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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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Eerherstel voor Van der Aa
Jaarrede door de voorzitter Dr. H.L. Wesseling
In 1983 verscheen onder de titel De toegang tot het Binnenhof de Leidse dissertatie
van J. Th. J. van den Berg over de maatschappelijke herkomst van de Tweede
Kamerleden tussen 1849 en 1970. Dit is een buitengewoon grondig en ernstig boek,
vol met tabellen, grafieken en statistieken, dat de sociale achtergronden van onze
volksvertegenwoordigers analyseert en ons inzicht geeft in het politieke en
parlementaire bedrijf in die periode. Dit boek is niet het onderwerp van, maar wel
de aanleiding tot deze jaarrede geworden. De titel, De toegang tot het Binnenhof,
bleef namelijk in mijn hoofd hangen en herinnerde mij aan iets dat ik aanvankelijk
niet kon thuis brengen. Later kwam de associatie tot stand. Hij herinnerde mij aan
een boek dat ik lang geleden had gelezen, een politieke satire uit de negentiende
eeuw, met als titel zoiets als Hoe wordt men lid van de Tweede Kamer? Aangezien
ik mij ook de naam van de auteur slechts half wist te herinneren, duurde het enige
tijd voor het boek was opgespoord. De precieze titel is Zóó wordt men lid van de
Tweede Kamer. Het boek is geschreven door Henry van Meerbeeke en verscheen
in 1869 bij Binger in Amsterdam.
De roman bleek bij herlezing nog aardiger dan ik mij herinnerde. Toch is de schrijver,
Van Meerbeeke, naar het lijkt, uit de literatuurgeschiedenis geheel verdwenen. J.
te Winkel wijdde nog enkele woorden aan deze roman waarin de schrijver ‘de
ondegelijkheid der Kamerverkiezingen niet zonder talent naar het leven teekende
1
en zo belachelijk maakte.’ In de grote geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
door Knuvelder komt de schrijver echter niet meer voor. Onder zijn werkelijke naam
- Van Meerbeeke was een pseudoniem voor M.W. van der Aa - geniet de schrijver
iets meer bekendheid. Dat is ook niet zo gek, want Van der Aa heeft als eigenaar
van het dagblad De Tijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de
emancipatie der katholieken. De officiële geschiedschrijver hiervan, L.J. Rogier, laat
zich echter sterk negatief uit over deze pionier van de katholieke pers. Vergeten als
literator en als emancipator verguisd, het is een treurig lot voor een oud-lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Want dat was hij en, zo schrijft de steller
2
van zijn levensbericht, hij wist deze onderscheiding op prijs te stellen. Toch
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is zijn werk - en in het bijzonder de verkiezingsroman - de moeite waard om aan de
vergetelheid te worden ontrukt en nu onze jaarvergadering slechts enkele weken
na de Tweede Kamerverkiezingen plaats vindt, lijkt dit een geschikte dag om ons
vroegere mede-lid enige posthume eer te bewijzen. Eerherstel voor Van der Aa dus,
ziedaar het onderwerp van mijn jaarrede.
Martinus Wilhelmus van der Aa werd op 15 maart 1831 te Amsterdam geboren in
een gegoede katholieke koopmansfamilie. Die familie was van Brabantse afkomst
maar in het begin van de achttiende eeuw naar Haarlem verhuisd. De Van der Aa's
oefenden daar het blekersbedrijf uit. In het begin van de negentiende eeuw
verhuisden zij naar Amsterdam, waar de vader van onze held een zeepziederij
bezat. M.W. van der Aa - in de wandeling Willem genoemd - was ook voor een
carrière in deze branche bestemd en volgde daarom geen hogere opleiding dan de
3
HBS - althans ‘geen klassieke noch academische opleiding’ - om vervolgens in
4
Marseille stage te gaan lopen in een fabriek van reukzepen. Men herinnere zich
dat dit de gouden tijd was van de Franse palmoliezeep-industrie, waarvan Marseille
5
het centrum was. Volgens Rogier wegens de achteruitgang van zijn vaders bedrijf,
volgens F.A. van den Heuvel, de schrijver van zijn levensbericht, wegens zijn
6
ontluikende roeping, waarschijnlijk wegens een combinatie van beide, koos hij
echter voor een andere, literair-politieke carrière. De stoot hiertoe werd gegeven
door dr. Cramer, de rechterhand van mgr. Smits, die de oprichter en eerste
hoofdredacteur van De Tijd was. Deze krant was in 1846 van Den Bosch naar
Amsterdam verhuisd en zou weldra het voornaamste katholieke dagblad van
Nederland worden. Van den Heuvel beschrijft de bekering van Van der Aa tot de
journalistiek als volgt: ‘De katholieke journalistiek was toen nog in haar opkomst en
kon krachten gebruiken, om die te oefenen voor den strijd. Niets begrijpelijker
derhalve dan dat in de sociëteit Zeemanshoop Van der Aa, die daar trouwe lezer
was van De Tijd en zich dus vrijwel als katholiek aanduidde, met zijn schrandere
7
kop de opmerkzaamheid van zijn medelid dr. Cramer trok.’
Weldra was Van der Aa aan de redactie van De Tijd verbonden. Dit was, volgens
8
Rogier ‘in of omstreeks 1856.’ Hij werd er al spoedig de zakelijke leider en in 1868,
voor de som van 18.000 gulden, ook de eigenaar van. In het koopcontract werd
echter bepaald dat Smits hoofdredacteur zou blijven en dat Van der Aa na Smits'
overlijden geen hoofdredacteur zou aanstellen met wiens benoeming zich niet
‘minstens de helft der vader-
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landsche roomsch-katholieke bisschoppen’ zou verenigen. Toen Smits in 1872
overleed, wilde Van der Aa, die wegens ziekte van Smits al sinds 1868 de facto het
hoofdredacteurschap vervulde, daarmee graag doorgaan. Omdat de bisschoppen
echter stellig een priester als hoofdredacteur zouden willen, stelde hij een
hoofdredactioneel driemanschap voor, bestaande uit twee priesters, B.H. Klönne
en dr. H.J.A.M. Schaepman, en zichzelf. Het episcopaat accepteerde dit voorstel
waardoor de eigenaar, Van der Aa, in feite de alleenheerschappij verwierf. Later
kwamen er echter moeilijkheden, eerst met de andere hoofdredacteuren, vervolgens
met de bisschoppen. Deze moeilijkheden alsmede, en volgens sommigen zelfs
vooral, zijn ziekte brachten Van der Aa tot het besluit de krant te verkopen, hetgeen
10
op 1 april 1884 gebeurde. Van der Aa bleef overigens nog lange tijd in leven,
geplaagd door een kwaal ‘waarvan de voortwoekering slechts door het volgen van
11
een streng dieet kon worden vertraagd.’ Hij overleed pas op 23 mei 1905.
Van der Aa's literaire nalatenschap is niet bijzonder omvangrijk en zijn invloed is
niet bijzonder groot geweest. Rogier besteedt in het gedenkboek In vrijheid herboren
relatief veel aandacht aan hem. Hij noemt hem ‘een laat geboren epigoon van
Dickens’, maar volstrekt zonder diens sociale belangstelling, en signaleert zijn
12
‘a-sociale kilte.’ Rogier vindt dat zijn kijk op de samenleving ‘iets onmiskenbaar
cynisch’ had. Hij pingelde met de drukker, Alberdingk Thijm, om kleine bedragen
en aarzelde niet de drukorder aan ‘de protestantse heren Ellermans Harms’ te
gunnen, dit laatste tot onmiskenbare verontwaardiging van Rogier. ‘Diepte van
staatkundige beginselen is bij Van der Aa niet te onderstellen,’ merkt hij verder op.
Zijn invloed op De Tijd was beperkt. ‘Tot de bepaling van de staatkundige houding
13
van het blad droeg hij met eigen pen weinig bij.’ De krant werd overigens steeds
minder pro-liberaal en het ‘staat wel vast, dat de zeer conservatieve,
14
15
anti-democratische,’ elders ook ‘de zeer reactionnaire’ genoemde, Van der Aa
deze ontwikkeling toejuichte en in de hand werkte. Zijn belangrijkste bijdragen tot
De Tijd bestonden uit feuilletons, die onder de titels Conterfeitsels en Schetsen uit
de onderwereld verschenen. Ze tonen ‘steeds de openbaring van een scherpe,
16
maar vaak kil-satirische geest.’
Het is duidelijk dat de progressief-katholieke historicus Rogier, die in dit
gedenkboek met vaste hand lof en blaam uitdeelt en precies weet wie in het epos
der katholieke herleving welke plaats toekomt, Van der Aa niet graag mag. Maar
onder alle kritiek vindt men toch een schets van wat kennelijk een scherpe en
levendige geest is geweest. Van den Heuvel, die in
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zijn levensbericht juist uiterst loffelijk van toon is, zegt, op heel andere wijze, eigenlijk
hetzelfde. Van der Aa, zo schrijft hij, ‘was niet een staatsman in den eigenlijken zin
17
des woords.’ Hij was voor de actieve politiek niet geschikt en wist dit ook van
zichzelf. Hij was iemand die liever buitenstaander en waarnemer was dan
medespeler. Zijn literaire werk was slechts bestemd voor een beperkte elite. ‘De
voortbrengselen van zijn geest waren niet van een aard, om te worden begrepen
en genoten door de groote massa. Van der Aa was zelf een litteraire fijnproever, en
18
hij schreef voor fijnproevers.’ Geen volksschrijver dus! Ook Van den Heuvel prijst
zijn ‘zin voor humor en satyre,’ zijn ‘geestige kijk op menschen en zaken,’ zijn
19
‘fijn-satyrieken’ uitvallen.
Het is duidelijk dat tussen ‘kil-satirisch’ van Rogier en ‘fijn-satyriek’ van Van den
Heuvel, tussen Van den Heuvels ‘geestige kijk op menschen en zaken’ en Rogiers
‘onmiskenbaar cynische kijk’ een groot verschil in appreciatie zit, maar dat in feite
hetzelfde verschijnsel gesignaleerd wordt. Het gaat om een schrijver die niet erg
gelooft in beginselen, de medemens met skepsis beziet en het politieke bedrijf met
vele korrels zout neemt, die een buitenstaander, observator, spotter is, kortom een
sceptische conservatief en waarschijnlijk een amusante auteur. Dat blijkt Van der
Aa dan ook te zijn als men zijn werk leest.
Van der Aa's eerste werk verscheen in De Toeschouwer, een tijdschrift dat hij
sinds 1857 met enkele anderen redigeerde. Van der Aa publiceerde hierin, onder
het pseudoniem Henry van Meerbeeke, zijn Schetsen uit de hedendaagsche
samenleving. Deze schetsen werden in 1871 gebundeld en verschenen als
Waarnemingen en Waarheden bij Gebr. Binger te Amsterdam. ‘Een schat van fijne
waarnemingen, juiste uitbeeldingen, pittige beschouwingen en snaaksche gezegden
20
is er in neergelegd,’ aldus Van den Heuvel. Van der Aa had dus toen al het
pseudoniem aangenomen, waaronder hij ook zijn grotere werken zou laten
verschijnen. Onder zijn eigen naam publiceerde hij enkele artikelen in de bladen
De Katholiek en De Wachter en uiteraard in De Tijd, waartoe hij hoofdartikelen
bijdroeg en veelgelezen feuilletons, onder de titels Conterfeitsels en Schetsen uit
de onderwereld. Voorts vertaalde hij boeken uit het Frans en uit het Duits. Zijn
literaire werk bestaat verder nog uit twee politieke blijspelen, Een ministeriële crisis
uit 1887 en Gevaar voor oorlog uit 1891, waarin veel ‘guitige combinaties,
scherpzinnige opmerkingen en snedige zetten’ voorkomen, al overschrijdt dit blijspel
21
‘wel eens de grens van de klucht.’ Deze beide stukken werden door Het
Nederlandsche Tooneel opgevoerd in Amster-
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dam en Rotterdam en kregen goede recensies. Ze werden echter geen grote
publiekssuccessen, omdat, zoals De Tijd schreef, het grootste deel der
22
schouwburgbezoekers nu eenmaal ‘meer gepeperde kost’ verlangt. Het bleef dus
bij een paar voorstellingen.
Van der Aa mengde zich ook in de literaire polemiek met zijn brochure Nog iets
d

