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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Kunstig uitgeven
Jaarrede door de voorzitter, R. Visser
Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen is de titel
van een reisboek dat in 1843 en 1858 (tweede deel) verscheen. Zo kan men lezen
1
in Querido's letterkundige reisgids van Nederland waar twee van onze zittende
bestuursleden en een heden hopelijk te kiezen nieuw bestuurslid intensief aan
hebben meegewerkt.
2
Op het Kasteel, bij het gemeentehuis in Coevorden , staat een (klein) beeldje van
deze drie podagristen, als wandelaars, want hun reisboek beschrijft een tocht te
voet door Drenthe waarbij zij eerst naar Bentheim gaan om bij de bronnen genezing
te vinden voor hun kwaal. De drie wandelaars waren Lesturgeon, Boom en de
uitgever van der Scheer. Hun namen zijn vrijwel vergeten, evenals hun ongemak
dat in de negentiende eeuw nogal eens in de literatuur opduikt; podagra: een soort
ontsteking in voet en been welke bij te grote liefhebbers van zware Bourgogne
scheen voor te komen en wel schertsend ‘het pootje’ werd genoemd.
Dirk Martens, uitgever te Aalst, leed hier ook aan en wel in zulke mate dat hij
meende reeds op zijn sterfbed te liggen in het vroege najaar van 1527. Zijn liefste
wens ging toen echter in vervulling, namelijk dat zijn auteur Erasmus een grafschrift
voor hem schreef. In grote wijsheid en vooral hoop op een langer leven van zijn
vriend, formuleerde Erasmus in de vierde regel: ‘octauam vegetus praeterii
3
decadem...’, wat neerkomt op: ‘ik heb in goede gezondheid het achtste tiental jaren
van mijn leven voorbij zien gaan...’. Zo gaf de auteur zijn vriend de uitgever een
ruimte van bijkans tien jaren. En Dirk Martens heeft ze gebruikt, want hij stond
verheugd op van zijn sterfbed en leefde nog zeven jaren, daarmee een dierbare
wens van Erasmus vervullend.
Aan de hand van een viertal figuren, twee binnen en twee buiten de Nederlanden,
wil ik trachten te schetsen van hoeveel betekenis de functie van de uitgever sinds
de boekdrukkunst kan zijn bij het tot stand komen van werken op het gebied van
letteren en geschiedenis, de terreinen van onze Maatschappij. Voordien nog een
korte blik op de Oudheid.
Het uitgeven blijft in de hele cultuurgeschiedenis van Egypte en Grie-
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kenland wat verborgen. F.A. Mumby zegt in zijn groot overzicht van uitgeverij en
boekhandel dat de eerste maal dat er min of meer sprake is van de uitgeversfunctie,
4
het om een ‘undertaker’ gaat. Wel een ondernémer dus, maar dan in de zin van
een begrafenisondernemer. Zijn werk was verbonden met het Dodenboek op
papyrusrollen van de Egyptenaren. Het origineel werd meegegeven in het graf als
een soort paspoort voor de wedergeboorte en copieën waren bestemd voor de
achterblijvende treurenden.
Vermeld kan worden, dat bij de Romeinen de uitgever in zijn ware gedaante naar
voren komt. Cicero prijst Titus Pomponius Atticus over de wijze waarop deze zijn
Ligarius heeft geproduceerd en verkocht. Hij belooft hem daarom de uitgave van
zijn verder werk. Atticus was dan ook voor moderne begrippen een groot zakenman
met een goed getrainde groep slaven-copiïsten. Over een ondernemingsraad werd
toen nog niet gesproken. Atticus wenste niet te steunen op Alexandrië voor zijn
Griekse teksten maar liet ze zelf vervaardigen. Zijn uitgaven werden een begrip
voor kwaliteit. Bovendien was hij zelf een wetenschappelijk gevormd man die
5
daardoor ook Cicero's literair adviseur kon zijn.
Bij alle lof in dit en het volgende mag natuurlijk een tegenstem niet ontbreken.
Het is onder uitgevers niet ongewoon om af en toe eens op te merken: ‘... en
Barabbas was een uitgever’, daarmee aangevend dat iedere uitgever, hoe goed
ook, maar ternauwernood aan de kruisdood door zijn auteurs ontsnapt. Dit beeld
van Barabbas wordt toegeschreven aan Thomas Campbell (1777-1844), een
patriottistische en militairistische schrijver; één van de drijvende krachten achter de
stichting van de Universiteit van Londen.
Dirk Martens was de eerste drukker van België, althans van hem zijn uitgaven
bekend met het jaartal 1473, zodat in 1973 te Aalst een tentoonstelling over Martens
werd ingericht om, niet alleen in Brussel en Utrecht, maar ook daar, vijf eeuwen
boekdrukkunst te vieren. Nu is de boekdrukkunst een technische kwestie, een vorm
van industrialisatie en de ontwikkeling ervan is afhankelijk van de vraag naar de
produkten. Vervliet schrijft in Postincunabula en hun uitgevers in de Lage Landen
dat de eerste expansie van typografie, met name in de Zuidelijke Nederlanden,
samenhing met de verbreiding van het humanisme. In bijzondere mate gold dit voor
Dirk Martens, over wie wij door zijn auteur Erasmus in diens correspondentie goed
zijn ingelicht. Veel van het volgende heb
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ik met diens instemming dankbaar ontleend aan de in 1973 gehouden voordracht
te Aalst door C. Reedijk: Erasmus en onze Dirk - de vriendschap tussen Erasmus
6
en zijn drukker Dirk Martens van Aalst.
Martens was ongeveer twintig jaar ouder dan Erasmus en een robuuste, trouwe,
ploeterende Vlaming. Hij was een gulle drinker en een hartelijk gastheer; u herkent
de uitgever. Voor Erasmus, de haast overgevoelige intellectueel, moet Martens het
plechtanker zijn geweest waar hij graag toefde. En dit te meer omdat Martens niet
alleen zijn handwerk goed verstond, maar tegelijkertijd ook een man met grote
culturele bagage was. Hij sprak en schreef Duits, Frans, Italiaans en Latijn. Hij is
het die in 1516 als eerste in onze streken een volledige Griekse tekst drukte. Voorts
in dat zelfde jaar Thomas More's Utopia. En in 1521 een volledige Homerusuitgave.
Van Erasmus verschenen bij Martens achtenveertig teksten en in één van zijn
brieven is de ontboezeming te lezen dat Martens een zo oprechte vriend was, dat
hij volkomen gelukkig zou zijn om al zijn werk bij hem onder te brengen als Martens
financiële draagkracht daartoe voldoende was. Dat laatste was niet steeds het geval
en in de gedrukte nawoorden van Martens bij belangrijke teksten maakt hij aanspraak
op meeleven van de gebruikers. Zo bijvoorbeeld:
‘Dirk Martens te Aalst groet U, studenten en geeft U zijn typografische zegen
(salutem, et typographicam benedictionem). Hoewel ik geweldig opgelet heb bij de
correctie, zo zelfs dat ik allebei m'n ogen gebruikt heb, en onder het werk zelfs
ettelijke malen Bacchus ervoor verwaarloosd heb, was het toch niet te vermijden
dat enkele zetfouten mij ontgaan zijn. De verbeteringen volgen hier.’ Een voor ons
wat ongebruikelijke wijze om een lijstje van Errata aan te kondigen. En dit staat aan
het eind van een ernstig verweerschrift van Erasmus tegen iemand die zijn uitgave
van het Nieuwe Testament had aangevallen.
Van 1512 tot 1529 vestigt Martens zich voor de tweede maal te Leuven, na eerst
van Aalst via Leuven naar Antwerpen getrokken te zijn. Niet ongebruikelijk om als
drukker en uitgever te gaan naar de plaatsen waar auteurs en afnemers zijn
geconcentreerd. Erasmus komt op 21 september ziek vanuit Basel te Leuven aan.
Er heerste pest en Erasmus was bang dit onder de leden te hebben, zodat hij het
niet aandurfde zijn kamer bij de Universiteit te betrekken en vele anderen in gevaar
te brengen. Dirk Martens nam hem op in zijn huis De Gulden Toirtse en verpleegde
hem persoonlijk nadat de ene arts na de andere verstek liet gaan. Veel gesprekken
hebben zij gevoerd in deze gedwongen afzondering.
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Drie jaar later dwingt een pauselijke gezant Dirk Martens de tekst van het Edict van
Worms (edictum terribile, zoals Erasmus het noemde) te drukken. Martens moet
wel, maar doet er heel lang over omdat hij voorwendt weinig lettermateriaal te hebben
en vel voor vel maar langzaam gereed komt. Toch krijgt hij in het rapport van de
gezant aan de paus nog wel een goed woord: ‘... overigens is het een behoorlijk
mens [Martens] en nu stellig teruggekeerd op de goede weg, waarvan hij tevoren
afgedwaald was door toedoen van U weet wel wie ik bedoel, degene die heel
Vlaanderen heeft verpest [Erasmus].’
In 1534 stierf Martens en in 1536 Erasmus; Reedijk eindigt zijn schets van deze
vriendschap: ‘Van beide makkers kan men zeggen dat zij stierven zoals zij geleefd
hadden. Een ongelijker vriendenpaar kan men zich nauwelijks voorstellen. Maar
hun belangrijkste ideaal hadden zij gemeen: de mens te leren zich te ontplooien in
redelijke harmonie met zichzelf en met zijn medemensen en in overeenstemming
met de essentiële waarheden van het christelijke geloof.’
Dirk Rafelsz Camphuijsen kan na Jacob Cats als de meest gelezen dichter van de
zeventiende eeuw beschouwd worden. Maar omdat hij de Contra-remonstranten te
orthodox vond en de Remonstranten niet liberaal genoeg, werd hij van de kat en
de kater gebeten. Hij kon zelf tot de groep der Socinianen worden gerekend, die tot
de felst vervolgden hoorden in de Republiek. Geen wonder dat vluchten en
schuilhouden veelal zijn deel werd, maar gelukkig was er ook nu weer een uitgever
die voor het lijfsbehoud van zijn auteur zorgde. Hij mocht omstreeks 1619/1620 in
het geheim wonen en werken in de Vergulde Sonnewyser, het huis Op het Water
waar Willem Jansz Blaeu zijn zaken dreef - Op het Water was wat nu Damrak heet.
Deze Willem Jansz, de stichter van het huis Blaeu, was - evenals Dirk Martens in
zijn tijd - een ‘geleerde drukker’. Maar dan een geleerde in de nieuwe stijl; beoefenaar
van moderne, praktische wetenschappen: astronomie, wiskunde, cartografie,
stuurmanskunst; kortom een mercator sapiens zoals De la Fontaine Verwey hem
beschrijft in zijn derde bundel Uit de wereld van het boek, welke als ondertitel
7
meekreeg In en om de Vergulde Sonnewyser, en waaraan wij met instemming van
de schrijver veel van het volgende ontlenen.
Teneinde naamsverwarring te voorkomen met zijn concurrent en buurman
Johannes Jansz voegde Willem Jansz omstreeks 1621 de oude bijnaam van zijn
grootvader, ‘blauwe Willem’, aan de zijne toe en zo zijn
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wij dan cultureel verrijkt met het beroemde geslacht van de Blaeu's. Willem Jansz
Blaeu begon als globemaker, cartograaf en instrumentmaker. In 1608 verscheen
Het licht der zee-vaart, het baanbrekende werk dat ook in Engelse en Franse
vertaling verscheen. Cartografie en alles wat daarmee samenhangt, vormt
hoofdbestanddeel van zijn werk, maar wij volgen hem althans op een belangrijk
ander onderdeel, te weten de Nederlandse Letteren.
Tegen het midden van de zestiende eeuw werd Europa overstroomd met
verzamelingen van zinnebeeldige prentjes, voorzien van verklarende gedichten.
Deze emblematiek bereikte in de Nederlanden in het begin van de zeventiende
eeuw een hoogtepunt en omstreeks 1611 zette Willem Jansz Blaeu zijn eerste stap
op het gebied der letteren door de uitgave met drievoudige titel: Emblemata
amatoria/Afbeeldingen van minne/Emblèmes d'amour. Aangetrouwde neef van de
uitgever, P.C. Hooft, is de leider van de onderneming. Van Hooft verscheen verder
Geeraaardt van Velsen (1613) en Granida (1615). Het was het begin van de opbouw
van een letterkundig fonds, inhoudelijk gevoed door de grote vriendschap van Willem
Jansz Blaeu met Roemer Visscher, de koopman-dichter-tekenaar. Daar ontmoette
hij weer vele anderen, en zo kwam het dat Petrus Scriverius, vriend van Blaeu èn
van Daniël Heinsius in 1615 het initiatief kon nemen voor het volledig Nederlandse
dichtwerk van Heinsius onder diens eigen naam bij Willem Jansz Blaeu. Tot die tijd
had de Leidse filosoof zijn dichtwerk slechts onder pseudoniem gebracht.
In 1619 volgde Jacob Cats met enige emblematabundels. Later Vondel. En in de
loop van de jaren werd de band tussen Vondel en Blaeu steeds hechter. Vrijwel alle
familiegebeurtenissen der Blaeu's zijn door Vondel bezongen. Maar ook als
wetenschappelijk uitgever werd Willem Jansz Blaeu's positie steeds sterker, onder
andere door het oprichten van het Atheneum Illustre in 1632. Vrienden werden ook
Vossius en Barlaeus, en Blaeu heeft mee zijn best gedaan Hugo de Groot als derde
hoogleraar in Amsterdam te krijgen. Helaas lukte dat niet, omdat de Staten niet
bereid waren het vonnis te herzien. Wel werd Blaeu's langgekoesterde wens vervuld
De Groot's uitgever te worden. De eerste in Nederland verschenen uitgave van De
jure belli ac pacis kwam bij Blaeu uit in 1631 (na de Parijse van 1625). De stichter
van het huis Blaeu was in alle opzichten een modern uitgever. Hij stond vooraan in
het geestelijk leven van zijn tijd; hij bracht de klassieken in zakformaat als vóór
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hem Aldus Manutius; hij hielp vervolgde schrijvers onderduiken. Meer dan modern
- voor ons een toekomstbeeld - was hij door zelf zijn subsidies te verdienen. Zonder
Ministerie van WVC, zonder ZWO, zonder Raad voor de Kunst hield hij zijn
uitgevershuis overeind door verboden boeken, in zijn tijd Katholieke geschriften,
voor de export in Keulen met mooie winsten te brengen. Ook voorzag hij in het
uitgeven voor dissenters als Remonstranten en Socinianen. En hij vergat het
praktische werk niet voor handel en zeevaart. Over deze mercator sapiens dichtte
8
Vondel na zijn overlijden:
Men zoeckt volkomen brein vergeefs, en vint er geen;
En zelden een vernuft alleen bequaem tot een;
Noch zeldener een man bequaem geacht tot velen.
Het schijnt Natuur heeft lust haer gaven te verdeelen,
Maer trof in Blaeu een stof tot veelerley bequaem,
Zo draeght de wiskunst moedt op zijnen grooten naem.

Nog steeds hoorde je veel schoten in de Rue de l'Odéon. Het zesde quartier van
Parijs, waarin deze straat loopt, behoort tot één van de laatste wijken die echt bevrijd
werden na de wonderbaarlijke val van de stad eind augustus 1944. De bewoners
voelden zich onzeker, hoe gevaarlijk was het nog, hoe lang zou het nog duren?
Plotseling op een zonnige dag kwam er een rij jeeps door deze straat van kleine
modewinkels en boekhandels, alle met lege étalages. De jeeps stopten voor nummer
12 en één der militairen riep met zware stem: ‘Sylvie, Sylvie...’ en iedereen in de
straat nam de roep over: ‘Sylvia, Sylvia!’. ‘Het is Hemingway, Hemingway,’ riep de
vriendin van Sylvia Beach en een seconde later stormde deze uit haar schuilplaats
(zij was Amerikaanse) en viel in de armen van de grote vechter, strijder in de
Spaanse burgeroorlog, strijder ook nu. ‘Hij vroeg wat hij voor ons kon doen en dat
was de verborgen Duitse scherpschutters op de daken onschadelijk maken. Eén
commando en daar gingen zijn mensen naar boven. Toen hoorden wij nog éénmaal,
maar nu voor het laatst, schieten in de Rue de l'Odéon.’
Zo eindigt Sylvia Beach haar levensverhaal over de boekhandel Shakespeare
9
and Company die zij in 1919 opende. Eerst in een heel klein straatje, later op
nummer 12 van de Rue de l'Odéon. Bookshop en tegelijk Lending Library, want in
de twintiger jaren was het in Parijs moeilijk en duur om Amerikaanse boeken te
kopen. Het werd echter veel
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meer dan boekhandel, het werd een literaire societeit. Veel bezoekers van overzee
lieten hier hun post komen en hun cheques.
Van de Franse schrijvers was Gide een grote steun en verder Paul Valéry en
Jules Romains. Onder de eerste Amerikaanse bezoekers was de componist George
Antheil; en de eersten van over het Kanaal waren Ezra Pound en zijn vrouw. Door
Pound is het contact gekomen met James Joyce en dat is voor de literatuur van
veel betekenis geweest. Sylvia Beach en Joyce ontmoetten elkaar op een party en
reeds de dag daarna kwam Joyce naar de boekhandel. Hij bleef er een
onafscheidelijke klant en vriend. In Triëst had Joyce jarenlang les gegeven aan de
Berlitz School, daarna in Zürich, maar nu was hij door Ezra Pound overgehaald naar
Parijs te komen. Joyce was een talenwonder, hij sprak er negen en zou dus wel in
het levensonderhoud van zijn familie kunnen voorzien met lesgeven. Maar zijn grote
probleem was om nu hier in Parijs Ulysses te voltooien. Zijn voorgaande boek A
portrait of the artist as a young man had in Engeland grote indruk gemaakt, maar
toen in een letterkundig tijdschrift de eerste afleveringen van Ulysses verschenen,
werd het publiceren onmogelijk gemaakt. Ja zelfs weigerden de drukkers het te
zetten.
Door een medische fout in Zürich, waren de ogen van Joyce nog slechter
geworden dan voorheen, en het was dus zeer de vraag of Ulysses ooit gereed zou
komen. ‘Would you let Shakespeare and Company have the honour of bringing out
your Ulysses?’ was de vraag die Sylvia Beach aan Joyce stelde bij één van zijn
bezoeken. Geen kapitaal, geen ervaring, geen andere relaties dan vrienden had
Sylvia Beach en toch heeft zij dit aangedurfd. Allereerst was daar de hulp van
Monsieur Maurice Darantière, lid van een beroemd drukkersgeslacht in Dyon. Hij
zegde medewerking toe op basis van risico; alleen betaling bij verkoop. Toen moest
de familie Joyce in een rustig huis ondergebracht worden en daarna typekrachten
gevonden om het moeilijke handschrift in een persklaar typescript over te brengen.
En waar moest de familie Joyce van leven? Er was geen Fonds voor de Letteren.
Dit alles organiseerde de boekhandelaarster en nu voor de eerste maal uitgeefster
Sylvia Beach.
En op de vroege morgen van de tweede februari 1922, op de veertigste verjaardag
van Joyce, stond zij op het perron de nachttrein uit Dyon op te wachten waar de
eerste twee exemplaren van Ulysses aan waren meegegeven. ‘Van dit saaie boek
zul je hoogstens tien verkopen,’ had Joyce gezegd. Er werden duizend gedrukt en
door inschrijving was
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vooraf al de helft geplaatst. De post in Engeland en de Verenigde Staten verbrandde
elk exemplaar dat binnenkwam, maar Hemingway regelde via een vriend in Canada
een stroom exemplaren; elke dag één onder diens jas via een veerboot over de
grens die dwars door één der meren liep. Als je nu in Parijs komt bij de boekhandel
die de naam Shakespeare and Company heeft overgenomen, vlak om de hoek van
het sympathieke kerkje St. Julien Le Pauvre, zijn er exemplaren te koop van de
Ulysses-editie die nu uit Amerika (Random House, New York) naar Parijs komen.
In A letter from Mr. Joyce to the publisher schreef de auteur over het wonderlijke
van de situatie dat hij geen copyright voor de Verenigde Staten kon krijgen omdat
hij geen exemplaar aan de autoriteiten kon voorleggen, daar elke zending door posten havenmeesters werd opgehouden en verbrand. Hij eindigt zijn brief met dank
en hulde te brengen aan de ‘very clever and energetic person Miss Sylvia Beach’
die in samenwerking met de Franse drukker in Dyon ervoor heeft gezorgd dat
Ulysses op zijn veertigste verjaardag in boekvorm aanwezig was.
Het regende hard op een avond in maart 1946 toen Maxwell Perkins zich klaarmaakte
om naar een groep studenten te gaan van New York University. Hun studieterrein
was boekhandel en uitgeverij, en Max Perkins was de in het vak beroemde editor
van de grote Amerikaanse uitgever Scribner. Hij had zich laten overhalen - zeer
tegen zijn zin - om over zijn ervaringen te vertellen. ‘Het eerste en laatste waar u
steeds aan moet denken,’ aldus Perkins in zijn voordracht, ‘is dat een editor niets
toevoegt aan een boek. Hij schept niets. Het beste wat van de auteur komt dat is
geheel van hemzelf.’ Op deze sombere dag in maart voelde Perkins dat hij over zijn
hoogtepunt heen was, want, zoals hij later thuis zei: ‘Ze noemden mij de dean van
de Amerikaanse editors.’ Dat laatste klopte, maar het voorgaande niet, want één
van zijn auteurs heeft eens geschreven: ‘De pers bewondert de heldere structuur
van mijn roman en die heb jij Max er juist ingebracht. Men zou jou moeten prijzen
en niet mij.’
Omstreeks 1918 was Max Perkins één van de jongste editors bij Scribner. Een
toen nog volledig onbekende officier - de later beroemd geworden Scott Fitzgerald
- had in de vrije uren van dienst voortdurend geschreven. Zijn eerste werk kwam bij
Scribner maar werd afgewezen. Perkins schreef hem echter zo bemoedigend en
indringend, dat hij doorging en met een nieuw werk kwam. Ook dat vroeg nog veel
bewerking,
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maar uiteindelijk lag het manuscript van This side of Paradise bij Perkins op tafel.
Het was naar taal en inhoud één van de eerste uitingen van the new generation na
de Eerste Wereldoorlog. Binnen uitgeverij Scribner - uitgever o.a. van Galsworthy
- ontstond toen een harde strijd van Max Perkins en zijn jongere mede-editors tegen
de gevestigde en veelal beroemde en geziene editors van voorheen. In een
vlammende rede op een editors-meeting wist Perkins zijn collega's ervan te
overtuigen dat nieuwe wegen moesten worden ingeslagen en dat hier de kans was.
Hij won en een week na verschijnen had This side of Paradise de twintigduizend
exemplaren al gepasseerd.
Zo begon de carrière van de uitgever die zich steeds opstelde achter zijn auteurs,
nooit op de voorgrond trad maar altijd beschikbaar was voor raad en hulp. Uit
tienduizenden brieven van zijn hand aan de vele talenten die hij ontdekte en
voorthielp, rijst het beeld op van iemand die van grote invloed is geweest op de
Amerikaanse literatuur. Fitzgerald, Hemingway en Thomas Wolfe zijn de groten,
maar naast en na hen vele anderen. De laatste manuscripten die hij de dag voor
zijn dood meenam naar het ziekenhuis waren Cry, the beloved country en From
here to eternity. Hemingway eerde zijn uitgever vijf jaar later door The old man and
the sea aan hem op te dragen. Max Perkins, editor of genius, heet de biografie die
aan hem is gewijd en in 1978 verscheen. Wat maakt hem tot het voorbeeld voor
iedere uitgever? Het is in de kern dat wat wij zagen bij Martens, Blaeu en Sylvia
Beach: een anker in de grond bij turbulente zee. En dan niet alleen een zieke
Erasmus verplegen, Camphuysen laten onderduiken of huisvesting voor Joyce
zoeken. Het is meer zoals Taine zegt: ‘een groot uitgever is een kunstenaar wiens
uiting slechts het werk van anderen is.’ Er mag - ook volgens Perkins - niets staan
tussen auteur en publiek. De uitgever-editor mag alleen de auteur helpen zijn stem
helderder te doen klinken. De lezer is uiteindelijk degene die oordeelt of het
aangebodene hem bevalt of niet.
Met Martens, Blaeu, Beach en Perkins heb ik geprobeerd aan te geven hoezeer de
uitgever en de vele die hem omringen, er toe bijdragen om de lezer een gaaf produkt
te bezorgen waar deze in opperste vrijheid zich over kan uitspreken.
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4 F.A. Mumby, Publishing and bookselling, London, 1949, p.15.
5 Ibidem, p.19.
6 C. Reedijk, Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk Mertens
van Aalst. Haarlem, Het Hof van Johannes, 1974 (voordracht ook gehouden voor het gezelschap
Non Pareil en uitgegeven door één der leden).
7 H. de la Fontaine Verwey, Uit de wereld van het boek 3, Amsterdam, 1979 (de hoofdstukken 1,
4 en 5).
8 Sylvia Beach, Shakespeare and Company. New York, 1959.
9 J.H. Wheelock, Editor to author. The letters of Maxwell E. Perkins. New York, 1950. A. Scott
Berg, Max Perkins, editor of genius. New York, 1978.
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Tassoos weeklacht
Een onbekende Byron-vertaling van Nicolaas Beets (1834)
Door Peter van Zonneveld
Op 15 februari 1833 droeg Jacob van Lennep in een vergadering van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden zijn vertaling van Byron's The
1
lament of Tasso voor. Eerder die avond had de bekende Abraham des Amorie van
der Hoeven een verhandeling gehouden. Tot de aanwezigen behoorde Gerrit van
de Linde, de latere Schoolmeester, die op 25 februari aan Van Lennep schreef,
welke indruk diens optreden te Leiden had gemaakt. Volgens hem was men het er
over eens ‘dat gij uw publiek negligeert wanneer gij leest, dat gij álle formen den
droes geeft, dat gij veel te vrij zijt op den spreekstoel, dat, zoo gij elke week te
Leyden slechts eens kwaamt lezen de maatschappij van Letterkunde bankbreukig
zou moeten worden uit hoofde van de enorme onkosten aan catheder en
waterglaasjes, die men veronderstelt dat gij dan uit hun verband rukken en
2
verbrijzelen zoudt.’ Onder de aanwezigen bevonden zich ook de achttienjarige
Nicolaas Beets, scholier te Haarlem, en de student J.P. Hasebroek, die elkaar hier
voor het eerst van hun leven ontmoetten. Jan ten Brink beschreef dit gebeuren
alsvolgt: ‘De zaal was overvol, vele hoorders moesten staan, sommigen werden
tegen elkander gedrukt of gestooten door telkens nieuw aankomenden. Hasebroek
stiet onopzettelijk tegen den arm van een jongmensch, dat vóór hem eene plaats
had gevonden, en vroeg beleefd verschooning. De guitige vriendelijkheid, waarmeê
deze verschooning werd aanvaard, boeide Hasebroek dermate, dat hij een vroolijk
gesprek aanknoopte, eerst over de ondragelijke hitte in de zaal en later over den
inhoud van het gehoorde. Zoo vond Jonathan zijn Hildebrand. De vriendschap, dien
avond ontkiemd, aan de academie steeds hechter geworden, snoerde de harten
3
der beide mannen voor heel hun volgend leven te zaâm.’
Jacob van Lennep had in 1833 al verschillende werken van Byron vertaald: Marino
Faliero (1822), Moorsche weeklacht of de verovering van Alhama (1826), De
Abydeensche verloofde (1826) en Het beleg van Corinthe (1831), terwijl hij tussen
1828 en 1831 de door Byron geïnspireerde Nederlandsche legenden in rijm gebracht
in zes delen het licht had doen zien. Nog in 1833 verscheen Tassoos weeklacht; in
den kerker
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van het krankzinnigen-huis te Ferrara, uitgegeven samen met de Engelse tekst, en
voorzien van een ‘Introduction’ van de hand van de uitgever en boekhandelaar B.S.
Nayler. Deze Nayler noemde Byron ‘the greatest Poet of the Nineteenth century,’
al liet hij in zijn inleiding ook blijken, dat hij op de hoogte was van de bezwaren die
tegen Byron konden worden aangevoerd: immoralisme, scepticisme, blasfemie,
areligiositeit en gebrek aan moreel gevoel. Voor The lament of Tasso zouden deze
bezwaren niet gelden; dat was ‘a poem chastely classical in manner and pure in
4
style, rivaling the celebrated poems of antiquity in passion and in sentiment.’
Nicolaas Beets kwam in september 1833 te Leiden theologie studeren. Hij bezat,
dankzij zijn Engelstalige vriend John Ingram Lockhart, een goede kennis van het
Engels - nog in Haarlem hadden zij samen het werk van Byron gelezen. In 1834
gaf de Amsterdamse uitgever M. Westerman het Derde Stukje van de Verzameling
van voortbrengselen van uitheemsche vernuften in het licht, dat enige
Byron-vertalingen van Beets bevatte; een jaar later volgde van diens hand Gedichten
van Lord Byron, verschenen bij de Erven F. Bohn te Haarlem, en in 1837 publiceerde
hij bij dezelfde uitgever nog Parisina en andere gedichten van Lord Byron. Een
vertaling van The lament of Tasso ontbrak; in het Kort bericht aangaande Lord
Byron, en zijne werken, waarmee het deeltje Verzameling van voortbrengselen
opende, noemde hij wel de vertolking van The lament of Tasso ‘van de verdienstelijke
5
hand van Mr. VAN LENNEP’. Pas veel later, in het eerste deel van Nicolaas Beets'
Dichtwerken (Amsterdam 1876), treffen we opeens een fragment Uit Tasso's
klaagzang aan (pp.191-193), dat bij mijn weten niet eerder gepubliceerd werd.
Op donderdag 14 augustus 1834 kreeg Beets te Haarlem bezoek van Aarnout
Drost. In zijn Dagboek lezen we: ‘Hij heeft o.a. voor de Muzen beslag gelegd op
mijn revisie en correctie van Van Lenneps overbrenging der Lament of Tasso. Wij
zullen die op beleefde wijze onder des dichters oogen brengen.’ Later schreef hij
6
hierbij: ‘[niet geschied]’. Deze revisie en correctie - waarvan de eerste 70 regels in
sterk gewijzigde vorm in 1876 gepubliceerd werden - is bewaard gebleven in de
Collectie Beets van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (vrl.nr.100),
ondergebracht in de Leidse universiteitsbibliotheek. Het handschrift omvat 11 pagina's
van 21 bij 17 cm; de tekst is geschreven in zwarte en rode inkt. Op het omslag leest
men: ‘In deze Vertaling van BYRONS
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LAMENT OF TASSO, zijn de met zwarte inkt geschreven verzen niet van den Heer VAN
LENNEP.’

Beets heeft dus alleen die fragmenten vertaald, die hem in Van Lenneps
werkstuk niet bevielen.
Hieronder volgt de tekst van het handschrift, waarbij de regels in rode inkt - van
Jacob van Lennep - in cursief zijn afgedrukt; de door Beets in zijn eigen vertaling
onderstreepte woorden zijn, om misverstand te voorkomen, hier in klein kapitaal
weergegeven. Beets heeft Van Lenneps tekst niet volstrekt nauwkeurig gevolgd:
hij schreef ‘my’ waar deze ‘mij’ gaf, en is soms onzorgvuldig wat de leestekens
betreft - deze afwijkingen zijn niet hersteld. Op het verschil in vertaalopvatting kan
hier niet worden ingegaan; dat zou - ook na twee dissertaties over Byron in de
7
Nederlandse letterkunde - nader onderzoek verdienen. Wat hier volgt is de tekst
van het handschrift, dat in 1834 Aarnout Drost onder ogen moet zijn gekomen, en
door hem bestemd was om in De Muzen te worden afgedrukt, hetgeen niet
geschiedde. Dat verzuim wordt nu na anderhalve eeuw hersteld.

Tassoos weeklacht
Zoo menig jaar! - dat fnuikt de kracht in my,
Dat d'aadlaarsgeest eens zoons der Poezy,Zoo menig jaar van onrecht - laster - hooning,
Als dol beticht - en in een kerkerwoning,
In eenzaamheid gesleten, en in 't hart
De kanker van een nooitverduurbre smart;
Terwijl de dorst naar licht en lucht en leven,
Dat hart verscheurt in 't rust -, maar vruchtloos streven
Naar 't geen het zwart der vloekbre tralie weert,
Die 't zonlicht op de afzichtbre schaduw keert,
En oog en brein de doorgelaten stralen
Met spanning, wee, en drukking doet betalen,
Waar kerkerdwang zich in haar naaktheid toont
En van de nooit gesloten poort ons hoont;
Die poort, die niets den kerker in laat komen,
Dan 't vale licht, een oogwenk slechts vernomen,
En muffe spijs, die ik dus eenzaam at,
Tot ik in 't eind haar bittren smaak vergat,
En hongrig als een roofdier opgerezen
In dees mijn krocht - mijn woning nu - nadezen
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Mijn graf wellicht, op 't voedsel ga te gast.
Dit alles heeft my beurtlings aangetast,
En doet het nog; - maar 'k zal geen bloodaard wezen!
Ik buk niet voor de Wanhoop; ik bestreed
Mijn zielsangst manlijk; ik ontvlood mijn leed,
En de enge grens mijns hols, op eigen vlerken;
Ik stelde 't zwaard van Mekkaas Ziener perken,
'k Heb 't Heilig Graf van Turksch geweld bevrijd,
Gewandeld met wat heilig en gewijd
Gehouden wordt, door Palestinaas dreven
Mijn vrijen geest tot eer van hem doen zweven,
Die de aard bezocht en in den hemel throont,
Want hy had ziel en lichaam kracht gegeven,
Die om den wil van 't lijden 't kwaad verschoont,
En wien 'k dees tijd van boete wijdde in 't zingen
Van d'eedlen moed der Kruisvaarvolgelingen,
En hoe hun heir hem aanbad by zijn graf;
Dan 't is gedaan! mijn dierbre taak is af!
Mijn trouwe vriend en trooster zooveel jaren!
Indien een traan op 't eindvaers nederviel,
Weet 'k stortte er geen om 't leed my wedervaren.
Maar gy mijn kind! Gy schepping van mijn ziel!
Wier tooverlach my aan mijn bittre elenden
Ontvrijen kwam en 't oog er af deed wenden,
Gy ook verlaat me - en met u al mijn zoet:
En 'k ween er om en 't brekend harte bloedt.
't Geknakte riet is door dien slag gebroken.
'k Bracht u helaas! ten eind! wat nu gedaan?
Vernieuwde elend zal weêr mijn ziel bestoken
'k Voorzeg my dit; maar hoe die door te staan?
Dat weet ik niet - maar de ingeboren krachten
Des geestes doen me een bron van troost verwachten.
'k Zonk niet geheel, want 'k was van wroeging vrij,
En grond daartoe; 'k heet dol - waarom? - o Gy
Lenore! spreek een andwoord hier voor my!
Gewis mijn min zoo hoog te durven heffen
Als 't lot U hief is spoorloosheid geweest,
Maar slechts van 't hart en nimmer van den geest;
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'k Beleed mijn schuld en voel de straf my treffen,
En niettemin schoon zy me onbuigbaar vindt. Ach gy waart schoon Melieve! en ik niet blind, Ziedaar de schuld waarom men me uit moest werpen,
Maar laat de haat zich tot mijn foltring scherpen,
Mijn hart herteelt uw beeldtnis steeds en mint..
Bekroonde min moog door 't genot verdwijnen,
Rampzaal'gen zijn getrouw: hun driften kwijnen
Allengskens weg behalve alleen de min,
En elk gevoel smelt tot een enkel in,
Als vloeden in een zee te samen stroomen;
Maar zonder peil is de onze en zonder zoomen.

Hoor boven my 't uitzinnig dof geloei
Van lichamen en zielen in den boei:
En hoor: den zweepslag en 't vermeerdrend gillen
't Godslastren en 't halfmomplend vloekwoordspillen.
Er is er hier, door meer dan Razerny
Gedreven, die in de afgebeulde zielen,
De laatste zweem van geestkracht nog vernielen,
Met noodloos foltren, en wie moedwil tot
Die gruwlen noopt als bronwel van genot.
Men heeft me één rang met zulken durven geven,
En met hun offers; zulk een deel van 't leven
Moet ik dit zien en hooren, en misschien
Zal ik dit zien en hooren tot mijn sneven.
Zoo zij 't: - de dood slechts doet my kalmte zien.
Doch zwijge ik nu, die steeds mijn klachten stilde,
'k Vergat bijna, dat ik vergeten wilde,
Maar 't welt weêr op - o, weinig waar mijn leed,
Zoo ik vergat gelijk men my vergeet!
En zou mijn wraak zich tegen hen niet wenden,
Die me in dit pesthuis van zoo vele elenden
Verslieten, waar de Lach geen Vreugde is, - waar
Gepeins en ziel verstillen, - woorden maar
Geen taal zich hooren doet, - waar menschen leven,
Geen menschlijkheid, waar vloeken 't andwoord geven
Op kermen, en gehuil op slagen, waar een hel
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Voor elk bereid is; talrijk zijn we er wel,
Maar elk alleen toch, door wanden afgesloten,
Die 't ratelen der dolheid overal
Weêrgalmen doen, dat elk der lotgenooten
Zijn buurmans klacht verneemt, schoon geen haar acht,
Dan Hij slechts, die rampzalig meer dan allen,
Nooit was bestemd in 't bijzijn te vervallen,
Van hen wie pest of dolheid herwaarts bracht. -

Voed ik geen wraakzucht jegens hen, wier macht
My van mijn roem by andren dorst versteken,
En my verbood my door 't genie te wreken,
Mijn loopbaan stuitte in 't bloeiendst van zijn kracht,
En 't schroomlijk noem' of waanzin wat ik dacht?
Zoude ik hun niet dat leed vergelden willen?
En leeren hun, hoe wanhoops bange kreet
Gesmoord wordt, hoe men kamp voert met zijn leed,
Hoe klemmende angst het wrak gestel doet trillen
En 't hart verpijnt, ofschoon 't zijn klacht kon stillen.
Neen! - steeds te trots om wraak te voên - vergeet,
Vergaf 'k den Trots eens princen en wil sneven. Ja, Zuster van mijn vorst! door min gedreven,
Heb 'k uit mijn hart de wraakzucht weggedaan,
Kan die in 't hart waar gy regeert bestaan?
Uw broeder haat - my kan geen toorn doen blaken,
En gy blijft koud, - maar kan ik u verzaken?
Zie op een min die van geen wanhoop weet,
Mijn krachtigste en mijn eerste drift, verborgen
In 't diepst van 't hart, dat stilzwijgt in zijn zorgen,
Als 't bliksemvuur in 't donker wolkenkleed,
Tot dat het barst, en 't blinkt in flikkerlichten.
Zoo schitter op uw naam, de ontborsten vlam
Mijn aanzijn door in helle flonkerschichten,
En roept elk ding ZOO ALS 'T MY OVERKWAM
My voor den geest terug. Dan ras vervlogen
Is 't droombedrog: ik ben DEZELFDE weêr, En toch geen zucht naar aanzien, macht of eer
Ontstak mijn liefde. Ik hield uw rang voor oogen.
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Ik wist dat nooit een vorstelijke Vrouw
Haar hand, haar liefde een dichter schenken zou.
Ik meldde nooit noch fluisterde mijn liefde,
Zich zelf genoeg, haar eigen loon; indien
Mijn innig oog ze aan u verried misschien,
Uw blik bleef stom, en dat was 't wat my griefde.
En echter nooit ontging me een enkle klacht:
Gy waart voor my een heiligdom, omgeven
Van rein kristal, dat ik mijn hulde bracht
Op afstand, en my buigend diep ter aarde:
Niet omdat ge een Vorstin waart, maar omdat
Mijn liefde u met een glans omgloriet had,
Die dubbel schoon u gaf en dubble waarde;
Zoodat uw blik my als deed siddren, - neen!
Niet siddren! maar met eerbied nadertreên,
Als tot een heilge Engel; op uw wezen
Zoo zacht-gestreng, was ZEKER IETS te lezen,
Dat al het zachte op aard te boven streeft;
Ik weet niet hoe! - maar uw geleigeest heeft
De mijne ontwapend en mijn Leistar schortte
Voor u haar loopbaan; was die liefde dwaas,
Aanmatigend en doelloos, groot, (helaas!)
Was ook de elend waarin die min my stortte.
Maar gy blijft steeds my dierbaar, en 'k waar lang
Geschikt voor deez' verfoeiden kerkerdwang,
Die my om u blijft foltren en belagen,
Maar de eigen min, die in der boeien wicht
My sloeg heeft voor de helft dien boei verlicht
En kracht verleend, om 't ov'rige ook te dragen.
Om u, wier beeld my zweeft voor 't aangezicht,
Steeds onverdeeld mijn aanzien toe te wijden,
En moedig weedoms naaktheid af te strijden.
Het is niet vreemd, - van 't uur van mijn geboor 't,
Heb ik geheel der liefde toebehoord.
Zy mengde zich met wat my streelde op aarde:
Ik schiep my zelf uit brokken rots, omzoomd
Met wild gewas een vruchtbre bloemengaarde,
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Waar menig uur in schaduw van 't geboomt',
Met zielsgenot door my werd weggedroomd Ofschoon ik vaak voor 't nutloos ommedwalen
Bestraft werd, en de grijsheid ontevreen,
Het hoofd schudde, en verklaarde, 't kon niet falen
Zoo'n wezen kon niet kalm ter aarde dalen,
Zoo wild een jeugd zou' einden in geween:
En dat voor my geen les was dan in slagen,
En 'k schreide niet, doch vloekte hem in 't hart,
En zocht mijn schuilhoek weêr en gaf mijn smart
In tranen lucht - en schepte op nieuw behagen
In droomen, die ontstonden zonder slaap.
Dan ik groeide op: de neiging die den knaap
Verrukt had, werd een drift die my bestormde
Met bruischend vuur en wellustvolle smart,
En heel mijn ziel tot één behoefte vormde,
Tot éénen wensch onzeker en verward.
Tot dat ik wat ik opzocht had gevonden En dat waart gy - en van dien tijd af aan
Was voor mijn oog 't heelal in 't niet verzwonden;
Gy had voor my heel de aard te niet gedaan! 'k Schiep toen in iedere eenzaamheid behagen,
Maar dacht geenszins dat ik in later dagen,
'k Weet niet welk deel mijns levens, zonder heul
Zou slijten, van al 't menschdom uitgesloten,
Geheel vervreemd van mijn natuurgenoten,
Behalve den Uitzinnige en zijn Beul:
Ware ik aan hun gelijk geweest, sints jaren
Was mijn verstand zijn woonsteê reeds ontvaren;
Doch wie hoorde ooit een woord mijn mond ontgaan,
Dat blijken droeg van razerny of waan?
'k Moet in deez cel licht erger lijden dragen
Dan 't zeevolk doet, op 't naakte strand geslagen.
Nog blikt het in de wareld vrank en vry.
De mijne is hier - Naauw schonk men dubbel my
De ruimte, die weldra mijn lijk zal vergen.
De zeeman sterve op 't barre zand: zijn oog
Kan nog voor 't laatst den open hemel tergen.
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Ik sla geenszins verwenschend, 't mijne omhoog,
schoon 't overwolkt zy door den kerkerboog.
En echter voel ik soms mijn geestkracht minderen;
Maar zelfs 't besef dier zwakheid is my klaar.
'k Word nu en dan een flikkerschijn gewaar,
Die my verblindt, 'k zie geesten die my hinderen
En kwellingen my baren, die 't beklag
Onwaardig zijn van vrijen en gezonden,
Doch duldeloos voor hem die jaar en dag
Gebrek aan ruimte en lucht heeft ondervonden
En alles wat verlaagt en nederslaat.
Ik dacht dat my alleen der menschenhaat
Vervolgde maar zoo 't schijnt, met hen verbonden
Vervolgen my ook geesten. My verlaat
En hemel beide en aard en 't waar geen wonder
Al bracht in 't eind met rustloos zielsgekwel
De macht des kwaads 't vermaste schepsel onder.
En waarom wordt mijn geest in zulk een hel
Beproefd, als staal in 't vuur? omdat 'k dorst minnen?
Doch wie haar zag en koel bleef die moest meer,
Of minder dan een mensch zijn.
'k Had weleer
Een fijn gevoel; doch heden zijn mijn zinnen
Min teder en mijn wonden lang vereelt,
Of 'k had mijn brein vergruizeld op die muren,
Waar spottend soms een zonnestraal op speelt.
Dan zoo ik steeds geduldig bleef verduren
Al 't geen ik reeds verhaald heb, en al wat
Door woorden niet geschetst wordt, 't is omdat
Een zelfmoord stof zou geven aan de logen,
Die my alhier gebracht heeft, en den blaam
Van razerny zou werpen op mijn naam,
En 't zegelmerk zou drukken op het pogen
Mijns vijands, en vernietigen mijn faam.
Neen - neen die blijft voor eeuwig! en nadezen
Zal dees mijn cel een heilge tempel wezen,
Door natien met eerbied opgezocht.
Ferrara als uw vorsten zijn gevallen,
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Uw grondgebied den vreemdeling verkocht
In puin verkeerd uw rijkgebouwde wallen,
Dan, trotsche stad, dan zal van al uw schoon
Eens dichters krans uw een'ge gloriekroon,
Eens dichters cel uw zwakke naroem schoren.
Lenore! en gy! die 't u te schamen hadt
Dat een als ik beminde, en bloosde op 't hooren
Dat gy het hart van mindren kondt ontgloren
Dan vorsten, - ga! en zeg uw broeder dat
Noch smart, noch tijd, noch leed, noch 't geen de logen
My aanwreef, en in kleine mate 't kot,
Waar zelfs de ziel met 't kwijnend lijf verrot,
My gaf, dit hart getemd heeft noch gebogen,
En dat ik u nog aanbid spijt mijn lot!
Maar voeg er by, dat, als de weidsche zalen
Waar thands by zang en dans en feestpokalen
Hy 't zoet genot van weelde en blijheid smaakt,
Vergaan zijn, dit een heilge steê zal heeten.
Maar gy, wanneer de tooverkring, die Rang
En schoonheid om u trokken, sedert lang
Vergaan zal zijn en na uw dood vergeten
Zult deelen in den lauwer, die mijn graf
Vercieren moet. Mijn naam van d' uwen af
Te scheuren zal geen aardsche macht ooit gelukken,
Zoo min als u ooit uw beeld my kon ontrukken.
Ja Leonoor! het is ons lot, hierna
Vereend te zijn voor eeuwig; - doch te spaê!

Jacob van Lennep
1833.
F.R.
July. 1834

Eindnoten:
1 Zie de Handelingen der Jaarlijkse Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden 1833, p.49.
2 Waarde Van Lennep. Brieven van de Schoolmeester toegelicht door Marita Mathijsen, Amsterdam
1977, p.19.
3 Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw in Biographieën
en bibliographieën. 1830-1880, Amsterdam, 1888, deel I, p.293.
4 Introduction, p.9.
5 Verzameling van voortbrengselen, p.17.
6 Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door
Peter van Zonneveld, 's-Gravenhage, 1983, p.91.
7 T. Popma, Byron en het Byronisme in de Nederlandse letterkunde. Amsterdam, 1929; U. Schults,
Het Byronianisme in Nederland. Utrecht, 1929.
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Levensberichten
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Hendrik Algra
Hardegarijp 5 januari 1896 - Leeuwarden 1 juni 1982
‘Aan een zandweggetje in Tietjerksteradeel stond mijn geboortehuis: een woonkamer,
een portaal, een schuur en een paar koestallen.’ Dit is de eerste zin van de memoires
van Hendrik Algra: Mijn werk, mijn leven (Assen, 1970). Zijn vader, Aan Algra, was
landarbeider, maar stamde uit een geslacht van eigengeërfde boeren. Zijn ouders
en grootouders waren aanhangers der Afscheiding van 1834.
Hendriks moeder, Jitske Bosma, kwam uit hetzelfde milieu (maatschappelijk en
kerkelijk) als zijn vader. Zij was zeer belezen; haar belangstelling beperkte zich niet
tot de zogenaamde ‘oude schrijvers’ (zoals Hellenbroek), die bij de Afgescheidenen
in hoog aanzien stonden, maar strekte zich ook uit tot actuele lectuur als de
weekbladen De Bazuin en De Vrije Fries, respectievelijk van Gereformeerde en
Anti-Revolutionaire signatuur. Zoals bekend heeft een deel der Afgescheidenen
zich in 1892 met de Dolerenden van 1886 verenigd tot de Gereformeerde Kerken.
Daartoe behoorden ook de ouders van Algra.
Jitske Algra-Bosma heeft een belangrijk aandeel gehad in de godsdienstige
vorming van haar vier zonen (Hendrik was de oudste). In dit verband moet ook de
naam P. van der Ploeg worden genoemd. In 1901 waren de Algra's van Hardegarijp
verhuisd naar Swichum, een dorpje ten zuiden van Leeuwarden. Daar bracht Hendrik
zijn lagere-schooljaren door. De dichtstbijzijnde christelijke school stond in het
naburige dorp Wirdum. Het hoofd, ‘meester’ Van der Ploeg, belichtte bij de
godsdienstlessen vooral de hoogte- en dieptepunten in het leven van de bijbelse
figuren aan de hand van het criterium der geloofsgehoorzaamheid, iets wat diepe
indruk op Hendrik Algra heeft gemaakt.
In 1909 vestigde de familie Algra zich in Rien (ten noordoosten van Sneek). De
dertienjarige oudste zoon werd daar ‘los arbeider’. Maar drie avonden per week
ging hij naar school in Wommels, waar ‘normaallessen’ werden gegeven ter opleiding
voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer. De afstand Rien-Wommels werd
aanvankelijk te voet afgelegd (heen-en-terug tweeëneenhalf uur gaans!). Later kreeg
Hendrik een fiets.
Tijdens de hooi-oogst stond de jonge Algra's morgens om vier uur op. Hij werkte
tot half vier 's middags op het land, verkleedde zich, fiet-
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ste naar Wommels, kreeg daar vier uur les en was 's avonds negen uur thuis. In
1914 slaagde hij met vlag en wimpel voor de fel begeerde akte. Hij kreeg eerst een
tijdelijke betrekking, maar werd in 1915 aangesteld tot onderwijzer in vaste dienst
aan de christelijke school te Berlikum. Hij begon daar met de studie voor de akte
Geschiedenis MO. Nog vóór deze studie voltooid was, werd hij benoemd tot leraar
aan de christelijke kweekschool in Leeuwarden (1921).
In 1922 trouwde Hendrik Algra met Eelkje Offringa. Uit dit huwelijk zijn drie zonen
en twee dochters geboren. Eelkje Algra-Offringa is overleden in 1946. Zeven jaar
later trouwde de weduwnaar met Janke Wijnsma. Zijn tweede vrouw schonk hem
een dochter. Zij ontviel hem in 1971.
Ook als huisvader bleef Algra stug aan de studie. In 1923 behaalde hij de akte
Geschiedenis MO en in 1928 de akte Nederlands MO. In 1935 werd de kweekschool,
waaraan hij werkte, uit bezuinigingsoverwegingen opgeheven. Hij werd toen leraar
aan de christelijke gymnasia te Kampen en Huizum (een dorp in Leeuwarderadeel,
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Leeuwarden is gevoegd). In 1946 kreeg hij
in laatstgenoemde plaats een volledige betrekking. Hij heeft deze vervuld tot 1962,
het jaar van zijn pensionering.
Algra was een uitzonderlijk begaafd geschiedenisleraar. Hij had een ijzersterk
geheugen en kon boeiend vertellen. Bij de voorbereiding van zijn lessen beperkte
hij zich niet tot literatuurstudie maar deed hij ook bronnenonderzoek. Speciale
belangstelling had hij voor de geschiedenis van Friesland, waar hij niet alleen
geboren en getogen is, maar ook zijn hele leven heeft gewoond. Zijn eerste publicatie
was Bistekken for Fryske skiednis (Harlingen, 1929-1930) en zijn laatste historisch
werk Franeker, stad met historie (Franeker, 1983).
Behalve in het onderwijs is Algra als geschiedenisleraar ook in het jeugdwerk
actief geweest. Hij schreef een driedelig ‘handboek der vaderlandse geschiedenis,
speciaal voor gereformeerde jongelingsverenigingen’, getiteld Het erfdeel der vaderen
(derde druk: Amersfoort, 1947). Van 1948 tot 1957 is hij voorzitter van de
Gereformeerde Jongelingsbond geweest.
De grootste publicatie, waaraan de naam Algra verbonden is, heeft als titel
Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden. De eerste druk van
dit werk, dat Hendrik samen met zijn jongste broer Ale
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(ook geschiedenisleraar) heeft geschreven, kwam te Franeker uit in 1942 - vandaar
de titel! In 1983 verscheen de negende druk (vijf delen, 2000 bladzijden tekst, 500
bladzijden illustratie), bijgewerkt door Algra's zoon prof. mr. N.E. Algra.
Van 1942 gesproken: op 4 mei van dat jaar werd Algra door de Duitsers opgesloten
in het gijzelaarskamp te St. Michielsgestel. De man die voorheen de gereformeerde
jeugd wegwijs had gemaakt in de vaderlandse geschiedenis, deed dat nu met de
‘crème de la crème’ van de natie. Bij zijn lezingen over De eigen weg van het
Nederlandse volk zat de grote Johan Huizinga meermalen op de voorste rij. Deze
gaf de spreker na afloop steevast de hand en werd dan ook als ‘dienstdoend
ouderling’ gekwalificeerd!
Algra is vrijgelaten op 21 december 1943. De zoëven genoemde reeks lezingen
is naderhand in boekvorm verschenen (tweede druk: Franeker, 1958). Dit geldt ook
van de in Gestel ontstane serie Oranje in ballingschap (Kampen, 1948). Van de
naoorlogse historische publicaties moet verder nog worden genoemd Het wonder
van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden (zesde druk: Franeker,
1979).
Tot zover Algra als historicus, zijn hoofdfunctie. De arbeidersjongen uit Hardegarijp
had echter meer pijlen op zijn boog. Hij heeft ook naam gemaakt als politicus en
journalist, zijn belangrijkste nevenfuncties. En hoe...In 1975 is hij benoemd tot erelid
van de Anti-Revolutionaire Partij, en in 1980 is hem een ere-doctoraat verleend door
de Vrije Universiteit.
In 1946, op vijftigjarige leeftijd dus, is Algra gekozen tot lid van de Eerste Kamer.
Hij heeft zich als zodanig vooral beziggehouden met de beleidssectoren Buitenlandse
Zaken, Overzeese Gebiedsdelen, Defensie en Onderwijs en was ook op het
departement van CRM bepaald geen onbekende: Kroonlid van de NOS en voorzitter
van de Wereldomroep (1968-1973). Als vicevoorzitter van de fractie der ARP heeft
hij meer dan eens het woord gevoerd bij de jaarlijkse algemene beschouwingen.
Een hoogtepunt voor Algra als senator is de negende januari van het jaar 1964
geweest. Hij heeft toen in de Ridderzaal voor de Eerste en Tweede Kamer in
tegenwoordigheid van de Koningin en de Kroonprinses de herdenkingsrede
gehouden naar aanleiding van het vijfhonderdjarig bestaan van de Staten-Generaal.
Dat was een hommage aan de politicus èn de historicus Algra.
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In de in 1980 verschenen erebundel Doctor Algra, de Friese senator is een door
mr. Y. Offringa samengesteld Uittreksel uit het register op de Handelingen der
Staten-Generaal inzake spreekbeurten en vragen van de heer H. Algra opgenomen,
dat niet minder dan dertien bladzijden telt (pp.177-189). Aan deze Friese senator,
die in 1956 benoemd was tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, is niet
zonder reden bij zijn afscheid in 1969 de uitzonderlijk hoge onderscheiding van
Commandeur in de Orde van Oranje Nassau verleend.
Zoals gezegd, is Algra behalve historicus en politicus ook journalist geweest. Van
1935 tot 1977 fungeerde hij als hoofdredacteur van het Friesch Dagblad
(christelijk-nationaal) en van 1955 tot 1971 als voorzitter van de redactie van het
weekblad Nederlandse Gedachten (anti-revolutionair).
Op het Friesch Dagblad heeft Algra zijn stempel gedrukt. Duizenden hoofdartikelen
staan op naam van ‘H.A.’. Hij verstond de kunst van het uitleggen: ingewikkelde
kwesties wist hij ‘meesterlijk’ uit de doeken te doen. Hij beschikte over een
verbluffende kennis op godsdienstig en historisch gebied. Uit zijn principiële
commentaren sprak een onomwonden bijbelse visie.
Hij kon ook smakelijk vertellen, waarbij hij de anecdote niet versmaadde. Sterk
was hij verder in het polemiseren. Hij maakte daarbij vaak gebruik van het floret der
ironie, bijvoorbeeld door het woord ‘merkwaardig’ te hanteren in de betekenis van
‘bijzonder in ongunstige zin’. Hij bleef ook in de bezettingstijd strijdbaar, met alle
risico's van dien, inclusief St. Michielsgestel. Mede onder zijn invloed heeft het
bestuur van de Friese Persvereniging in 1942 de productie van het Friesch Dagblad
opgeschort tot de bevrijding: een indrukwekkende verzetsdaad.
Het valt na dit alles niet te verwonderen dat aan Algra in 1980 bij de herdenking
van het honderdjarig bestaan van de Vrije Universiteit, op aanbeveling van de
faculteit der sociale wetenschappen, een eredoctoraat is verleend wegens zijn
bijzondere verdiensten op het gebied van de commentariërende journalistiek.
Hendrik Algra is een getuige geweest ten aanzien van het verleden (als historicus)
en van het heden (als journalist en politicus). Maar er is meer. Hij heeft in al zijn
functies een getuige willen zijn van Christus.
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Zijn visie op de toekomst werd bepaald door zijn geloof in het Koninkrijk Gods.
K. DE VRIES

