J.R. de Groot, dr. J.P. Gumbert

Commissie voor de financiën
Voorzitter: H. Th. Lunsingh Scheurleer
Secretaris: dr. G. Borgers,
Leden: M.D. Frank, mr. G.C. van der Willigen

Commissie voor de publikaties
Voorzitter: mr. J.R. de Groot
Secretaris: mw. G. Th. M. van den Dool, Rapenburg 70-74, 2311 EZ Leiden
Leden: dr. G. Borgers, dr. E. Braches, mr. W.R.H. Koops, P.A.W. van Zonneveld
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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.
Drukbezorger was dr. E. Braches.
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de publicaties luidt:
Universiteitsbibliotheek, Rapenburg 70-74, 2311 EZ Leiden.
Typografische verzorging P. Waterland.
Druk Alberts, Sittard.

Eindnoten:
1 Met toepassing van art. 32, lid 4 van de Wet heeft het bestuur R. Breugelmans als
plaatsvervangend bibliothecaris aangewezen.
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