over Klaasje Zevenster. Een woord van verzet tegen de kritiek van den heer C
Busken Huet uit 1866, waarin hij, zoals de ondertitel al duidelijk maakt, Van Lennep
verdedigt tegen de scherpe kritiek die Huet op dit boek had geleverd. Het
belangrijkste werk van Van der Aa is echter ongetwijfeld de ‘Hollandsche
verkiezingsroman’ Zóó wordt men lid van de Tweede Kamer. Het was deze roman
die een succes werd en waarmee Van der Aa naam maakte, ook buiten katholieke
kring. En het is deze roman die het onderwerp is van deze rede.
De intrige van de roman is zeer gecompliceerd - S. Gorter heeft in zijn recensie in
23
De Gids meer dan twintig bladzijden nodig om het verhaal na te vertellen! - maar
zij komt zeer in het kort hierop neer. De hoofdpersoon is een jonge advocaat zonder
cliënten, woonachtig te Wijkerdam. Hij is verliefd op Clara van Ramen, de dochter
van een rijke bierbrouwer en plaatselijke notabele aldaar. Als de roman begint, is
zijn huwelijksaanzoek zojuist door vader Van Ramen afgewezen, om de voor de
hand liggende reden van zijn gebrek aan financiële middelen. Hij loopt diep bedroefd
naar huis en overweegt een nieuw leven te beginnen in de koloniën. Bij thuiskomst
vindt hij echter een brief van zijn oom Louis Molmer, een aanzienlijk man en
invloedrijk politiek persoon in het nabijgelegen Dungermeer, die Frits financieel
ondersteunt. De boodschap is dat Frits kandidaat voor de Tweede Kamer kan worden
voor Dungermeer en namens de partij van zijn oom. Dungermeer heeft behoefte
aan fris bloed, aan een onbekende en politiek onbeschreven figuur.
De politieke situatie te Dungermeer is ongeveer dezelfde als die te Wijkerdam.
Er zijn twee partijen: de Welgezinden - ofwel de Grijzen - en hun tegenstanders, de
Eensgezinden, ook wel de Gelen genoemd. Oom Louis Molmer is geel. Een
Kamerlidmaatschap zou uiteraard voor Van Ramen Molmers attractie als schoonzoon
sterk doen toenemen, maar er is één groot probleem: Van Ramen is grijs. De goede
raad komt van Molmers vriend, de enthousiaste en spontane dokter Patters. Zo
aarzelend als Molmer is, zo doortastend is Patters. De beginselen van de
Eensgezinden, zo betoogt hij, kan Frits desgevraagd gerust onderschrijven, dat zijn
toch
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maar nietszeggende algemeenheden. Hij moet zich echter er niet toe laten verleiden
zich bij de partij te laten inlijven, maar zich slechts beroepen op zijn beginselen en
verder wegvluchten in algemeenheden. Zo zal hij geel genoeg zijn voor oom Molmer,
maar ook weer niet zo geel dat hij voor schoonvader Van Ramen onaanvaardbaar
wordt. Frits laat zich overtuigen en wordt in Dungermeer kandidaat voor de
Eensgezinden.
Hierna verschuift de handeling naar het eigenlijke toneel van actie, Wijkerdam,
waar zich een politieke intrige van grote allure ontwikkelt. Wijkerdam is sinds jaar
en dag een bolwerk van de Welgezinden, de Grijzen dus. Hun kandidaat is zeker
van een zetel. De eigenlijke strijd gaat dus om de kandidatuur. Deze wordt
vastgesteld door de grijze kiezersvereniging Regt en Wet. Deze vereniging doet
echter wat haar bestuur zegt en het bestuur doet weer wat de voorzitter zegt. Die
voorzitter is de notaris Vaargast. Vaargast is dus de boss van Wijkerdam. Hij bepaalt
in feite wie de zetel van Wijkerdam bezet. Dit keer ontstaat er echter verzet. De
secretaris van Regt en Wet, de rentenierende vetweider Klingeveer, rebelleert tegen
Vaargast en komt met een eigen kandidaat. Tijdens een sensationele zitting in de
bovenzaal van Het Wapen van Nederland komt het conflict tot uitbarsting. Een
impasse ontstaat, waarvan een nieuwe politieke ster, de apotheker Ter Woude,
profiteert. Ter Woude grijpt de macht in Regt en Wet, maar hij heeft nog geen
kandidaat voor de zetel. Die kandidaat moet, net als in Dungermeer, een onbekende
en politiek onbeschreven persoon zijn en, U raadt het, ook hiervoor vraagt men Frits
Molmer.
Frits bevindt zich nu in een zeer moeilijk parket, want hij kan geen van beide
kandidaturen afwijzen, Dungermeer niet vanwege zijn oom en weldoener, Wijkerdam
niet vanwege de ouders van zijn geliefde. Hij aanvaardt dus beide aanzoeken. Van
de grijze kandidatuur te Dungermeer zijn de Wijkerdammers dan nog niet op de
hoogte. Als dit nieuws bekend wordt, breken woede en verwarring los, maar om
allerlei redenen is het niet meer mogelijk de zaak terug te draaien. Als de
verkiezingen plaats hebben, wordt Frits Molmer in beide districten gekozen. Het
dilemma is nu compleet, want hij kan natuurlijk slechts een der beide benoemingen
aanvaarden. Na veel tobben besluit hij, ten einde raad, de liefde te laten prevaleren
boven de dankbaarheid en begeeft zich op weg naar zijn oom om te vertellen dat
hij voor Wijkerdam zal kiezen en dus als Welgezinde de Kamer zal betreden. Op
weg naar Dungermeer wordt zijn koets echter ingehaald door een andere. Vaargast
springt er uit en laat hem weten dat hij, van de kiesvereniging en van zijn
schoonvader, Wijkerdam mag laten
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vallen omdat hij toch nooit een echte Welgezinde zal worden. Hij kan zich dus
terugtrekken zodat, na herverkiezing in Wijkerdam, alsnog Vaargasts man zal worden
gekozen. Zo krijgt Frits Molmer tenslotte zowel zijn zetel als zijn geliefde, en kan
Vaargast zijn karwei afmaken.
Dit is, in het kort, de intrige van Zóó wordt men ... Wat is nu het belang of de
waarde van dit boek? Is er inderdaad reden voor eerherstel voor Van der Aa? Bij
de beantwoording van deze vraag kunnen wij twee aspecten onderscheiden: de
literaire en de historische betekenis. Laat ik met de eerste beginnen, zonder
overigens aanspraak te maken op enige deskundigheid in deze. Om te beginnen
moet dan opgemerkt worden dat de opzet van Van der Aa, een satirische
behandeling van de verkiezingsstrijd te geven, niet geheel origineel was.
Verschillende critici hebben gewezen op de invloed van Dickens op Van der Aa.
Ook in de verkiezingsroman is deze onmiskenbaar aanwezig. De strijd tussen Gelen
en Grijzen doet immers onweerstaanbaar denken aan de door Dickens in hoofdstuk
XIII van de Pickwick Club beschreven verkiezingsstrijd tussen de Blauwen en de
Bruinen te Eatanswill. ‘Als de Bruinen,’ aldus Dickens, ‘het voorstel indienden om
nieuwe lantarens op de markt te plaatsen, trokken de Blauwen op ter vergadering
en verklaarden zich er tegen; als de Blauwen voorstelden dat er in High Street nog
een pomp zou gezet worden, rezen de Bruinen als één man op en stonden perplex
over deze ontzaggelijke dwaasheid. Er waren Blauwe winkels en Bruine winkels,
Blauwe herbergen en Bruine herbergen - en zelfs in de kerk was er een Blauwe
24
kant en een Bruine kant.’
Er zijn nog meer voorbeelden van dergelijke romans te vinden. Zo stuitte ik onlangs
geheel toevallig op een andere volstrekt vergeten roman, getiteld In 't vuur van den
verkiezingsstrijd. Hollandsche roman door J. Huf van Buren. J. Huf van Buren was
een van de vele pseudoniemen van J.A. Heuff Azn, en wel het pseudoniem
waaronder hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd. Heuff
was directeur van de waterleiding te Tiel, maar gaf zijn krachten voornamelijk aan
geschied- en letterkundige werkzaamheden. Hij schreef een groot aantal romans,
novellen, toneelstukken, reisverhalen en wat niet al, waarvan In 't vuur van den
verkiezingsstrijd een der eerste was. Deze verkiezingsstrijd ging tussen de jonge
professor Oldendorf, kandidaat van de kiesvereniging Voorwaarts en gesteund door
de krant De Unie, en de vader van zijn geliefde, de overste jhr. Berg, kandidaat voor
Burgerplicht en gesteund door De Komeet. Deze roman, een jeugdwerk van de
productieve Heuff, is weer een bewer-
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king van een Duits blijspel, Die Journalisten, door Gustav Freytag, een bekend Duits
historicus en letterkundige. Dit Lustspiel in 4 Acten werd voor het eerst opgevoerd
in 1853 en had zeer veel succes. Volgens Horst Kreissig in zijn nawoord bij de
uitgave van 1966 is het zelfs het meest succesrijke Duitse blijspel na Lessings Mina
25
von Barnhelm en Kleists Zerbrochene Krug. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Van
der Aa ook dit stuk, dat een verwante intrige en thematiek heeft, heeft gekend.
De wijze waarop Van der Aa het onderwerp heeft behandeld, is echter zeer knap.
De intrige is vernuftig gesponnen en het verhaal loopt onontkoombaar uit op de
ontknoping. De observaties van het politieke taalgebruik zijn meesterlijk (een
negentiende eeuwse Koot en Bie!). De typeringen van de personen zijn geestig, de
dialogen levendig. De dramatische bestuursvergadering van Regt en Wet rond het
biljart van de bovenzaal van Het Wapen van Nederland is onvergetelijk.
De roman is op grond van deze literaire kwaliteit dan ook van meet af aan
geprezen, ook door hen die het met de strekking van het boek volstrekt niet eens
waren. Een treffend voorbeeld van deze combinatie van literaire bewondering en
morele verontwaardiging vinden we in de zeer uitvoerige recensie die S. Gorter gaf
in De Gids van 1870. Gorter blijkt hierin een groot bewonderaar van de literaire
kwaliteiten van de roman. Hij noemt het boek geestig en ‘vol mensenkennis en
26
studie,’ ‘leerzaam’ en ‘doorwrocht.’ Hij prijst het ‘groot talent van voorstellen en
27
28
verhalen’ en ‘de fijne opmerkingsgave en de humor van den auteur.’ Hij signaleert
een ‘fijnheid van opmerking, een kracht van voorstelling en een overvloed van
29
geest,’ kortom, hij acht het boek literair gesproken welhaast een meesterwerk.
Gorter kan zich echter met de strekking van het boek volstrekt niet verenigen. Hij
keert zich scherp tegen de cynische manier waarop de politiek beschreven wordt
en beklemtoont daarentegen het ‘heilig belang van sommige groote vragen’ die
30
door het kiesstelsel worden behartigd. Gorter is met name verontwaardigd over
de wijze waarop in het boek de spot wordt gedreven met de beginselen waarop de
kandidaten zich beroepen. Hij citeert in dit verband uitvoerig een passage die de
31
aandacht van vele critici heeft getrokken, namelijk die waarin Dokter Patters aan
zijn weifelende vriend zijn credo der politieke beginselloosheid uiteenzet: ‘Het
vaderland,’ zo betoogt de onstuimige dokter, ‘heeft tegenwoordig aan niets zozeer
behoefte als aan beginselloze volksvertegenwoordigers, aan staatslieden, die niet
met een kant-en-klaar stelsel optreden, en daarnaar personen, zaken en toestanden
willen [doen] inkrimpen en uitrekken als op een
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Procrustus-bed: aan onbevangen mannen, die de feiten beoordelen naar hun aard
en volgens hun beste overtuiging handelen met verstand, zonder er zich om te
32
bekommeren, of het strekt met dit of dat stelsel of beginsel.’ Men ziet het, de dokter
is een pragmaticus, een D'66-er avant la lettre en deze passage klinkt in onze oren
niet zeer aanstootgevend. Men kan bovendien opmerken dat het niet aangaat de
boutade van een romanfiguur zonder meer als het politieke credo van de auteur te
beschouwen. Sommigen die Van Meerbeeke in bescherming namen tegen kritiek
als van Gorter wezen er op dat deze ‘ten onrechte meende, dat de auteur cynisch
33
goedkeurde wat hij satyrisch hekelde.’ De kern van Gorters bezwaar was echter
juist dat de schrijver hierover zo onduidelijk was, dat hij zijn eigen mening verborg
en ‘zijn lezers in volslagen twijfel brengt of hij tot hun vermaak een verkiezingsstrijd
34
of tot hunne leering en kastijding eene verkiezingssatire heeft willen schrijven.’
Wat nu ook precies de bedoeling was, het is duidelijk dat de schrijver op
genadeloze wijze de spot drijft met het heilig beroep op beginselen, dat de kleine
machtstrijd van plaatselijke potentaatjes moet verheffen tot het hoge plan van de
staatkunde. Van der Aa maakt deze Macchiavelli's van de dorpspomp met vreugde
belachelijk en beschrijft de politiek als een lokale kermis der ijdelheid, beheerst door
persoonlijke ambities, frustraties en relaties. Die spotzucht, dat doorprikken van
luchtballons, dat scherpe oor voor het lege woord en de holle frase, die afkeer van
de plechtstatigheid van domineesland geeft het boek iets moderns, maakt het ook
nu nog leesbaar.
Goede of slechte literatuur, verheven of verdorven strekking, het zijn vragen die
voor het esthetische of morele oordeel van belang zijn, maar die de historicus niet
in de eerste plaats interesseren. De historicus zal zich eerder afvragen wat de
waarde van het boek is als bron, met andere woorden of het beeld dat Van der Aa
schetst juist of onjuist is. Daarmee komen we bij ons tweede punt, de historische
betekenis. Natuurlijk moet, om te beginnen, het satirische karakter van de roman
worden onderkend. Van der Aa's schets van de politieke zeden was ongetwijfeld
gechargeerd. Maar zijn boek is interessant omdat het een politieke cultuur schetst
die in onze geschiedschrijving wellicht te weinig aandacht heeft gekregen, een
traditionele, regionale en persoonsgerichte politieke cultuur die juist toen het boek
verscheen, plaats ging maken voor een moderne, nationale en ideologisch
georiënteerde politiek. Van der Aa's zoon, G.A.P.M. van der Aa,
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wees er in zijn voorwoord bij de derde druk al op dat de politiek in de halve eeuw
die lag tussen de eerste druk van 1869 en de derde van 1912 sterk van karakter
veranderd was. ‘De thans geldende, inderdaad principiële scheidingslijn, bestond
toentertijd ook wel, was zelfs door enkelen reeds aangewezen, maar viel den
35
meesten nog niet in het oog - althans de gevechtslinie teekende zich anders af.’
Van der Aa jr. bedoelde met die scheidingslijn natuurlijk de beroemde antithese
tussen links en rechts, tussen christelijke en paganistische partijen, die de politiek
was geen beheersen. Wat zijn vader beschreven had, was een traditionele politieke
cultuur, die in de tijd dat hij schreef al bezig was te verdwijnen. De overgang naar
de moderne politiek zou zich in de jaren daarna snel voltrekken.
De afschaffing van het dagbladzegel in 1869 stimuleerde de opkomst van de
pers, die in deze jaren sterk met politieke bewegingen verbonden was. Freytags
politieke satire heet niet voor niets Die Journalisten. De opkomst van de pers en de
36
invloed van een uniform poststelsel maakten nationale partijvorming mogelijk. Die
partijvorming zou zich richten op ideologische kwesties als het kiesrecht en het
sociale vraagstuk, maar eerst en vooral op de schoolstrijd. Het onderwijs, nauw
verbonden met geloof, godsdienst en gezin, was een geschikte kwestie om een
overigens nauwelijks in ideologie geïnteresseerd publiek politiek te sensibiliseren.
Daarnaast was er de schaalvergroting. De uitbreiding van het kiesrecht in 1889,
gebaseerd op de grondwet van 1887, breidde het electoraat uit van 10% tot 50%
van de mannelijke volwassenen en droeg bij tot het ontstaan van een grootschalige,
nationale politiek. De grondwetsherziening van 1917, die het algemeen kiesrecht
en de afschaffing van het districtenstelsel bracht, was het eindpunt van dit proces.
De politiek was nu een nationale zaak geworden, beheerst door ideologieën en
principes, door programma's en partijen.
Door het teleologische perspectief dat de geschiedenis nu eenmaal heeft, en door
de didactisch noodzakelijke simplificatie hebben deze nationaal-politieke kwesties
in de geschiedschrijving en het onderwijs veel aandacht gekregen. Tot ver in de
negentiende eeuw was de politiek echter veel meer een lokale dan een ideologische
strijd. De tijd van Van der Aa was in dit opzicht een tijd van overgang. De ideologische
kwesties en principes waren er al en voor progressieven en intellectuelen als Gorter
vormden zij de kern van de politiek. Maar in feite werd de politiek grotendeels door
heel andere factoren bepaald: lokale rivaliteiten, regionale belangen (de spoorlijn
van Dungermeer!), facties, persoonlijke banden, traditioneel
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gezag, clientèle-vorming. De Amerikaanse historicus Eugen Weber, die dit
verschijnsel voor Frankrijk geanalyseerd heeft, vat het samen in de woorden: ‘politics
37
were a function of private relations.’ De burgemeester van het Franse dorp
Villefrancoeur zei het nog simpeler: ‘Hier hebben we geen politiek’ - en dat was in
38
1898! Wat de burgemeester met politiek bedoelde, was natuurlijk wat Tocqueville
39
de ‘politique proprement dite’ heeft genoemd, dat wil zeggen ideologische politieke
kwesties.
Ook Nederlandse historici en politicologen hebben deze verloren politieke wereld
herontdekt. De dissertatie van Van den Berg bijvoorbeeld, waarmee ik dit verhaal
begon, analyseert op wetenschappelijke wijze hetzelfde verschijnsel dat Van
Meerbeeke op literaire wijze beschreef. Vooral het derde hoofdstuk van de dissertatie,
Van regionaal naar levensbeschouwelijk particularisme, ofwel van streekbelangen
naar verzuiling, is in dit opzicht van belang. Van den Berg herinnert er aan dat het
Tweede Kamerlid voor Nieuw Beerta, J.F. Zijlker, er in 1849 vijf dagen voor nodig
heeft om van zijn woonplaats naar Den Haag te reizen. In de politieke arena opereert
hij primair als Groninger. In de Kamer trekt hij vooral met zijn mede-Groningers op,
meer dan met politieke geestverwanten. Zijlker is Thorbeckiaan, maar als in 1849
het kabinet Donker Curtius valt, is zijn grootste vreugde niet dat Thorbecke nu zal
gaan regeren, maar dat hij, zoals hij in zijn dagboek schrijft, nu ‘een tijdje naar huis’
40
kan.
Het politieke leven in de tijd van Van der Aa werd nog gekenmerkt door
kleinschaligheid. In 1870 waren er 41 kiesdistricten, die in totaal 80 afgevaardigden
naar de Tweede Kamer stuurden. Het totale electoraat bestond in datzelfde jaar uit
41
103.538 personen. Dat betekent zo'n 1250 kiezers per Kamerlid. Om het nog
anders te zeggen: ruim 600 stemmen waren genoeg om een meerderheid en dus
een zetel te behalen. Geen wonder dat Piepenbrinks kegelclub (uit Huf van Burens
roman) met 60 stemmen een belangrijke politieke macht vormde!
Dit was de gouden tijd der kiesverenigingen, zoals het Wijkerdamse Regt en Wet.
Deze droegen doorgaans soortgelijke namen als Regt voor Allen (te Amsterdam)
of Gelijk Regt (te Sneek). Vermelding verdient ook dat in 1853 een vereniging werd
opgericht met het oogmerk ‘de verkiezingen in Protestantsche zin te leiden.’ Deze
42
vereniging noemde zich die der ‘welgezinden’! De Jong, aan wiens werk over
politieke organisatie dit gegeven ontleend is, wijst er op dat de besluiten van de
43
kiesverenigingen in feite door slechts enkele personen werden genomen. Men
paste de reglementen, zo nodig, aan de wens van de kandidaat aan, zoals Burger-
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pligt in Amsterdam deed. En het kwam ook wel voor dat men personen van
‘tegengestelde kleur’ toch kandidaat stelde: een gele kandidaat voor een grijze
44
kiesvereniging dus. Van Meerbeeke's Wijkerdam gaf dus een aardig beeld van de
werkelijkheid van die tijd, een werkelijkheid die sinds honderd jaar voorgoed
verdwenen is, een periode die voorbij is, ‘a world we have lost’.
Die tijd is voorbij, maar de roman is nog steeds zeer leesbaar. Het zou aardig zijn
als ook onze verkiezingen nog eens aanleiding zouden geven tot een roman die,
meer dan een eeuw na verschijnen, nog zo fris en amusant is als Van Meerbeeke's
‘Hollandsche verkiezingsroman’.
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Slauerhoff en de maatschappij
Door Rudi van der Paardt
Op woensdag 8 juni 1932 konden op de Jaarvergadering van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 35 nieuwe leden worden gekozen. Onder de
kandidaten bevond zich de dichter en prozaïst J.J. Slauerhoff. Hij was voorgedragen
door een indrukwekkend aantal literatoren (meer dan het thans gebruikelijke
maximum van 5), onder wie grootheden als Lodewijk van Deyssel, Herman Robbers,
Dirk Coster en Martinus Nijhoff. Slauerhoff behaalde 81 stemmen; minder dan Menno
ter Braak die, door precies dezelfde personen voorgesteld, 106 stemmen verwierf
(om maar te zwijgen van de 138 stemmen, waarmee Johan Fabricius ‘kampioen’
werd), maar ruim voldoende om het lidmaatschap van de Maatschappij te kunnen
verwerven.
Ter Braak reageerde afwijzend op het aangeboden lidmaatschap: in Het Vaderland
van 9 juni liet hij weten op deze eer geen prijs te stellen; in het tijdschrift Forum
wijdde hij zijn ironische rubriek Panopticum aan de Maatschappij en haar deftige
leden. Eén en ander leverde hem zure stukken op in diverse dagbladen en in het
1
maandblad De Gids: ‘Zo iets doet men niet en vooral, men zet het niet in de krant.’
Evenmin als Ter Braak ging Albert Helman op de uitnodiging tot het lidmaatschap
in. Slauerhoffs reactie liet even op zich wachten, maar zijn open brief in de Nieuwe
Arnhemsche Courant (waarvoor hij kritieken schreef) van 9 juli 1932 liet aan
2
duidelijkheid niets te wensen over:
‘Antwoord op een invitatie
‘Weledelachtbaren,
‘Uwe uitnoodiging om lid te worden van een (dè) Maatschappij voor [sic! RVdP]
Letterkunde heeft mij meer onthutst en bevreemd dan blij verrast. Het was de
aanleiding om mij weer eens af te vragen of er zoo iets als een Nederlandsche
letterkunde en een categorie menschen ‘Nederlandsche letterkundigen’ bestaat.
[...] Eenerzijds is letterkunde een liefhebberij, zooals bijvoorbeeld hengelen dat is.
En het is waar, er zijn hengelaarsbonden, die land- of liever waterkantdagen houden,
met veel jenever en prijzen voor de dikste blei en den kleinsten baars.
‘Ik hengel ook weleens, met wijlen mijn vader bevischte ik dikwijls de Friesche
meren. Edoch, ik heb er geen moment aan gedacht, mij in eene
hengelaarsvereeniging te organiseeren. Evenmin denk ik er aan, lid te
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worden van een vereeniging voor letterkundeliefhebbers en -liefhebsters. ‘Aan den
anderen kant is de letterkunde een passie, en een van de slechte soort, een die
haar slachtoffer maatschappelijk benadeelt en soms ten verderve voert. En
organiseeren drankzuchtigen zich in een vereeniging? Neen toch! Ja, in verkapten
vorm, het heet dan kegelclub of leesgezelschap. Maar niet ‘Maatschappij voor
Letterkunde’. O neen.
‘Hooggeacht bestuur van de Maatschappij voor Nederlandsche letterkunde,
‘Ik moet tot mijn spijt en schaamte bekennen, dat de letterkunde voor mij meer
een passie dan een liefhebberij is. En als het een liefhebberij was of werd, wat ik
weleens hoop (hoewel ik er liever radicaal van af zou komen; maar er zijn nog geen
ontwenningskuren voor letterkunde uitgevonden, zooals voor alcohol en morphine
of cocaïne), dan zou ik toch niet lid van een liefhebberijvereeniging worden.
‘Ik moet dus nu en voor alle verdere toekomst deze mij zoo kort na de
puberteitsjaren te beurt gevallen eer afwijzen. [...]
‘Ik hoop dat ik u voldoende heb uiteengezet en aannemelijk gemaakt waarom ik
mij niet waardig acht in uw rijen te worden opgenomen en verblijf
‘Hoogachtend,
‘J. Slauerhoff.’
Twee jaar later kreeg Slauerhoff toch weer met de Maatschappij te maken. Voor
zijn bundel Soleares verwierf hij de Van der Hoogtprijs, mede met het oog op ‘zijn
tevoren uitgegeven geschriften.’ F.C. Terborgh was bij hem op het moment dat hij
op 14 juni in Tanger het telegram kreeg met de gelukwensen voor de toekenning.
‘Deze erkenning heeft hem goed gedaan,’ meende Terborgh. ‘Wel overwoog hij
nog - hoe kan het anders - een weigering. Maar ernst was het hem niet. ‘Wat denk
3
je, zal ik hem maar aannemen?’ Het antwoord lag er al in besloten.’
Die erkenning, het moet worden gezegd, was nu ook weer niet bijzonder royaal.
Wie in het Jaarboek van de Maatschappij van 1934 het juryrapport over de bekroonde
bundel opzoekt, stuit op de volgende alinea:
‘Slauerhoff's uitdrukkingswijze is zoo bij uitstek onverzorgd, dat, hoezeer men
ook hechten mag aan een persoonlijk geluid, ja de onontbeerlijkheid daarvan
vooropstelt, de Cie lang geaarzeld heeft alvorens door een bekroning ook de
schaduwzijden van dit werk een fiat te verlenen.’
De boosheid hierover van critici als Van Vriesland en, uiteraard, Ter Braak, is
4
bepaald niet onbegrijpelijk.
Er zijn duidelijke gevallen, waarbij de Maatschappij haar fouten, in het
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verleden begaan, op genereuze wijze heeft hersteld. Zo heeft zij, om maar iets te
noemen, Simon Vestdijk in 1964 de Prijs voor Meesterschap verleend, dertig jaar
nadat zij hem het lidmaatschap niet had waardig gekeurd (Vestdijk veroverde dat
pas in 1935 en ging nu eens wél in op de invitatie). Ook Jan Jacob Slauerhoff heeft
recht op een onvoorwaardelijke erkenning van zijn grote talent en die waardering
zal op de volgende bladzijden tweevoudig tot uitdrukking komen. Achtereenvolgens
zullen Gerrit Jan Zwier, fanatiek Slauerhoff-lezer, en dr. W. Blok, auteur van een
doorwrochte studie over Slauerhoffs ‘derde Chinese roman’, diens poëzie en proza
aan de orde stellen.

Eindnoten:
1 Aldus Ter Braaks eigen samenvatting van de kritiek in zijn brief aan E. du Perron van 5 juli 1932;
zie M. ter Braak-E. du Perron, Briefwisseling I, Amsterdam 1962, p.248.
2 Men vindt de volledige tekst in het door K. Lekkerkerker bezorgde en uitgegeven deel VIII van
Slauerhoffs Verzamelde Werken, Amsterdam 1958, p.254-255.
3 F.C. Terborgh, Slauerhoff: Herinneringen en brieven, in Verzameld Werk IV, Amsterdam 1977,
p.295; zie ook C.J. Kelk, Leven van Slauerhoff, 's-Gravenhage 1981, 2de druk, p.214.
4 Van Vriesland schreef in de NRC van 6 oktober 1936: ‘Bijzonder hinderlijk was daarbij de
onuitstaanbaar arrogante, hooghartige en neuswijze toon, waarmee in haar rapport de jury haar
advies meende te moeten motiveren’; aangehaald door Dirk Kroon in zijn Noten, aanvullingen
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Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp
Door Gerrit Jan Zwier
De brieven die Slauerhoff vanuit vreemde streken aan vrienden thuis schreef,
verraden niet dat we hier met de grootste romantische dichter uit deze eeuw te
maken hebben. Uit de brieven die hij aan Hans Feriz schreef, rijst het beeld op van
een man die geteisterd werd door ziekte en geldgebrek. Hij zou het varen maar wat
graag opgeven voor een mooie medische functie aan de wal. Steeds weer spoort
hij zijn collega-arts aan om zijn voelhorens uit te steken in de medische wereld en
invloedrijke personen attent te maken op de verdiensten van dokter Slauerhoff.
‘Mocht de zaak je vervelen,’ zo montert hij Feriz op, ‘bedenk dan maar dat jij je
inspant om het record in het zwemmen te halen, ik nog steeds om te blijven drijven.’
Feriz had het namelijk tot chirurg geschopt, terwijl Slauerhoff het niet verder had
gebracht dan de in medische kringen laag aangeslagen functie van scheepsarts.
‘Het is voor mij een prettig idee,’ laat hij zijn vriend nog weten, ‘dat ik een begrijpende
heb in de elite der medici.’
In de aan Arthur Lehning gerichte brieven is evenmin sprake van een zoektocht
naar de blauwe lotus of het eldorado. De reis door de Oost was dodelijk vervelend,
zo schreef hij, en aan boord verkeerde hij in het gezelschap van imbecielen. Van
de landen die hij bezocht, kreeg hij bovendien niet veel te zien. In feite werden de
uitstapjes die hij in China, Zuid-Amerika en andere landen maakte, op het varen,
lossen en laden veroverd. ‘Het is een eeuwig misverstand,’ schrijft Slauerhoff in het
Indische dagblad De Locomotief, ‘dat de zeeman vreemde landen kent. Hij komt er
wel, maar hij ziet ze niet, tenzij 's nachts, wanneer alle katjes grauw en alle
danshuizen verlicht zijn. De steeds talrijker degelijke zeelui niet te na gesproken.
Maar die zien dan ook helemaal niets. Voor hen bestaat de nuance in het op de ree
liggen of aan de kade. Verder blijft het precies gelijk of ze op de Yang Tse liggen
anderhalf uur van de Europese stad af, dan wel op de rede van Semarang, drie
kwartier uit de wal. De meegebrachte sigarettenkokers met de Foedsji erop,
paradijsvogels, afgodsbeelden etc. deden de legende ontstaan dat de zeelui
‘vreemde landen zagen’, wat vele knapen lokte naar het ladingluik of de
machinekamer. Maar: ze zien niets!’
Dat wist hij in 1924 echter nog niet, toen hij met een schip van de
Stoomvaartmaatschappij Nederland naar Indië voer. Hij had immers reiservaringen
nodig, om daarmee zijn dichterlijke inspiratie te voeden. ‘Hol-
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land is een heel goed land,’ merkte hij eens op, ‘maar als je daar je inspiratie moest
halen zou het treurig gesteld zijn.’ Naar zijn mening hield de Nederlandse schrijver
zich het liefst bezig met binnenwater, binnenland, binnenkamer en binnengedachten.
‘Naar den naam gerekend zou dus de heer Binnendijk ‘prince des poètes’ moeten
zijn.’ Hij vond het maar niks dat er in Holland romans geschreven werden als
Vestdijks Terug tot Ina Damman, een boek tenslotte ‘over een scholier waarin
gewroet werd in onbelangrijke details.’
Wie aan de hand van de in de Verzamelde gedichten genoemde geografische
namen een topologisch kaartje zou maken, zou ontdekken dat Nederland slechts
een paar vakjes groter is dan Japan, Macao of Argentinië. Frankrijk beslaat
daarentegen twee maal en China zelfs vier maal het oppervlak van Nederland. Het
kaartje weerspiegelt in de eerste plaats de veelheid van landen waardoor de dichter
zich liet inspireren; het geeft geen betrouwbaar beeld van Slauerhoffs zeereizen en
landenkennis.
In zijn eerste dichtbundel Archipel, waarin de zeeën tot aan Paaseiland worden
bevaren, kon Slauerhoff nog niet putten uit veel reiservaringen - hij had slechts een
paar kustreisjes achter de rug - naar Bretagne en Portugal - en was een paar keer
met de postboot naar Vlieland gevaren. Jules Verne en De Aarde en Haar Volken
hadden toen nog een groter realiteitsgehalte dan de échte rede van Semarang of
de Bond van Sjanghai. Maar ook later zou hij zijn reële reiservaringen blijven
aanvullen met documentatie en blijven vermengen met fantasie. Arthur Lehning
vroeg hem eens of een bepaald gedicht, dat kort tevoren was gepubliceerd, de
neerslag vormde van een exotisch avontuur dat hij had beleefd. Waarop Slauerhoff
hem wantrouwig aankeek en kortaf antwoordde met: ‘Nee, het was andersom! Ik
schreef eerst het gedicht.’ Zijn geest had het gebied in kwestie dus eerder bezocht
dan zijn zeemansbenen. In een kritiek in Greshoffs Nieuwe Arnhemsche Courant
merkte hij eens op dat ‘men naar den geest een land kan behooren zonder er
lichamelijk ooit geweest te zijn. Maar men kan ook een land vreemd blijven en er
driekwart van zijn leven doorbrengen. Zoo gaat het vele Hollanders in Indië.’
Net als de jonge Camoës uit Het verboden rijk, werd Slauerhoffs Fernweh niet
gestild door het lezen van de Odyssee. Als de zoon zich bij zijn vader beklaagt dat
hij al twintig jaar is en Portugal nog nooit heeft verlaten, vraagt de vader hem waarom
hij in godsnaam weg wil: ‘Waarom wil je weg? Wij hebben een groot slot en
uitgestrekte bezittingen. De bergen zijn ook niet ver. Waarom blijf je niet hier en ga
je niet voort met je gedichten?
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Denk je dat overwinningen die toch in nederlagen verkeren, handelsondernemingen
die eerst winst, dan verlies afwerpen, roemvoller zijn? En al het reizen doet je alleen
zien dat de aarde overal gelijk is. Tracht liever Homeros te evenaren. Portugal zal
vergeten zijn en onze naam dan nog voortleven.’ Waarop Camoës antwoordt met:
‘Wat heb ik er aan wat later met mijn naam gebeurt? Ik zelf leef nu en wil de wereld!’
Net als Odysseus, zal Camoës de zeeën bevaren en van alles meemaken; net als
de naam van Homerus, zal die van Camoës met een gouden pen in het logboek
der letterkunde worden bijgeschreven.
‘Al het reizen doet je alleen zien dat de aarde overal gelijk is,’ zegt de oude
Camoës. Het gaat, kortom, niet om de ruimte maar om de diepte, niet om de mast
maar om de wortel. Dezelfde oppositie tussen het middelpuntvliedende zwerven en
het middelpuntzoekende blijven, komt onder andere ook naar voren in De terugkeer,
een tweetal verzen uit de bundel Saturnus (1930). Van beide gedichten citeer ik
hier de eerste twee strofen:
Ik zocht in zeeën, bosschen, bergen, droomen,
Nimmermeer rustig tot de plek gekomen,
Waar zij verborgen als een bloesem was
Onder 't in lange herfst gewoekerd gras.
Hoe kon, in 't ruim teloor, ik ook vermoeden
Dat zij vol zorg de hoeve voort zou hoeden
En stil in stagen vree de weelde won
Die ik wild zwervend nooit bereiken kon?
Zij leeft in 't afgelegen, mistig land
Dat ik verliet de wereld óm te varen;
Zij woont er nog, ik weet het zeker, want
Een sterke vrede was de hare.
Het maakte haar niet neerslachtig dat de weiden
Groen waren, lente, zomer, herfst en winter.
Zij werkte, en wist altijd iets te vinden
Dat 't grijs bestaan tot een rein wonder wijdde.