Voornaamste geschriften
Een bibliografie van de publicaties van Algra, samengesteld door drs. A.J. van Dijk,
is opgenomen in: Doctor Algra, de Friese senator, Franeker/Leeuwarden, Uitgeverij
T. Wever bv/Friesch Dagblad, 1980, p.165-176. Hieraan dienen de volgende
publicaties te worden toegevoegd.
Lichten aan de kim. Franeker, Uitgeverij Wever, 1981 (meditaties; tweede druk
1983).
Die fijne lange dag. Franeker, Uitgeverij Wever, 1982 (meditaties; tweede druk
1983).
Franeker, stad met historie. Franeker, Uitgeverij Wever, 1983 (postume publicatie,
verzorgd door prof. mr. N.E. Algra).
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Frederik Jacobus Brevet
's-Gravenhage 4 juli 1893 - Rotterdam 25 januari 1983
Freek Brevet was geboortig uit het huwelijk van de commissionair in effecten Willem
Karel Brevet, mede kunstverzamelaar, en Marie Henriette Pleysier, waaruit nog een
andere zoon het levenslicht zag; geen van beide zoons zou nakomelingschap krijgen.
Hij huwde op 19 september 1918 met mr. Gerritdina Johanna Hoetink.
Met zijn dood is een mens heengegaan van een onwaarschijnlijk gevarieerde
belangstelling op vele gebieden des levens, waarop hij steeds met een onbegrensde
toewijding en diepe levensernst werkzaam is geweest. Zijn hartstocht voor het goede
en schone leidde hem anderzijds tot een eerlijke openhartigheid in de omgang met
anderen, welke niet door ieder gewaardeerd werd. Bij zeer velen overheerste echter
toch de bewondering voor zijn grote gaven en zijn gave bedoelingen.
Brevet bezocht het Gymnasium Haganum en studeerde aan de universiteit van
Leiden, waar hij in 1916 op stellingen promoveerde. Na enige tijd medewerker te
zijn geweest op een gerenommeerd advocatenkantoor te Rotterdam betrad hij in
het voetspoor van zijn vader een loopbaan in de wereld der waardepapieren. Hij
was achtereenvolgens in Amsterdam, Delft en Maastricht werkzaam in het
bankwezen. In dit werk vestigde hij zozeer de aandacht op zijn bekwaamheid dat
hij in 1923 werd aangesteld als secretaris van de Vereeniging van Effectenhandelaren
te Rotterdam. Het jaar daarop volgde in dezelfde stad zijn benoeming tot directeur
van het Algemeen Administratie en Trustkantoor, als hoedanig hij de belangen te
behartigen kreeg van de deelhebbers aan obligatieleningen en pandbriefhouders
ten aanzien van hun debiteuren. Tot 1964 is hij als zodanig opgetreden, terwijl hij
later nog vijf jaren president-commissaris van deze instelling was. In 1969 beëindigde
hij zijn werkzaamheden in het geldwezen op particuliere grondslag.
Na de Tweede Wereldoorlog stelde hij zijn kennis en ervaring mede in dienst van
het algemeen belang, doordat hij in 1946 optrad als Questor-Generaal van de
Nederlands Hervormde Kerk, welke functie hij evenzeer tot zijn vijfenzeventigste
jaar zou waarnemen. In verband daarmee had hij ook andere bemoeienissen van
financiële aard in het belang van zijn kerkgenootschap, zoals zijn
penningmeesterschap van de
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Centrale Hervormde Jeugdraad.
Hiermee wordt een geheel andere zijde van zijn wezen geraakt: zijn diepe en
daadwerkelijke belangstelling voor het geestelijke leven. Zeer vele jaren was hij in
Rotterdam leider van bijbelkringen en in de jaren dertig nam hij ook het initiatief voor
het organiseren van een Koffietafel in het gebouw van de Algemeene Maatschappij
voor Jonge Mannen, aan de Boompjes in zijn woonplaats, waaraan hij gelijkgezinde
figuren uitnodigde om de vooraanstaande gasten aan te horen die hij tot een bezoek
met dit doel aan Rotterdam wist te bewegen; mensen als Schweitzer en Barth. Zulke
prestaties mochten gerust worden gerekend tot geestelijke hoogstandjes.
Dit terrein van zijn werkzaamheid betekent als het ware de brug naar weer een
anders getinte vorm van vruchtbare belangstelling, die waaraan hij zijn lidmaatschap
van onze Maatschappij dankte. Met overleg zijn persoonlijke gedachten formulerend,
kwam hij er als vanzelf toe zijn inzichten en gevoelens aan het papier toe te
vertrouwen. Hij deed daarbij nog een stap verder: naast zijn zorgvuldige proza wijdde
hij zich ook aan uitdrukking in dichtvorm; in de regel in vertalingen, vooral naar
voorbeelden uit de klassieke oudheid, waarvan hij een kenner en bewonderaar was.
Een merkwaardige uiting van deze begaafdheid waren de door hem gedurende
tientallen jaren (tot in 1982) vervaardigde Paasgroeten van het Moderamen van de
Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk, die dit lichaam jaarlijks aan zijn
medewerkers in binnen- en buitenland deed toekomen. Naast vertalingen uit
bijbelgedeelten benutte hij daartoe teksten van kerkvaders, pausen, Abélard, Thomas
van Aquino, Theresia van Avila en anderen. Daarnaast verwaarloosde hij de
materiële zijde van het kerkbedrijf niet. Zijn regelmatige oproepen (namens de
Commissie voor Theologisch Hoger Onderwijs tot de Kerkeraden en de Colleges
van Kerkvoogden van zijn kerkgenootschap) onder de naam Jaargroeten voor het
Studiefonds, waren in wezen aanmoedigingen tot het verlenen van bijdragen. In
1977 concipieerde hij nog een (ten slotte in portefeuille gehouden) oproep tot
offervaardigheid in het kerkbelang.
In 1958 verscheen zijn eerste, op de klassieken geënte boekje in dichtvorm:
vertalingen van zestien oden en een epode van Horatius. Hij verklaarde zijn aandrang
tot dit werk, aanvoerende dat Horatius daartoe noodt, en dat die uitnodiging niet
was te weerstaan. Hij wilde dit niet
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doen in proza, omdat de dichter gebondenheid eist. Niet altijd hield hij zich aan
diens ‘omdat het niet zou klinken’ maar ‘zoals het inviel’.
Uitgaande van deze, wellicht wat los gerangschikte, beginselen gaf de vertaler
reeds terstond blijk te beschikken over een eigen taalbesef. Om een voorbeeld te
geven: hij verwoordt in Ode I, 5 de vergankelijkheid van het leven met een tekenende
meervoudige alliteratie: ‘aan stulpen en aan stinsen stoot gelijkelijk de bleke dood.’
En het bekende: ‘integer vitae scelerisque purus’ geeft hij eenvoudig zuiver weer
als: ‘hij, die rechtschapen leeft, een rein geweten heeft.’
In 1966 sloeg hij de vleugelen van zijn poëzie ruimer uit in een veelzijdige bundel:
Mozaiek. Het eerste onderdeel bevatte weer vele vertalingen uit Horatius en Catullus
alsmede een paar carmina burana, je zelfs een brokje Grieks van de geestige
epigrammendichter Meleager, dit laatste nogal vrij. De tweede afdeling bevat - naast
een verklaring van de indruk welke hij had bij een intrede in de kathedraal van
Chartres - een berijming van vier psalmen, berijmde profetiën, kerstzangen, een
aantal teksten uit zijn Paasgroeten en enkele vertalingen uit het Engels, het Frans
en het Grieks; de laatste ook van godsdienstig karakter. Een derde afdeling brengt
gedichten met als themata huwelijk, leven en dood.
In dezelfde trant volgden nog tot 1977 een aantal publicaties, onder meer van de
volledige vertaling van de Oden van Horatius en van een beknopte historie van het
Oude Testament onder de titel: Veertig eeuwen van Adam tot Herodes. Een
soortgelijk schriftuur over het Nieuwe Testament bleef in portefeuille.
Deze productie van boeken en boekjes (welke hier niet alle bij name zijn genoemd)
werd gelardeerd door een groot aantal tijdschriftartikelen, ten dele verschenen in
de kerkelijke pers, maar toch vooral in het maandblad voor de klassieke cultuur,
Hermeneus. Afgezien van een groot aantal vertalingen van parelen uit de klassieke
schrijvers, debuteerde hij in 1952 in dit tijdschrift met een kort schetsje geïnspireerd
door passages uit de Ilias (A-595 en volgende; A-413 en volgende). Er volgde na
1967 tot bijna het einde van zijn leven een lange reeks van bijdragen met een veelal
speels karakter welke moeilijk onder één noemer zijn te brengen. Deze geleidelijk
in betekenis groeiende studies getuigden ook in toenemende mate van belezen
geleerdheid, waar een zekere voorkeur voor Plinius Minor uitkristalliseerde. Ook in
de publicaties van het Museum Boymans-van Beuningen verschenen zijn
mededelingen.
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Daarnaast was hij een ijverig publicist in het Rotterdams Jaarboekje. Voor de
kunsthistoricus waren vooral zijn menigvuldige opstellen tussen 1958 en 1982 over
talrijke Rotterdamse penningen waardevol. Meermalen waren die penningen op zijn
aanwijzingen tot stand gekomen. Onder meer behoorde daartoe de op zijn initiatief
ingestelde Laurenspenning, welke bestemd was om te worden uitgereikt aan hen,
die zich verdienstelijk hebben gemaakt door hun artistieke prestatie - vorm gevende
aan, of in beeld brengende wat de ‘geestelijke waarde’ in onze samenleving is, of
het verzet tegen wat die geestelijke waarde bedreigt: onder ‘geestelijke waarde’ is
dan in de eerste plaats te verstaan ‘geloofsgehoorzaamheid’. Het behoeft nauwelijks
vermelding, dat ook deze bron van zijn pennevruchten met deze opsomming niet
uitgeput is.
Het spreekt vanzelf, dat een man van de gaven van Brevet een vooraanstaande
plaats ging innemen in het openbare leven, vooral in dat van zijn woonstad. Hij werd
bestuurslid van de afdeling Rotterdam van het Nederlands Kunstverbond, lid van
de Commissie van Toezicht van het Museum Boymans(-van Beuningen), bestuurslid
van de Rotterdamse Kunstlichting, voorzitter van haar sectie Penningen, lid van
haar sectie Beeldende Kunsten, bestuurslid van de Stichting Herrijzend Rotterdam,
van de Stichting van Grafische Kunst ‘Lucas van Leyden’, lid van de Ledenraad van
de Maatschappij van Welstand, bestuurslid van de Radio Nederland Wereldomroep,
commissaris van het stadion Feyenoord en (om deze bonte opsomming te beëindigen
met wederom een bemoeiing met het kerkelijk leven), bestuurslid van de Stichting
voor Burgerwoningen voor on- en minvermogende leden van de Nederduitsche
Hervormde Gemeente te Rotterdam, waarvan hij (om weer tot de schone letteren
terug te keren) de geschiedenis heeft beschreven in het Rotterdams Jaarboekje
1972.
De veelzijdige man was nog op verschillende andere gebieden musisch begaafd.
Van verschillende zijden, onder meer van zijn grootvader van moederzijde, was
hem waardering voor de schilderkunst toegestroomd. Als vriend en bewonderaar
van de Rotterdamse schilder Hendrik Chabot, waarvan hij zelf vele doeken verwierf,
bracht hij ook diens werk in musea onder en bezorgde hij de kunstenaar een opdracht
voor de versiering van de Nieuw-Amsterdam, vóór de laatste Wereldoorlog het
vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn.
Door zijn bemiddeling ontving de verwoeste stad Rotterdam het be-
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roemde beeld van Zadkine ten geschenke.
In 1941 was Brevet mede gangmaker voor de bouw van de uit puin opgetrokken
noodschouwburg in Rotterdam, die de Franse verzuchting weer bewaarheidt dat
‘ce n'est que le provisoire qui dure’ en die (om in Brevets geliefde taal te spreken)
welhaast een monumentum aere perennius dreigde te worden.
Het kon niet uitblijven dat een zo veelzijdig man als Brevet van verschillende
zijden blijken van waardering ontving. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau,
werd door de Rotterdamse Kunststichting begiftigd met de Penning van de Maze
en ontving in 1977 namens het Prins Bernhardfonds de Zilveren Anjer.
Toen Brevet ten slotte, hoogbejaard en jarenlang geplaagd door lichamelijk euvel,
was heengegaan, heeft Hermeneus - waarin hij zoveel vruchten van zijn geest had
geplaatst - hem de zeldzame eer bewezen op de eerste pagina van het
naastvolgende nummer zijn vertaling van Horatius' Ode II, 15 uit Mozaiek af te
drukken ter herdenking.
W.F. LICHTENAUER

Voornaamste geschriften
Boeken
Zestien oden en een epode van Horatius. 's-Gravenhage, 1958.
Mozaiek. 's-Gravenhage, 1966 (bevat naast de in 1958 verschenen gedichten
van Horatius ook andere vertalingen en eigen gedichten).
Ongerijmd gerijmd. Drieëntwintig verzen met bijbelse beelden. 's-Gravenhage,
1967.
Le Mystère d'Adam. 's-Gravenhage, 1972 (vertaling van een mysteriespel uit de
twaalfde eeuw).
Le Miracle de Théophile. 's-Gravenhage, 1972 (vertaling van een gedicht van
Rutebeuf uit de dertiende eeuw).
Veertig eeuwen van Adam tot Herodes. Beknopt overzicht van het Oude
Testament, met illustraties naar Rembrandt. Eigen beheer, 1977.
Horatius, Oden. Leuven, 1978 (vertaling van alle 103 oden, met inbegrip van de
reeds in andere uitgaven door hem gepubliceerde).

Artikelen
Rotterdamse penningen in Rotterdams Jaarboekje, 1958-1982.
Huizen Grootenboom van Os in Rotterdams Jaarboekje, 1972, p.273 e.v.
Dr. Anthony George Króller in 1926 en 1927 in Rotterdams Jaarboekje, 1974,
p.234 e.v.
De effectenbeurs te Rotterdam en haar einde in Rotterdams Jaarboekje, 1978,
p.187 e.v.
De naamgeving van de Erasmus Universiteit te Rotterdam in Rotterdams
Jaarboekje, 1982, p.202.
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Talrijke, meestal korte bijdragen van Brevet verschenen in verschillende tijdschriften,
met name in Hermeneus; Maandblad voor de Klassieke Cultuur, in nationale en
plaatselijke bladen van de Hervormde Kerk, in het Bulletin van het Museum
Boymans-Van Beuningen en in het Rotterdams Jaarboekje. In Hermeneus
publiceerde Brevet vooral vertalingen van klassieke gedichten en andere teksten
uit de oudheid. Ook overigens gaven zijn publicaties in deze tijdschriften overwegend
blijk van zijn toewijding aan de klassieke cultuur en zijn bedrevenheid in het uitdragen
van haar waarden. Hij stelde bovendien tot 1982 gedurende meer dan dertig jaren
de Paasgroeten, welke het Moderamen van de Generale Synode der
Nederlands-Hervormde Kerk deed uitgaan. Ook verzorgde hij vele jaren de
Jaargroeten van de Commissie voor Theologisch Hoger Onderwijs voor het
Studiefonds van dit kerkgenootschap.
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Gustaaf Amandus van Es
Leeuwarden 21 december 1904 - Lage Mierde (NB) 20 januari 1981
De domineeszoon Gustaaf van Es was voorbestemd theoloog te worden en het lag
dus voor de hand dat hij een gymnasiale opleiding zou volgen. Leeuwarden, waar
zijn vader - een streng man, naar het schijnt-gereformeerd predikant was, bezat
echter nog geen christelijk gymnasium en zo werd de twaalfjarige bij een oom in
Rotterdam in huis gedaan. Daar bezocht hij van 1917 tot 1921 het
Marnix-Gymnasium en nadat zijn oom naar Den Haag verhuisd was, voltooide hij
in die stad zijn gymnasiumstudie. Om niet geheel duidelijke redenen (er is sprake
van moeilijkheden, strubbelingen, met zijn ouders) begon de jonge Van Es niet aan
de theologiestudie. In een zo op het oog vreemde overgang van geest naar lichaam
besloot hij medicijnen te gaan studeren, wat meebracht dat hij een aanvullend
staatsexamen voor de B-vakken moest doen.
De nieuwe wereld die zich aan de student Van Es openbaarde, was blijkbaar zo
overweldigend dat hij geheel in het Amsterdamse studentenleven opging en zijn
medische studie verwaarloosde. Daar kwam nog bij dat hij zich, onder regie van
Louis Saalborn, op de planken had begeven en ook al ging het om een bijbels
drama, het bleef toneel en dat was in die dagen in calvinistische kring, en dus ook
in de ogen van zijn vader, taboe. Hij moest zijn universitaire studie opgeven en aan
een ‘stoomcursus’ - een in die dagen populair instituut - een éénjarige opleiding tot
onderwijzer volgen (1924-1925). Na zijn examen kreeg hij onmiddellijk een aanstelling
in Ulrum, maar hij behoefde die betrekking niet te aanvaarden, want thuis waren de
gemoederen enigszins bekoeld en de conflicten blijkbaar bijgelegd, want ‘meester’
Van Es mocht nu als spoorstudent Nederlandse letteren gaan studeren aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Hij studeerde bij Kluyver en Gosses en legde in 1928 het kandidaatsexamen af
(cum laude). Hierop volgde een jaar officiersopleiding in Kampen, waarna hij zijn
studie afsloot met het doctoraal examen (1932, cum laude) bij Overdiep, bij wie hij
zes jaar later promoveerde (eveneens cum laude) op een lijvig proefschrift, De
attributieve genitief in het middelnederlandsch. In allerlei opzicht heeft zijn promotor
aan zijn leven richting en inhoud gegeven. Als assistent van Overdiep (1934) had
Van Es intussen aan de Rijksuniversiteit Groningen een fonologisch la-
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boratorium ingericht, bedoeld voor de studie van de intonatie in de streektalen. Van
zijn hand is dan ook het hoofdstuk over de intonatie in Overdieps Stilistische
grammatica van het moderne Nederlandsch (1937).
Intussen was Van Es in 1933 getrouwd met Trijntje Miedema en nu moest hij voor
een groeiend gezin de kost verdienen, wat in die jaren geen eenvoudige zaak was.
Hij gaf les aan diverse scholen, doceerde didactiek van het Nederlands aan de RUG
en nam in het academisch jaar 1939-40 enkele colleges waar voor Overdiep. In
1939 kwam er een betrekking vrij aan het Stedelijk Gymnasium (thans
Praedinius-Gymnasium) in Groningen. Dit leek een doorbraak, maar in de zomer
van dat jaar moest Van Es als reservekapitein onder de wapenen komen en werd
hij naar Haarlem gedirigeerd. Pas na de capitulatie in mei 1940 kon hij zijn betrekking
aan het gymnasium aanvaarden, maar dit zou niet van lange duur zijn. De
bezettingsmacht was namelijk begonnen officieren op te roepen om die in
krijgsgevangenschap weg te voeren en toen Van Es in 1942 een oproep kreeg om
zich in Assen bij de militaire autoriteiten te melden, besloot hij onder te duiken. Toen
hij niet op school verscheen, werd hij, onder inhouding van salaris, op staande voet
ontslagen. Er brak een moeilijke tijd aan voor het gezin, maar mevrouw Van Es
denkt met dankbaarheid terug aan de manier waarop het lerarencorps van het
gymnasium toen ervoor gezorgd heeft dat zij en de kinderen geen gebrek behoefden
te lijden. Driemaal is er in de daarop volgende jaren een inval in de woning gedaan,
juist wanneer Van Es even thuis was, en evenzovele malen is hij aan de vrijwel
zekere dood ontsnap.
In december 1944 stierf Overdiep. Het was een publiek geheim dat de vrijgekomen
leerstoel Nederlands voor Van Es bestemd was, maar deze dacht er natuurlijk niet
over, zich te laten benoemen door een minister van onderwijs (of hoe heette die
figuur toen ook weer? secretaris-generaal?) die door de bezetters was aangesteld.
Zo duurde het nog tot na de bevrijding en werd het maart 1946 voordat de benoeming
een feit was en Van Es hoogleraar werd aan de RUG, de laatste hoogleraar voor
Nederlands - althans in Groningen - wiens opdracht zowel taal- als letterkunde
omvatte. In september 1946 aanvaardde hij zijn ambt met een oratie over Barokke
lyriek van protestantse dichters in de zeventiende eeuw. Geheel in de geest van
zijn leermeester en voorganger zag hij inderdaad de studie van het Nederlands als
één vakgebied, wat ook wel blijkt uit zijn publikaties. Zo verschenen van zijn hand
bijdragen in
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enkele delen van de breed opgezette Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, alsook tekstedities en analyses van dramatische teksten.
Op het gebied van de taalkunde verdiepte en verfijnde hij Overdieps
syntactisch-stilistische methode van taalonderzoek; de principes van deze methode
heeft hij uiteengezet in een reeks tijdschriftartikelen en uitgewerkt en toegepast in
het vooral voor zijn studenten bedoelde boekje Nederlandse syntaxis in klein bestek
(1966). Onder de naam Groningse school is deze methode van taalanalyse onder
neerlandici bekend geworden, bekend, maar - en dit heeft Van Es wel teleurgesteld
- weinig gewaardeerd. In een werkje uit 1973 dat als titel draagt Nederlandse
taalkunde, worden aan de Groningse school vijftien regels gewijd.
Een speciaal onderdeel van de taalkunde, het onderzoek naar de functie van de
intonatie in de syntaxis van streektalen, had al vroeger Van Es' belangstelling gehad,
zoals blijkt uit enkele artikelen over Syntaxis en dialektstudie uit 1932. In de jaren
1953 en 1954 nam hij zelf mondeling dialektonderzoek ter hand in achtenvijftig
plaatsen in Gelderland, Overijssel en Drente, samen met zijn medewerker A. Sassen,
die in januari 1953 bij hem was gepromoveerd op een proefschrift over Het Drents
van Ruinen. Sassen was niet zijn eerste promovendus. Wanneer we de lijst met
namen overzien (H.J. Vieu-Kuik, F. Drost, A. Sassen, G. Stellinga, W.A. Ornée,
W.M.H. Hummelen, S. Schmidt, A.J. Persijn, J.E. Loubser), kunnen we vaststellen
dat onder Van Es' leiding in een periode van tien jaar (1951-1961) niet minder dan
negen proefschriften tot stand zijn gekomen; geen slechte score.
Er waren jaren waarin Van Es veel van zijn werkkracht heeft gegeven aan
academische functies op het organisatorische vlak. Van oktober 1956 tot mei 1958
was hij secretaris van de Faculteit en gedurende twee periodes van vier jaar (februari
1961-juni 1969) trad hij op als voorzitter van dat college. In die jaren was hij nauw
betrokken bij de organisatie van de dagopleidingen voor MO-examens die door de
Letterenfaculteit verzorgd zouden worden naast de traditionele opleiding voor de
academische examens. Deze regeling beschouwde hij echter als een overgangsfase.
Hij meende - en deze gedachte werd door velen in de Faculteit gedeeld - dat men
de lerarenopleiding tenslotte in het universitaire curriculum zou moeten integreren.
Onder zijn voorzitterschap kwam Groningen dan ook met een voorstel om in de
academische opleiding vóór het doctoraal examen een uitgang in te bouwen, het
licentiaat,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

43
waaraan onderwijsbevoegdheid verbonden zou kunnen worden. Dit plan heeft
echter, zoals Ensink schrijft in een herdenkingsartikel in de Groningse
Universiteitskrant, landelijk niet de steun gevonden die voor realisering nodig was.
Men kan zich afvragen of die gedachte in enigszins gewijzigde vorm eigenlijk niet
voortleeft in de huidige zogenaamde twee-fasenstructuur.
Het heeft weinig zin, dunkt me, stil te staan bij de conflictsituatie die zich in 1969
in de afdeling Nederlands ontwikkelde en waarbij het ging om overlegstructuren,
medezeggenschap van staf en studenten (‘inspraak’ was het sleutelwoord) en
studieprogramma's. Achteraf beschouwd en vooral in het licht van wat er zich nu
aan de universiteiten begint af te tekenen, lijkt dat alles niet zo wereldschokkend
meer als het toen door menigeen werd ervaren. Voor Van Es, een man, zoals dat
heet, uit één stuk (wat voor velen de omgang met hem nu juist vaak bemoeilijkte),
was het in elk geval een jaar dat hem teleurstelling en verbittering bracht. Het
eindigde ermee dat hij afstand deed van zijn onderwijstaak en zich terugtrok op zijn
onderzoek in het nieuw gestichte Archief voor de Nederlandse Syntaxis, daarin
bijgestaan door zijn nieuwe medewerker, P.P.J. van Caspel. Het resultaat van hun
samenwerking was een reeks cahiers voor de syntaxis van het moderne Nederlands,
in vijfenzestig afleveringen verschenen van 1971 tot 1975, die onder neerlandici
bekend staan als ‘de blauwe deeltjes’ en die verzonden werden naar honderden
adressen in binnen- en buitenland. Ook na 1975 bleven aanvragen voor bepaalde
nummers binnenkomen van particulieren zowel als van instituten; nog in het voorjaar
van 1983, om maar iets te noemen, verzocht de universiteit van Arizona om
toezending van de volledige serie.
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat Van Es, naast zijn omvangrijke academische
taak, nog tijd en lust had allerlei maatschappelijke functies te vervullen. Een feit is
dat hij onder andere jarenlang lid (vaak voorzitter) was van de besturen van diverse
christelijke organisaties in Groningen, zoals de Schoolvereniging, het Verpleeghuis,
de School- en adviesdienst en het Psychologisch bureau.
Ongetwijfeld nam hij dat alles op zich uit een diepgeworteld gevoel van
verantwoordelijkheid, dat trouwens ook tot uiting kwam in de zorg die hij toonde
voor elk van zijn medewerkers, of dat nu een wetenschappelijk hoofdambtenaar of
een secretaresse was.
Ondanks zijn gestage werklust en bij al zijn rechtlijnigheid in bepaal-
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de opzichten wist Van Es zich op zijn tijd te ontspannen, zoals wanneer hij met zijn
vrouw van het buitenleven genoot in hun weekend-huisje in Ezinge of in hun
vakantiehuisje op Ameland, dat hij daar op aanraden van Overdiep had laten bouwen;
maar ook een beschouwelijk gesprek in de avond bij een goed glas wijn wist hij te
waarderen.
Van Es heeft met zijn vrouw in hun landhuis in het Brabantse Lage Mierde nog
enkele jaren van zijn emeritaat kunnen genieten, vaak genoeg nog werkend, niet
alleen in zijn tuin, maar ook aan tekstedities. Een ziekbed is hem bespaard gebleven.
Teruggekeerd van een wandeling, ging hij in een stoel zitten, hij klaagde nog over
een hevige, plotseling opkomende hoofdpijn, maar reeds had de dood hem
aangeraakt.
P.P.J. VAN CASPEL.

Voornaamste geschriften
Een bibliografiie van Van Es is opgenomen in: Taal- en letterkundig gastenboek,
de bundel opstellen hem aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit
Groningen (1975; redactie G. Kazemier en P.P.J. van Caspel).
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Maurice Gilliams
Antwerpen 20 juli 1900 - Antwerpen 18 oktober 1982
Op maandagmiddag 18 oktober 1982, gedurende een bezoek aan zijn echtgenote
die sinds enkele weken in een Antwerps ziekenhuis werd verpleegd, overleed aan
een nieuwe hartaanval - er waren er reeds verscheidene aan voorafgegaan - de
dichter, romanschrijver en essayist Maurice Gilliams. Hij was tweeëntachtig jaar
oud.
Maurice Guillaume Rosalie Gilliams werd op 20 juli 1900 te Antwerpen, 's middags
om 2 uur, geboren als zoon van de boekdrukker Franciscus Gilliams, oud
tweeëndertig jaar, en diens echtgenote [Louise] Maria Theresia Lambrechts (alleen
de beide laatste voornamen staan in de geboorte-acte vermeld), oud achtendertig
jaar. In Vita brevis, een portretalbum (1981) vindt men als geboortejaar van de
moeder 1864 en zij zou dus bij de geboorte van haar zoon zesendertig jaar zijn
geweest. Maar hoe dan ook, van deze tamelijk laat getrouwde ouders was Maurice
het enige kind.
Gilliams heeft zich voor zijn afstamming altijd geïnteresseerd; tot het laatste toe
was hij bezig een kroniek over zijn familie samen te stellen, en in een in 1955
verschenen boekje, Familiealbum. Vlaame auteurs schrijven over hun voorouders,
deelde hij mee dat een geheel op archiefonderzoek berustende studie over de
families Sucquet en Van Eeckhoven, middeleeuwse geslachten waarvan hij langs
moederskant in rechte lijn afstamde, ‘zo goed als persklaar’ lag. Die studie is niet
1
verschenen. In elk geval waren het welgestelde vooraanstaande lieden, onder wie
de eerste goeverneur-generaal van de Rekenkamer in Rijssel en een der eerste
rectoren van de universiteit van Leuven. Overeenkomstig de traditie werd Gilliams'
moeder dan ook tot haar eenentwintigste op een meisjesinternaat, Franstalig
grootgebracht, zodat haar zoon zijn Nederlands pas later is gaan leren.
En dat was dan te danken aan de vader die stamde uit een geslacht van wapenlater hoefsmeden, maar die zelf als eerste deze traditie niet voortzette en drukker
werd: Vlaamsgezind boekdrukker, oprichter van de eerste drukkersschool in België,
drukkerspatroon, sociaalvoelend zonder socialist te zijn, zelfs stakingsleider,
partijloos, sober levend, anti-alcoholist, non-conformist, vrij denkend maar geen
vrijdenker, vroom maar onkerkelijk; een man die geen waarde hechtte aan diploma's
maar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

46
wel aan ontwikkeling, die veel las en een grote bibliotheek had. Hij bracht zijn zoon
dan ook een onafhankelijk, zelfstandig gedrag bij, wars van autoriteit, en leerde hem
de omgang met boeken en drukletters.
Dit kwam overigens geleidelijk, want Maurice was een ziekelijk kind, dat niet veel
- althans officieel - onderwijs genoot. Weliswaar bracht hij enige tijd door op de
lagere school van de zusters Maricolen te Antwerpen en mocht hij bij zijn aankomst
daar enkele klassen overslaan omdat hij al lezen kon, maar lang heeft dat niet
geduurd. Evenmin waarschijnlijk als zijn verblijf op een kostschool toen hij ongeveer
tien jaar was. Men kan derhalve zeggen dat hij wezenlijk autodidact is geweest, al
kreeg hij thuis wel onderricht. In een van de weinige teksten - het interview met J.
Florquin uit 1969 in Ten huize van... (deel 5) (waarin rechtstreekse biografische
bijzonderheden worden vermeld) autobiografische, onrechtstreekse en versluierde
treft men in heel zijn oeuvre aan -, deelt Gilliams daarover een en ander mee: ‘ik
leefde thuis onder mensen tussen veertig en rachtig jaar. Een deftige ouderwetse
tante leerde me de algemene vakken, een andere leerde mij tekenen en van haar
heb ik de methode meegekregen mezelf naar de binnenkant te bekijken.’ Die tantes
waren zusters van zijn moeder, Caroline en Mathilde, meer bekend als tante
Theodora en tante Henriëtte uit zijn roman Elias of het gevecht met de nachtegalen.
In datzelfde gesprek vermeldt hij nog muziek te hebben gestudeerd, harmonie
en contrapunt, bij de organist en leraar August de Coninck, en op zijn twaalfde viool
bij Georgina Springer, over wie hij heeft geschreven in zijn Oefentocht in het
luchtledige.
In 1914 nam zijn vader hem mee naar Amsterdam, naar een jeugdvriend, Paulus
Hols, secretaris van de typografenbond. Maurice verbleef vele maanden in het
kroostrijke gezin van deze typograaf, waar hij in latere jaren nog verschillende malen
terug zou keren. Een bijzondere vriendschap ontstond tussen hem en een dochter
van Hols, het zeer belezen meisje Margaretha-Elisabeth, dat echter heel jong, bijna
zestien jaar oud, in 1917 overleed. Ook over haar schreef Gilliams nadien enkele
bladzijden in Oefentocht, en zijn aan haar in een studentenblad onder het
pseudoniem Gri-Majeur gewijd In Memoriam-vers uit 1917 noemde hij zijn eerste
‘gevoeld gedicht’.
Over zijn verdere opleiding deelt Gilliams nog mee dat hij, na Amsterdam, naar
Parijs werd gezonden om zich te bekwamen in de typografie, omdat hij de opvolger
van zijn vader moest worden. Het is niet
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bekend aan welke school of instelling dat is geweest. Hij vertelt alleen dat hij er als
vrije student de lessen volgde van de bekende professor Gustave Cohen over het
christelijk toneel in de middeleeuwen. Het vak heeft Gilliams er in ieder geval geleerd,
want behalve zijn werkzaamheid in het bedrijf van zijn vader, waar hij onder meer
verscheidene eigen bundels drukte, doceerde hij ook jarenlang aan de Vakschool
voor Kunstambachten van Roger Avermaete te Antwerpen de vakken typografische
verzorging en kunstschrift. Dit laatste zal niemand verbazen die het fraaie
calligrafische handschrift van Gilliams kent.
Op 27 augustus 1935 trouwde hij met Gabriëlle Baelemans, een mislukt kinderloos
huwelijk dat niet lang standhield; feitelijk al heel spoedig na de trouwdag gingen de
echtgenoten uit elkaar, ofschoon een officiële scheiding vooralsnog uitbleef wegens
het verzet daartegen van de wettige echtgenote. Die vond eerst plaats in 1976, toen
een nieuwe wetgeving dit onder bepaalde condities ook zonder wederzijdse
toestemming mogelijk maakte. Gilliams hertrouwde op 26 april van dat jaar met
Maria Eliza Antonia de Raeymaekers, een verpleegster die hij had leren kennen
tijdens een langdurige ziekte in 1938-1939. Sinds dit laatste jaar bezocht zij hem
en zijn vader in hun huis in de Lange Nieuwstraat 91 en trok zich het lot aan van de
sedert de dood van de moeder in 1936 alleenlevende mannen. Het hechte en innige
verbond tussen Maurice en Maria, waarvan Gilliams' poëzie zo veelvuldig en
ontroerend getuigt, zou eerst later tot een verbintenis worden.
Intussen was Gilliams geen onbekende meer. In 1947 werd hij tot lid benoemd
van de toen nog Vlaamse, thans Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, waarvan hij in 1954 directeur werd. In september 1955 trad hij als
wetenschappelijk bibliothecaris in dienst bij het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, waar hij onder meer de samenstelling en verzorging op zich
nam van de grote catalogi Henri de Braekeleer (1956), Rik Wouters (1957), Constant
Permeke (1959) en Gust de Smet (1961), aan wie omvangrijke retrospectieve
tentoonstellingen werden gewijd. In 1960 nam hij uit die functie ontslag, toen hij tot
vast secretaris werd benoemd van de Koninklijke Academie. Deze taak nam hem
volledig in beslag door de secretariaatswerkzaamheden, maar vooral door de
verzorging van de Jaarboeken, de Verslagen en Mededelingen en de overige
publikaties waarop hij een sterk eigen stempel drukte, met name bij de typografische
verzorging van de drie grote delen Poëtische Werken van Jonker Jan van der Noot
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- uitgegeven door Werner Waterschoot - en van de op zijn initiatief ontworpen reeks
fraai uitgegeven essays Memorabilia, gewijd aan het literaire oeuvre van overleden
Academieleden als Gezelle, Streuvels, Van de Woestijne, Verriest, Baekelmans.
Daarnaast nam hij jarenlang het secretariaat waar van het Nationaal Fonds der
Letterkunde. Hij nam afscheid van dit werk in de plenaire vergadering van de
Academie van 16 juni 1976. Drie dagen later mocht onze Maatschappij hem tot haar
erelid benoemen.
In 1980 werd Gilliams onderscheiden met de Grote Prijs der Nederlandse Letteren,
hem door Koningin Beatrix in het Paleis op de Dam uitgereikt, en werd hij door
Koning Boudewijn in de adelstand verheven. Ook voordien reeds waren hem
verschillende prijzen ten deel gevallen, in 1938 de August Beernaertsprijs van de
Koninklijke Academie, in 1967 de Interprovinciale Prijs voor Literatuur, in 1970 de
Emile Bernheimprijs en de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre, en
in 1972 de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van een schrijverscarrière.
Het bovenstaande betreft vrijwel uitsluitend de maatschappelijke biografie van
Maurice Gilliams. Weliswaar is die nauw verweven met zijn kunstenaarsbestaan,
maar werk en persoonlijkheid zijn hier tot dusver nog niet ter sprake geweest. Zij
zijn in de eerste plaats van dichterlijke orde, en in die orde behoort het werk tot het
meest superieure dat de Nederlandse letteren van de twintigste eeuw hebben
opgeleverd. Maar Gilliams is al eens eerder beschouwd als een ‘outsider’ en zelfs
wel als ‘een spreekwoordelijke afwezige in de literaire actualiteit.’ Ondanks alle eer
die hem - overigens voornamelijk in de laatste jaren van zijn leven - te beurt is
gevallen, is hij altijd een door velen onderschat, bij de meesten zelfs volstrekt
onbekend schrijver gebleven. Ik zal, ter wille van zijn reputatie, niet de naam noemen
van de leider - sinds vele jaren - van de kunst- en literaire rubriek van een onzer
belangrijkste dagbladen die, nog ná Gilliams' bekroning met de Grote Prijs der
Nederlandse Letteren, toegaf zijn werk nauwelijks te kennen en mij de vraag stelde
of het werkelijk zo belangrijk was. Ik vermeld deze beschamende onwetendheid
vooral omdat zij symptomatisch is.
Maar wat is erkenning? In hoeverre kan het werk van een schrijver daarop
aanspraak maken? Wat denkt de schrijver zelf daarover? Hoe is zijn verhouding tot
de zin en de betekenis van de literatuur en van de
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literaire roem? ... Stuk voor stuk fundamentele vragen die elk serieus schrijver zich,
bewust of onbewust, op een gegeven ogenblik zal stellen, omdat zijn meest intiem
bestaan daarmee gemoeid is.
Maurice Gilliams is aan die vragen niet voorbijgegaan, en men kan over hem in
feite niet schrijven zonder bij zijn eigen overwegingen stil te houden. Wie de met
zoveel zorg door Firmijn Vanderloo samengestelde Proeve van bibliografie van en
over de dichter Maurice Gilliams (1976) ter hand neemt, ontdekt al spoedig dat de
eerste publikaties, Dichtoefeningen, Dit is van dat Monniksken, Vogels zonder
Vlerken, uit 1917 dateren, maar dat deze onder pseudoniem verschenen werkjes
op verzoek van de auteur niet in de bibliografie zijn opgenomen. Gilliams beschouwde
ze als typografische oefening en niet als wezenlijk voor zijn schrijverschap. Dat gold
voor hem ook nog voor de eerste uitgave onder eigen naam, de in 1921 verschenen
Elegieën, waaraan hij ‘verzaakt’ heeft en die dan ook niet in de vier delen van zijn
Vita brevis - de tweede, herziene en vermeerderde uitgave van het verzamelde
werk, 1975-1978 - voorkomen. Zelfs begeleid door de bibliografie is het niet
eenvoudig om Gilliams' evolutie in de loop der jaren te volgen. Telkens weer hernam
of verwijderde hij teksten om ze te herschrijven, definitief te verwerpen of te
verbeteren, vaak in zeer kleine bijzonderheden, kleine dan voor de niet al te
nauwlettende lezer. Dat kan niet anders betekenen dan dat Gilliams niet naar een
dergelijk lezer uitzag, dat hij niet schreef om ‘te worden gelezen’, maar om, zo
precies als dit hem mogelijk was, onder woorden te brengen wat hem beroerde.
Dit werpt een verhelderend licht op het soort erkenning dat hij in elk geval niet
zocht en de waardering waarop hij geen aanspraak maakte. Begrip op dit niveau
wordt niet kwantitatief maar kwalitatief bepaald, en al kan dit als een banaliteit
klinken, ónbanaal tenminste is de compromisloze consequentie, waarmee Gilliams
alleen aan dit niveau waarde hechtte en al het andere als futiel en met supreme
minachting, als onverzoenbaar met zijn opvattingen van het schrijverschap, ter zijde
schoof. Kan men van zo iemand zeggen dat hij, al of niet, de erkenning heeft
gekregen die zijn werk verdient?
De betrekkelijke onbekendheid van Gilliams hangt uiteraard samen met het
eclectisch karakter van zijn werk, dat zich tot een select publiek richt (waarbij
overigens niemand, zoals bij het onzalige begrip ‘elite’, a priori is buitengesloten),
en met de gereserveerdheid van zijn persoonlijkheid. Nauwelijks één ander dichter
in de hedendaagse Nederlandse
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literatuur is zo uitsluitend met het vereenzamende raadsel der poëzie bezig geweest,
als teken van het eigen raadsel, als Maurice Gilliams. Daarom ook is eigenlijk ieder
commentaar minder - en wezenlijk minder verhelderend - dan een aandachtige
geduldige lezing van zijn gedichten of van een bladzijde van zijn hand over poëzie.
Het werk van Gilliams is zozeer aan de chronologische tijd ontheven dat het,
voorzover het geschreven was vijftig of vijfentwintig jaar geleden, éven aanwezig,
éven bestaande was, als het nu op dit ogenblik bestaat. Met andere woorden: het
bestaat niet als verleden, als geschiedenis; het bestaat als voortdurende
aanwezigheid. Telkens wanneer ik hem lees, voel ik mij geconfronteerd met een
visioen dat de schijnbaar eenvoudige maar onvoorstelbaar gecompliceerde verfijnde
en genuanceerde kleur bezit van werk van Hippoliet Daeye, ofwel de uit ets-zuren
gebeten scherpte heeft van een eau-forte van Jules de Bruycker. Ik geef deze
vergelijking met twee Vlaamse beeldende kunstenaars niet als verklaring van de
ene kunstvorm door de andere, niet als identifiicaties, maar omdat ze in een
voorstelbaar perspectief twee polen van Gilliams' werk met elkaar in verband
brengen: het scherpe, objectiverende, kritische, ik zou haast zeggen
ongenaakbaar-onaandoenlijke van de etser (maar die onaandoenlijkheid betreft de
waarneming zélf en niet het voorwerp ervan); en aan de andere kant de uiterst
subtiele gevoeligheid, kwetsbaarheid van een schilder die de ontroering
onweerstaanbaar maakt, maar ze bereikt met zuiver artistieke middelen, zonder
enig beroep op een laakbare neiging tot sentimentaliteit.
Op de eerste bladzijde van zijn magistraal essay over Paul van Ostayen, Een
bezoek aan het Prinsengraf, merkt Gilliams op: ‘Een z.g. literair-wetenschappelijke
ontleedkunde, die onfeilbare middelen vindt om er het gedicht mede binnen te
dringen en te verklaren, zal wel altijd tot het rijk van de illusie behoren. De feilloze
verklaring van het gedicht, - als geheel van poëzie, als geheel van mysterie, - is het
gedicht zelve. En elke penetratie, of ze pseudo-wetenschappelijk of louter
artistiek-esthetisch zijn zou, verschilt van lezer tot lezer, enkel reeds omdat de
werking, de weerklank van het woord geen absolute grenzen heeft en omdat de
gevoeligheid, voorwaardelijk om die werking, die weerklank op te vangen en te
ondergaan, niet bij twee individuen haarfijn dezelfde is.’
Onnodig te zeggen dat dit bij uitstek geldt voor de poëzie van Gilliams zelf. En
wie iets wenst te begrijpen van kunst, van de spanning tussen kunstenaar en
kunstwerk, iets van het geheim van de poëzie en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

51
van dat geheimzinnig mechanisme dat naar de poëzie leidt, die moet stellig niet
nalaten te lezen wat hij daarover heeft geschreven, bladzijden waarin het geheim
niet wordt ‘ontraadseld’ maar wel zo dicht benaderd en zo goed, zo scherp en tegelijk
behoedzaam onder woorden gebracht, dat het op een wonderlijke manier wordt
verhelderd. In een beschouwing over Karel van de Woestijne's Nagelaten gedichten
zegt Gilliams: ‘Ik gevoel mij meer aangetrokken door het dichtertype dat zijn accent,
het gehalte van zijn werk tot voltooidheid dwingt. Zijn werk is niet een gekregen
object, doch een veroverd bezit... Hij is in een gevecht gewikkeld met de eigen
psychische tegenstanden, waar hij mettertijd steeds meer de onverzoenbaarheid
van ondervindt en leert bestrijden.’
Dat is ongetwijfeld zijn eigen type. Maar ik citeer deze passage voornamelijk
omdat zij tevens verduidelijkt dat Gilliams' poëzie, hoe verfijnd, subtiel en meesterlijk
ook van vormgeving, in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, géén esthetische
aangelegenheid is in pejoratieve zin. In feite is het precies het tegenovergestelde:
de hoogste zelfverloochening in de diepste zelf-verwezenlijking. Dat besef vindt
men bij de dichter uitgedrukt in een motto dat hij koos voor de uitgave van zijn
Gedichten 1919-1958 en dat hij ontleende aan Pierre Drieu la Rochelle: ‘Un livre
est un objet qui devrait être gouté ou jugé dans un isolement de monade, comme
un témoignage perdu, une bouteille à la mer, un fragment d'humanité sans nom;
en dehors du temps, du lieu, de la personne.’
Gilliams' poëzie schijnt buiten de tijd te staan. Ik zeg ‘schijnt’, omdat deze
gedichten, ontstaan in jaren waarin Gilliams als ieder ander de tijd heeft ondervonden
als een benauwend harnas, hun accent krijgen door zich op de een of andere wijze
tegen die tijd af te bakenen. En het fascinerende van zijn verzen, al heel vroeg, is
dat zij ten spijt van hun realistische verwoording, de concreetheid van beeld en
plastiek, de tijd als ‘klimaat’ als het ware bevriezen.
Het is niet gemakkelijk een juiste indruk te krijgen van Gilliams' vroegste poëzie:
hij drukte zelf kleine bundels die niet in de handel werden gebracht, en vaak zo snel
mogelijk weer vernietigd. De eerste die hij onder eigen naam publiceerde en bleef
erkennen dateren uit 1925: Een jong reiziger en De dichter en zijn schaduw. Hij
vertelt erover dat Karel van de Woestijne hem vereerde met een vriendelijke kroniek
in de NRC; Paul van Ostaijen schreef een leerzaam artikel in Vlaamsche Arbeid en
Pol de Mont wist enkel mee te delen dat Vlamingen Vlaamse
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voornamen behoorden te dragen: ‘Ik werd door hem tot Maurits Gilliams omgedoopt.
Van de 25 exemplaren werden er vijf aan recensenten gestuurd; de twintig
overblijvende exemplaren kon ik, tot heil van mijn literaire reputatie, naar hartelust
verbranden.’
Niet al die vroege gedichten zijn verloren gegaan; het verzameld werk heeft er
enkele van bewaard en het is goed dat zij bewaard zijn, want zij tonen ons reeds
de dichter die droomt; niét, volgens het romantisch cliché, met het hoofd in de
wolken, maar vanuit een door de werkelijkheid gedeerd en vereenzaamd innerlijk.
Gilliams leefde niet bij de genade van het gedicht; hij behoorde eerder tot hen die
de genade van het gedicht wantrouwen, omdat hij niet gelooft in het geschenk, in
deze weldadige Muze. En niet in déze zin is hij een romanticus, maar in de zin der
wezenlijke gespletenheid. En wat hij zoekt is de overwinning daarop, telkens weer,
in regels en verzen waarin objectieve beelden een subjectieve inhoud vastleggen.
Reeds van die vroege gedichten af onderscheidt zijn poëzie zich door
woordsoberheid, die geen beroep doet op klank en metrum, maar op plastiek en
ritme en die hem daarom in de buurt brengt van het expressionisme. Het
eenzaamheidsgevoel dat zijn poëzie eveneens vanaf het begin kenmerkt, groeit
geleidelijk tot eenzaamheids-bewustzijn. Al in 1927 en in de verzen van De fles in
zee is dat evident geworden en een sober gedicht als Tristitia ante drukt dat
onomwonden uit:
Op de besneeuwde hei:
de hoeve en de houtmijt zwart
en de donkre spar, sterk en geëtst
onder een ster, bewaaid en strak.
In het stalen maangeplas
ken ik de planten zonderling,
de stompe bijl en de gebroken pot
door het doorzichtig-helle ijs.
Eéns knaagt de kou tot op het been
en mijn eenzaamheid zoekt het schot
dat plots de horizon tot eeuwigheid rekt
op mijn rampzalige zwerftocht.
Tot wanneer ik het bos intreed
en de haas gemarteld vind,
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onbewust en stijf
in zijn bloed op de sneeuw.
Er is niets dan hevig wit
in mij, en ik raak dat licht niet kwijt;
en er is niets zo smal en nauw
als het eigen lijf.

Er staat precies wat er staat, maar er staat zoveel meer naarmate er minder wordt
aangeduid. In Gilliams' verzen staan de woorden en beelden er zo, dat zij geladen
zijn met een maximale inhoud, dat zij zoveel oproepen aan gevoelens, vermoedens,
ontroeringen, dat het woordpathos, het schilderachtige, overbodig is geworden. De
gevoelens zijn ontdaan van hun nadrukkelijkheid en impliciet, en wat in zijn verzen
vóór alles indringend aanwezig is, dat is de stilte die er een eindeloos zich verwijdend
perspectief aan schenkt.
In de aanvang is de dichter Gilliams eenvoudig lyrisch, en zijn bewogenheid,
vreugdig of verstild of melancholisch, wordt door uiteenlopende motieven gevoed:
de landelijkheid, de natuur, een geluksgevoel, eenzaamheidservaring, of de
louter-menselijke beleving van een religieus symbool als in een cyclus als Het
Maria-Leven uit de jaren 1930-1931. Op het eerste gezicht heeft die cyclus natuurlijk
overeenkomst met de gelijknamige bundel van Rilke, waarnaar door de literaire
kritiek bij herhaling is verwezen. Ik denk echter dat dit, als zoveel dat voor de hand
schijnt te liggen, al te gemakkelijk is om fundamenteel juist te zijn. Hoornik, die op
het overigens slechts ten dele bestaand parallellisme met de Rilke-cyclus wees,
wat trouwens door het beperkt aantal overgeleverde gebeurtenissen wel
onvermijdelijk is, meent zelfs dat zonder dit voorbeeld Gilliams deze cyclus nooit
zou hebben geschreven. Dit lijkt mij een manifeste vergissing.
Wie nader toeziet moet constateren dat er in de reeks van Gilliams iets heel
anders aan de hand is. De tragedie van twee mensen die elkaar liefhebben maar
elkaar noodzakelijk pijn moeten doen omdat hun wegen zich scheiden, is hier van
metafysisch-religieus tot een geseculariseerdtragische verbeelding geworden vanuit
het leven van de eigen moeder met betrekking tot het leven van haar eigen zoon.
Het is waar dat deze onmiddellijke relatie niet wordt genoemd en dat er niet
rechtstreeks naar wordt verwezen. Strikt genomen is zij dus onbewijsbaar. Maar
wat is bewijsbaar in zake poëzie? Zij is slechts interpreteerbaar; en navoel-
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baar, of in-voelbaar, is alleen dat Gilliams onmiskenbaar vanuit zijn meest authentieke
zelf-beleving schrijft. Het is niet zijn pudeur die hem niet toestaat zich rechtstreeks
te vertonen, het is zijn artistieke geweten dat in de relatie van Maria tot Christus,
haar zoon, het lijden transponeert en objectiveert dat de consequentie is van het
dichterschap. Voor wie de zin van het symbool in overweging neemt, is dit geen
profanatie. Het persoonlijke verwijdt zich tot het algemene, het houdt stellig niet op
het persoonlijke te zijn, integendeel: de kwellende vereenzaming die het lot van de
dichter met zich brengt, kan niet door de mensheid, maar enkel en alleen door het
individu dat de dichter is, worden ervaren. De zin ervan echter gaat het persoonlijke
te buiten en heeft alleen aldus met religieuze mystiek te maken.
De kern, ook van deze poëzie, is zoals ik al opmerkte, de eenzaamheid, het motief
waarnaar de verschillende motieven in Gilliams' gedichten geleidelijk zijn verschoven.
Het aanvankelijk eenzaamheidsgevoel is met het voorbijtrekken der jaren en van
de jeugd ervaring en bewustzijn geworden.
Gilliams is een complexe figuur geweest. Wie het voorrecht had hem te kennen,
weet dat hij onder bepaalde omstandigheden zeer sociabel kon zijn, lachen kon als
geen ander, verhalen vertellen, parodiëren, vlijmscherp uit de hoek komen en van
een haast dodelijke ironie zijn. Er was een andere Gilliams, maar dezelfde, die
mateloos melancholiek, zonder illusies, de vergeefsheid van alles en de opgeblazen
ijdelheid van velen met spottende minachting doorzag. Er was een Gilliams die
plotseling, door onrecht geprikkeld, een strijdbaarheid toonde, wonderlijk
contrasterend met de stilte waarvan zijn werk getuigt. Er was, achter al deze
verschijningsvormen, een raadselachtige Gilliams, de dichter, de denker, de
mijmeraar die zich niet anders blootgaf dan in het spaarzame dat hij aan zijn handen,
aan zijn hoofd, aan zijn hart, liet ontsnappen. Er was in hem een zeldzame
aristocratie, die zich hautain gedroeg tegenover het vulgaire, superieur tegenover
het lage en karakterloze. En ofschoon hij uitgelaten zijn kon, uitbundigheid behoorde
niet tot zijn wezen. Ter completering en ondersteuning van dit beeld veroorloof ik
mij uit een van de brieven die ik van hem ontving een fragment aan te halen dat als
een soort zelfportret kan gelden.
‘Nooit is het mij erom te doen geweest in de literaire actualiteit aanwezigheid af
te dwingen. Schrijven heb ik steeds opgevat als een middel om aan mijzelf te werken,
met een tikkeltje wijsgerigheid behebt zoals
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ik van nature ben. Heeft die behebtheid me vaak perten gespeeld? - Onderheven
aan buien van ontzenuwende neerslachtigheid (onderwijl verberg ik me, misschien,
in dolle plaisanteries) is alles wat ik beleef en ervaar zonder uitkomst. De harmonie
waar ik behoefte aan heb laat zich niet vinden. In vele van die steeds weergekeerde,
moeilijke momenten heb ik er geen zonde van gemaakt vroeger en later werk de
kachel in te stoppen. Ik wilde (zoals Paul van Ostaijen) ‘bloot zijn en (her)beginnen’.
Alras draaide het weer op dezelfde ijlte uit. Uiterlijk deed ik mijn best beheerst,
sereen voor de dag te komen, met een krawatje aan mijn hals, met een hoedje op
het hoofd, zoals leeglopers voor de dag plegen te komen tot vermaak van hun
familie. Ik geniet, hier of daar, de reputatie van lui of literair ‘onvruchtbaar’ te zijn,
wat me in stilte amuseert als ik de poespas lees van mijn letterkundige
generatiegenoten. Hierin ben ik (onschadelijk voor mij zelve en voor anderen) een
scheutje pervers, wat somwijlen waar te nemen is aan de Da-Vinci-achtige glimlach
waarmee ik ongepaste complimentjes ontvang. Onvoldaan over mijn handel en
wandel in het verleden, in het heden, over mijn verknoeid dagelijks bestaan, heb ik
er geen spijt van menig beschreven blad papier te hebben prijsgegeven aan de
heerlijke, heilige vergetelheid’ (6 januari 1976).
Men moet zich door zo'n citaat ook niet op een dwaalspoor laten brengen. Gilliams
is ongetwijfeld de meest introverte schrijver uit de zuidnederlandse literatuur, maar
schrijven was voor hem een zaak waarmee zijn levensbelang was gemoeid. In De
kunst van de fuga schrijft hij: ‘Wanneer de dichter erin slaagt een poëtische realisatie
de zijne te heten: getuigt ze dan meestal niet van een dierlijke instinctieve angst en
drang naar zelfbehoud? In het gedicht moeten beschavings- en cultuur-factoren,
schoonheidsverlangen en mystieke zielsverheffing doorgaans onderdoen voor de
drift om het zinnelijk eigene, het zinnelijk persoonlijk te handhaven, al geschiedt die
handhaving niet altijd op bewuste wijze. Het broeien van organische giftstoffen in
ons lichaam, de bloedvorming in de milt en de lymfklieren, de prikkels waar onze
hersens aan bloot staan, de vorming van niersteen, etc.: ze bepalen het karakter
en de allergeheimste, individuele noodzakelijkheid van de poëzie die we geschapen
hebben z.g. uit het niets.
‘En geloven mijn vrienden nóg, dat mijn lange alleenspraken ooit voor hén bestemd
waren? Maar dan ware het angstzweet aan mijn slapen hún eigen angstzweet; dan
waren mijn trillende vingers hún trillende vingers
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die houvast zoeken als de grond onder de voeten begeeft; dan getuigde iedere
benepen ademtocht waarmee ik moeizaam de woorden uitspreek hún eigen
benauwdheid, - in wat ik zeg en schrijf, onophoudelijk voorttellend aan de bladeren
van het klimop waaronder mijn gedroomd geluk verdwijnt.’
Vanaf 1936 ongeveer, althans vanaf de uit die jaren gedateerde verzen, krijgt de
poëzie van Maurice Gilliams de doordringende en beklemmende elegische toon die
men met een term van hemzelf ‘het pathos der intelligentie’ zou kunnen noemen.
Jeugd, illusie, beschutting, geloof zijn de dichter ontvallen en de droom verandert.
Met aangrijpende monumentaliteit en een onvergelijkelijke zeggingskracht heeft hij
in zijn gedichten sedertdien op geheimzinnige wijze het verdriet en de
vergankelijkheid zowel opgeroepen als bezworen. Die gedichten zijn dan ook zo
essentieel in het raam van dit dichterschap dat vrijwel elk gedicht het wezen ervan
uitdrukt. Daardoor kon een ander (eveneens belangrijk, onderschat en nauwelijks
gekend) auteur in Vlaanderen, Willy Roggeman, in 1977 promoveren op een
omvangrijk proefschrift, Een gedicht, gewijd aan de analyse en synthese van één
enkel vers van Gilliams, namelijk Tweespraak in de herfst.
In een verhaal dat de dichter voor het eerst publiceerde in 1959 in het vierde deel
van de eerste uitgave van zijn verzameld werk Vita brevis, maar dat werd geschreven
in 1927, komt een jong dichter voor die zeven bloeddruppels afstaat als dagelijkse
brandstof voor een soort leugen-detector die alle onechte kunst ontmaskert. Het
symbool onthult duidelijk op welk niveau Gilliams de poëzie plaatst en welke eisen
hij aan haar stelt. Het verklaart misschien ook waarom het aantal gedichten dat hij
aan de openbaarheid heeft prijsgegeven verhoudingsgewijze zo gering is. In de
laatste afzonderlijke verzameling die hij in 1965 liet verschijnen, behield hij over een
periode van 1919 tot 1958, van veertig jaar dus, een keuze van slechts drieënzestig
gedichten. In de allerlaatste editie van zijn verzameld werk zijn het er in totaal
negenenzestig geworden. Dat wijst op een zelfkritiek die uiterst zeldzaam is, maar
de bijzondere verdienste heeft dat dan ook elk behouden gedicht een eigen
afzonderlijke waarde bezit. Het in woorden benaderen van het meest wezenlijke
dat iemand als mens en dichter ervaart, van een werkelijkheid die machtiger,
indringender, maar tevens onbereikbaarder is dan alles wat men buiten zichzelf
waarneemt - en dat tóch daarin en in onszelf herkenbaar blijft - kan
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alleen gepaard gaan met een ascese die afwerend staat tegenover alle sensatie
en luidruchtigheid en gericht is op de stilte. Dat dit voor Gilliams een conditio sine
qua non is geweest, blijkt uit vrijwel ieder woord. Neem een kort gedicht als
Droomfuga:
Het is een binnenplaats met gras.
Daar heb ik in de kou staan lezen,
jaren dat mijn boek niet uitgelezen was.
Ik heb zoveel gezwegen.
Ik ben een kind gebleven,
weerspiegeld in een waterglas.