Rust en onrust, Fernweh en Heimweh, nooit hier, altijd daar, das Glück ist dort wo
du nicht bist - Marsman zei het al, de thema's van Slauerhoff zijn zo oud als de
wereld en romantisch als de hel. ‘Hij is een ontwortelde provinciaal,’ zei een
tegenstander eens (Herman van den Bergh), ‘die zich bedient van ‘globetrotterbluf’.’
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De boten, waarop Slauerhoff voer, brachten hem naar landen die voor een deel nog
bestuurd werden door Europese moederlanden. In zijn werk laat hij zich meer dan
eens negatief uit over de koloniale situatie zoals hij die aantreft. Zijn afwijzing heeft
zowel betrekking op het proces van acculturatie, zoals hij die in kustgebieden onder
ogen krijgt, als op het lot van de tropenblanke. Wat hem in Afrika en West-Indië
vooral tegenstaat, zijn de ‘negers van het altijd licht potsierlijke, christelijke en
beschaafde soort.’ De zogenaamde ‘broeknegers’ dus, zoals de Afrika-reiziger en
etnoloog Leo Frobenius hen noemde. In het Ghanese Accra en het Braziliaanse
Bahia staart de scheepsdokter gefascineerd en verbijsterd naar de extatische
processies van bekeerde zwarten, die draaien en springen alsof op deze heilige
dag ‘de charleston weer zal worden geboren.’ En op Barbados, zo schrijft hij, hebben
de Engelse puriteinen zich aan hun ‘gebruiksaanwijzing voor negers’ gehouden,
die luidt dat de laatsten wel een beetje Engels mogen lijken, maar dat ze zich
minderwaardig moeten blijven voelen. De blanken zullen zich in de koloniën echter
niet staande kunnen houden, want ‘tegen de tropische natuur en de vruchtbaarheid
van de ingeboren bevolking kunnen zij toch niet op. In Afrika kwijnen ze aan de
randen van de zee, in China gaan ze in de menigte verloren.’ Over de levenssfeer
van de tropenblanke schreef Slauerhoff een verhaal - Such is life in China - en enige
gedichten. In Afrikaansche elegie staan de regels die de dichteres Vasalis zo graag
mag citeren:
Vanavond danst de dronken varensgast
Met zijn barmeid, tot hij is volgebrast,
Terwijl ik hier zit voor een slecht glas toddy,
Moeheid van zes jaar tropen in mijn body.
Ik heb al sinds verleden week geen zin
In de omhelzing van mijn negerin.

Zo tussen de regels door belijdt Slauerhoff wel zijn voorkeur voor de ‘fiere en toch
kinderlijke bewoners van Afrika's oerwouden en savannen,’ maar hij doet dat eigenlijk
alleen in anekdotische zin. Van een hang naar primitieve culturen, of een idealisering
van het leven van de ‘edele wilde’, is bij hem geen sprake. Voor hem geen
Zuidzee-idylles, zoals Herman Melville en Gauguin die beleefden. Hij was weliswaar
een kunstenaar die ‘op de grens van verscheidene beschavingen was gezeten,’
zoals Herman van den Bergh het uitdrukte, maar zijn belangstelling ging primair uit
naar de vervallen beschavingen van China en Portugal. Daar had de geschiedenis
ten-
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minste haar sporen nagelaten. Slauerhoff reed wel per ezeltje het Chinese binnenland
in, maar hij dacht er niet aan de ware rimboe in te trekken. Hij had een realistisch
oog voor het gezondheidsrisico in de tropen - ‘Waar de natuur, voor 't dier waanzinnig
mild, De mensch leegslurpt in stille heete wrok’ -, staat er in Herfsttij van een
koloniaal. Voorts geloofde hij, net als Joseph Conrad, in diens Heart of Darkness
dat de negers geheel verslingerd waren aan kannibalisme en offerfeesten. Er klinkt
evenmin een toon van hunkering op in het vers dat hij aan het dorre binnenland van
Argentinië en zijn bewoners wijdde. In Guanito wordt namelijk gesproken over de
verstompte Indianen van de Gran Chaco Boreal:
Overdag in de loodrechte hitte
Zijn de hutten te heet om in te zitten.
En andere schaduw is er nergens,
De bergen zijn reuzen, de struiken dwergen.
De puna's oneindige velden van vaal;
Het quechua, enkel klachten, de taal.
De vrouwen, afzichtlijk om van te droomen,
Men begrijpt niet dat er nog kindren komen.

Dan lijkt Friesland toch een betere plek om te toeven, zou je zeggen. Tot je daar
werkelijk weer terug bent, natuurlijk. Want volgens Louis Fessard, die een proefschrift
over leven en werk van Slauerhoff schreef, is Friesland zeker zo'n troosteloos oord
als de Gran Chaco Boreal. Friesland is bij hem niet zozeer het land waar de
kleiaardappel groeit, alswel het land van ‘eenzame boerderijen, die slechts beschut
zijn door rijen schrale populieren, die kouwelijk ineenkrimpen onder het onmetelijke
rieten dak.’ Daar keren in de weilanden de mollen de zure grond om en daar ‘zwerven
schapen en zwarte koeien zwaarmoedig rond, met hun snuiten op gelijke hoogte
met het armzalige gras.’ En ‘overal slepen de koeien hun rouwkleed met zich mee.
En overal schreit de aarde haar overvloed weg in sloten en kanalen.’ Welke
jongeman, die iets van het leven verwacht, zou in zo'n troosteloos milieu niet met
zevenmijlslaarzen over de horizon willen verdwijnen?
Voor Theun de Vries, die ook graag naar de Oost mocht gaan, maar dan per trein,
was Slauerhoff niet zozeer op de vlucht voor Friesland en Nederland, alswel voor
het hele corrupte westen. Slauerhoffs onbehagen in de westerse cultuur, is naar
zijn mening niet een of andere particuliere eigenaardigheid, maar een gevolg van
het tijdsgewricht. Toen Slauerhoff
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de jaren des onderscheids bereikte, brak de Russische revolutie uit en in het jaar
dat hij stierf, begon de Spaanse Burgeroorlog. En liet hij zich in zijn eerste verzen
niet positief over het land van Lenin uit en had hij zich in de Spaanse strijd niet het
liefst bij de internationale brigade gevoegd? Helaas had hij in Oost-Azië te veel oog
voor exotische geheimzinnigheid en tierelantijnen, en had hij te weinig aandacht
voor de sociale structuur ter plekke, die - zegt De Vries - ‘zo mogelijk nog rotter en
corrupter is dan in het Westen.’ Toch was Slauerhoff geen dweper met het oosten,
al is het waar dat hij niet over Mao dichtte, noch over de Aziatische produktiewijze
schreef. Als waarnemer was Slauerhoff een nuchtere realist, dat blijkt voldoende
uit zijn brieven en reisverhalen.
Wie alleen naar de Nederlandse literatuur kijkt, denkt al gauw dat het nestvliedende
gedrag van Slauerhoff een grote bijzonderheid was in het interbellum. Goed, je had
nog A. den Doolaard, Henri Borel en niet te vergeten F.C. Terborgh, maar veel méér
globetrotters waren er niet. Bloem nam vishengels in beslag in Sint-Nicolaasga en
Roland Holst bezong de wilde kim vanaf het strand bij Bergen. Vanuit Engeland
echter trok een stroom van schrijvers en dichters over het aardoppervlak. ‘Zit er
momenteel geen enkele schrijver meer in Engeland?’ vroeg Lawrence Durrell zich
in 1936 op Korfoe af. Collega's als Robert Graves, Norman Douglas, Aldous Huxley,
Graham Greene, W.H. Auden, Peter Fleming, V.S. Pritchett, Christopher Isherwood,
W. Somerset Maugham, Robert Byron, D.H. Lawrence en Evelyn Waugh waren
overal te vinden, maar meestal niet op Engelse bodem. Om deze reisdrang te
verklaren, heeft men wel gewezen op de traumatische ervaringen die menig schrijver
in de loopgraven en in het verarmde en van de buitenwereld afgesloten Engeland
had opgedaan. ‘Ik wilde dat ik weg kon naar Tibet, of Kamtsjatka, of Tahiti - naar
ultima, ultima, ultima Thule,’ schreef D.H. Lawrence in 1915 in een brief aan een
vriend. Hij, en anderen, stonden afwijzend tegenover een leefklimaat, waarin
kleinburgerlijkheid en fatsoensrakkerij de toon aangaven. Hun cultuurkritiek richtte
zich - in het algemeen gesproken - op de moderne, industriële maatschappij. Zij
wilden in de jaren twintig, dertig maar één ding: het vaderland zo snel mogelijk achter
zich laten, naar onherbergzame oorden trekken en over hun reiservaringen boeken
schrijven. In tegenstelling tot Slauerhoff waren zij geen zee- en kustreizigers, maar
landreizigers.
Peter Fleming cirkelde niet om China heen, maar drong diep het land binnen,
bezocht de frontlijn tussen de troepen van Mao en Tsjang Kai
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Tsjek en wist tenslotte India te bereiken. In Dairen overnachtte hij in het destijds
vermaarde Yamato-hotel, waar ook Slauerhoff enige jaren eerder had gelogeerd.
Hoewel Fleming menige tocht naar Tsjong King heeft meegemaakt, zoals door
Slauerhoff beschreven in Het leven op aarde, is er aan hem nooit een tentoonstelling
gewijd onder de titel Fleming en China, waar Chinese woordenboekjes en inktstaafjes
te zien waren, zoals op de expositie Slauerhoff en China, die vijf jaar geleden in het
Letterkundig Museum werd gehouden. Hij laat zijn Chinese reisboek One's Company
zelfs voorafgaan door een Waarschuwing aan de lezer. Dit boek heeft geen diepgang,
luidt de waarschuwing, want: ‘De geschreven geschiedenis van de Chinese cultuur
beslaat een periode van 4000 jaar. De bevolking van China wordt geschat op 450
miljoen. China is groter dan Europa. Toen de auteur dit boek schreef, was hij 26
jaar oud. Hij bracht in totaal zeven maanden in China door. Hij spreekt geen Chinees.’
Een paar jaar eerder was Fleming in Brazilië. Hij maakte daar geen kort
wandelingetje in een havenplaats, zoals Slauerhoff, maar hij trok met een stel
kornuiten diep het Amazone-oerwoud in. De taak, die hij zich gesteld had, ruikt naar
jongensboek-romantiek - hij wilde licht brengen in de zaak van de in Amazonia
verdwenen kolonel Fawcett, die de weg meende te weten naar een in de rimboe
verborgen Eldorado.
Net als Slauerhoff, was Robert Byron bekend met het werk van de Tibet-reizigster
Alexandra David-Neel. Byron beklom echter ook daadwerkelijk een yak, trok de
Himalaya in en wist een eindweegs dit echte Verboden Rijk binnen te dringen.
Evelyn Waugh zag in 1930 hoe Haile Selassie, de Leeuw van Juda, tot keizer
van Ethiopië gekroond werd en zes jaar later is hij er getuige van hoe de negus
door de Italianen wordt verdreven. Tussen de bedrijven door, ging hij nog te paard
en te voet door het oerwoud van Brits-Guyana; hij was nu eenmaal geïnteresseerd
in ‘verre en barbaarse oorden,’ schrijft hij in Ninety-Two Days, en vooral in het
grensgebied tussen botsende culturen, waar allerlei ideeën van hun wortels
afgesneden raken en wonderlijke wijzigingen ondergaan. Met dezelfde afkeer
waarmee Slauerhoff naar katholiek geworden broeknegers keek, keek Waugh naar
de nieuwe geloofspraktijken van gekerstende Indianen.
In 1932 en 1933 maakte Slauerhoff verschillende reizen naar de havens van
West-Afrika. Een purser aan boord zou zich later herinneren dat de dokter 's avonds
laat nog aan dek te vinden was, waar hij tussen stapels boeken een pijp rookte. ‘Hij
las, schreef en peinsde,’ vervolgt de purser,
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‘terwijl de rustige golfslag misschien de maat aangaf voor de gedichten die in hem
opwelden.’ Dat is toch een mooie herinnering, nietwaar?
In 1934 arriveerde Graham Greene in Freetown, om vervolgens door te reizen
naar Liberia, om door aan zijn Journey without Maps te beginnen. Zowel Greene
als Slauerhoff laten zich negatief uit over de blanken die zij aan de slavenkust
aantreffen. Greene merkt op dat hun conversatie vaak genoeg met politieke of
religieuze onderwerpen aanvangt, maar dat die steevast op het thema ‘ziekte’ uitkomt
en vervolgens in dronkemanspraat ten onder gaat. Slauerhoff heeft het over de
‘enkele Europeanen [die] zich het merg in hun botten laten koken om na tien jaar
binnen te zijn en de rest van hun leven 't verworven vermogen te besteden aan 't
opknappen van de opgedane kwalen.’ Het achterland maakte op Slauerhoff een
unheimische indruk - ‘Het verraad schijnt van achter bomen te loeren,’ schrijft hij.
Greene trok dit achterland binnen, dat voor hem een ‘angstdroom’ was, die zowel
afschrok als fascineerde. De reis vanuit het door het westen aangetaste en
verloederde kustland naar het primitieve binnenland, is voor hem een symbolische
reis van de corrupte volwassenheid naar de zuiverheid en tijdeloosheid van de
jeugd.
Mensen als Greene, Byron, Fleming en Waugh zijn de échte reizigers, die de
steppen, oerwouden en hooggebergten, waar Slauerhoff slechts over schreef, aan
den lijve ervoeren. Slauerhoff is een impressionistisch reiziger, die aan dek van een
passerend schip, beurtelings in de boeken en om zich heen kijkt. Hij neemt, tussen
de thuisblijver en de echte reiziger, een middenpositie in. Natuurlijk is het zo dat literair gezien - de impressionistische reiziger evenveel recht van spreken heeft als
de echte reiziger. In een eerste, korte ontmoeting met vreemde volkeren en culturen,
kan een buitenstaander tot treffender inzichten komen dan iemand die al lange tijd
in zo'n cultuur is opgenomen. Het is dus niet zo dat, als een schrijver als Cees
Nooteboom, in Mali of Serawak landt, het belang van zijn woorden wel moet
wegschrompelen in vergelijking met die van een ter plekke werkzame antropoloog.
Het is echter óók zo dat de kracht van schrijvers als Slauerhoff en Nooteboom vooral
gelegen is in de confrontatiekant van hun werk, in de wijze waarop zij als individu
én als vertegenwoordiger van het westen de ontmoeting met een andere wereld
ondergaan. Hun gevoelens zijn goed herkenbaar voor hun lezers, hun blik is een
lezersblik. Een mooi voorbeeld van de wijze waarop Slauerhoff zijn Afrikaanse
impressies op zichzelf betrok, is het gedicht O Konakry! uit de bundel Een eerlijk
zeemansgraf, waaruit ik de eerste en de laatste strofe citeer:
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O Konakry, wat was je heet;
Nog heeter dan de negerinnen,
Die gingen, glanzend van het zweet,
Heeter dan langgespeende zinnen,
O Konakry!
O Konakry, zoo stil en heet,
Wij hadden niets elkaar te geven;
Wie zonder hoop geen uitkomst weet,
Die moet maar troostloos verder leven,
Niet, Konakry?

Als de reislust van Engelse schrijvers na de Eerste Wereldoorlog al verklaard moet
worden uit oorlogsfrustraties, dan gaat die verklaring in het geval van Slauerhoff
niet op. C.J. Kelk deelt in zijn Leven van Slauerhoff weliswaar mee dat er bij het
uitbreken van die oorlog een ‘schok’ door dit ‘uiterst gevoelige hart’ gaat, en dat hij
eens een paar geïnterneerde Belgische soldaten mee naar huis neemt, maar die
ervaringen zullen hem toch niet tot een zwervend leven hebben voorbestemd.
Evenmin was Slauerhoff via banden van het bloed aan Friese vikingen verwant,
zoals Kelk ons vertelt; deze correctie kreeg ik te horen van een achterneef van de
dichter, een Vlielandse Pronker - de moeder van Jan Slauerhoff was een Pronker
- die de stamboom van zijn familie tot vele eeuwen her had uitgeplozen en geen
enkele zeeschuimer was tegengekomen. Laten we het er maar op houden dat zijn
fantasie en talent ruimte nodig hadden en dat ook de lectuur van Baudelaire en
Corbière hem het zeegat uit dreef. Puberale opstandigheid lag in ieder geval niet
ten grondslag aan zijn reiskoorts; hij liet zich niet door zijn aandriften meesleuren
en trok nooit als een berooide en naar de verte hunkerende Wandervogel over de
Europese wegen. Nee, hij studeerde eerst netjes af en ging pas op vijfentwintigjarige
leeftijd, en verzekerd van een traktement, scheep naar de ‘zalige streken’.
Het Gouden Tijdperk van de Engelse reisliteratuur eindigde met de Tweede
Wereldoorlog. Evelyn Waugh verklaarde het genre direct na de oorlog dood; in een
onvrije wereld van prikkeldraad en ‘displaced persons’ is geen plaats meer voor
onbekommerde reizigers.
Zo werd na de oorlog ook het werk van Slauerhoff dood verklaard, onder andere
door Herman van den Bergh en Marja. Na Hirosjima, zegt Van den Bergh, heeft
Slauerhoffs romanteske exotisme alle belang verloren. Na Dachau, zegt Marja, heeft
het ideaalbeeld van de gedoemde dich-
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ter geen betekenis meer. En wie ondergedoken is geweest of in een kamp heeft
gezeten, heeft geen boodschap aan de ridiculisering van het verlangen naar de
huiselijke haard en een paar pantoffels. Weliswaar slaat hij Slauerhoff hoger aan
dan de ‘Kring- en Eylders-bohémiens, die precies weten bij welke borrel zij moeten
ophouden en hoe zij de lues moeten ontlopen’, maar hij is het toch eens met de
dichter Leo van Breen die eens schreef:
'k Wil eerlijk zijn. Ik vond u wat would be:
Het leed smaakt even goed in Krommenie.
In Buiksloot kan men ook heel aardig zwerven.

Nu, vele tientallen jaren later, weten wij dat de oorlog geen einde heeft gemaakt
aan het reizen en zelfs niet aan het romantische levensgevoel. Nu er geen witte
plekken meer op de kaart zijn en de huiskamer is aangesloten op satelliet-televisie,
bloeit het reisboek zelfs allerwegen op. En Slauerhoff, wiens ‘eenmansheelal’,
volgens Van den Bergh, alle betekenis had verloren, wordt nog steeds gelezen. Hij
reist nog steeds de wereld rond, dit keer in de vorm van zijn Verzamelde gedichten,
die, zo is mij opgevallen, dikwijls in de bagage van antropologen kan worden
aangetroffen. Slauerhoff mag dan zelf niet onder Touaregs, Bergpapoea's en
Eskimo's hebben verkeerd, zijn gedichten hebben het wel. Welke gedichten zou
een veldwerker lezen bij het flakkerlicht van traanlamp en kampvuur? De
zeegedichten, de historische gedichten of de liefdesverzen? De laatste, denk ik.
Niet die over hete negerinnen, maar de verzen waarin landelijke liefdes worden
bezongen.
Antropologie oefent een zekere romantische aantrekkingskracht uit op mensen
die nog weinig hebben meegemaakt. Dikwijls projecteren zij het onbehagen in de
eigen cultuur op exotische samenlevingen, waar iemand op zijn veertigste
hoogbejaard is en waar voor non-conformisme geen enkele ruimte is. Zij hebben
Claude Lévi-Strauss nog niet gelezen, die van mening is dat al het gereis en alle
avontuur juist de zinloze kant van het antropologische vak vertegenwoordigen. Uit
een onderzoekje naar de karaktereigenschappen van een aantal beroemde
antropologen, bleek dat zij op jeugdige leeftijd rebelleerden tegen het milieu waar
zij uit stamden. Een ander onderzoek, onder antropologiestudenten dit keer, toonde
aan dat de meesten van hen in conflict leefden met hun ouders, waarbij de keuze
voor antropologie soms zelfs een rechtstreekse uiting was van die conflicten,
aangezien dit vak door de ouders zeer negatief werd gewaar-
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deerd. Sommige studenten zagen zelfs in dat hun wens om een vreemd volk te
gaan bestuderen, alles te maken had met hun behoefte om tegenover de ouders
hun zelfstandigheid te bewijzen. Een enkeling verkneuterde zich al bij het vooruitzicht
hoezeer zijn vader en moeder in de rats zouden zitten als hij naar de kannibalen
zou zijn afgereisd.
Als hij in de bush eenmaal ontdekt heeft dat het paradijs op aarde niet bestaat,
dan dienen zijn Notes and Queries en Manual for Fieldworkers waarschijnlijk als
brandstof voor zijn laatste kampvuurtje. Slauerhoff gaat natuurlijk mee terug - wie
weet heb je hem in de toekomst nog 's nodig, misschien wel voor een causerie voor
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Ik kan er over meepraten.
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‘De opstand van Guadalajara’
Het laatste prozawerk van Slauerhoff
Door Dr. W. Blok
Staat u mij, om te beginnen, toe u een aantal gegevens in herinnering te roepen,
die voor mijn onderwerp van belang zijn.
Slauerhoffs laatste verhaal in proza, De opstand van Guadalajara, is postuum
verschenen bij Nijgh & Van Ditmar te Rotterdam in oktober 1937, een vol jaar na
1
2
Slauerhoffs overlijden. Een voorpublikatie van deze ‘grootere novelle’ had voordien
het licht gezien in de eerste drie afleveringen van de jaargang 1937 van Elsevier's
Geïllustreerd Maandschrift. Aanvankelijk had Slauerhoff als titel bedacht: Christus
in Guadalajara, blijkens het titelblad van de oudste overgeleverde versie in
handschrift, dat bovendien het jaartal 1933 draagt. Later heeft Slauerhoff overwogen:
De Verlosser van Guadalajara, zoals blijkt uit een ongedateerde aanbiedingsbrief
aan Greshoff, toen redacteur van Groot Nederland, waarschijnlijk van december of
3
eind november 1935. Aan de correctie van de proeven van Elsevier's is Slauerhoff
niet meer toegekomen. Daarmee heeft Robbers zich belast.
De geschiedenis speelt zich waarschijnlijk af in het Mexico uit de jaren zestig van
4
de vorige eeuw. Een gedroste schepeling leidt in dat land een zwervend bestaan
als glazenmaker. Hij wordt door een jonge priester, Tarabana genaamd, voor diens
opstandige aspiraties gebruikt als de lang-verwachte Messias. De verarmde,
apathische indianen geloven enige tijd in hem. De aanvankelijk religieuze beweging
wordt echter al gauw door de machinaties van haar leiders en door de revolutionairen
in politieke banen geleid. De opstand mislukt, de pseudo-verlosser wordt op instigatie
van de priester ten halve gekruisigd en mag de rest van zijn leven een toeristische
trekpleister zijn op het landgoed van een grootgrondbezitter.
Deze novelle - of als u wilt: deze korte roman - is door de kritiek overwegend met
5
bewondering ontvangen. Alleen Marsman en een recensent die met A.A.
ondertekende, wezen het boek af. J. van Heugten, Piet Veen, Top Naeff en Maurits
Uyldert brachten naast lof ook bezwaren naar voren. Tien recensenten, onder wie
Ter Braak, Vestdijk, Du Perron, Binnendijk en Nijhoff, brachten vooral hun
bewondering onder woorden. Nu is het opvallend dat elf van de in totaal zestien
beoordelaars, hetzij terloops, hetzij uitgebreid, in diverse toonaarden wijzen op het
satirische
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karakter van het verhaal: ‘een grotesk drama’, ‘een treurige klucht’ (Ter Braak),
7
‘een burleske inkleding’ (Vestdijk), ‘een sinistere, half-godslasterlijke klucht’ (Du
8
Perron), ‘het parodistisch karakter der stofbehandeling’, ‘de ironische visie op het
9
motief’, de ‘onmiskenbaar satirieke tendens’ (Binnendijk), enzovoort. Ik kan daarmee
niet alleen instemmen, maar ik zou bovendien willen opmerken dat Slauerhoff in
zijn verhalen niet eerder zo satirisch te werk is gegaan. Hij was wel dikwijls stug,
weerbarstig, recalcitrant, bijwijlen ironisch of zelfs cynisch, maar nooit eerder is hij,
ik zou haast willen zeggen: zo structureel satirisch te werk gegaan.
In zijn Verantwoording bij de vijfde druk noemt Lekkerkerker twee inspiratiebronnen
voor De opstand van Guadalajara, te weten De Aarde en Haar Volken van 1880 en
10
La sombra del caudillo van Martín Luis Guzmán uit 1929. In De Aarde en Haar
Volken maakte Slauerhoff gebruik van een vervolgverhaal over een reis door
Columbia(!), waaraan hij allerlei gegevens ontleende over Zuidamerikaanse zeden
en geografie; zijn aantekeningen zijn voor een deel overgeleverd.
11
Op La sombra del caudillo had al eerder Du Perron gewezen. Slauerhoff heeft
deze roman van Guzmán vertaald, samen met G.J. Geers. Onder de titel In de
schaduw van den leider is de vertaling verschenen bij Boucher in Den Haag, in
hetzelfde jaar als De opstand van Guadalajara, in 1937 dus. Aan Guzmán heeft
Slauerhoff de naam Tarabana ontleend, en misschien ook die van Nieto. Wat de
verhaallijn betreft, doet de glazenmaker in de verte denken aan Aguirre, die eveneens
het slachtoffer wordt van de machinaties van zijn tegenstanders. Ook de vertelstijl
doet aan Guzmán denken. Du Perron merkt hierover op: ‘de kernachtigheid van
Guzmán, die wel bijzonder tot hem moest spreken, kan hem gebracht hebben tot
zijn kortere en preciezere zinswendingen.’ Ook een zekere afstandelijkheid van de
verteller ten opzichte van zijn verhaal, die niet alleen een interpreterende houding
ten aanzien van de gebeurtenissen meebrengt, maar ook wel onzekerheid toont
wat betreft de motivering bij de personages, vinden we bij Guzmán. Zo lezen we bij
Guzmán de volgende passages:
‘de menschen, die op de balkons stonden of die in rijtuigen, auto's of te paard
zaten, zondags uitgedost, [zagen] met teekenen van scepticisme en minachting op
de manifestanten neer.
‘Voor hen - dat gaf hun spottende houding te kennen - was er geen enkele band
met de primitieve daad van staatsburgerschap, die zich daar onder hun oogen
voltrok. Als ze zich verwaardigden er naar te kijken, dan was het uit de hoogte van
een andere geestesgesteldheid.
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‘Wat zij zagen was voor hen niets interessants; hun fortuin, hun leven, hun privilegiën
hingen er niet van af.
‘In hun schatting was het als een circusoptocht van geverfde piassen en van wilde
dieren buiten de kooi.’
En ook:
12
‘Twee uren duurde dit dwaze, eenzijdige en toch stormachtige debat.’ Vergelijk
hiermee Slauerhoff:
‘Eén stelde voor de bergen in te trekken en daar een heilstaat te stichten, een
ander juist Guadalajara, nu ze het eenmaal hadden, tot het laatste toe te verdedigen
en er een vestinggracht omheen te graven.
‘Het was duidelijk dat al deze voorstellen meer uit slechtverwerkte lectuur dan uit
rijp nadenken voortkwamen.
‘El vidriero zei natuurlijk niets, want die had niets te verspelen. Misschien hoopte
hij wel, dat ze het vruchteloze van de onderneming in zouden zien en weer kalm
13
naar huis gaan.’
Guzmán: ‘Dit alles weerspiegelde wat komen zou en maakte het vooraf
14
weerspiegelde tot werkelijkheid alleen door het aan te kondigen.’
Slauerhoff: ‘Tarabana was nog aan het overleggen hoe hij zijn vijand [de
glazenmaker] verder onschadelijk kon maken. Een merkwaardige coïncidentie:
terwijl de alcalde ginds tussen twee revolutionairen zat, zond hij twee vrouwen van
lichte zeden, maar in het wit gekleed, de heuvel op om de vidriero in zijn meditaties
15
te storen en in een moeilijk parket te brengen.’
16
Het plan om Guzmán te vertalen vatte Slauerhoff al in 1933 op. Op 21 september
1933 zond hij een brief aan P.N. van Kampen & Zoon, waarin hij het voorstel doet
‘eenige Zuid-Amerikaansche romans in vertaling en in een goedkope uitgave het
17
licht te doen zien.’ Hij noemt vijf titels, waaronder La sombra del caudillo. Vervolgens
begint hij toch eerst aan de vertaling van O mandarim van Eça de Quieiroz, in de
hoop, zo schrijft hij aan Stols in juli of augustus 1934, dat hij die zal willen uitgeven.
Maar dan, in een ongedateerde brief, geschreven tussen half januari en half maart
1935, vermoedelijk in februari, schrijft hij Stols: ‘Hoor ik nog wat over die
vertaalaangelegenheid? Bericht mij spoedig daarover. Gaarne zou ik t.z.t. El sombra
del Caudillo voor je vertalen.’
In maart 1935 correspondeert Slauerhoff met Boucher over een uitgave van
Guzmán. Voor zijn vertaalwerk wil hij gebruik maken van een Franse vertaling,
18
waarom hij eerst, in mei 1935, maar kennelijk tevergeefs, aanklopt bij Greshoff,
19
vervolgens bij Kelk, in oktober van datzelfde jaar.
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Begin juni 1936 was Slauerhoffs vertaling in het bezit van Boucher.
Wanneer Slauerhoff met het eigenlijke vertaalwerk is begonnen, is moeilijk te
zeggen. De afspraken in maart 1935 met Boucher gemaakt, betekenen niet
noodzakelijk dat hij er toen al daadwerkelijk mee aanving. Lekkerkerker merkt
hierover op: ‘Maar had hij er tijd voor? In maart 1935 logeerde hij bij Antonini in
Parijs; hij dacht er toen niet aan om de Franse vertaling te kopen, terwijl hij toch al
heel lang [al in 1933] het plan had om Guzmán te vertalen. Hij had allerlei dingen
aan het hoofd: de liquidering van zijn huishouding in Tanger, de breuk met Forum
en Du Perron, het weerzien van de vrienden etc. Op 17 mei vertrek naar de West.
Half juli begint zijn reis rond Afrika; in Genua opgenomen vraagt hij dan Kelk om de
Franse vertaling. Misschien heeft hij in Merano eerst, eind 1935, de zaak goed
21
aangepakt.’
Met dit al loopt de voorgeschiedenis van Slauerhoffs vertaling merkwaardig parallel
met die van De opstand van Guadalajara. Beide boeken worden in 1937 postuum
gepubliceerd. Bij beide komen we als begindatum het jaar 1933 tegen: op de
titelpagina van de oudste versie van de novelle, en in de brief aan Van Kampen &
Zoon over de vertaling van Guzmán. Voor Lekkerkerker was dit jaartal aanleiding
22
om in een brief aan mij nog op te merken: ‘Het heeft mij altijd getroffen dat het
jaartal 1933 zo nadrukkelijk geschreven staat op de titelpagina van het cahier met
de eerste versie van Guadalajara. Dit moet een betekenis hebben die ver uitgaat
boven die van een gewone datering; Slauerhoff dateerde immers zelden. Nu was
1933 een historisch jaar, waarin Hitler door een door von Papen geleide intrige
rijkskanselier werd, op 30 januari. Het was destijds voorpaginanieuws en Slauerhoff
kon er, in eigen land, uitgebreid kennis van nemen. Ruim een jaar tevoren, op 29
december 1931, had hij al een stuk over Hitler in de NAC [Nieuwe Arnhemsche
23
Courant] gepubliceerd, waarin hij hem niet bepaald vleiend aftekent. [...] Werd
Hitler door velen beschouwd als de brenger van alle heil, in de roman is de vidriero
de heilsbrenger. Naar mijn vaste overtuiging is dus de keuze van onderwerp mede
beïnvloed door de politieke gebeurtenissen in 1933.’
Alles bij elkaar genomen, kunnen we ons een beeld vormen van hetgeen
Slauerhoff heeft gebracht tot het schrijven van De opstand van Guadalajara: het
tijdschrift uit zijn jeugd De Aarde en Haar Volken, de roman In de schaduw van den
leider en het Hitlerjaar. Het laatstgenoemde motief verschaft ons tevens een
verklaring voor de sterk volgehouden satirische inslag van de novelle, die de meeste
recensenten zozeer is opgevallen en die
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bij Guzmán ontbreekt. Toch komt het mij voor dat er meer over te zeggen valt.
In 1933 was Slauerhoffs voornaamste literaire bezigheid het werken aan Het
leven op aarde. Toen nog zag Slauerhoff deze roman als het tweede deel van een
trilogie. Het eerste deel had hij al in 1932 gepubliceerd, onder de titel Het verboden
rijk. Over deze grootse opzet bericht Terborgh ons, sprekend over het najaar van
1934, toen Het leven op aarde kort te voren was voltooid en Slauerhoff bij hem in
Madrid logeerde: ‘Dat hij in den zomer nog over het zwoegen aan ‘Het Leven op
Aarde’ had gezucht, was hij schijnbaar vergeten. Hij had nieuwe ideeën voor een
omvangrijk prozawerk [waarschijnlijk De opstand van Guadalajara]. ‘Het Verboden
Rijk’ en ‘Het Leven op Aarde’ beschouwde hij als de beide eerste deelen van een
trilogie. Voor een derde deel, dat een synthese had moeten brengen, waren er wel
24
vage plannen, maar hij achtte zich voor de uitwerking ervan nog niet rijp.’
Uit Slauerhoffs nagelaten papieren, bestaande uit aantekeningen uit lectuur,
vertelschema's en ontwerpen, kan de inhoud van het voorgenomen derde deel tot
op zekere hoogte gereconstrueerd worden. Voor een gedetailleerd overzicht van
deze reconstructie moet ik u verwijzen naar de tekst van mijn afscheidscollege in
december 1984 en naar de door Lekkerkerker en mij verzorgde uitgave Het China
25
van Slauerhoff. Het komt er op neer dat Cameron ten slotte een algehele
vernietiging van de cultuur meemaakt. Door oorlog, aardbeving en vulkaanuitbarsting
blijft er niets meer over van wat de Chinezen, de Moslems, de Grieken en de
Westeuropeanen aan cultuur hebben opgebouwd. De enige overlevende is Cameron.
In tegenstelling tot wat hem omringt, voltrekt zijn eigen ontwikkelingsgang zich in
opgaande lijn. Opnieuw heeft hij een ontmoeting met Camoës, zelfs in die zin dat
hij andermaal met hem samenvalt, maar anders dan in Het verboden rijk beleeft hij
deze samenval met het verleden als een geheel natuurlijke zaak. Aan het eind van
het derde deel, waarin invloed aanwijsbaar is van boeddhistisch gedachtengoed en
van het Chinese wijsheidsboek I Tsjing, ervaart Cameron iets wat men het nirvana
mag noemen: hij heeft een volstrekt evenwicht bereikt, hij is ‘verlost’.
Het is te begrijpen dat Slauerhoff zich niet rijp achtte voor zo'n verhaal. Zelf heeft
hij zeker niet een nirvana-ervaring gekend, hij had dus niet uit ervaring kunnen
schrijven. En als dat wel het geval was geweest, dan zou hij ook de onmogelijkheid
hebben ervaren om erover te spreken. Iedere arhat zwijgt erover.
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De vraag die ik nu zou willen stellen, is deze: heeft het schrijven van De opstand
van Guadalajara niet ook enigerlei relatie met deze niet voltooide trilogie? Immers,
Slauerhoff heeft zijn novelle geschreven in plaats van het derde deel!
Ik ben mij ervan bewust dat de beantwoording van deze vraag slechts kan
geschieden in de vorm van hypotheses. Te bewijzen valt er niets. Maar de
veronderstellingen acht ik interessant genoeg om ze niet voor mij te houden. En ze
zijn ook weer niet helemaal uit de lucht gegrepen.
De eerste aanwijzing voor een relatie vinden we in de aantekeningen die Slauerhoff
voor De opstand van Guadalajara heeft gemaakt. In zijn Verantwoording bij de vijfde
druk beschrijft Lekkerkerker de verschillende voorafgaande versies voor zover deze
in de nalatenschap zijn overgeleverd. Behalve deze handschriften is er nog één
blad postpapier over met notities uit lectuur ten behoeve van de novelle en een paar
suggesties voor zijn tekst. Een van deze laatste is een suggestie voor een slot:
26
‘Einde vulkaanuitbarsting van de Colima of een aardbeving’. De overeenkomst
met het voorgenomen slot van het derde deel is frappant. De vulkaantop Colima
speelt bovendien een grote rol in de belevingswereld van de glazenmaker,
vergelijkbaar met de rol van de bergtop die Cameron vanuit Tsjong King in de verte,
in het Land der Sneeuw, waarneemt, die hem telkens weer moed geeft en die hij in
het derde deel ook werkelijk bereikt om er zijn nirvana-ervaring te beleven.
Vergelijk uit Het leven op aarde: ‘een witte zachte bergtop, soms maanbeglansd,
soms door wolken verborgen, soms schijnend door eigen licht. [...] [Ik kon] mijzelf
27
en de bedreigingen vergeten door te staren naar den verren witten top.’ met de
volgende passage uit De opstand van Guadalajara: ‘Hij scheen niet geneigd te zijn
de rol van Verlosser van Guadalajara zo zonder meer op zich te nemen en staarde
naar de Colima, die zich uit de wolken had vrijgemaakt en wiens top nu in het azuur
28
een dunne rookwolk uitzond.’
In aansluiting hierop kan nog gewezen worden op de overeenkomst tussen
Camerons verblijf in het hoge bergland bij het bergmeer in het Land der Sneeuw,
en het verblijf van de glazenmaker bij het bergmeer en de verdreven oude goden
in de ruige Altos, vóórdat hij Guadalajara bereikt.
Een volgend aanknopingspunt, maar van geheel andere aard, zie ik in het reeds
meermalen genoemde satirisch karakter van de novelle. Dit karakter uit zich zowel
binnen de volzin als in het verloop van het verhaal. Ik geef u eerst een paar
voorbeelden: ‘Het leven was de laatste kwarteeuw wel
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iets beter in Guadalajara en omstreken. Als men geen ziekte of ongelukken kreeg
29
en niet te veel kinderen, kon men leven zonder al te vaak honger te lijden.’ ‘Toen
[de indianen] hem zagen ontbond de stoet zich geheel. Allen wilden tegelijk naar
30
voren dringen, zwaaiden met palmbladen en riepen iets dat klonk als: Ozaena.’ In
plaats van het Hosanna uit de bijbel, hoort deze Verlosser dus iets dat lijkt op de
31
medische term voor een verzwering van het slijmvlies van neus- en keelholte.
Met dit laatste voorbeeld is eigenlijk ook al gewezen op de satirische opzet van
het gehele verhaal. We krijgen hier te maken met een Verlossertegen-wil-en-dank,
een pseudo-Verlosser, in een verhaal dat met talrijke wendingen naar Het Nieuwe
Testament verwijst, tot de kruisiging toe, die echter voor de glazenmaker slechts
een halve kruisiging mag zijn, aan één hand en één voet. Daarnaast wordt ook de
katholieke kerk herhaaldelijk geïroniseerd. Maar bovenal gaat het om de satirische
beschrijving van het verloop van de opstand zelf. In hun doffe apathie worden de
indianen door Tarabana voor diens eigen doeleinden misbruikt, de glazenmaker
wordt door hem tot Verlosser gebombardeerd en weer neergehaald, terwijl het
eigenlijke revolutionaire leger deze hele jammerlijke opzet van Tarabana nog weer
politiek tracht uit te buiten en ten slotte verraadt.
Hoe kwam Slauerhoff tot deze ver doorgevoerde satiriek bij juist dit onderwerp?
Hitlers opgang in 1933 levert hiervoor toch niet voldoende voorbeeld, al kan hij ertoe
hebben bijgedragen. Bij Guzmán vinden we wel het politiek bedrijf, compleet met
een gemanipuleerde hoofdpersoon, maar niet de satire.
Het jaar 1933 geeft ons nog een andere mogelijkheid tot verklaring. Zoals gezegd,
werkte Slauerhoff toen hard aan Het leven op aarde. Onder andere bestudeerde
hij voor de derde maal toen de Chinese roman van Alfred Döblin, Die drei Sprünge
32
des Wang-lun, dat hij al sinds 1924 in zijn bezit had. Slauerhoffs exemplaar bevindt
zich nog in zijn bibliotheek, ondergebracht in het Letterkundig Museum. Deze
historische roman speelt in het China van de achttiende eeuw. Wang-lun is daar de
grondvester van de massabeweging der Waarlijk Zwakken, die hij het
religieus-ethische gebod meegeeft te werken en te bedelen, maar geen tegenstand
te bieden, volgens het taoïstisch principe van het Woe-wéi, het niet-handelen.
Over deze historische beweging merkt Walter Muschg op: ‘Die Anhänger dieser
Sekte sagten sich von allem Priester- und Bilderkram der Tempelreligion los und
verehrten als einzigen, bilderlosen Tempel das sichtbare Weltall. Die Berge und
Flüsse waren ihre Götter, Winde und Wolken
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ihr Weihrauch [...]. Sie assen kein Fleisch, nannten sich Brüder und Schwestern
und bildeten eine geheime Gesellschaft von Stillen im Lande, die durch fromme
Ergebung in das Tao, das jedem auferlegte Schicksal, die Kraft gewinnen wollten,
dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entrinnen und den Eingang in die
Vollkommenheit des Nirwana zu finden. In dieser Mystik des ‘reinen Weges’
verbanden sich taoistische und buddhistische Elemente mit alten Vorstellungen der
volkstümlichen Mythologie, was sie für die Masse anziehend machte. Das Nirwana
galt hier nicht als der Ort des Nichtmehrseins, sondern als der Ort der jenseitigen
33
Seligkeit, als das ‘westliche Paradies’ [...].’
Omdat in de ogen der machthebbers deze opvattingen onverenigbaar waren met
de confucianistische staats- en levensopvatting die in het Rijk heerste, wordt de
beweging der Waarlijk Zwakken door de keizerlijke troepen uiteengeslagen en
gedecimeerd. Wang-lun geeft dan zijn idealen op en organiseert het verzet. In een
vreselijk bloedbad vinden hij en zijn medestanders de dood.
Uit deze roman van Döblin heeft Slauerhoff aantekeningen gemaakt ten behoeve
34
van zijn trilogie. Een enkele daarvan is voor ons onderwerp heel opmerkelijk. Uit
de roman nam hij de volgende zinsneden over, die de opvattingen van de Waarlijk
Zwakken weerspiegelen: ‘Men hoeft maar in de schaduw te gaan zitten om de
achtervolging van zijn schaduw te ontkomen’ ‘Zacht te loopen om geen voetsporen
achter te laten.’ Aan deze bijna letterlijke citaten voegt hij echter uit eigen koker toe:
‘adem in te houden om niet te hoesten.’
Met rood potlood staat in de marge van deze aantekeningen: ‘woorden van Wa[n]
Chen’, dat wil zeggen van Camerons goeroe, die hem begeleidt door het Land der
Sneeuw. Tussen deze aantekeningen en de volgende heeft Slauerhoff met blauw
potlood een lange horizontale streep getrokken. Ook in de kladschriften van De
opstand van Guadalajara is meer dan eens, waarschijnlijk een jaar later, met rood
en blauw kleurpotlood gewerkt. Er is dus toen door hem een relatie gelegd tussen
de aantekeningen en de novelle.
De toevoeging ‘adem in te houden om niet te hoesten’ houdt een ironische kritiek
in op de taoïstische ideeën van de Waarlijk Zwakken, neergeschreven door de aan
zijn luchtwegen lijdende Slauerhoff zelf. Kennelijk was hij het niet met deze ideeën
eens, of had hij er op zijn minst een hard hoofd in - evenals trouwens Döblin - of
het wel uitvoerbaar was zich te verlaten op het Woe-wéi, het niet-handelen.
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Een paar regels verder treffen we de volgende aantekening aan: ‘Een man die met
het uiterlijk van een stervende door het leven gaat en met zijn altijd nabij schijnende
dood andren dreigt en levenden afperst.’
Ook deze woorden zijn niet aan Döblins roman ontleend. Wel kunnen wij de notitie
weer zien als een kritische aantekening. Immers, nu eens dwingen de Waarlijk
Zwakken, door hun absolute meegaandheid en deerniswekkende toestand, hulp
af, dan weer lokken zij, juist daardoor, geweld uit, tot hun vernietiging toe. Een lezer
die zich niet in hun levensopvatting kan vinden, zou hun optreden zeer wel kunnen
samenvatten met de woorden van de notitie. In Het China van Slauerhoff wordt naar
aanleiding hiervan nog opgemerkt: ‘Ook is het mogelijk dat de geschiedenis van de
‘waarlijk zwakken’ Slauerhoff op een thema heeft geattendeerd dat hij meende voor
zijn roman te kunnen gebruiken [...]. Uiteindelijk heeft hij er dan toch geen gebruik
35
van gemaakt, tenzij hij dit thema heeft willen bewaren voor deel III.’ Maar heeft hij
er inderdaad geen gebruik meer van gemaakt? Of vinden we de essentie ervan
terug in De opstand van Guadalajara, en wel in het optreden van de glazenmaker
en het gesol met de apathische indianen? Zo ja - en ik neem voorlopig aan van wel
- dan is deze novelle voor een belangrijk deel voortgekomen uit Slauerhoffs lectuur
van Döblin. En dan weerspiegelt deze Mexicaanse geschiedenis satirisch de
onmogelijkheid zich te houden aan het taoïstisch principe van het Woe-wéi, het
niet-handelen. Tao in Mexico, een opmerkelijke combinatie!
Slauerhoffs kritische houding tegenover het taoïsme vinden we ook uitgedrukt in
één van de aantekeningen die hij in hetzelfde jaar 1933 maakte - alweer ten behoeve
36
van zijn trilogie - uit het boek van B. Favre, Sociétés secrètes en Chine. Tussen
haakjes zij hierbij opgemerkt, dat Die drei Sprünge des Wang-lun ook over zulke
geheime genootschappen handelt, onder andere Die Weisse Wasserlilie, in
werkelijkheid De Witte Lotus. Uit Favre neemt Slauerhoff over: ‘Er is een periode
geweest waarin de taoisten zich van de logica van de confucianoten bedienden om
hun vaak vage leer ingang te doen vinden. De confucianisten om hun dorre leer
aantrekkelijk te maken namen uit de chaos van wonderen van de taoisten wat hun
37
goed leek om het volk te boeien.’
Vergelijken we deze notitie met Favre's tekst, dan blijkt dat de kwalificatie vaak
vage, bij leer (van de taoïsten), een toevoeging is van Slauerhoff. Ook de vertaling
van het Franse amas met chaos (van wonderen van de taoïsten) getuigt van kritiek.
Trouwens, ook de leer van Confucius ontsnapt er niet aan. Het is Slauerhoff die zijn
leer dor noemt, en niet Favre; boven-
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dien noemt hij diens volgelingen confucianoten. Ons gaat het nu echter alleen om
de kritiek op het taoïsme.
Alles wat ik tot nu toe te berde heb gebracht, kan gecontroleerd worden aan de
hand van gepubliceerde tekstgegevens. Op basis daarvan had ik mijn hypothese
geformuleerd: Zowel de keuze van het onderwerp als het satirisch karakter van De
opstand van Guadalajara gaan in belangrijke mate terug op Slauerhoffs onvrede
met de mogelijkheden van het Woe-wéi, zoals hij die leerde kennen uit zijn lectuur.
Graag echter wilde ik iets als een bevestiging vinden voor deze hypothese. Om die
reden heb ik de handschriften van de novelle opgevraagd, in de hoop daarin iets te
ontdekken. Met name was ik nieuwsgierig naar het blad met aantekeningen, die
Slauerhoff ten behoeve van zijn novelle had gemaakt en die Lekkerkerker in zijn
Verantwoording bij de vijfde druk op één na heeft weergegeven. Lekkerkerker zegt
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daar immers over het bedoelde blad: ‘[het] bevat notities en een getekend schetsje
uit een niet achterhaalde bron, gevolgd door een tweetal volzinnen die betrekking
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hebben op de vidriero en een suggestie voor het slot van het verhaal.’ Het slot en
de eerste volzin worden vervolgens door hem geciteerd, de tweede volzin echter
niet. U zult wellicht mijn genoegen kunnen begrijpen, toen ik op Slauerhoffs blad
die tweede volzin aantrof:
‘De vidriero. zoo geneigd tot het Niet zijn - niet handelen (Tao.-) wordt juist
bewerker van de eindelijke ondergang de massafusillade van de resten van het
indianenras’
Toen Slauerhoff dit schreef, was hij dus nog van plan het verhaal met een bloedbad
te laten eindigen, juist zoals Döblin. Anders dan in de definitieve versie worden in
de eerste kladversie inderdaad veel indianen bij en op de heuvel waar de
glazenmaker zich in meditatie heeft teruggetrokken, door de oprukkende
regeringstroepen doodgeschoten. Of aan het slot een algehele fusillade was voorzien,
weten we niet, omdat in dit handschrift het slot ontbreekt. De vierde kladversie echter
bevat dit slot wel. Daarin wordt op blad 92 en volgende verteld, hoe de overgebleven
indianen allen worden gefusilleerd, Tarabana wordt opgehangen en alleen Escuatla
ontkomt. De glazenmaker, na zijn halve kruisiging voor dood in de struiken geworpen,
komt weer tot bewustzijn en weet de hacienda van Escuatla te bereiken. Zoals u
weet, eindigt de definitieve versie anders: geen bloedbad, Tarabana ontsnapt en
Escuatla neemt El vidriero van het kruis en brengt hem naar zijn landgoed. Het
satirisch karakter van het verhaal is hiermee zeker versterkt, de grimmigheid echter
is afgezwakt. Maar ge-
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handhaafd is dat de glazenmaker, als vertegenwoordiger van het Woe-wéi, die
ondanks zichzelve de heilstaat voor de indianen predikt, tevens de ongewilde
bewerker is van de mislukking.
Inderdaad doet deze strekking herinneren aan de Tao Te Tsjing. Dit boekje kan
in hoge mate gelezen worden als het in stelling brengen van het gedrag van de
Wijze tegenover het gedrag van de vorst, zoals zoveel Chinese filosofieën cirkelen
rondom de goede manier van regeren, filosofieën waartegen de Tao Te Tsjing zich
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afzet. Over het begrip Te zegt Duyvendak onder meer:
‘Te is magische potentie, geladenheid. Geleidelijk is het ‘goede gedrag’ in
naturalistische zin geworden tot het ‘goede gedrag’ in zedelijke zin; dikwijls
vermengen die beide betekenissen zich en smelten samen.’ ‘In de natuur komt alles
ongemerkt tot stand. Zo moet ook de mens, voor alles de mens bij uitstek, de vorst,
zich gedragen. Dan gaat ook in de mensenwereld alles vlot en vanzelf. Gedraagt
hij zich daarentegen eigenzinnig, faalt hij in het rechte rituele gedrag, dan treden er
allerlei abnormale natuurverschijnselen op en geraken ook de dingen in de
mensenwereld in wanorde.’ ‘[De mens, en vooral de vorst] moet eigenlijk
niet-handelen, dat is: niets opzettelijk doen dat tegen de natuur der dingen in zou
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kunnen gaan. Dit is Woe-Wéi, Niet-handelen, Daadloosheid.’ ‘Zulk niet-handelen
is [...] niet eenvoudig passiviteit; het is een toestand van de hoogste magische
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potentie.’ ‘Eén ding is zeker: wat bloeit en succes heeft, moet weer vergaan.
Daarom is er meer potentialiteit van leven en ontwikkeling in wat nog zwak, leeg,
onaanzienlijk is, dan in wat sterk is, vol en geëerd. Daarom: ‘Het zwakke overwint
het sterke, en het zachte overwint het harde’ (LXXVIII).’ ‘De zuigeling is de ideale
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drager van de levenskracht de Te, de magische potentie.’ Vandaar ook: ‘De Tauïst
gedraagt zich als een goddelijke dwaas, een aarts-individualist, die zich met de
wereld en haar bedrijf niet inlaat (XX) en, op mystieke wijze, direct de eenheid met
44
de Weg grijpt.’
Een neerslag van deze filosofie vinden we inderdaad in de novelle terug. Vooral
negatief, indirect, in de vele kritische passages over de glazenmaker, maar ook
positief, waar hij zijn volgelingen toespreekt over de komende heilstaat:
‘‘Alles zal anders moeten worden. Maar niet vandaag of morgen. Het hoe en
45
waarom ligt nog verborgen. Maar het komt in orde.’’ ‘‘Ik ben niet meer dan gij,
eerder minder. Gij allen hebt vrouwen en kinderen, een hut, en ik heb niets. Ik ben
een gezondene en tegelijk toch een verstotene op
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aarde, ik heb gezworven, koude en honger geleden, ik ben minder dan de minste,
ik breng u geen vertroosting, uw aanhankelijkheid troost mij. Ik leef, ik lijd voor u,
46
maar iedereen moet toch zelf zijn heil zoeken.’’ ‘Alles ging veranderen, vele
voortekenen wezen erop en hij was gekomen. Slechter kon het niet worden en
47
veranderen zou het, dus werd het beter.’
Nu kan men stellen dat El vidriero, de glazenmaker, aanvankelijk de levenswijze
heeft gekozen die volgens de taoïsten de juiste is, maar dat hij door de
omstandigheden en vooral door Tarabana gedwongen, de natuurlijke gang der
dingen geweld aandoet en daarom mislukt. Dit zou dus geheel in overeenstemming
zijn met de taoïstische waarschuwingen. Als we echter het satirisch karakter van
het verhaal bij de interpretatie betrekken, wordt dit anders. Dan dringt zich als
Slauerhoffs visie op, dat de taoïstische levenswijze in feite niet mogelijk blijkt, juist
omdat altijd weer de mensenwereld haar eisen stelt en ingrijpt. Deze visie moet
vanaf 1933 Slauerhoff sterk hebben beziggehouden. Het is het jaar van zijn
hernieuwde studie van Döblins pessimistische roman. In 1934 voltooit hij Het leven
op aarde, maar volgens het getuigenis van Terborgh achtte hij zich niet rijp tot het
schrijven van het derde deel van zijn trilogie, hoewel het vertelschema al klaar lag.
Hierin had Slauerhoff Cameron willen leiden tot zijn ervaring van het nirvana, tot
zijn ‘verlossing’. Van taoïstisch standpunt, zo zou men kunnen zeggen, was het
daarvoor nodig dat de gehele mensenwereld zou moeten ‘vergaan’: hinderlijk
ingrijpen daarvan was dan niet meer mogelijk; het een was voorwaarde voor het
ander. In plaats van dit derde deel schreef Slauerhoff toen De opstand van
Guadalajara, een met grote compassie voor de hoofdpersoon geschreven, maar
desalniettemin sterk satirisch verteld verslag van diens mislukking. Die mislukking
begint zich af te tekenen vanaf het moment waarop de glazenmaker het hoge
bergland, de Altos, en het bergmeer verlaat en afdaalt naar de vlakte; dit in
tegenstelling tot Cameron, die in het bergland juist zijn nirvana had moeten beleven.
Dit zou wel eens kunnen betekenen, dat de pijlen van Slauerhoffs satire vooral
gericht waren op zijn eigen onvermogen om zijn trilogie te voltooien.
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De schoonheid van vriendschap en dood
Door Peter van Zonneveld
‘Gelukkig hij die jong sterft’, schreef Johannes Kneppelhout in 1835. De
eenentwintigjarige jongeling met zijn broze gezondheid kon niet bevroeden, dat hij
pas vijftig jaar later, op de dag die wij thans herdenken, als een vermoeide, bijna
blinde grijsaard de ogen voorgoed zou sluiten. Het doodsmotief loopt als een rode
draad door zijn gehele oeuvre, innig verstrengeld met het motief van de vriendschap.
Die twee motieven komen nog éénmaal bijeen aan het slot van het levensbericht,
dat W.P. Wolters op verzoek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
aan de welgestelde schrijver, kunstminnaar, opvoeder en filantroop heeft gewijd:
‘Bij zijne lijkbaar stond naast zijne diep bedroefde weduwe noch zoon, noch
dochter, maar het zou eene beleediging voor ons volk zijn niet te gelooven, dat de
tijding van zijn overlijden in tallooze woningen de dankbare herinnering heeft
verlevendigd van genoten weldaden, van hetgeen men aan zijn geld, aan zijn vernuft,
aan zijn goeden raad en aan zijne vriendschap verschuldigd is.’
Kneppelhout werd op 8 januari 1814 te Leiden geboren, en al vroeg, nog vóór zijn
vijfde jaar, viel over zijn leven de schaduw van de dood. Na het overlijden van zijn
vader bleef hij met zijn moeder, zijn zusje Geertruida en zijn broertje Kees achter
in het grote huis Rapenburg 65, dat de familie in 1817 betrokken had. Geertruida
stierf in 1819. Nadien genoten beide broertjes de vaderlijke vriendschap van hun
kunstminnende oom Nicolaas Cornelis de Gijselaar, die zijn zuster bij de opvoeding
van het tweetal terzijde stond.
De rol van vaderlijke vriend en opvoeder werd in 1825 overgenomen door Petrus
de Raadt, op wiens legendarische kostschool Jan Kneppelhout tot 1831 zou
vertoeven. De invloed die deze begaafde pedagoog op zijn vorming heeft
uitgeoefend, is van beslissende betekenis geweest. Op Noorthey zijn de eerste
opstellen geschreven, de eerste vriendschappen gesloten. Terecht kon Busken
Huet in 1885 opmerken, dat Kneppelhout uit de kostschool Noorthey is
voortgekomen.
In zijn studentenjaren, doorgebracht op Rapenburg 65, verschenen de
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eerste publikaties, zowel in het Frans als in het Nederlands. L'éducation par l'amitié
(1835), het essay waarin Kneppelhout zijn ideeën over opvoeding door vriendschap
ontvouwde, getuigt reeds van een grote belezenheid op literair en filosofisch gebied.
Datzelfde jaar verscheen het profetische verhaal Doodendienst, waaruit de opvatting
spreekt, dat niet alleen de dood, maar ook het leven zelf de vriendschap bedreigt:
na vijftig jaar is van een gelukkige vriendenkring slechts één ontgoochelde
overgebleven.
Intussen had Kneppelhout zich met Beets, Hasebroek, Beijnen en Gewin verenigd
in de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid, die ‘Romantische club’,
waarin de cultus van de vriendschap hoogtij vierde: zij voorzagen hun werk van
toegewijde opdrachten en droegen elkaar gevoelige verzen voor. Klikspaan
beschreef, hoe zij eens 's nachts op de Burcht een gebroken bokaal ter aarde
bestelden, waarbij het begrafenisceremonieel nauwlettend in acht werd genomen.
Hij vertelde niet, hoe zij aan die kennis kwamen. Was hun niet kort tevoren één der
twaalf Rederijkers ontvallen?
Toen Klikspaan met zijn studentenschetsen begon, in 1839, waren zijn vrienden
allen uit Leiden verdwenen. Naarmate er meer afleveringen verschenen, werd
Kneppelhout meer en meer de vaderlijke opvoeder van een jonger geslacht, dat
tegen de gevaren van het studentenleven gewaarschuwd diende te worden. Aan
dit voortschrijdend moralisme danken wij de meest realistische bladzijden uit de
dagen van de idealistische literatuuropvatting.
Die gevaren bestonden vooral uit alcoholhoudende dranken en verleidelijke dames.
‘Welnu! ik zal zuipen! [...] Of denk je dat Van de Velde geen zuipsel meer lust?’ heet
het in de schets Promotie. En hoe vergaat het de student, die de wafelkraam
betreedt? ‘Ach, hoe valt het hem tegen, als hij de gemeene kermis-Venussen van
naderbij dan van tien schreden afstands kennen leert! Wie had het ooit durven
denken? Het lieve, het poezele, het aanvallige Vriezinnetje is noch lief, noch poezel,
noch aanvallig; zij is ruw, hardhandig en astrant.’
In 1844, het jaar dat de studentenschetsen beëindigd werden, verscheen het
prachtige verhaal Waanzinnig Truken. Het gaat over een meisje dat - net als
Kneppelhouts jong gestorven zusje - Geertruida heet en dat, zoals overtuigend is
vastgesteld, vele kenmerken van het autisme vertoont. Zij ziet zichzelf weerspiegeld
in een vijver, waarna zij ‘op hare eigene schoonheid als verliefd, zich den bode des
doods onder hare eigene aanminnige trekken voorstelde, met wiens beeld zij zich
eene hersenschimmi-
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ge vereeniging droomde in de eeuwigheid.’ Zij omhelst haar ‘mooi engeltje’ en
verdrinkt.
Het verlangen naar schoonheid, naar esthetische ontroering, zo sprookjesachtig
verbeeld in Waanzinnig Truken, dreef de rusteloze Kneppelhout naar verre streken,
al dan niet in gezelschap van zijn achternicht Ursula Martha van Braam, met wie hij
in 1845 in het huwelijk trad. Zijn reisverhalen vormen tot nu toe het meest
veronachtzaamde deel van zijn werk. Mijn voorkeur gaat uit naar In den vreemde,
waarin hij zijn romantische natuuropvatting treffend verwoordde: ‘Ik wil mij prijs
geven aan de natuur, blootstellen aan hare heilzame krachten en haar toeroepen:
- hier ben ik! open mijn hart, verhef mijn gevoel, maak mij beter en wijzer!’
Kneppelhout vond de schoonheid niet alleen in de natuur, maar ook in de kunst.
In wat hij genoot wilde hij anderen laten delen, vooral wanneer zij zich eveneens in
dienst stelden van het schone. Vele kunstenaars heeft hij onbaatzuchtig ondersteund,
al kon de vaderlijke vriend en opvoeder voor zijn pupillen soms heel streng zijn.
Maar het ‘gelukkig hij die jong sterft’ keerde zich tegen hem. De dood ontnam
Kneppelhout de jonge schilder Gerard Bilders, de dood zou hem ook de jeugdige
violist Jan de Graan ontnemen.
Die laatste slag is Kneppelhout niet meer te boven gekomen. In Een beroemde
knaap (1875), een hoogtepunt in zijn oeuvre, beschreef hij leven en sterven van dit
muzikale wonderkind, tot wiens innerlijk hij tevergeefs trachtte door te dringen. De
jongeling accepteerde de steun, maar wees de vriendschap af, en Kneppelhout gaf
dat alles op openhartige wijze weer. Een jaar na Jans ‘voorbarig verscheiden’ dichtte
de oude maecenas aan zijn graf:
Spoedig komt een jaar, dat ik
Niet meer hier kom weenen:
't Is dat van mijn jongsten snik,
Van ons zoet hereenen.