Het verkort elliptisch visioen dat de dichter hier, vanuit het Stuyvenbergziekenhuis
in 1939 neerschrijft, objectiveert zijn ‘kinderlijk’ verleden, dat wil niet alleen zeggen
zijn verleden als kind, maar een illusierijk en beschermd, gelovig verleden, toen er
nog geen kloof bespeurbaar was - pijnlijk en onoverbrugbaar - tussen het
voortbestaan van dit kind en de waarneming ervan door de dichter die dit kind zélf
is en tegelijkertijd niet meer kán zijn. Maar in die objectivering van het verleden
wordt ook met een heldere droge klank, als in een vrieskou, de kwetsbaarheid van
het heden tot uitdrukking gebracht. En dit thema van de droevige onverzoenbaarheid
der tegenstellingen, de onmogelijkheid van de droom, geeft van nu af een elegische
ondertoon aan al de verdere poëzie die Gilliams heeft prijsgegeven.
Het zijn in wezen vereenzaamde, wanhopige gedichten en steeds beklemmender
wordt de klacht om het ontbreken van elke andere verwachting dan die der
vergankelijkheid, ook al licht daarin soms de glans op van de liefde. Het is zijn
menselijkheid, die confrontatie van een door elke bijzonderheid der realiteit
doordrenkte zintuigelijkheid met de innigste innerlijke werkelijkheid die de ervaring
van eenzaamheid en vergankelijkheid zo diep, zo bezeerd en kwetsbaar maakt.
Maar de poëzie zou niet die wonderlijke en schitterende paradox zijn, wanneer niet
hieruit tegelijkertijd een toestand van opperste onaantastbaarheid ontstond.
Vanuit die persoonlijke en tevens boven-persoonlijke eenzame onaantastbaarheid
moet men, naar mijn overtuiging, heel het oeuvre van Gilliams begrijpen. Dat geldt
uiteraard en in de eerste plaats voor zijn gedichten. Dat is de reden waarom ik
daarbij het uitvoerigst heb stilgestaan. Maar het geldt ook voor ál het andere werk,
omdat zowel het creatieve proza dat hij schreef als het bespiegelend-essayistische
(dat
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overwegend niet minder creatief is) slechts kan worden verstaan vanuit dit wezenlijke
dichterschap.
Want ook in zijn proza boort Gilliams door naar die diepe bronnen van het
dichterschap die het mysterie van de eenzaamheid, in laatste instantie het mysterie
van het leven, verbergen. Zijn eerste creatieve proza is van 1922. Gilliams nam het,
niet ten onrechte, op in zijn verzameld werk onder de titel Het werk der leerjaren.
Het omvat Het verlangen en Acht dagboekbladen (waarvan het oudste zelfs al van
1921 dateert). Die opname is gerechtvaardigd niet alleen door de alreeds aanwezige
kwaliteiten van verfijning, maar ook omdat met name sfeer en toon van Het verlangen
inspelen op hetzelfde diepstromende leven dat in later werk groots en geconcentreerd
werd bestendigd. Al spoedig daarna trouwens in de jaren 1924-1927 ontstond het
zevental prozastukken dat gebundeld werd in Oefentocht in het luchtledige, titel die,
naar Martien J.G. de Jong weet mee te delen op grond van een informatie van de
schrijver, verband houdt met het door hem in zijn jeugd vaak gehoorde verwijt dat
hij niet met beide benen op de grond van de werkelijkheid stond waar hij in staat
zou zijn geld te verdienen. Deze prozastukken, Het verloren paradijs, De val der
opstandige engelen, Het bezoek, Flora diabolica, Monsieur Albéric, Georgina, en
Margaretha-Elisabeth, verschenen voor de eerste maal in 1933 in een privé-druk
en in 1937 in een toegankelijke boek-uitgave, waaraan nog twee verhalen van later
datum, In memoriam en De man in de mist, waren toegevoegd. In de uitgave van
de verzamelde werken uit 1959 komt voor het eerst het hiervoor reeds gesignaleerde
2
verhaal voor uit 1927, Libera nos, Domine. De zeven schetsen, verzameld als
Oefentocht in het luchtledige (ik bedoel nu de afdeling van de gelijknamige bundel)
zijn voorstudies van de roman Elias of het gevecht met de nachtegalen uit 1936,
het boek dat het meest tot zijn eerste bekendheid heeft bijgedragen, vermoedelijk
ook omdat het bij een Nederlandse uitgever verscheen, wat toen nog in zekere zin
als een consecratie gold.
Er is over Elias veel geschreven en het lijkt niet nodig daaraan op deze plaats
veel toe te voegen. Als anecdotisch gegeven behelst de roman een reeks
beschrijvingen van psychische ervaringen van autobiografische aard, betrekking
hebbend op Elias' jeugd, doorgebracht op een kasteel in een groot park te midden
van verscheidene familieleden, onder wie vooral tante Henriëtte en neef Aloysius
een voorname plaats innemen. In de eerste uitgave van het boek bevatte het twee
delen, ondergebracht
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in ‘cahiers’, benevens een inleiding, geschreven door een zekere Olivier Bloem.
Daarin wordt verteld dat Elias de jong-overleden architect Vincent Elias Lasalle was,
wiens nagelaten gedenkschriften of fragmenten daarvan door Olivier Bloem worden
uitgegeven; het zijn, zegt deze, veeleer melodische verschuivingen dan eigenlijke
verhalen. Het tweede deel heet te zijn geschreven door Bloem die daarvoor
dagboeken en brieven van Elias gebruikt. In latere uitgaven heeft Gilliams de inleiding
en het gehele tweede deel laten vervallen, omdat hij de toevoeging van dit tweede
cahier te overhaast gedaan en schetsmatig vond, naar vorm en inhoud een
aantasting van de zo moeizaam bevochten compositie-structuur van het eerste deel,
dat niet om deze commentaar vroeg.
Men kan zich - met Jean Weisgerber in een essay in de aan Gilliams gewijde
aflevering van het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort (februari 1974) - afvragen
in welke mate Elias een roman is. Gilliams geeft het niet als een autobiografie, want
Elias heet niet Maurice, maar in De man voor het venster zegt hij nadrukkelijk: ‘Ik
ben Elias.’ Daarmee is het probleem van schrijverschap en fictie gesteld, een ander
probleem, denk ik, dan dat van de versmelting der literaire genres dat Weisgerber
ermee verbindt, al hangt dat er ongetwijfeld mee samen. Gilliams is zich na de
verschijning van Elias (1936) bewust geworden van wat hij ongetwijfeld onbewust
allang wist, namelijk dat de schrijverspersoonlijkheid niet alleen bestaat uit een
hoeveelheid controleerbare biografica maar ook uit een ongrijpbare, onkenbare,
zich slechts in zijn schrifturen openbarende persoonlijke essentie. Daarom is Gilliams
Elias, maar Elias geen Gilliams. Daarom moest Bloem vervallen - en wat vanuit
Bloem werd geprojecteerd - omdat het oneigenlijk was: noch Elias, noch Gilliams.
Daarom ook kon Elias opnieuw te voorschijn komen in een later prozawerk, Winter
te Antwerpen, ontstaan in de periode 1946-1952 en gepubliceerd in 1953. In dit
korte boek is de schrijverspersoonlijkheid totaal aanwezig in de voortdurende
transformatie Gilliams-Elias, apperceptie van werkelijkheid door het dichterlijk
bewustzijn. Gilliams is niet de beschrijver van het leven van Gilliams, Maurice
Guillaume Rosalie, geboren op 20 juli 1900 te Antwerpen, maar van de dichter
Gilliams, die over de andere, zijn alter ego, dichtte in het tweede gedicht uit de
Bronnen der slapeloosheid:
Kon hij maar behoorlijk schrijven
doch hij schrijft niet
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als hij mij niet schrijven ziet
- Lieve, tuur niet door de tralies
van de letters
op de kerkermuur van het papier. Slapen, hij wou slapen,
met zijn hoofd op tafel.
In een kano, in de kamer,
had hij willen varen
rond de helkristallen,
maanverlichte kaarsenkroon;
en vandaar ons namen geven
die in spiegelschrift ontbranden
op het kruishout
als wij naar de dood verlangen.
Hadden wij zijn les toch zelf geschreven:
- morgen worden wij verraden,
in een hunebed van wensen neergelegd,
in een lammervacht gehuld van dromen,
met een halssnoer van verdriet
en het zwaard van onze nederlagen.
- Ongeboren lieve schrijver,
tuur niet langer door mijn tranen
op het nutteloos papier. Want ik had behoorlijk willen schrijven,
doch ik schrijf niet
als ik hém niet schrijven zie.

Winter te Antwerpen is te beschouwen als een voortzetting, een voltooiing van wat
in Elias werd begonnen. Zoals Bernard Kemp terecht heeft opgemerkt: ‘Elias heeft
zijn identiteit voortgebracht, Elias maakte de schrijver levend en de schrijver Elias.
3
Voor Elias-Gilliams zijn leven en schrijven hetzelfde.’ In Winter te Antwerpen is de
scheiding tussen leven en kunst in beginsel opgeheven en in het resultaat
gerealiseerd.
In het al meermalen geciteerde nummer van Dietsche Warande & Belfort staat
van Gilliams nog een groot prozafragment, getiteld Gregoria. Inderdaad een fragment:
Gilliams schreef mij op 14 augustus 1980: ‘Sedert 1938 heb ik een manuscript
liggen; het heet: ‘Gregoria, of een
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huwelijk op Elseneur’. Het is een essayistisch roman-gedicht over de misère in mijn
eerste huwelijk. [...] Publiceren komt er niet van, aangezien de belgische wet op de
pensioenen me publiceren verbiedt, zoals het je wel bekend zal zijn. Doch om er
een publicatie van te maken werd het ook niet geschreven. Tijdens een zware
depressie heb ik een hoop werk uit vele jaren vernietigd: twee grote plastic-zakken
vol. Spijt heb ik er niet van. Immers, ik houd van (etc.) waarvan de dichter het geheim
in het graf meedraagt. ‘Gregoria’ is toevallig aan de vernietiging ontsnapt, - waar
mijn Marietje thans spijt van heeft omdat het, naar ze beweert, een zo deprimant
stuk schrijfwerk is. Mocht het ooit volledig overgetypt kunnen geraken, dan stuur ik
je het papier dat er verkwist aan is.’
We mogen ons afvragen of Gregoria, waarvan Gilliams enkele jaren eerder een
fragment gepubliceerd had, wel zo toevallig aan het lot van vernietiging ontsnapte,
aangezien hij het op het moment van deze brief liet overtikken. In elk geval het
verscheen niet.
Nog enkele woorden tenslotte over het overige werk. Een niet onaanzienlijk deel
daarvan is gewijd aan het essay. En ook hier is er dezelfde aandacht voor de essentie
van de poëzie, verstaan als algemeen creatief beginsel: want er is nauwelijks minder
sprake in van beeldende kunst en muziek dan van literatuur. Aandacht dus voor het
fenomenale raadsel van de creativiteit.
De scherpzinnigheid van Gilliams, maar bovenal zijn poëtische intelligentie stelde
hem in staat om ook op dit gebied ongewone hoogten te bereiken. Zijn essay over
Henri de Braekeleer (De Idee Henri de Braekeleer), eerst afzonderlijk verschenen,
daarna opgenomen in zijn verzameling aantekeningen en essays De man voor het
venster, zijn essay over Paul van Ostaijen Een bezoek aan het Prinsengraf, zijn
daarvan frappante voorbeelden, zoals ook de zelfverkenningen gepubliceerd als
De kunst der fuga, die sterk werden uitgebreid in het verzameld werk.
De Gilliams die hier spreekt is minder hermetisch dan de dichter, explicieter soms,
en naast gevoelig ook hard. Wat we van de dichterlijke functie positief weten, merkt
hij in zijn beschouwing over Paul van Ostaijen op: ‘ze dringt ons tot een afzondering
zonder privilegiën, zonder liefste, zonder kinderen. Want de poëzie is een persoonlijk
feit in het leven van een mens, dat in absolute zin genomen, nooit met een ander
mens als persoonlijk feit te delen valt.’ En hij laat er de bekentenis op volgen, waarop
hij in het hierboven aangehaalde brieffragment zin-
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speelt: ‘Ik houd van poëzie waarvan de dichter de sleutel in het graf meedraagt, die
een ‘uitstraling’ op mij doet gevoelen, gelijk ertsen in de grond.’
Het werk van Gilliams, deze zeldzame eenling en bewonderenswaardige schrijver,
is een rijk ertsgebied dat voorlopig niet ontgonnen is.
PIERRE H. DUBOIS

Voornaamste geschriften
Voor Gilliams' bibliografie, alsmede voor de secundaire literatuur tot 1976, raadplege
men het onmisbare werk van Firmijn Vanderloo, Proeve van bibliografie van en over
de dichter Maurice Gilliams. Lier, Colibrant, 1976.
Voornaamste publicaties sedertdien:
Van Gilliams
Dankwoord bij de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren. Antwerpen,
Standaard-Uitgeverij, 1981.
Over Gilliams
Maurice Gilliams: Vita brevis. Een portret-album bezorgd door J.L. de Belder.
Beveren, Orion, 1981.
Willy Roggeman, Een gedicht. ‘Tweespraak in de herfst’ door Maurice Gilliams.
Analyse en synthese. Antwerpen, Universitaire Instelling, 1977.
Maurice Gilliams-nummer van Dimensie, Driemaandelijk Literair Tijdschrift, januari
1981.
Prof. dr. Martien J.C. de Jong schreef een bundel studies over Gilliams' oeuvre,
die nog niet het licht zag, maar waarvan verschillende fragmenten verschenen in
een aantal noord- en zuidnederlandse tijdschriften.

Eindnoten:
1 Wel vindt men er sporen van in Gregoria in Dietsche Warande & Belfort, februari 1974
(Gilliams-nummer).
2 Of 1928; de schrijver geeft in verschillende drukken verschillende jaartallen.
3 Bernard Kemp, Elias als verhaal in Dietsche Warande & Belfort, februari 1974, p.104.
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Simon Hart
Zaandam 24 maart 1911 - Amsterdam 27 september 1981
Het is wellicht typerend voor ons als archivarissen, dat wij in het algemeen niet zo
gemakkelijk van standplaats veranderen. Wie zich eenmaal in zijn archief heeft
ingewerkt, voelt zich ermee verbonden en laat het niet gauw los om ergens anders
opnieuw te beginnen. Velen van ons hebben dan ook hun gehele loopbaan aan een
en hetzelfde archief doorgebracht, enkelen zelfs met meer dan de voor pensioen
tellende veertig dienstjaren. Maar het record zal wel op naam moeten staan van de
collega, die wij hier herdenken en die zevenenveertig jaar onafgebroken aan het
Amsterdamse archief heeft gewerkt.
Ook in ander opzicht was zijn loopbaan een unicum in ons wereldje: van de
allerlaagste ambtelijke rang is hij tot de hoogste opgeklommen, en dan nog zonder
dat hij de voor die topfunctie vereiste diploma's bezat. Zoiets is onder ons alleen
maar weggelegd voor iemand van bijzondere kwaliteiten: zo iemand was Simon
Hart.
Zaandam was zijn geboorteplaats. Daar groeide hij op en ging hij naar de
christelijke muloschool, waar hij bij het eindexamen een negen voor geschiedenis
behaalde. Een duidelijke beroepskeuze stond hem toen nog niet voor ogen en aan
goede voorlichting heeft het hem kennelijk ontbroken. Het is opvallend, dat hij zich
naast zijn lievelingsvak geschiedenis aangetrokken voelde tot laboratoriumonderzoek:
een speurder in de dop, met een aangeboren hang naar het ontraadselen van
onbekende dingen. Maar van scheikunde had hij op school niets gehad en dit in
combinatie met een uitgesproken tegenzin om nog langer op de schoolbanken te
zitten deden hem daarvan afzien - anders had er nog een knap chemicus uit hem
kunnen groeien.
Vooreerst zag hij echter in zijn jeugdige onervarenheid ook geen uitweg voor zijn
belangstelling voor geschiedenis en zo wist hij niets beters te beginnen dan een
kantoorbaantje. Dat was bij de firma Peck & Co., een sanitair-technische groothandel
op de Nieuwendijk in Amsterdam. Merkwaardig toeval: daar werd indertijd de
bekende topografisch-historische collectie-Leonhardt (afkomstig van een van de
oprichters van de firma) bewaard. Het prikkelt de verbeelding, dat een jongeman
met zijn aanleg en toekomst zijn dagen moest vullen met geestdodend cijferwerk
onder één dak met een unieke historische verzameling, waaraan hij zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

64
hart zou hebben opgehaald.
Lang heeft het niet geduurd. Beu van het saaie kantoorwerk en zoekende naar
iets wat met zijn ambitie strookte werd hij bij toeval op het goede spoor gezet door
een kennis, die hem de ogen opende voor mogelijkheden in het archiefwezen en
hem naar het rijksarchief in Haarlem verwees. Daar gaf men hem echter de raad
het liever dichter bij huis te proberen, in Amsterdam. Zo kwam hij als achttienjarige
met meer geluk dan wijsheid toch op zijn bestemming.
Een aanbevelingsbrief van zijn vroegere schoolhoofd aan de gemeentearchivaris
(mr. A. le Cosquino de Bussy) eindigde met de profetische woorden: ‘U zult er geen
spijt van hebben.’ In april 1929 werd hij toegelaten als volontair ter volbrenging van
de stage voor het examen voor wetenschappelijk archiefambtenaar der tweede
klasse, zoals het onder de oude archiefwet heette. Een opleiding daarvoor bestond
niet, de rijksarchiefschool was wegens bezuiniging opgeheven en wie zich tot de
studie geroepen voelde moest zichzelf maar zien te redden, in het gunstigste geval
voortgeholpen op het archief waar men stage liep. Dat gebeurde in Amsterdam dan
ook wel en daarvan heeft Hart ook stellig profijt getrokken. Daarbij nam hij
geschiedenislessen bij Jan Romein, die hem zijn eerste wetenschappelijke vorming
bijbracht. Zijn autodidactische aanleg deed het overige en reeds in januari 1930
slaagde hij voor het examen.
Een aanstelling bij het archief was de eerste jaren niet in zicht. De crisis greep
om zich heen, bezuiniging was troef en ook het archief werd danig besnoeid. In
afwachting van betere tijden bleef Hart onverdroten zijn eenmaal gekozen weg
vervolgen als onbezoldigd volontair en ontwikkelde hij zich op eigen kracht tot het
wetenschappelijk niveau, dat uit zijn latere werk spreekt. Tot gerichte studie voor
hogere bevoegdheden kwam het niet: zijn vooropleiding en financiële
omstandigheden waren er niet naar. Maar erkenning viel hem al gauw ten deel. In
1935 richtte Marie Simon Thomas in de voorrede van haar dissertatie over de
IJslandvaarders haar dank in de eerste plaats tot hem wegens de ‘grote speurzin
en onvermoeide ijver,’ waarmee hij haar aan het nodige archiefmateriaal had
geholpen. Dat materiaal had hij opgediept uit de notariële archieven, waarmee hij
zich dus toen al vertrouwd had gemaakt en waarop zijn activiteit met voorliefde
gericht zou blijven.
Niet minder belangrijk voor de toekomst was zijn benoeming tot archivaris van
de Evangelisch-Lutherse kerk in 1934. Dat gebeurde ver-
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moedelijk op voorspraak van De Bussy, die al gauw had gezien wat deze volontair
waard was en hem dan ook eindelijk in 1937 een aanstelling aan het archief bezorgde
in de nederige rang van schrijver - de enige vacature die open kwam sedert Hart in
1930 zijn diploma had behaald. In het volgende jaar trad hij in het huwelijk met
Sibrandina Geertruid Runeman en gingen zij in Amsterdam wonen.
In de opwaartse ontwikkeling van het Amsterdamse archief tot wat het thans is
heeft Hart een groot aandeel gehad, maar vooreerst kreeg hij daartoe de gelegenheid
niet. De crisistijd had aan de Amsteldijk diepe sporen nagelaten: het personeel was
ingekrompen, de behuizing schoot te kort, de binderij was aan de bezuiniging
opgeofferd en de dienstverlening aan het publiek liet veel te wensen over. Deze
laatste misstand werd mede veroorzaakt door het gebrek aan ingangen op zulke
belangrijke bestanddelen als de retroacta van de burgerlijke stand en de omvangrijke
notariële archieven. In de bezettingsjaren werd dit alles er uiteraard niet beter op
en na de bevrijding kwam het archief maar moeizaam weer op gang. Intussen zat
Hart niet stil, zette zich voor het eerst tot schrijven en leverde in de jaren 1948-1951
een reeks van bijdragen aan het historisch tijdschrift De Zaende, waarvan hij
redactielid was. Het waren zijn eerste verkenningen op de gebieden, die hij tot de
zijne zou maken: geschiedenis van handel en bedrijfsleven en historische demografie,
in dit verband die van zijn geboortestreek.
In deze jaren werkte hij ook samen met zijn vrouw aan de bronnenpublikatie over
de geschiedenis van de Lutherse kerk in de Verenigde Staten, die in 1958 zou
verschijnen als Protocol of the Lutheran Church in New York City 1702-1750. De
Amerikaanse kerkhistoricus Harry Kreider had in Hart de aangewezen man gevonden
om de in Amerika aanwezige Nederlandse archiefstukken in fotokopie te
transcriberen, in het Engels te vertalen en te annoteren. De grote waardering voor
zijn medewerking kwam tot uiting in het eredoctoraat, dat hem in 1952 op initiatief
van Kreider werd verleend door het Wagner Memorial Lutheran College te New
York. De voortgezette samenwerking met Kreider zou later tot verdere
bronnenuitgaven leiden.
Men het optreden in 1950 van mr. W.F.H. Oldewelt als gemeentearchivaris ging
het archief onder diens doelbewuste leiding betere tijden tegemoet en kreeg Hart
(inmiddels bevorderd tot hoofdarchivist) de gelegenheid zijn organisatorische gaven
te ontplooien. Reeds lang had hij de noodzakelijkheid ingezien om de grote massa's
ontoegankelijke ar-
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chieven te ontsluiten door een systematische aanpak van het indiceren op grote
schaal. Hiertoe kreeg hij nu de kans en Oldewelt liet hem daarbij gaarne de vrije
hand. Voor het ficheren van de doop-, trouw- en begrafenisregisters van vóór 1811
werden tientallen medewerkers van de sociale werkvoorziening aangetrokken en
onder zijn leiding geïnstrueerd. De voltooiing van dit project, dat vele jaren in beslag
heeft genomen, maakte voor het eerst efficiënt genealogisch onderzoek mogelijk.
Tegelijk verschafte dit hem het statistische materiaal voor de
historisch-demografische studies, die van zijn hand zijn verschenen.
De bewerking van de notariële protocollen werd op soortgelijke wijze aangevat.
Hiervoor recruteerde hij werkstudenten in groeienden getale, die onder zijn leiding
in de loop der jaren ettelijke honderden delen op fiches hebben gebracht. Zelf bleef
hij er steeds actief aan meewerken en zo vormde zich een omvangrijk fichesapparaat,
waaraan onder de naam ‘collectie-Simon Hart’ nog steeds wordt voortgewerkt en
waarvan reeds vele onderzoekers konden profiteren.
Met het organiseren van al deze ficheerarbeid heeft Hart baanbrekend werk
gedaan. Op wetenschappelijke inventarisatie heeft hij zich niet toegelegd, maar wel
werden onder zijn direct toezicht vele voorlopige inventarissen gemaakt van de
talrijke particuliere archieven, die aldus op doeltreffende wijze voor raadpleging
bruikbaar werden gemaakt. De vruchten van de sterk verbeterde toegankelijkheid
bleven niet uit: het Amsterdamse archief, ten tijde van crisis en bezetting achterop
geraakt, kreeg nu de reputatie van een van de best georganiseerde in den lande
en de bezoekcijfers stegen tot ongekende hoogte.
Dit was mede te danken aan vernieuwingen op technisch gebied, waarvoor Hart
evenzeer een open oog had. Voor de opkomende documentreproductie had hij
grote belangstelling, hij had er ook verstand van en nam dus ook de zorg voor de
modernisering en uitbreiding van de fotografische apparatuur op zich. Het was
volgens zijn ideeën, dat de veel geraadpleegde retroacta van de burgerlijke stand
werden gereproduceerd op microfiches om deze met behulp van leesapparaten ter
beschikking van het publiek te stellen. Twee voordelen: bezoekers kunnen zichzelf
helpen en de originele registers zijn niet langer blootgesteld aan slijtage door het
veelvuldig gebruik. Ook dit laatste punt hield hem steeds bezig en hij was het al
weer, die ervoor zorgde dat het restauratiewerk weer op gang kwam en een betere
outillage verkreeg.
Hart was een veelzijdig man, rijk aan ideeën en met een scherpe kijk
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op alle facetten van het archiefbedrijf. Reeds voordat hij in 1961 tot
adjunct-gemeentearchivaris werd bevorderd was hij uitgegroeid tot een steunpilaar
van het archief, algemeen gewaardeerd om zijn persoon en taakopvatting. Naar
buiten toe stond hij bekend om zijn onbegrensde hulpvaardigheid voor
wetenschappelijke onderzoekers: ze kwamen uit alle delen van de wereld om door
hem in de notariële archieven wegwijs te worden gemaakt en van zijn grote kennis
op economisch-historisch gebied te profiteren; vaak genoten zij dan gastvrijheid bij
hem thuis. Een andere vorm van gastvrijheid, maar dan op het archief, was het
verschaffen van onderdak en faciliteiten aan werkgroepen, zoals die van prof. mr.
J. Th. de Smidt voor de bewerking van de sententies van de Grote Raad van
Mechelen (die daartoe uit Brussel naar Amsterdam werden uitgeleend) en die van
prof. dr. Th. van Tijn voor zijn demografisch onderzoek in de bevolkingsregisters:
ook hier zat Hart achter. Overigens bleef hij steeds actief in het publiceren van zijn
onderzoeksresultaten: de lijst van zijn geschriften telt ruim honderd titels. Ook in
het verenigingsleven was hij een geziene figuur en had hij in de jaren 1951-1956
zitting in het bestuur van onze vereniging, sedert 1953 als vice-voorzitter.
Toen per 1 januari 1974 de functie van gemeentearchivaris vrij kwam, werd hij
door de gemeenteraad tot dit ambt geroepen, hoewel hij de wettelijk vereiste
academische graad niet bezat en voor de benoeming dus de dispensatie van de
minister van CRM moest worden verkregen. Die dispensatie werd zonder bezwaar
verleend en was dan ook geen gunstbewijs, maar een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid: Hart was op dat tijdstip de aangewezen man en het was de kroon
op zijn lange, succesvolle loopbaan.
Bij zijn afscheid op 1 april 1976 vielen hem een welverdiende huldiging en een
koninklijke onderscheiding ten deel. In zijn dankwoord sprak hij de hoop uit nog
vaak te mogen oogsten van wat hij had gezaaid. Helaas is hem dat niet lang gegeven
geweest. De gevreesde ziekte, die zich bij hem openbaarde, sloopte binnen weinige
jaren zijn krachten en maakte op 27 september 1981 een einde aan het werkzame
leven van deze bijzondere man, aan wie het Amsterdamse archief en de
geschiedwetenschap, met name haar economische tak, zoveel verschuldigd zijn.
W.J. VAN HOBOKEN
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Noot
Dit levensbericht is eerder verschenen in Nederlands Archievenblad 85, 1981,
p.297-301.

Voornaamste geschriften
Een lijst van de geschriften van Hart is toegevoegd aan de onder zijn naam
verschenen bundel Geschrift en getal, die hem bij zijn afscheid in 1976 is
aangeboden. Hieraan kunnen worden toegevoegd:

Artikelen
Scheepsbouw en Rederij in Maritieme geschiedenis der Nederlanden onder red.
van G. Asaert, Ph. M. Bosscher, J.R. Bruyn en W.J. van Hoboken, Bussum, 1977,
deel 2, resp. p.72-77 en p.106-125.
De Italiëvaart in Amstelodamum, Jaarboek 70, 1978, p.42-60.
Oostzaners en hun betrekkingen met het buitenland in De polder Oostzaan onder
red. van J.J. Schilstra, Oostzaan, 1979, p.83-96.
The Rate of Exchange on Amsterdam in London 1590-1660 in Journal of European
Economic History 8:3, winter 1979, p.689-705 (with J.J. Mc Cusker).

Bespreking van
Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyning,
1593-1600, uitg. door P.H. Winkelman (RGP 161) in: Tijdschrift voor Geschiedenis
93, 1980, p.111-112.
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Cornelis Jan Kelk
Amsterdam 28 augustus 1901 - Doorwerth 25 december 1981
De schrijver-dichter-vertaler C.J. Kelk is in 1901 geboren in het burgerlijk deel van
wat eens een soort uitleg van de hoofdstad is geweest - op ‘een Amsterdams
bovenhuisje in een stille straat’, zoals hij zelf in zijn herinneringen zegt. Het was de
Bosboom-Toussaintstraat, onderdeel van een hele buurt waarvan de straten naar
negentiende eeuwse literatoren waren genoemd, even buiten de Nassaukade, toch
vlak bij het Leidse Plein. De vader Cornelis Christiaan Barend werkte bij de
Nederlandse Bank, toen nog aan de Turfmarkt, de moeder Margaretha Elisabeth
Duijkers was verkoopster geweest in een kindermodezaak. CJK, zoals ik hem in
deze schets zal noemen, bleef enig kind, werd in mildheid opgevoed en ging na
een onopvallende jeugd aan de Spieghelschool in de Marnixstraat (thans Theater
De la Mar) naar de kortbij gelegen, toen vermaarde Openbare Handelsschool aan
het Raamplein. Hij was er studiegenoot en vriend van een groep jonge Amsterdamse
talenten, die allen naam hebben gemaakt, zij het niet in de handel: Frits van Hall,
Frits Schuurman, Jacques Presser en anderen. CJK was geen enthousiaste leerling,
wel volgzaam en bereid zich op vaders wens maatschappelijk nuttig te maken, wat
er toe leidde dat hij zich in 1918 bekwaamde voor het staatsexamen, dat hem
toegang moest verschaffen tot het universitaire onderwijs.
Tegen die tijd had CJK zijn voorliefde voor poëzie en eigen dichtader ontdekt.
Gedichten van zijn hand verschenen in het toenmalig ‘maandschrift voor jongeren’
Het Getij, waarvan Ernst Groenevelt redacteur was. Medewerkers waren o.a. Hendrik
de Vries, Herman van den Bergh - de ‘strenge’ expressionistische poëzievernieuwer
van die tijd, tegen wie CJK met ontzag opkeek -, J.J. Slauerhoff, Constant van
Wessem. Het blad was de voorloper van de latere Vrije Bladen, en in deze creatieve
ambiance leerde CJK behalve de reeds genoemden vrijwel alle debuterende jongeren
van zijn generatie kennen, onder wie Marsman en Roel Houwink. Toch zou niet een
schrijver, maar een beeldend kunstenaar ‘de belangrijkste ontmoeting’ van zijn leven
worden, namelijk Frits van Hall, die na de Handelsschool was gaan beeldhouwen
en al in 1923 de Prix de Rome kreeg. Door Van Hall leerde CJK andere koplopers
in de jonge beeldende kunst van die dagen, Mari Andriessen, Joop Sjollema, Moissi
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Kogan en hun tijdgenoten kennen. Het hele leven van CJK zal trouwens gekenmerkt
worden door het bekend en bevriend zijn met een lange stoet van kunstenaars; een
verschijnsel enerzijds in de hand gewerkt door het feit dat CJK het voorrecht had in
Amsterdam te wonen, dat toen zeker het onbetwiste artistieke middelpunt van ons
land was, waar alle begaafden, al was het maar bij tijd en wijle, zich heen repten,
de bloemetjes buiten zetten of grote literaire plannen smeedden; anderzijds door
het feit dat van CJK zelf, een van de meest joyeuze en gezelligheid zoekende
karakters in onze twintigste eeuwse literatuur, een opwekkende aantrekkingskracht
uitging.
CJK bleek niet geboren voor een academische loopbaan (hij geneerde zich hierover
bijvoorbeeld jegens de zoveel ‘knappere’, aan doorwrochte studies verpande Jacques
Presser), zodat hij naar een baan in het alledaagse burgerlijke bestaan ging zoeken.
Hij vond die rond 1920 bij de uitgeversfirma Van Munster, die zijn eerste literaire
werk had uitgegeven; want schrijven was nu een vitaal element van zijn leven
geworden. In samenwerking met één van zijn nieuw verworven vrienden, Constant
van Wessem (1891-1954), schreef hij verscheidene speelse en geestrijke boekjes,
soms onder het pseudoniem Thomas Beker, terwijl Van Wessem zich de schuilnaam
F. Chasalle aanmat. Was CJK's Zonde van Pierrot (1921) nog éénmanswerk geweest,
dat hij zelfs aanvankelijk schroomde aan iemand te laten lezen, nu publiceerde hij
samen met Van Wessem het poëzie- en prozaboek Lampions in de wind (1921),
gevolgd door een aantal andere, waaronder toneelwerk, terwijl Van Wessem ook
‘aan de periferie’ steun verleende voor CJK's toneelstuk Katrijn (1923-1925) en De
parasieten (1926-1927). Toen De Vrije Bladen in 1924 van start ging, opende het
blad zijn eerste nummer met een bedrijf van CJK's Terugkeer van Don Juan. De
naam van CJK was nu in de literatuur deugdelijk ingeburgerd. Hij werd in 1925
mederedacteur van De Vrije Bladen, in 1926 van de literaire almanak Erts (met Ter
Braak, Helman, Binnenlijk en H. Scholte als mede-redacteuren). Hij publiceerde,
ofschoon hij zichzelf er later wel eens een verwijt van maakte dat hij in zijn jeugd
niet productiever was geweest (een zucht van zelfkritiek die ook andere auteurs
hebben geslaakt), zijn altijd frisse en fantasierijke ingevingen in boek- en
tijdschriftvorm. Zelfs deed hij nog eens een poging om weer aan een academische
studie te beginnen (ditmaal handelswetenschappen), maar droste na twee jaar
opnieuw, om werk te vinden bij de uitgeverij J.H. de Bussy. Hij bleef daar tot 1929,
genietend van zijn vrije
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tijd, zijn creativiteit, zijn vriendschappen, de stad Amsterdam, reizen (o.a. met de
goede vriend Frits van Hall), alles in de eigenaardige, tevens uit zijn zonnig karakter
voortspruitende zorgeloosheid die ook de jaren twintig eigen leek. Hij zelf heeft, ook
later al weer, de speelse luchthartigheid van zijn werk en karakter er verantwoordelijk
voor gesteld, dat hij ‘voor de greep naar het grote en mondiale...handen te kort
[kwam].’ Van zijn poging tot academische studie restte toch iets: hij maakte nog
deel uit van een clubje dat onder leiding van de historicus dr. F.H. Fischer bijeen
kwam om Griekse en Romeinse schrijvers te lezen; de afgestudeerde juristen Joop
Sjollema (schilder geworden), Hans Keuls (advocaat en dichter) en H.P.L. Wiessing
(publicist) behoorden tot het groepje.
Het contact met de uitgeverswereld leverde CJK een nieuwe baan op. In 1929
bood de Boekverkopersbond hem het secretariaat van die instelling aan. Hij voelde
de overigens niet royaal betaalde betrekking als een verhoging van zijn ‘burgerlijke
status’. Hij hield het in deze functie vol tot 1934, leerde de kopstukken van de
vaderlandse boekhandel kennen en onderhield trouw de banden met zijn literaire
vrienden. Hoe hij de grootsten van hen ervoer en beoordeelde, leert ons het boeiende
hoofdstuk zeven van zijn herinneringen (Ik kéék alleen, 1968) dat hij de titel gaf Met
oude portretten in de hand. Vooral de relaties met Marsman en Slauerhoff zijn door
hem hoog gewaardeerd; over de laatste schreef hij jaren nadien een biografie (1959),
een boek dat om de menselijk-vertrouwelijke en eenvoudig gehouden karakteristieken
van onze poète maudit door velen niet naar waarde werd geschat. Slauerhoff trouwde
in 1932 met de danseres Darja Collin, in dezelfde tijd waarin CJK verliefd werd op
Frits van Hall's zuster Suzie, die ook danseres was. Hij trouwde haar evenzo in
1932, en de beide jeugdige echtparen gingen, voor zover dit strookte met ‘Slau's’
vele afwezigheden, nauw met elkaar om. Favoriet bleef voor en na de vriendschap
met Frits van Hall, wiens reizen en trekken door Europa door CJK met de grootste
aandacht werd gevolgd, al kwam Frits vanwege zijn opdrachten geregeld in
Nederland terug.
Inmiddels had Van Wessem CJK weten te bewegen om (misschien in navolging
van mijn jeugdroman Rembrandt?) zich ook te wagen aan het genre van de vie
romancée, en een boek te wijden aan het leven van Jan Steen: de roman met die
naam verscheen in 1932, maar was niet helemaal een volslagen creatie, ook niet
naar CJK's eigen oordeel: ‘ik fanta-
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seerde er [...] maar op los, zonder me al te zeer te bekommeren om de historiciteit.’
Veel beter naar het oordeel van de meesten was dan ook de in 1934 gepubliceerde
roman Baccarat, een kleurig en expressief geschreven verhaal over een van de
dramatische incidenten in de vervallende Oranjedynastie van de vorige eeuw.
Hoewel de intussen ‘sterk vermagerde ex-vrijgezel’ CJK (hij was als jongeman
uitgesproken corpulent geweest) en Suzie een heerlijk huis hadden aan de
Amsterdamse Prinsengracht bij de Utrechtse straat, en hoewel het rondom hen
bleef krioelen van vrienden-artiesten, kwam er door Frits van Hall een beslissende
wending in hun bestaan. Frits wist hem en Suzie verlekkerd te maken op het
permanent wonen en werken in het zuiden van Frankrijk; zijn eigen schoonmoeder,
zijn vrouw Jeanne Brandsma en zijn twee dochtertjes verbleven al enige tijd in
Cagnessur-Mer. Frits schilderde zuster en zwager het paradijselijk bestaan in de
Franse Midi zo suggestief, dat zij - na enig dubben en cijferen - positief reageerden.
In 1934 verlieten zij Nederlands hoofdstad.
Voor CJK werd Frankrijk een tweede vaderland, dat hij - met uitzondering van de
bezettingsjaren - levenslang heeft bereisd. Dankzij een journalistiek contract met
de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant en vertaalopdrachten kon hij zich in
Cagnes staande houden, en hij heeft daar nooit spijt van gehad. ‘Armoede...maar
welk een weelde,’ staat er in de memoires. Het leven in Zuid-Frankrijk was goedkoop,
zonnig, hield nog lang zijn zorgeloos gezicht (in 1933 greep Hitler in Duitsland de
macht, in Italië speelde de Duce voor romeins imperator en bereidde zijn overval
op Ethiopië voor), en gaf daarmee vreugde aan het bestaan. Cagnes was nog
onbedorven, had niet de snelweg noch de pyramidale strandflats en de
toeristenstroom van vandaag. Kleur en levensvreugde was er niet alleen in het
hechte groepje van de families Van Hall en Kelk, volwassenen en kinderen, maar
ook door het geregeld komen en gaan van vrienden uit Nederland, Mari Andriessen,
Frits Schuurman (nu musicus en dirigent), de schrijfster Edmée Lemaire, de
uitgeefster Jantine van Klooster van De Spieghel, die in 1945 in Ravensbrück om
het leven kwam. De schrijver Walter Brandligt en zijn vrouw kwamen ook in Cagnes
wonen; elke zaterdag kwam de Nederlandse ‘kolonie’ bijeen en werd Brechts
Dreigroschenoper door Brandligt op de grammofoon gedraaid. Nog later kwam Mik
van Gilse, zoon van de componist en Spanjestrijder, er kamperen. Dit zijn dan maar
enkele namen van de gasten in Cagnes; er waren ook schilders als Frits Kleyn en
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Charles Eyk, en de schrijver van detectiveboeken, Havank, meldde zich eveneens.
In Cagnes kwam, ongetwijfeld mede onder invloed van de balletwereld waarin
CJK door Suzie terechtgekomen was, de roman De dans van jonge voeten (1934)
tot stand, waarin nog veel joyeus jeugdsentiment aanwezig was, maar die ook al
getuigt van de serieuze noodzaak tot werken (‘Men moet voort [...] dat is voor alles
beter’). Het boek had twee vervolgen moeten hebben; er kwam in 1935 één tot
stand, Bloem onder menschen, waarvoor CJK naar eigen zeggen weinig sympathie
kon overhouden. Pittiger en voor CJK's doen actueel was het ongewone verhaal Een
kind van Uncle Sam, dat de kidnapping van Lindbergh's baby in woord brengt. Een
tweede Amerikaanse roman, De vos en zijn staart (1939), geïnspireerd op de laatste
levensjaren van de multimiljonair Rockefeller, houdt de licht-ironische, voortreffelijke
verteltoon aan, die CJK nu volleerd beheerste. Zijn kijk op de Nederlandse
romanliteratuur van de jaren 1933-1938 vond zijn neerslag in de bundel Rondom
tien gestalten, een essayverzameling die hij zelf ‘een ontzaggelijk werk’ noemde
‘dat [hem] tenslotte evenveel tijd [had] gekost als het schrijven van een nieuw boek.’
Bij deze ‘gestalten’ valt op dat CJK nooit enig begrip of waardering heeft kunnen
opbrengen voor het werk van Vestdijk, zijn grote tijdgenoot. Hij kon de ‘cynische
psychologie’ van Vestdijks romans, maar kennelijk ook Vestdijks indringende
gedachtengang in diens literaire en muzikale studies niet plaatsen.
Wolkeloos kon de joie-de-vivre onder de mediterrane hemel, bij vriendschap,
uitstapjes en goedkope wijn niet blijven. Hitlers regime ging over in zijn onverhuld
terroristische fase: binnenlandse vervolging, buitenlandse roof en chantage. Mussolini
werd al meer de vazal van de Duitse volksmenner, en samen grepen zij in de
Spaanse burgeroorlog (1936-1939) in. De vaste groep in Cagnes, de Van Halls,
Brandligt en zijn vrouw en ook menige gast stonden in de politiek overtuigd links,
wat in Frankrijk gezien het Volksfront zeer voor de hand lag, maar in Nederland
(men mag wel zeggen tot aan vandaag) geen bon ton was (is). CJK was ook in dit
opzicht ‘meegaand’: een man die van zichzelf zou zeggen dat hij ‘alleen maar kéék’,
wat hij echter in de praktijk door een duidelijke keuze steeds heeft weerlegd.
Echter ook op het persoonlijk vlak schoven er schaduwen voor de zon. Een van de
eerste was het uit de Nederlandse kranten vernomen doods-
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bericht van Slauerhoff in 1936. Een andere was de vervreemding tussen CJK en
Suzie. Het echtpaar verbleef 's winters vaak in Parijs, waar Suzie een dansatelier
had en vele artistieke contacten legde. Er kwamen voor Suzie al meer aanvragen
om op te treden; er volgden tournees in Engeland, Zwitserland en zelfs in Tunesië.
Haar veelvuldige afwezigheid was niet bevorderlijk voor huwelijksgeluk. Toen er
een Nederlands meisje au pair werd aangetrokken om wat orde en regelmaat te
brengen in het Parijse huishouden, ontstond er bij levendige toenadering van CJK
en deze nieuwe huisgenote een onvermijdelijk probleem. Het meisje in kwestie was
Fanny de Jong, oudste dochter van de bekende schilder Germ de Jong. In 1939
zou zij met CJK in het huwelijk treden, nadat de scheiding met Suzie ‘schokloos’ was
voltrokken. Toen Fanny in 1938 in Parijs kwam, vond CJK het aanwezige huis te
klein voor drie personen; hij huurde zodoende een grote woning (twee bovenhuizen
plus een dansatelier) die hij meubelde met aankoopjes op de vlooienmarkt. Het
Parijse huis had evenzeer aanloop van Nederlandse kennissen, zoals de kunstcritica
Mathilde Visser. Groot was echter de schrik toen de Franse belastingdienst de
ontstaande idylle stoorde: men sloeg CJK aan voor een enorm bedrag. De schrijver
wist geen andere oplossing dan met Fanny naar Cagnes te vluchten, waar de lange
arm van de belastingen hem niet meer heeft kunnen achterhalen.
Ondanks het feit dat het vertrouwde leven in de Midi zich voortzette, was de
oorlogsdreiging in Europa tot onafwendbaarheid geworden. In hetzelfde jaar waarin
CJK en Fanny trouwden en de moeder van de schrijver stierf, viel Hitler Polen binnen.
Frankrijk raakte in oorlog en mobiliseerde; ook in het zuiden wemelde het van
soldaten. En hoewel zich van 1939 tot de meidagen van 1940 een drôle de guerre
voltrok, waarbij het leek of Frankrijk hoog en droog achter zijn Maginotlinie kon
blijven zitten, werden de buitenlanders min of meer overhaast huiswaarts gestuurd.
Ook CJK en Fanny moesten noordwaarts ‘met de laatste trein’, door verduisterde
landstreken tussen Nice en Antwerpen. Alleen in Nederland brandden, tot CJK's
verbazing, de lichten: Colijn vertelde zijn volk nog in 1940 dat het rustig kon gaan
slapen...
Broek-in-Waterland, het ‘zindelijkste dorp in Nederland’ zoals CJK het met veel
humor heeft beschreven, werd het nieuwe woonoord van hem en Fanny, na het
zuiden van Frankrijk wel zeer ingetogen en ‘koud’, niet in het minst om de fatale
nieuwsberichten die er binnenkwamen. Daar was eerst de dood van Marsman en
Tjerk Bottema, omgekomen met een
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getorpedeerd schip; na de overval op ons land door de nazi's de dood van Ter Braak
en Jo Otten, gevolgd door die van Eddy du Perron. Het opbouwen van een nieuw
gezin en een nieuw bestaan onder de zware omstandigheden van de bezetting (een
taak die CJK en Fanny overigens met miljoenen Nederlanders deelden) was moeilijk.
Broek werd de geboorteplaats van CJK's oudste kinderen, Vera Lind (1941) en
Constantijn (1943). Ook daar vertoonden zich, gebrekkige vervoermiddelen ten spijt
(ettelijken legden de reis uit Amsterdam te voet af), weer vrienden en collega's:
Brandligt, die diep in het verzet zat, de door CJK bewonderde Nescio (‘een heerlijk
mens’), de dichter Bertus Aafjes, de uitgever Moussault, en ook de schrijver van
1
deze regels, om maar enkelen te noemen. De woning was een stijlvol Noordhollands
‘herenhuis’, de huisbaas bleek later NSB-er te zijn, die echter geen problemen maakte,
en zelfs een inval van de Grüne Polizei werd met succes doorstaan.
Mocht dit alles tot de onvermijdelijke plagen van de bezettingstijd worden gerekend,
twee zware slagen troffen daarenboven CJK. Daar was eerst de arrestatie van Walter
Brandligt in 1943, kort daarop die van Frits van Hall. Beiden waren ten sterkste bij
het verzet betrokken. Brandligt werd nog die zomer gefusilleerd, Frits van Hall naar
Duitsland weggevoerd, terwijl zijn vrouw en dochters, wonend op de Oude Pastorie
van Sloterdijk, nog tot weken na de oorlog onkundig bleven over zijn lot. Hij zou niet
2
terugkeren.
CJK wijdde aan zijn levenslange vriend de uitspraak dat hij ook in zijn later leven
‘in stilte rekening met hem [hield...als met een] voorbeeld, waarin misschien een
sierlijk, edel wezen’ een ideaal uit de vroege jeugd blijvend belichaamde.
De oorlog maakte van vele schrijvers vertalers. CJK kende dit ‘vak’ al, maar maakte
er nu vele vertalingen bij, die door uitgevers werden gehonoreerd en na de oprichting
van de Kultuurkamer, 1942, tot betere tijden opgeborgen. Nog in Cagnes had hij
het moeilijke Groene Oevers van O'Donnell en Briffaults Europe vertaald. In Broek
vertaalde hij naar Kuhn's Duitse bewerking de vele delen van een bonte Chinese
familiekroniek uit de twaalfde eeuw (De bruid uit het theehuis, plus vervolgen), een
echt kolfje naar zijn hand. Bij zijn vertalingen waren ook niet geringe prestaties als
die van Flauberts Madame Bovary en L'après-midi d'un faune van Mallarmé. Had
hij vroeger al met Halbo C. Kool en Anton van Duinkerken bloemlezingen gemaakt
uit poëzie, nu stelde hij met Emmy van Lokhorst zes bundels verhalen uit de
wereldliteratuur samen,
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Duizend en één avond (1940-1941), die tien jaar later nog eens zouden worden
gevolgd door twee bundels De Pauwestaart. Nederlandse en Amerikaanse vertellers.
Een groot object voor vertalers, waaraan hij van harte meedeed, was de complete
uitgave van Dickens' romans door Het Spectrum, die na de oorlog gepubliceerd
werd.
Een van de nichtjes Van Hall, die al met haar grootmoeder en moeder in Cagnes
woonde toen CJK daar neerstreek, herinnert zich hoe hij, toen zij op een schoolvrije
donderdagmiddag tezamen van het strand terugwandelden, uitriep: ‘Dat is het!
Judaspenningen en pauweveren!’ De vondst van een titel, altijd een heugelijk feit
voor een auteur, heeft hier merkbaar lang nagewerkt; in het laatste oorlogsjaar
schreef CJK de roman ‘in vijf bedrijven’ Judaspenningen en pauweveren, die ons
leert hoe wij niet slechts aan mensen, maar ook aan dingen gebonden zijn - een
roman die zijn pregnante vorm dankt aan schrijven en herschrijven. In 1947 bracht
de auteur zijn beste gedichten samen in Egel en faun, een expressieve en
representatieve bundel.
Na de bevrijding die CJK met elke vezel van zijn persoon als een ontkluistering
beleefde, werd hij vaste letterkundige medewerker van het weekblad De Groene.
De eerste jaren na 1945 waren ook voor hem chaotisch, gevuld met hoop en
verwachting, met lezingen, conferenties en artikelen, maar tevens met grote
persoonlijke frustraties. De oorlog had veel omgewoeld, veel illusies verstoord, veel
gevoelens op hoge proef gesteld. In het huwelijk tussen CJK en Fanny had zich een
onverenigbaarheid van karakters afgetekend, die na 1945 verergerde. Fanny was
jong, begaafd, verlangend naar een eigen artistieke werkkring; zij en CJK leden
beiden aan de emoties van hun verstoorde relatie. CJK, bij wie vergaande tolerantie
gepaard ging met afkeer van commotie, ontvluchtte menigmaal Broek-in-Waterland
om bij vrienden te logeren, en vestigde zich tenslotte, met een scheiding voor ogen,
in Bilthoven, waar zijn oude vriendin Edmée Lemaire hem aan onderdak hielp.
In Bilthoven leerde CJK in 1951 op een artiestenfeest de jonge kunstenares kennen,
die zijn derde vrouw zou worden. Hij beschouwde de kennismaking en het in 1954
gevolgde huwelijk met haar als een gelukkige combinatie tussen oost en west in
zijn eigen bestaan. Eka Thoden van Velzen, de dochter van een Friese arts in de
Bataklanden, van moederszijde stammend uit de Indonesische familie der Soumokils
was, na tweeëntwintig jaar op Sumatra te hebben gewoond, kort voor de oorlog in
Nederland gekomen, om er beeldende kunst te studeren. Zij had zich
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in haar geboorteland op eigen kracht reeds ontwikkeld tot een artieste van belang,
die nog maar de leiding van een leermeester behoefde om al haar mogelijkheden
te ontplooien. Is haar kunstexpressie westers en gevarieerd, CJK vond in haar
‘oosterse’ trekken die hem betoverden en waardoor hij in haar tot zijn dood een
toegewijde levensgezellin heeft gehad. ‘Terug naar de sculptuur’ noemde hij in zijn
Ik kéék alleen het hoofdstuk, waarin hij zijn verbintenis met Eka schildert; men krijgt
de indruk dat Eka naast veel andere betekenissen óók een vorm van
plaatsvervanging is geweest voor de gestorven ‘sculptor’ Frits van Hall.
In 1954 betrok het paar een huis in Velsen-IJmuiden, dat de vader van CJK indertijd
als buitenhuis had gekocht en dat CJK in 1950 bij zijn vaders dood had geërfd. Onno,
zijn zoon bij Eka, werd hier in 1956 geboren. Eka bezocht geregeld het Atelier 63
van Mari Andriessen en de Vrije Academie in Haarlem en begon ook
tentoonstellingen te houden. CJK bleef vertalen (onder andere opnieuw Flaubert;
maar ook diverse romans van E.M. Remarque en fragmenten uit de gedenkschriften
van Casanova) en bloemlezingen samenstellen, waaronder één van de moderne
Nederlandse poëzie, samen met Bert Voeten. Hij werkte als voorheen mee aan De
Groene, schreef recensies voor De Waarheid en verborg ook verder niet zijn politieke
voorkeur. Tot twee maal toe bezocht hij als afgevaardigde congressen van de
Wereldvredesraad; het eerste met de Groene-redacteur Sem Davids (een uitmuntend
politiek journalist) in Boedapest in 1952, het tweede met de bekende linkse activiste
Elske de Smit en met de zwangere Eka in Helsinki (1955), waar hij genoot van het
noordelijk land en de kennismaking met buitenlandse confraters als Anna Seghers,
Sartre en Simone de Beauvoir, Vercors - maar zich ook geweldig ergerde aan de
ruzies van de Jordanische en Israëlische afgevaardigden op het congres. Vrede
was voor CJK werkelijk vrede. Tijdens de oorlog in Vietnam schreef hij op de man
af: ‘het drama Vietnam heeft bewezen hoe nodig het is, ieder mens ervan te
overtuigen dat de strijd voor de vrede de voornaamste opgave is van de thans
levende generaties, als zij tenminste graag willen blijven leven, zolang de voorraad
strekt.’ In 1961 was CJK met Trudy van Reemst-de Vries, die in de Francotijd zoveel
heeft gedaan voor Spaanse politieke gevangenen en ballingen, en met de schilder
Ger Lataster (schoonzoon van Frits van Hall) op een congres ten bate van
Franco-slachtoffers in Parijs. Al bleef hij vooral de ‘gevoelssocialist’, vaak wat
skeptisch tegenover de gevestigde politiek en haar vertegenwoordigers, hij behoorde
zonder twij-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

78
fel tot de mensen van de linkerzijde, die kant ‘waar het hart zit’. Als van zovelen die
zich in deze jaren van de koude oorlog aan die kant opstelden, stond ook zijn naam
met die van Eka op de zwarte lijst van de douane tijdens een van die beschamende
perioden in onze nationale geschiedenis, toen oud-Spanjestrijders statenloos waren
en oud-verzetsmensen zich bij ‘de vijfde colonne’ zagen ingedeeld...CJK overwon
met zijn gemakkelijke aard ook deze onrechtmatigheden jegens zijn persoon.
Eén ernstige tegenslag van lichamelijke aard werd in de jaren vijftig zijn deel: hij
kreeg een oogziekte die niet wilde genezen en waardoor hij mettertijd het
gezichtsvermogen van het linkeroog verloor. Het belette hem niet voort te werken.
Zijn bibliografie uit deze jaren verwijst naar een aantal vertalingen van
kunstenaarsbiografieën - Manet, Gauguin en Chagall -, die zijn banden met de
beeldende kunst illustreren. Maar ook vinden wij vanaf hier een aantal vertaalde
boeken over ‘de edele wingerd en de grote wijnen’ van Frankrijk, Duitsland, Spanje
en andere landen, die op een meer aardse voorliefde van CJK duiden, waaraan hij
tot zijn levenseinde heeft geofferd. Behalve een ‘parodistische’ operatekst (De zwarte
bruid) voor de componist Géza Frid, schreef hij nog twee romans, de eerste, Twee
uitslovers (1962) in samenwerking met zijn vriend W. Alings jr., medewerker van
het Kröller-Müller Museum; een werk dat om zijn vorm, de roman in brieven, te
weinig is gewaardeerd, alsmede een in feite ook miskend verhaal over Romeinse
zeden, Souvenir van een zomer (1965), waaraan hij twee jaar met overgave werkte.
Na publicatie van het boek zocht hij met Eka het schouwtoneel van de roman in
Italië in een uitgebreide, rijke reis zelf op. Niet te veel wil had hij in deze jaren van
zijn leraarschap in de letterkunde aan de Haagse Koninklijke Academie voor grafische
ontwerpers; de studenten waren geen enthousiaste lezers. Meer genoegen beleefde
hij van zijn functie als gecommitteerde bij de eindexamens van middelbare scholen.
Dat het huis in Velsen-IJmuiden, ook door zijn ligging in de nabijheid van Amsterdam,
aantrekkingskracht uitoefende op vele bezoekers ligt voor de hand. Alleen Nescio
wilde daar niet meer komen.
CJK was als vader geliefd bij zijn kinderen; de relatie met hen is altijd innig
gebleven. Vera Lind, de oudste, bleek muzikaal, evenals Onno, de jongste;
Constantijn ontwikkelde zich tot een jurist van betekenis, die cum laude promoveerde
en in 1981 hoogleraar in het strafrecht werd. Er was in het bestaan van CJK
onmiskenbaar een zekere stabilisatie, een milde harmonie van werk en leven
gekomen, wat niet wil zeggen dat hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

79
zijn bruisend karakter verloochende. Schrijver dezes herinnert zich het vrolijk feest
in het restaurant van naamgenoot Klaas de Vries aan de Zeedijk ‘op’ het
Amsterdamse kolkje, dat wij vierden toen ik de P.C. Hooftprijs 1963 had gekregen.
CJK die in de jury had gezeten was een van de uitgelatenste gasten, altijd in staat
anderen met zijn levensvreugde aan te steken. Echt oud voelde hij zich nog lang
niet, ook niet toen hij in 1961 de Marianne Philipsprijs kreeg, die hij zelf vroeger
eens ‘een troostprijs voor bejaarden’ had genoemd. Zijn vitaliteit was ongebroken,
en de fiets die hij op zijn zestigste van de redactie van De Groene kreeg, heeft hem
in Noordholland en later in Gelderland ver tot in de door hem geliefde landschappen
gedragen.
In 1968 zette hij zich tot het schrijven van de hier al meermalen vermelde
memoires, Ik kéék alleen, een beschouwelijk, beeldend en licht nostalgisch boek.
In hetzelfde jaar viel zijn besluit om naar Gelderland te verhuizen. Het was eensdeels
ingegeven door de raad van zijn oogarts om het van duinzand doorstoven
Velsen-IJmuiden te verlaten voor een groener, bosrijker streek; anderdeels door
zijn jegens intimi geuite wens om niet te sterven in het huis waar zijn ouders hadden
gewoond. Hij deed de Velzer woning van de hand en kocht voor de opbrengst van
het huis ‘Post en Enk’ in Doorwerth, op de grens van het landgoed Duno. Hij kende
de Arnhemse regio, omdat hij er als kind met zijn ouders had gelogeerd. In Doorwerth
had hij zijn werkkamer, Eka haar atelier, Onno beoefende er zijn muziek. De tuin
was ruim, een grasveld met een bank noodde tot rusten en peinzen. Op deze bank
heeft CJK in de laatste jaren van zijn leven vele uren gezeten, genietend van de
natuur, zijn hond Tobias aan zijn voeten.
In Doorwerth vierde CJK (altijd gek op verjaardagen; hij schreef ook een ‘lof’ van
die familiefeesten) zijn zeventigste verjaardag, bij welke gelegenheid ik hem voor
zijn lijfblad De Groene interviewde. Wat CJK uiteraard veel meer plezier deed was
de verschijning van het kleurige Griekse verhaal De man van Kos in een beperkte,
luxueuze uitvoering, een echt verjaardagscadeau, in welke totstandkoming
Constantijn Kelk mede de hand heeft gehad.
Feestjes, gezelligheid, het geheven glas bleven hem tot het einde toe dierbaar.
Bezoekers meldden zich ook in het Gelderse; daar waren zijn Arnhemse
kunstbroeders en oude vrienden Johan van der Woude - lange tijden de bezielende
voorman van het Arnhemse artistieke leven -, de dichter Jan H. de Groot, de
schrijvers Simon Koster en H.P. Schröder (de
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classicus), de musicus Strategier en een reeks van anderen op wie CJK zozeer was
gesteld. Johan van der Woude organiseerde in zijn Velper woning van tijd tot tijd
schrijversbijeenkomsten, waar men dan CJK en de meeste leden van de allengs
oude garde terugvond. De somberheid van de winter werd door CJK met toenemende
tegenzin verdragen; de zomers en de grote reizen naar het zuiden (Italië, Frankrijk,
Roemenië, Spanje), die pas in 1978 werden afgebroken, schonken hem geweldige
opmontering en levensvertier; er werden onbekende plaatsen aangedaan, oude
vrienden bezocht, beroemde wijnen gedronken, indrukwekkende tentoonstellingen
en musea afgelopen. Frans bleef een aanzienlijk deel van CJK's voorkeur; hij
vertaalde de schelmenroman van Molière's tijdgenoot Scarron onder de titel
Wanfortuin der komedianten, maar ook moderne Fransen als Julien Green (Moira,
1973). Het bewerken van de internationale ‘wijnboeken’ kreeg een soort apotheose.
Bij de nadering van CJK's tachtigste verjaardag kreeg hij, wat hij als een niet alledaags
eerbewijs beschouwde, de opdracht van het Willem Kloosfonds om nog eens te
verwijlen bij de vele literaire en andere ontmoetingen in zijn bestaan. Het resultaat
werd het boek Wie ik tegenkwam (1981), dat hier en daar opvalt door een zekere
geresigneerde toon. De presentatie van het gedrukte werk schonk CJK grote
voldoening, al leed hij toen al op gevoelige wijze aan een aantal lichamelijke
handicaps.
Al enkele jaren voor zijn heengaan maakte CJK notities die een trouw, maar ook
wel triest beeld geven van zijn strijd tegen het afnemen van de levenskrachten. Een
lichte attaque bezorgde hem in 1977 een sleepbeen, dat zijn bewegingsvrijheid
ernstig belemmerde. Hij tobde erover dat hij niet meer op reis zou kunnen, terwijl
Eka ‘nog te jong is om hier opgesloten te zitten’. In 1979 verklaart hij zelfs ‘ik ben
tevreden met het bereikte en wil niets meer, kan ook niets meer’ - voor een man
van zijn karakter min of meer onheilspellende uitlatingen. Hij verheugt zich over de
successen van zijn collega's, de promotie van zijn zoon Constantijn, mijn erepromotie
in Groningen (waarheen hij Eka zond als zijn deputée); maar ernstig wordt hij
geschokt door fataliteiten, zoals de dood van Fanny en van Mari Andriessen.
In 1980 houdt het schrijven op; zijn hand weigert de dienst, wat hem vergramd
maakt. De rolstoel, die hij zo lang had gevreesd, verschijnt nu als onvermijdelijkheid
in zijn leven; het slaat hem terneer. Zijn tachtig-
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ste verjaardag gaf hem, door de warme belangstelling van velen, mede door een
artikel van Igor Cornelissen in Vrij Nederland, een kortstondige voldoening, al kon
hij die nauwelijks meer uiten. Het invallen van de herfst perste hem de droeve
verzuchting af: ‘niet nòg eens een winter...’
Longontsteking en de daarop volgende uitputting bereidden het einde voor. Tot
het laatst toe heeft Eka de moeilijke taak van de verpleging van CJK in eigen huis
op zich genomen, daarbij gesteund door een toegewijde buurvrouw. De joyeuze
dichter, de verteller vol humor en fantasie, de genieter van kunst, zon en wijn, de
belijder van het leven als een godsgeschenk, overleed op de eerste kerstdag van
het jaar 1981.
THEUN DE VRIES

Voornaamste geschriften
Een overzicht van het oorspronkelijk werk van C.J. Kelk tot 1959 is opgenomen in
de Mededelingen van de documentatiedienst van het Nederlandse Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum. Daaraan kan nog worden toegevoegd:

Oorspronkelijk werk
Twee uitslovers. 1962 (met W. Alings).
Aards vertier. Bloemlezing uit eigen gedichten. 1965.
Souvenir van een zomer. 1965.
Ik kéék alleen. 1968.
Wie ik tegenkwam. 1981.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

82

Bloemlezingen
Geschenk Boekenweek. 1932 (redactie).
Geschenk Boekenweek. 1933 (redactie).
Middelnederlandse lyriek. 1934 (met Halbo C. Kool).
Nieuwste dichtkunst. 1934 (met Halbo C. Kool).
Moderne lyriek. 1935 (met Halbo C. Kool).
Poëzie uit den pruikentijd. 1937 (met Anton van Duinkerken).
Stekelbaarzen en hekelvaerzen. 1938 (met Halbo C. Kool).
Duizend en één avond. 1941 (deel 4-6; met Emmy van Lokhorst).
De liefde zingt in verzen. 1941 (met Halbo C. Kool).
Duizend en één avond. 1941 (deel 4-6; met Emmy van Lokhorst.
De Nederlandse poezie van haar oorsprong tot heden. 1948 (2 delen).
De pauwestaart I. Vertellers van Nederlandse stam. 1952 (met Emmy van
Lokhorst).
De pauwestaart II. Amerikaanse vertellers. 1952 (met Emmy van Lokhorst).
Het Amsterdam van Justus van Maurik. 1953.
Nederlandse poëzie van de twintigste eeuw. 1958 (met Bert Voeten).
Moderne Nederlandse verhalen. 1959.

Vertalingen en bewerkingen
Jarry, Ubu koning. 1922 (met Chasalle en Verge).
Robertson, De vlucht. 1935.
Schiller, Wilhelm Tell. 1935.
Ashton, Rembrandt. 1935.
Briffault, Europa. 1936.
Linnankoski, De vuurrode bloem. 1936 (met F. van Hall).
O'Donnell, Groene oevers. 1939.
Taylor, Adres onbekend. 1939.
De bruid uit het theehuis. 1940.
Flaubert, Madame Bovary. 1940.
De luchthartige mandarijn. 1940.
Een monnik dartelt in bloemenhoven. 1941.
Tartaren bestormen het Hemelse Rijk. 1942.
Reuter, Mijn leertijd op het land. 1943 (2 delen).
Mallarmé, De namiddag van een faun. 1945.
Remarque, Arc de Triomphe. 1946.
Fielding, De squatters van Mayfair. 1947.
Maugham, Op het scherp van de snede. 1947.
Hobson, Ongeschreven wet. 1948.
Maugham, Het donkere vuur. 1948.
Dumas, De drie musketiers. 1949.
Brontë, Villette. 1951 (met Elisabeth de Roos).
Flaubert, Leerschool der liefde. 1951.
Green, De verzoeking. 1951.
Dickens, De lotgevallen van Olivier Twist. 1952.
Dickens, De oude rariteitenwinkel. 1952 (2 delen).
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Dumas fils, De dame met de camelia's. 1952.
Remarque, De boog der sterken. 1952.
Dickens, Humphrey's klok. 1953.
Jerome, Het kind met de lantaarn. 1954.
Remarque, Een tijd van leven en sterven. 1954.
Heinsius, De vermakelijke avonturier. 1955.
Krieger, Jakoenda, het zwarte licht. 1956.
Roche, Als Jan Kalebas de passie preekt. 1956.
Warren, Slavin van de vrijheid. 1956.
Cassou, Edouart Manet. 1957.
Krieger, Berg niet in de bruidskist je sluier. 1957.
Delmarcelle en Huet, Kongo. 1958.
Goldwater, Paul Gauguin. 1958.
Krieger, Camilla. 1958.
Meyer, Marc Chagall. 1958.
Boccaccio, De camerone. 1959.
Renault, De koning moet sterven. 1959.
Andres, De edele wingerd en de grote wijnen van Duitsland. 1961.
Casanova, Uit de memoires. 1961.
Andres, De edele wingerd van de Champagne en andere mousserende wijnen.
1964.
Allen, De edele wingerd en de grote wijnen van Portugal. 1966.
Omnibus Schelmenromans. 1967.
Rainbird, De edele wingerd en de grote wijnen van Spanje, in het bijzonder de
sherry. 1967.
Scarron, Wanfortuin der komedianten. 1968.
Cornelissen, De Duitse wijnen. 1971.
Green, Moira. 1973.
Ruff, Wijnbrevier. 1974.

Eindnoten:
1 Nog in 1939 stelde ik voor de uitgeverij Pegasus in Amsterdam een prozaboek samen (Vier voor
het voetlicht), waarvoor de bijdragen werden geleverd door K. van der Geest, G. van het Reve
(senior), C.J. Kelk en mijn persoon. CJK schreef het mooiste, levendigste verhaal van het boek
(Ezel op stal), dat hij later in Broek omwerkte tot de echt ‘franse’ roman Reis door de wolken
(1940).
2 Tijdens de bezetting was Suzie van Hall de gezellin van Gerrit Jan van der Veen. Toen deze na
de mislukte overval op het Amsterdamse Huis van Bewaring (Kleine Gartman Plantsoen)
levensgevaarlijk werd gewond, wist hij nog naar zijn onderduikadres in de uitgeverij De Spieghel
van dr. Jantine van Klooster te ontkomen. Hij is daar echter toch met Van Klooster en Suzie van
Hall gearresteerd. Terwijl hij kort daarop is gefusilleerd, werden Jantine van Klooster en Suzie
van Hall naar het vrouwenkamp Ravensbrück gebracht. Suzie van Hall werd naar Dachau
overgebracht, van waar uit op dezelfde dag haar broer Frits van Hall met een
gevangenentransport naar Auschwitz werd vervoerd. Bij de nadering van de Russen werden
Van Hall en zijn lotgenoten in de richting Duitsland gedreven. Wie de mars niet kon volbrengen,
werd neergeschoten. Bij deze slachtoffers bevond zich Frits van Hall. Suzie van Hall is in het
voorjaar van 1945 door de Russen uit Dachau bevrijd.
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Agathe Henriette Maria Laman Trip-de Beaufort
Baarn 13 oktober 1890 - Bennekom 26 maart 1982
De schrijfster Henriëtte L.T. de Beaufort werd als jongste van drie kinderen geboren
te Baarn op het bekende landgoed Peking. Haar vader, jhr. mr. Binnert Philip de
Beaufort (7 december 1852 - 16 april 1898) was burgemeester van de gemeente
Baarn, getrouwd met Alida Henriëtte Cornelia van Eck (5 september 1857-9 mei
1907). Er waren nog twee oudere broertjes, Frans en Paul. Jhr. de Beaufort werd
later burgemeester van Den Haag en kamerheer in buitengewone dienst van HM
Koningin Emma.
Het levensverhaal begint bij de jeugdjaren. Zelf heeft zij hierover eens gezegd:
‘Een gelukkige jeugd vormt ongebroken mensen, karakters met sterke harten en
onverschrokken geesten, dit is een waarheid, die geen tijd laat verbleken.’ Het zijn
de openingswoorden van haar litterair-historische biografie Willem de Zwijger (1950).
Het begrip ‘geluk’ betekende veel voor haar; het was een vorm van geloofsbelijdenis.
Zij, die uitgebreid en dieper willen ingaan op de persoon en het gehele oeuvre
van de schrijfster, moeten zich zeker de voortreffelijke biografie aanschaffen van
collega en goede vriend Ben van Eysselsteijn: Henriëtte L.T. de Beaufort. Een
schrijfster en haar werk (1970). Hier komt duidelijk haar helderheid van geest naar
voren, haar betrokkenheid in alle facetten van kunst en cultuur, haar onvermoeid
studeren en zoeken naar de bronnen - indien noodzakelijk - van het werk dat zij
onderhanden had. En bovenal haar ‘noblesse de coeur’. In zijn boek voert Van
Eysselsteijn haar sprekend in, wanneer hij haar citeert: ‘Ik begin de geschiedenis
nu te begrijpen, omdat ik het gevoel heb, er zelf bij te zijn geweest. Krijgt de biograaf
een dergelijk contact met de stem van de Tijd, dan ervaart hij iets, dat ik
wonderbaarlijk durf noemen, hij beleeft de modaliteit van het praesens historicus.’
Het is mij helaas niet mogelijk in het kort bestek van haar levensverhaal een
uitgebreid beeld te geven van deze zeer bijzondere vrouw.
De eerste jaren op het prachtige landgoed Peking in Baarn waren voor het kind
Henriëtte een klein paradijs. Wanneer zij over haar jeugdjaren spreekt, vertelt zij
vooral uitvoerig over het contact met haar vader,
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haar ‘liefste vriend’, die zijn vijfjarig dochtertje iedere zaterdagavond verhalen vertelt
over historische helden: Floris V, Hugo de Groot, Willem de Zwijger, en anderen.
Ook wel verhaaltjes die niet echt gebeurd waren, maar ‘wel echt’: Reintje de Vos,
Don Quichotte, Münchausen... Elk verhaal eindigde met een slokje port en de
opdracht, de volgende week verslag uit te brengen van het gehoorde. Zij hield veel
van muziek en is overtuigd, dat haar vader dit stimuleerde, door haar toen zij nog
geen zeven jaar was, eerst een mondharmonica, later een harmonica te geven.
Het leven op Peking was vooral ‘buitenleven’. Zij hield van dieren, vooral vogels,
paarden en honden. Zij was toen zeven of acht jaar. Lezen en voorgelezen worden
was iets heerlijks. Zij begon voor zichzelf in een serie miniatuurschriftjes een verhaal
te schrijven: De geschiedenis van Jan en Jo. Zij noemde het later: ‘een roman à
tiroirs, want hij kreeg nooit een einde.’
Henriëtte is nooit op school geweest. Toen haar vader werd overgeplaatst naar
Den Haag, was dit voor het buitenkind geen plezier. De moeder had een zwakke
gezondheid, kon zich niet veel bemoeien met het dochtertje, wier schoollessen door
een leraar aan huis werden gegeven.
Toen het landgoed Mariëndaal (onder Oosterbeek) van de Van Ecks eigendom
was geworden van de De Beauforts, was dit een verademing. Maar het werk van
de vader in Den Haag nam te veel tijd in beslag. Mariëndaal werd alleen sporadisch
bezocht. Het was in één van die vakantie-logeerpartijtjes dat Hetty's vader na een
accute longontsteking op 16 april 1898 stierf. Hij was toen zevenenveertig jaar. Hetty
was zeven. Het voornemen van de moeder, voorgoed op het landgoed te gaan
wonen, werd niet verwezenlijkt. Na een lang ziekbed stierf zij in 1907. Peettante
Henriëtte van Eck werd voor Hetty - nu zestien jaar oud - een tweede moeder.
Als autodidacte had Hetty geen diploma's. Zij was wel taalgevoelig. Het ‘hoe en
waarom’ van haar lectuur boeide haar vooral, wanneer wat zij noemde ‘de muziek
van de taal’ haar voldeed. Onderwerp was bijzaak.
De beste oplossing was een pensionaat. Van haar zestiende tot haar achttiende
was zij twee jaar onder de hoede van Mademoiselle Bréting op de meisjeskostschool
Les Marguérites in Genève, wat een groot succes was. Leeftijdgenoten, onbezorgd
plezier, sport. De lessen: taal, litte-
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ratuur, geschiedenis, kon zij makkelijk volgen. Wiskunde was niet noodzakelijk.
Herinneringen aan dit verblijf vinden wij in haar later geschreven roman Dolly van
Arnhem terug. Zij kon zich uitstekend aanpassen aan de regelmaat en normale
discipline van het dagelijkse leven.
In 1909 kwam zij als achttienjarige terug in Nederland. Zij wilde studeren, maar
zonder diploma's kon dit alleen als auditrice. Meisjesstudenten waren in die tijd nog
ver in de minderheid. Tot haar grote vreugde heeft de Utrechtse Universiteit haar
op de bestaande voorwaarden toegelaten. Zij volgde colleges in kunstgeschiedenis,
letteren en filosofie.
Haar peettante had zich nu op Mariëndaal geïnstalleerd, dat voor Henriëtte een
waarlijk thuis werd. Gastvrij milieu ook voor de jonge studenten en vriendinnen met
wie zij uitstekend contact had. Eén van de beste vriendinnen was haar mede-studente
Clara Wichman, dochter van de Utrechtse hoogleraar, wier politieke ideeën zij niet
altijd kon aanvaarden, maar met wie zij uitstekend en sterk geïnteresseerd veel
discussieerde.
De studie was geen probleem, zij was leergierig en genoot van de leerstof die zij
kreeg te verwerken, ook toen reeds op sociaal terrein. Volgden de zogenaamde
‘uitgaansjaren’ voor het jonge meisje, waar Henriëtte als gelderse debutante zich
niet aan onttrok. Intussen maakte zij voor zichzelf aantekeningen op het terrein van
sociaal werk en de mogelijkheden op dit gebied. Van Eysselsteijn citeert haar in zijn
boek, waar zij zich uitdrukt: ‘Mijn leven lang heeft de geschiedenis van ons land,
van Europa, van de wereld, ja - van het leven zelf, mij niet meer losgelaten.’
Toen kwam de verandering. Zij ontmoette bij vrienden jhr. mr. Herman Laman Trip,
en wist als bij ingeving, dat hij de voor haar bestemde echtgenoot zou zijn. De jonge
advocaat (geboren 29 januari 1881), gestudeerd in Leiden, werkzaam in Arnhem,
had ten opzichte van haar dezelfde gevoelens. Zij trouwden 14 mei 1914 in de
Hervormde kerk van Oosterbeek. Het was het laatste huwelijk in Gelderland met
eigen equipages, palfreniers en koetsiers in getreste livrei, acht rijtuigen met acht
span paarden. Hun lange huwelijksreis maakten zij in Ierland, waar zij genoten van
het romantische land. Henriëtte had zich op deze reis door veel lectuur over de Ierse
en Keltische litteratuur, goed voorbereid. Het was ook de wens van haar man juist
dít land als huwelijksreis aan te doen. Zij waren onder anderen gast van Lord en
Lady Aberdeen, de Britse onderkoning en zijn vrouw. Vele lange tochten werden
gemaakt,
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bagage op de rug. Bij de terugkeer beschreef Henriëtte de vele indrukken van het
fascinerende land - vooral ook qua historie - in een artikel voor Onze Eeuw (1915).
Het jonge paar ging in Oosterbeek wonen. Door de oorlogsomstandigheden werd
Laman Trip als reserve-officier gemobiliseerd. In 1915 werd het rustiger voor hem,
toen hij door associëren met een advocaat, geregeld werk kreeg.
In 1918 kwam er een ongedachte mogelijkheid in hun leven, toen Herman het
verzoek van prof. Cornelis van Vollenhoven kreeg, of hij - mét zijn vrouw - hem als
particulier secretaris voor enkele jaren naar Washington zou willen vergezellen. Van
Vollenhoven, hoogleraar te Leiden, kenner van het Indonesische adatrecht, auteur
van de leergang: Drie treden van het Volkenrecht (vele malen herdrukt en in het
Frans, Engels en Duits vertaald), was goed bevriend met Laman Trip; zij hadden
geregeld contact. Herman kon zich vrij maken. Het echtpaar aarzelde niet het aanbod
te aanvaarden. Voor Henriëtte betekende het een nieuwe wereld te ontdekken in
het land dat zoveel had bijgedragen tot de bevrijding na de oorlog van 1914-1918.
De maanden van werkzaamheid brachten veel positiefs naast veel negatiefs. Het
is ondoenlijk hierover uit te weiden. Wat het samenzijn van het ‘driemanschap’
betrof: de harmonie was voortreffelijk. De beide mannen hadden hun dagelijkse
programma van werk en onderzoek. 's Avonds werd er wel gelezen, ook
Shakespeare, waarbij veel uitwisseling van gedachten plaatsvond.
Terug uit Amerika bewoonden zij en haar man opnieuw het huis aan de Rijn.
Herman hervatte zijn advocatenpraktijk. Henriëtte waagde zich aan een drama:
Willem van Oranje. Royaards en Verkade waren beiden geïnteresseerd. Verkade
bracht het, helaas zonder succes. De schrijfster had nog niet voldoende
toneelondervinding om een verantwoord historisch stuk te brengen. Zij begreep het
en keerde terug tot historisch proza. Het werd Vondel en het is haar gelukt met een
klein werk, Vondel. Kunst en karakter (1920), oprecht waardering te oogsten, onder
andere van Lodewijk van Deyssel. Vier jaar later verschijnt Bijbelse verhalen.
Het huwelijk bleef kinderloos, maar op een zeer bijzondere wijze zou het echtpaar
met kinderen - en héél véél kinderen - in aanraking komen. Henriëtte kreeg
onverwacht een grote erfenis. Zo groot, dat zij en haar man vonden dat dit geld
gebruikt moest worden voor een goed doel. Op
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een vakantiereis in de Allgäuer Alpen ontdekten zij het hooggelegen Oberstdorf. Zij
waren het dadelijk eens: een kindertehuis, sanatorium voor zwakke of herstellende
kinderen. Ideale natuur, ideale ligging. Dit was het begin. Henriëtte was toen vier
en dertig jaar. Het werd Hohes Licht, en meer dan vierduizend kinderen hebben in
de loop der jaren ondervonden wat ‘genezen’ en ‘welzijn’ betekende.
Voorzien én onvoorzien was het een zware opgave. Ook de keuze van de leiding
gaf problemen. Na uitvoerig wikken en wegen van kandidaten was het Frau Dr.
Elisabeth Dabelstein die directrice werd, en niemand beter dan zij zou die taak
hebben kunnen verwezenlijken. In alle opzichten was het deze vrouw, door Henriëtte
en haar man ‘het godsgeschenk’ genoemd, die begreep wat hier verlangd werd.
Ook wat betreft het personeel was het uniek wat zij gedaan kreeg, vooral ook gezien
de eisen van de instanties die zeggenschap wensten over dit ‘Holland-Haus’.
Henriëtte zei eens: ‘Wij leefden toen voor Hohes Licht.’ Zij en haar man waren
bijzonder ingenomen met alles wat leiding en zorg betrof. De verhouding met ‘Li’
Dabelstein was voortreffelijk en werd tot een blijvende vriendschap. Herman Trip,
die een zwak had voor kinderen, had een speciale gave zich met hen bezig te
houden wanneer Henriëtte en hij er hun zomerverblijf zochten. Voorlezen en vertellen
deed hij graag en geregeld.
Henriëtte's creatief werk bleef in die eerste Hohes Licht-jaren wat op de
achtergrond. Drie jaar na de stichting publiceerde zij: Onder de zon. Novellen (1927).
Het is haar eerste werk als romancière. De pers had er niet veel aandacht voor,
maar Willem Kloos besprak het waarderend in De Nieuwe Gids. Dr. P.H. Ritter
noemde het ‘werk van zeer hoog gehalte.’
Onder de zon was het laatste werk van zijn vrouw dat Herman Laman Trip heeft
gelezen. Een jaar later, in 1928, stierf hij geheel onverwacht. Voor Henriëtte was
dit een zware schok en een blijvend gemis. Niet alleen was hij altijd stimulerend in
haar litteraire werk, ook voor alles wat Hohes Licht betrof leefde hij mee met raad
en daad. Het bestaan van Hohes Licht was buiten de grenzen bekend geworden.
Zelfs uit Engeland, Zweden, Griekenland en Italië kwamen aanvragen. Voor Henriëtte
was het goed dat zij Li Dabelstein op vele wijzen kon helpen in het beheer van huis
en bewoners. Het samenwerken werd te waardevoller omdat Li en zij dezelfde
gevoelens en oordeel hadden ten opzichte van de politieke ontwikkeling in Duitsland.
Zij waren beiden fel anti-nazi.
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Toen Hitler aan de macht kwam met alle gevolgen van dien, hebben zij en Li
Dabelstein door hun moedig en standvastig gedrag alles gedaan om huis en kinderen
te bewaren. Geen risico's waren te groot. Joodse onderduikers zijn dankzij Hohes
Licht gespaard gebleven. Alleen reeds het lezen over die even zware als gevaarlijke
jaren maakt Een schrijfster en haar werk tot een uiterst boeiend boek. Voor Li
Dabelstein heeft het na de oorlog zeer veel betekend dat zij onderscheiden werd
door de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft Duitsland
verlaten en is naar Nederland gekomen, waar zij in het toen door Henriëtte bewoonde
landhuis Beukenhof in Bennekom, tot haar overlijden heeft geleefd, dankbaar voor
welverdiende rust en nieuwe vrienden.
Henriëtte was met twee bundels manuscript naar Nederland gekomen,
vastbesloten ze bij een goede uitgever onder te brengen en daarna zich geheel te
wijden aan eigen creatief werk. Het was niet gemakkelijk een uitgever te vinden.
Toch hield zij vol, intussen werkend aan het manuscript van Willem van Oranje. Het
lukte dankzij de jonge ondernemende uitgever Ad. Donker uit Rotterdam. In 1948
verscheen onder de auteursnaam Henriëtte L.T. de Beaufort: Gijsbert Karel van
Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk, in 1950 bekroond met de Prijs voor
Letterkunde van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Haar
verder verschenen werk zal zij voortaan met deze schrijfstersnaam uitgeven.
Door de beperking eigen aan een levensverhaal, is het onmogelijk uitvoerig in te
gaan op het verdere oeuvre van Henriëtte de Beaufort. Zij heeft veel en belangrijk
werd gepubliceerd en in de rust van haar mooie landhuis in gezelschap van haar
bevriende secretaresse, mejuffrouw Voorhoeve, is de avond van haar leven gelukkig
geweest. Zij wilde ook nog graag reizen, bezocht familie in Afrika, met als resultaat
Ruimte en zonlicht. Safari in Afrika (1968).
Zij bezocht verschillende congressen van de PEN-Club, (Wereldbond van
schrijvers), waarvan vooral het congres in Wenen (1947) een blijvende indruk
achterliet.
Het geslacht der De Beauforts heeft door de eeuwen heen zowel in Engeland als
in Nederland contact gehad met de Koninklijke familie. Henriëtte heeft hiervan
bescheiden gebruik gemaakt. In het levensverhaal Wilhelmina (1965) en in Rondom
de Kroon, historische vertelling rondom het Huis van Oranje voor de vijftigste
verjaardag van Koningin Ju-
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liana (1959) heeft zij discreet en waarheidsgetrouw haar onderwerp behandeld.
Het jaar daarna werd haar, even vóór Kerstmis, in de raadzaal van de stad Arnhem
door Burgemeester en Wethouders de Culturele Prijs van Arnhem 1960
(litteratuurprijs) toegekend. Na het welkomstwoord van burgemeester Chr. C. Matser,
gaf de auteur Johan van der Woude in zijn toespraak een overzicht van haar werk.
Een andere onderscheiding ontving zij in de bekroning van haar algemeen
bewonderde werk Gijsbert Karel van Hogendorp (1950).
Wij moeten niet onderschatten hoeveel studie op verschillend gebied ten grondslag
ligt aan het componeren van een biografie. Zelf zegt zij hierover in een artikel: De
biografie. Een theoretisch onderzoek, (1957): ‘Elke biografie die geslaagd mag heten
is een versmeltingsproces van verstand en talent, van wetenschap en kunst.’ Voor
haar een credo.
Bij haar vijfenzestigste verjaardag werd Henriëtte de Beaufort Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Op haar tachtigste werd zij bevorderd tot Officier. Haar
negentigste verjaardag vierde zij in stilte thuis in Bennekom. De meest na-staanden,
onder wie haar sinds jaren toegewijde secretaresse en mede-bewoonster Toos
Voorhoeve, mochten aanwezig zijn. De erepenning van het Tollensfonds, dat zij
enige jaren voortreffelijk geleid heeft, was haar door haar opvolger Adriaan Viruly
en ondergetekende eerder thuis overhandigd.
Haar levensavond op Beukenhof in Bennekom was goed. Zij had steeds een
hartelijk welkom voor haar vrienden, onder wie ons medelid, oud-burgemeester van
Leiden, mr. G.C.A. van der Willigen, die als dorpsgenoot en vriend haar bij zijn
wekelijks bezoek trouw op de hoogte hield van datgene wat de moeite waard was
op cultureel, letterkundig en (zonodig) politiek terrein.
De laatste weken voor haar heengaan waren fysiek moeilijk. Zij klaagde nooit,
kon stil aanvaarden wat onherroepelijk was. Daarbij dankbaar voor een woord of
enkel gebaar, de zorg en nabijheid van haar trouwe huisgenoten Toos en Agnes.
Het heengaan was vrede.
Zij is begraven op het kerkhof van Bennekom. Naast Li. ‘A great Lady’, zei Charles
Morgan toen hij haar zag in het feestelijk gedecoreerde paleis van Maria Theresia
in Wenen, bij het congres van 1947. Dit was Henriëtte Laman Trip-de Beaufort: een
nobele vrouw, een groot talent. Haar naam en werk zullen blijven.
K.H.R. DE JOSSELIN DE JONG
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Noot
Bij testament legateerde Henriëtte Laman Trip-de Beaufort aan de Maatschappij
een bedrag van twintigduizend gulden waaruit elke drie jaar een prijs kan worden
toegekend aan een auteur van een zeer goede literairhistorische biografie of
autobiografie. Men zie hierover het verslag van de jaarvergadering van de
Maatschappij in dit jaarboek.
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Martha Adriana Muusses
Purmerend 27 september 1894 - Laren 27 oktober 1981
Martha A. Muusses, dochter van uitgever Jan Muusses en Trijntje Ruardi, werd te
Purmerend geboren. Na de HBS te Hoorn te hebben doorlopen, deed ze
staatsexamen en begon haar studie Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht.
Twee jaar na haar doctoraalexamen promoveerde zij binnen het terrein van haar
bijvak Sanskriet op een proefschrift getiteld Koecultus bij de Hindoes (1920). In haar
dissertatie geeft ze een overzicht van de belangrijkste feiten die de heilige boeken
der Hindoes en de geschriften van Europeanen over deze cultus vermelden. De
ontwikkelingen binnen de cultus komen aan de orde, zo ook de verschillende
verklaringen voor het ontstaan van de heiligheid van de koe.
Na haar promotie volgde een jaar als lerares Nederlands aan de meisjes-HBS te
Rotterdam. Toen trok een verlangen naar een wijder horizon haar naar
Nederlands-Indië, waar zij tussen 1921 en 1926 werkzaam was in Batavia, eerst
als archeologe bij de Oudheidkundige Dienst, en daarna als secretaresse en
bibliothecaresse van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen.
Tijdens haar Indische jaren hield zij regelmatig lezingen over Nederlandse taalen letterkunde, maar belangrijker waren haar wetenschappelijke publicaties in
aansluiting op haar werkzaamheden in Batavia.
Kort na haar terugkeer uit Batavia (1926) dreef haar verlangen naar een ‘wijkende
einder’ - een verlangen dat zich later binnenwaarts zou keren - haar naar het
noorden. Martha Muusses besloot naar Stockholm te gaan om haar oude
belangstelling voor de Scandinavische talen nieuw leven in te blazen. Ze solliciteerde
tevergeefs naar een betrekking bij de koninklijke bibliotheek te Stockholm en begon
toen, in het voorjaarssemester 1927, in Uppsala Scandinavische filologie te studeren.
Toen ook hield zij haar eerste lezingen over kunst en cultuur in Nederlands-Indië;
een activiteit die zij jaren lang zou voortzetten.
Met prachtige aanbevelingen van de hoogleraren Otto von Friesen en B.
Hesselgren trok ze in het najaar van 1928 naar Kopenhagen. Bij de bekende
germanist en neerlandist L.L. Hammerich kreeg zij een zeer bescheiden
assistentschap om onderwijs in het Nederlands te geven. Zij werkte er drie
semesters, schreef samen met Hammerich een beknopte Nederlandse grammatica,
en keerde toen weer terug naar Stockholm,
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waar haar de kans werd geboden aan de toenmalige Hogeschool Nederlands te
doceren. Vanaf 1941 gaf zij ook Nederlands aan de universiteit van Uppsala en
gedurende een korte periode (1944-1946) bovendien in Göteborg. Pas in 1947 werd
zij officieel lector aan de universiteit te Uppsala, maar bleef tevens doceren in
Stockholm, waar ze zich had gevestigd en waar zij tot haar terugkeer naar Nederland
in 1971 is blijven wonen.
In 1962 werd Martha Muusses gepensioneerd, terwijl ze intussen het Zweedse
staatsburgerschap had verworven. De tien laatste jaren van haar leven woonde zij
in het Rosa Spier-huis. Het waren bijzonder zware jaren. Haar spraakvermogen
was sterk gestoord, terwijl tegen het einde ook schriftelijke communicatie harerzijds
niet meer mogelijk was...
Zowel Nederland als Zweden erkenden haar grote verdiensten op het gebied van
de Neerlandistiek. In 1923 werd zij gekozen als lid van het Provinciaal Utrechtsch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tien jaar later volgde haar
lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Vanaf
1948 was zij corresponderend lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen te Amsterdam. In 1950 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau, later gevolgd door haar lidmaatschap van de Zweedse Gustav
Vasa Orde, Eerste Klasse.
Voor een vrouw met de talenten en de kennis die Martha Muusses bezat, moet
de jarenlange positie in de marge van het universitaire bedrijf met een navenante
financiële beloning dikwijls frustrerend zijn geweest. In dit licht gezien is des te
bewonderenswaardiger haar grote inzet voor de Neerlandistiek in Zweden, iets
waarvan vele generaties van studenten en cursisten, en haar vele vrienden in
Zweden kunnen getuigen.
Martha Muusses heeft haar universitaire onderwijstaak altijd in een breed cultureel
kader gezet. Haar literaire nalatenschap, die bij het Letterkundig Museum te Den
Haag berust, bevat een lange reeks lezingmanuscripten over uiteenlopende
onderwerpen binnen de Nederlandse taal- en letterkunde en de cultuurgeschiedenis
van ons land. Het blijkt ook duidelijk dat zij haar oude liefde voor Indië, in het
bijzonder voor Bali, gedurende haar vele Zweedse jaren trouw bleef.
Met name tijdens de Tweede Wereldoorlog was haar ‘extramurale’ activiteit groot.
Zij ondernam verschillende lezingentournee's door heel
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Zweden en schreef vele artikelen in de dagbladpers, onder andere drie omvangrijke
bijdragen in Dagens Nyheter, over de eigentijdse Nederlandse letterkunde. Door
dit alles wist zij de publieke opinie voor het lot van haar vaderland te interesseren.
In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade en de universiteit van
Uppsala werd in januari 1945 een groots opgezette Holland-Week georganiseerd,
die werd besloten met een gala-avond ten bate van de hulp aan Nederland. Martha
Muusses was de stille stuwkracht achter dit plan en trad zelf ook op als spreekster
temidden van andere coryfeeën uit de wereld van kunsten en wetenschappen in
Zweden.
Naast enkele bijzonder nuttige en degelijke werkjes ten behoeve van het onderwijs
(een beknopte grammatica en een bundeltje leesteksten) publiceerde Martha
Muusses kort na de oorlog drie belangrijke geschriften die een unieke bijdrage
vormen aan de wederzijdse literaire betrekkingen tussen Zweden en Nederland.
Allereerst verscheen in 1945 een bloemlezing van Nederlandse poëzie (van Perk
tot Vasalis) onder de titel Landvinning. Nutida holländsk dikt i svensk tolkning,
waarvan de opbrengst voor het Prinses Margriet-fonds was bestemd. In 1946 volgde
Hollands Litteraturhistoria en in 1948 de bundel Scherenkunst. Zweedse gedichten
van deze tijd. Na haar pensionering publiceerde Martha Muusses haar bijzonder
knappe, maar weinig bekende vertaling van eenenvijftig gedichten van Erik Axel
Karlfeldt in de serie Pantheon der Winnaars van de Nobelprijs voor de Literatuur.
Hiervoor schreef ze bovendien een voortreffelijke inleiding.
Deze vier geschriften vormden de neerslag van haar grote liefde voor de
Nederlandse èn de Zweedse poëzie. Hoe uitzonderlijk haar beheersing van de
Zweedse taal was, bewijst niet alleen de bundel Landvinning; ook de vele korte
proza- en poëziefragmenten waarmee zij haar geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde toelichtte, getuigen hiervan. Het eerste citaat is van Hadewijch, het
laatste van Anton van Duinkerken. Het ongeveer tweehonderd bladzijden tellende
overzicht verscheen als derde deel in een reeks uitgaven over buitenlandse
literaturen. Het is een betrouwbaar, degelijk stuk werk, dat nooit dor wordt, omdat
de schrijfster steeds een persoonlijk accent weet te leggen in haar karakteristieken
en vooral door de zoëven genoemde goed geslaagde vertalingen van illustrerende
fragmenten.
De bloemlezingen Landvinning en Scherenkunst zijn voorbeeldig van keuze en
bewerking. In tegenstelling tot Scherenkunst is de bundel Ne-
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derlandse poëzie in Zweedse vertaling thematisch gecomponeerd. Henriëtte Roland
Holst, aan wie ze ook een artikel in het literaire tijdschrift Ord och Bild wijdde, springt
er met acht gedichten op een totaal van vijftig duidelijk uit.
Martha Muusses' autoriteit in Zweden ten aanzien van de Nederlandse letterkunde
was onbetwist, wat ook blijkt uit het feit dat de Zweedse Academie haar verzocht
rapport uit te brengen over het vroege werk van Simon Vestdijk.
Met uitzondering van een bijdrage aan de feestbundel van professor De Vooys
(1940) heeft zij na haar Indische jaren geen wetenschappelijke studies op haar
naam staan. Bij het bestuderen van haar literaire nalatenschap blijkt echter hoe zij
op een andere wijze zich betrokken wist met haar vak, de schone letteren. Alles
wijst erop dat haar denken en voelen beheerst werd door de poëzie. Ze had niet
alleen de behoefte zelf in dichtvorm uitdrukking te geven aan wat haar innerlijk
bewoog, maar al bladerend in haar manuscripten krijg je de indruk dat elk
gedichthetzij Nederlands, hetzij Zweeds - dat haar iets ‘deed’ een aansporing was
om zich spontaan aan het vertalen te zetten. Soms bleef het bij halfafgewerkte
pogingen, soms werden het geheel voltooide werkstukken. Zij volgde de ontwikkeling
van de lyriek in Zweden op de voet (er ontbreekt vrijwel geen naam van betekenis
bij deze talloze vertaalproeven) en wat de nieuwere Nederlandse poëzie betreft:
deze is met auteurs als Lucebert, Vinkenoog, Campert, Bert Voeten, Hazeu, en
vooral Ellen Warmond goed vertegenwoordigd in haar manuscripten. Ook beproefde
zij haar krachten op Japanse haiku's en de vierregelige Maleise pantuns. Maar,
zoals ik al aanduidde, Martha Muusses heeft vanaf haar vroege studentenjaren
vrijwel onafgebroken, in ieder geval tot 1962 eigen gedichten geschreven. Het lijkt
welhaast onwaarschijnlijk dat haar pensionering in 1962 hieraan een einde zou
hebben gemaakt. In haar nagelaten papieren is hiervan echter niets meer terug te
vinden. Niet minder dan vijfendertig eenvoudig, maar met toewijding bijeengebonden
schriften en mapjes, alle voorzien van een toepasselijke titel die zij zelf onhandig
met kleurpotlood of waterverf calligrafeerde, getuigen van haar produktiviteit. Slechts
enkele van deze gedichten vonden een weg naar tijdschriften als Onze Eeuw, Groot
Nederland en De Taak. In 1946 verscheen echter in Stockholm een bundeltje
Wijkende einder als privédruk, en in 1948 werden onder het hoofd Nieuw bestek
negentien verzen opgenomen in de bloemlezing Het witte schip. Nederlandse vrou-
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wenpoëzie 1944-1948.
De verzen in De wijkende einder (de eerste tweeëntwintig een strenge selectie
uit de jaren 1912-1926; de laatste, slechts vijf in getal, stammend uit de periode
1944-1946), zijn in traditionele, rijmende versvorm geschreven. Ze zijn zeer wisselend
van stemming: Weltschmerz, eenzaamheid en doodsverlangen staan tegenover
trotse dadendrang en vertrouwen in wat het leven haar ondanks herhaalde
teleurstellingen kan brengen. Uit deze vroege gedichten komt zij naar voren als een
uiterst kwetsbare, in zichzelf gekeerde jonge vrouw die haar hartstochten liefst
verborgen houdt voor de buitenwereld. De negentien verzen in de bundel
vrouwenpoëzie zijn van een heel ander kaliber, sterker. Het zijn alle korte gedichten
waarin gaaf en bondig één levensbeschouwelijke idee wordt uitgewerkt. Door
stringent gebruik van taal en ritme weet zij ook de essentie van een beeld uit de
levende natuur weer te geven. Martha Muusses' zelfkritiek en innerlijke schroom
moeten zo streng en dwingend zijn geweest, dat zij nadien nooit meer iets heeft
willen publiceren, hoewel ik zeker weet dat haar vele goede literaire vrienden en
bekenden in Nederland haar daartoe hebben aangemoedigd.
Zowel in Landvinning als uit de bundels De wijkende einder en Nieuw bestek blijkt
haar gevoel van nauwe verwantschap met Slauerhoff. Ter afsluiting van dit
levensbericht citeer ik dan ook uit Nieuw bestek:

J. Slauerhoff
Je stem was moe en schor
maar je zong op een wijze
die mij vertrouwd was. Je bent mijn man.
Ik wil als jij maar telkens verder reizen,
niet blijven, waar 'k verdor
en waar 'k niet bloeien kan.
O, laat mijn eigen lot
het jouwe mogen lijken:
een reis, die altijd weer naar nieuwe verten leidt.
O, moog de einder telkens verder wijken
tot het uiteindlijk slot:
de sprong in d'eeuwigheid.
AMY VAN MARKEN

Voornaamste geschriften
Koecultus bij de Hindoes. Utrecht, 1920 (diss).
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Eenige opmerkingen naar aanleiding van Kasatpadan (Nagarakrtagama 38:4) in
Oudheidkundig Verslag 1921 van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, 1922.
Een enkel detail van de Hindoe-Javaansche bouwwerken in Djàwà 2, 1922.
Willekeur of regel in Oudheidkundig verslag 1922 van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1923.
De Soekoeh-opschriften in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde
62, 1923.
De gelaatsuitdrukking der Hindoe-Javaanse beelden in Djàwà 3, 1923.
De restauratiekwestie in Djàwà 4, 1924.
De oudheden te Soekoeh in Djàwà 4, 1924.
Enkele tekstverbeteringen in de Nagarakrtagama in Oudheidkundig Verslag 1923
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1924.
De beelden te Prambanan in Oudheidkundig Verslag 1923 van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1924.
Gedateerde inscripties van Nederlandsch-Indië in Oudheidkundig Verslag 1923
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschappen, 1924.
Sidelights on Balinese architecture in Inter-Ocean 5:10, 1924.
Ett och annat om holländskt studentliv in Ergo 8, Uppsala, 1928.
Singhawikramawaràdhana in Feestbundel van het Koninklijk Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 2, Weltevreden, 1929.
Hollandsk grammatik. København, 1930 (met L.L. Hammerich).
Kortfattad holländsk grammatik. Stockholm, 1937.
Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk in Ord och Bild 46, 1937.
Een in Zweden ontdekt fragment van Reinout van Montalbaen in Feestbundel
voor prof. dr. C.G.N. de Vooys, Groningen, 1940.
Landvinning. Nutida holländsk dikt i svensk tolkning. Stockholm 1944 (2:a uppl.
1945).
Holländsk litteratur in Europas litteraturhistoria, 1918-1939. Stockholm, 1946.
De wijkende einder. Stockholm, 1946.
Hollands litteraturhistoria. Stockholm, 1947.
Holländska utan språkstudier. Med angivande av uttalet. Stockholm, 1948.
Scherenkunst. Een keuze uit het werk van twintig hedendaagse dichters.
Santpoort, 1948.
Nieuw bestek in Het witte schip. Nederlandse vrouwenpoëzie 1944-1948.
Santpoort, 1948.
C. Nordenfalk, Vincent van Gogh. Amsterdam, 1948 (vertaling).
De Scandinavische letterkunde van 1945 tot heden in Op de punt van de pen,
bijzonder nummer van Critisch Bulletin, 's-Gravenhage, 1949.
Holländska texter. [Jämte] Kommentar och ordlista. Stockholm, 1950.
Zweedse gedichten in Pegasus op wereldreis. Amsterdam, 1954.
Erik Axel Karlfeldt in Pantheon der winnaars van de Nobelprijs voor literatuur.
Hasselt, 1964.
Het onderwijs in de Neerlandistiek aan Zweedse universiteiten in De Neerlandistiek
in het buitenland, 's-Gravenhage, 1967.
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Jozef Louis Maria Noterdaeme
Brugge 1 november 1892 - Brugge 24 oktober 1981
Jozef Louis Marie Noterdaeme werd te Brugge geboren in het mooie herenhuis aan
de Lange Rei waar hij ook zijn laatste drie levensjaren zou doorbrengen.
Zijn vader, Jerôme-Corneille Noterdaeme (1862-1933), was doctor in de rechten
en eindigde zijn loopbaan als directeur bij het Provinciaal Bestuur van
West-Vlaanderen. Indien hij geen hogere functie kreeg, lag dit niet zozeer aan zijn
fervent katolicisme, dan wel aan zijn opmerkelijke Vlaamsgezindheid. Jerôme
Noterdaeme was de eerste gouwvoorzitter van het Westvlaamse Davidsfonds. Hij
publiceerde in de volkstaal bijdragen over wet en recht en was een niet
onverdienstelijk dichter over evangelische thema's. Jozefs moeder, Maria Roger,
stierf kort na de dood van haar zesde kind. Zij was franssprekend, wat meer
voorkwam bij de Brugse burgerij van die tijd. Ook de oudste broer van Jozef
Noterdaeme, Jules, stierf jong als student in de rechten. Marie werd kloosterzuster.
Alfons trad in bij de Witte Paters van Afrika. Jozef zelf werd diocesaan priester.
Anna werd zendelinge bij de Witte Zusters van Afrika. Zij stierf in mei 1982, zes
maanden na haar broer Jozef. En tenslotte was er Paul, die overleed toen hij in het
noviciaat was bij de Witte Paters van Afrika.
Jozef Louis Maria Noterdaeme deed zijn humaniorastudies aan het Collège
Saint-Louis te Brugge, waar toen nog alle lessen in het Frans werden gegeven. Van
1910 tot 1912 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent. Professor
Pirenne noemde hem zijn knapste leerling. Noterdaeme behaalde er de graad van
kandidaat in de klassieke filologie. Daarna studeerde hij aan het Klein-Seminarie
te Roeselare en aan het Groot-Seminarie te Brugge, schuin over zijn ouderlijke
woning. Hij wordt - de Eerste Wereldoorlog is nog niet gedaan - priester gewijd op
25 mei 1918. Men mag verwachten dat een jonge priester (cand. class. fil.!)
leraar-geschiedenis wordt aan een van de vele bisschoppelijke colleges van het
bisdom. Doch, zogezegd omwille van zijn zwakke gezondheid (hij zal er
negenentachtig worden!) wordt hij coadjutor: achtereenvolgens te Dudzele (1918)
en te Hondschote in Frans-Vlaanderen (1919). Misschien was hij te Vlaamsgezind
om leraar te worden? In 1920 wordt hij coadjutor te Vlissegem. ‘Cum pensione a
gubernio’ staat
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er als een zucht van verlichting op zijn magere steekkaart in het archief van het
bisdom Brugge. Eindelijk, in 1925, wordt hij kapelaan te Sint Michiels (het
Weinebrugge uit zijn artikels) en in 1933 te Sint Andries. Zijn vader trekt bij hem in
en sterft in 1933.
Het zijn de beloken jaren van Noterdaeme. Toch bedient hij parochies, die stuk
voor stuk later een grote rol zullen spelen in zijn werk over het ontstaan van de
Brugse parochies en over het ontstaan van de Sint Salvatorsparochie uit de fiscus
Weinebrugge en Snellegem. Maar nog steeds publiceert Noterdaeme geen letter...
In 1944 wordt hij pastoor te Snellegem. Het valt hem op dat zijn kerk bijna op de
oostelijke grens van de parochie staat. Hij vindt er bovendien enkele onafgewerkte
notities van zijn voorganger. Deze twee feiten zetten hem ertoe aan de parochiale,
bisschoppelijke en stedelijke archieven te bestuderen. Pas in 1951 publiceert hij
zijn eerste, en tevens meest geruchtmakende, bijdrage over Jakob van Maerlant.
Aan de hand van archiefstukken kan hij bewijzen dat men niet moest lezen Jacob,
koster te Maerlant (bij Den Briel in Zeeland), maar Jacob de Costere uit het Maerlant
in Houtave-Zuienkerke, in het Brugse Vrije. Tegelijk bouwde hij een nieuwe
hypothese op over de chronologie van Maerlants geschriften.
J.L.M. Noterdaeme werd meteen dé Maerlantkenner. Hij kreeg het aan de stok
met de Maerlantschrijvers uit de Jezuïetenorde. In Noord-Nederland werd zijn thesis
dadelijk algemeen aanvaard (dr. mr. H.P. Schaap en anderen); ook aan de
universiteiten (onder anderen door prof. dr. W. Gs Hellinga). Maar in Zuid-Nederland
werd hij fel gecontesteerd (J. van Mierlo s.j. cum suis).
In 1962 neemt J.L.M. Noterdaeme zijn ontslag als pastoor en wordt aalmoezenier
aan het Koningin Elisabeth Sanatorium te Sijsele. Samen met dr. mr. H.P. Schaap
ben ik er hem vaak gaan opzoeken en ik leerde hem kennen als een nederig man
met een grote zin voor humor en relativering. ‘Van het ene kroondomein naar het
andere,’ monkelde hij, doelend op zijn verplaatsing van de ‘fiscus’ Snellegem naar
de ‘fiscus’ Sijsele, die beide uitgebreid aan bod kwamen in zijn Studiën over de
vroegste kerkgeschiedenis van Brugge. Hij kon relativeren. Doch met een zeker
genoegen deelde hij ons mee dat Van Mierlo op 't einde van zijn leven (mondeling,
nooit schriftelijk!) toegegeven had dat Noterdaeme gelijk had. ‘Nu,’ voegde hij er
met een glimlach aan toe, ‘nog een paar jaar en we zullen er hierboven eens verder
over praten.’
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Niettegenstaande zijn handicap - in 1968 werd hij met succes geopereerd van een
kwaadaardig gezwel in het gelaat - werkte hij in Sijsele gestadig verder aan zijn
definitieve synthese over het ontstaan van Brugge. Zijn trouwe huishoudster Rosette
leerde autorijden om hem elke week naar het ziekenhuis in Gent te kunnen brengen.
Voorlopig niet gepubliceerd blijft een Toponymie van Snellegem.
In 1978 - hij was toen zesentachtig - nam hij zijn ontslag om nog drie jaar op zijn
lauweren te gaan rusten in zijn geboortehuis aan de Lange Rei te Brugge. Hij
overleed op 24 oktober 1981 in het Algemeen Ziekenhuis Sint Jan, even bescheiden
als hij geleefd had. Noch op zijn doodsbericht, noch op zijn gedachtenisprentje stond
vermeld dat hij lid was van de Maatschappij der Nederlandse Letteren te Leiden.
Lissewege, 31 december 1982
JOHAN J. BALLEGEER

Voornaamste geschriften
Jacob van Maerlant, klerk van de heren van Roden te Snellegem in Handelingen
van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 88, 1951, p.5-25.
De heren van Beveren-Waas, tevens heren van Diksmuide in Annalen van de
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1953.
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen in Handelingen der Maatschappij voor
Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent NR 8, 1953, p.55-63.
Wainebrucga in Biekorf, 1953 p.62-66.
Windmolens te Snellegem in Biekorf, 1953 p.115-117.
Een oude leprozerij te Snellegem in Biekorf, 1953 p.204.
Een altaarsteen uit de twaalfde eeuw te Snellegem in Biekorf 1953, p.218-220.
Het ‘Gouden Ringstuk’ te Snellegem in Biekorf, 1953, p.259.
Het romaans kerkje te Snellegem in West-Vlaanderen, 1953, p.75-76.
De graven van Vlaanderen en hun domeinen rond Brugge in Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent NR 8, 1954, p.31-38.
De vossebarm te Snellegem in Biekorf, 1954, p.77-78.
Studiën over de vroegste kerkgeschiedenis van Brugge I. Sijsele en het
St.-Maartenskapittel te Utrecht in Sacris Erudiri 6, 1954, p.180-188.
Studiën over de vroegste kerkgeschiedenis van Brugge II. De fiscus Weinebrugge
en de herkomst van de St.-Salvatorskerk te Brugge in Sacris Erudiri 7, 1955,
p.131-139.
Sint Elegius in de pagus Flandrensis. De kerk te Snellegem in Sacris Erudiri 7,
1955, p.142-162 (met E. Dekkers OSB).
Jacob de Costere van Maerlant in Wetenschappelijke Tijdingen 15, 1955,
p.313-321.
Het Oosthof te Snellegem in Handelingen voor Geschiedenis en Oudheidkunde
te Gent 10, 1956.
Jacob van Maerlant in Wetenschappelijke Tijdingen 16, 1956, p.97-107 (een
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polemiek tussen Noterdaeme, J. van Mierlo en J. van Cleemput).
De fiscus Snellegem en de vroegste kerstening in het westen van Brugge in
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent NR11,
1957, p.49-128.
Bij het Maerlant probleem in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis
en Oudheidkunde te Gent NR12, 1958, p.47-59.
Jacob de Coster van Maerlant in Ons Heem 13, 1958-1959, p.147-152.
Het ontstaan van de parochie Oudenburg in Sacris Erudiri 10, 1958, p.151-161.
161.
Jacob van Maerlant en het leven van de H. Clara in Handelingen van het
Genootschap voor Geschiedenis te Brugge 95, 1958, p.97-114.
Brugge-toponiemen in Ons Heem 12, 1960, p.203-219.
De Spiegel Historiaal in Wetenschappelijke Tijdingen 20, 1960, p.194-198.
Jacob van Maerlant in Wetenschappelijke Tijdingen 20, 1960, p.291-300.
Het Maerlant probleem in Ons Heem 14, 1960, p.203-219.
Het kerkplein te Snellegem in de dertiende eeuw in Brugs Ommeland 1, 1960.
De ridders van Straten in Brugs Ommeland 1, 1960, p.23-30.
Jacob de Costere van Maerlant in Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 15, 1961, p.233-272.
Jakob van Maerlant in West-Vlaanderen 10, 1961, p.197-199.
Jakob van Maerlant en de Kasselberg in Ons Heem 17, 1962-1963, p.132.
Galbert en de ridders van Straten in Brugs Ommeland 2, 1962, p.12-21.
De ridders van Roden in de eerste helft van de dertiende eeuw in het Brugs
Ambacht in Album archivaris dr. Jos de Smet, Brugge 1964.
De ridders van Roden en Jacob de Coster van Maerlant in Appeltjes van
Meetjesland, 15, 1964, p.45-114 (in bijlage veertien oorkonden van 1235 tot 1252).
De ridders van Roden in de tweede helft van de dertiende eeuw in Leiegouw 8,
1966, p.313-329.
Nieuwe Maerlantprobleem in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
82, 1966, p.81-119 (samen met H.P. Schaap).
De Budanflit te Oostkerke in Rond de Poldertorens 10, 1960, p.159
(Oostkerkenummer).
Jan van Rode, heer van Ingelmunster in Leiegouw 14, 1972, p.3-32.
De vroegste geschiedenis van Brugge in Handelingen van het Genootschap voor
Geschiedenis te Brugge 112, 1975, p.5-59 en p.171-204; 113, 1976, p.87-137; 114,
1977, p.211-238.
Molens en molenaars te Snellegem in Brugs Ommeland, 1976, p.79-90.
Hoofdmannen en burgemeesters te Snellegem in Brugs Ommeland, 1977, p.91-95.
Jacob van Maerlant in Rond de Poldertorens, 1978, p.1-2.
Klokkengeschiedenis te Snellegem in Brugs Ommeland, 1977, p.320-322.
Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker in Brugs Ommeland, 1979, p.326-330.
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Wouter Paap
Utrecht 7 mei 1908 - Lage Vuursche 7 oktober 1981
‘De muziek staat in het volle leven; zij verricht haar taak onder allerlei
omstandigheden, en het ligt in ons voornemen aan alle bindingen welke tussen
mens en muziek bestaan, op zijn tijd, aandacht te besteden: muzikale eenkleurigheid
moge ons hierbij verre liggen.’ Deze woorden vormen een onderdeel van de
beginselverklaring die Wouter Paap als oprichter van het muziektijdschrift Mens en
Melodie in de eerste aflevering ervan in 1946 schreef. Ze zouden met lichte variatie
met evenveel recht op de persoon van de auteur zelve van toepassing kunnen zijn.
Want Wouter Paap was een man met veel begaafdheden die zonder uitgesproken
voorliefdes met talloze persoonlijkheden vriendschappelijke relaties onderhield, en
die zonder vooringenomenheden in alle hoeken en uithoeken van het Nederlandse
muziekleven een positieve rol gespeeld heeft. Zonder a prioristische ideologie,
zonder geografische begrenzing, zonder binding aan groepen of personen is hij op
ieder denkbaar terrein van het muziekbestel werkzaam geweest: als componist, als
essayist, als biograaf, als kroniekschrijver, als recensent, als pedagoog, als pianist,
als spreker, als radio- en televisieprensentator, als gecommitteerde bij eindexamens,
als jurylid bij muzikale competities, als bestuurslid van organisaties en als adviseur
in muzikale aangelegenheden van de meest uiteenlopende aard.
Het was de bedoeling dat Wouter Paap (vóór-en achternaam bleven heel zijn
leven in hechte verbondenheid al zijn publicaties sieren en hadden in het
spraakgebruik van muziekland de werking van een soort ‘label’) onderwijzer zou
worden. Daartoe ontving hij in 1927 het diploma van de Jan van Nassau-kweekschool
te Utrecht. Maar de aldus uitgestippelde route is door Wouter Paap niet gevolgd.
Bewaard gebleven knipsels uit de jaren 1922 en volgende, kennelijk met zorg
vergaard en gedurende heel zijn leven als een relikwie uit de jeugdjaren bewaard,
getuigen nog van de vroeg ontluikende belangstelling van de scholier voor het hem
omringende culturele leven, hoe ver verwijderd zich dat in die jaren ook nog van
hem afspeelde. De muziek had daarbij zijn bijzondere aandacht; buiten schooltijd
studeerde hij aktief piano, hetgeen hij al in 1926 beloond zag met het behalen van
het KNTV-diploma. Tussen 1928 en 1932 kreeg hij een voortgezette professionele
opleiding voor dit
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instrument bij Lucie Veerman-Bekker, die in haar jonge jaren nog gestudeerd had
bij Clara Schumann. Muziektheoretisch onderricht genoot hij van Anton Averkamp.
Na het beëindigen van deze conservatoriumstudie aan de Toonkunst-Muziekschool
te Utrecht vestigde hij zich in deze stad als pedagoog voor de muziektheoretische
vakken. Naast een drukke lespraktijk, waarin hij zijn leerlingen opleidde voor het
staatsexamen muziektheorie, was hij al spoedig als docent voor de
muziektheoretische vakken verbonden aan het Nederlands Instituut voor Katholieke
Kerkmuziek (1934-1947). Zijn overgang tot het Katholicisme in deze jaren bracht
hem in innig contact met de uitvoeringspraktijk en andere aspecten van de liturgische
muziek, waarover hij in de jaren dertig en veertig een aantal malen heeft geschreven,
met name in het Sint Gregorius Blad. Boeken als De symphonieën van Beethoven
(1946) en De kunst van het moduleren (1949) zijn de duidelijke vruchten van zijn
vooral muziektheoretische werkzaamheden in de jaren veertig. In deze jaren
ontwikkelen zich ook compositorisch en literair zijn talenten in sterke mate.
Wat de compositorische aspecten betreft, richtten zijn eerste activiteiten zich op
de beiaard, een instrument dat door de jaren heen zijn belangstelling is blijven
houden en waarvoor hij een aantal ‘luchtige’ speelmuzieken heeft nagelaten. Zijn
eerste werk was een Suite voor carillon, geschreven in 1933. Bijna een halve eeuw
later bleef in schets, half voltooid, een werk voor het Domcarillon achter. Daarmede
had het zeshonderdjarig bestaan van de Domtoren gevierd moeten worden. De
stadsbeiaardier van Utrecht, Chris Bos, heeft het op grond van de aanwijzingen van
de componist weten te voltooien zodat alsnog, als hommage aan zowel de Utrechtse
Dom als aan Utrechts grote zoon, in 1982 de klanken van de Hymnen aan de
Domtoren over de Utrechtse binnenstad uitwaaierden. Tussen ongeveer 1937 en
1960 schreef hij met een zekere regelmaat een vrij groot aantal composities voor
uiteenlopende bezetting. In overwegende mate zijn deze werken het resultaat van
opdrachten afkomstig van overheidsorganen of particuliere instellingen. In enkele
gevallen ontstonden zij naar aanleiding van competities; zo onder andere de
Caland-Suite (1952). Een aantal van dit soort composities verscheen nimmer in
druk en berust in handschrift in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage en in de
bibliotheek van de Nederlandse Omroep Stichting. Van enkele composities - de in
1933 en 1934 geschreven Burlesken; de filmmuziek bij De sprekende spiegel (1945)
- is de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