Die jongste snik liet nog een decennium op zich wachten. ‘Laat ons niet wenen om
hem die jong sterft, laat ons wenen om hen die hem betreuren,’ had hij in 1835
geschreven. Nu, na vijftig jaar, was hij zelf de achtergeblevene, de ontgoochelde
uit Doodendienst. De vriendschap had hem verlaten, de schoonheid had zich aan
zijn bijna blinde ogen onttrokken. Alle idealen, alle illusies, waren hem ontvallen,
maar al wat hem eens bezielde, bleef in zijn werk voor het nageslacht bewaard.
Wat hem restte, was het verlangen naar de dood.
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Kneppelhout vóór Klikspaan
Door Marita Mathijsen
Over Kneppelhout gaan vele mythen die een hardnekkig bestaan leiden. Zo zou hij
nooit een academisch examen afgelegd hebben. Dat is onjuist. Ten minste één
examen heeft hij ‘non sine laudibus’ afgelegd, in de faculteit der wijsbegeerte en
1
letteren. Een andere mythe is dat zijn Franse jeugdwerk onbeduidend zou zijn. Het
tegendeel is waar. Zijn twee essays L'ère critique ou L'art et le culte en L'éducation
par l'amitié zijn van grote waarde voor de bestudering van de poetica van de
romantiek in Nederland, en Kneppelhout heeft later geen vergelijkbare essays meer
geschreven. Een andere onuitroeibare legende is dat de Studenten-typen het eerste
Nederlandstalige werk van Kneppelhout zou zijn. Deze laatste mythe wil ik vandaag,
op Kneppelhouts sterfdag, ontkrachten, uit piëteit voor een van de interessantste
schrijvers van de Nederlandse negentiende eeuw.
Een mythe ontstaat niet zomaar. Kneppelhout zelf poseerde graag als Frans
schrijver en droomde er in zijn jongelingsjaren van een plaats te krijgen in de Franse
literatuur. Zelfs zijn vriendenbrieven aan Beets in deze tijd zijn in het Frans
geschreven, en Beets schreef in het Engels terug - pedanter briefwisseling is wel
niet bewaard gebleven. Hij verzamelde zijn Franse jeugdwerk in een aparte uitgave,
die hij Opuscules de jeunesse noemde, terwijl zijn vroegere Nederlandse werk òf
niet herdrukt werd, of verspreid opgenomen in zijn Geschriften. Maar niet alleen
Kneppelhout is debet aan de beeldvorming. Meer nog hebben zijn vrienden er toe
bijgedragen in hun herinneringen. Hasebroek bij voorbeeld, die in een interview dat
hij als bejaard man gaf, het schrijven van Studenten-typen als een directe reactie
2
zag op het afwijzen van het Franse werk. Of Beets, die in zijn herinneringen ook
3
alleen maar spreekt over de Franse boekjes. Ook de literatuurhistorici hebben het
vroege Nederlandse werk min of meer genegeerd. Zelfs Luyt, die in zijn proefschrift
over Kneppelhout toch ruim aandacht aan het Franse oeuvre schenkt, meent dat
4
er slechts vijf vroege publikaties in de moedertaal zijn. Bij zo'n gering aantal is het
haast onbegrijpelijk dat Studenten-typen meteen in zo'n geoefende en gespierde
taal geschreven is. Onderzoek van vroege tijdschriften levert dan ook een heel
ander beeld op. Kneppelhout is veel eerder met het scherpen van zijn Hollandse
pen begonnen dan algemeen werd aangenomen. Ik kom tot een totaal van ten
minste vijftien publikaties vóór de bundeling van Studenten-
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typen, waaronder drie brochures en één compleet boek.
De eerste publikatie in de moedertaal, althans voor zover achterhaald, is een zeer
opvallende. In De Vriend des Vaderlands verscheen een prozaschets, getekend
mei 1834 onder de titel De twee vrienden. Ze bevat idealistisch-romantische
denkbeelden over de poëzie, die gepersonifieerd wordt in de gestalte van een
engelachtige jongen, die zijn congenius ‘de harmonij’ verloren heeft. Ik citeer het
begin:
‘Een zwakke, tengere, droefgeestige jongeling lag in gepeins verzonken, en met
bedrukt gelaat op de pas ontloken aarde ter neder; tranen bedekten zijn gezicht,
en een nevel was over al zijne leden. Een andere jongeling daalde uit den hoogen
neder, en sprak tot hem; Die jongeling was schoon, zijn lang blond haar golfde langs
zijne heupen, en de stralen van zijn oog verkwikten zijn ziel. Hij zeide:
‘O gij, die daar ter neder ligt, wie zijt gij?
‘En terstond vloeide uit den benevelden mond een vloed van hemelsche toonen.
Het was de genius der harmonij, uit eene andere, heiliger harmonij geboren, geboren
uit de stem Gods, toen Hij het aardrijk uit het niet te voorschijn riep; deze engel was
bijna klank, niets meer.’
In dezelfde jaargang van De Vriend des Vaderlands verscheen een prozastuk De
eenzame over een teleurgesteld meisje dat zich als non terugtrekt in een klooster.
Dit verhaal is verwant aan de Franse prozastukken van Kneppelhout. Beide
publikaties zijn niet in het verzameld werk opgenomen. Ze zijn in het tijdschrift slechts
met initialen ondertekend, maar ik ben toch zeker van het auteurschap omdat van
5
De twee vrienden een manuscript bewaard is gebleven.
In het verzameld werk staat wél een andere tekst uit 1834, die ik niet in tijdschriften
of almanakken terug heb kunnen vinden. Het is het gedicht Na een bezoek op
Bilderdijks graf, een klacht over het minne gedenkteken dat de grote bard ten deel
gevallen is.
In 1835 ging Kneppelhout meewerken aan het blad Bijdragen tot Boeken- en
Menschenkennis. Voornaamste redacteur was Adriaan van der Hoop jr. Kneppelhout
droeg enige recensies en twee verhalen bij. Het opvallendst is het verhaal
Doodendienst. Van der Hoop had aangekondigd een geheel nieuw genre in het
blad te zullen gaan brengen, namelijk dat van het korte oorspronkelijk verhaal, dat
tot dan toe in Nederland alleen uit buitenlandse vertalingen bekend was. Met
Doodendienst had hij een sterke troef in handen. Onderwerp is de teloorgang van
vriendschappen. Het procédé is een verhaal in een verhaal, en in dat laatste weer
een groot
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citaat. Impliciet wijzen alle lagen naar elkaar, zodat er een drievoudige spiegeling
ontstaat. Kneppelhout schreef dit verhaal op het hoogtepunt van zijn Leidse jaren,
toen hij de vriendschap in al zijn schakeringen had leren kennen. Er zijn in dit verhaal
veel aanknopingspunten met de biografische werkelijkheid. Het gezamenlijk lezen
van de nieuwe Franse literatuur, het wandelen buiten de stad, de
vriendenbijeenkomsten, die manifestaties van de levenshouding van de leden van
de ‘Rederijkerskamer’ komen ook in het verhaal voor. Zelfs in de namen uit
Doodendienst: Beylher, Haveling, kan men verhaspelingen van Beijnen en Hasebroek
vermoeden. Ook het thema van het verhaal, de afspraak namelijk die enige vrienden
in hun jeugd gemaakt hebben om elkaar regelmatig in een plechtige bijeenkomst
te ontmoeten, berust op een reële afspraak. Beets en Hasebroek vierden jaarlijks
hun kennismaking, en bij dit feest waren de andere vrienden aanwezig.
Kneppelhouts recensies laten, zoals gewoonlijk, veel zien van de opvattingen van
de recensent. In een beoordeling maakt hij bij voorbeeld onderscheid tussen poëzie
en dichtkunst, waarbij dichtkunst staat voor verzen die er op uit zijn de mens te
vermaken, terwijl poëzie gereserveerd wordt voor de hogere aandoeningen die de
6
ware taal teweeg kan brengen. Amusant is zijn recensie van het poëziedebuut van
Ten Kate, waarin hij clementie vraagt voor de zeventienjarige dichter, terwijl hij zelf
7
dan nog maar tweeëntwintig jaar oud is.
Voor de Leidse studentenalmanak heeft Kneppelhout, voor zover bekend, geen
Nederlands werk ingeleverd. Dat deed hij wel voor het algemene studentenblad
Minerva, waarin een vertaling van een scène uit het toneelstuk Catharina Howard
van Alexandre Dumas verscheen.
In 1838 kwam zijn eerste zelfstandige uitgave in het Nederlands uit, de brochure
Iets over eene beoordeeling. Het is een reactie op een recensie van Van der Hoop,
waarin deze stelt dat Kneppelhout reeds lang door de beulen van De Gids afgemaakt
8
zou zijn in hun felle kritieken, als hij niet tot hun côterie behoord had. Kneppelhout
reageert daar heel voornaam op door buiten ieder tijdschrift en dus iedere partij om,
de bovengenoemde brochure te laten verschijnen waarin hij stelt tot geen enkele
club of côterie te behoren en onafhankelijk en onvooringenomen ten opzichte van
de literatuur te staan. Hij vindt het verachtelijk dat Van der Hoop in een literaire
recensie vrienden aanvalt alleen om hun vriendschappen.
Kneppelhouts volgende publikatie verscheen weer in De Vriend des Vaderlands.
Het is een uitgebreide handleiding voor het voordragen van
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poëzie. Dit essay wordt in hetzelfde jaar nog in een aparte uitgave herdrukt, onder
de titel Wenken voor beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid.
Nog vóór de voltooiing en bundeling van Studenten-typen kwam een
prozaverzameling uit die praktisch onopgemerkt is gebleven. Het is de bundel In
den vreemde, herinneringen en invallen geschreven na een Zwitserse reis in 1839.
Het boek past in het genre van de ‘romantische roman’ zoals die in Nederland door
Potgieter in Het Noorden beoefend was, en in het buitenland door Novalis. Dat wil
zeggen dat er geen doorgecomponeerde hechte structuur in het geheel is, maar
een losse, door stijl en ontwerp aangebrachte samenhang tussen de soms
fragmentarische schetsen, die onderbroken worden voor poëzie en stukken
vertalingen of citaten. Kneppelhouts In den vreemde is een ode aan de natuur, zoals
hij die in Zwitserland zag: niet de lieflijke, maar de overweldigende, die zowel
bedreigend kan zijn als de mens kan verheffen tot de eeuwigheid. Ik ken geen boek
in de Nederlandse literatuur waarin de romantische opvatting van de natuur als
beeld van het goddelijke oneindige zo hartstochtelijk verwoord is. Ik citeer een
gedeelte:
‘Het zwarte wolkgordijn was gespannen over de sluimering der aarde en de wind
scheen te vreezen haar te stooren in die rust. Van tijd tot tijd schoof de maan,
bespiedend-geheimzinnig, haar bleek licht tusschen de plooijen in, vloeide naar
beneden, gleed over den dauw, hulde de vlakte in onbestemde nevels, wikkelde
haar in mist, gaf duizende grillige schemeringen aan het zwart en verzilverde den
nacht. De duisternis was werkelijk zigtbaar.
‘Ter regter zijde hoorde ik het raadselachtige kraken van den Jura, links vloog de
bliksem heen en weder en rommelde de donder in de verte. Als de maan doorbrak,
schoof zij langzaam den sluijer des nachts van het landschap, dat zich eerst
onduidelijk vertoonde, doch allengskens opklaarde [...]. Het was als of ik alles door
een zilverachtig gaas beschouwde. Ik bespeurde grijze vlakken dat bosschen waren
en bergen die schimmen schenen. De Aar kronkelde als een slang met glimmende
schubben, en ik verbeeldde mij dat de sombere stad niet meer aan de aarde vast
was, maar, van onderen verlicht, er zachtkens over heen zweefde. Zoo was de
aarde. Maar de hemel, maar het zwaar en dreigend wolkgevaarte! Ik kon er mijne
blikken niet afwenden. [...] Ik stond verzonken in gedachten en mijn geest zweefde
9
hooger dan de wolken.’
Acht maanden na In den vreemde verscheen de laatste aflevering van
Studenten-typen, meestal gekenschetst als zijn definitieve overgang naar de
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moedertaal. Het zal duidelijk zijn geworden dat Kneppelhout niet van de een op
de andere dag Nederlands is gaan schrijven, en dat men zijn vroege publikaties
tekort doet door ze alleen maar te beschouwen als oefenmateriaal voor de
studentenschetsen.