105
partituur vermoedelijk verloren gegaan. De autonoom ontstane werken lijken in het
totaal van het compositorisch oeuvre het sterkst te zijn, althans het zijn juist deze
die men van tijd tot tijd wel kan beluisteren: de Sonatine voor piano (1944), de
Guirlanden van muziek (1951) en verschillende werken voor de beiaard.
Paap was als componist geen vernieuwer. Ongebaande stilistische wegen
bewandelde hij niet; experimenten lagen niet in zijn lijn. Het was wellicht zijn sterke
verbondenheid met de muziektraditie - zijn oriëntatie op groten als Bach, Mozart,
Beethoven en Bruckner - die tezamen met zijn bescheiden, van epateren warse
levensinstelling de basisvoorwaarde hebben gevormd van zijn duidelijke voorliefde
voor overgeleverde vormen. Vaak goot hij zijn ideeën in de oude gedaanten van
het rondo, de gavotte, de bourrée, het menuet, de passacaglia, de wals of de
sonatine. Daarbij overschreed hij de grenzen van de tonaliteit nimmer. Zijn zonnige
karakter, de afwezigheid van iedere zwaarwichtigheid en egocentrisme, de altijd
tegenwoordige neiging tot ironie, zelfspot en speelse humor die Wouter Paap tot
zo'n innemend mens maakten...ál deze eigenschappen zijn hoorbaar bewaard
gebleven in zijn compositorische nalatenschap. Zijn muziek is over de hele linie
lichtvoetig en luchtig van aard, is op divertissement gericht en spreekt in zijn
betrekkelijke eenvoud ook de minder ervaren luisteraar direct aan. Zelf schreef hij
eens: ‘Mijn muziek is overwegend in speelse trant geschreven, hetgeen niet zeggen
wil, dat de gevoelsuitdrukking daarin afwezig zou zijn.’ En elders stelt hij met
betrekking tot zijn eigen oeuvre, dat het een ‘gematigd modern idioom’ en
‘verwantschap met dat van het Franse impressionisme’ heeft.
Wouter Paap beschikte als geen ander over de gave zich boeiend uit te drukken;
zowel in woord als in geschrift heeft hij velen in de ban van de muziek weten te
brengen. Menig muziekstuk en menige componist heeft hij dichter bij de mensen
gebracht. Als inleider tot de programma's van concerten waarop onbekende - en
daardoor soms onbeminde - werken werden uitgevoerd, als spreker over een brede
skala van onderwerpen kon men hem overal in het land - vaak ook over de radio
en later in televisiepresentaties - zien en beluisteren. En hoe ontelbaar velen dragen
nog de herinnering met zich mede aan deze muzische mens, die zo indringend
beelden wist op te roepen! Hij had een innemende, heldere en vloeiende trant van
spreken, die tot luisteren dwong. Zorgvuldig koos hij zijn woorden, en in beeldende
klaar ge-
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vormde zinnen zette hij zijn visie uiteen. Nimmer geraakte hij tijdens zijn betoog
verstrikt in zwaarwichtige theoretische bespiegelingen; diepgravende musicologische
verhandelingen kon men van hem niet verwachten. Maar evenmin verdwaalde hij
in de moerassige streken van de vulgarisering en platte popularisering. Daarvoor
behoedde hem zijn grondige en universele vakkennis, zijn feilloos gevoel voor de
harmonie van vorm en inhoud en naast dit alles ook zijn persoonlijke levensstijl. Als
geen ander heeft Wouter Paap de gave gehad om ook de moeilijkste onderwerpen
te behandelen op een voor de ontwikkelde leek toegankelijke wijze. Zijn levendigheid
van geest verleende glans en kleur aan de saaiste en meest dorre topics, in welk
verband deze ook ter sprake kwamen.
Spreker en uitvoerend kunstenaar kwamen op één punt samen: in het clavichord.
Omstreeks 1936 is hij onverwachts door dit instrumentje geboeid geraakt tijdens
een reis door Duitsland, waar hij in Neurenberg een bezoek bracht aan de firma
Neupert. ‘Toen ik van de zomerreis was teruggekeerd, wilde die fijne zilver-glanzende
toon van het clavichord maar niet uit mijn ooren verdwijnen en nu ik het instrument
reeds eenige maanden in huis heb, is het mij een bron van onvergelijkelijk muzikaal
genot geworden,’ schrijft hij ergens. De interesse is lang gebleven. Tot in het begin
van de jaren zestig is Wouter Paap met zijn clavichord het land doorgetrokken om,
meestal omspeeld door een toelichtend praatje, concerten te geven en het publiek
kennis te laten maken met de veelal vergeten muziek voor dit vergeten instrument.
Het laat zich aanzien dat op het literaire deel van de nalatenschap van Wouter Paap
in de toekomst het zwaarste accent zal vallen, vooral daar waar hij als
kroniekschrijver van zijn tijd is opgetreden. Zijn ontplooiing als schrijver van
muziekhistorische en letterkundige essays begon al vroeg. Al tijdens zijn
conservatoriumopleiding is hij begonnen. In zijn nagelaten bescheiden wordt gewag
gemaakt van een - thans nagenoeg onvindbare - brochure Rondom den loudspeaker
(1928). Pas na vele jaren, als zijn reservoir van kennis en ervaring beduidend groter
is geworden, verschijnt het eerste grote zelfstandige werk: Anton Bruckner. Zijn
land, zijn leven zijn kunst (1936). Deze biografie wordt gevolgd door andere: over
Beethoven (1948), over Mozart (1962), over Diepenbrock (1980). Literaire essays
schreef hij in deze jaren in Criterium, De Gemeenschap en Roeping, hetgeen zijn
contacten met het literaire
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milieu in de stad Utrecht intensiveerde. Met tal van vooraanstaande schrijvers Marsman, Nijhoff, Engelman en anderen - was hij op enigerlei wijze persoonlijk
bevriend. In het begin van de jaren zeventig legde Wouter Paap tal van zijn
persoonlijke herinneringen aan deze contacten vast in een tweetal kleine, smaakvol
uitgegeven boekjes Literair leven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen (1970)
en Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen (1972).
Na 1945, toen het door hem opgerichte tijdschrift Mens en Melodie al zijn krachten
opeiste, zijn de literaire contacten enigszins naar de achtergrond gedrongen en
namen die in het muziekbestel in snel tempo toe. Als een spin kwam hij centraal in
het web van het Nederlandse muziekleven terecht. Zijn hoofdredacteurschap van
Mens en Melodie bracht hem in tal van andere functies. Zijn ervaringen en inzichten
legde hij vervolgens neer in vele artikelen in het tijdschrift waarvan hij sedert de
oprichting in 1946 gedurende bijna drie decennia de ziel en de drijvende kracht is
geweest. ‘De muziek is geen stilstaand panorama. Wie regelmatig over muziek
schrijft, moet er zich middenin bevinden,’ aldus het door Paap in vele toonaarden
gezongen Leitmotiv van zijn leven. Mens en Melodie getuigt daar blijvend van. Onder
de pseudoniemen Arend Schelp en Gerard Werker èn onder eigen naam schreef
hij - soms klagend over het gebrek aan (goede) kopij - iedere jaargang voor een
substantieel deel vol met artikelen van hoge kwaliteit. Artikelen betrekking hebbend
op, of ontstaan naar aanleiding van actuele vragen op het terrein van de
muziekgeschiedenis, -theorie, -politiek, -sociologie, -pedagogie, en op dat van
andere, meestal het contemporaine muziekleven rakende, problemen en
vraagstellingen. De formule was briljant: enerzijds had iedere aflevering
actualiteitswaarde doordat aan de essentie van het eigentijdse muziekleven in
kritisch-beschouwende bijdragen en puur feitelijke overzichten aandacht werd
gegeven; anderzijds behielden de afleveringen hun waarde als bron voor degene
die zich met de geschiedenis van het Nederlandse muziekleven na 1945 wil
bezighouden. Aldus is Wouter Paap kroniekschrijver van vele actuele ontwikkelingen
en gebeurtenissen op na-oorlogs toonkunstgebied. Hij heeft deze taak onpartijdig,
onafhankelijk, zonder vooringenomenheid en in mildkritische geest - Paap was een
man van het midden, niet van uitersten - verricht. In wat hij met het muziektijdschrift
Mens en Melodie tot stand gebracht heeft, ligt wellicht het hoofdaccent van de
betekenis van Wouter Paap voor het muziekleven van onze eeuw. Als chroni-
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queur is hij ook elders opgetreden. De geschiedenis van het Utrechts Stedelijk
Orkest, de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, het Utrechts
Conservatorium en van het Utrechts Kathedrale koor heeft hij in verschillende
zelfstandige publikaties beschreven.
Wouter Paap streefde ernaar om in zijn beschouwingen zoveel mogelijk tot een
synthese tussen de componist en zijn muziek, de mens en zijn werk te komen. Hij
bleef gefascineerd door de relatie tussen de schepper en zijn schepping - daargelaten
of het om componisten of om uitvoerende kunstenaars ging - en hij beschreef deze
bij voorkeur tegen het decor van de tijd waarin die kunstenaar werkzaam was. Deze
fascinatie is herkenbaar in al zijn werken, met name in die over Mozart (1962) en
Diepenbrock (1980) waarin beiden worden geportretteerd in nauwe verbinding met
hun werk en met de cultuur van de tijd waarin zij werkten. Tot een van de sterkste
geschriften uit zijn laatste jaren behoort Wegen en dwaalwegen der muziekkritiek
(1978), een volstrekte eersteling in zijn genre voor Nederland. Vanuit zijn persoonlijke
ervaringswereld geeft hij hierin een buitengewoon indringende visie op de in- en
uitwendige factoren die de muzikale dagbladkritiek (kunnen) bepalen; Wouter Paap
schreef gedurende tientallen jaren duizenden recensies en heeft zijn licht laten
schijnen over de meeste belangrijke Nederlandse premières. Avond in avond uit
was hij op pad, meestal voor verschillende locale en landelijke dagbladen tegelijk.
Veel van wat hij in dit kostelijke boek - dat zoals al zijn werken ook op een brede
lezerskring mikt buiten de beperkte kring van vakgenoten - naar voren brengt, heeft
ook gelding buiten het veld der muziekkritiek. Het lijkt dan ook niet gewaagd om te
stellen dat het boekje bij wijze van ‘klassieke’ introductie ‘verplichte’ literatuur voor
iedere aanvangende kunstcriticus zou moeten zijn.
Talrijk waren de functies die Wouter Paap in het Nederlandse muziekbestel heeft
bekleed. In alle organisaties van belang had hij zitting: in het bestuur van het Prins
Bernhard Fonds, de Nederlandse Klokkenspelvereniging, het Genootschap van
Nederlandse Componisten, het Cultuurfonds van het Bureau Muziek-Auteursrechten,
de Stichting Gaudeamus, de Stichting Donemus, de Koninklijke Nederlandse
Toonkunstenaars Vereniging en het Centraal Beraad Amateuristische
Muziekbeoefening. Voorts was hij lid van de Raad van de Kunst van het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Tussen 1960 en 1975 had hij als
rijks-gecommitteerde zitting in de commissie
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die de eindexamens aan conservatoria diende te beoordelen. Vanaf 1960 fungeerde
Paap als Algemeen Secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst,
een post waarop hij gedurende meer dan twintig jaar een centrale rol speelde en
die hem (zoals alles wat met de amateuristische muziekbeoefening te maken had)
na aan het hart lag. ‘Het amateurisme is het merg van de muziekmaatschappij,’ kon
men hem op Toonkunstvergaderingen vaak horen uitroepen. In de wat conservatieve
wereld van de Maatschappij droeg men hem op handen; begrijpelijk, want hij was
een gezellig en beminnelijk mens die - onder behoud van een zekere reserve - een
ieder open en met warmte tegemoet trad. Op wezenlijke aangelegenheden kon hij
diep ingaan. Hij was dan op beheerste wijze strijdvaardig, overigens zonder zich af
te sluiten voor de inzichten en de opinie van anderen. Paap was geen man van
uitersten; hij zocht veelal, op persoonlijke wijze, een elegante middenweg en
formuleerde vaak synthesen waarin alle betrokkenen zich konden vinden. Hij kon
goed luisteren en was te overtuigen door een goed onderbouwd betoog van een
opponent. Voor andermans ideeën stond hij open. Hij was niet iemand die
nièt-levensvatbare ideeën lanceerde. Paap was een praktisch denkend mens. Kwam
hij met een voorstel of een plan, dan was het altijd van zodanige kwaliteit dat men
lang diende te wikken en te wegen alvorens het af te wijzen of gewijzigd te
aanvaarden. En als een ander met een levensvreemd voorstel kwam, wist hij dit
hoffelijk, met wat speelse humor in rook te laten opgaan zonder dat die ander zich
geraakt kon voelen. Gevoel voor humor had hij in hoge mate. Zijn scherp ontwikkeld
oog voor het kleurige, voor het bizarre in menselijke situaties maakte het contact
met Wouter Paap tot een spiritueel genoegen, vooral als hij ontspannen op zijn
praatstoel zat; want hij zat vol gekke verhalen en anekdoten en hij was een niet te
evenaren verteller! Zijn welwillende ironie, zijn relativerende zelfspot ontnam aan
mogelijk moeilijke gesprekken alle zwaarte. In zijn benadering van zijn medemensen
- in het bijzonder in zijn hoedanigheid van recensent - was hij fair en mild. Van
zelfzucht, vertoon en pralerij was hij wars. Paap was een sober mens met weinig
eisen op het materialistische vlak en met een sterk ontwikkelde zin voor de essentie
van de dingen. Hij beschikte over een soort radar voor het wezenlijke van een
wetenschappelijk of bestuurlijk probleem en voor het herkennen van talent en
kwaliteit van de mensen om hem heen. Zoals een ieder keuzes maakt, had ook hij
zijn voorkeuren. Doch in zakelijke situaties mat hij niet met
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twee maten, en in ongeschonden integriteit heeft hij gedurende meer dan een halve
eeuw het Nederlandse muziekleven creatief gediend. Aan eerbetoon heeft het hem
dan ook niet ontbroken. In 1959 ontving hij de Pierre Bayléprijs voor muziekkritiek
van de Rotterdamse Kunststichting. In 1968 viel hem de Jan van Gilseprijs van de
Stichting Nederlandse Muziekbelangen ten deel voor de wijze waarop hij de
Nederlandse toonkunst heeft bevorderd. De Johan Wagenaar Stichting verleende
hem in 1974 de Norbert Loeser-prijs voor zijn muziekpublicistische arbeid met
betrekking tot de Nederlandse muziek. In 1975 werd hij Ridder - in 1979 Officier in de Orde van Oranje Nasseau.
Wouter Paap heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten: duizenden verspreide
recensies, artikelen, boeken, composities. Doch een kroniek van de eigen levensloop
hield hij niet bij; overdrukken van artikelen zoekt men in zijn nagelaten bescheiden
tevergeefs; kopieën van zijn recensies zijn zeer onvolledig aanwezig en dan nog
vaak zonder bronvermelding. Manuscripten van zijn composities, voor zover nog
aanwezig, bleven - soms met moeite nog exact dateerbaar - in slordige wanorde
bewaard. Enkele ervan zijn in het bezit van de bibliotheek van de Nederlandse
Omroep Stichting, het grootste deel berust in het Gemeentemuseum te
's-Gravenhage. Gaat men te rade bij de kleine autobiografie in de encyclopedie Die
Musik in Geschichte und Gegenwart dan blijken tal van dateringen achter de
geselecteerde boeken en composities onjuist te zijn. Zijn afkeer van dorre precisie,
een zichzelf wegcijferende bescheidenheid, en wellicht het besef dat hij in de
familielijn de laatste was - kinderen had hij niet - zijn mogelijke verklaringen voor
zijn nonchalance met het eigen werk. Opdat het oeuvre van degene die vanuit zijn
centrale plaats in het Nederlandse muziekleven zovelen heeft bereikt, niet in
vergetelheid raakt, is bij wijze van postume hommage aan de auteur hieronder
alsnog een eerste poging gedaan om een volledig bibliografisch overzicht samen
te stellen.
J.E. SPRUIT

Voornaamste geschriften
Drs. P. van Reijen, bibliothecaris van de Toonkunst-bibliotheek te Amsterdam,
vestigde mijn aandacht op enkele werken die anders zeker aan mijn aandacht
ontsnapt zouden zijn.
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Vijf liederen rond de Muiderkring (1956) voor sopraan en orkest, op teksten van
Anna Roemer Visscher (Aen den E. Heere Duarte; Aen Constantinus Huygens),
Joost van den Vondel (Op Jonkvrouw Isabel de Blon), P.C. Hooft (Aen Joffre
Francisca Duarte), Daniël Heinsius (Op het Musyck-Boeck van Meester Cornelis
Schuyt van Leiden). Amsterdam, Donemus.
Gooise wals (1957) voor symphonie orkest. Amsterdam, Donemus.
Gavotte en Rondeau voor accordeon-orkest (1958), gecomponeerd in opdracht
van de Gemeente Amsterdam.
Danse gauche (1959) in Mano sinistra II 1960.
Drie nocturnes voor beiaard (1959). Amersfoort, Stichting Nederlandse Beiaard
School, 1976 (bekroond in de beiaardcompositiewedstrijd, uitgeschreven door de
Rotterdamse Beiaard Commissie).
Vier variaties op ‘Een mooi meisje’ (1959) voor sopraan en orkest.
Gelijk als de witte zwanen zingen (1960), liedvariaties voor beiaard, in: Drie
beiaardwerken, Amsterdam, Donemus, 1976.
Sonatine II, (1960) in G voor beiaard. Amersfoort, Nederlandse Beiaard School
(gecomponeerd in opdracht van de Rotterdamse Beiaard Commissie.
Rondo-Bourrée for Accordion Group (1960). London, Hohner Concessionaires
Ltd, 1960.
Toccatina della gratitudine. Bijlage bij Mens en Melodie 26:1, 1971.
Rondo d'accommiato, waarmee mijn dertigjarige redacteurschap van ‘Mens en
Melodie’ met dank aan alle medewerkers en lezers wordt uitgeluid. Bijlage bij Mens
en Melodie 30:12, 1975.
Klokkenmuziek voor ‘Toonkunst’ (1979), voor beiaard gecomponeerd. Amers-
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foort, Stichting Nederlandse Beiaard School, 1979 (gecomponeerd in opdracht van
de Nederlandse Regering ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van
de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (1829-1979).
Toonkunst-Koorlied (1979) op tekst van H.L. Prenen.
Beiaardmuziek rond de Paassequens ‘Victimae Paschali laudes’ (1980),
gecomponeerd voor de kanunnikessen van het Heilige Graf te Maarssen.
Hymne aan de Domtoren (1981) voor beiaard, in postume opdracht van de
Gemeente Utrecht gecomponeerd ter gelegenheid van het zeshonderdjarig bestaan
van de Domtoren, op grondslag van nagelaten schetsen voltooid door Chris Bos
(1982).
Oranjefeest (voor 1965?) voor spreekstem en orkest, geschreven in opdracht van
de Katholieke Radio Omroep. Handschrift, niet nader dateerbaar.
Nu syt wellekome (voor 1965?) voor spreekstem en orkest. Handschrift, niet nader
dateerbaar.
Toneelmuziek (geen datum) bij ‘Alles is betrekkelijk’ van Jan Derks.

Over Wouter Paap
Voor een goed inzicht in de figuur van Wouter Paap is van belang het auto-interview
Een gesprek tot afscheid in Mens en Melodie 30, 1975, p.353-357, in 1978
heruitgegeven op p.233-240 van Wegen en dwaalwegen der muziekkritiek,
Utrecht-Antwerpen, 1978, p.233-240.
Paap, Wouter, in Geïllustreerd muzieklexicon. Supplement onder redactie van P.
Kruseman en H. Zagwijn, 's-Gravenhage, 1949, p.236; Paap, Wouter, in (Elseviers)
Encyclopedie van de muziek 2, Amsterdam-Brussel, 1957, p.434; Paap, Wouter,
Algemene Muziek Encyclopedie 5, Antwerpen-Amsterdam, 1961, p.385
(autobiografie); Paap, Wouter in Algemene muziekencyclopedie. Aanvullend deel,
Gent, 1972; Paap, Wouter, in Riemann Musik Lexikon, Ergänzungsband Personenteil
L-Z, Mainz, 1975, p.317; Paap, Wouter, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
Suppl. 16, Basel-London, 1979, Sp.1457-1459 (autobiografie); R. Schoute, Wouter
Paap in Muziek en Dans 9, nov. 1981, p.29-30; J.E. Spruit, In memoriam Wouter
Paap in Toonkunst Nieuws. Mededelingen van de Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst NR 87, 1982, p.4-10 (met foto); M. Zijlstra, Paap, Wouter, Algemene
Muziek Encyclopedie 7, Haarlem, 1982, p.343-344; J.E. Spruit, Wouter Paap in
Biografisch Woordenboek van Nederland 2.
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Harm van Riel
Hoofddorp 18 februari 1907 - 's-Gravenhage 13 december 1980
Nine hundred and ninety-nine depend
On what the world sees in you,
But the Thousandth Man will stand your friend
With the whole round world agin you.
Rudyard Kipling

Vanouds hebben tussen de staatkunde en de bonae litterae, in de ruime zin en dus
met inbegrip ook van de geschiedenis, hechte banden bestaan. Ons eigen land
heeft in dit opzicht echter nooit uitgeblonken. Wij Nederlanders zijn geen welsprekend
volk. We kunnen preken, maar niet spreken. We hebben enkele welsprekende en
belezen staatslieden gekend, die soms ook nog goed schreven, maar zij zijn toch
altijd uitzondering geweest. Aan een van die uitzonderingen, aan een heel bijzonder,
hoogbegaafd man van brede belangstelling en grote eruditie, enige tientallen jaren
lang een van de markantste figuren in de Nederlandse politiek, is dit levensbericht
gewijd.
Maar niet alleen in die bij ons zeldzame combinatie van politicus en ‘man of letters’
was mr. Harm van Riel een opmerkelijke figuur. Hij was dat al meteen in zijn uiterlijke
verschijning: kort van stuk, met die breed-ronde kop boven de gedrongen gestalte,
traditioneel en correct maar vaak wat morsig gekleed; met zijn bolhoed, de eeuwige
sigaar. Hij was dat met zijn rustig-zware stem, de Drentse tongval, het heel eigen,
niet steeds volkomen zuiver, taalgebruik. Bovenal was hij dat echter in de wijze
waarop hij stelling nam in het leven en de politiek van zijn tijd: loyaal aan zijn liberale
partij, aan zijn vrienden en geestverwanten, maar zich zelfstandig een oordeel
vormend, vrij en open van geest; niemand ooit naar de mond pratend. Behoudend,
in sommig opzicht, nochtans opvallend modern soms in zijn smaak; modern ook in
zijn grote interesse voor de nieuwe ontwikkelingen in onze maatschappij, die hij anders dan men dikwijls meende - geenszins volledig afwees; zo, naar het oordeel
van een socialistische collega, op het stuk van milieubescherming zijn partij ver
vooruit. Gematigd in zijn denkbeelden en, ofschoon begiftigd met een diepgeworteld
normbesef, als kenner van de historie en misschien al van nature sterk tot relativering
geneigd. Niet afkerig evenwel van vinnige kritiek of provocatie, als hij die nodig vond
- of niet kon
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onderdrukken. Afkerig namelijk wèl van hypocrisie, van zelfverheffend moralisme
dat vooral anderen de wet voorschrijft. Weinig kleins in zijn geest.
Een man met veel ‘public spirit’ en, al gunde hij zich ook zelf veel goeds, een
warm sociaal gevoel. Strijdbaar, zij het niet tot het uiterste; misschien soms al te
gemakkelijk zijn beperkingen aanvaardend, en dan resignerend. Speler, krachtig
speler, maar tegelijk toeschouwer, bespiegelaar. Een zekere afstandelijkheid,
melancholie zelfs. Een vleug Hamlet, met begrip wel voor diens scherpste zelfkritiek:
‘thus conscience does make cowards of us all.’ Want in weerwil van een grote
welwillendheid, van volstrekt onpartijdig ontzag voor elke echte prestatie, had Harm
van Riel niet zo'n hoge dunk van zijn medemens en in laatste instantie, zou ik menen,
ook niet van zichzelf.
Harm van Riel werd op 18 februari 1907 te Hoofddorp in de gemeente
Haarlemmermeer geboren als eerste kind uit het huwelijk van Willem Hendrik van
Riel, toen directeur van het postkantoor in Hoofddorp, en Henderika Alberdina
Smeenge. Zijn vader, in 1874 in Alblasserdam geboren, was ook zelf zoon van een
postdirecteur; hij was een zeer intelligent en ontwikkeld man, die als nummer twee
van zijn jaar voor het PTT-examen was geslaagd. Over het voorgeslacht van zijn
vader heeft Van Riel nooit veel meegedeeld; uit nagelaten papieren blijkt dat het,
hoogstwaarschijnlijk, via Delft uit het gehucht Riel nabij Geldrop stamde en zeker
tot na 1800 rooms-katholiek moet zijn geweest. Van Riels moeder, in 1879 te Assen
geboren en tot onderwijzeres opgeleid, was een dochter van de bekende liberale
politicus mr. Harm Smeenge, jarenlang lid van de Tweede, later van de Eerste
Kamer. Zij was remonstrants maar in feite net als haar man onkerkelijk, zij het zonder
diens nogal scherp anticlericalisme. Anders dan haar man, politiek geïnteresseerd
maar een nogal passieve natuur, was mevrouw Van Riel - evenals haar vader en
later weer haar oudste zoon - zeer actief in tal van organisaties op politiek,
maatschappelijk en cultureel terrein, onder meer als bestuurslid van de Vrijheidsbond
en de Vereeniging voor Volksonderwijs. Zo was, met Van Riels eigen woorden, het
hele leven in zijn ouderlijk huis door de politiek, te weten de liberale politiek,
geïmpregneerd. Misschien moet men de sleutel tot ieders leven wel in zijn kindertijd
zoeken, maar voor Van Riel lijkt dat in heel sterke mate het geval te zijn. Ik sta
daarom, zonder mij overigens in orthodox-freudiaan-
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se ‘duidingen’ te begeven, met relatief grote uitvoerigheid bij zijn jonge jaren stil.
Net als Johan Huizinga - met wie hij nog wel enkele andere trekken van
overeenkomst vertoonde, al liepen hun karakters sterk uiteen - was Harm van Riel
het type van wat men ‘een knappe jongen’ noemt. In verstandelijk opzicht was hij
zeer vroegrijp. Aan sport heeft hij, afgezien van een kort lidmaatschap van een
korfbalclub, Nausicaa genaamd, nooit gedaan, maar hij was toch geen jongen die
met geen stok van huis was te slaan. Voor iets wat hem boeide, trok hij er - zoals
ook later, hoewel liever niet te voet - graag op uit en zo zat hij in 1914-1916 ‘iedere
vrije minuut’ in het fort Hoofddorp, waar hij, acht jaar oud, voor de bezetting de slag
aan de Marne uit de doeken deed: het begin van zijn grote interesse voor militaire
en strategische vraagstukken. Ook manifesteerde zich toen al zijn fenomenale
geheugen en concentratievermogen. Op zijn vierde jaar leerde hij van zijn moeder
lezen, op zijn zesde las hij de krant, niet veel later, ook weer met hulp van zijn
moeder, Duitse romans en op de lagere school in Hoofddorp stootte hij meteen door
naar de tweede klas. In Emmen, waarheen zijn vader in 1916 werd overgeplaatst,
sprong hij nog van de vierde klas naar de zesde en zo kon hij al op zijn elfde jaar
naar het gymnasium, eerst het Barlaeus in Amsterdam, waar hij drie jaar bij zijn
grootouders Smeenge in huis was. Teruggekeerd in Emmen ging hij van daar naar
de vierde klas van het Asser gymnasium, waarna ir. G. Lindeijer, directeur van de
Rijks-HBS in Ter Apel, en de latere Leidse hoogleraar in de kerkgeschiedenis prof.
dr. J.N. Bakhuizen van den Brink, toen hervormd predikant in Nieuw Dordrecht nabij
Emmen, hem in één jaar verder opleidden voor het staatsexamen. In 1923, zestien
jaar oud, kon Harm zich toen laten inschrijven als student aan de Leidse universiteit.
Ook voor onderwijs en vorming, een woord dat hij graag bezigde, heeft Van Riel
zich levendig geïnteresseerd. Wat zijn eigen jeugd betreft zag hij zelf drie formatieve
invloeden van blijvende waarde. Allereerst die van zijn moeder en grootvader,
waarop verderop iets meer. In de tweede plaats de Amsterdamse jaren: eensdeels
wegens het goede onderwijs op het Barlaeusgymnasium; anderdeels, in nog sterker
mate, wegens de frequente omgang met zijn schoolvriend Jaap Jessurun de
Mesquita en diens ouders. In dit zeer ontwikkeld Portugees-Joodse gezin, waar
Freud werd gelezen, een soort edel-communisme beleden - Pannekoek en Gorter
waren er de grote mannen - en de moderne kunst
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in hoog aanzien stond, ging voor Harm een nieuwe wereld open. Hij verdiepte zich
- twaalf, dertien jaar oud! - zelf in Freud en trok geregeld naar het Rijks- en het
Stedelijk Museum, waar hij naakten van Breitner, Jan Sluyters en anderen
bewonderde, een en ander tot schrik en ongenoegen van zijn brave grootouders.
Van enige neiging tot het socialisme was echter ook toen al geen sprake. Te
opmerkelijker was dat gezien de derde invloed, ‘waaraan ik, naast mijn moeder en
grootvader, het meest heb te danken,’ te weten die van een jonge Duitse
gouvernante, in 1922 door Van Riels moeder in Emmen voor haar drie zoons in
dienst genomen. Deze Minna Mannsz was bijzonder intelligent en had een
hoogstaand karakter. Zij was, en bleef, overtuigd communiste, maar dat was voor
de liberale Van Riels geen bezwaar. Zij studeerde later nog rechten in Duitsland en
trouwde met een fysicus, dr. R. Döpel, die na 1945 zou zijn gaan werken aan de
ontwikkeling van de Russische atoombom; zelf kwam zij begin 1945 om bij een
bombardement op Leipzig. Tot de wereldoorlog is Van Riel haar blijven bezoeken.
Zij deelde zijn grote belangstelling voor de geschiedenis en de indogermanistiek en
heeft vele uren aan zijn vorming besteed. Zij bracht hem iets bij over Schopenhauer
en Nietzsche en las met hem het boek van Wilamowitz over Plato, dat hem is blijven
imponeren. Maar het meest bewonderde hij Minna Mannsz om haar volstrekt integere
persoonlijkheid. Nog in 1970 getuigde hij dat zij een onvergetelijke indruk op hem
had gemaakt: ‘zij blijft de meest bijzondere vrouw, niemand uitgezonderd, die ik in
mijn leven mocht ontmoeten.’
Het geletterd en parmantig ventje dat in 1923 in Leiden aankwam, was de trots
van zijn moeder en grootvader Smeenge, die stellig een mooie toekomst voor hem
zagen weggelegd. Vergist hebben zij zich daarin niet, althans niet helemaal. Men
kan zeggen dat Van Riel het ver heeft gebracht en van zijn leven wel ongeveer heeft
gemaakt wat er, gegeven zijn jeugd, van viel te verwachten; misschien zelfs meer
dan dat. Toch klopte er iets niet en dat kwam, naar ik meen, doordat er iets scheef
was gelopen in die jeugd. Scherper dan zijn moeder en grootvader zag Van Riels
vader, die enige bezorgdheid over de eenzijdige wijze waarop zijn oudste zoon
opgroeide niet kon onderdrukken en meermalen moet hebben verzucht, zonder
echter over de kracht tot ingrijpen te beschikken: ‘lieve vrouw, beste vader, jullie
verknoeien dit kind!’ Maar wat moet een kind met een vader die zijn wil niet doorzet,
die, achter een glas maar wat praat. Zeer terecht greep dit kind het
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enig echte houvast dat hem werd geboden: een energieke moeder, een karaktervaste
grootvader, beiden weliswaar wat kortzichtig maar hoe moet een kind dat begrijpen;
beiden zich metterdaad inzettend voor hun ideaal van een vrije en welvarende
maatschappij.
‘Mijn vader was een man die buitengewoon goed op de hoogte was van alles wat
er in de wereld gebeurde [...] maar vrij van elke neiging om zich met iets te bemoeien.
Mijn moeder was het tegengestelde van mijn vader: van een ijzeren energie en van
een ijzeren wilsleven, gecombineerd met een mateloze werkkracht [...] Ik vond het
voorbeeld van mijn moeder aanbevelenswaardiger.
De levenshouding van mijn moeder werd weer geheel overschaduwd door de
persoonlijkheid van mijn grootvader [...] De grote moeilijkheid was dat mijn grootvader
in abstracte intelligentie en belezenheid beneden mijn vader stond, maar qua karakter
hoog boven deze uittorende. Mijn vader leefde voor zichzelf, zonder ooit iemand
kwaad te doen, maar mijn grootvader leefde voor anderen, voor het geluk van zijn
dochter en dier kinderen [...].
Ik heb sindsdien [...] weinig sympathie voor mensen die capabel zijn, maar niets
uitvoeren.’
So far so good. Harm van Riel heeft een heel behoorlijke weg gevonden, niet
zonder menselijk gevoel voor zijn vader, van wie hij wel de scherpe intelligentie,
een beschouwelijke nuchterheid, denkelijk ook een zeker gebrek aan doortastendheid
erfde, maar in het voetspoor van zijn moeder en grootvader - met achter hen
Thorbecke, ‘aan wien ik op ruime afstand achter hem blijvend steeds een voorbeeld
nam.’ Hoewel lichamelijk van vergaande gemakzucht heeft Van Riel een zeer
werkzaam leven geleid, met naast zijn vaste posities talrijke bestuursen
nevenfuncties, commissariaten, publicaties, spreekbeurten, voordrachten, cursussen,
doorgaans grondig voorbereid, en enorme correspondentie, andere besognes, te
veel om op te noemen. Daarnevens nog de verwerking van misschien wel letterlijk
een kilometer aan boeken, waaronder flink wat Latijn. De façade van een rustig en
genoeglijk leven was als bij Couperus misleidend: Van Riel verzette bergen en was,
althans in zijn goede jaren, onvermoeibaar van geest. Dat hij daarbij voor een goed
deel voor eigen glorie opereerde, dat ijdelheid hem niet vreemd was: bij wie van
ons is dat wezenlijk anders? Op grote deugdzaamheid en zelfverloochening heeft
Van Riel zich evenmin als Erasmus, die schutspatroon van het liberalisme, ooit laten
voorstaan.
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Nochtans was er, onmiskenbaar, een tekort, en wel aan gevoelsmatige binding in
de diepste regionen, dat als ik het goed zie zeker deels op dat ontbreken van een
krachtige vaderfiguur - met de prikkel tot weerstand èn navolging die daarvan uitgaat
- moet worden teruggeleid. Aldus is Van Riel - ongehuwd, maar allerminst eenzelvig,
zich integendeel goede vrienden en (typerende trek) nog beter vriendinnen makend
- in wezen toch een Einzelgänger gebleven, wat terzijde van het leven, nooit ten
diepste gecommitteerd. Vandaar die melancholie, naar mij wil voorkomen. Vandaar
ook dat Van Riel, met heel zijn eervolle loopbaan, toch nooit zijn hoogste top heeft
bereikt; nooit ook, meen ik, ten volle gelukkig is geweest. Hoe het zij, een
levensbericht dient zich te richten op wat iemand is geweest en wat hij gedaan heeft.
Men zou anders aan enige Churchilliaanse trekken kunnen denken die men - zeker
niet gehéél ten onrechte - bij Van Riel heeft menen te onderkennen. Keren wij terug
naar zijn studententijd.
Na het voorgaande zal wellicht minder verbazen dat Van Riels Leidse jaren weinig
opwindend zijn geweest. Geen spoor van ‘Sturm und Drang’: geen grote liefde,
geen wanhoop, geen ontluikend dichterschap, geen intellectuele hemelbestorming.
Zelfs niets van ‘vormende importantie’. Rustig voortkabbelende jaren: studieus,
gezellig en erg braaf. Men moet dit zeker niet wijten aan het arme Leiden; in Parijs
zou het dunkt mij weinig anders zijn gegaan. Van Riels eigen terugblik, van jaren
later, op zichzelf wel juist, lijkt mij de kern niet te raken. In het Corps was hij, toch
al niet gesteld op massaal vermaak, te jong en intellectueel te geavanceerd voor
echt contact met de overwegend oudere jaargenoten. En wat de liefde aangaat:
vriendinnen bij de vleet, maar ten gunste van het ene lieve meisje had hij het andere
niet kunnen kwetsen; bovendien was er ook toen al de ‘hekel aan een bepaalde
regelmaat en het domesticatie-element.’ Met professoren wèl veel omgang, net als
met de meisjes, maar grote inspiratie kwam blijkbaar ook daar niet uit voort (terwijl
toen toch Huizinga, Van Vollenhoven, ook nog Snouck Hurgronje in Leiden
doceerden). Vooropgesteld een wel krachtig maar niet heftig temperament lijkt mij
de verklaring deze, dat de jonge Van Riel psychisch te ingekapseld was geraakt
voor riskant-dramatische ontplooiing. Vroeg rijp, vroeg rot! zeiden in Amsterdam de
vriendinnen van zijn grootmoeder. Nee, niet vroeg rot, maar wèl wat vroegwijs! En
helemaal valt dat nooit meer goed te maken, te minder als men daar ook niet erg
krachtig naar streeft. Daar kwam bij dat - secundaire factor,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

122
maar niet te veronachtzamen - Van Riel in fysieke zin bepaald geen durfal kon heten.
Van Parijs gesproken: aan de journalist J. van Tijn liet hij in 1970 zonder gêne weten
dat hij zich daar vóór 1940 nooit had gewaagd: hij had gehoord dat er geen
verkeerslichten waren en men er zo vlug de straat moest oversteken! Een koene
sprong in het nat, dat was niets voor Van Riel: zwemmen was gevaarlijk, vond men
bij hem thuis. Men begrijpe mij goed. Van Riel was zeker geen doetje, om geen
ander woord te gebruiken en, al werd er jong iets in hem afgesneden, ook niet
vergaand gefrustreerd. Maar de grote kracht die in hem was, werd zorgvuldig zo
niet een beetje angstig in bedwang gehouden. Hij ging nu eenmaal, zoals een van
zijn oudste vrienden heeft opgemerkt, met een pantsering door het leven. Ruimte
was er zo alleen voor langzame, geleidelijke, beheerste ontplooiing. Schoksgewijs
kon het niet gaan.
Over de feiten kunnen wij verder kort zijn. De eerste studierichting, klassieke
letteren, werd al na zeven maanden opgegeven. Na een even reëel als vermakelijk
advies van zijn hoogleraar in het Grieks, Vürtheim, die hem te eerzuchtig, en détail
te weinig ijverig, en vooral ook te lucullisch vond voor het bescheiden leraarschap:
‘je kunt het met een kwart van de inspanning in elk ander vak verder brengen!’,
zwaaide Van Riel naar de rechten om. De rechtenstudie, met daarbij nog colleges
in onder meer wijsbegeerte en archeologie (ook een levenslange interesse) liep
vlot. Ze werd onderbroken door drie maanden militaire dienst, als aspirant-vaandrig
bij de luchtdoelartillerie, formeel eindigend met afkeuring wegens een hartkwaal,
maar denkelijk was de ware reden van afkeuring dat men de jongen, met zijn
gruwelijke afkeer van marsen enzovoorts, totaal onbruikbaar vond. De wapenrok
was voor Van Riel meer iets om op afstand te bewonderen, gelijk hij later in de
Eerste Kamer zelf eens ruiterlijk toegaf, uiteraard niet zonder koketterie. Na zijn
candidaatsexamen verzorgde hij, onder leiding van de hoogleraar, De Blécourt een
bronnenuitgave, Drentse goorspraken uit de zestiende eeuw, die onder zijn eigen
naam verscheen. Eenentwintig jaar oud slaagde hij in 1928 voor zijn
doctoraalexamen, niet cum laude, maar als ik het wel heb gaf men in de jurisdische
faculteit dat judicium nooit meer sedert men het aan de grote Meijers had onthouden.
De juridische studie was vooral gekozen met het oog op een loopbaan bij het
archiefwezen; maar om mij onbekende redenen zag Van Riel daarvan af, wellicht
wegens de beperkte financiële perspectieven.
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Na een korte periode als repetitor in Leiden kwam hij als adjunct-secretaris bij de
Kamer van Koophandel in Dordrecht. Daar beviel het hem slecht en in 1930 trad hij
in dienst van de firma R. Mees & Zoonen in Rotterdam, gekozen uit circa
tweehonderd candidaten mede op grond van een gunstig grafologisch rapport. Hij
bleef bij Mees tot 1954: tot 1941 in Rotterdam, waar hij het tot procuratiehouder
bracht, zich vooral met financieel-juridische zaken bezighoudend, waarvoor hij veel
naar Duitsland moest reizen, later ook met assurantiezaken; van 1941 tot 1954 als
directeur van het kantoor in den Haag, met de leiding van de assurantieafdeling de
eerste positie bij Mees na die der firmanten. In 1954 verliet Van Riel de firma Mees,
maar hij bleef nog enige jaren adviseur.
Ik beschik over onvoldoende gegevens voor een afgewogen oordeel over Van
Riels carrière bij Mees. Meer misschien ook een onderwerp voor een
psychologisch-sociologische roman. In een beschouwing van Van Riel zelf,
opgenomen in Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, wordt het kritisch beeld
geschetst van een bankiershuis dat door zijn nog sterk negentiende-eeuws karakter
niet meer up-to-date zou zijn geweest, met grote distantie tussen de firmanten en
het personeel, met ‘het meest geantikeerde personeelsbeleid’ dat men zich kon
voorstellen en waar het vooral ook aan echte leiding, stimulerende kritiek en iedere
poging tot vorming had ontbroken. Zo had Van Riel er niet tot zijn recht kunnen
komen, en hadden zich ook wel conflicten voorgedaan. ‘Achteraf gezien is het een
volmaakt verkeerde keuze geweest [...] een beschermd geheel, er werd eigenlijk
niets van je verlangd [...] ik ben er keurig behandeld [...] maar het was er steriel.’
Nogal anders liggen de accenten in enige zuinig-afgemeten uitspraken van mr. G.H.
Hintzen, oud-firmant van Mees, opgetekend in het alleraardigst boekje van W.
Jungman: Harm van Riel. Een heer in de politiek. Volgens de heer Hintzen had Van
Riel inderdaad een scherp kritisch inzicht, grote capaciteiten, in menig opzicht heel
nuttig voor Mees, maar was hij eigenlijk, als te beschouwelijk van aard, niet echt
geschikt voor het vak van bankier. In Den Haag toonde hij zich wenig dynamisch;
dat zijn ambitie om in de firma te worden opgenomen, toentertijd alleen al onmogelijk
wegens onvoldoende eigen vermogen, niet werd vervuld, zou Van Riel als
teleurstellend hebben ervaren. De toon doet nog scherper kritiek vermoeden.
Beide visies stemmen althans hierin overeen dat Van Riel bij Mees
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niet de juiste man op de juiste plaats zou zijn geweest, al worden daar verschillende
gronden voor aangevoerd. Mede afgaand op enige indicaties van her en der wil ik
van mijn kant toevoegen dat ik meen te mogen betwijfelen of Van Riel - hoewel zich
eerder te goed dan niet goed genoeg achtend voor firmant en zeker wel in zijn
eerzucht gekrenkt doordat men hem passeerde - die positie bij Mees van harte heeft
geambieerd. Eerder lijkt mij dat hij, vrij toevallig bij Mees gekomen, ook dáár wel
graag de eerste viool had willen spelen, maar toch niet echt gedreven door het
verlangen Mees op te stoten en zelf een groot bankier te zijn. De kritiek op Mees
lijkt nauwelijks uit dépit te zijn voortgekomen; nog in dienst van Mees placht Van
Riel ook nooit veel blad voor de mond te nemen: daar was hij de man niet naar. Ik
proef een wat hautain-intellectuele distantie van Mees, een ontbreken van
identificatie, die zeker zullen hebben geïrriteerd, en vraag mij af of niet vooral dàt
aan een deelgenootschap in de weg heeft gestaan. Trouwens, meer in het algemeen
gesproken, was Van Riel, ofschoon heel aimabel als hij dat wilde, wel voldoende
gepolijst en ingetogen om geheel reçu te zijn in dat keurige wereldje van patricische
bankiers? Was hij daarvoor toch niet te veel een ongelikte beer, een enfant terrible?
Was hij niet in de wieg gelegd, in dat oerliberale nest, om in de politiek te gaan?
Het opmerkelijke is nu dat men die laatste vraag niet met een volmondig ja kan
beantwoorden, ondanks de schijn van het tegendeel. Inderdaad, in de politiek leek
Van Riel een vis in het water, en tot grote hoogte, of diepte, was hij dat ook. Men
bedenke evenwel dat hij ook in de politiek nogal toevallig terecht kwam en zeker
niet doelbewust op een politieke loopbaan heeft aangestuurd. Eenmaal in de politiek
sprak het wèl spoedig vanzelf voor hem dat hij een voorname rol zou gaan spelen.
Maar niets wijst erop dat hij in zijn jonge jaren van een grote politieke toekomst heeft
gedroomd, niets ook dat hij later heeft gebrand van ambitie om een van de
allerhoogste posten te bereiken: een ministerschap, het premierschap, de leiding
van zijn partij. Niemand zag het beter dan Van Riel; maar wilde men het toch beter
weten: tant pis! of misschien zelfs tant mieux! Zijn gelijk zou later wel blijken. ‘Ik zal
nooit een vinger voor welke positie dan ook uitsteken. Daarvoor steekt er in mij een
veel te grote ongeïnteresseerdheid.’ Doekje voor het bloeden aan een gemankeerde
ministersportefeuille? Niet of nauwelijks, zou ik menen. Minister? Geen bezwaar,
of vermoedelijk graag zelfs, maar dan moest men het wel komen vragen. Deed men
dat niet? Soit. In
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laatste aanleg lag het in de politiek niet anders dan tevoren bij Mees, zij het met
een toch wel duidelijk verschil in graad. Want dat Van Riel de politiek, in haar
historische context, van al het droevig aardse het allermeest interesseerde, dàt lijkt
buiten kijf. Daar kwam stellig bij dat men in de politiek meer naar buiten kon
schitteren. Maar voor welke politicus geldt dat niet? Welke kunstenaar kan buiten
een publiek? Zeker niet de beoefenaar van, naar het woord van Thorbecke, die
eerste aller kunsten, welke aan het regelen van den Staat is gewijd.’
De politieke belangstelling, voorzover ik weet nauwelijks manifest in de
studententijd, manifesteerde zich wel al duidelijk in de vooroorlogse jaren bij Mees
en betrof ook toen al, gestimuleerd door de vele zakenreizen naar Duitsland, niet
het minst de internationale ontwikkeling met haar militaire aspecten. Volgens eigen
mededeling van Van Riel had hij toen echter geen tijd voor politieke activiteiten.
Eveneens volgens zijn eigen zeggen had hij in de oorlog, als kenner van de Duitse
mentaliteit, nooit enige moeite om Mees regarderende zaken met Duitsers of NSB-ers
‘in de meest unverbindliche vorm af te wikkelen. Zonder ze [...] een stap tegemoet
te komen, overigens.’ Met het verzet liet hij zich echter niet in: hij vond het zo
‘ontzettend dilettantisch’ en had bovendien gehoord van zijn broer, die wel een
plaats innam in de illegaliteit, dat het zich in erg linkse richting bewoog. Eerst na de
oorlog - waarvan hij al in 1942 zou hebben voorspeld dat Duitsland hem in 1945
zou verliezen, gelet vooral op de ontwikkeling van het Amerikaanse
productiepotentieel - kreeg Van Riel actief bemoeienis met de partijpolitiek. Maar
dat hij toen popelde van verlangen om zich daarin te storten, valt niet staande te
houden. Via zijn moeder, die als hoofdbestuurslid van de oude Vrijheidsbond bij de
oprichting van de nieuwe Partij van de Vrijheid werd betrokken maar die, toen fysiek
gehandicapt, de hulp van haar zoon niet kon missen, werd hij al meteen in 1946 lid
van het dagelijks bestuur van deze nieuwe liberale partij. Zo ging dat toen nog, in
dat kleine kringetje van liberalen. En toen in 1948 de Partij van de Vrijheid en de
groep-Oud, een deel van de voormalige vrijzinnig-democraten, samen de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie constitueerden, werd aan Van Riel het
ondervoorzitterschap toevertrouwd, een functie die hij - onder het voorzitterschap
van Oud, merkwaardig duumviraat! - tot in 1963 zou vervullen. Voorts werd hij in
1946, na eerst voor een slecht verkiesbare plaats op de lijst voor de Staten van
Zuid-Holland te zijn uitgenodigd, wegens een tekort aan
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goede candidaten op nummer twee van die lijst gezet en als zodanig gekozen: ‘het
enige voorbeeld in mijn leven waarbij de deugd beloond werd.’ Enige malen herkozen
werd hij in 1954 lid van het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; hij
bekleedde die functie tot in 1970, waarna hij nog tot 1974 gewoon lid van de
Zuidhollandse Staten bleef. In 1956 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer,
waar hij van 1958 tot juni 1976 als voorzitter van de VVD-fractie optrad. Uit dien
hoofde was hij, evenals de voorzitter der Tweede-Kamerfractie, met adviserende
stem lid van het dagelijks bestuur der VVD, en wel van 1963 (toen de nieuwe regeling,
die een eind maakte aan de combinatie van partij- en fractieleiderschap, werd
ingevoerd) tot 1976. Op 3 juni 1976 legde hij het Eerste-Kamerlidmaatschap neer,
zich op negenenzestigjarige leeftijd terugtrekkend uit de actieve politiek. Als reden
gaf hij op, zich niet met het abortusbeleid van de Tweede-Kamerfractie te kunnen
verenigen; mij komt echter voor dat ook een algemeen gevoel van vermoeidheid,
van verminderde betrokkenheid bij het politiek gebeuren een rol heeft gespeeld.
Een afscheid wenste Van Riel ‘in generlei vorm’, niet wegens enig persoonlijk
gevoelen, maar gezien zijn opvatting over het leven: ‘Een mens behoort als een
schaduw te komen en te gaan en het oordeel ligt slechts, indien de betrokkene iets
van enig belang presteerde, bij de geschiedschrijving.’ Volgden nog enige jaren aan
de zijlijn, met soms nog kritische commentaren, maar niet meer met de oude kracht.
Trachten wij nu een voorlopige samenvatting te geven van wat Van Riel in en voor
de Nederlandse politiek heeft betekend, dan lijkt het, mede gelet op de beperkte
ruimte, aanbevelenswaardig om, naar het bescheiden vermogen, met Busken Huet
te luisteren naar het advies van Bagehot, die voor de beste historiestijl naar
Rembrandt verwees: ‘veel weglaten, veel overdrijven, en op een klein getal feiten
of beweegredenen veel licht te doen vallen.’
Wat allereerst vermelding verdient is dat Van Riel buitengewoon veel activiteiten
heeft ontplooid ten behoeve van zijn liberale partij, die hem daarvoor terecht, in
1977, het erelidmaatschap heeft toegekend. In dit verband vallen onder meer te
noemen de zeer tijdrovende deelneming aan bestuursvergaderingen, informeel
overleg en commissiewerk; de opstelling van nota's en memoranda; het houden
van onnoemelijk veel spreekbeurten; niet te vergeten ook het leiden van oriëntatiecur-
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sussen voor kaderleden, iets wat hij heel graag en, naar het oordeel van mij goed
bekende cursisten, schitterend deed, met meesterlijke improvisaties en soms
vlijmscherpe aanvallen, maar - echt liberaal - geenszins zijn eigen oordelen
opleggend of trachtend school te maken, integendeel ieder opwekkend zich een
eigen mening te vormen. Want Van Riel hield niet van ja-zeggers, eerder had hij
bewondering voor een tegenstander die zich niet van zijn stuk liet slaan. Dat hij zijn
partij intussen wel degelijk in een bepaalde richting trachtte te sturen, is met het
voorgaande niet in strijd. In welke richting komt nog ter sprake. Vooreerst wil ik
memoreren dat Van Riel in de VVD niet kritisch-contemplatief aan de kant stond
maar haar lange jaren met raad en daad diende, zij het zonder ooit tot
ingrijpend-hervormende initiatieven te komen en met, welbeschouwd, een zelfde
soort intellectuele distantie als bij Mees. Men leze de reeds genoemde gesprekken
met Van Tijn, waarin de VVD sine ira et studio wordt ontleed. Zichzelf opwerpen als
leider of hervormer was nu eenmaal niets voor Van Riel.
Hoe eenzijdig evenwel het bij velen bestaande beeld van de puur of overwegend
kritische waarnemer was uitgevallen, blijkt misschien het treffendst hieruit dat Van
Riel geen functie met meer plezier en voldoening heeft uitgeoefend dan die van
Gedeputeerde der Zuidhollandse Staten, naast of liever gezegd in combinatie met
zijn Eerste-Kamerlidmaatschap. Zestien jaar lang heeft hij, in het volle hoogtij van
zijn leven, een groot deel van zijn beste krachten aan het bestuur van de provincie
Zuid-Holland gewijd. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten.
Zeker in het westen des lands is de Gedeputeerde niet iemand die veel in de
publiciteit komt. Zijn ambt is echter geen sinecure en, anders - naar ik meen - dan
in de randprovincies, wordt het in het westen al geruime tijd als een volle dagtaak
beschouwd. Nu zou Van Riel niet Van Riel zijn geweest als hij zich daar niet zijn
eigen kijk op had vergund. Net als voorheen bij Mees kwam en ging hij ook als
Gedeputeerde naar zijn eigen verkiezing, vergaderingen veelal slechts bijwonend
voorzover het er ging om zijn eigen zaken, de minder belangrijke daarvan heel graag
aan zijn ambtenaren delegerend, wat niet altijd in even goede aarde viel. Maar vast
staat wel dat hij de grote lijnen scherp in het oog hield en, indien nodig, op de hoogte
was van de miniemste details. Frappant was de grondigheid waarmee hij zich in
historisch en geografisch opzicht met Zuid-Holland vertrouwd maakte, ook wat
betreft - een van zijn hobbies - de vele religieuze denomina-
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ties. Niet de geringste aantrekkelijkheid van het ambt van Gedeputeerde vormde
voor hem de daaraan verbonden automobiel met chauffeur. Een voorbeeld nemend
naar ik mij voorstel aan Thorbecke's vriend mr. James Loudon - in de jaren zestig
van de vorige eeuw Commissaris des Konings in Zuid-Holland - hem goed bekend
uit historische studie, placht hij de provincie tot in haar uithoeken te doorkruisen,
zich overal in de plaatselijke omstandigheden verdiepend en zich vele bekenden
makend. In de hem toevertrouwde ‘portefeuilles’ kwam tot uiting dat, in de lijn ook
van zijn carrière bij Mees, zijn interesse sterk in het financieel-economisch vlak lag:
gedurende zijn gehele ambtsperiode was hij belast met de financiële en de personele
zaken, waaraan later nog werkgelegenheid, industrialisatie en planologie werden
toegevoegd. Sedert 1963 had hij voorts het toezicht op de bouw van het nieuwe
Provinciehuis, waarvan het derde en laatste deel in 1975 gereed kwam, een
bezigheid die hij met veel genoegen heeft verricht. Bepaald niet het prototype van
de ‘team-worker’ - in zijn chaotisch-snelle werkwijze voor zijn personeel en
secretaresses vaak een beproeving - had hij nochtans een heel goede
verstandhouding met zijn mede-Gedeputeerden, niet het minst met de socialisten
mevrouw mr. Chr. A. de Ruyter-De Zeeuw en dr. J.P. van Praag, die hem beiden
bijzonder waardeerden, zeker ook wegens zijn oprechte collegialiteit en gevoel van
verantwoordelijkheid.
Tussen het lidmaatschap der Staten en dat van de Eerste Kamer (waar hij in de
VVD-fractie sinds 1956 buitenlandse zaken en defensie voor zijn rekening nam,
sedert 1958 optrad als woordvoerder bij de algemene politieke beschouwingen en
voorts frequent intervenieerde over onderwijs, archiefwet, monumentenzorg,
economische onderwerpen en zo meer) bestond voor Van Riel een essentiële
organische band. Niet slechts in die bloot-formele zin dat krachtens de Grondwet
de Eerste Kamer door de Provinciale Staten wordt gekozen, maar vooral in dit
substantiële opzicht dat aldus, in zijn zienswijze, aan de Eerste Kamer meer dan
aan de Tweede een democratisch karakter werd gegeven. Paradoxaal standpunt,
ogenschijnlijk, voor een volgeling van Thorbecke, die immers zelf korte metten met
de Eerste Kamer had willen maken, haar ‘zonder grond en zonder doel’ achtend.
Naar mij dunkt niet zonder grond evenwel is Van Riel steeds met klem blijven betogen
dat ‘de eretitel Volkskamer’ veeleer aan de Eerste dan aan de Tweede Kamer
toekwam; zulks in het licht van de, door Thorbecke niet voorziene en
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niet gewilde, feitelijke ontwikkeling, die al sedert circa 1885 aan de partijbesturen
een overwegende invloed op de candidaatstelling voor de Tweede Kamer had
verschaft. ‘Nog te veel wordt vandaag de dag,’ aldus Van Riel op 13 december 1960
in de Eerste Kamer, ‘een zekere heiligheid gezien in een rechtstreekse verkiezing,
die op zichzelf niets te betekenen heeft, alleen omdat wij in Nederland geen primaries
hebben en men dikwijls maar niet te diep in de vraag moet treden hoeveel mensen
eigenlijk uitmaken wie er lid van de Tweede Kamer wordt [...] Onder die
omstandigheden kan men inderdaad en geenszins bij wijze van grap volhouden dat
de Eerste Kamer, die door de Provinciale Staten wordt gekozen, in haar voor een
zeer groot gedeelte bestaande onafhankelijkheid van de partijapparaten in wezen
op het ogenblik iets rechtstreekser de publieke opinie weergeeft.’ Overigens heet
het in Van Riels laatste boek dat de bedoelde situatie zich ‘tot betrekkelijk kort
geleden’ had voorgedaan en ook afgezien van deze tijdsbeperking valt er wel iets
op zijn voorstelling van zaken af te dingen. In ieder geval bevinden wij ons hier bij
een hoofdelement, zo niet de kern van Van Riels politieke denken. Alvorens daarop
iets nader in te gaan, veroorloven wij ons echte een kleine uitweiding.
Harm van Riel was een politicus van de intellectuele soort maar nochtans eerder,
dunkt mij, praktiserend politicus dan politiek theoreticus. Ondanks de eminente
intellectuele gaven evenmin als bijvoorbeeld Clemenceau, Bismarck, Kuyper, het
echte type van de intellectueel in de politiek. Men heeft wel gemeend dat hij beter
geleerde had kunnen worden en dan met gedegener publicaties wellicht een
blijvender invloed had kunnen uitoefenen. Daarmee sloeg men de plank geheel en
al mis. Zelf heeft Van Riel - en al veel vroeger de lucide professor Vürtheim - het
beter gezien. Vergis ik mij niet, dan heeft hij in een rake karakteristiek van Thorbecke,
onbewust zo niet bewust mede zichzelf op het oog gehad: ‘Dat Thorbecke te veel
een man van actie was om zich constant bezig te houden met het schrijven van
geleerde boeken is iets waarmee het Vaderland zich gelukkig kan prijzen. Zijn gehele
wijze van werken en zijn karakter leenden zich nu eenmaal meer voor de praktijk
des levens dan voor permanente aanwezigheid onder de studeerlamp.’ Treffender
nog een volgende zin, wel niet zonder zinspeling op de eigen tijd bij Mees: ‘Voor
het vak van zakenman of bankier, waarvoor hij meer dan ruimschoots de intellectuele
gave had, mangelde het hem aan voldoende innerlijke rust.’ In ieder geval heeft
Van Riel nooit
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stelselmatig en uitvoerig een exposé van zijn politieke denkbeelden neergeschreven.
Wij beschikken zelfs niet over een geschrift van zijn hand dat, ‘de verhoudingen in
acht genomen,’ met Over het hedendaagsche staatsburgerschap of de Narede kan
worden vergeleken; ‘de verhoudingen in acht genomen’: immers een figuur ‘van het
tweede plan, zoals ik er een ben in mijn eigen ogen’, maar die tot goed begrip wèl
meteen te verstaan gaf dat de ‘eerlijke en gortdroge mémoires’ van Drees deze
politicus evenzeer als zodanig kwalificeerden! Voor de kennis van Van Riels politieke
denken zijn wij aldus op verspreide plaatsen in zijn redevoeringen en publicaties,
naast uitlatingen in particuliere kring, aangewezen. Het meest verhelderend in een
aantal opzichten is zijn laatste boek, dat echter niet meer het niveau heeft waarop
hij zich in vroeger jaren bewoog.
Een zorgvuldig afgewogen politieke plaatsbepaling van Van Riel zal eerst mogelijk
zijn na studie van zijn omvangrijke schriftelijke nalatenschap, welke aan het
Algemeen Rijksarchief is overgedragen. Vooralsnog moet met de ruwe schets van
een enkele hoofdlijn worden volstaan. Vooropgesteld zij dat zich bij Van Riel naar
mijn gevoelen al omstreeks 1970 en vooral na 1975 een zekere verschraling zo niet
verstarring van zijn denken en gevoelens begon te manifesteren, wel grotendeels
aan fysieke verzwakking en met name een hinderlijke hardhorendheid toe te
schrijven. Ik zie vooral, naast achteruitgang van het eens zo machtig geheugen,
een vermindering van het vermogen tot subtiele nuancering, overigens zonder dat
dit tot een fundamentele wijziging van standpunt heeft geleid. Iets dergelijks geldt
voor de gemoedsgesteldheid: toenemende melancholie, toenemende accentuering
van de ‘algemene doelloosheid’ van het leven en de dingen, van 's mensen gevallen
staat zelfs, maar toch geen volstrekte wanhoop: tot het einde toe een steeds weer
opflikkerend vertrouwen in wel geen beter, maar toch redelijke toekomst voor de
vrije wereld, met alleen minder bedwongen, ook wel geestlozer aversie van alle
soorten wereldverbeteraars. Verwaarlozen wij met Spinoza deze algemeen
menselijke zwakheden: falende beheersing van de nooit geheel overwonnen
levensangst, of, wat hetzelfde is, verlies van zelfvertrouwen en dus allerminst de
wel veronderstelde late ontluiking van religieuze gevoelens, eerder het tegendeel
daarvan - verwaarlozen wij deze verzwakking van geestkracht in een nogal vroeg
oude man, dan kan, de draad weer opgevat, het volgende worden opgemerkt.
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In een meesterlijke beschouwing over Shakespeare heeft Egon Friedell ons eraan
herinnerd dat de mensen het licht zoeken, maar altijd aan de horizon, waar het niet
te vinden is. Het licht is namelijk ‘unter ihnen, neben ihnen, in ihnen. Da aber suchen
sie es niemals. Ein Dichter, denken sie, musz aufsteigen wie eine ferne blendende
Prachtsonne, in blutigroten pompösen Farben. Es gibt aber keine ‘pompösen Dichter’.
Die echten Dichter gehen immer inkognito umher wie die Könige in den Anekdoten.
Sie sprechen mit dem Volk, das Volk antwortet ihnen kaum und sieht an ihnen
vorbei. Später kommt dann einer und erklärt den Leuten, wer das eigentlich gewesen
sei. Aber inzwischen hat sich der verkleidete König längst davon gemacht.’ De
vergelijking is hoog gegrepen, ik besef het. Zelfs een dichterlijk genie kost het de
grootste moeite met zijn eigen ogen te kijken en Harm van Riel was zeker geen
genie. Maar meer toch dan de meesten van ons had hij iets van de onbevangenheid
van het kind behouden, dat als een dichter op zoek naar de waarheid is - om dan
dikwijls van een koude kermis thuis te komen. Verkleed in zijn morsig-ouderwetse
plunje, incognito voor de progressieve goegemeente, zag deze eigenzinnige kleine
man scherper en verder dan misschien welke politicus ook. Wie zou bijvoorbeeld
durven twijfelen of onze politieke partijen, onze rechtstreekse verkiezingen, onze
brave Tweede Kamer eigenlijk wel zo heel veel met democratie te maken hebben?
Zeker niet de meerderheid van die Tweede Kamer zelf!
Nu zou het een misverstand zijn te menen dat Van Riel er actief op uit was om
ons kiesstelsel te wijzigen. Hij liep wel eens rond met gedachten over hervorming
van de parlementaire democratie, over versterking van rol en bezetting der Eerste
Kamer, ook wel over decentralisatie, met delegatie van vooral financiële bevoegdheid
en verantwoordelijkheid van Rijk naar provincie en gemeente, maar achtte de tijd
voor een en ander nog niet rijp. Eerst zou zich een andere ontwikkeling moeten
voltrekken, die hij - niet zonder enig succes, zou ik menen - zoveel mogelijk trachtte
te bevorderen en die inmiddels, precies zoals tot haast op het percentage door hem
voorspeld, reeds een eindweegs op gang is gekomen, ofschoon de definitieve
uitkomst nog onzeker blijft. Die ontwikkeling is een liberale ontwikkeling, waarbij
men bedenke dat het woord liberaal meer dan één betekenis heeft. Zonder zelf ooit
een scherp onderscheid te maken en niet steeds even consequent hanteerde Van
Riel het door elkaar in twee betekenissen: soms in
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de aloude zin van vrij, ruim en open van geest, waarin Huizinga het woord liberaal
weer ‘tot oude waardigheid’ had willen herstellen, maar toch overwegend in een
historisch-sociologische zin, die door zijn kijk op de historie werd bepaald; niet in
een derde, moderne betekenis die vooral het woord ‘liberal’ in de Angelsaksische
wereld heeft gekregen, politiek ergens tussen links-liberaal en sociaal-democratisch
in, met vaak een levensbeschouwelijke lading: liberalisme in deze derde betekenis
placht Van Riel eerder te associëren aan het katheder-socialisme.
De verleiding is groot maar moet hier worden bedwongen om het historisch denken
van Van Riel met enige grondigheid te analyseren. Niets boeide hem meer dan de
historie, veelal sterk in samenhang met de contemporaine politiek. Niet dat hij de
geschiedenis ‘in opdracht van het heden’ trachtte te interpreteren. Als bij Huizinga
was er de duidelijke behoefte aan het directe contact met het verleden, aan de
evocatie van hoe het werkelijk was geweest: ‘Als ik bijvoorbeeld De Stem uit Breda
van 1883 wens te consulteren, dan heeft het lettertype, de vochtige reuk van het
papier, de manier van opmaken wel degelijk invloed; dat brengt voor mij iets van
de aard en het cachet van de tijd met zich mee.’ Geen geloof aan ideologische
constructies waarmee verleden en heden in dienst van een betere toekomst worden
gesteld. Veeleer van oordeel dat er ‘in wezen’ nooit iets nieuws onder de zon zou
zijn. Wel echter overtuigd van het bestaan van min of meer wetmatige processen,
zij het door onvoorspelbare incidentele factoren - als het verschijnen van een Lenin
of een Hitler - versneld of doorkruist. Daarbij zozeer een primaat aan de economische
factor toekennend dat hij zijn geschiedopvatting - in expliciete tegenstelling tot zijn
politieke overtuiging - wel als ‘marxistisch’ bestempelde, te verstaan dan, om zo te
zeggen, in een neutrale, ondogmatische zin. Begrijpelijk in dit licht dat hij jarenlang
een enthousiast voorzitter was van de Vereniging Het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief, die hem bij zijn afscheid in die functie, in 1977, met
een indrukwekkend liber amicorum heeft geëerd. Achterwege moet hier eveneens
blijven een beschouwing van zijn historische geschriften, merendeels van beperkte
omvang. De in zijn ouderdom geschreven lijviger Geschiedenis der Provinciale
Staten van Zuid-Holland en de Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in
de negentiende eeuw, die ikzelf na zijn dood heb mogen bezorgen, ontberen onder
meer compositorische kracht, al zijn ze onschatbaar voor kennis van de auteur en
de visie op zijn onderwerp, wat het laatste boek aangaat
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met name Thorbecke. Het meest geslaagd acht ik een in 1954 gepubliceerd artikel
Engelse parlementsverkiezingen in het laatste deel van de achttiende eeuw, zeer
doorwrocht, en met echt historisch gevoel geschreven. Het lidmaatschap van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in 1958 verkregen, zou misschien enkel
reeds op grond van dit artikel zijn verdiend.
Maar keren wij ijlings terug tot het liberalisme. In de visie van Van Riel was dit de
primair door economische factoren bepaalde emancipatiebeweging van de kleine
tot gegoede burgerij - en niet te vergeten de boerenstand - in het negentiende-eeuws
Europa, gericht op verwerving van politieke invloed naast economische en geestelijke
vrijheid, waarvan al jaren vóór Marx onze Thorbecke de onafwendbaarheid had
vastgesteld. Dat deze ontwikkeling echter noodwendig haar vervolg in de vorming
van een socialistische maatschappij zou vinden, achtte Van Riel niet bewezen en
in ieder geval weigerde hij zich daarbij neer te leggen. Weliswaar had het
emancipatiestreven ook de arbeidersklasse in zijn ban gekregen, maar dit behoefde
niet te leiden tot liquidatie van het kapitalisme. Integendeel kon men afdoende aan
de gerechtvaardigde verlangens van de arbeiders tegemoet komen door hun, naast
de grote algemene welvaart die het kapitalistische productiestelsel verschafte, een
redelijke mate van medezeggenschap in de bedrijven toe te kennen, terwijl met een
modern onderwijssysteem de sociale mobiliteit sterk kon worden vergroot. In de
politiek ging het er nu om, met name de beter gesitueerde arbeider voor deze
ontwikkeling te winnen en voor een liberale partij als de VVD was het zaak een
doorbraak in deze zin te bewerkstelligen. De eenvoudige, hardwerkende Nederlander
achter de VVD te krijgen, in de overtuiging dat ‘ideologische’ en ‘intellectuele’
constructies als het socialisme die Nederlander au fond heel weinig meer te zeggen
hadden, dàt was het voornaamste politieke streven van Van Riel. Dat bij deze
ontwikkeling het accent niet het sterkst zou komen te liggen op de zuiverheid van
‘de liberale beginselen’, die hartezorg van de liberale linkervleugel, ontsnapte
geenszins aan de aandacht van Van Riel. Was hij in zijn hart dan inderdaad toch
meer een conservatief, die weinig om die beginselen maalde zo niet er juist op
aanstuurde dat ze in een grotere volkspartij naar een onschadelijke achtergrond
zouden worden gedrongen? Sterker nog: was hij misschien niet zelfs een
valsemunter, een paard van Troje, een man die zich met verraderlijke bedoelingen
van een machtspositie in die liberale partij had meester ge-
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maakt? Want dat Van Riel nogal wat partijgenoten soms ongemeen irriteerde, en
dan vooral om zijn vermeend conservatisme dan wel opportunisme, staat wel vast.
Met een poging, op dit punt enige helderheid te verschaffen, moge dit levensbericht
worden afgerond.
In ons hereditair vertheologiseerde land heeft het woord conservatief van lieverlee
een sterke bijklank van zondigheid gekregen. Er behoort hier tegenwoordig een
zekere moed toe, zich in de politiek als conservatief op te werpen. Daarentegen
staat het progressief thans haast in reuk van heiligheid. Het is nu niet om Van Riel
van zonde vrij te pleiten, nog minder om hem een plaats op de heiligenkalender te
bezorgen, dat ik wil vaststellen dat hij niet of nauwelijks als conservatief in een
geijkte politieke zin kan worden aangemerkt. Of men, met Van Riel, het politiek
conservatisme op meer gebruikelijke wijze opvat als gebonden enerzijds aan een
veelal religieus gekleurde ideologie die zich keert tegen een nieuwe maatschappelijke
ontwikkeling, en anderzijds aan ‘zekere uiterlijke voorwaarden’ (als met name een
gegoede en gelovige boerenstand die aanleunt tegen een aristocratie), dan wel,
met dr. E.H. Kossmann in zijn in 1980 uitgesproken Huizinga-lezing, het
conservatieve denken door de eeuwen heen dezelfde intrinsieke kenmerken ziet
vertonen, houvast om Van Riel als een politieke conservatief te karakteriseren zie
ik hoegenaamd niet. Zelf heeft hij dat meermalen met klem uiteengezet, wel eens
opperend om die modieuze en misleidende antithese tussen zogeheten progressief
en zogeheten conservatief geheel af te schaffen aangezien zij de zaken op hun kop
zette en versluierde waar het in de huidige politieke strijd primair om gaat: om
handhaving van de particuliere ondernemingsvorm in een voor het overige alleszins
aanvaardbare, door de liberalen juist niet genoeg bevorderde sociale en economische
democratie; met andere woorden: om een geenszins conservatief maar bij uitstek
vooruitstrevend beleid, want op echte ontplooiing en groter zelfstandigheid van een
zich uitbreidende middenklasse gericht. Daartegenover kon aan het verder in
collectivistische richting sturend socialisme, met zijn gevaarlijke neiging tot inflatoire
financiering, met zijn onthullende sympathie voor de autoritaire en paternalistische
régimes in Oost-Europa, toch wel heel moeilijk dat praedicaat vooruitstrevend worden
toegekend. Ouderwetser haast nog dan het socialisme, dat tenminste bleef aansluiten
bij de feitelijke maatschappelijke ontwikkeling, zij het deze een doodlopend slop
indringend, was intussen een liberalisme à la Oud en diens volgelingen, blind of on-
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verschillig als dat was voor wat de moderne maatschappij op sociaal-economisch
gebied vereiste, doch tegelijkertijd veelal naief in zijn vriendelijke houding tegenover
het socialisme, de betekenis overschattend van wat het daarmee in de ideële sfeer
verbond: negentiende-eeuwse intellectuelen, radicalen, neoliberalen, in een
verouderd vooruitgangs-optimisme bevangen.
Dat op zijn minst in sociaal-economisch opzicht Van Riel als een onvervalste
liberaal te beschouwen is, lijkt een veilige conclusie, mede gezien de grote
gematigdheid; voorstander enerzijds van een vrije economie, van ‘la carière ouverte
aux talents’, anderzijds van ondersteuning van die talenten door modern onderwijs
en van goede sociale voorzieningen: ‘juist als wij met een vrije ondernemingsvorm
willen doorgaan, is er de noodzaak voor een wat sterker sociaal tegenwicht dan in
een iets collectivistischer maatschappij.’ Maar hoe lag het nu buiten dat
sociaal-economisch vlak? Hier raken wij aan de moeilijke kwestie van de genoemde
‘liberale beginselen’, waaromtrent ik mij in dit bestek tot nauwelijks verantwoorde
simplificatie gedwongen zie. Ik merk op dat bij Van Riel de keuze van de vrije
ondernemingsvorm een levensbeschouwelijke basis had van principieel liberale
signatuur: ‘ik hecht aan die vrije ondernemingsvorm, niet alleen uit traditionele
overwegingen, maar omdat [...] die vrije ondernemingsvorm voor mij op de een of
andere manier samenhangt met de vrijheid van beslissing in innerlijke zin, misschien
in religieuze zin, en aan de andere kant samenhangt met de vrijheid van de wereld
in haar geheel.’ Tegelijk echter was er een grote huiver zo niet weerzin om het
liberalisme met een catechismus van beginselen en geloofsartikelen verder
ideologisch aan te kleden, er een alomvattende ‘moderne levensbeschouwing’ van
te maken. Het liberalisme is geen ideologie; de ‘vrijheid van beslissing in innerlijke
zin’ duldt geen ideologie.
Het is nu vooral in dit laatste opzicht dat Van Riel zich-met Hogendorp, met zijn
grote voorbeeld Thorbecke, met Huizinga ook - van de grote meerderheid in het
liberale kamp heeft onderscheiden: in deze duidelijke distantiëring niet slechts van
het huidig liberalisme in de vorenbedoelde derde betekenis, van de ‘liberals’ dus,
maar toch eigenlijk van de hoofdstroom van het politiek liberalisme zoals zich dat
sedert het begin van de vorige eeuw, sterk beheerst door het vooruitgangsdenken,
heeft ontwikkeld. Liberaal in hart en nieren. Maar liberaal vooral in de oorspronkelijke
zin; om nog eens met Thorbecke te spreken: ‘in den
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echten, verheven zin van het woord.’ Het liberalisme opheffend boven de
tijdgebonden waan van het heden en daarbij bovenal liberaal in het besef dat
innerlijke vrijheid door geen enkel mens gemakkelijk wordt verkregen; dat men er
zelf nooit geheel in zal slagen het liberale ideaal te bereiken; en dat men dus ook
geen overdreven eisen op dit stuk aan de aanhangers van een liberale partij mag
stellen.
Harm van Riel heeft bij zijn leven veel weerstand gewekt, maar - ik citeer Arthur van
Schendel over Menno ter Braak - ‘veel de vrienden die getrouw zijn zijde hielden,’
ook toen in zijn laatste jaren wel eens twijfel moest rijzen aan de finesse van zijn
oordeelskracht. Ik kan slechts rekenschap van mijn eigen gevoelens geven. Het
zou mij echter niet verbazen daarmee ook de tolk van anderen te zijn. Falend gelijk
wij allen falen heeft Harm van Riel geproheerd ook in de politiek, naar eer en
geweten, zijn eigen koers te varen. Hoe was die koers? Hij stond in het teken van
twee Schriftwoorden. ‘In het huis mijns Vader zijn vele woningen.’ Ik hoor het Van
Riel nòg tegen mij zeggen, in een poging enige diepte te geven aan wat wij zo fraai
‘pluriformiteit’ plegen te noemen. Maar ook, en vooral: ‘oordeelt niet!’ Er is één
emotionele uitbarsting van Van Riel, op 24 april 1963 in de Eerste Kamer, die de
man ten voeten uit tekent. Men had hem, van confessionele zijde, in samenhang
met zijn te verfoeien historisch relativisme een gemis van normatief besef verweten.
Men zou het geladen, geïmproviseerde antwoord van Van Riel, ruim twee kolom
van de Handelingen, in zijn geheel moeten lezen. Ik moet hier met een passage
volstaan. Hij stond op het punt naar het Provinciehuis te vertrekken, maar moest
dìt toch even kwijt. Historisch relativist was hij inderdaad, althans in die zin ‘dat men
de dingen altijd in het licht van de omstandigheden waarin zij gebeuren, moet
bekijken [...Maar dat] heeft er niets mee te maken, of men al dan niet normatieve
criteria wil aanleggen. Dat staat er naast. Ik ben persoonlijk een voorstander van
een historisch relativisme dat aan alle daden normatieve criteria wil aanleggen,
maar ik ben in de meeste gevallen te beschaamd en vind mijn oordeel te onzeker
om over wat anderen in het verleden gezegd, gedaan of gedacht hebben, een
oordeel te vellen [...] Ik durf te oordelen over politieke situaties - dan kan ik mij ook
vergissen - waarvoor ik verantwoordelijk ben, maar ik oordeel nooit over situaties
waarvoor ik geen enkele verantwoordelijkheid kan en mag dragen. Dat is dezelfde
reden [...] waarom ik mij veroorloof, min of meer emotioneel te
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reageren, wanneer men [...] in de zaak van het al of niet gebruiken van de atoombom
zo betrekkelijk lichtvaardig ethische redeneringen op touw zet, wanneer men geen
splinter verantwoordelijkheid draagt en zeker weet dat men nooit een splinter
verantwoordelijkheid dragen zal. Het is juist de hoogschatting van het normatieve
en van de ethiek die maakt dat ik zeg: Haal dit in deze smerige wereld en met ons
eigen toch ook lang niet vlekkeloze denken en voelen er maar liever niet bij, haal
het er zeker niet bij als emotioneel object om aanhang te winnen en haal het er nooit
bij om jezelf op een voetstuk tegenover een ander te plaatsen.’ Dat kon men in zijn
zak steken, aan confessionele zijde.
Op 13 december 1980 is Harm van Riel, na langdurige ziekte en verzwakt maar
helder van geest, de laatste maanden veel met zijn gedachten en gevoelens in het
Emmen van zijn jongensjaren, in zijn flat in den Haag gestorven. Op 18 december,
een mooie zonnige dag, hebben wij hem in Assen, de hoofdstad van zijn geliefde
Drenthe, in de Drentse aarde begraven. Ons land heeft een zuiver en trouw dienaar
in hem verloren, wie het in de politiek niet primair om macht, maar om de waarheid
was begonnen. Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar de toon lijkt nog een
transponering te vragen. Niet zonder ironie was Van Riel, wars van emphase, veeleer
een man van het understatement. Er is een ironisch zelfportret van Du Perron, aan
wie Van Riel, in zijn franctireurschap en trouwens ook zijn uiterlijke gestalte, mij
meer dan eens deed denken. Ik besluit met enige regels uit die Epitaaf van Du
Perron:
Zij die hem lieven, moeten niet verwijlen
bij de beloften die zijn jeugd hun gaf;
hij was, al waren giftig vaak zijn pijlen,
niet altijd ijdel, en niet altijd laf.

's-Gravenhage, 20 augustus 1983
J.G. BRUGGEMAN

Voornaamste geschriften
Ofschoon niet in de strikte zin publicaties van Van Riel zelf, mogen eerst twee
boeken genoemd worden waaraan hij belangrijke tekstuele bijdragen heeft geleverd
van vooral autobiografische aard en waaruit het een en ander voor dit levensbericht
is geput:
Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn. Amsterdam, 1970 (dit boek bevat
door Van Riel geautoriseerde teksten van uitvoerige met hem gevoerde gesprekken).
W. Jungman, Harm van Riel. Een heer van stand in de Nederlandse politiek.
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Haarlem, 1981; naast een bloemlezing uit de redevoeringen van Van Riel in de
Eerste Kamer bevat dit boek onder meer de tekst van de door hem mondeling
opgehaalde Herinneringen aan Hoofddorp (1907-1916).

Afzonderlijke publicaties
Goorspraken van Drenthe 1563-1565, uitgegeven door H. van Riel. 's-Gravenhage,
1928 (Werken der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvaderlandsche
recht 2:22. Oud-Vaderlandse rechtsbronnen).
Geschiedenis der Provinciale Staten van Zuid-Holland 1850-1914. 's-Gravenhage,
Provinciale Saten van Zuid-Holland, 1977-1979 (in 1977 verscheen dit eerste deel
van een vijfdelige publicatie, verder bestaande uit Van Riel's bewerking van de
Handelingen van de Provinciale Staten van Zuid-Holland).
Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw. Assen,
1982 (postuum; bezorgd door J.G. Bruggeman).

Artikelen
Onvermeld in dit overzicht blijven nog een groot aantal artikelen, veelal van efemere,
actueel-politieke aard, verschenen in dag- en weekbladen en in vaak moeilijk
vindbare periodieken met beperkte circulatie. Niet uitgesloten is dat ook enige meer
substantiële artikelen niet zijn opgespoord.
Voorzitter van de VVD in Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten, Rotterdam,
1951, p.243-253.
Engelse parlementsverkiezingen in het laatste deel van de achttiende eeuw in
Tijdschrift voor Geschiedenis 67, 1954, p.289-315.
Les finances provinciales néerlandaises in Bulletin de la Société belge d'Etudes
et d'Expansion 169, 1956, p.103-109.
Jacques Mallet du Pan, politiek publicist 1749-1800 in Liberaal Reveil 1:3, 1956,
p.49-57.
Hoe Koning Willem I de uitgifte van staatsleningen financiëerde in Jaarboek
Amstelodamum 48, 1956, p.210-235.
Modern cultureel liberalisme in Enige aspecten van het moderne liberalisme,
Leiden, 1958, p.85-105.
Vijf decennia jaarboek Amstelodamum in Jaarboek Amstelodamum 50, 1958,
p.1-22.
Schuld en boete in Liberaal Reveil 5:1, 1960, p.8-18.
Politieke partij en beginsel in 1962 in Liberale gedachten. Een bundel opstellen
aangeboden aan prof. mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste
verjaardag. Rotterdam, 1963, p.44-55.
In memoriam mr. Herman Carel Hintzen 1892-1964 in Rotterdams Jaarboekje
1965, p.224-228.
Overheid en recreatie in Tijdschrift Bosbouw, september 1968, p.339-343.
Prof. dr. I.J. Brugmans in Economisch en Sociaal-historisch Jaarboek 34, 1971,
p.1-3.
Ernst Heldrings dagboek en herinneringen in Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 86, 1971, p.218-226.
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In memoriam mr. A.M. de Jong in Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 86, 1971, p.235-236.
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Toen ik een jongen was ... Herinneringen aan Drenthe in Emmer Courant, 30
augustus-12 oktober 1972 (reeks van zeventien artikelen).
Moraal en buitenlandse politiek in Internationale Spectator 27, 1973, p.461-463.
Over het Handboek der geschiedenis van het vaderland door mr. Groen van
Prinsterer in Tot vrijheid geroepen 22, 1976, p.115-118.
Dr. Isabella Henriette van Eeghen, persoon en wetenschappelijke betekenis in
Jaarboek Amstelodamum 70, 1978, p.9-16.
Iets over de wordingsgeschiedenis van Amsterdam in Jaarboek Amstelodamum
70, 1978, p.17-33.
Herdenking van de slag bij Ane in Nieuwe Drentse Volksalmanak 95, 1978, p.7-25.
Aantekeningen naar aanleiding van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden
in de tweede wereldoorlog in Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 93, 1978, p.483-501.
Voorkeur voor een permanente samenwerking met het CDA in Liberaal Reveil
19:3, 1978, p.15-17.

Boekbesprekingen
Enige tientallen boekbesprekingen en -aankondigingen, met name in het Maandblad
van het Genootschap Amstelodamum over de periode 1950-1979 zijn hier niet
opgenomen. Alleen enkele met een sterk persoonlijk karakter zijn hier geregistreerd.
I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, dl. I en II in Maandblad
Amstelodamum 52, 1965, p.94-96.
Otto Nübel, Pompejus Occo 1483 bis 1547 Fuggerfaktor in Amsterdam in
Maandblad Amstelodamum 60, 1973, p.69-71.
M.G. Buist, At spes non fracta. Hope & Co. 1770-1815 in Maandblad
Amstelodamum 61, 1974, p.117-120.
G. van Hall, Ervaringen van een Amsterdammer in Maandblad Amstelodamum
63, 1976, p.94-96.
I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725, dl. III-V in Maandblad
Amstelodamum 66, 1979, p.116-118.
G. Puchinger, Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en geschriften in Liberaal Reveil 20:4,
1979, p.28-30.
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Hendrik Willem van Tricht
Arnhem 19 november 1897 - Velp 25 augustus 1982
Hendrik Willem (Hein), zoon van Aleid Gerhard van Tricht en Johanna Maria ter
Haar, was de jongste van zes kinderen. Zijn vader, van beroep officier, vertaalde in
1
zijn vrije tijd Dickens en Thackeray. Taalvermogen was vanzelfsprekend in de
familie. Misschien kwam het daardoor dat de gaven van het nakomertje nauwelijks
opvielen. De toekomstige biograaf van Hooft, de geleerde met de zorgvuldige eigen
stijl, kreeg tot zijn negende geen kans behoorlijk met inkt te schrijven. Van
potloodscholen werd hij overgepoot op inktscholen, want bij het beroep van zijn
vader hoorden vele overplaatsingen. Tussen 1897 en 1910 zwierf de jongste mee
van Arnhem naar Breda, naar Assen, naar Amsterdam, naar Haarlem.
Amsterdam bracht hem het eerste bewuste contact met cultuur: Rembrandtfeesten
in 1906, De Ruyter-feesten in 1907, officiële plaatsen in de Stadsschouwburg,
artistieke vrienden van een oudere broer, artistieke ouders van schoolvriendjes.
Maar in Amsterdam, in 1908, stierf zijn moeder, een verlies dat zijn hele leven heeft
beïnvloed.
Er volgden moeilijke jaren. In Haarlem kwam hij op de verkeerde school in de
verkeerde klas. Toch haalde hij het gymnasium, voelde zich daar op zijn plaats en
toen werd hij ziek. Nauwelijks was hij na een lange rustkuur genezen, of zijn oude
vader, gepensioneerd, verhuisde met hem en de oudste dochter naar Renkum. Hein
had twee schooljaren verloren, ging daarom niet naar het Arnhemse gymnasium,
maar fietste dagelijks de Wageningse Berg op en af naar de HBS in Wageningen.
Op deze school werd eindelijk iets van zijn aanleg ontdekt door de leraar Duits,
Emmens, die hem ook de weg wees naar de filosofie. Heins vermogen tot leiding
geven bleek uit zijn voorzitterschap van de schoolvereniging, twee jaar achtereen.
Hij voelde zich op zijn plaats in het Gelders buitenleven en in een bevriend gezin
waar gemusiceerd werd.
Toch kende hij zichzelf nog niet. Hij wilde dokter worden, zoals de enige broer
2
die zich over hem placht te ontfermen. Of musicus. Voor beide beroepen werd hij
fysiek niet sterk genoeg geacht. Hij besloot letteren te gaan studeren ‘in de
verwachting,’ zo schreef hij, ‘ingewijd te worden in de literatuur.’ Hij deed
staatsexamen en kon in 1918 in Utrecht de studie Nederlands beginnen.
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Teleurstelling. ‘Van schone letteren geen spoor.’ Ook van geschiedenis kreeg hij
pas na het kandidaats de smaak beet. ‘Maar dat was dan ook,’ aldus zijn
3
Herinneringen, ‘cultuurgeschiedenis, één uur per week, van een stokdove Mof die
onverstaanbaar dikteerde. En toch is dat onvergetelijk geworden, het ging over het
probleem middeleeuwenrenaissance.’ Een renaissancist zou hij zijn leven lang
blijven.
In Utrecht sloot hij blijvende vriendschappen, onder anderen met dr. P.J. (Piet)
Meertens, die dit levensbericht had willen schrijven en dat helaas niet meer doen
kan. Het merkwaardige is, dat ze elkaar niet als literatoren vonden, maar als
beoefenaars van de genealogie, die Hein met wetenschappelijke nauwgezetheid
bedreef en waarvan hij als biograaf veel plezier heeft gehad.
Intussen leefde hij niet naast de werkelijkheid. Als kind had hij eens aan zijn
moeder gevraagd: ‘Vindt God het goed dat er arme mensen zijn?’ Zij was een dochter
van een vriendelijke, vrijzinnige predikant, kleindochter van Bernard ter Haar. Ze
kon niet anders dan een vaag antwoord geven: ‘Het is wel naar, maar de wereld is
nu eenmaal zo.’
Hein is altijd naar vollediger antwoorden blijven zoeken, in denken en in daden.
Hij werd lid van een vereniging tegen grootgrondbezit en enige jaren was hij een
enthousiast Barchem-ganger, adept van Van Senden, die met zijn psychisch
4
monisme blijvende invloed op hem heeft gehad. Maar door de zweverigheid van
het vroeg-twintigste-eeuwse idealisme zag hij heen. Het eerste wat Hein ooit
5
publiceerde, heette Op tegen de dierbaarheid.
Het is geen wonder dat hij Frederik van Eeden als onderwerp voor zijn proefschrift
koos en dat boek de titel gaf: Frederik van Eeden, denker en strijder. Zelf zegt hij
van deze keus: ‘Wat ik in Van Eeden zag, was ten eerste een romantisch
natuurgevoel dat met het mijne volkomen klopte; dan de [...] hang naar een leven
los van het establishment, dus ‘Walden’, en zijn voorlijke psychololgie en theologie
[...], ik bedoel zijn antitheologie, zijn mystiek.’ Het resultaat was een boek waarvan
promotor De Vooys zei, dat hij het niet begreep, maar dat hij het ‘doorleefd’ vond;
en hij gaf er cum laude voor.
Dat zal een voldoening geweest zijn voor de broer die Heins studie tot het eind
toe betaald had. Hein zelf placht niet over de eer te praten, maar over de
salarisverhoging die de doctorstitel meebracht. Die vijfhonderd gulden per jaar meer
had hij broodnodig, want hij had vier kinderen uit twee huwelijken.
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Hij trouwde de eerste keer zo jong, dat hij na zijn kandidaats al voor de klas stond.
Het bleek dat hij dat kon. Leerlingen uit die tijd schreven bij zijn overlijden, dus na
meer dan een halve eeuw, dat hij een van de weinige leraren was, van wie ze
werkelijk iets opstaken. ‘Het zat hem in de opmerkingen die hij maakte bij het
teruggeven van opstellen [...] daardoor leerden we ‘stijl’ beoordelen.’
Stijl in alle opzichten, ook in houding en gedrag, was voor Hein belangrijk.
Overigens gaf hij aan wetenschappelijk onderzoek de voorkeur boven het
leraarschap. Hij had daar meer dan éen bezwaar tegen: herhaling, laag salaris,
vermoeienis; en vooral het oppervlakkige contact met de leerlingen.
Al wat hij deed, wilde hij volledig doen, dat hoorde bij zijn stijlgevoel. Die behoefte,
grenzend aan volmaaktheidsdrang, maakte de eerste fase van een publicatie heel
moeilijk voor hem, omdat hij niet tevreden was met een voorlopige tekst vol hiaten,
maar meteen een gaaf stuk proza met inhoud voor zich wilde zien.
Ondanks alles publiceerde hij veel, vooral over Van Eeden, en zo werd hij één
van de oprichters van het Van Eeden-Genootschap. Hij kreeg genealogische
opdrachten, schreef een eenakter en van zijn artikelen over onderwijs is Het moeilijke
werken nog actueel.
In 1921 was hij aan het Christelijk Lyceum in Zeist begonnen, in 1926 kwam, hij
in Baarn bij Vor der Hake, die hij ‘een prachtig voorbeeld van een menselijke
schoolmeester’ noemde. In 1928 werd hij aan het Amsterdams Lyceum bij Gunning
benoemd. Node gaf hij het buitenleven op, maar de grote stad bood meer salaris.
Het werd ook zwaarder werk. Gunning vroeg veel van zijn leraren, en bij de strijd
om geld kwam nu ook de strijd tegen oververmoeidheid en stadslawaai. Toch dateren
uit die zwoegende tijd onvergetelijke herinneringen aan en van begaafde leerlingen.
Een van hen schreef: ‘Hij heeft destijds een groepje leerlingen die hun hart hadden
verpand aan toneelspelen, op onnavolgbare manier begeleid. Destijds hebben wij
wel beseft, hoe waardevol dat was, juist ook door zijn kritische instelling. [...]
Naderhand besef je bovendien, welke offers aan vrije tijd dit heeft gevraagd, terwijl
hij naast zijn taak als docent ook wetenschappelijk werk bleef doen.’
Hij doelde op wat Hein zelf de fijnste dag uit zijn lyceumbestaan noemde. Op 16
mei 1932, Pinsteren, speelde hij met deze bijzondere klas het eerste bedrijf van
6
Granida op Wolkenland. In costuum: ‘Op een voorjaarsavond tegen de heihelling,
zonder publiek en alle spelers
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begaafd en zo volkomen overgegeven aan hun rol als zestienjarigen zijn kunnen.
't Was Hooft, 't was prille renaissance schoonheid. ‘Siedij 't groene woudt, hoe lustich
dat het staet?’ Wel, het stond er.’
Er zou veel voortkomen uit dit spontaan gebeuren. Maar eerst moest hij terug
naar de stad, het lawaai, het te zware werk, het gehorige huis, de nachtelijke uren
aan zijn proefschrift gewijd. Hoe gelukkig de sfeer van de school in Amsterdam hem
ook maakte, hij trok weer naar Baarn, om de rust van het buitenleven terug te vinden.
Maar het contact met Vor der Hake was niet meer zo goed als vroeger, hij was hem
ontgroeid.
Zoals veel van Vor der Hake's beste leraren werd hij zelf rector. In 1940 kwam
hij aan het hoofd van het Lorentz-Lyceum in Eindhoven. Meer dan twintig jaar is hij
dat gebleven en, na een aanvankelijke ondergrondse tegenwerking, heeft hij zijn
stempel op de school gedrukt. Het is weer een leerling die zegt: ‘Door hem leerden
we een gevoel krijgen voor èchte leiding, een vol liefde bijsturen van ons zonder
uitzondering, met een grote tolerantie en een milde humor over onze zo vaak
eigenwijze meningen.’
Zijn collega proximus De Jonge - als schrijver Lou Vleugelhof - tekende zijn portret
7
in een van zijn romans. Hij laat zijn hoofdpersoon Suzan denken:
‘De rector stond bij het hek geposteerd voor de telaatkomers. Hij stond er
plichtmatig, volgens een bepaald artikel van het schoolleven, niet met hart en ziel.
Dat las Suzan uit de licht ironische trek om zijn mond, waarmee hij boven het grauwe
dagwerk een soort vraagteken zette. Of hij alles in twijfel trok; ver van zich af plaatste
om het op een afstand te bekijken, geamuseerd om de optische veranderingen.
‘ ‘Suzan,’ groette hij. In die dagelijks eendere klank kon van alles liggen: spot,
afkeer, verveling, sympathie, winter en zomer; het was moeilijk om het trefwoord te
vinden en de nuances konden uiterst subtiel zijn. Vroeger had zijn persoonlijkheid
haar altijd in de war gebracht. Het was een raadsel, aanvankelijk benauwend. Maar
toen ze les van hem had, had zij even zijn wereld afgetast met dunne gespannen
zenuwtoppen. Hij was geen raadsel dat benauwde, maar dat ruimte schiep; de
ruimte van verborgen leven, de ruimte van helder water, niet tot de bodem
verklaarbaar, maar intuïtief te benaderen. Hij was misschien een verre nazaat van
Hooft, met een ingetogen zwier, humaan en tolerant zonder halfzachtheid dank zij
zijn speelse ironie.’
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Er is maar één trek die aan dit beeld ontbreekt: de hoofse afstandelijkheid bevatte
ook een element van onzekerheid. Zijn ‘zwier’, zijn goede manieren en vooral een
bijna geaffecteerd spreken gebruikte hij vaak om meer zekerheid voor te wenden
dan hij voelde. In zijn laatste jaren was hij zich daarvan bewust, en als hij voor de
radio had gesproken, luisterde hij kritisch of zijn stem niet geaffecteerd klonk.
In Eindhoven in 1940 was dat aanvaardbaarder dan nu. In die stad vol ingenieurs
was hij, alpha en bêta tegelijk, precies het soort rector dat zich niet liet overdonderen
en zelfs een cultureel evenwicht schiep: hij gaf de stoot tot oprichting van het
Academisch Genootschap, dat nog altijd een bloeiend bestaan leidt en de
natuurwetenschappers van toneel en kunst blijft voorzien. Het is geboren uit de
oorlog. De bezetting was voor de Nederlanders na honderd jaar vrede zo'n schok,
dat ze zich op allerlei manieren op het eigene bezonnen. Zo ontstonden ook de
huislezingen, waar Van Tricht van het Lorentz-Lyceym over Hooft sprak. Zo kwam
hij ook tot zijn boekje De stereometrie van de Hollandse ziel.
Terwijl hij daarmee zich zelf en anderen duidelijk trachtte te maken wat een
Hollander was, realiseerde hij zich niet dat hij, nu over de veertig, eindelijk de man
was geworden die hij in wezen was: leider, uitdrager van cultuur, spreker, helper,
onderzoeker. Daar kwam nog iets bij. In de opzwaai van leven na de oorlog, toen
alles weer kon en vaart kreeg, vond hij een bezielende liefde, die tien jaar duurde
en voornamelijk op afstand, als een droom beleefd werd. Het sonnet Schoonheid,
een van de tweeëntwintig gepubliceerde uit vijfhonderdvijfenzeventig inzendingen
op een prijsvraag van de Maatschappij voor Letterkunde, is aan die princesse
8
lointaine gewijd. Door die inspiratie vond zijn eerbied voor renaissance en
Nederlandse eigenheid een bedding. In zijn toevluchtsoord, zijn studeerkamer op
zolder, schreef hij een leven van Hooft. Dat was voltooid, toen in 1947 bij de
Hooft-herdenkingen het Teyler-genootschap een prijsvraag uitschreef, die vroeg
om het eerste deel van Hoofts leven. Hein hoefde zijn werk maar in te sturen, wat
hij deed met een in zeventiende-eeuws Nederlands gestelde brief, en zijn manuscript
midden in een zin afbrekend, omdat hij het met de gestelde tijdsgrens niet eens
was.
De gouden medaillle gewerd hem op 3 juni 1950. Nu was hij over de vijftig en in
ruimer kring een bekend man, die lezingen hield, recensies moest schrijven,
inleidingen houden, genootschappen voorzitten. Hij
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was een goede spreker. Het eenvoudigste wat hij voorlas, boeide zijn gehoor.
Misschien kwam dat door zijn natuurlijk gezag, misschien ook door zijn argeloze
egocentrie: wat hij zei, vond of deed, zou zijn toehoorder wel interesseren. Bovendien
meende hij wat hij zei.
Wat hij niet meende, deed hij niet. Als hoofs man kon hij in de omgang beleefde
interesse voorwenden, in zijn werk wilde hij niet liegen. In 1953 kon hij een
regeringsopdracht krijgen om de scheldsonnetten van Kloos uit te geven. Dat
weigerde hij. In plaats daarvan kwam Couperus. Dat was toen ook een onderwerp
met haken en ogen, want homosexualiteit was nog een fluisterzaak. Toen het boek
af was, heeft hij het onder zich gehouden, zolang Couperus' weduwe leefde, om
haar niet te kwetsen.
In 1956 zat hij op de Pauwhof in Wassenaar Couperus-hoofdstukken te typen en
daar heb ik hem leren kennen, zoals ik in mijn roman Op de muur in een paar zinnen
9
vertel. Alleen staat daar op zijn verzoek: ‘Hij werkte fervent aan Hooft.’ Want van
zijn Couperus-studie had hij een bittere nasmaak.
Hij had het werk Louis Couperus: Een verkenning genoemd, niet ‘Een biografie’.
Hij behandelde de inhoud van Couperus' werken, verdeelde ze in drie soorten en
wees op een verband tussen Couperus' houding tegenover zijn geaardheid en de
neerslag daarvan in zijn boeken. Zo'n psychologische interpretatie was taboe in de
tijd dat de studie verscheen. De sindsdien al weer verouderde opvatting, dat het
leven van de schrijver niets met de tekst te maken had, was ‘in’. De spraakmakende
gemeente van Merlyn trachtte honend Van Trichts Couperus van de tafel te veegen.
Het verbijsterde hem. De huidige arenastijl was hem vreemd. Hij behoorde tot een
generatie en een kaste die in het publiek iemand wel de waarheid kon zeggen, maar
altijd de menselijkheid van een ander respecteerde. Voordat hij de eindredactie van
een recensie verzond, had hij wat kwetsend kon zijn eruit gehaald, al was het nog
zo geestig. In 1963 werd hem gevraagd voor de jaarvergadering van onze
Maatschappij de ochtendrede te houden. Die werd een vurig pleidooi voor het recht
op een psychologische aanpak van een literair onderwerp; hij kon verwijzen naar
de grote studies van de Fransman Mauron.
Hij was nu gepensionneerd en voor de derde keer van zijn leven kwam hij in
Amsterdam te wonen. Aanvankelijk genoot hij daarvan. Eén winter bleef hij
herdenken om de veertig concerten die hij had be-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

146
zocht. In de cursus 1963-1694 viel hij aan de Universiteit van Amsterdam in als
wetenschappelijk medewerker voor zeventiende-eeuws Nederlands. In die tijd gaf
hij ook een aantal brieven van Couperus uit en, samen met Harrry G.M. Prick, de
correspondentie Van Eeden-Van Deyssel. Naast een aantal kleinere onderzoeken,
Van Eeden en Couperus betreffend, werkte hij aan de vierdelige uitgave van het
Dagboek van Van Eeden. En toen kwam de opdracht die deze laatbloeier van zijn
tweeënzeventigste tot zijn tachtigste aan het werk heeft gehouden: het persklaar
maken en toelichten van de brieven van Hooft. Onder zijn handen werd dat meer
dan alleen filologie. Cultuurhistorische achtergronden en archivarische vondsten
maken inleiding en notenapparaat tot iets bijzonders. Dit werk bracht hem nieuwe
vrienden, een gelukkige samenwerking en een goede tijd - des te gelukkiger, toen
hij in 1968 zich weer in zijn geliefd Gelderland kon vestigen.
Het is wonderlijk, dat hij met drie chronische kwalen ver over de tachtig heeft
kunnen worden en tot het einde heeft kunnen werken en innerlijk groeien. Zijn Van
Eeden- en Van Senden-kant vond een antwoord in het beleefbaar monisme van
Inayat Khan; zijn sociaal gevoel bij het tot in ons dorp Ellecom doorgedrongen
streven naar vrede; zijn renaissance-kant in een paar nooit vergeten reizen naar
Italië en in het werken aan Hooft. Tot het laatst bleef hij zich verdiepen in literatuur,
cultuurhistorie, filosofie en muziek, ook toen de vaatkrampen die een eind aan zijn
leven zouden maken, waren begonnen. Die waren voor een ander alleen merkbaar,
doordat hij soms viel. Nog in zijn laatste weken maakte hij nieuwe vrienden onder
jonge mensen, die geschokt waren door zijn schijnbaar plotselinge dood.
‘Een der laatste werkelijk erudieten van ons land,’ schreef één van zijn vakgenoten.
‘Durf en doorzettingsvermogen,’ noemde een ander. ‘Een vasthoudendheid die
jongeren tot voorbeeld zou kunnen strekken,’ zei een derde. Een vierde: ‘...ik heb
als kenmerkend voor hem zijn humaniteit, zijn rechtschapenheid en zijn trouw leren
bewonderen. Zo'n woord als rechtschapenheid klinkt ouderwets, maar ik vind het
volkomen op hem van toepassing.’
Hij zou dat gewaardeerd hebben.
E.E. VAN TRICHT-KEESING
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Anna Johanna Dorothea de Villiers
Distrik Stellenbosch 24 Desember 1900 - Stellenbosch 1 November
1979
Teen die glooiende westelike helling van Kanonkop, wat deel vorm van 'n
heuwelreeks ten ooste van die Kaapse Vlakte en waarvandaan die aankoms van
skepe aan die burgers in die Kompanjiestyd met kanonvuur aangekondig is, lê die
wijnplaas Saxenburg, 'n ou boerdery waarvan die grondbrief in 1693 deur die
goewerneur Simon van der Stel onderteken is. Die hoë Kaaps-Hollandse herehuis,
met sy gewels en stoep (betreklik onlangs egter gesloop), het 'n wye uitsig gebied
oor die Kaapse Vlakte tot by Tafelberg in die weste en Valsbaai in die suide. Oor
die plaas het ook die ou hoofweg van Kaapstad af na Stellenbosch en ander
binnelandse dorpe geloop soos 'n slagaar van die koloniale uitbreiding en
geskiedenis. Op hierdie historiese plaas is Anna Johanna Dorothea de Villiers op
1
24 Desember 1900 gebore.
Dr. De Villiers, of dr. Anna soos sy in die omgang bekend was, was die oudste
van 'n gesin van ses dogters en twee seuns. Haar vader, George Jacob, was 'n
seun van Abraham Pieter Izak de Villiers en Anna Dorothea Wülff van die
aangrensende plaats Langverwacht. Hy was 'n man van forse gestalte, daadkragtig
en doelgerig. Sy huwelik met die saggeaarde Anna Johanna Jacoba Bester van
Riversdal is 'n romantiese verhaal wat die man teken.
In die ontwrigtende tyd van die Anglo-Boereoorlog het hy in die Oranje-Vrystaat
transportwerk gedoen en het daar op trou gestaan met 'n Vrystaatse meisie toe hy
teruggeroep is deur die berig dat die plaas Saxenburg in die mark is. Kort na sy
terugkeer egter het die meisie die verlowing uitgemaak. Dit was 'n harde slag, maar
George was vasbeslote om op die vastgestelde datum in die huwelik te tree. Hy
moes dus inderhaas 'n vrou soek. Toe die plaaslike moontlikhede niks opgelewer
het nie, is hy deur 'n vriend na Riversdal genooi en op hierdie tog het hy toevallig
met Anna Bester kennis gemaak. Sy was toe reeds losweg verloof, maar dit het
hom nie gestuit nie en reeds by die eerste ontmoeting is die saak beklink. Toe die
troudag egter op hande was, het oorstromings die verkeer en daarmee die kerklike
en familiereëlings so ontwrig dat die kerklike huwelijk nie kon deurgaan nie. Hy moes
dus op 'n burgerlike seremonie, voor die magistraat, in die huwelik bevestig word,
maar op die bestemde datum!
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Miskien was dit sy patriargale aard en tradisievastheid wat daartoe bygedra het dat
hy aan sy jong kinders huisonderwys in Hollands laat gee het, soos dit in die tyd
2
van die Kompanjie gebruiklik was en daarna nog lank voorgekom het. In die maand
Mei is jaarliks vakansie gehou en het die hele familie, vergesel van 'n tydelik in diens
genome onderwyseres, 'n kinderoppasster en 'n kok, na die Strand aan die
Valsbaaise kus verhuis.
Na vier jaar huisonderwys is die jong Anna na die Laerskool van die nabygeleë
Kuilsrivier gestuur en vervolgens na die Hoër Meisieskool Bloemhof in Stellenbosch,
waar sy in 1918 die matrikulasie-eksamen afgelê het.
Aan die Universiteit van Stellenbosch het sy daarop in 1921 die graad B.A. behaal,
met Hollands-Afrikaans en Engels as hoofvakke, en in 1924 die graad M.A., met 'n
skripsie oor Die plaas van Guido Gezelle in die Vlaamse letterkunde. In dieselfde
jaar het sy ook die Hoër Sekondêre Onderwysdiploma behaal.
Hierna, tot 1934, was sy op verskillende plekke en in verskillende hoedanighede
werksaam, wat etlike jare in die onderwys insluit: 'n paar maande op Riversdal,
waarvandaan haar moeder afkomstig was, op Oudtshoorn, wat die agtergrond vorm
van haar roman Sterker as die Noodlot, en in Wynberg by Kaapstad. Gedurende
die eerste helfte van 1927 was sy as assistente van prof. J.J. Smith verbonde aan
3
Die Afrikaanse Woordeboek en vanaf 1930 drie jaar lank as vertaalster aan die
Kantoor van Sensus en Statistiek in Pretoria.
Intussen het sy haar nagraadse studie intensief voortgesit en in 1934 onder prof.
dr. E.C. Pienaar van Stellenbosch gepromoveer op die proefskrif Die Hollandse
Taalbeweging in Suid-Afrika. Hierin word die stryd teen verengelsing deur
bevordering van Nederlands in die breë verband van opvoeding, kerk, pers en
vereniging uitvoerig beskryf en gedokumenteer; en in samehang daarmee, ook die
geleidelike splitsing van Hollands en Afrikaans aangetoon, wat gelei het tot interne
stryd en versoening en uiteindelik in 1925 tot die erkenning van Afrikaans as landstaal
naas Engels, deur insluiting van Afrikaans onder die woord ‘Hollands’ in die grondwet.
Sy lewer tewens 'n pleidooi dat die vroeë geskrifte in Hollands wat plaaslik gewortel
is, erken word as deel van die Afrikaanse letterkundige skat.
Haar promosie het die weg tot die hoër onderwys gebaan: sy het dosente in
Afrikaans aan die Pretoriase Tegniese Kollege geword en in
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1939 lektrise in die Kultuurgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria. Terwyl sy
hier werkzaam was, het sy met ingang van 1940 die pos aanvaar van prinsipale
4
van die Hugenote-Universiteitskollege in Wellington - die eerste Afrikaanse vrou
wat in dié hoedanigheid aangestel is.
As hoof van die Universiteitskollege het sy gedien in die Raad, Senaat en
Senaatsbestuur van die Universiteit van Suid-Afrika, waarvan die HUK 'n
konstituerende lid was, en in 1948 het sy die Universiteit van Suid-Afrika en die HUK
op die kongres van Ryksuniversiteite in Oxford verteenwoordig. In dieselfde jaar is
'n eredoktorsgraad in die Regte aan haar verleen deur die Universiteit van Londen.
In hierdie periode het sy ook lid geword van Die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns (1943) en van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden (1951). In 1970, tydens 'n besoek aan die VSA, is sy as blyk van erkenning
van haar dienste in Wellington, ere-alumna gemaak van die Mount Holyoke College.
Die jaar 1949 het sy bestee aan post-doktorale studie aan die Universiteite van
Gent en Leiden.
Na die sluiting van HUK in 1951 het sy na 'n kwarteeu teruggekeer na die
Woordeboek van die Afrikaanse Taal as mederedaktrise. Hier was sy werksaam tot
haar aftrede in 1966. As lid van die redaksie het sy haar steeds beywer om woorde
van kultuurhistoriese belang en terme uit die verskillende gebiede van die vrou tot
hul reg te laat kom. Haar kantversameling, waarop sy erg trots was, is gebruik as
basis vir die plaat ‘Kant’ in die Woordeboek.
In hierdie periode het sy opgetree op twee internasionale taalkongresse: in 1963
in Amsterdam met 'n referaat oor plekname van die Voortrekkers, en in 1967 in
Boekarest oor Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal.
Die literêre werk van dr. De Villiers was, eweas haar proefskrif, gerig op die
geskiedenis. In 'n vijftal historiese romans het sy sekere belangrike tydperke vanaf
die begin van die volksplantinig weer tot lewe probeer bring en daarby ook die lig
laat val op die rol van die vrou. Die romans toon nie skerp karakteruitbeelding of
dramatiese situasiekildering nie, maar hulle gee 'n tekening van sedes en gebruike,
die gees van die tyd en die uitwerking van groter gebeurtenisse op die lewe en lot
van die gewone man en vrou. Sterker as die Noodlot (1930), wat hom afspeel in die
oorgangstydperk 1882 tot 1927, is die verhaal van 'n vrou uit 'n plattelandse
omgewing, wat omstandigheidsagterstande en 'n
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liefdesteleurstelling oorwin, en haar ontwikkel deur doelgerigte keuse tussen
moontlikhede tot 'n beroepsvrou in eie reg in 'n stadskultuur. Die werk het stellig 'n
outobiografiese inslag. Die Wit Kraai (1938) het die lotgevalle van die Voortrekkers
in Natal in die jare 1834 tot 1861 tot agtergrond en is die verhaal van die legendariese
Boereverkenner Hans de Lange (Hans Dons), wat vir die Trekkers dade van redding
en roem verrig het, maar na 'n noodlottige handgemeen met 'n plaasarbeider,
hoofsaaklik deur 'n swygende en misplaaste trots voor die gereg, tot 'n tragiese
einde kom aan die galg. Hercule des Près (1947) het die vestiging van die Hugenote
aan die Kaap in 1688 tot tema en verhaal hoe Hugenoot en Hollander mekaar gevind
het in gemeenskaplike verset teen die onreëlmatige praktyke van die
bewindhebbende Kompanjiesamptenare. Purper Daeraad (1952) is die relaas van
die eerste jare van die volksplanting aan die Kaap. In Die Storm trek verby (1958)
is sy terug by die Voortrekkers in die vestigingsjare 1857-1864 van die republieke
Transvaal en die Oranje-Vrystaat en skilder sy die politieke woelinge wat gelei het
tot die Transvaalse burgeroorlog van 1864.
Twee bundels sketse word gewy aan vroue wat in die Suid-Afrikaanse geskiedenis
op die voorgrond getree het. In Vrouegalery (1962) word uit die Nederlandse tydperk
o.a. behandel Maria van Riebeeck, Augusta de Wit, dogter van die
Kommissaris-Generaal, wat haar vader in 1803 te perd op 'n landtog vergesel het
en 'n dagboek gehou het, en Catharina Aldegonda van Lier (oorl.1801), suster van
'n Kaapse dominee. Laasgenoemde was in sekere opsigte geesverwant aan twee
Voortrekkersvroue, wat hier opgeneem is, maar saam met ander uitvoeriger behandel
word in die tweede bundel Barrevoets oor die Drakensberg (1975). Hulle is Susanna
Catharina Smit (geb.1799), eggenote van die Voortrekkerpredikant Erasmus Smit
en suster van die Voortrekkerleier Gert Maritz, die vrou aan wie die woorde van die
bundeltitel ontleen is, en Dorothea Magdalena Goosen (geb.1774). Al drie vroue
het soos Hadewych en haar geesgenote van ouds gesigte gesien en stemme gehoor
in vervoerende mistieke liefdeservaringe met 'n Hemelse Bruidegom; die twee
eersgenoemdes het 'n dagboek gehou, die ander 'n manuskrip nagelaat en al drie
het geestelike verse geskryf - Catharina van Lier o.a. die gedig ‘Moet gij steeds met
onspoed strijden,’ wat opgeneem is in die Evangelische Gezangen van die
Hervormde Kerk in Nederland.
Haar historiese en kultuurhistoriese navorsing het verder neerslag
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gevind in bydraes tot verskeie publikasies, soos die Geskiedenis van Suid-Afrika,
die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner en die Suid-Afrikaanse Biografiese
Woordeboek, en in radioreekse. Van laasgenoemde het Volksgebruike uit vervloë
dae (1965) en Ons Huisvlyt (1966) in boekvorm verskyn.
Dr. De Villiers het 'n bedrywige sosiale lewe gelei. Sy was lid van verskeie
vereniginge en bestuursliggame, behalwe die reeds genoemdes, en het o.a. gedien
in die hoofdbestuur van die Suid-Afrikaanse Taalbond (oorspronklik in 1890 geestig
ter bevordering van die regte van die Hollandse taal, maar later ontwikkel tot 'n
eksaminerende liggaam ter bevordering van Afrikaans), in die bestuur van die tak
Stellenbosch van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Universiteitsvroue, in die
bestuur van die tak Stellenbosch van die Stigting Simon van der Stel (bewaring van
historiese geboue) en verder in dié van die Heemkring (bewaring van Stellenbosse
oudhede), en van die Werkgemeenskap Stellenbosch van die Afrikaanse
Skrywerskring. Sy was jare lank lid van die Beheerraad van die Huishoudkundeskool
op Riebeeck-Wes en het Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenschap en Kuns
verteenwoordig in die Werkskomitee van die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl.
Na haar aftrede het sy op Stellenbosch bly woon. Op 1 November 1979 is sy hier
oorlede en is in die plaaslike kerkhof begrawe. In haar testament het sy dié boeke
uit haar bibliotheek wat vir leksikografiese werk gebruik kan word, aan die
Woordeboek bemaak.
As persoon het dr. De Villiers veel van haar vader gehad. Sy was opgewek en
dinamies van aard met 'n eie mening en toon in gesprek en vergadering en met iets
van 'n outydse statigheid en swierige gebaar. Sy was trots op haar herkoms,
geboortegrond, taal en kultuur en het dit laat blyk in haar studie en werk. Sy het
geglo dat die intellektuele en morele peil van 'n volk in 'n groot mate bepaal word
deur die vrou. 'n Sekere lewensoptimisme was haar eie: ‘Die lewe is te kort om jou
toe te laat om ongelukkig te wees,’ laat sy een van die karakters sê in Sterker as
die Noodlot (p.150).
F.J. SNIJMAN
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Voornaamste geschriften
Die plaas van Guido Gezelle in de Vlaanmse letterkunde. 1924 (ongepubliseerde
M.A.-skripsie Universiteit van Stellenbosch).
Sterker als die noodlot. Kaapstad, 1930 (roman).
Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika in Annale van die Universiteit van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

155
Stellenbosch 14B:2, September 1936 (proefskrif D. Litt., 1934).
Die wit kraai. Bloemfontein, 1938 (roman).
Hercule des Près. Kaapstad, 1947 (roman).
Purper daeraad (Verhaal van die volksplanting aan die Kaap de Goede Hoop).
Johannesburg, 1958 (roman).
Die storm trek verby. Johannesburg, 1958 (roman).
Vrouegalery. Kaapstad, 1962.
Volksgebruike uit vervloe dae. Johannesburg, 1965 (radioreeks).
Ons huisvlyt. Johannesburg, 1966 (radioreeks).
Barrevoets oor die Drakensberg - Pioniersvroue van die neëntiende Eeu.
Johannesburg, 1975.