Nederlandstalig werk van J. Kneppelhout vóór Klikspaan
J. K.........., De twee vrienden, in De Vriend des Vaderlands, 8, 1834, p.672-674.
J. K.........., De eenzame, in De Vriend des Vaderlands, 8, 1834, p.824-827.
J. Kneppelhout, Na een bezoek op Bilderdijks graf, in Geschriften. Dl. 10,
p.199-200 (gedateerd: 1834).
J. Kneppelhout, Doodendienst, in Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, 4,
1835, p.344-381 (Mengelwerk).
J. Kneppelhout, Onderzoek naar de vereischten van den waren volksdichter, in
Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, 4, 1835, p.368-376 (Boekbeoordeeling).
J. Kneppelhout, Het vorstje. Eene herinnering, in Bijdragen tot Boeken- en
Menschenkennis, 5, 1836, p.104-112 (Mengelwerk).
J. Kneppelhout, De eerste Fransche blijspelers, in Bijdragen tot Boeken- en
Menschenkennis, 5, 1836, p.175-183 (Mengelwerk).
J. Kneppelhout, X. Marmier, in Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis, 5,
1836, p.184-196 (Mengelwerk).
J. Kneppelhout, Gedichten van J.J.L. ten Kate, in Bijdragen tot Boeken- en
Menschenkennis, 5, 1836, p.94-102 (Boekbeoordeeling).
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J. Kneppelhout, Catherina Howard. Naar het Fransch van A. Dumas, in Minerva.
Tijdschrift voor Studenten, 1836, p.290-296 (Mengelwerk).
J. Kneppelhout, Iets over eene beoordeeling. Leyden, P.H. van den Heuvell, 1838.
[Anoniem], Iets over declamatie, in De Vriend des Vaderlands, 12, 1838,
p.383-400.
J. Kneppelhout, Wenken voor beoefenaars der uiterlijke welsprekendheid. Leyden,
P.H. van den Heuvell, 1838.
[Anoniem], Het laatste vlugschrift. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1840, Het
voorwoord is ondertekend: J. Kneppelhout.
J. Kneppelhout, In den vreemde. Herinneringen, ontmoetingen, schetsen.
Zwitserland 15 Junij - 5 September 1839. Leiden, H.W. Hazenberg en Comp., 1840.

Eindnoten:
1 Klikspaan (J. Kneppelhout), Studenten-typen. December 1839 - Mey 1841. Facsimile-uitgave
van de eerste druk. Bezorgd door Marijke Stapert-Eggen, Utrecht/Antwerpen 1982, p.606.
2 Op bezoek bij Jonathan, in Amsterdamsche Courant, 14 november 1892.
3 N. Beets, Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen, Haarlem 1892, p.29-30.
4 A.J. Luyt, Klikspaans studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout - als mensch
en als schrijver -. Leiden [1910].
5 Het wordt bewaard in de handschriftenafdeling van de Universiteit van Amsterdam, Verzameling
Moll div. 25 XXC 7.
6 In Onderzoek naar de vereischten van den waren volksdichter, p.370-371. (Zie titelbeschrijving
hierna.)
7 In Gedichten van J.J.L. ten Kate. (Zie titelbeschrijving hierna.)
8 A.Z. [= A. van der Hoop jr.], Prose et vers par J. Kneppelhout, in Algemeen Letterlievend
Maandschrift, 22, 1838, p.314-317 (Boekbeoordeeling).
9 In den vreemde, p.60-61. (Zie titelbeschrijving hierna.)
10 De verschijning van In den vreemde wordt in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van 5
november 1840 aangekondigd. De verzending van de laatste aflevering van Studenten-typen
wordt op 29 juli 1841 openbaar gemaakt in dit blad.
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‘Wij waren echter geene menschen voor elkander.’
De vriendschap tussen Jan Kneppelhout en Peter de Génestet
Door Frank Ligtvoet
‘Ik heb de Génestet in zijn eersten opgang veel gekend en mij zeer bijzonder aan
zijne vorming en zijn letterkundig leven laten gelegen liggen. Wij waren echter geene
menschen voor elkander.’ Zo schrijft Jan Kneppelhout over zijn vriendschap met
de jonge dichter in zijn Open brief aan Conviva die in De Gids van november 1878
werd afgedrukt. Die vriendschap speelde zich af in 1848 en duurde nauwelijks een
jaar. De Génestet was toen negentien jaar oud, Kneppelhout vierendertig. Dat
leeftijdsverschil zal niemand verbazen, die op de hoogte is van Kneppelhouts
denkbeelden over vriendschap. De kern van die ideeën was dat een oudere vriend
de taak had een jongere op te voeden. De toepassing van die denkbeelden liep in
de praktijk echter op een reeks mislukkingen uit. Een reeks waarin de namen
figureren van de tekenaar Alexander VerHuell, de schilder Gerard Bilders en de
violist Jan de Graan. In deze rij past ook de naam De Génestet.
Kneppelhouts vriendschap met hem liep vermoedelijk niet zo dramatisch af als
die met de anderen. Bilders en De Graan stierven beiden aan tuberculose, VerHuell
droeg na de breuk zijn oudere vriend een hart vol van haat toe. Het einde van de
vriendschap tussen De Génestet en Kneppelhout blijft, althans voorlopig, in nevelen
gehuld. Het meest waarschijnlijk is dat De Génestet eenvoudigweg afstand van
Kneppelhout heeft genomen. Hij was op geen enkele wijze van hem afhankelijk,
noch in financieel, noch in geestelijk opzicht - zoals dat bij de anderen wel het geval
was. Hij kon het zich permitteren Kneppelhout daar waar hij zich al te ingrijpend met
de opvoeding ging bezig houden, af te wijzen. In zijn Open brief duidt Kneppelhout
zelf in die richting: ‘hij was van kindsbeen af vreesselijk over het paard gebeurd en
verwend, was daardoor eigenzinnig, sloeg iederen wenk in den wind, voedde liefst
zichzelven op en ging zijn eigen weg. [...] Op een zoo kostelijken aanleg als ik in
hem erkende, zou ik gewenscht hebben, dat hij mij eenigen invloed had toegestaan,
maar dit deed hij niet [...].’
Van het kortstondige contact tussen de oudere prozaïst en de jonge
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dichter zijn echter enkele documenten bewaard gebleven, die tot de mooiste horen
uit het letterkundig leven van de negentiende eeuw. Het gaat om een dertiental
brieven van Peter de Génestet aan Kneppelhout, brieven die bewaard worden in
het Letterkundig Museum. De antwoordbrieven zijn helaas niet overgeleverd. Uit
deze documenten krijgt men een beeld van een hartstochtelijke, maar moeilijke
jongen, die zijn adolescente onzekerheid probeert te overschreeuwen.
Peter de Génestet verloor zijn ouders al vroeg en werd voornamelijk door zijn
grootouders in Breukelen opgevoed. In 1843, na de dood van zijn grootmoeder,
werd hij in het huis opgenomen van zijn oom en tante in Amsterdam. De oom was
de beroemde schilder J.A. Kruseman. Na de Latijnse school studeert De Génestet
van 1847 aan het Remonstrants Seminarium in Amsterdam. Als dichter heeft hij
dan al enige bekendheid en vanzelfsprekend gaat hij meewerken aan de
studentenalmanak.
In het begin van 1848 moeten De Génestet en Kneppelhout elkaar ontmoet
hebben. Bij die gelegenheid heeft De Génestet beloofd eigen werk van hem te zullen
opsturen ter beoordeling. De eerste brief van 4 maart 1848 begint dan ook als volgt:
‘Gij moet wel gedacht hebben dat ik mijne belofte van dien opgewonden avond,
dien ik met u gesleten heb, schandelijk vergeten had, nu ik met de vervulling getoefd
heb, alsof ik de beloofde verzen [...] nog schrijven moest.’ Hij vraagt om kritiek, maar
de eigenzinnige jongen laat meteen weten die in wezen niet te zullen accepteren:
‘Vindt ge [...] een gemis aan oorspronkelijkheid, in de meeste dezer - ik zeg ja en
Amen, maar in een hoekje van mijn hart, schudt toch een Duiveltje van hoogmoed
- nederig het hoofd.’ De ongemakkelijkheid van De Génestet ten opzichte van de
veel oudere Kneppelhout uit zich in allerlei korte tussenzinnetjes als: ‘Doch ik praat,
- alsof 't interessant was, wat ik vertelde. 't Is misschien wel nonsense - ik lees
gelukkig nooit mijn brieven na.’
Ook in de tweede brief van 17 april - hoe hartelijk die ook is - houdt De Génestet
afstand, beter gezegd, hij creëert afstand. Hij heeft intussen het eerste deel van
Opuscules de jeunesse ontvangen, waarin het in het Frans geschreven jeugdwerk
van Kneppelhout verzameld was. Een van die werkjes was L'éducation par l'amitié
uit 1835 en juist in dat essay had Kneppelhout zijn zo zeer aan Plato's Symposium
ontleende denkbeelden over de vriendschap geformuleerd. De Génestet heeft
andere stukken ‘met belangstelling gelezen,’ ‘bewonderd’ of ‘machtig aardig’
gevonden, maar - haast in een terzijde - over het stuk waaraan Kneppelhout in deze
situatie
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het meeste gehecht moet hebben, schrijft hij dat het ‘een stuk naar zijn hart is,’ maar
dat hij het niet overal met de schrijver eens is.
In de zomer van 1848 brengt De Génestet een paar weken door op het buiten
van Kneppelhout, de Hemelsche Berg. Het moeten heerlijke dagen zijn geweest;
de herinneringen aan die tijd zijn vermoedelijk vastgelegd in De Génestets aardige
gedicht Als ik des zomers. De ‘lieve menschen’ uit het gedicht die aan ‘den
dichterlijken Rijn langs de groene heuvelen wonen’ zijn hoogstwaarschijnlijk
Kneppelhout en zijn vrouw.
De brieven van na die zomer zijn zonder enige reserve. Kneppelhout is in de
aanhef van ‘Weledele Heer en hooggeachte Vriend’ geworden tot ‘Zeer geliefde en
hooggeachte Vriend’. Even later wordt hij zelfs ‘Zeer lieve en hartelijk geliefde
Vriend’.
Met regelmaat wordt de Hemelsche Berg herdacht: ‘O gij gezegende Hemelsche
Berg! Eden van mijn teere Jeugd, waar mijn hartje heeft geslagen, van zoo'n
onvergalde vreugd [...]’ (14 augustus 1848). In een zeer knap gerijmd vers wordt
de boekenkamer van het buiten opgeroepen:
Daar zal 't goed zijn
Daar zal 't zoet zijn;
Daar de vrindschap
Enkel gloed zijn

En even verder in het gedicht:
Saam te keuv'len
Zal ons werk zijn,
En 't genieten
Zonder perk zijn,
Daar we in liefde
Beide sterk zijn;...
Mocht mijn arm nu
Maar een vlerk zijn(!!) (26 augustus 1848)

Die vlerk heeft natuurlijk de functie om snel naar de Hemelsche Berg te kunnen
vliegen.
Heel open verklaart De Génestet zijn vriendschap voor Kneppelhout: ‘Beste
Kneppelhout, ik ben u zoo innig dankbaar en ik heb u zoo oprecht lief. 'k Woû dat
ik U eens een goede descriptie geven kon, hoe gelukkig ik was, met uw dagboek
voor mij - Uw langen, heerlijken brief; hoe dankbaar voor dat edele hart, daar ge
mij zulk een groot, goed, liefelijk deel van geschonken hebt; voor al die hartelijkheid,
dat vertrouwen; die raadgeving
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en besturing, die belangstelling, zoo teeder, in het groote [...] en zoo groot, in het
kleine’ (22 augustus 1848).
Die vriendschap spreekt ook uit De Génestets ‘diefstal’ van een potlood: ‘À propos,
mist Gij Uw potlood niet? dat heb ik meêgepakt en ik werk er meê, en ik vind het
pleisierig - kinderachtig, niet waar? maar 't is zoo’ (22 augustus 1848).
In die brieven van na de zomer waarschuwt hij Kneppelhout ook voor zijn moeilijke
karakter: ‘Gij weet niet, of vermoedt Gij het? - hoe onverstandig dwaas, hoe
sceptisch, wrevelig en hooghartig ik wezen kan, hoe koppig, hoe onuitstaanbaar,
somtijds zelfs voor de wezens, die ik 't meeste liefheb op de wereld. [...] Ik ben
kinderlijk... misschien! maar dan is het, het kinderlijke van een stout en bedorven
kind; - een Engeltje voor de wezens, die lief met hem zijn en beetje toegeven; maar
erger, dan een huilebalk, voor wie hem niet aanstaat’ (22 augustus 1848). De
Génestet geeft ook de reden aan voor dat gedrag: ‘Indien in mijn educatie van mijn
trouwe Moeder had ontvangen, zou mijn karakter geloof ik, vrij wat buigzamer, liever
en beter geworden zijn; ik heb nú eigentlijk altoos veel te veel op mij zelven gestaan;
ik heb te veel mij zelven opgevoed [...].’
Uit de brieven blijkt dat ook Kneppelhout zich in de vriendschap niet onbetuigd
heeft gelaten. Hij doet bij een uitgever een goed woordje voor de dichter en stuurt
met regelmaat geschenken. Een van die cadeaus is een portret van Lamartine met
een daarbij behorend vers van eigen hand. Dat ongelooflijk stijve vers nam hij in
1865 in het elfde deel van zijn Geschriften op onder de titel Aan een jongen dichter;
hij roept de grote Fransman er in op de jonge Nederlander te beschermen. De laatste
strofe luidt:
Engel des dichts, bewaak mijn jongen vriend!
Zij hem uw beeld ten schrik en spoorslag tevens!
Hij zij mijn roem! 't is meer dan 'k heb verdiend;
'k Vraag anders niet dan om 't geluk zijn levens.

Toch worden de brieven naarmate het jaar vordert vlakker van toon,
vriendschapsbetuigingen vallen weg, althans in hun geëxalteerde vorm. De brieven
behandelen voornamelijk het literaire leven en de zwakke gezondheid van De
Génestet. Wanneer dan de Génestet een uitnodiging om Kneppelhout in Leiden te
bezoeken, niet als een uitnodiging begrijpt, is het met de briefwisseling en de
vriendschap spoedig gedaan. De twee laatste brieven van 18 en 28 december 1848
bevatten voornamelijk verontschuldigingen en verklaringen voor het misverstand.
In de laatste brief
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noemt De Génestet nog wel een aantal data waarop hij Kneppelhout kan komen
bezoeken. Na die opsomming volgt de zin: ‘ik heb wel idee dat er [...] nog iets van
onze droomen te regt komt.’ Van dat bezoek is waarschijnlijk niets gekomen, die
dromen zijn met zekerheid in lucht opgegaan.
Aanvankelijk moet Kneppelhout verbitterd zijn geweest over het verbreken van
het contact. Aan Johannes van Vloten schrijft hij op 27 november 1852: ‘De hekken
heeft de jonge dichter, smartelijk genoeg voor mij verhangen en heeft mij, toen hij
't zijne van mij had, verlaten’ (Van Vloten-collectie, Athenaeumbibliotheek, Deventer).
Op oudere leeftijd kijkt hij zonder rancune terug. Dat blijkt uit zijn Open brief aan
Conviva, maar meer nog uit het in 1872 geschreven gedichtje, dat hij 1875 in het
twaalfde deel van zijn Geschriften opnam. Het draagt de titel Met een exemplaar
der werken van De Génestet. Het luidt:
Zaalge vriendschap uit de jaren
van het vrolijke voorheen,
Toen mijns dierbren Peters lichtglans
op mijn pad zoo lieflijk scheen,
Tusschen luim en ernst en ootmoed
hij zijn zoete luit verdeelde!
Ach! hoe vluchtig zijn verschijning
en hoe spoedig was 't gedaan
Met dien glimlach, goedig, plaagziek,
Vaak bevochtigd door een traan,
Maar dat traantje, waarin 't spottend,
Guitig lachje geestig speelde!