Bijdraes tot verskeie publikasies
Ou Hollandse geskrifte in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar,
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner 3, Kaapstad, 1950.
Ons Nederlandse voorouers en Die Afrikaanse kultuurstryd (1870-1900) in A.J.H.
van der Walt, J.A. Wiid en A.L. Geyer, Geskiedenis van Suid-Afrika 2, Kaapstad,
1951.
Certain aspects of pioneer toponomy in South Africa in the nineteenth century in
Proceedings of the Eighth International Congress on Onomastic Sciences, The
Hague, 1966.
The dictionary of the Afrikaans language in Actes du dixième Congrès International
des Linguistes 4, Bucarest, 1970.
Elizabeth Johanna Möller Conradie; Maria Margarethe Koopmans-De Wet;
Catharina Aldegonda van Lier; Elizabeth Jane Dijkman, e.a., in die Suid-Afrikaanse
Biografiese Woordeboek. Kaapstad, 1968-...
Adam Tas en ander bydraes in Stellenbosch drie eeue, Stellenbosch, 1979.

Eindnoten:
1 Biografiese besonderhede volgens Die Vrou (2, 1970, p.407 e.v.), 'n persoonlike mededeling in
Stellenbosch drie eeue (Stellenbosch, 1979, p.342) en verder volgens mededeling van familielede:
mew. Kitty Taljaard van die Strand ('n suster), mew. Lucy de Villiers van Somerset-Wes ('n
skoonsuster), en mew. Jacqueline Becker van Kaapstad ('n broerskind).
2 In 1798 was daar in die afgeleë distrik Graaff-Reinet 'n stuk of twaalf Kompanjiesdienaars,
hoofsaaklijk soldate of matrose van Nederlandse of Duitse herkoms wat ook 'n ambag soos
klere- of skoenmakery verstaan het, as huisonderwysers in die diens van burgers. Die openbare
onderwys was hoofsaaklik toevertrou aan sieketroosters, voorlesers en voorsingers in diens van
die kerk, en die leerstof het deurgaans bestaan uit die eerste beginsels van die Gereformeerde
godsdiens en van lees, skryf en dikwels en ook rekenen. Vgl. J. Hoge, Privaatskoolmeesters
aan die Kaap in die 18de eeu (in Annale van die Universiteit van Stellenbosch 12:B1, Julie 1934
en 15:B2, Junie 1937, p.17). Hierdie onderwystoestande het uiteraard 'n vaste godsdienssin,
gebrekkige algemene ontwikkeling, 'n van die Nederlands afwykende taalgebruik en individuele
selfstandigheid in die hand gewerk.
3 Die werk aan Die Afrikaanse Woordeboek, later ook genoem Woordeboek van die Afrikaanse
Taal, is in 1926 by die Nasionale Pers in Kaapstad begin, na erkenning van Afrikaans as amptelike
taal naas Engels. In 1930 is die Woordeboek-kantoor na Stellenbosch verskuif waar die werk
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sedertdien voortgesit word as staatsprojek op lang termyn onder die vleugels van die Universiteit
van Stellenbosch.
4 Die Hugenote-Universiteitskollege (HUK) was 'n universitêre inrigting vir damestudende, wat in
1896, toe die universiteit vrywel geslote was vir dames, voortgespruit het uit die
Hugenote-Seminarie. Laasgenoemde was 'n meisjeskool wat in 1874 op Gereformeerde grondslag
opgerig is deur 'n Skotse dominee in die Nederduitsch-Gereformeerde Kerk, dr. A. Murray, na
die model van die ‘Mount Holyoke Female Seminary’ in Massachussets, en met twee Amerikaanse
dames uit dié inrigting aan die hoof. 'n Stuk of tien skole van dié type is mettertyd oor die land
opgerig, o.a. Bloemhof op Stellenbosch. Toe die Universiteit van die Kaap die Goeie Hoop,
opgerig in 1873 as eksaminerende liggaam na die voorbeeld van die Universiteit van Londen,
in 1918 die Universiteit van Suid-Afrika geword het, het de HUK een van die doserende,
konstituerende universiteitskolleges geword van die eksaminerende universiteit. Teen 1950 is
aan al die konstituerende universiteitskolleges universiteitsstatus verleen, behalve aan die HUK.
Dié kollege is in 1951 gesluit, veral vanweë 'n lae studentetal, sy nabyheid aan Stellenbosch en
die omstandigheid dat dames intussen vrye toegang tot universiteite verkry het. Dit is tans 'n
opleidingskollege van die N.G. Kerk vir maatskaplike werkers. Vgl. A. de Villiers, Vrouegalery
(Kaapstad, 1962, p.70 e.v.); M. Boucher, The university of the Cape of Good Hope and the
university of South Africa 1873-1946 (Pretoria, 1974).
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Albert Theodore Carel Anthing Vogel (Albert Vogel)
's-Gravenhage 2 maart 1924 - Leiden 3 april 1982
‘Beklagen wij hem niet al te zeer, want hij heeft meer vermogen te geven, dan den
meesten onzer is toebeschikt.’
Met deze zin eindigt het levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij der
1
Nederlandsche Letterkunde voor Albert Vogel sr. na diens dood in 1933. Dezelfde
woorden zijn van toepassing op zijn zoon, de voordrachtskunstenaar Albert Vogel
jr.
Het verlies van zijn vader, op negenjarige leeftijd, was van doorslaggevende
invloed op het leven van Albert jr.; lastig, roodharig jongetje, dat spijbelde van school
om te kunnen lezen wat hem wèl interesseerde, vastbesloten in zijn vaders
voetsporen te treden.
Er is tussen beider levensloop een merkwaardige parallel ontstaan. Vader zowel
als zoon begonnen hun carrière als voordrachtskunstenaar met een tournee door
Indië, beiden overleden - op vrijwel dezelfde leeftijd - kort na hun aftreden als
algemeen voorzitter van de Haagse Kunstkring, een functie, die vader èn zoon ieder
zes jaar hebben bekleed.
De vader was afkomstig uit een familie met een militaire traditie van eeuwen.
Albert Louis Vogel (1874-1933) was officier, en hoewel ook hij op de middelbare
school al blijk gaf van zijn redenaarstalent, wijdde hij zich rond de eeuwwisseling
pas volledig aan de voordrachtskunst. Vogel sr. was een statige, imponerende man,
wiens meeslepende romantische declamatie tot volle ontplooiing kwam in
solo-voordrachten: Shakespeare's Coriolanus, Vondels Lucifer en andere klassieken.
In 1907 maakte hij een tournee door het toenmalige Nederlands-Indië en het jaar
daarop trad hij op aan het hof van koningin/dichteres Carmen Sylva van Roemenië.
In 1912 volgde een wereldtournee - de eerste door een Nederlands kunstenaar
ondernomen - door Indië, China, Japan en Amerika. In 1915 trouwde Vogel zijn
leerlinge Ellen Buwalda (geboren in 1890) die spoedig optrad naast haar man onder
de nom artistique Ellen Vareno (Roemeens voor ‘vogel’). In 1924 verscheen een
platenalbum van hen beiden met proza en poëzie van Shakespeare, Vondel,
Constantijn Huygens, Danton, Büchner, Jan Prins en Adama van Scheltema. Na
de dood van haar echtgenoot in 1933 zei Ellen Vareno het toneel echter voorgoed
vaarwel.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

157
Hun kinderen Tanja, Ellen en Albert - later respectievelijk balletdanseres, actrice en
voordrachtskunstenaar - groeiden op in het litteraire en artistieke milieu van de
Haagse Kunstkring, terwijl het grote huis aan de Scheveningse Frankenslag, waar
de familie tot 1939 woonde, immer open stond voor vrienden en kennissen als de
dichters Bloem, Nijhoff en A. Roland Holst, de schilders Jan Toorop en Han van
Meegeren, de schrijver-journalist Johan de Meester sr., en tal van anderen. Het was
in dit huis, dat Albert jr. zijn carrière startte met huisvoordrachten in besloten kring.
In 1943 debuteerde hij op negentienjarige leeftijd onder het pseudoniem Peter
van Velzen met Sophocles' Electra in de vertaling van Boutens. Het jaar daarop
moest de jongeman onderduiken voor de Duitse bezetter, doch na de bevrijding
maakte hij snel naam. ‘Zijn veelvuldig optreden in Den Haag, waar hij het presteerde
in een winter zesmaal voor een uitverkocht Diligentia op te treden, heeft hem dermate
bekendheid bezorgd, dat de Nederlandsche Regeering hem uitnoodigde voor een
2
tournee van twee maanden door Indonesië.’ Dit had plaats in mei-juni 1946; Vogel
was toen tweeëntwintig jaar.
Bij zijn terugkeer in Nederland was zijn naam als voordrachtskunstenaar gevestigd.
In de winter van datzelfde jaar oogstte hij groot succes met de voordracht van
Couperus' De verliefde ezel in Romeins kostuum. Andere hoogtepunten volgden:
Aart van der Leeuws Ik en mijn speelman, eveneens in kostuum (1949),
Shakespeare's Hamlet (1952), Tsjechows De vlinder uit De kus en andere verhalen
(1952), en natuurlijk Het stierengevecht van Albert Helman uit De rancho van de X
mysteries, Couperus' Naumachie en de Sprookjes van Andersen, Vogel na aan het
hart liggende stukken proza, die steeds in zijn programma's terugkeerden. ‘Naar
sterke poëzie en krachtig beeldend proza gaat mijn verlangen uit,’ zei hij in een
3
interview. In de jaren veertig kwamen twee platen uit met Breero van Marsman en
Rotterdam van Jan Prins.
Zijn eerste buitenlandse tournee in 1946 legde een hechte band met Indonesië,
een band, die van huis uit reeds aanwezig was; Ellen Buwalda werd geboren in het
Javaanse Semarang. In 1955, 1956 en 1970 trad hij opnieuw op in het Verre Oosten,
in 1959 maakte hij een voordrachtprogramma getiteld Tussen twee vaderlanden,
met werk van Multatuli, Vincent Mahieu, Friedericy, Jan Prins, Willem Brandt en
Max Croiset en in 1960 verscheen een plaat met Multatuli's Toespraak tot de hoofden
van Lebak uit de Max Havelaar. Vogels affiniteit met de persoon en
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het werk van Louis Couperus was deels gebaseerd op eenzelfde hartstocht voor
de gordel van smaragd.
In de jaren vijftig trad Albert Vogel op in België, Berlijn, Keulen, Aken, Kleef,
Stockholm en Rome. In 1960 las hij Nederlandse poëzie in Franse vertaling in Rome,
Napels, Beiroet, Damascus, Ankara en Istanboel en in het jaar daarop vinden we
hem in de Nederlandse Antillen met een programma van Schrijvers uit de West; de
tropische tak van onze letteren. In de jaren zestig volgde een doorbraak in zijn
carrière, die deels te maken had met een verandering in zijn privé-leven. In 1960
trouwde Vogel met Elisabeth Henriëtte van Hasselt, een intelligente en begripvolle
vrouw, die tot het einde van zijn leven een trouwe gezellin zou blijven. Samen hielden
zij in hun grote Wassenaarse woning zowel als in hun witte villa op het eiland
Mallorca een gastvrij open huis. Deze ommekeer bracht in Vogels leven een rustpunt
en tegelijk een stormachtige verandering.
Naar voorbeeld van het Oscar Wilde-programma van de Ierse acteur Michaël
Mac Liammóir in het Holland Festival van 1961 ging in het jaar daarop Vogels eerste
‘litteraire one-man-show’: Van en over Couperus in première; een
voordrachtprogramma in nieuwe stijl, waarbij de toneelkunstenaar beurtelings in en
naast het personage staat. Door middel van beschrijvende teksten, afgewisseld met
fragmenten uit het werk zelf riep Albert Vogel in passend kostuum en tegen een
suggestief décor een zo volledig mogelijk beeld op van een schrijver. Deze aanpak
was een logisch gevolg van Vogels opvattingen over voordrachtskunst, die hij in tal
4
van didactische activiteiten aan zijn publiek overdroeg.
Een acteur, aldus Vogel, kruipt met huid en haar in het personage dat hij moet
verbeelden. De tekst is voor hem slechts een onderdeel van zijn arsenaal. De
voordrachtskunstenaar is een solist, die als een cabaretartiest tegenover zijn publiek
staat en alleen zijn tekst heeft om te bezielen en uit te dragen. Een acteur beeldt
uit; een voordrachtskunstenaar roept op.
In 1963 volgde een soortgelijk programma: Portret van Andersen, en in 1966
Dagboek van Europa, brieven en dagboekfragmenten van prominente Europeanen
als Napoleon, Goethe, Trotsky, Goebbels rond het thema ‘politiek’ voor de pauze
en James Boswell, Stendhal, Rilke, Tolstoi en Camus (thema: ‘liefde’) erna. Met
dergelijke programma's trok hij in 1964 door dertien landen van Afrika en twee jaar
later bezocht hij opnieuw de Nederlandse Antillen.
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In 1966 ook ging In Vogelvlucht in première, een overzicht uit drieëndertig jaar
voordrachtskunst, beginnend met Sophocles' Electra - men herinnere zich Vogels
debuut - gevolgd door Shakespeare, Aart van der Leeuw, Vincent Mahieu, Couperus,
Andersen, Edgar Allan Poe, Garcia Lorca en Albert Helman. Het programmaboekje
bevatte tevens een grammofoonplaat met Een afscheid (uit Couperus' Der dingen
ziel), een symbolisch blijkende titel; In Vogelvlucht zou Vogels laatste grote
voordrachtsprogramma zijn. Hoewel hij hierna (in 1967) nog optrad in Montreal,
Buenos Aires, Montevideo en Rio de Janeiro en hij in 1970 zijn laatste tournee door
het Verre Oosten maakte, terwijl in 1975 de plaat Verzen van vroeger (poëzie der
Tachtigers en van Boutens, Leopold, Nijhoff, A. Roland Holst en anderen) verscheen,
kon het voordragen alléén hem niet genoeg meer boeien, en verlegde zijn interesse
zich naar het schrijven en de beeldende kunst.
In 1981 trad hij voor het laatst voor een groot publiek op bij de P.C.
Hooft-herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Enkele jaren eerder, in 1970,
was hij wegens zijn litteraire en dramatische activiteiten benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Zijn grootste bekendheid als voordrachtskunstenaar verkreeg Albert Vogel met zijn
duizenden voordrachten in binnen- en buitenland Van en over Louis Couperus.
De reden voor dit succes ligt zonder twijfel in de sterke persoonlijke verwantschap,
die hij met de schrijver voelde. Zelf afkomstig uit gegoede Haagse kringen met een
reeds eerder geschetste band met Indië, koesterde hij een eendere liefde als
Couperus voor Den Haag, ‘stad van de geblankette leugen.’
Als weinig anderen begreep Vogel de levensbehoefte van de schrijver, het leven
zèlf tot een maskerade te maken, een houding, die niet voortkwam uit werkelijke
verveeldheid met de banale alledaagse realiteit, maar die integendeel een
beschermende pose, een relativerende afstand ook betekende voor een uiterst
gevoelig, kwetsbaar mens, die slechts achter een beschuttende façade van
schijnbaar nutteloze levenskunst en dandy-eske spotternij zijn enorme creativiteit
en werkkracht de vrije loop kon laten. Typerend voor Couperus, maar evenzeer
voor Vogel zelf is de passage uit zijn Couperus-biografie waarin hij verhaalt hoe de
schrijver, op oudere leeftijd na veel omzwervingen weer in Den Haag teruggekeerd,
in het milieu van zijn jeugd ontvangen wordt:
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‘Couperus heeft altijd de neiging gehad om niet uitsluitend in kunstenaarskringen
te verkeren, hij kwam daar zelfs betrekkelijk weinig mee in aanraking, hij had steeds
de behoefte om uit zijn scheppende, artistieke wereld terug te keren in die wereld
van beschaafde, zij het soms minder interessante kringen, waar hij zich door
kinderkamer, opvoedingspatroon en omgangsvormen thuis voelde. [...] De wereld
van ‘gewone mensen’ uit zijn eigen milieu [...], die wereld ontving hem nu zeer
gaarna en dwong hem eigenlijk, misschien wel meer dan hij zelf zou willen, de rol
van de dandy-kunstenaar te spelen, de chique artiest, de creatie-Couperus te maken
zoals men die meende te kennen, om zich te kunnen handhaven. [...] Deze vrijwillig
gekozen, geforceerde houding heeft hem natuurlijk veel inspanning gekost en is
5
hem uiteindelijk ook opgebroken.’
Op Vogels eerste Indische tournee in 1946 stond De Naumachie al op het
programma. Talloze voordrachten uit het gehele oeuvre volgden in de jaren vijftig
en zestig. In 1963, 1964 en 1966 verschenen grammofoonplaten met De Naumachie,
Van en over Couperus en Een afscheid. Bij de televisiebewerkingen van De boeken
der kleine zielen (1968/1969), De stille kracht (1974) en Van oude mensen, de
dingen die voorbijgaan (1975/1976) was Albert Vogel - zij het op de verre achtergrond
- adviseur. In 1973, vijftig jaar na de dood van de schrijver, verscheen van zijn hand
6
De man met de orchidee. Het levensverhaal van Louis Couperus. Tevens
regisseerde Vogel in dat jaar samen met Luc Lutz de ‘Couperus-revue’ in de Haagse
Koninklijke Schouwburg in het kader van het aan de auteur gewijde boekenfeest.
Vanaf 1973 verschenen drie bloemlezingen, door Vogel bijeengebracht, uit Couperus'
7
werk. Maar Albert Vogel wilde - gelijk Louis Couperus - niet uitsluitend in één wereld
leven.
Van 1964 tot 1971 leidde Vogel samen met Leo Verboon de Internationale Galerij
Orez aan de Javastraat te Den Haag. De naam Orez was een omkering van Zero,
een internationale stroming in de beeldende kunst waarvan de Nederlandse variant,
de zogenaamde Nul-groep, door de galerij vertegenwoordigd werd: Armando, Henk
Peeters, Jan Hendrikse en Jan Schoonhoven. De laatste werd op de Biennale in
Sao Paolo in 1967 prijswinnaar en op slag tot ver over de grenzen beroemd.
Orez was een galerij van de avant-garde. Kunstenaars als Lucio Fontana, Yayoi
Kusama, Günther Uecker, Stanley Brouwn, Nanda Vigo en
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de bovengenoemde Nulgroep exposeerden er toen zij nog niet of nauwelijks bekend
waren.
Wereldwijde faam verkreeg het door galerij Orez georganiseerde project: Zero
op zee. Van 15 april tot en met 7 mei 1966 was er aan de Scheveningse kust een
manifestatie gepland onder die titel. De Exploïtatie Maatschappij Scheveningen trad
op als financier en vijftig kunstenaars van over de hele wereld leverden ontwerpen
in. Zero op zee moest een groots Gesamtkunstwerk worden van beeldende kunst,
litteratuur, muziek en theater, verspreid over de pier, het strand, de zee en in de
lucht.
Uiteindelijk werd het echter niet gerealiseerd. De ijle bouwsels van de
Zero-kunstenaars zouden niet bestand zijn tegen de Hollandse
weersomstandigheden en de uitvoering van de soms visionaire plannen werd de
Exploïtatie Maatschappij Scheveningen veel te kostbaar. In galerij Orez werden de
ontwerpen van de deelnemende kunstenaars tentoongesteld, maar Zero op zee
8
bleef een utopisch project.
In 1971, toen de Zero-beweging internationale bekendheid had verworven en de
beide directeuren van galerij Orez het niet eens konden worden over de te volgen
nieuwe beleidslijn, ging het duo Vogel-Verboon uiteen. Een jaar later startte aan de
Haagse Javastraat, nu onder leiding van Vogel alleen, de Internationale Projectstudio
Ornis (Grieks voor vogel). Leo Verboon begon een eigen galerij onder de naam
Orez Mobiel.
‘De voordrachtskunstenaar-galeriehouder-Couperuskenner wordt
softwareproducent,’ luidde het in een artikel over Vogels plannen in het Cultureel
Supplement van NRC/Handelsblad. Sprekend over de historie van de galerie, het
‘klassiek worden’ van Zero en de nieuwste ontwikkelingen in de beeldende kunst,
constateert Vogel: ‘In de loop der jaren zijn er nieuwe ideeën gekomen, die eigenlijk
niet meer te realiseren zijn in een kunstzaal. Land-art bijvoorbeeld: hoe moet ik een
witte krijtstreep door de Neveda-woestijn laten zien? Het creatieve element is in
galerie niet meer te realiseren. [...] De ontwikkeling interesseert me meer dan de
9
dingen zelf; dat is waarschijnlijk mijn litteraire achtergrond.’
Vanuit deze gedachtengang wendde Albert Vogel zich tot het medium video. Met
een filmcamera konden de nieuwe kunst-uitingen worden geregistreerd; de video-tape
bood mogelijkheden tot vertoning en
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distributie. In Projectstudio Ornis moesten video-banden worden geproduceerd, in
kleine oplagen onder de naam Ornis-productions op de internationale markt te
brengen en bestemd voor musea, universiteiten en middelbare scholen. ‘Over vier
tot acht jaar zullen veel meer mensen afspeelapparatuur hebben. Dan zijn grotere
10
oplagen, tegen lagere prijzen, mogelijk.’
Uit tal van plannen kristalliseerde zich uiteindelijk een vastomlijnd project van een
iets andere aard, dan Vogel aanvankelijk voor ogen stond: The Originators, the
origins of twentieth century art in testimonies by the artists, een serie documentaires
over de grondleggers van de architectuur, beeldende kunst, litteratuur, theater,
muziek en danskunst van de twintigste eeuw. Redacteuren waren Hans Sleutelaar,
Gerard Stigter en Albert Vogel, terwijl een ‘board of directors’ (Benjamin Hunningher,
Willem Sandberg en Meyer Shapiro) het project moreel ondersteunde. Er gingen
brieven uit naar kunstenaars, die voor een interview in aanmerking kwamen
(briefhoofd en drukwerk ontworpen door Willem Sandberg). Positieve reacties
kwamen binnen van onder andere Marcel Breuer, Marc Chagall, Max Ernst, Margot
Fonteyn, Eugène Ionesco, Darius Milhaud, Pablo Neruda, Man Ray en Gloria
Swanson. Milhaud werd gevraagd voor de serie een muzikaal thema te componeren,
en de eerste interviews werden gepland in het voorjaar van 1973.
Toen kwamen de tegenslagen. Een aantal kunstenaars dat aanvankelijk
medewerking had toegezegd - onder wie Chagall en Milhaud - trok zich terug om
gezondheids- en leeftijdsredenen. Tijdrovende besprekingen met een eventuele
financier bemoeilijkten de uitvoering van de plannen.
Andere activiteiten van Vogel doorkruisten het Originators-project. In 1972 schreef
hij zijn Couperus-biografie. In dat jaar was hij herstellende van een lichte attaque,
die meer van zijn krachten vergde, dan hij ooit heeft willen toegeven. Met een aantal
Originators zijn voorbereidende besprekingen gevoerd, maar tot de geplande serie
documentaires is het nooit gekomen. Evenals Zero op zee bleek het
Originators-project, zeker voor een particulier ondernemer, te ambitieus en vooral
te kostbaar van opzet. Toch was Albert Vogel met Felix Valk van de Rotterdamse
Kunststichting één der eersten in ons land, die de onbegrensde
toekomstmogelijkheden van het medium video op cultuurhistorisch terrein direct
onderkende.
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In 1976 werd Vogel algemeen voorzitter van de Haagse Kunstkring. Onder zijn
leiding werd in 1977 de tentoonstelling Haagse Kunstkring. Werk verzameld
1891-1957 (en de gelijknamige publicatie) verzorgd, alsmede de expositie Jan
Toorop (1850-1928), tekeningen, drukken, documenten uit de jaren 1884-1908
(december 1978) en de manifestatie Kunst en computer (januari 1981). Daarnaast
functioneerde zijn Projectstudio Ornis sinds 1976 weer als galerij. Antoni Tapies,
Attila en Bram van Velde exposeerden er in deze periode onder meer. Tenslotte
werkte Vogel al sinds 1973 aan een boek over het fin-de-siècle in Nederland, een
studie, die een kaleidoscopisch beeld zou moeten geven van de verschillende
facetten van het Nederlandse kunstleven rond de eeuwwisseling. Deze kon helaas
niet voltooid worden.
Op 18 april 1982, twee dagen na een opening in zijn galerij, werd Albert Vogel
getroffen door een hersenbloeding. Hij overleed op 30 april, en de begrafenis had
plaats op Bevrijdingsdag. Het begrafenis-register telt over de duizend
handtekeningen.
Twee weken na zijn dood verscheen een boekje, getiteld Van week tot week,
intieme impressies van Louis Couperus, verzameld en ingeleid door Albert Vogel;
feuilletons uit Het Vaderland, geschreven in Couperus' laatste levensjaar. De laatste
regels die Vogel aan zijn geliefde auteur wijdde, luiden:
‘Ondanks de schijnbaar lichtvoetig-causerende toon wordt vaak heel duidelijk de
vermoeide levensfilosofie hoorbaar die besloten ligt in de laatste zin die Couperus
schreef: ‘De goden hebben aan het einde medelijden met ons gehad!’ ’
CAROLINE A. REHORST-DE WESTENHOLZ
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Voornaamste geschriften
Alle in de tekst genoemde boeken, programma's, grammofoonplaten, kranteartikelen,
brieven en manuscripten bevinden zich in het Albert Vogel-archief te Den Haag.
Een biografie van de hand van schrijfster dezes is in voorbereiding.
School der voordrachtskunst. Groningen, 1947 (met Antal Sivirsky).
De man met de orchidee. Het levensverhaal van Louis Couperus. Den Haag,
1973.
De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen,
gedichten, brieven en fragmenten. Wageningen, 1973.
Louis Couperus. Een schrijversleven. Amsterdam/Brussel, 1980 (herdruk van De
man met de orchidee).
Mijn vriend Orlando. Verhalen van Louis Couperus. Amsterdam/Antwerpen, 1982
(met een inleiding van F.L. Bastet).
Van week tot week. Intieme impressies van Louis Couperus.
Amsterdam/Antwerpen, 1982.

Eindnoten:
1 C.L. Schepp, Albert Vogel in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
1933-1934, p.124-132.
2 De Scheveningsche Koerier, 1946?.
3 De Scheveningsche Koerier, 1946?.
4 Van 1948 tot 1964 was Vogel leraar declamatie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Van 1947 tot 1962 gaf hij samen met de pianist Willem Hielkema ‘schoolconcerten’: didactische
programma's over voordrachtskunst en muziek voor de middelbare schooljeugd. Daarnaast
hield hij lezingen en causerieën over voordrachtskunst en gaf hij les aan de Hogere Krijgsschool.
In 1959 verscheen in samenwerking met Antal Sivirsky geschreven School der voordrachtskunst
en in 1966 richtte Vogel samen met de Bulgaarse operazangeres Dany Zonewa in Den Haag
de Academie voor Podiumvorming op, een ‘algemene beroeps-opleiding met specialistische
mogelijkheden voor toneel, cabaret, show, musical en televisie’ (1966; uit een folder voor de
Academie). Ook hier onderwees Vogel in de voordrachtskunst.
5 De man met de orchidee, p.178-179.
6 In 1980 herdrukt onder de titel Louis Couperus. Een schrijversleven.
7 Zie het overzicht van de voornaamste geschriften.
8 Zero onuitgevoerd. Catalogus tentoonstelling UvA 24 april-13 mei 1970. Amsterdam, 1970.
9 Albert Vogel wordt producer van kunst op de band in Haagsche Courant, 24 februari 1972.
10 10
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Johan Wilhelm van der Zant (Hans Andreus)
Amsterdam 21 februari 1926 - Putten 9 juni 1977
Hans Andreus was een van diegenen die al vroeg weten, dat ze een artistieke of
literaire loopbaan willen volgen. Bij velen komt daar niets van terecht, maar bij hem
bleef het niet bij idealen. Hij is een geliefd dichter geworden, onder zijn
generatiegenoten misschien degene die de moderne poëzie van de jaren vijftig het
dichtst bij een breed publiek heeft gebracht. Hij was een betrekkelijk veelgelezen
dichter, maar werd het populairst als schrijver van een reeks voortreffelijke
kinderboeken.
Artistieke aspiraties kan hij van zijn moeder geërfd hebben, al kwamen die bij
haar niet verder dan onvervulde wensen. Willemina de Wit was getrouwd met de
verzekeringsagent Van der Zant. Hun zoon die op 21 februari 1926 werd geboren,
kreeg de voornamen van zijn vader: Johan Wilhelm. Het huwelijk liep kort daarna
op een scheiding uit en in 1930 hertrouwde de moeder met Martin K.G. de Jong.
Het nieuwe gezin vestigde zich in Scheveningen.
Hans zwierf, alleen of met vriendjes, graag door de duinen en langs het strand
en deed zo de sterke natuurindrukken op die later in zijn poëzie blijken door te
werken. En hij nam zich voor beeldhouwer te worden. Van 1930 tot 1937 bezocht
hij in Scheveningen de openbare lagere school en toen keerde het gezin naar
Amsterdam terug, waar de jongen nog een korte tijd naar de École Wallone ging.
In 1939 moet hij al met het schrijven van gedichten zijn begonnen. In die tijd raakte
hij via allerlei jongensclubs in de buurt waar hij woonde - de familie De Jong had
een huis aan het Marnixplein - bevriend met Bertus Swaanswijk, die zich later als
Lucebert zou ontpoppen. De jongens wilden allebei schrijven, ze besloten nooit
naar een kantoor te gaan en beroemde dichters te worden. Bij dit prille begin van
hun literaire carrière hebben ze elkaar sterk aangemoedigd. En ze lazen geestdriftig
wat ze in de Openbare Leeszaal aan moderne poëzie te pakken konden krijgen.
In 1940 ging Hans van der Zant naar de HBS aan de Keizersgracht. Hij vond er
in John Plemp een vriend die zijn gedichten bewonderde en overschreef, waardoor
er van de jeugdpoëzie nog iets bewaard is gebleven. Maar Hans heeft de HBS niet
afgemaakt. Hij is in de loop van de
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vierde klas van school gegaan. Conflicten thuis schijnen daar een rol bij gespeeld
te hebben.
In september 1945 werd hij als leerling ingeschreven bij de Amsterdamse
Toneelschool, maar ook die opleiding maakte hij niet af. Hij verzuimde zoveel lessen
dat hij bleef zitten en in 1947 verliet hij daarom de Toneelschool. Hij werkte daarna
nog even als corrector bij De Volkskrant en dat is zijn enige betaalde baantje
geweest. Hij woonde toen al niet meer bij zijn ouders. Via verschillende adressen
kwam hij tenslotte in augustus 1949 in het souterrain van Stadhouderskade 95
terecht, waarvan hij in zijn novelle Bezoek een impressie gaf.
Een medeleerlinge op de Toneelschool, Yda Andrea, inspireerde hem tot de keus
van zijn pseudoniem. Onder die naam probeerde hij gedichten gepubliceerd te
krijgen en in juni 1946 had hij voor het eerst succes. Het tijdschrift Centaur nam één
gedicht van hem aan, maar plaatste het pas in november 1947: een keurig,
traditioneel sonnet over een fluitspeler.
Maar Andreus beoefende ook andere genres. Hij voltooide al een kinderverhaal,
schreef korte prozastukken voor enkele tijdschriften en debuteerde op 26 december
1947 als hoorspelschrijver bij de VARA. Herhaaldelijk en tevergeefs trachtte hij
uitgever Stols tot het accepteren van een bundel te bewegen. Wel nam Ontmoeting
in april 1948 een vijftal gedichten van hem op. Maar het belangrijkste was, dat
Podium in het nummer van juni-juli 1949 drie gedichten van Andreus plaatste. Die
waren gekozen uit een verzenreeks die Raffia heette en waarin Andreus in een
nieuwe stijl was gaan schrijven, kennelijk geïnspireerd op werk van Paul van Ostaijen.
Het was een wending naar modernere poëzie toe.
Intussen had hij ook vrienden gemaakt onder andere jonge schrijvers: Ad den
Besten, Nico Verhoeven. De laatste introduceerde hem in de literaire kring die
samenkwam bij de familie Frieling. Podium maakte in die jaren een ontwikkeling
door, die ertoe leidde dat het blad met ingang van het ‘doorbraaknummer’ van januari
1951 werd opengesteld voor de nieuwe generatie van moderne dichters, de
Experimentelen en degenen die daarmee meer of minder verwant waren. Andreus
speelde daar, nog voor hij in januari 1951 tot de redactie toetrad, een belangrijke
rol bij. Hij zorgde ervoor dat Podium kopij kreeg van Lucebert (met wie de vroegere
vriendschap was voortgezet), Kouwenaar, Elburg, Schierbeek, Polet, Vinkenoog.
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Met Simon Vinkenoog, die in Parijs woonde, was hij in briefwisseling geraakt en op
diens uitnodiging ging Andreus in april 1951 naar Parijs. Hij bleef er twee jaar,
afgezien van korte bezoeken aan Nederland. Toen hij vertrok, stond zijn eerste
bundel op het punt van verschijnen: Muziek voor kijkdieren, door Ad den Besten
opgenomen in de Windroos-reeks. De bundel was opgedragen aan Jos Kroon,
Andreus' vriendin van die jaren. Van haar vervreemdde hij toen hij uit Amsterdam
wegging.
In Parrijs ontmoette hij Odile Liénard, die evenals Vinkenoog bij de UNESCO werkte.
Ze gingen samenwonen, en stad en geliefde maakten een stroom poëzie in Andreus
los. Als in een roes schreef hij er verscheidene bundels, waarvan er drie werden
gepubliceerd, afgezien van de plaquette De ronde kant van de aarde (gedichten bij
tekeningen van Karel Appel) die hij in 1952 in eigen beheer uitgaf. De bundel Italië
verscheen in 1952 bij Stols en De taal der dieren in 1953 bij De Bezige Bij. Wat zich
in Andreus' debuutbundel al aankondigde, een neiging tot vrij associëren en een
gedurfd spel met metaforen, ontwikkelde zich in die twee bundels tot een stijl die
verwant is aan die van de experimentele dichters. Maar in de derde Parijse bundel,
Schilderkunst, in 1954 verschenen bij de Stichting De Beuk, keerde Andreus naar
strakkere vormen terug. Hij vulde er de regeringsopdracht mee in die hem verleend
was en hij won er zijn eerste literaire prijs mee: de grote poëziepijs van de stad
Amsterdam die hem in 1954 werd toegekend.
De Parijse jaren zijn voor Hans Andreus belangrijk geweest. Ze verschaften hem
een entourage, een artistiek klimaat, vriendschappen met jonge schrijvers en
kunstenaars, waarin zijn talent zich veelzijdig kon ontplooien. Hij begon er ook te
schrijven aan een roman met een sterk autobiografisch karakter, waaraan hij lang
heeft gewerkt en die pas in 1962 onder de titel Denise zou uitkomen.
Hans Andreus en Odile maakten enkele reizen naar Italië. Het licht dat al in Muziek
voor kijkdieren een prominent thema in Andreus' poëzie was, scheen daar feller en
dat bleef hem trekken. Omstreeks 1 juni 1953 vertrokken ze voor langere tijd naar
Italië. Na wat omzwervingen vestigden ze zich in Rome, waar Odile een baan had
gekregen bij de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties. In
Rome voelde Andreus zich thuis, hij werkte er hard, ging zelfs portrettekenen, schreef
veel en probeerde ook in het Engels en Frans gepubliceerd te worden. Het blad
Botteghe Oscure accepteerde
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later Engelse versies van zijn gedichten, maar pogingen om Parijse uitgevers voor
de Franse versie van zijn roman te interesseren, mislukten. Bezoeken aan Sicilië
hadden hem geïnspireerd tot prozagedichten over de Griekse natuurfilosoof
Empedocles, en die schreef hij aanvankelijk ook in het Frans. In de loop van 1954
moet Andreus besloten hebben zich in Rome blijvend te vestigen, want op 29 juli
werd hij vanuit Amsterdam officieel naar die stad overgeschreven.
Kort daarna ging het mis. Andreus raakte in een acute psychische crisis die het
nodig maakte dat hij zo snel mogelijk naar Nederland terugkeerde. Oververmoeidheid
na jaren van werken onder hoge spanning zal de directe aanleiding zijn geweest,
maar er waren dieper liggende oorzaken. Als men zijn werk leest, is het makkelijk
te zien hoe belangrijk problemen van schuld en identiteit daarin zijn, hoe licht en
relativerend soms ook de toon van zijn verzen is.
De psychiater M. Lietaert Peerbolte die Andreus in Den Haag behandelde, waar
hij de winter van 1954-1955 in de Rudolf Steinerkliniek doorbracht, heeft dit doorzien.
Hij liet Andreus inzien dat schuldgevoelens en identiteitsproblemen te maken hadden
met de prenatale scheiding van een tweelinghelft, waar elk mens in aanleg deel van
uitmaakt. Dat moet de dichter een ‘schok van herkenning’ hebben bezorgd. Zijn
psychische problemen werden er niet voorgoed door opgelost, maar hij zag een
nieuwe manier om ze in zijn werk op te nemen, het paste bij wat zich daarin al eerder
aftekende.
In februari 1955 kon Andreus de kliniek definitief verlaten en in Den Haag ging
hij op kamers wonen. Hij ging in dat jaar ook enkele keren naar Clamart bij Parijs,
waar hij met Vinkenoog samen de bundel Tweespraak schreef en waar hij Odile
weer ontmoette, die hem tijdens de maanden van zijn verpleging ook had bezocht
en geholpen bij problemen van geld en werk. Maar een voortzetting van hun
verhouding bleek niet mogelijk.
In het najaar van 1955 trok Andreus in Bussum bij Gerrit Borgers en zijn vrouw
in. De redactiesecretaris van Podium had daar een groot huis, waar ook andere
Vijftigers voor korte of lange tijd logeerden. Andreus was toen nog steeds bij de
redactie van Podium betrokken, al was zijn aandeel in het werk door zijn verblijf in
het buitenland en daarna zijn ziekte, vrij gering. Gebrek aan interesse was dat niet
en het relativerende beeld dat hij ervan geeft in zijn speelse roman Valentijn (1960)
moet men niet al te serieus nemen.
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In Bussum schreef Andreus een van zijn sterkste bundels: De sonnetten van de
kleine waanzin. De bundel kwam in 1957 uit. Andreus heeft er het falen èn de triomf
van de liefde, de prenatale schuld, de genezing en het verwerken van het
identiteitsprobleem in uitgedrukt.
Tot in de zomer van 1957 bleef Hans Andreus, met onderbrekingen, bij zijn
vrienden in Bussum wonen. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij Ina
Bouman leerde kennen, die studeerde in Delft. Ze gingen samenwonen en trouwden
op 23 september 1958. Er werden twee kinderen geboren, waarvan het eerste heel
jong gestorven is. Andreus en zijn vrouw bleven nog een tijd in Amsterdam en
verhuisden ruim een jaar na hun huwelijk naar Laren. Daar woonden ze ideaal aan
de rand van de hei, dicht bij de natuur die voor Andreus erg belangrijk was. Maar
ze moesten uit hun huis, en kwamen na een kort verblijf in Blaricum in Eemnes te
wonen onder minder gelukkige omstandigheden. Er kwamen door verschillende
oorzaken spanningen in het huwelijk en ondanks pogingen van beiden een dreigende
breuk te voorkomen, liep het in het voorjaar van 1961 op een scheiding uit. Toen
waren ze alweer naar Amsterdam teruggegaan.
Kort voor de officiële scheiding van Ina ontmoette Hans Andreus in Amsterdam
Lucretia (Lukie) Paulides en met haar hertrouwde hij op 20 februari 1962. Ze
woonden nog twee-en-een-half jaar in Amsterdam en verhuisden toen naar
Scherpenzeel. Met zijn vrouw en hun drie kinderen (er werden twee zoons en een
dochter geboren) heeft Andreus daarna nog in 't Harde, Hoevelaken en Putten
gewoond. In december 1973 verhuisden ze naar dat laatste dorp.
In die dorpen leidde Andreus een teruggetrokken bestaan, dicht bij de natuur die
hem lief was en ver van het literaire leven vandaan. Hij werkte hard. Om den brode
schreef hij reclameteksten. Hij leverde allerlei vertaalwerk af. Al in 1961 had hij de
chansons in de musical Irma la Douce in het Nederlands bewerkt, in 1962 was een
vertaling van werk van een heel ander karakter gevolgd: Eliade's studie Het heilige
en het profane. Twee Shakespeare-vertalingen kwamen in 1963 en 1964 klaar,
respectievelijk Kimbelijn en Leer om leer. Later, in de jaren zeventig, is Andreus
nog aan een Rimbaud-vertaling begonnen, maar die heeft hij niet kunnen voltooien.
En dan schreef hij de lange reeks kinderboeken. In 1956 had uitgeverij Holland
voor het eerst een kinderverhaal van Andreus gepubliceerd: De reis van Langbaard
de Twaalfde. Er zijn er vele gevolgd,
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waarvan die over Meester Pompelmoes wel het bekendst werden. De redenen van
hun succes waren, dat Andreus brak met de conventies van het kinderboek en dat
hij zich heel goed in de voorstellingswereld van het kind kon inleven. De speelsheid
en de grillige fantasie die daarbij horen, waren hem vertrouwd. Hij heeft ook prijzen
voor dit werk gekregen: in 1958 de Bijenkorfprijs, de CPNB-prijs voor het kinderboek
van het jaar in 1969 (voor Meester Pompelmoes en de mompelpoes) en een Zilveren
griffel in 1971 voor zijn kindergedichten.
Ook zijn poëzie werd bekroond, in 1964 met de poëzieprijs van de stad Amsterdam
voor het gedicht Aarde en in 1970 met de Jan Campertprijs voor de bundel
Natuurgedichten en andere.
Op het latere werk van Andreus heeft de kritiek terughoudend en vaak ook negatief
gereageerd. Men kan in die poëzie zwakke kanten aanwijzen, herhalingen en gebrek
aan vormkracht constateren, maar met bundels als Om de mond van het licht (1973)
en De witte netten van zon en maan (1974) liet Andreus zien dat zijn talent niets
aan kracht had ingeboet. Dat zijn stijl zich had ontwikkeld, lag voor de hand.
Concentratie en eenvoud kenmerken die latere gedichten.
De psychische crisis die hij had doorgemaakt en zijn identiteitsprobleem bleven
hem in zijn gedichten bezighouden, maar ook de rust en het geluk in zijn gezin.
Blijvend fascineerde hem het licht en hij plaatste het in zijn latere bundels in het
kader van de moderne fysica die hij graag bestudeerde. In zijn liefdesgedichten
kreeg het licht een erotische dimensie. In 1975 verscheen een dikke verzamelbundel,
waarin Andreus een keus uit zijn poëzie presenteerde. Het boek laat zien hoe
duidelijk er in dit werk, ondanks de ontwikkeling die de dichter doormaakte, een
eenheid is gebleven.
In 1977 werd Hans Andreus ziek. Hij bleek kanker te hebben en werd opgenomen
in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Na enkele maanden keerde hij naar huis
terug en daar is hij op 9 juni gestorven. Hij heeft zijn ziekte met een
bewonderswaardige moed ondergaan.
Postuum werd aan Andreus in 1977 nog de Henriëtte Roland Holstprijs toegekend
voor de verzamelbundel Gedichten 1948-1974, voor de daarna uitgekomen bundel
Holte van licht (1975) en voor Laatste gedichten. Die bundel verscheen na zijn dood
maar is door hem zelf nog op zijn ziekbed samengesteld en met een Laatste gedicht
welbewust afgesloten: ‘Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf.’ In dat gedicht
eindigt zijn bestaan met een vraagteken.
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Hij was geworden wat hij als jongen al wilde: een dichter, een beroemd dichter zelfs.
Jan van der Vegt

Voornaamste geschriften
Een volledig overzicht van wat Hans Andreus gepubliceerd heeft, staat in de afdeling
Primaire bibliografie van het artikel Hans Andreus in Kritisch Lexicon van de
Nederlandstalige literatuur na 1945, Alphen aan de Rijn/Brussel/Groningen, 1980.

Aanvulling
Verzamelde gedichten. Amsterdam, 1983 (onder redactie van Gerrit Borgers, Jan
van der Vegt en Pim de Vroomen).
Hademar de straatzanger. Poppenkastverhalen. Baarn, 1983.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982
Dankwoord door Kester Freriks - De troost van de traditie
Geachte leden van de jury, geachte dames en heren.
Terwijl al enkele jaren de concentratie van de Nederlandse schrijvers gericht is
op de vorm van het literaire werk, de wijze waarop een roman geconstrueerd is, wil
ik pleiten - zonder het vormbesef te veronachtzamen - voor een herwaardering van
de traditie en het verlangen in de traditie te schrijven.
De vorm zoals die in de hedendaagse roman een zwaar aceent krijgt, hangt nauw
samen met de drang van de auteur om een structuur op te bouwen waarin de
handelingen en ideeën in het boek in hechte onderlinge relatie tot elkaar geordend
zijn. In dit verband valt de formule: de troost van de vorm. De wereld van het boek
is een volmaakte, samenhangende wereld die als een glanzende bol de wanorde
van de alledaagse werkelijkheid kan weerstaan.
Ik heb me er altijd over verbaasd dat termen als tijd, traditie, geschiedenis, verleden
en de spanning tussen vroegere en contemporaine literatuur in de heersende
opvattingen een zo geringe rol vervullen. In mijn visie krijgt iedere schrijver
onherroepelijk met de tijd te maken, al is het alleen om het wezenlijke verschil dat
er bestaat tussen de werkelijke tijd en de tijd van het boek, het tijdsverloop in een
roman en het feitelijke tijdsverloop.
De tijd en daarmee samenhangend het verglijden van de tijd is voor mij het
fundament van de literatuur: wat eenmaal op schrift is vastgelegd kan niet meer
verloren gaan. Literatuur weerstaat het verstrijken van de tijd.
De literaire traditie die in de loop van de eeuwen is ontstaan weerspiegelt niet
alleen gedachten en emoties van mensen uit tijdsperioden die tot het verleden
behoren, maar ook denkbeelden over literatuur. Aan de hand van boeken laat de
voorbije tijd zich ontsluiten. De schrijvers van toen zijn van invloed op de literaire
ontwikkeling en van betekenis voor de boeken die op dit ogenblik worden geschreven.
Ik zal U een illustratie geven van de schrijver die verbonden is met de tijd. Neem
een gebeurtenis uit mijn leven die zich den jaar geleden afspeelde in een gebouw,
en die gebeurtenis vraagt erom beschreven te
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worden omdat ik haar noodzakelijk acht voor het verloop van een roman of een
verhaal. Stel vervolgens dat het gebouw door sloopzucht omver is gehaald, zodat
ik bij de beschrijving ervan te rade moet gaan bij mijn geheugen. Maar hoe
betrouwbaar is het geheugen? Ontwerp ik al schrijvend niet een nieuw gebouw met
andere verhoudingen? Ja, dat is vanzelfsprekend, en daar kleeft geen enkel bezwaar
aan. Ook kan ik foto's raadplegen, maar nog zal blijken dat tijdens het schrijven er
een gebouw ontstaat met een van het oorspronkelijke afwijkende architectuur.
Het tijdsverschil selecteert, wijzigt, vervalst - en het geheugen fantaseert. Niet
dat het gebouw is veranderd of zelfs verdwenen is van belang, essentieel is dat ik
ben veranderd. Bij de beschrijving van de gebeurtenis met het genoemde gebouw
als locatie is er sprake van twee tijden: die van de ervaring in het verleden en die
van de huidige ervaring van het schrijven.
Twee tijden - het is nu dat ik tot de kern van het dankwoord kom, die ik aan de
hand van het begrip traditie wil toelichten.
Meer nog dan de vorm is de troost een traditie voor mij. Als ik mij al schrijvend
richt naar de literaire traditie en in het geschrevene aan die traditie refereer, dan
betekent dat dat in de thema's die ik uitbeeld de thema's uit eerder geschreven en
verschenen werken resoneren, waardoor mijn thema's verrijkt en verdiept worden.
De roman die mij intrigeert is niet een eenmalig boek dat met een slag uit de heldere
hemel is komen vallen, trouw aan de eis van oorspronkelijkheid, nee, het boek
waaraan ik de voorkeur geef kiest in de overgeleverde literatuur zijn voorbeelden,
identificaties, overeenkomsten en weerkaatsingen, als licht dat van spiegel naar
spiegel springt.
De voor mij hechte ordening die tot stand komt dankzij de traditie is de ordening
van de tijd: heden en verleden gaan binnen de ruimte van het boek verbindingen
met elkaar aan, vloeken met elkaar, botsen of vallen samen - en altijd is er spanning.
Als een boek de liefde tot thema heeft zijn Ars amatoria, de kunst van het
liefhebben van Ovidius en Rood en Zwart van Stendhal - om slechts twee titels te
noemen - glansrijk leesmateriaal dat de ervaringen uit het eigen leven in perspectief
plaatst. De kersentuin van Anton Tsjechov is een bron van inspiratie en reflectie
over de melancholie, naast de melancholie uit het eigen leven. Marcel Prousts
romancyclus Op zoek naar de verloren tijd is een onmisbare gids bij het schrijven
over de verganke-
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lijkheid en de kracht van de herinnering. Van een roman die zich in de traditie schaart
stel ik mij voor dat die, al dan niet verhuld, als eerbetuiging verwijst naar de literatuur
die voor de conceptie en uitwerking ervan van belang is geweest. Evenals personen
en hun onderlinge betrekkingen, steden en landschappen behoren boeken tot de
bestanddelen van deze roman.
Als mijn onbereikbare geliefde Hanna heet, of Lea, en in beeldspraak vergelijk ik
haar met Beatrice of Helena, dan is Hanna niet een private onbereikbare vrouw
maar voegt ze zich in de reeks, de traditie, van fatale schoonheden. Het beeld van
Beatrice dat voor de lezer achter Hanna zichtbaar wordt, verleent haar charme en
karakteriseert haar, maakt haar los van de tijd die het boek behelst.
Want tenslotte is het de grote troost van de traditie dat het boek naast de
tijdgebonden een algemene geldigheid krijgt en dat de vorm van de roman
geschreven met het besef van de literaire traditie fascinerend is en elegant door de
erin opgeroepen spanning tussen twee tijden, tussen heden en verleden. Die roman
is tijdloos.
Ik dank u voor uw aandacht.

Noot
Dankwoord uitgesproken op 15 januari 1983 in het Odeon Theater in Amsterdam
bij de aanvaarding van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982 voor Hölderlins
toren, roman.

Literatuur
Ernst Bloch, Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance. Frankfurt am Main,
1972.
E.H. Carr, What is history? Harmondsworth, 1981.
T. van Deel, Bij het schrijven, gesprek met Willem Brakman in De troost van de
vorm, Amsterdam, 1979, p.80-105.
Gilbert Highet, The classical tradition. New York/London, 1981.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1983
Advies van de jury voor de toekenning
Lela Zečković is in 1936 in Varaždin in Joegoslavië geboren. Ze woont sinds 1960
in Amsterdam. In 1975 publiceerde zij in Zagreb de bundel Uho vraća vid (Het oor
geeft het oor terug), waarin een aantal van de gedichten die nu in het Nederlands
een plaats hebben gevonden in haar bundel Belvédère (Amsterdam, Querido, 1981)
in het Servokroatisch verschenen. De Commissie voor Schone Letteren meent de
bundel Belvédère te kunnen beschouwen als Nederlandse poëzie: de vertalingen
zijn van de hand van de auteur en tonen een beheersing van het Nederlands die
duidt op volledige tweetaligheid. De Commissie stelt voor, de Lucy B. en C.W. van
der Hoogt-prijs 1983 toe te kennen aan Lela Zečković voor deze bundel.
De gedichten van Lela Zečković hebben een eigenaardige beeldende kracht. Ze
wekken de indruk, hun thema eerder te ontdekken dan naar aanleiding van een van
te voren vaststaand thema te zijn geschreven. Zinnen en woorden die vooral gekozen
lijken om hun vermogen beelden op te roepen, worden in hun vaak verrassende
combinaties ontdaan van de beperktheid van hun directe betekenis:
Waar het denken ophoudt zweven zijden
linten in golflijnen
die zich ogenschijnlijk verwijderen
en dichterbij komen. Alles
wat verder dan een hand is
is veraf;
een boom, een berk, een massa groen
en één kringetje rook
zijn al ver weg.
Wanneer de tekening van een lint
de kleur blauw aanneemt
dan stroomt achter de wimpers
een rivier.
(uit de reeks Schwarzwald)
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Het beeld, de vastgelegd of vast te leggen observatie, speelt een belangrijke rol in
het werk van Zečković, wat alleen al wordt aangeduid door het veelvuldig voorkomen
in haar gedichten van woorden als foto, camera, plaatje, film. Over het verschijnsel
van de foto in de moderne Nederlandse poëzie schreef J. Bernlef: ‘De foto speelt
zich enerzijds af op het gebied van de onomstotelijke waarheid: zo was het;
anderzijds toont zij ons dat zij niet meer voorstelt dan ‘een schijn van werkelijkheid’.
De foto lijkt de tijd vast te houden, maar toont ons juist het voorbijgaan ervan [...]
De foto kan niet liegen en toch liegt zij. De taal kan alleen maar liegen en toch kan
zij de werkelijkheid tonen.’ (Sur place. De foto als embleem voor twee jaar
Nederlandse poëzie in Raster 22, 1982.) Dit besef, dat de taal afbeeldingen van de
werkelijkheid kan maken die meer omvatten dan de ‘objectieve’ werkelijkheid van
de foto, lijkt voortdurend aanwezig in de poëzie van Zečković:

Foto
Buiten genomen,
aan tafel, 1962.
In de ogen alle wijsheid van de homo
ludens. De rode sjaal wappert
in de wind.
- Knip met een schaar in de lengte.
Gooi de tafel weg. Steun
de romp met iets:
wit tekent zich af het eenzame zeiltje.
Knoop de sjaal los. Werp hem over
de nog onbeschadigde schouder.

De poëzie van Zečković tracht niet de tijd stil te zetten uit nostalgie, maar doet
pogingen de waarde te onderzoeken van de werkelijkheden die zo veilig vastgelegd
lijken in foto's, herinneringen, alledaagse taal. Woorden en zinnen hebben bij
Zečković niet de functie, stukjes van een herkenbare werkelijkheid nog eens op
papier af te beelden, maar staan zelf voor een volledige nieuwe werkelijkheid, als
hologrammen. De belvédère van de titel wordt een punt waar de lezer uitzicht heeft
over een verrassend landschap van taal. Dat in de poëzie van Lela Zečković soms
de kleur van haar land van herkomst doorschemert, verleent haar gedichten een
extra aantrekkelijkheid; ze lijken kleine, verrassende oneffenheden aan te brengen
in de vertrouwde laagvlakte van het Nederlands:
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Zij maakte rechtsomkeert en staarde
voor zich uit als een bijziende vogel.
De krant tot een toeter gevouwen
verspreidt een lucht van letters.
Moet ze weer opnieuw terug,
of is ze nu tevreden
terug te zijn van de jacht?
De buit bestond uit een foto
kleiner dan kleinbeeldformaat.
Een foto te kussen die kleiner
is dan een mond dat is een groot
avontuur.

(w.g.) Judith Herzberg, Willem G. van Maanen, Willem van Toorn, Eddy van Vliet
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Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs 1983
Advies van de jury voor de toekenning
De Commissie voor de voordracht van de in 1983 uit te reiken Dr. Wijnaendts
Francken-prijs stelt het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterrkunde
voor de prijs uit te reiken aan prof. dr. A. Th. van Deursen voor zijn werk Het
kopergeld van de Gouden Eeuw (Assen en Antwerpen 1978-1980), in vier deeltjes
uitgegeven met als ondertitels respectievelijk I. Het dagelijks brood (1978), II.
Volkskultuur (1978), III. Volk en overheid (1979) en IV. Hel en hemel (1980), op grond
van de hiernavolgende overwegingen.
Van Deursen wil in zijn werk, in navolging van de Engelse en Amerikaanse historici
die dit onderzoeksgebied aanduiden als ‘popular culture’, het ‘socio-culturele gedrag
en voelen’ van het volk in het gewest Holland ten tijde van de oorlog tegen Spanje
beschrijven volgens in de huidige beoefening van de cultuurgeschiedenis en sociale
geschiedenis ontwikkelde methodes en technieken zonder daarbij de verhalende
geschiedschrijving als literaire vorm te verwaarlozen. Niet ten onrechte noemt Van
Deursen in zijn inleiding tot het eerste deeltje als voorbeelden van onderzoek en
uitwerking het werk van buitenlandse historici als E.P. Thompson, Kenneth M.
Stampp en Eugene D. Genovese.
Naar het oordeel van de jury is Van Deursen hierin voor zijn onderwerp ten volle
geslaagd. Het moge waar zijn dat hij minder dan de door hem genoemde
buitenlandse historici van een sterk geladen en richtinggevende these uitging, die
hij dan als een rode draad door zijn betoog kon trekken, maar als beschrijver van
toestanden, gebruiken, gedrag en geloof kon hij daardoor veelzijdiger, gevarieerder
en omvattender zijn. Materiële omstandigheden, aspecten van het cultuurleven in
de zogenaamd vrije tijd, de betrekkingen van onderdanen tot hun overheid en
tenslotte gedragingen en gevoelens bij geloof en bijgeloof krijgen ieder op zichzelf
de volle aandacht.
Volledigheid werd daarbij, terecht, niet nagestreefd. Aandacht voor het ‘gewone’
volk sloot weliswaar die voor de elites niet geheel uit, maar deze bleef beperkt en
indirect van aard; beschikbaar bronnenmateriaal en te raadplegen literatuur (tot en
met de werken van historici als Van Dillen, Hallema en Evenhuis) dwongen tot een
zwaarder accentuering van de eerste helft van de zeventiende dan van de laatste
decennia van
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de zestiende eeuw; de indeling - in telkens vier of vijf hoofdstukken - doet
onvermijdelijk op bepaalde aspecten meer licht vallen dan op andere. Maar de schat
van gegevens, op deze wijze geselecteerd en gerangschikt, is zo rijk en veelzijdig
dat dit alles alleen gezien kan worden als verstandig te achten concentratie en
zelfbeperking. Het verdient bewondering hoezeer de auteur erin is geslaagd een in
wezen moeilijk te omvatten - want te spoedig onsamenhangend, statisch blijvend
en oeverloos - onderwerp in een weloverwogen compositie voor zovele kanten en
in zovele verbanden recht te doen.
Knap is de wijze waarop de auteur er in slaagt zijn zeer brede archiefen
literatuuronderzoek te verwerken zonder ooit in een gedetailleerde verbrokkeling te
vervallen. Hij weet daarbij, mede dank zij moderne vormen van tellen en meten,
ontzaglijk veel nieuws te vertellen, en doorbrak op deze wijze de lang slepende
traditie waarbij het werk van de originele en verdienstelijke historicus uit de
negentiende eeuw, G.D.J. Schotel, ondanks diens de chronologie verwaarlozende
anekdotiek, steeds opnieuw werd overgeschreven. Bewonderenswaardig is de
voortreffelijke en levendige stijl van schrijven, zonder daarbij ooit in mooischrijven
te vervallen - alles is in tegendeel uiterst bedwongen en beheerst met een sterk
gevoel voor humor geschreven. Het werk van Van Deursen kan juist in dit opzicht
met recht als een de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde waardige publikatie
gelden.
Het ‘kopergeld van de Gouden Eeuw’ is dank zij Van Deursens boeiende deeltjes
levendig glanzend van specie en onversleten helder in stempel en reliëf gebleken.
Namens de jury, bestaande uit dr. E.H. Kossmann, dr. R. Th van der Paardt, dr.
I. Schöffer (waarnemend voorzitter), dr. J.W. Schulte Nordholt (voorzitter), dr. H.L.
Wesseling, (w.g.) I. Schöffer

Noot
Dr. J.W. Schulte Nordholt kon wegens ziekte niet deelnemen aan het beraad.
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Dr. C.J. Wijnaendts Francken-prijs 1983
Dankwoord door Dr. A. Th. van Deursen
Enkele woorden ter afsluiting: dank aan het bestuur van de Maatschappij, voor de
keus die het vandaag gedaan heeft. Zo'n prijsuitreiking is noodzakelijk wat eenzijdig,
maar dat mag de goede verhoudingen niet buiten ons gezichtsveld brengen. Eén
van die kopergeldboekjes is eens door éénzelfde criticus besproken in twee
verschillende persorganen. Hij heeft de beide recensies met verschillende namen
ondertekend, en om die splitsing van zijn identiteit geloofwaardiger te maken, aan
de beide beoordelingen een aan elkaar tegengestelde strekking gegeven. Men kan
dat procédé omslachtig noemen, en voor lezers die niet op beide bladen tegelijk
geabonneerd waren, misschien zelfs enigszins misleidend. Maar ik moet daar
vanmiddag wel aan denken. Over de meeste boeken - in elk geval dus over deze
- kun je twee verschillende verhalen vertellen, zonder dat één van die twee nu beslist
onwaar moet zijn.
Dat andere verhaal zal ik nu niet doen, omdat het vanmiddag niet alleen gaat om
de waarde van deze vier boekjes. Het gaat er in de eerste plaats om, wat de
Maatschappij met haar prijsbeleid beoogt. Toen ik onlangs de lijst van laureaten
inzag, viel mij op dat de uitreiking eenmaal is overgeslagen bij gebrek aan geschikte
kandidaten. Het betrof de periode 1955-1959. Ik denk dat elke historicus, gevraagd
naar de beste boeken op zijn vakgebied sinds 1945, in elk geval één publicatie
noemen zou uit dat onbekroonde tijdvak: Samenleving onder spanning, van Slicher
van Bath. Dat dit boek niet in aanmerking kwam was niet omdat de Maatschappij
de kwaliteit niet had opgemerkt. Ze heeft immers Slicher van Bath. Dat dit boek niet
in aanmerking kwam was niet omdat den. Maar het gaat er bij de Wijnaendts
Francken-prijs niet om, wat de beste voortbrengsels van de Nederlandse
geschiedwetenschap zijn geweest. Het gaat om wat de Maatschappij zelf
vertegenwoordigt, en wat ze in stand wil houden.
Ze representeert een cultuur, waarin de Nederlandse letterkunde voortleeft in de
moderne zin van dat woord, maar ook in de oude uit de tijd van haar oprichting:
letterkunde in de betekenis van wetenschap, de wetenschap die zich bezig houdt
met taal, cultuur en geschiedenis van de Nederlanden. De beide reeksen van deze
prijs staan elk voor één betekenis van dat woord letterkunde: vandaag de oude,
over twee jaar
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weer de nieuwe. Dat is de cultuur die de Maatschappij wil handhaven en doorgeven,
ook nu de steun die ze daarbij krijgt vanuit het onderwijs in de beide laatste decennia
weer gedaald is tot het peil van de achttiende eeuw. Maar dat maakt de Maatschappij
nog even nodig als ze toen was. En bij alle verandering is ze zichzelf toch in
hoofdzaak gelijk gebleven. Wat minder klassiek, maar toch niet zonder een vleugje
latinitas. Niet meer zo gehecht aan rijm en maat, wel nog vervuld van respect voor
de kwaliteit van onze taal. Minder optimistisch, maar nog altijd zeker van de toekomst
van de Nederlandse cultuur. Precies dus datgene, wat vele winnaars van deze prijs
in hun boeken hebben uitgedrukt. Vandaag dunkt mij wat minder, maar dat is het
andere verhaal, dat ik niet vertellen zou. Genoeg dus, dat ik mij met het gezelschap
van deze voorgangers vereerd voel, en dank aan het bestuur, dat mij in die rij
geplaatst heeft.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 4 juni 1983
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, R. Visser. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1982-1983.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1982-1983.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1982.
5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1982.
6. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1982 (zie bijlage I). 2. Verslag van de Kascommissie. 3. Financieel
beleid van het bestuur voor de jaren 1983 en 1984. 4. Vaststelling van de jaarlijkse
bijdrage. Het bestuur stelt voor deze te verhogen tot fl. 50,-.
7. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1982-1983.
8. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1982-1983.
9. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar 1982-1983.
10. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
11. Mededeling over de toekenning van de Dr. Wijnaendts Franckenprijs.
12. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
13. Verkiezing van bestuursleden.
14. Verkiezing voorzitter.
15. Benoeming van leden in de vaste commissies.
16. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Koffietafel in Restaurant Nieuw Minerva, Vrouwensteeg 11.
17. Uitreiking Dr. Wijnaendts Francken-prijs.
18. Discussiemiddag over de geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde.
19. Sluiting.
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1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
Zoals al een lange reeks van jaren gebruikelijk is, werd ook nu de jaarvergadering
gehouden in Zaal XI van het Leidse Academiegebouw. Op de presentatielijst stonden
ditmaal 52 handtekeningen. Nadat de voorzitter de vergadering om half elf had
geopend en de aanwezigen welkom geheten, sprak hij de jaarrede uit, die elders
in dit jaarboek is afgedrukt.
Vervolgens herdacht hij die leden die de Maatschappij in het afgelopen jaar door
de dood waren ontvallen: dr. S.T. Bindoff, Jan Boer, dr. M. Bokhorst, mr. F.J. Brevet,
Jacques den Haan, dr. H.M. Heinrichs, E.G. van Heusden, dr. C.C.W.J. Hijszeler,
dr. G. Knuvelder, dr. W.F.J.M. Krul, H.M. Mensonides, jhr. mr. C.J.A. de Ranitz, dr.
D.J. Roorda, dr. H.P. Schaap, dr. H.W. van Tricht, D. de Vries en ons erelid Maurice
Gilliams. Hij verwees naar de jaarvergadering in 1976 waar Gilliams tot erelid werd
benoemd, citeerde uit de laudatio door Pierre H. Dubois en sprak kort over Gilliams'
leven en literaire werk: ‘De Maatschappij heeft een erelid verloren, de Nederlandse
letteren hebben een oeuvre gewonnen en behouden.’
Hierna werd een korte stilte in acht genomen.
De secretaris las de berichten van verhindering voor en vervolgens werden de
verslagen genoemd onder de punten 2 tot en met 9 aan de orde gesteld.
2. Naar aanleiding van het verslag van de staat van de Maatschappij deelde de
voorzitter alvast iets mee over de mogelijke instelling van een Henriëtte de
Beaufort-prijs en stelde hij voor het volgend jaar, in verband hiermee, een
wetswijziging in het vooruitzicht. Hij bedankte mr. C.G.A. van der Willigen voor zijn
hulp in dezen. De heer Van Zonneveld deelde mee dat op 1 juli 1983 op initiatief
van de Maatschappij door de voorzitter een gedenksteen voor Bilderdijk in de gevel
van Rapenburg 37 (AMRO-bank) zou worden onthuld. Hij nodigde de leden uit om
bij de viering van deze plechtigheid aanwezig te zijn.
Vervolgens werd het verslag goedgekeurd.
3-5. De verslagen genoemd onder de punten 3, 4 en 5 werden goedgekeurd.
Onder punt 5 stelde de heer Braches de schenking van dr. G. Puchinger ten
voorbeeld aan de leden van de Maatschappij.
6. De penningmeester gaf een korte toelichting op zijn verslag. Er was een iets
tegenvallend resultaat bij de contributieopbrengst en een
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iets lagere renteopbrengst, wat gelukkig enigszins gecompenseerd werd door de
hogere subsidie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Opnieuw zijn
de bijdragen voor de Henriëtte Roland Holstprijs niet tijdig genoeg binnengekomen.
Het bestuur verwacht deze zaak op korte termijn definitief te regelen. De post
promotie en publiciteit is wat hoger vanwege het Nieuw Letterkundig Magazijn.
Ondanks de uitbreiding van de activiteiten kon het jaar toch afgesloten worden met
een klein batig saldo. De penningmeester prees de heer Braggaar voor zijn
voortreffelijke medewerking. Een voorstel tot verhoging van de contributie tot fl. 50,werd door de jaarvergadering aanvaard. Nadat de voorzitter de kascommissie had
bedankt, werd het bestuur gedechargeerd.
7-9. De verslagen genoemd onder punt 7, 8 en 9 werden goedgekeurd.
10. De voorzitter bracht het advies van de jury voor de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs, die gevormd werd door de Commissie voor schone letteren, over aan
de jaarvergadering. Deze kende de prijs overeenkomstig het voorstel van de jury
voor 1983 toe aan mevrouw Lela Zečković. De voorzitter bedankte de commissie
hartelijk voor het werk dat zij ook dit jaar in verband met deze prijs weer had verricht.
11. De voorzitter deelde de vergadering mee dat het bestuur gaarne het voorstel
van de commissie van voordracht voor de Dr. Wijnaendts Francken-prijs wilde volgen
en de prijs voor 1983 had toegekend aan dr. A. Th. van Deursen. Hij dankte de
commissie voor haar vele werk.
Als ingelast agendapunt gaf de voorzitter de heer A.G.H. Anbeek van der Meijden
het woord om een verklaring voor te lezen over de ministeriële bezuinigingsplannen
met betrekking tot de Neerlandistiek, die neerkomen op concentratie van onderzoek
aan een bepaald aantal universiteiten. De heer Anbeek zag hierin een gigantische
beknotting van het onderzoek. Hij achtte het de taak van de Maatschappij haar
bezorgdheid kenbaar te maken. In dit standpunt kon de jaarvergadering zich wel
vinden. De heer Braches merkte op dat het een goede zaak zou zijn wanneer de
Maatschappij zich niet alleen op het woord van de heer Anbeek, maar ook op de
stukken zou baseren die de heer Anbeek tot zijn stellingname hebben gebracht. De
vergadering was het erover eens dat de Maatschappij zou moeten reageren; en wel
zo spoedig mogelijk. De voorzitter meende dat de Maatschappij zich niet over
technische punten moet uitspreken, dat moeten de vakgroepen doen. De heer
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Puchinger stelde voor dat de Maatschappij eerst een gesprek met de minister of
directeur-generaal aanvraagt en dat het daarvan moet afhangen of zij acties moet
ondernemen. De heer Van Toorn zei dat de Maatschappij geen overlegpartner is,
welke mening door de heren Puchinger en Sivirsky werd bestreden. De voorzitter
zei dat door deze tegengestelde meningen de besluitvorming bemoeilijkt wordt.
Tenslotte werd mede op voorstel van mevrouw Spies besloten dat het bestuur na
kennisname van de stukken en in overleg met de heren Anbeek en Van Zonneveld
een brief opstelt en aan de minister verzendt. In deze brief zal tevens worden
aangegeven dat de Maatschappij bereid is haar standpunt mondeling toe te lichten.
Ook zal er een persbericht over deze kwestie uitgaan.
12. De commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit de dames G. Th. M.
van den Dool en E.J. Breugelmans-de Boer en de heren H.J. de Jonge, W.
Otterspeer en R. Breugelmans. Mevrouw van den Dool las het verslag van de
commissie voor waaruit bleek dat er 205 geldige stembiljetten waren ingeleverd,
zodat de kiesdeler 41 was. Gekozen werden 26 kandidaten: H. Bekkering, dr. J.A.
Berents, dr. K. van Berkel, H. Besselaar, mw. M. Carasso-Kok, H. van de Ent, mw.
dr. A. Franken-van Westrienen, mw. L. Frerichs, dr. J. de Gier, dr. D. Haks, dr. P.N.
Holtrop, G. Kleis, B.N. Leverland, Max Nord, dr. F.P. van Oostrom, dr. J.L.M. Peters,
mr. J.H. Rombach, dr. G. Th. Rothuizen, M. de Schepper, R. Schouten, B. van Selm,
mw. dr. J. Stouten, dr. P. Thomas, Oscar Timmers, H.T. M. van Vliet en Hans van
de Waarsenburg.
13. Vervolgens deelde mevrouw van den Dool mede dat de beide acandidaten
voor bestuursfuncties, A. van Dis en H. Duits, waren gekozen.
14. De heer De Groot stelde voor de heer R. Visser nogmaals voor een jaar tot
voorzitter te benoemen. De jaarvergadering stemde hiermee met acclamatie in.
De voorzitter dankte, in haar afwezigheid, mevrouw Schenkeveld-van der Dussen
voor het vele werk dat zij als voorzitter en als bestuurslid voor de Maatschappij heeft
gedaan. Hij herinnerde aan de grote waardering die hij in de vorige jaarvergadering
al had uitgesproken voor mevrouw Schenkeveld als voorzitter en met name als
voorzitter in het P.C. Hooftjaar. Nu memoreerde hij opnieuw zijn dankbaarheid voor
haar krachtige leiding en waardevol bestuurslidmaatschap.
Voorts bedankte hij de heer van Toorn. Hij prees vooral diens ver-
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mogen de zaken groter klaarheid te geven en verwees naar diens organisatietalent
en verder werk in de commissie voor schone letteren.
15. Conform de voorstellen gedaan in de stukken werden alle leden in de vaste
commissies benoemd.
16. Tijdens de rondvraag stelde de heer Korthuis voor een groet aan dr. P.J.
Meertens te zenden. De heer Puchinger wees erop dat de Maatschappij zich bij het
voorstellen van kandidaatleden zou moeten hoeden voor een automatisch voorstellen
van jonge doctoren als kandidaatlid. Het lidmaatschap zou volgens hem een
onderscheiding moeten blijven. De voorzitter meende dat de aard van de publikaties
beslissend zou moeten zijn.
Vervolgens schorste hij de vergadering om tien over twaalf.
17. Na de lunch heropende de voorzitter de vergadering om twee uur en gaf het
woord aan de heer Schöffer, die het jury-rapport voor de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs voorlas. Nadat de voorzitter de prijs aan dr. A. Th. van Deursen had
uitgereikt, sprak deze zijn dankwoord uit, dat elders in dit jaarboek is afgedrukt.
18. Het vervolg van de middagvergadering was gewijd aan de problematiek van
de literatuurgeschiedschrijving. Een forum, samengesteld op grond van het
uitgangspunt, dat verschillende perioden van onze letterkunde aan bod dienden te
komen, discussieerde onder leiding van dr. H. van den Bergh over de volgende,
vooraf ook aan de leden bekend gemaakte, problemen:
- Welke bezwaren bestaan er tegen de traditionele literatuurgeschiedschrijving?
- Wat is de relatie tussen literatuurgeschiedenis en (a) receptiegeschiedenis, en
(b) cultuurgeschiedenis?
- Hoe definieert men een literaire periode?
De forumleden waren dr. H. Pleij (middeleeuwen), mw. dr. M. Spies (renaissance),
dr. W. van den Berg (achttiende en negentiende eeuw), dr. A.G.H. Anbeek van der
Meijden (negentiende en twintigste eeuw) en dr. J.J. Oversteegen (twintigste eeuw).
Er werd vooral gesproken over het eerste probleem. Verschillende forumleden
vonden dat er in de traditionele literatuurgeschiedschrijving teveel aandacht werd
besteed aan de literaire hoogtepunten.
Dr. H. Pleij sprak over ‘het moervaste canon van teksten’; dr. A.G.H. Anbeek van
der Meijden voegde daaraan toe dat men zich niet moest
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bezighouden met ‘literaire parelvisserij’, maar zich moest richten op wat hij noemde
‘integrale literatuurgeschiedenis’. Dr. W. van den Berg pleitte voor een
literatuurgeschiedenis waarin de ‘literaire communicatiesituatie gestalte krijgt, de
meer literair-sociologische benadering.’ Dr. J. Oversteegen was van mening dat
een literatuurgeschiedenis ‘opvattingen over tekstgroeperingen’ moest bevatten.
Mw. dr. M. Spies meende onder andere dat tot dusverre de tekstinterpretatie teveel
had gedomineerd. Omdat er nog veel te weinig over het literaire verleden bekend
is, diende er volgens haar gestreefd te worden naar een losbladige
literatuurgeschiedenis, waarin de bestaande lacunes langzamerhand konden worden
opgevuld.
Vanuit de vergadering werd aan de discussie onder andere deelgenomen door
dr. A. Sivirsky, die geen losbladig systeem, maar ‘gewoon een dik handboek’
geschreven wilde zien en mw. dr. E. Ibsch, die erop wees dat men eerst zijn
‘programma’, zijn methodologische opvattingen diende te expliciteren; dr. G.
Puchinger pleitte voor een literatuurgeschiedenis die vooral boeiend moet zijn.
Toen enige forum-leden te kennen gaven het begrip ‘literatuur’ heel ruim te willen
interpreteren en ook de populariteit van teksten in hun beschouwingen te willen
betrekken, vroeg Boudewijn Büch zich bezorgd af of dit ertoe zou leiden dat ook de
poëzie van Toon Hermans tot de literatuur gerekend zou worden. De historicus dr.
E.H. Kossmann meende dat de geschiedkundigen op het gebied van het in deze
bijeenkomst besprokene al heel wat verder waren. Verder namen onder andere ook
dr. G. Kazemier, dr. D.W. Fokkema, dr. P.F. Schmitz en B. Luger actief aan de
gedachtenwisseling deel. Mede dankzij de stimulerende en soms ook tot tegenspraak
prikkelende leiding van dr. H. van den Bergh kon van een boeiende bijeenkomst
worden gesproken. De bezwaren tegen de traditionele literatuurgeschiedschrijving
kwamen duidelijk naar voren; concrete uitgangspunten voor een nieuwe
literatuurgeschiedenis gaven meer aanleiding tot discussie. In grote lijnen was men
het er echter over eens, dat een wat breder cultuurhistorisch kader, waarbinnen ook
productie, consumptie en receptie meer aandacht kregen dan tot dusverre het geval
was, zeer wenselijk moest worden geacht.
19. Namens het bestuur werd de vergadering, niet alleen door leden maar ook door
belangstellenden bijgewoond, gesloten door Peter van Zonneveld die de bijeenkomst
samen met dr. R. van der Paardt had ge-
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organiseerd. Hij stelde vast dat de problemen nog niet waren opgelost, maar kon
zich tegelijk verheugen over de behoefte aan en de belangstelling voor een nieuwe
literatuurgeschiedenis die tijdens de vergadering waren gebleken; hij sprak de hoop
uit dat een dergelijk werk binnen afzienbare tijd zou verschijnen.

Noot
Een uitgebreid verslag van de forumdiscussie, geschreven door Boudewijn Büch,
is te vinden in Folia Civitatis 36:36, 11 juni 1983, p.3-4.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar voornaamste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1982-1983
Op 1 mei 1983 bedroeg het aantal leden 988, onder wie 4 ereleden en 5
begunstigers. 771 leden woonden in Nederland, 126 in België en Luxemburg, 34
in Zuid-Afrika en 57 elders.
Door overlijden ontvielen de Maatschappij 14 leden, onder wie het erelid Maurice
Gilliams; 15 bedankten voor het lidmaatschap.
Van de 25 door de leden verkozen nieuwe leden hebben 20 hun benoeming
aanvaard. Hun namen zijn: mw. M. Bal, mw. dr. H.A. van den Berg-Noë, dr. A.
Boschloo, mw. W. Corsari, dr. R.M. Dekker, A. van Dis, mw. J.L. van Essen, dr. H.
Feenstra, J.H.A. Fontijn, dr. W.F. de Gaay Fortman, mw. M.G. Janssonius, C.O.
Jellema, mw. dr. F.W.J. Koorn, dr. J.C. Kort, dr. J. de Lange, mw. dr. E.B.
Locher-Scholten, mw. dr. C.M. Ridderikhoff, W.F. Spillebeen, mw. dr. S. Vanderlinden
en G.J. Zwier. Door het bestuur werden in de loop van de verslagperiode 20 nieuwe
leden benoemd, van wie 15 hun benoeming aanvaarden. Hun namen zijn: dr. M.
Bartosik, dr. P.B.M. Blaas, dr. C. van Bree, Ph. H. Breuker, dr. M. van der Bijl, P.
Claes, dr. J.A. Coldewey, H. van Krimpen, mw. dr. M. Madou, G. Noordzij, dr. F.I.J.
van Rensburg, M. Ros, mw. M.B. Smits-Veldt, mw. L. Stassaert en J. Sudhölter.
De door de jaarvergadering van 1982 in het bestuur gekozen of in de vaste
commissies benoemde leden hebben aller hun functie aanvaard.
In dit verslagjaar werd het bestuur gevormd door R. Visser (voorzitter), W.P. van
Toorn (ondervoorzitter), R. Breugelmans (secretaris), R.E.O. Ekkart
(penningmeester), mr. J.R. de Groot (bibliothecaris), dr. E. Braches, mw. dr. C.W.
Fock, A.J. Korteweg, dr. R. Th. van der Paardt, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der
Dussen, P.A.W. van Zonneveld en dr.
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A.H. Huussen jr. (vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling). Het vergaderde
vijf maal, op 18 augustus, 13 oktober, 25 november, 10 februari en op 28 maart, op
welke datum ook het dagelijks bestuur bijeenkwam.
In de jaarvergaderingen in het verleden is zowel door de voorzitter als door de
penningmeester gepleit voor een vaste kracht die de secretaris en andere
bestuursleden met uitvoerend werk behulpzaam kan zijn. Het bestuur wil in de
toekomst de Maatschappij nog iets meer naar buiten doen optreden. Ook is er de
overweging dat bestuursleden gekozen moeten kunnen worden ongeacht het feit
of zij bureaufaciliteit hebben. In dit verslagjaar is, mede op grond van een enquête,
de basis voor een ‘centraal apparaat’ gelegd, zodat in het komende verenigingsjaar
hieraan op bescheiden schaal uitvoering gegeven kan worden.
Het bestuur heeft zich beraden over de aanvaarding van een legaat, groot fl.
20.000,-, van jvr. A.H.M. Laman Trip-de Beaufort, die op 26 maart 1982 is overleden.
In haar testament had zij bepaald dat de Maatschappij eens per drie jaar hieruit een
prijs kan uitreiken van fl. 3.000,- voor een zeer goede literair-historische biografie
of auto-biografie. Helaas zijn er in het testament enige detailregelingen opgenomen
die het het bestuur moeilijk maakten om, overeenkomstig artikel 19, lid 6 van de
Wet, aan de jaarvergadering voor te stellen, het legaat ongewijzigd te aanvaarden.
Er vond dan ook nauw nader overleg plaats met familieleden en de notaris om tot
een voor alle betrokken partijen aanvaardbare regeling te komen.
Het bestuur heeft de mogelijkheid besproken om, waar wenselijk en mogelijk,
een teken te geven van de belangstelling van de Maatschappij voor ons letterkundige
verleden. Daartoe zijn in dit verslagjaar stappen ondernomen om een gedenksteen
voor Willem Bilderdijk aan te brengen in de gevel van Rapenburg 37 te Leiden,
waarbij de medewerking werd verkregen van de bankinstelling die op dat adres een
filiaal heeft.
Het bestuur blijft streven naar (her)instelling van een Contactcommissie voor
België. Van enig succes is nog niet te gewagen, maar het bestuur blijft hopen in dit
opzicht iets te bereiken.
In zijn vergadering van 28 maart heeft het bestuur besloten de aanbeveling van
de jury voor de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1983 te volgen en deze prijs toe te
kennen aan dr. A. Th. van Deursen voor zijn cyclus Het kopergeld van de Gouden
Eeuw.
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De secretaris vertegenwoordigde op 17 december het bestuur bij de uitreiking van
de Jan Campertprijs aan Willem van Toorn, van de F. Bordewijkprijs aan F. Springer,
van de G.H. 's-Gravesandeprijs aan H.A. Gomperts en van de J. Greshoffprijs aan
Jacques Kruithof te Den Haag. Op 9 april waren de voorzitter en de secretaris
aanwezig bij de Grotius-herdenking in de Nieuwe Kerk te Delft.
In de verslagperiode werden drie werkvergaderingen belegd. De eerste was die
die werd georganiseerd ter gelegenheid van de uitreiking van de Henriëtte Roland
Holst-prijs 1982 aan Walter van den Broeck voor zijn boek Brief aan Boudewijn op
18 oktober in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond te Amsterdam. De
voorzitter van de jury, dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden, las het juryrapport voor
en voegde er enige persoonlijke impressies aan toe. Na de uitreiking van de prijs
door de voorzitter van de Maatschappij sprak de prijswinnaar een dankwoord uit en
vervolgens werd, na de pauze, Van den Broecks bewerking van Jacques Nolots
Veile vrouw opgevoerd.
De tweede bijeneenkomst was georganiseerd op 15 januari ter gelegenheid van
de uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982 aan Kester Freriks
voor zijn roman Hölderlins toren. In een volle zaal van het Odeon-theater speelden
leden van Globe een collage van fragmenten uit Hölderlin en het juryrapport, nadat
de bijeenkomst door de voorzitter van de Commissie voor schone letteren, Willem
van Toorn, was geopend. Kester Freriks sprak zijn dankwoord De troost van de
traditie uit, nadat hij zijn prijs in ontvangst had genomen. De middag werd besloten
met een receptie die werd begeleid door de muziek van Frits Muller en zijn Hot
Shots.
Op 28 maart vond de gebruikelijke werkvergadering ter voorbereiding van de
jaarvergadering plaats, die werd bezocht door zes leden.
Voor de toestand van de financiën zij verwezen naar het verslag van de
penningmeester.
In het jaarverslag van 1977-1978 stond te lezen: ‘De aanbevelingen van De Treek
zijn alle uitgevoerd, met uitzondering van de Nieuwsbrief.’ Het verheugt het bestuur
dat thans ook aan dit laatste een begin van uitvoering kon worden gegeven. In april
verscheen het eerste nummer van het Nieuw Letterkundig Magazijn.
Mededelingenblad uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
gevestigd te Leiden. De redactie bestond uit H. Duits, Peter van Zonneveld en R.
Breugelmans (redactiesecretaris).
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Na lange tijd van voorbereiding is de mechanisering van het ledenbestand voltooid.
Het gebruikte systeem maakt het tevens mogelijk sneller en veelvuldiger ledenlijsten
te produceren zonder al te hoge kosten. Het eerste voorbeeld daarvan verscheen
aan het eind van de verslagperiode.
Ook ditmaal verleende de Maatschappij haar medewerking aan de organisatie
van de Huizinga-lezing, die op 10 december werd gehouden door mw. Renate
Rubinstein en getiteld was Links en rechts in de politiek en in het leven.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1982-1983
De Noordelijke Afdeling belegde zesmaal een vergadering: vier gewone
maandvergaderingen, eenmaal een buitengewone vergadering met als gastspreker
een Nederlandse auteur, en een jaarvergaderinig. De vergaderingen werden door
gemiddeld elf leden en enkele introducé(e)'s bijgewoond.
Sprekers en onderwerpen van hun voordrachten waren de volgende: J. Kooistra:
Uriel Birnbaum en het boek. Over eenheid van tekst en illustratie;
dr. L. de Vries: ‘Realisme’ in de Hollandse landschapsschilderkunst sinds circa
1610;
dr. A.S. Wadman: Tijdproblemen en tijdsproblemen. Naar aanleiding van de
tweede Anton Wachter-serie;
dr. W. Nijenhuis: Mattheüs Sladus (1569-1628), latinist en theologisch
controversist, gymnasium rector en stadsbibliothecaris te Amsterdam, als politiek
correspondent (‘spion’?);
dr. S. van der Woude: De Keulse tweelingbijbels van 1480.
Als gastauteur begroette de Afdeling in november 1982 Willem Brakman die eigen
werk voordroeg en daarover discussieerde.
Tot nieuwe leden werden verkozen: C.O. Jellema, dr. H. Feenstra, G.J. Zwier.
Door de dood ontvielen ons dr. H. Algra en J. Boer. Het ledental bedraagt thans 98.
Het bestuur bestond uit dr. J.U. Terpstra, voorzitter; dr. A. Huussen jr., secretaris;
dr. P.P.J. van Caspel, penningmeester en dr. J.J. Huizinga, assessor.
Aldus goedgekeurd op de jaarvergadering, 19 maart 1983.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

197

4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1982
Op 8 juli 1982 overleed dr. M. Bokhorst, die zijn leven wijdde aan de bevordering
van de Nederlandse cultuur in Zuid-Afrika.
Dr. G.D. Scholtz zag zich helaas wegens slechte gezondheid genoodzaakt om
voor het lidmaatschap van de Maatschappij te bedanken.
Verschillende Zuidafrikaanse leden werden dit jaar wegens hun werk
onderscheiden. Zo ontving dr. A.J. Boëseken een professoraat honoris causa van
de Universiteit van Wes-Kaapland. Dr. B. Kok werd benoemd tot voorzitter van het
hoofdbestuur van het Genootskap Nederland-Suid-Afrika. Dr. M. Hugo verkreeg het
volle lidmaatschap van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dr.
Ernst van Heerden ontving een ere-doctoraat van de Universiteit van die
Witwatersrand. Dr. D.J. Kotzé werd aangesteld op het Grondwetskomitee van de
Presidentsraad. De bekende schrijver Etienne Leroux (dr. S.P.D. Le Roux) vierde
zijn zestigste verjaardag en werd door zijn letterkundige vrienden gehuldigd met
een bundel artikelen, getiteld Beeld van Waarheid. Dr. G.S. Nienaber en dr. P.J.
Nienaber ontvingen beiden het erelidmaatschap van de Naamkundevereniging van
Suider-Afrika. Dr. Edith H. Raidt werd voor een derde ambtstermijn benoemd tot
bestuurslid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Dr. A. van Selms
werd vereerd met een eredoctoraat door de Universiteit van Pretoria.
Het aantal leden van de Maatschappij in Zuid-Afrika bedraagt thans 33.
W. NIENABER-LUITINGH

5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1982
Collectievorming gedrukte werken
Het aantal aanwinsten bedroeg in het verslagjaar 572 (767 in 1981). In dit aantal
zijn begrepen: nieuwe werken 290(490), antiquarisch verworven werken 43(58),
geschenken (inclusief ruil) 195(172), overdrukken 14(11), nieuwe abonnementen
6(18).
Van de antiquarisch verworven werken vermeld ik afzonderlijk: Duco Perkens,
Een tussen vijf. Met vier tekeningen van C.A. Willink. Uitgave van De Driehoek.
Antwerpen (1925).
Koos Schuur. Vijf gedichten voor Jan G. Elburg. Amsterdam 1970.
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Gaston Burssens. Enzovoort. Antwerpen 1926.
Jan G. Elburg. Het uitzicht van de duif. Amsterdam 1952.
Bij de schenkingen verdient met dankbaarheid gewag gemaakt te worden van
het omvangrijke geschenk van dr. G. Puchinger, bestaande uit een volledige
verzameling van de publikaties van zijn hand.

Collectievorming handschriften
Het aantal aanwinsten bedroeg in 1982: 7 (in 1981:4) en wel geschenken 2(0), ruil
1(0), aankopen 4(4).
Een zeer zelden voorkomende vorm van verwerving vond plaats door met
toestemming van het bestuur van de Maatschappij ons handschrift Ltk.817
(ordonnantie en statuten van Schoonhoven) af te staan aan het Streekarchivariaat
Krimpenerwaard in ruil voor twee fragmenten van Jacob van Maerlant, Spiegel
historiael.
De aanwinsten van de handschriftenverzameling zijn de volgende: Ltk.2130, 48
brieven van verschillende correspondenten aan dr. A. Zijderveld. Geschonken door
mevrouw A.G. Zijderveld-Menalda te Amsterdam.
o

Ltk.2131, Alph. Laudy, De paradijsvloek. Toneelspel. Afschrift. 1 deel in 4 .
Geschonken door prof. dr. J. Hoftijzer te Leiden.
Ltk.2132, Twee fragmenten van Jacob van Maerlant, Spiegel historiael, (veertiende
eeuw), voorheen berustend in het Gemeentearchief Schoonhoven. Door ruil
verkregen van het Streekarchivariaat Krimpenerwaard tegen overdracht van Ltk.817
(Ordonnantie ende statuyten der stede van Schoonhoven).
o

Ltk.2133, Hermannus van Gesseler, Liederen. Circa 1775. 1 deel in 4 . Aankoop.
o

Ltk.2134, Tiberius Hemsterhuis, Dictata. 1 deel in 4 . Aankoop.
Ltk.2135, Drie autografen van Aagje Deken.
Varianten van de handschriften vermeld in dr. P.J. Buijnsters, Bibliografie der
geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken, Utrecht, 1979, nr.595 en 596;
voorts een aanvulling op Ltk.478 (t.a.p. nr.557). Aankoop.
Ltk.2136, Aantekening van den opkomst en voortgang der schouwburg (te
o

Amsterdam) tot op het vieren van 't eeuwgetijde der zelve op den 7 Januarij A
1738. Met enige andere stukken, deels gedrukt, en gravures. Volgens aantekening
op het titelblad is het handschrift aan de Schouwburg geschonken door I. van der
Lijn op 23 augustus 1781. 1 deel in fo. Aankoop.
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Schenkingen
In 1982 ontving de bibliotheek schenkenigen van de volgende personen en
instellingen: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Heerlen; Algemeen Rijksarchief,
Brussel; Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam; F.L. Bastet, Leiden; N.
van Benthem, Utrecht; Bezige Bij, Amsterdam; J.M.A. Biesheuvel, Leiden; F.G.
Breekveldt, Amsterdam; G.A. Brekelmans, Breda; R. Breugelmans, Leiden; C.C.
van Buuren-Veenenbosch, Leiden; H. Combrecher, Kerkrade; CRM, Rijswijk; Cursief,
Amsterdam; Germanisches National Museum, Nürnberg; J. Gerritsen, Groningen;
Groep Educatieve Uitgevers KNUB, Amsterdam; J. van Groningen, Leiden; J.R. de
Groot, Leiden; J. Hoftijzer, Leiden; H.J. Keijzer, Woubrugge; C. Koeman, De Bilt;
J.G. Kooij, Leiden; C. Kroon, Hazerswoude; P.J. Idenburg, Leiden; Koninklijk verbond
grafische ondernemingen, Amsterdam; Kunstkring Lieven 1977, Gent; R.R. Michel,
Leiden; J. Noordegraaf, Alphen aan den Rijn; Nordiska Museets och Skansens
arsbok, Uddevalla; A.N. Paasman, Amsterdam; J. Paardekooper, Deventer; A.A.
Prins; Prins Bernhardfonds, Amsterdam; G. Puchinger, Den Haag; Reflex, Utrecht;
Stichting Chr. J. van Geel, Castricum; Terra, Zutphen; W. van Toorn, Hoofddorp;
Universiteit van Amsterdam (sectie Nederlands); De Utrechtsche, Utrecht; Vakgroep
Nederlandse taal- en letterkunde, Leiden; Veen (uitgeverij), Utrecht; Vereniging
Oud-Heiloo, Heiloo; A.A. Vriesendorp, Dordrecht; K. Winkler, Amsterdam.

Gebruik gedrukte werken
Het gebruik nam toe. In 1982 vonden 4.932 uitleningen plaats (4.110 in 1981). Veel
niet buiten het bibliotheekgebouw uitleenbaar materiaal werd in de Dousakamer
door bezoekers geraadpleegd.

Gebruik handschriften
In het verslagjaar werden 37(16) handschriften uitgeleend ten behoeve van
tentoonstellingen, te weten 1 handschrift voor een tentoonstelling in het Museum
Fleihite en 36 voor de tentoonstelling De kring van Heiloo. Deze tentoonstelling,
samengesteld door mevrouw Marita Mathijsen, is onder verantwoordelijkheid van
de Vereniging Oud Heiloo gehouden in de vroegere pastorie, waarin thans een
oudheidkamer is gevestigd. In 70(66) gevallen werden van handschriften reprodukties
beschikbaar gesteld.
In één geval werd met machtiging van het bestuur van de Maatschap-
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pij een handschrift (F. Haverschmidt, Leven en sterven van Jelle Gal) ter beschikking
van een uitgever gesteld ten dienste van een teksteditie in boekvorm. Deze is
inmiddels verschenen.

6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1982 van de penningmeester (zie bijlage I)
Ondergetekenden hebben de boeken van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden steekproefsgewijze nagezien en accoord bevonden.
Leiden, 23 maart 1983.
(w.g.) A.J. Versprille, gecommitteerd lid buiten het bestuur; Th. H. Lunsingh
Scheurleer, gecommitteerd lid buiten het bestuur

7. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1982-1983
De Commissie vergaderde vijf maal. Op de bijeenkomsten werden de volgende
voordrachten gehouden:
28 oktober 1982 sprak de heer Bruijn over de kwaliteit van de Nederlandse
scheepvaart op Azië in de zeventiende en achttiende eeuw en de heer Braat over
het belang van de communistische dreiging naast andere oorzaken voor de
ondergang der Weimarrepubliek;
25 november 1982 las de heer Braat een bloemlezing voor die hij gemaakt had
uit de notulen der Commissie van het begin in 1847 af;
27 januari 1983 sprak mevrouw Fock over de verzamelaars te Leiden in de
zeventiende en achttiende eeuw en de heer Bruijn over brieven van de zeeofficier
Eland Dubois en zijn vrouw uit de jaren 1670-1675;
24 februari 1983 sprak de heer Jansen over de sociaal-economische en
demografische ontwikkeling van Nederland van de vroegste tijden af;
24 maart 1983 sprak de heer Cohen over de Duitse bestuursorganisatie in de
veroverde en bezette gebieden tijdens de tweede wereldoorlog en de heer Jansen
over de kroniek van Emo en Menko.
De commissie was in 1982-1983 als volgt samengesteld: voorzitter: dr. J.H.C.
Blom; secretaris: dr. W.C. Braat; leden: de dames dr. C.W. Fock, dr. M.E.H.N. Mout
en mr. A.J. Versprille en de heren dr. J. van den Berg, dr. C.C. de Bruin, dr. J.R.
Bruijn, dr. A.E. Cohen, dr. mr. C. Fasseur, dr. R. Feenstra, dr. J.P. Gumbert, dr.
H.P.H. Jansen, dr. G.I. Lieftinck, dr. P.F.J. Obbema, dr. D.J. Roorda en dr. I. Schöffer.
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8. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1982-1983
De Commissie had in de verslagperiode (september 1982-mei 1983) de volgende
samenstelling: dr. L. Strengholt (voorzitter), dr. J.P.A. Stroop (secretaris), dr. J.L.A.
Heestermans, dr. A. Sassen, mw. dr. M.H. Schenkeveld, dr. J. Taeldeman, dr. M.C.
van den Toorn, dr. P.E.L. Verkuyl en dr. G.C. Zieleman.
De Commissie voerde de redactie over het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Als redactiesecretaris trad op dr. G.C. Zieleman. Van jaargang 98
verschenen de vier afleveringen in het jaar 1982. Inmiddels is verschenen aflevering
1 van jaargang 99.
De Commissie vergaderde maandelijks te Leiden, doorgaans in het Snouck
Hurgronjehuis op het Rapenburg, echter wegens omstandigheden tweemaal in het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie aan de Mathijs de Vrieshof. Tijdens de
bijeenkomsten werden de volgende voordrachten gehouden:
27 oktober 1982: dr. A. Sassen, Over attributieve bepalingen die dat niet zijn;
15 december 1982: dr. D.M. Bakker, Nevenschikking en zinsdeel;
19 januari 1983: dr. P.E.L. Verkuyl, Kosmografia in Hoofts lyriek;
16 februari 1983: dr. J.P.A. Stroop, Sandhiverschijnselen in zuidelijke Nederlandse
dialekten;
30 maart 1983: dr. L. Strengholt, Commentaar van Cats(?) bij Huygens' Aenden
Leser (van Hofwijck);
18 mei 1983: dr. J.L.A. Heestermans, Semantiek en lexicografie.
De vergaderingen van 22 september en 17 november 1982 zijn geheel gewijd
aan de discussie over het in de toekomst te voeren beleid met betrekking tot het
Tijdschrift.

9. Verslag van de werkgroep negentiende eeuw over het jaar
1982-1983
De Werkgroep Negentiende eeuw had op 15 maart 1983 506 leden.
Het bestuur bestond dit jaar uit: dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden (voorzitter),
Henk Eijssens (penningmeester), dr. L. Simons en Peter van Zonneveld (secretaris).
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober werd te Alkmaar een symposium gehouden
over ‘Het genootschapsleven in de eerste helft van de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

202
negentiende eeuw’. Vrijdagavond sprak dr. J.A. Goedkoop in het
Murmellius-gymnasium over de geschiedenis van het Natuur- en Letterkundig
Genootschap Physica, opgericht in 1782, waarna een demonstratie plaatsvond van
natuurkundige experimenten, zoals die in het verleden door het genootschap werden
uitgevoerd. Op zaterdag sprak W.W. Mijnhardt over het Nederlands
genootschapsleven in de achttiende en vroege negentiende eeuw; vervolgens
belichtte dr. H.A.M. Snelders de natuurwetenschappelijke, M.J. van Lieburg de
medische en dr. W. van den Berg de letterkundige genootschappen. De middag
werd besloten met een geanimeerde discussie, waarna gelegenheid bestond in het
Stedelijk Museum te Alkmaar de tentoonstelling over tweehonderd jaar Physico te
bezoeken.
Van het tijdschrift De Negentiende Eeuw verschenen vier nummers. De redactie
bestond uit: Henk Eijssens, Jan Jaap Heij, Marja Keijser, Nop Maas, Marita Mathijsen
en Peter van Zonneveld. Op 1 maart 1983 trad de historica Thera de Graaf tot de
redactie toe.
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Bijlage I Rekening en verantwoording over 1982
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
1982
fl. 31.267,16

1981
fl. 36.582,33

Contributie voorgaande
jaren

5.232,31

5.403,55

Subsidie Ministerie van
Onderwijs en
Wetenschappen

74.000,-

61.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit

35.000,-

34.000,-

Opbrengst verkoop eigen 1.605,70
uitgaven

2.894,53

Rente van effecten,
bankrente

6.610,17

Contributie 1982/1983

3.298,60

Bijdragen Roland
Holst-Prijs 1980

2.000,---

---

fl. 150.403,77

fl. 148.490,58

UITGAVEN
fl. 7.500,-

fl. 7.500,-

2. Bureaukosten
secretaris en
administratie

2.739.73

5.738,71

3. Honorarium
administrateur

3.900,-

3.600,-

4. Kosten
1.300,Noordelijke Afdeling

1.300,-

Kosten van
beheer
1. Salaris
uitvoerend
secretaris
A.

5. Kosten
614,18
bestuursvergaderingen

fl. 16.054,54

1.133,40

---

Kosten
vergaderingen
1. Convocaties en
lokaalhuur
B.

fl. 1.197,08

fl. 224,95
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2. Honorarium en
kosten sprekers

-,-

3. Promotie en
publiciteit

6.016,18

-,7.213,26

535,50

5.537,33

5.003,34

---

Kosten
jaarvergadering
C.

Kosten
bibliotheek
1. Honorarium
bibliothecaris
D.

fl. 7.938,-

fl. 7.938,-

2. Aankoop boeken 42,819,14
en tijdschriften

48.405,53

Reserv. aank.
handschrift

8.000,-

-,-

3. Bijdrage
verwervingsfonds

1.000,-

1.000,-

4. Salariskosten
bureau

4.122,92

63.870,06

7.500,35

---
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Kosten jaarboek
en publikaties
E.

fl. 52.910,59

Kosten jaarboek
1980/1981

fl. 39.470,50

Voorbereiding
jaarb. 1981/1982

1.500,--fl. 40.970,50

uit reservering 1981 40.500,-

470,50

--Reservering
jaarboek 1981/1982

36.500,-

Commissie voor de
publikaties

2.575,25

Reserv. kosten
mededelingenblad

4.500,-

Kosten
commissies en
werkgr.
F.

fl. 2.927,78

Reservering voor 4.500,de voorbereiding
register Tijdschr.
Taal & Letterkunde

7.427,78

fl. 9.557,10

800,-

800,-

4.500,-

-,-

446,03

418,46

fl. 149.894,75

fl. 153.565,93

---

---

--G. Reservering Prijs

voor Meesterschap
H. Henriette Roland

Holst-prijs
J.

Diversen

Ontvangsten 1982

fl. 150.403,77

Uitgaven

fl. 149.894,75
---

Overschot

fl. 509,02

Vermogensoverzicht
Effecten
fl. 1.000,-6,50% BNG 19671

1 jan. 1983
fl. 960,-

1 jan. 1984
fl. 840,-
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fl. 11.000,-7,00% BNG 1966 10.780,-

9.240,-

fl. 1.000,-8,00% Ned.
Gas-Unie 1971

1.020,-

940,-

---

---

fl. 12.760,-

fl. 11.020,-

47.785,99

28.401,62

---

---

Vermogen voor
voorzieningen

fl. 60.545,99

fl. 39.421,62

Voorzieningen
Prijs voor Meesterschap

fl. 3.200,-

fl. 2.400,-

Prijs voor Literaire Kritiek 1.830,79

1.830,79

Reserve jaarboek
1980/1981

40,500,-

Saldi bij Amro-Bank

-,-
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Reserve jaarboek
1981/1982

36.500,-

Reserve aankoop
handschrift

8.000,-

Reserve kosten
mededelingenblad

4.500,-

-,-

Reserve voorbereiding van 4.500,het register Tijdschrift Taalen Letterkunde

positief/negatief

---

---

fl. 2.015,20

fl. 5.309,17

Samenhang tussen de
fl. 5.309,17
hierboven vermelde
vermogens
Vermogen 1 januari 1980
negatief
Koerswinst effecten

1.740,---

negatief

fl. 3.569,17

Overschot gewone
rekening

509,02
---

negatief

fl. 3.060,15

Aanvullend subsidietekort 5.075,35
1981
--Vermogen 1 januari 1983 fl. 2.015,20

Vermogensoverzicht der afzonderlijke beheerde fondsen
B. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank 1 januari 1982

fl. 7.442,76

Reservering ten laste
algemene rekening

1.000,-

Lossing fl. 1.000,- 5,25%
BNG

1.000,-

Lossing fl. 2.000,- 6,00%
Nederland 1967

2.000,-
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Rente kapitaal

3.945,50

Bankrente

309,46
--fl. 15.697,72

Koop: fl. 5.000,- 11,25%
Ned. 1982

fl. 5.075,-

Kosten

110,21

5.185,21

---

--fl. 10.512,51

fl. 9.600,- 3,00% Inschr.
Grootboek

3.840,-

fl. 36.600,- 2,50% Inschr.
Grootboek

12.810,-

Obligaties

31.700,---

Vermogen 1 januari 1983

fl. 58.862,51
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C. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank 1 januari 1982

fl. 1.944,95

Rente kapitaal

1.620,-

Bankrente

31,64

Lossing fl. 1.000,- 5,25%
Nederland 1964

1.000,-

Verkocht fl. 1.000,- 9,00%
Nederland 1975

1.010,56
--fl. 5.607,15

Koop: fl. 3.000,- 10,50%
Ned. 1982

fl 3.030,-

Prijs Kester Freriks

1.000,-

Penningkosten

375,-

Huur Odeon-Theater

660,-

Kosten

87,84

5.152,84

---

--fl. 454,31

fl. 13.900,- 3,00% Inschr.
Grootboek

5.560,-

Obligaties

15.805,---

Vermogen 1 januari 1983

fl. 21.819,31

D. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank 1 januari 1982

fl. 284,75

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

7,15
--fl. 764,40

Kosten

15,69
--fl. 748,71

fl. 11.500,- 2,50% Inschr. Grootboek

4.025,-
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Obligaties

2.860,---

Vermogen 1 januari 1983

fl. 7.633,71
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Overzicht van vermoedelijke uitkomsten 1982
bijgestelde begroting 1983, voorgestelde bedragen 1984
meerjarenramingen 1985-1988
Beheer 1982
Saalsrib
/ureaukose
tn 10.250
secret.
en
administr.

1983
12.250

1984
12.250

1985
12.250

1986
12.250

1987
12.250

1988
12.250

Administrateur 3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

3.900

Noordel. 1.300
Afd.

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

Bestuursvergad. 615

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bijeenkomsten 1.700
Convocaeitsol/kaahluur

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

Honor.
sprekers

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Promote
i /pubciltieti 6.200

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

Jaarvergadering 5.550

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Bibliotheek 7.938
Bibliothecaris

7.938

7.938

7.938

7.938

7.938

7.938

Aankoop 51.000
boeken/d
tji schrfiten

53.000

55.000

57.000

59.000

61.000

63.000

Verwerv. 1.000
fonds

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Salaris
bureau

3.500

3.600

3.700

3.800

3.900

4.000

Publicaties 36.500
Jaarboek

34.000

33.300

33.600

33.900

34.200

34.500

Mededel. 4.500
blad

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

11.000

Honor.
2.600
redactie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Commissies 7.500
etc.

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Pr.
800
Meestersch.

800

800

800

800

800

800

H. Rol.
Holstpr.

-

-

-

-

-

-

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

---

---

---

---

---

---

4.100

4.500

Onvoorz./div. 447
---
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Inkomsten
Contributies 36.500

41.500

43.000

44.500

46.000

47.500

49.000

Verkoop/rente 4.900

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Subsidies 74.000
Ministerie
O&W

76.000

76.000

77.000

78.000

79.000

80.000

Bibl. RU
Leid.

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

---

---

---

---

---

---

---

150.400 156.500 159.000 162.500 166.000 169.500 173.000

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1983

209

Bijlage II Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1982-1983
Algemeen bestuur
Voorzitter: R. Visser
Ondervoorzitter: W.P. van Toorn
Secretaris: R. Breugelmans
Penningmeester: R.E.O. Ekkart
Bibliothecaris: Mr. J.R. de Groot
Leden: dr. E. Braches, mw. dr. C.W. Fock, A.J. Korteweg, dr. R. Th. van der
Paardt, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, P.A.W. van Zonneveld, dr. A.H.
Huussen jr. (vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling)
Secretariaat: Bibliotheek der Rijksuniversiteit Postbus 9501 2300 RA Leiden

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

Contactcommissie voor België
Secretaris: vacant
Leden: vacant

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
mw. dr. W. Nienaber-Luitingh, Lymbrookweg 5, Scotsville, 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. J.C.H. Blom
Secretaris: dr. W.C. Braat, Emmaplein 11, 2341 JZ Oegstgeest
Leden: dr. J. van den Berg, dr. C.C. de Bruin, dr. J.R. Bruijn,
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dr. A.E. Cohen, R.E.O. Ekkart, dr. C. Fasseur, 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, dr. I. Schöffer, mw. mr. A.J. Versprille

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. L. Strengholt
Secretaris: dr. J.P.A. Stroop, Kadoelenweg 370, 1035 NT Amsterdam
Leden: dr. D.M. Bakker, dr. J.L.A. Heestermans, dr. A. Sassen, mw. dr. H.M.
Schenkeveld, dr. J. Taeldeman, dr. M.C. van Toorn dr. P.E.L. Verkuyl, dr. G.C.
Zieleman

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

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

Commissie voor de financiën
Voorzitter: H. Th. Lunsingh Scheurleer
Secretaris: dr. G. Borgers, Koningin Wilhelminalaan 44, 2264 BM Leidschendam
Leden: M.D. Frank, mr. G.C. van der Willigen

Commissie voor de publicaties
Voorzitter: mr. J.R. de Groot
Secretaris: mw. G. Th. M. van den Dool, p/a Bibliotheek der Rijksuniversiteit,
Postbus 9501 2300 RA Leiden
Leden: dr. G. Borgers, dr. E. Braches, mr. W.R.H. Koops, P.A.W. van Zonneveld

Noot
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Met toepassing van art.32, lid 4 van de Wet heeft het bestuur R. Breugelmans als
plaatsvervangend bibliothecaris aangewezen.
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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:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Postbus 9501, 2300 RA Leiden Typografie naar
aanwijzingen van P. Waterland Druk Tulp, Zwolle
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