Noten
De citaten uit de brieven van De Génestet zijn ontleend aan een diplomatisch
afschrift, dat door Marita Mathijsen en mij werd gemaakt voor een integrale publikatie
van deze brieven. Afwijkingen in die toekomstige editie van de hier gepubliceerde
fragmenten, zullen het gevolg zijn van nog te nemen editorische beslissingen.
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Na tachtig jaar wachten op een biografie van J. Kneppelhout
Door Marijke Stapert-Eggen
Systematiek is weliswaar een eerste vereiste bij het onderzoek naar de bronnen
van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, maar het toeval speelt hierbij zo
nu en dan ook een belangrijke rol.
Toen ik voor de heruitgave van Klikspaans Studenten-typen enkele jaren geleden
het archief van de uitgeverij Sijthoff in de Leidse universiteitsbibliotheek raadpleegde,
stuitte ik, terloops zoekend in de registers van de ingekomen stukken bij de jaren
na Kneppelhouts dood, op brieven van zijn weduwe en van Johannes Dyserinck,
die over hetzelfde onderwerp bleken te gaan. Door deze correspondentie kreeg ik
onverwacht antwoord op een vraag die ik mijzelf en andere
Kneppelhout-onderzoekers al vaak had gesteld, namelijk: wat kan toch de reden
zijn dat Dyserinck wel biografieën heeft gewijd aan Beets, Beijnen, VerHuell en zelfs
aan de medewerkers van Klikspaan, maar dat hij zich nooit gewaagd heeft aan een
levensbeschrijving van Kneppelhout zelf?
Op de grote Beets-tentoonstelling die Dyserinck in maart 1904 in Pulchri-Studio
te Den Haag organiseerde, heeft hij de weduwe van Kneppelhout ontmoet, mevrouw
Ursula van Braam. Dyserinck sprak met haar over haar overleden echtgenoot en
zei het te betreuren dat er geen goede levensbeschrijving van Kneppelhout bestond.
Hij voegde daar aan toe dat het voor hem een eervolle en aangename taak zou zijn
zo'n biografie te mogen maken. Mevrouw Kneppelhout, zeer onder de indruk van
het gebodene op de tentoonstelling, toonde zich ingenomen met Dyserincks idee,
en gaf hem toestemming eens op de Hemelsche Berg te Oosterbeek te komen, om
onder de vele brieven die haar man altijd trouw bewaard had, ‘netjes gesorteerd,
alphabetisch in dozen, die pasten in twee kastjes,’ te zoeken naar wat hij zou kunnen
gebruiken voor wat zij noemde ‘een diepgaande karakterstudie.’
Ongelukkigerwijs bezocht Dyserinck de Hemelsche Berg op een moment dat
mevrouw Kneppelhout zich niet wel voelde. Daardoor heeft hij op eigen houtje een
keuze uit de vele brieven kunnen doen. Hij nam alles mee wat van zijn gading was,
zonder daar een ordentelijke lijst van te maken, en begon kort na dit bezoek
dolgelukkig met de verwerking van zijn materiaal.
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In de maandelijkse vergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
hield Dyserinck op 7 april 1905 een voordracht over Kneppelhout en De Génestet.
Dyserinck memoreerde dankbaar Kneppelhout als (ik citeer het verslag van de
secretaris) ‘den getrouwen schatbewaarder van brieven bij honderdtallen van
letterkundigen, in dicht en ondicht, over het tijdperk eener halve eeuw’ en bepleitte
‘het openbaarmaken van brieven als de belangrijkste bijdrage tot de kennis van de
ontwikkeling en het karakter dergenen van wier leven en werken wij ons zooveel
mogelijk een volkomen beeld willen vormen.’ Vervolgens bracht hij de briefwisseling
tussen Kneppelhout en De Génestet ter tafel. Op 5 juni daaropvolgend hield
Dyserinck een lezing voor het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen over Alexander VerHuell, en stelde daarbij ook Kneppelhouts
studentenschetsen aan de orde.
Op 31 Juli 1905 schreef Dyserinck enthousiast aan zijn vriend en uitgever A.W.
Sijthoff hoe hij door Beets tot Kneppelhout was gekomen: ‘Mevrouw de weduwe op
den Hemelschen berg heeft mij de vrije beschikking gegeven over al de brieven die
ik noodig had voor een nieuw uitvoerig werk: Bijdragen tot de geschiedenis der
Nederlandsche letterkundigen en letteren, van 1830-1880. Voor 't grootste deel
leveren de onuitgegeven brieven de belangrijke stof. [...] Brieven van Potgieter,
Huet, Alberdingk Thijm, Voorhelm Schneevoogt, Gerrit de Clercq, Bosboom Toussaint
allen aan Kneppelhout. Het eerste stuk zal zijn Brieven van de Génestet uit den jare
1848 aan Kneppelhout (gansch onbekend) en van JJL ten Kate uit zijne jeugd. Het belangrijkste van alles is echter dat ik in het leven van Kneppelhout het volle
licht zal laten vallen over zijn smetteloos karakter. Zwart op wit heb ik de bewijzen
van Goudsmit, Heldring, Beijnen, Schneevoogt en anderen de bewijzen, hoe de
ellendige laster gepoogd heeft hem een smet aan te wrijven, die nog niet is
uitgewischt. De waarheid zal in dezen zegevieren.’
Sijthoff moet enigszins geschrokken zijn van deze plannen want, hoewel Dyserinck
hem om voorlopige geheimhouding had verzocht, heeft hij Kneppelhouts weduwe
van zijn plannen onmiddellijk op de hoogte gesteld, en haar gevraagd of ze met een
dergelijke uitgave akkoord zou gaan, ‘Dr. D. heeft eene vaardige pen, maar de vraag
komt op, of zij wel altijd discreet is.’
Mevrouw Kneppelhout was intussen door familie en vrienden er reeds op gewezen
hoe onverstandig zij gedaan had met de brieven zonder voorbehoud uit handen te
geven. Bovendien was ze het volstrekt oneens met de
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werkwijze van Dyserinck. Publiceren van hele of gedeeltelijke brieven zou, meende
ze, leiden tot verkeerde beoordelingen van de betreffende personen en de verhouding
waarin zij tot elkaar stonden. Helemaal niet tevreden was ze over de manier waarop
Dyserinck in zijn voordrachten gebruik had gemaakt van de brieven om de figuur
van Kneppelhout te vermenselijken. Ze besloot de brieven terug te vragen en haar
toestemming voor de uitgave te weigeren.
Toch bleef ze zich ook daarna zorgen maken. Dyserinck had ten slotte bijna een
jaar lang de tijd gehad om de correspondenties over te schrijven en zou misschien
na haar dood alsnog tot uitgave kunnen besluiten. In overleg met Sijthoff, diens
schoonzoon in de zaak en een jurist, is een regeling getroffen met Dyserinck, waarin
deze afzag van publikatie van een levensbeschrijving van Kneppelhout, en
schadeloos werd gesteld voor de reeds gemaakte onkosten. Dyserinck had overigens
reeds zelf, daartoe geadviseerd door ‘een zeer belangstellend beoordeelaar en
vereerder van onzen leekedichter’ besloten de briefwisseling tussen Kneppelhout
en De Génestet niet uit te geven. Wel zijn deze brieven in zijn bezit gebleven, en
via de Letterkundige Verzameling van Moll in het Letterkundig Museum terecht
gekomen.
Wat Kneppelhout betreft heeft Dyserinck zich in zoverre aan zijn belofte gehouden
dat hij zich beperkte tot de publikatie van uittreksels van vroege brieven van Ten
Kate aan Kneppelhout en de studie over de medewerkers van Klikspaan, beide in
De Nederlandsche Spectator van 1906. Maar ook hier was mevrouw Kneppelhout
uiterst verbolgen over - tot Dyserincks verbazing overigens. Zij zou zich pas tevreden
tonen toen in 1910 de studie van A.J. Luyt, Klikspaans studentenschetsen, bij Sijthoff
verscheen. Dyserincks Studentenleven in de literatuur had in 1908 naar een andere
uitgever gemoeten.
Een jaar geleden moest ik, in verband met onderzoek voor het Project Repertorium
Brieven Albert Verwey, in de verzameling van de Maatschappij het legaat van Aleida
Nijland raadplegen. Daar waren volgens de inventaris Stukken over de kwestie J.
Kneppelhout en Jan de Graan aan toegevoegd. Het betrof een verklaring met bijlage
in handschrift van Dyserinck, stukken die, aldus een begeleidend schrijven, in 1940
geschonken waren aan de bibliothecaris van de Maatschappij A.A. Rijnbach door
Van Stockum (het antiquariaat waar in 1919 de schriftelijke nalatenschap van
Dyserinck was geveild). De verklaring luidt aldus:
‘Bij de toezending van mijne bescheiden voor eene eventueele levensbe-
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schrijving van J. Kneppelhout aan mevrouw de weduwe voegde ik inliggende
bladzijden.
‘Op hare smeekbede had ik die bescheiden bij contract afgestaan aan den heer
Frentzen (firma A.W. Sijthoff te Leiden) tegen eene door hem mij geboden geldelijke
vergoeding voor al den reeds verrichten arbeid, onder voorwaarde dat van mijne
hand geen levensbericht zal verschijnen
‘11 October 1905
‘sGravenhage.’
In de bijlage verklaart Dyserinck plechtig dat het zijn bedoeling is geweest met
de levensbeschrijving Kneppelhout in alle opzichten de plaats te geven die hij als
mens, kunstenaar en maecenas toekwam, en daarbij de getuigenissen te gebruiken
van vrienden en bekenden om de lasterpraatjes van 1867 definitief te weerleggen.
Hij betreurt het oprecht dat mevrouw Kneppelhout haar medewerking daar uiteindelijk
niet aan heeft willen verlenen, en zegt aan het slot van de zes kantjes tellende
apologie: ‘Eén ding hoop ik, dat na mijn dood nog eens een lid der familie
Kneppelhout zelf de pen opneme, de door mij bijeengebrachte stof verwerke en
een beeld van hem ontwerpe, dat zal blijven spreken tot het nageslacht.’
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De collectie De Vreese
Door P.F.J. Obbema
Sinds jaar en dag wordt in de Leidse Universiteitsbibliotheek een kleine verzameling
handschriften bewaard, die Willem de Vreese ooit onder zijn berusting had.
Inliggende notities, een tekening op het omslag of een vermelding in de BNM waren
aanwijzing dat zij soms al heel lang geleden aan De Vreese waren uitgeleend. De
omstandigheden maakten terugbezorging niet eenvoudig. Deels betrof het stukken
die door De Vreese al vóór zijn gedwongen vertrek uit België waren toevertrouwd.
Na zijn dood in 1938 bemoeilijkte het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een
spoedige teruggave. Een aantal stukken kon echter na de oorlog naar de rechtmatige
eigenaars worden teruggestuurd. Een restant bleef in de bibliotheek.
Het zijn die handschriften, die hieronder beschreven zijn. In het belang van de
wetenschap was het gewenst de collectie niet langer verborgen te houden. Daarom
werd met mevrouw H. Overdiep-De Vreese te Arnhem overeengekomen de stukken
na een grondige controle op de correspondentie van De Vreese op te nemen in een
publieke verzameling, die er een beschrijving van zou kunnen publiceren en die
bereid was deze in voorkomende gevallen alsnog over te dragen aan
rechthebbenden. Zowel Mevrouw Overdiep als ondergetekende waren ervan
overtuigd dat de Maatschappij het beste als beheerder op kon treden.
Toen in 1981 de correspondentie van De Vreese door de Leidse
Universiteitsbibliotheek was verworven en in de daarop volgende jaren
geïnventariseerd, was een controle als hierboven bedoeld mogelijk. De resultaten
daarvan waren teleurstellend. Bruikbare aanwijzingen werden er nauwelijks
gevonden.
Nagenoeg de hele verzameling handschriften zoals in 1962 door mij aangetroffen
is dan ook hieronder beschreven. Achterwege bleven slechts enkele stukken die
van te gering belang moeten worden geacht voor een plaats in de verzameling
handschriften van de Maatschappij, alsmede enkele archivalia. De laatste horen in
een bibliotheek niet thuis. Zij moeten naar alle waarschijnlijkheid gerekend worden
tot een verzameling archiefstukken, voornamelijk betrekking hebbend op Eename,
ooit in het bezit van De Vreese en behorend tot een soort bij de BNM bewaarde
palaeografische atlas, goeddeels bestaande uit reprodukties van handschriften. Het
ligt in de bedoeling deze aan de Leidse Universiteit behorende stukken bij
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ruiling over te brengen naar een Belgische instelling die daarvoor geëigend is.
Wat hieronder volgt is dus niet meer dan het restant van een verzameling. Het
spreekt vanzelf dat, gezien de onzekerheid over de herkomst, hier niet volstaan kon
worden met de summiere beschrijvingen die in het Jaarboek gebruikelijk zijn. Vandaar
deze afzonderlijke publikatie.
Ltk. 2158. Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme. Fragmenten bevattend Prol.
1-158 (f. 1), I, 315-474 (f. 2), II, 291-448 (f. 3), II, 769-928 (f. 4). - Op f. 1r op de
laatste regel over de volle breedte in rood de titel: Dits de grote bestiaris van natueren
die jacop van m(er)la(n)t [...]. Eerste helft veertiende eeuw (ca. 1350?).
Perkament. Twee dubbelbladen die de resten zijn van het eerste katern van een
handschrift dat oorspronkelijk vijf dubbelbladen telde. Gefolieerd 1-4; tussen ff. 2
en 3 ontbreekt één dubbelblad, tussen ff. 1 en 2 ontbreken er twee. - 4 ff., 210:160,
aan de onderzijde mogelijk iets bekort; bladspiegel 185:125, 40 rr., 2 kol. Verzorgde
littera textualis libraria. Aan het begin van de kolommen een decoratieve hoofdletter,
op f. 4r, mogelijk pas achteraf, verrijkt met de voorstelling van een mannetje op een
rijdier. De rubricatie beperkt zich buiten de al genoemde titel tot paragraaftekens
en lombarden in rood en blauw. Een gekeepte initiaal in dezelfde kleuren op f. 1r is
afgewerkt met penwerk en een in de binnenmarge doorlopende versiering.
Herkomst onbekend.
Litt.: A. van Panthaleon van Eck-Kampstra, Jacob van Maerlant's ‘Der Naturen
Bloeme’, in het Boek 3e r., 36, 1963/1964, inz. p.225.
Ltk. 2159. Jourdain de Blaye. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking
van de Franse Jourdain de Blaye. Tweede helft veertiende eeuw.
Twee aaneensluitende stroken perkament van een dubbelblad, dat ook in de
breedte door afsnijding is verminkt. - De fragmenten meten thans 300:60 en 290:65.
Oorspronkelijke bladbreedte 175 mm., regelhoogte 44:10, 2 kol. Verzorgde littera
textualis libraria, gestructureerd met rode lombarden van twee regels hoog.
Herkomst. Uit het bezit van A.H. Geurts (1865-1933); vervolgens aan A. Geurts,
in 1935 kapelaan te Meerlo. Zie de correspondentie in BPL 2998.
Ltk. 2160. Ps. Richard van Sint Victor, Middelnederlandse vertaling van het
Commentaar op Cantica canticorum. Onvolledig. Brabant, vroeg vijftiende eeuw
(?).
Hoewel het dubbele schutblad voorin behouden bleef, gingen de eerste katernen
evenals de voorplat van de band verloren. Het hs. vangt thans volgens de oude
contemporaine foliëring aan met f. xlix. 2 schutbladen, ff. xlix-clxvi, ff. 167-168 (blank),
gevolgd door twee oorspronkelijke schutbladen. - Perkament, thans (2) + 120 + (2)
ff., ca. 190/200:140 (150/155:105/100), 2 kol, 28/29 rr. Foliëring van de hand van
de copiïst. - Slordige littera textualis libraria. Geschreven door één copiïst die zich
frater Matheus noemt (F 166r in rood: Per manus Fratris Mathei). Traditionele
rubricatie zonder versiering. Hoofdstuktitels rood onderstreept, rode lombarden van
2 regels hoog zonder enige versiering. Van de band bleven alleen de resten van
de rug en de achterplat be-
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waard. De laatste bestaat uit een houten bord overtrokken met leer zonder enige
versiering.
Herkomst. Vermoedelijk Heusden (N.-Br.), Tertiarissen van Sint Katharina en
identiek aan Auctiecat. Nijhoff, 's-Gravenhage, okt. 1855. nr.9. Volgens een
aantekening in het handexemplaar van de veilinghouder (Amsterdam, Bibl. Boekh.)
aangekocht door Nijhoff.
Ltk.2161. Middelnederlands gebedenboek, afgestemd op het gebruik door een
vrouw, bestaande uit communiegebeden en -oefeningen, een uitgebreide
passieoefening en een oefening op Jezus Kindsheid (cf. f. 154v). Noordelijke
Nederlanden, eerste helft zestiende eeuw.
Papier; 207 ff., 95:70 (70:50), ca. 15 rr.; littera hybrida libraria. Traditionele
rubricering, behoudens het feit dat opschriften soms eenvoudig rood zijn onderlijnd;
hier en daar is die onderlijning zelfs achterwege gebleven. Initialen in blauw, soms
met uitsparingen, voorts versierd met eenvoudig penwerk in rood. Ingenaaid in een
contemporain perkamenten omslag met de oorspronkelijke sluiting.
Herkomst. Voorin is ingeplakt een gedrukt naamschildje met de naam Q.H. Poppe
(c. 1800?), waarbij geschreven het nummer 64. Op een voorin liggend blad (f. 1)
een aantekening van ca. 1900 (?) waarin een ongeoefende hand het impressum
van NK 1869 naar het exemplaar Leiden, UB, 1497 G.40 overnam. Bij het hs. werd
een uitvoerige beschrijving van de hand van De Vreese aangetroffen, die kennelijk
bestemd was voor de BNM en thans onder de huidige signatuur aldaar opgenomen.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, bleef de naam van de bezitter achterwege en
volstond De Vreese ermee op het omslag aan te tekenen ‘Amsterdam’.
Ltk.2162. Gebeden- en getijdenboek (met onder meer Getijden van de H.
Drievuldigheid, Overwegingen op het leven en lijden van Christus, Getijden van
‘onser lieuer vrauwen drucke’, Communiegebeden, ‘de dertig principale punten van
den sacramente van de messe’). Met inhoudsopgave (f. 192r-194r). Vlaanderen,
tweede helft zestiende eeuw.
Perkament, 194 ff., met moderne potloodfoliëring naast een gebrekkige
contemporaine paginering; bladen bijgesneden, thans 145:100 (c. 125/30:85/90),
c. 24 rr. Hoewel inhoudelijk nog wel enigszins verwant aan de vijftiende-eeuwse
gebedenboeken, is de vorm vrijwel los gelaten. Met name de structurering met rood
van de onderdelen is heel gebrekkig; voorts zijn de letters aan het begin van de
regel steeds gerubriceerd. - Slordig, bijna lopend boekschrift. Initialen, voorzover
toegepast, van 2 rr. hoog. - Het hs. heeft hier en daar van vocht geleden en is vooral
aan het begin en einde vervuild. - Later gehecht in een bestaande, slecht passende
perkamenten band.
Herkomst onbekend. Een eigendomsmerk op f. 194v (s. xvi) is niet ontcijferd.
Ltk.2163-2163A. Spel van Sint Lieven, in twee exemplaren.
Ltk.2163. Spel van Sint Lieven, met gehavend titelblad waarop alleen nog te lezen
valt: ‘patroon vant Landt van Aelst.’ Oost-Vlaanderen, zeventiende eeuw.
54 ff., 185-150; ingenaaid zonder omslag. Het hs. is door vocht aangetast. In het
hs. ligt een reep papier met een verminkt ex-libris.
Ltk.2163A. Spel van Sint Lieven. Afschrift van het vorige nummer.
Oost-Vlaanderen, einde achttiende eeuw.
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86 pp., 320:185; ingenaaid zonder omslag. - Het hs. is vooral aan de buitenzijde en
de randen aangetast door vuil en vocht.
Herkomst. Beide stukken behoorden ongetwijfeld aan dezelfde eigenaar, wiens
naam niet bekend is.
Ltk.2164. Bundel geestelijke liederen overwegend ter ere van Kerstmis, getiteld
Nieuwe kers liedekens. Zuidelijke Nederlanden, ca. 1700 (?).
31 ff., 205:160; ingenaaid in een perkamenten omslag, bestaande uit een oude
oorkonde waarvan het schrift goeddeels verdwenen is, met tegengeplakt papier.
Herkomst. Op de binnenzijde van de achterkant: ‘Dit is voor Moeder Baert’ (ca.
1700?).
Ltk.2165. Jacques des Hayes. De kleijne ende getrouwe leijdsman, De welcke door
een corten wegh leijd tot de waerachtige ende eenige kercke van Jesus Christus.
In 't Francois beschreuen door P. Iacques des Hayes S.J., Ouergeset in 't Nederduijs
[!] door (De daarop volgende naam is uitgeradeerd). Getekend vignet. - Tot
Antwerpen. Met approbatie van Jan de Chokier, Vicaris-generaal van Luik, gedateerd
1654. Zuidelijke Nederlanden, tweede helft zeventiende eeuw.
(3+) 99 pp., 100:80; gebonden in contemporain perkament. - Afschrift van of copij
voor een druk? Niet vermeld in BNCI. Vgl. voor de Franse editie De Backer
Sommervogel IV, 1893, c. 168.
Herkomst onbekend.
Ltk.2166. Tonneel der liefde, Verbeeldende de ghenughten ende onghenughten
der selve in twee deelen verdeelt, het tweede deel. Omvattend 14 anonieme
liefdesgeschiedenissen. Zuidelijke Nederlanden, 1748.
168 ff., 200:155; zeer verzorgd afschrift geïllusstreerd met gewassen
pentekeningen uit de tijd. De bovenvermelde datering berust op een chronogram
of f. 2v.
Herkomst. Volgens een inliggende aantekening van de hand van De Vreese,
toebehorend aan Jef de Buck.
Ltk.2167. Geestelijke en wereldlijke liedjes, in het Frans en het Nederlands. Zuidelijke
Nederlanden, ca. 1771.
62 ff., 130:80; gebonden in heel leer met niet geïdentificeerd wapenstempel;
sluitlinten verloren. - Zie voor de genoemde datering f.48r.
Herkomst. Tegen de achterplat de naam G.A.N. Zurinx, mogelijk de eerste bezitter
van het hs. Volgens een aantekening van De Vreese eigendom van René Pardon,
Brussel.
Ltk.2168. R.A.C. Nobel: Verzameling excerpten uit gelezen werken, in het
Nederlands, Frans en Duits; voorts enig werk van eigen hand. Drente, ca. 1800.
181 ff., 230:185, gebonden in halfleer.
Herkomst. Tegen de binnenzijde van het voorplat waarin de samensteller de band
nalaat aan zijn echtgenote, getekend Oldenhave 30 november 1807. De Vreese
tekende aan dat het hs. behoorde aan (A.)Folkersma te Ommen.
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Levensberichten
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Dirk Miente Bakker
's-Gravenhage 24 juni 1934 - Heemstede 30 november 1985
Dick Bakker werd geboren als jongste van vijf kinderen in een middenstandsgezin
dat eerst in Amsterdam woonde en later naar Den Haag verhuisde. Zijn vader had
een kledingzaak. De ouders waren uit het noorden afkomstig, de vader uit Friesland,
de moeder uit Groningen. Het gezin behoorde tot de meelevende gereformeerden.
Het bijzondere talent van Dick Bakker bleek onder andere uit het feit dat hij al
lezen kon voor hij naar school ging. Als vijfjarige zich in de Bijbel verdiepend zei hij:
‘Mooi is dat hè: ‘eikenbomen der gerechtigheid’.’ En toen hij met zijn moeder meeging
om ingeschreven te worden als leerling, deelde hij aan een paar nablijvers, die zeker
wat minder voorlijk waren, mee, dat hij ze bij het lezen best wilde helpen.
Na de lagere school ging hij naar het Christelijk Gymnasium in Den Haag
(1946-1952). Een van zijn leraren herinnert zich zijn leerling Dick Bakker na jaren
nog als intelligent, belangstellend en vriendelijk. De voortgang van zijn studie werd
blijkbaar niet ernstig gehinderd door zijn lichamelijke kwaal. Vanaf zijn vijfde jaar
had hij veel last van astma, zodat er met name in zijn lagere schooltijd van elke
maand wel een week was dat hij niet naar school kon. Toen hij in het laatst van zijn
leven zich in acht moest nemen vanwege een hartinfarct, verklaarde hij blij te zijn
dat hij in zijn jeugd geleerd had het ziek zijn, met de beperkingen die het nu eenmaal
meebrengt, te accepteren. Doordat hij veel thuis was kreeg hij wel de kans veel te
lezen.
Maar we hebben niet aan een eenzelvige teruggetrokken puber te denken. Veertien
of vijftien jaar oud, leefde hij zijn interesse in de beeldende kunst uit door een tijdlang
bijna iedere week een bezoek aan het Mauritshuis te brengen. Op het gymnasium
nam hij deel aan lezingen: over gothiek, over wijsbegeerte. Zijn belangstelling
ontwikkelde zich toen al in de breedte en in de diepte. Ook leerde hij het kerkorgel
bespelen. In Den Haag, en later in Alphen aan den Rijn en Heemstede, begeleidde
hij de gemeentezang. Hij had zijn leven lang een grote liefde voor muziek, vooral
voor Bach en Händel.
In 1952 trok hij naar Leiden om Nederlands te studeren. Hij maakte er nog net
Van Eyck mee, wiens manier van verzen voordragen indruk op hem maakte; verder
Minderaa, voor de literatuur; voor de taalkunde:
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Kloeke en Stutterheim; hij volgde de colleges van Mekkes over de reformatorische
wijsbegeerte, en hij liep kunstgeschiedenis bij Van de Waal. In september 1959
sloot hij de studie af met een doctoraal examen, waarbij hij het judicium cum laude
ontving.
In het studentenleven speelde hij een vooraanstaande rol. Hij was meer dan een
jaar praeses van SSR en toonde zich daarin zoals hij was en zou blijven: altijd geestig
en waar nodig ernstig. Hij was redacteur van het blad Sola Fide, van de Calvinistische
Studentenbeweging. Hij deed mee in het werk van de Almanakcommissie van de
Universiteit. In Den Haag had hij zijn capaciteiten reeds getoond in het leiden van
vergaderingen als voorzitter van de gereformeerde jeugdvereniging. Hij had de gave
van het woord, maar bovendien was hij een man, toen al, die bij tegenstellingen of
conflicten bij voorkeur een verzoenend standpunt innam en dat maakte dat hij als
bestuurder in het jeugd- en studentenwerk goed op zijn plaats was.
Toen hij afstudeerde, had hij juist een betrekking bij het onderwijs gevonden aan
het Christelijk Lyceum in Alphen aan de Rijn. Eerder had hij al een paar keer een
tijdelijke baan vervuld, onder andere op zijn oude school in Den Haag.
In Alphen doceerde hij tien jaar, van 1959 tot 1969. Hij gaf niet alleen les, maar
deed ook graag mee met toneel en cabaret op de feestavonden van de school. Hij
moet een geestige, nu en dan wat moeilijke, serieuze en integere leraar geweest
zijn. In het jubileumboek bij het vijftigjarig bestaan van het Lyceum in 1968 droeg
hij een stuk bij onder de titel Non scholae, sed vitae. Het is helemaal Bakker:
beginnend met enige anekdotes, stoot hij in zijn ietwat droogkomieke, studentikoze
stijl door naar de diepste religieuze zaken, links en rechts alle quasi-ernst een beentje
lichtend, maar zijn jeugdige lezers tenslotte de ware ernst van een persoonlijke
positiekeuze coram Deo voorhoudend.
Intussen was hij in maart 1961 getrouwd met Annemarie Arends, die hij had leren
kennen in Leiden, waar ze klassieke talen studeerde. Zij kregen drie jongens en
twee meisjes. De vorming en volwassenwording van zijn kinderen ging Dick Bakker
zeer ter harte.
Gedurende zijn Alphense tijd werkte hij aan zijn promotie-onderzoek. Hij sloot het
in mei 1967 af en promoveerde op dinsdag 2 juli 1968 cum laude op een studie
getiteld Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen. Promotor was
Stutterheim. Het kenmerkt Bakker, dat hij in zijn boek uitvoerig ingaat op de
historische achtergrond en op de ‘principia’ van het
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onderzoek. In de vakpers werd de dissertatie in lovende zin besproken: ‘een tot in
alle onderdelen doordacht en overtuigend werkstuk’ (Van den Berg), ‘a superior
contribution to the study of Dutch grammar’ (Sassen).
Het was duidelijk dat de middelbare school hem niet zou houden. In 1969 werd
hij benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker bij Algemene Taalwetenschap
in Leiden, onder Uhlenbeck. Hij gaf toen ook al enige tijd colleges aan de
MO-opleiding van de Nutsacademie in Rotterdam, maar hield daarmee op nadat hij
de benoeming kreeg die zijn verdere leven zou stempelen, die tot hoogleraar in de
Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar begon hij zijn
werkzaamheden op 1 augustus 1971 als opvolger van Caron. Hij sprak zijn
inaugurele rede uit op 25 februari 1972 onder de titel Tekengeving en syntaxis, over
constructies met hebben en zijn.
Bij zijn aankomst aan de Vrije Universiteit omvatte de staf Nederlandse taalkunde
slechts drie medewerkers, een vacature daargelaten. Toen hij overleed, waren er
naast hemzelf een fulltime hoogleraar en een zevental vaste stafleden. De opbouw
van die ploeg weerspiegelde Bakkers positie in de taalwetenschap, door het
samengaan van de taalgeschiedenis en de geschiedenis van de taalkunde met de
beoefening van de taalkunde van het moderne Nederlands. Onder zijn leiding
kwamen enige promoties tot stand, alle kort voor zijn dood: R. Salverda (1985), J.A.
van Leuvensteijn (1985) en A. Verhagen (1986, na Bakkers dood; maar het
proefschrift was nog bij zijn leven gereedgekomen). Voorts trad hij als tweede
promotor op bij de promotie te Leiden van J. Noordegraaf (1985).
In de veertien jaar dat het hem vergund is geweest vorm te geven aan onderwijs
en onderzoek aan de Vrije Universiteit, heeft Bakker op zijn wijze een VU-traditie
voortgezet, te weten de studie van de geschiedenis der Nederlandse taalkunde.
Een van zijn leerlingen heeft er bij zijn heengaan terecht aan herinnerd dat het voor
een groot deel aan hem te danken is geweest, dat de geschiedenis van de
taalwetenschap van meet af een plaats kreeg in de Stichting Taalwetenschap van
ZWO. Bakker leverde een voorname en diep gravende bijdrage over de grammatica
in de negentiende eeuw in het mede door hem geredigeerde werk Geschiedenis
van de Nederlandse taalkunde van 1977. Hij toonde zich daarbij, zoals vaker, in
zijn kracht in de combinatie van scherpe observatie van feiten en de poging door
te dringen tot de wijsgerige kaders en achtergronden.
Bakker was bij zijn heengaan lid van de commissie die de redactie voert over het
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en redacteur

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

74
van het jaarboek voor de neerlandistiek Voortgang. Voorts was hij bestuurslid van
de Vereniging voor Calvinistische wijsbegeerte. Zijn gerichtheid op diepere vragen
heeft inspirerend gewerkt en mede het gezicht van de taalkunde aan de Vrije
Universiteit bepaald.
Een van de opmerkelijkste trekken in Bakkers taalwetenschappelijk denken was
het afstand nemen van een benadering die zich uitsluitend richt op de formele
aspecten van de taal. Met al het respect dat hij koesterde voor de verworvenheden
van andere richtingen, ging hij zijn eigen weg in concentratie van aandacht op de
samenhang van vorm en betekenis, en dat niet slechts in abstracto, maar als het
ware middenin de werkelijkheid van de taalhandeling. Zijn grote waardering voor
De Saussure weerhield hem er niet van, in een indringend artikel in Philosophia
Reformata van 1984 fundamentele kritiek te leveren op de geslotenheid van het
taalsysteem in het structuralisme. Zijn belangrijkste bezwaar was, ‘dat niet alleen
alle feiten in één systeem moeten, maar dat bovendien dit systeem geacht wordt
de individualiteit van de daarin opgenomen elementen volledig te verklaren.’ Deze
kritiek vloeide uiteindelijk voort uit het centrum van Bakkers levensbeschouwing.
Daarin was geen plaats voor een wetenschap die de pretentie voert de realiteit
restloos in de vingers te krijgen. Bakker was een verklaard tegenstander van alle
systeemdwang. De te onderzoeken werkelijkheid was hem tenslotte meer dan
wetenschappelijke kennis daaromtrent. Karakteristiek voor hem is een uitspraak in
een van zijn laatste publikaties, in Radix (1984): ‘Kort gezegd, we kunnen veel over
de schepping weten, haar echt kennen ligt niet in ons bereik. De wetenschap kan
ons dan ook nimmer ‘het’ portret van de werkelijkheid geven. De schepping blijft
een mysterie. Niets spreekt vanzelf. Wetenschappelijke analyse en synthese leiden
daarom nooit tot meer dan de verwoording van een bepaalde visie op (een deel
van) de werkelijkheid.’
Maar het mes sneed wat hem betrof naar twee kanten. Hij was er evenmin op uit,
bij de stelligheid van zijn godsdienstige overtuiging, een dogmatisch systeem van
christelijke signatuur op de werkelijkheid los te laten. HIj eiste van zichzelf en van
zijn leerlingen een doordenking op eigen verantwoording, waarbij de conclusies van
een zorgvuldige gedachten-gang niet bij voorbaat zijn vastgelegd. Waar hij zocht en hij deed dat met een hem eigen vasthoudendheid - naar een dieper verband
tussen geloofswaarheden en wetenschappelijke inzichten, wenste hij zijn
wetenschappelijke integriteit trouw te blijven evenzeer als de essentie van het
christelijk geloof.
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Dick Bakker had niets van de overmoed van de wetenschapper die meent dat het
werkelijke onderzoek eerst met hem begint. Veelzeggend is het laconieke, enigszins
uitdagende zinnetje waarmee hij zijn inaugurele oratie besloot: ‘De taalwetenschap
bestaat niet voor niets al meer dan 2400 jaar.’
Wie hem goed gekend heeft bewaart de herinnering aan een man die onafhankelijk
durfde te denken; die van een wetenschapper vergde dat hij zijn vak niet zou opvatten
als de toepassing van een reeks technische handgrepen, maar als het zelfstandig
bewandelen van een eerlijke denkweg. Met zijn christelijke levensovertuiging was
hij geen scherpslijper, had hij ook niets doctrinairs, maar geloofde hij vast in de eis
van onbevangenheid bij om het even welk onderzoek. Zijn manier van spreken
weerspiegelde dat. Hij zocht wikkend en wegend, met grote scherpzinnigheid en
met veel gevoel voor de nuances van uitdrukkingen, hun effect in de taalsituatie
inbegrepen, naar de woorden om een gedachte of een inzicht te formuleren. Daarbij
had hij iets van een improvisator. Mij trof altijd zijn onbevreesdheid om
schijnredeneringen en -zekerheden door te prikken, of ze nu uit de vrome of uit de
wetenschappelijke hoek kwamen. Hij was scherp en mild tegelijk; scherp in het
waarnemen van gebreken in een redenering, mild in het opbouwen van een conclusie
als er - zoals meestal - ook andere dan wetenschappelijke factoren dienden te
gelden. Die mildheid kwam ook op andere momenten aan het licht. Er zouden
treffende voorbeelden van zijn pastorale zorg voor mensen in zijn omgeving te
noemen zijn.
Een mengeling van blijmoedigheid en ironie was kenmerkend voor zijn optreden,
ook voor zijn spreken. Daarmee relativeerde hij het belang van de dingen, zijn eigen
uitspraken incluis. Die manier van doen hing samen met zijn geloofsinzicht omtrent
de risico's van de menselijke hybris, niet in het minst in de wetenschap. Zijn humor
was ontwapenend. Hij beoefende de taalwetenschap met de volle inzet van zijn
scherpzinnigheid en met alzijdige vakbekwaamheid, maar voor hetzelfde geld kon
men hem horen beweren dat de wereld er zonder taalkunde beslist niet minder
zonnig uit zou zien. Hij had (we zagen het al) een scherp oog voor de begrensde
betekenis van de wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid.
In het academisch jaar 1979-1980 nam Bakker het decanaat van de
Letterenfaculteit aan de VU op zich. Hij vervulde deze taak met grote nauwgezetheid.
In het voorjaar van 1980 werd hij getroffen door een hartinfarct. Hij herstelde
weliswaar, maar zijn werk ten volle doen was hem sindsdien niet
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meer gegeven. In de tijd van zijn ziekte hield hij zich op zijn karakteristieke manier
bezig met de exegese van Paulus', brief aan de Galaten. Hij leefde aldus zijn
behoefte aan bezig zijn met de grondvragen uit. In de volgende jaren moest hij zich
ontzien. Hij deed dat zonder zelfbeklag, in het onderhuids voortdurend aanwezige
besef van de broosheid die zijn bestaan was gaan tekenen. Hij hoopte nog een
studie over de grondslagen van taalonderzoek te kunnen schrijven, maar hij was
zich ervan bewust dat het ook anders kon lopen. In die zin kwam de dood voor hem,
naar we mogen veronderstellen, niet volkomen onverwacht. Vijf dagen voor zijn
sterven was hij nog present bij een zitting van de examencommissie en sprak hij
een bij hem afgestudeerde kandidaat toe.
Op de ochtend van zaterdag 30 november 1985 velde hem de dood. De rouwkaart
citeerde Psalm 23:
Zelfs al ga ik door een dal
van diepe duisternis, ik vrees
geen kwaad, want Gij zijt bij mij;ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.

De begrafenis vond onder grote belangstelling plaats te Heemstede, na een
rouwdienst te Haarlem. De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit belegde
precies een half jaar later, op 4 juni 1986, een plechtige bijeenkomst ter herdenking
van de, menselijk gesproken te vroeg weggenomen, collega. In de bijeenkomst
herinnerde de decaan, mevrouw prof. dr. Margaretha H. Schenkeveld, aan de
verdiensten van Bakker voor de facultaire gemeenschap, en sprak prof. dr. Theo
Janssen een rede uit getiteld: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving.
L. STRENGHOLT

Voornaamste geschriften
Zie voor een volledige bibliografie van Bakkers taalkundige werken:
Th. A.J.M. Janssen, D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalsbeschrijving, in
Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VII, 1986.
Hieraan kunnen de volgende letterkundige publikaties worden toegevoegd:
Over Gorters Verzen van 1890, in De Nieuwe Taalgids 57, 1964, 4
(Minderaa-nummer), p.193-200.
Recensie van Anne Marie Musschoot, Het Judith-thema in de Nederlandse
letterkunde. Gent 1972, in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 90,
1974, p.367-376.
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Majorie Harriet Bottenheim
Hilversum 26 juli 1896 - Amsterdam 2 augustus 1983
De kamer van de bibliothecaris van het Rijksmuseum ligt in de rechtervleugel van
het gebouw in een soort mezzanin met lage boogramen, ingeklemd tussen de royale
derde etage en de studie-zaal eronder. Zij krijgt haar licht uit het Noorden. Vooral
's winters moet het kunstlicht er vroeg worden onststoken anders zou het werk aan
de catalogus en de correspondentie niet kunnen worden voortgezet.
De bouwmeester Cuypers en zijn opdrachtgever De Steurs waren ervan uitgegaan
dat, net zoals in het gebouw van de Hoofddirectie, in het Prentenkabinet en de
Bibliotheek, die oorspronkelijk onder één Directeur verenigd waren, voorrang moest
worden gegeven aan de ruimten voor Directeur en Conservator. Beiden beschikten
over ruime en geriefelijke kamers op de derde etage, die door grote ramen werden
verlicht. Er bleef daarom voor de lage tweede etage weinig plaats over. De
bibliothecaris M.D. Henkel huisde er tussen stapels paperassen en naslagwerken
maar in de catalogus-kamer daarnaast stond er behalve de kaartsystemen slechts
een bureau, dat altijd netjes opgeruimd was, en enkele stoelen. Dit was het domein
van Majorie Bottenheim waar zij na haar vaste aanstelling in 1921 veertig jaar lang,
slechts met onderbreking van de oorlogsjaren, zich zeer tevreden en misschien ook
wel gelukkig voelde, omdat zij een diepe bevrediging vond in haar werk.
Er is een foto van haar uit de twintiger jaren in die kamer. Ze zit kaarsrecht achter
haar bureau. Het smalle gezicht met het polka-kapsel en de doordringende blik op
de toeschouwer gericht. Rondom haar is de donkere kamer die iets van een
klooster-cel heeft.
En toch, ondanks die ingetogenheid en het schijnbaar teruggetrokken bestaan
had Majorie Bottenheim geen schuwe eenzelvige natuur. Zij had een warme
belangstelling voor alles wat er in het museum omging en ook voor wat er zich in
Amsterdam afspeelde, zowel voor het behoud van de stad als voor het doen en
laten van de bewoners.
Als jonge vrouw had ze zich van de band van het ouderlijk huis vrijgemaakt, waar
een nogal bedilzuchtige moeder na het vroege overlijden van haar vader in 1913
het heft stevig in handen had. In 1916 was ze door de Directeur van het
Prentenkabinet jhr. H. Teding van Berkhout als volontair aangenomen en al spoedig
had ze in het vriendelijke milieu aan de Jan

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

78
Luyken haar plaats weten te vinden. Als hulp van de bibliothecaris bij het ordenen
van de boeken en als assistente in de studiezaal, waar ze de bezoekers moest
bijstaan, had ze door haar snelle intelligentie weinig moeite om de weg te vinden
in de vele kaartsystemen, die door de onvolprezen Moes waren opgezet en die ze
jaren daarna hielp aanvullen. Zij genoot van die contacten in de studiezaal, die haar
weetlust stimuleerden en haar tot eigen studie aanzetten. Zoals zij zelf later wel
eens placht te zeggen, leerde zij daar wat haar ontbrak aan academische vorming.
Haar relatie met haar directe chef, de meestal zwijgzame en wat stuurse, van
oorsprong Duitse, bibliothecaris M.D. Henkel - een wonderlijk mengvat van
encyclopedische kennis en hardnekkige speurzin - was tamelijk koel. Zij had grote
waardering voor zijn bibliografische kennis van de kunsthistorische en
kunsttheoretische literatuur en voor zijn Duits geschoold begrip voor systematiek,
dat hemelsbreed verschilde van de dilettantische aanpak van de Directeur. De kritiek
van Henkel op Teding van Berkhout wilde zij tot op zekere hoogte wel aanvaarden.
Als zij zelf echter over deze behoedzaam agerende figuur sprak gaf zij blijk van een
ongeveinsde bewondering voor zijn afstandelijke minzaamheid. Haar leven lang
zou Majorie Bottenheim een zelfde houding tegenover haar Directeuren behouden.
Zij trok een duidelijke scheidslijn tussen de Directeuren met goede manieren en de
kleine karakters die geen gevoel hadden voor de traditie en slechts hun eerzucht
zochten te bevredigen.
Haar diep gewortelde bewondering voor goede manieren en hoofs optreden, die
men nu als een antiquarische zeldzaamheid beschouwt, had waarschijnlijk te maken
met haar opvoeding en het opgroeien aan de Herengracht, waar nog oude
regentenfamilies woonden.
Over haar jeugd en schooljaren (op de zogenaamde Gouden School, een deftige
meisjesschool) is mij niets bekend. Haar vader, J.W. Bottenheim, was mede-eigenaar
en Directeur van de Koninklijke Spinnerij en Weverij te Veenendaal met een filiaal
in Hilversum, waar de familie een buitenhuis bezat. Haar moeder was Amerikaanse
van geboorte, waardoor Majorie de gelegenheid kreeg enkele reizen naar de
Verenigde Staten te maken. De muziek nam een grote plaats in het familieleven in
en Majorie deelde die liefde. Zij speelde niet onverdienstelijk viool en zij bleef een
zeer trouwe bezoekster van het Concertgebouw.
In het Rijksmuseum verdeelde zij haar aandacht over het Prentenkabinet en het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. In 1919 was zij al bij het werk in het
Genootschap betrokken. Als voorbereiding voor een ten-
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toonstelling over Amsterdam stelde zij de Inhoudsopgave van prenten en tekeningen
in de Atlas Amsterdam samen, waardoor deze verzameling voor een wijder publiek
toegankelijk werd. Het was het eerste werk van haar hand dat in druk verscheen.
Tot 1974 zou zij voor het Genootschap werkzaam blijven; sinds 1926 als
secretaresse, een functie die zij zonder onderbreking bleef behouden, zodat zij de
ideale vraagbaak was voor ieder die iets uit de verzamelingen wilde consulteren.
Voordat Henkel in 1934 door Schmidt Degener met de leiding van het
Prentenkabinet werd belast was hij al jaren bezig, geholpen door Majorie Bottenheim,
met de voorbereiding van de gedrukte catalogus van de Bibliotheek, een voor
Nederland unieke onderneming door het toen nog grootste boekenbezit op
kunsthistorisch gebied. De bijdrage van de assistente in de samenstelling van de
drie lijvige delen, die tussen 1934 en 1936 verschenen, is zeer substantieel geweest,
vooral na 1934, maar dit geldt nog meer van het onmisbare registerdeel, waarin zij
de lijsten van de graveurs in de geïllustreerde werken, die Henkel begonnen was,
completeerde.
Inmiddels kwam, na de reorganisatie van Schmidt Degener, het bibliotheekwerk
èn de organisatie van het kabinet voor een groot deel op haar schouders te rusten.
Dit laatste werd vooral in 1939 heel duidelijk toen door het dreigende oorlogsgevaar
het Ministerie van O.K. en W. de opdracht gaf om de kunstwerken van het
Rijksmuseum naar veiliger oorden over te brengen. Al gauw bleek dat de leiding
van het Prentenkabinet niet tegen de problemen van deze verhuizing opgewassen
was, zodat het tenslotte aan de kalme zekerheid en organisatorische bekwaamheid
van Majorie Bottenheim te danken is, dat de aanvankelijk chaotisch lijkende uittocht
goed geregeld werd en in de depots geen verwarring ontstond.
Voor haarzelf volgde daarna de treurige en moeilijke onderduiktijd, die ze door
haar geestkracht en ingeboren optimisme met grote zelfbeheersing wist te doorstaan.
Versterkt kwam zij er na de bevrijding uit te voorschijn. Met een herboren werklust
was zij de eerste die weer orde ging stichten in het ontredderde kabinet. De
herinrichting van de kunstverzameling was door de nieuwe Hoofddirecteur Roëll
aan Van Regteren Altena toevertrouwd. Majorie Bottenheim kon zich met die keuze
ten volle verenigen omdat zij in ‘de Professor’, zoals ze hem noemde, een man van
gezag en een eminente kenner zag. Als zodanig had zij hem in het bestuur van het
Oudheidkundig Genootschap leren waarderen. Hoewel zij als zelfstandige
bibliothecaris
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niet meer onder de Directeur van het Kabinet ressorteerde volgde zij graag zijn
adviezen bij het aankopen van kostbare geïllustreerde werken en bij het aanvullen
van algemeen betreurde lacunes, bijvoorveeld de vrijwel onbrekende Italiaanse
bronnen. Door die samenwerking kon de achterstand op dit gebied met een reeks
van eerste edities van de kunsttheoretici en historiografen uit Italië geheel ingehaald
worden. Maar deze ‘excursie onder leiding’ naar een voor haar onbekend terrein
weerhield haar niet om ook bij haar eigen oude voorkeur te blijven, het rijke gebied
van de emblematische literatuur, dat tijdens haar ambtsperiode zo prachtig werd
aangevuld.
Na de oorlogsjaren begon zij over die aankopen in het Bulletin van het
Rijksmuseum te publiceren. Het waren artikelen over onvolledig onderzochte
bibliografische kwesties, die soms uitliepen op een boeiend verhaal over de schrijver,
als in het geval van Willem Goeree, de kunsttheoreticus van de tweede helft van
de zeventiende eeuw.
Uit deze helaas schaarse artikelen en uit de meer populaire uitweidingen over
Keizerlijke en Koninklijke boekkunst blijkt dat Majorie Bottenheim na de oorlog haar
eigen stijl had gevonden die sterk afwijkt van het wat schoolse en al te zakelijke
Nederlands in haar overzicht van de Verblijven der Nassaus in de Nederlanden van
1938.
Het valt te betreuren dat de altijd bezige en consciëntieuse bibliothecaresse niet
meer tijd heeft weten te vinden om uit het rijke materiaal, dat haar ter beschikking
stond, te publiceren. Zij was op dit gebied een té bescheiden natuur die liever
anderen bij hun publicaties hielp dan zelf haar ‘kleine’ vondsten aan het papier toe
te vertrouwen. Bovendien zag zij haar opgave in de eerste plaats in het toegankelijk
maken van de bibliotheek en het was daarom voor haar een bittere pil te horen dat
het vierde deel van de catalogus, waaraan ze na haar pensionering in 1961 nog
drie jaar voortwerkte, om financiële reden niet kon worden gebruikt. Het zou de
bekroning gevormd hebben van een onzelfzuchtige loopbaan die geheel in dienst
gestaan heeft van anderen.
K.G. BOON
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Cornelis (‘Kees’) Buddingh'
Dordrecht 7 augustus 1918 - Dordrecht 24 november 1985
Toen de dichter C. Buddingh' op zondag 24 november 1985 overleed, was hij
1
zevenenzestig jaar oud.
Hij werd als Cornelis Buddingh' (roepnaam: Kees) op 7 augustus 1918 geboren
in Dordrecht, in de Riouwstraat 73 rood (nu 47). Over dat geboorteadres schreef hij
in zijn in 1980 gepubliceerde bundel Verzen van een Dordtse Chinees nog het
gedicht Dat gelukkig niet:
Op tweehonderd meter van waar ik woon
staat het huis waar ik ben geboren.
Ik kom er haast iedere dag een keer langs.
Daar heb ik geknikkerd, gehoepeld, getold,
ben ik onder een paard en wagen gelopen.
Ja, wat men ook van mij zeggen kan, niet
dat ik ver van mijn oorsprong ben afgedwaald.

Het is waar: Kees Buddingh' is Dordrecht zijn hele leven lang trouw gebleven. Hij
wijdde er zelfs een ode aan (in Het houdt op met zachtjes regenen uit 1976) en in
die al genoemde bundel uit 1980 beschreef hij de verhouding tot zijn geboortestad
nog eens als volgt:
Hier, op dit eiland,
dat sinds lang geen eiland meer is:
drie bruggen, twee tunnels,
heb ik alles zich af zien spelen
wat zich op aarde maar afspelen kan.
In dit kleine, pannekoekplatte driehoekje
tussen Willemsdorp, Kop van 't Land en Groothoofd.

En inderdaad: daar, op dat Eiland van Dordt was hij naar de lagere school gegaan
(eerst naar de gemeente-school in het Kasperspad, het volgende jaar naar een
bijzondere school: School Stek, zo geheten omdat hij in het Stek was gevestigd, in
de schaduw van de Dordtse gevangenis.); daar ging hij in 1930 naar de Hogere
Burgersschool aan het Oranjepark en deed hij in 1935 eindexamen HBS-A; daar ook
werd hij in 1942, na een studie Middelbaar Engels A en een vanwege de mobilisatie
extra lange militaire
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diensttijd, voor het eerst getroffen door de tbc die hem tot in 1949 zou blijven
achtervolgen.
Hij trouwde er vervolgens met Christina van Vuren (die in veel van zijn
dagboeknotities en in een flink aantal gedichten als Stientje door hem zou worden
opgevoerd); hij zag er zijn twee zoons geboren worden: Willem Alexander (Sacha)
en Wiebe Fechter (Wiebe); en hij zocht, nog steeds vanuit die waterige Dordtse
2
uithoek, aansluiting bij de verschillende bewegingen die - en doorgaans gebeurde
dat vanuit Amsterdam - elkaar na de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse
literatuur opvolgden. Hij vond zowel onderdak bij de Vijftigers (in hun tijdschriften
Het Woord en Podium) als bij de Zestigers (Gard Sivik, De Nieuwe Stijl en Barbarber),
met dien verstande dat hij binnen het kader van beide poëziescholen steeds een
geheel eigen, onvervreemdbaar geluid liet horen. Hij toonde zich niet wars van
groepsvorming, maar hij behield zich wel steeds de vrijheid voor om - zoals hij in
1965 schreef in petit salon des indépendants - ‘waar het vrije vers alleen troef is, |
met een sonnetje uit te komen | (c.q. vice versa).’ Hetgeen hij, na Barbarber, dan
ook prompt deed door de vrije, nieuwrealistische poëzie eraan te geven en terug te
grijpen op zulke klassieke, gebonden vormen als het diergedicht (Wil het bezoek
afscheid nemen? uit 1968), de ode en de elegie (1976) en... het sonnet (in De eerste
zestig en De tweede zestig uit respectievelijk 1978 en 1979).
Overigens bracht Buddingh' dat geheel eigen geluid ook nog in een heel letterlijke
zin tot ontwikkeling: sinds zijn optreden, in de jaren zestig, als presentator van het
candid-camera-tv-programma Poets en - vooral - sinds zijn deelname aan Poëzie
in Carré in februari 1966, werd hij her en der gevraagd de stem te laten horen
waarmee hij een soort half-hees, tegen het Rotterdams aanleunend Dordts sprak,
en die op den duur en zijn handelsmerk werd. Hij reisde stad en land af om zijn
eigen en andermans werk ten gehore te brengen, en hij bracht, gebruikmakend van
die stem, zijn liefde voor de literatuur over op - waarschijnlijk - veel meer mensen
dan er zonder Poets, zonder Poëzie in Carré en zonder die stem op zo'n avondje
poëzie zouden zijn afgekomen. Kees Buddingh' bracht op die manier heel wat
mensen die daar anders van verstoken zouden zijn gebleven, in contact met
literatuur, en dat kom weleens niet de geringste van de verdiensten blijken te zijn
die hij voor de Nederlandse letterkunde heeft gehad.
C. Buddingh', die in 1978 tot ereburger van Dordrecht werd benoemd, ontving in
totaal drie literaire onderscheidingen: de Vandaag-prijs, in 1956, voor het toneelstuk
Neem altijd de benen, de Jan Campertprijs, twintig

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

83
jaar later, voor Het houdt op met zachtjes regenen, en, in 1983, Nico Scheepmakers
Cestoda-prijs voor het moeiteloos beheersen van de Nederlandse taal in al haar
genres.
Of Buddingh' zijn taal inderdaad moeiteloos beheerste - zoals de Cestoda-prijs
wil -, dat staat nog te bezien. In een interview met J. Bernlef zei hij (in 1966, naar
aanleiding van het verschijnen van Deze kant boven): ‘Ik wil wel die indruk wekken,
dat het uit het losse handje is geschreven, maar ik werk er wel heel hard aan. Over
een voet meer of minder kan ik uren zitten dubben. [...] Ik hou me altijd heel sterk
bezig met het ritmisch grondpatroon van de poëzie.’
Dat hij, hoe dan ook, zijn vak beheerste, dat lijdt geen twijfel voor wie zijn oeuvre
overziet zoals dat ergens in de tweede helft van de jaren dertig begon en zoals het
in 1985, een paar weken na het verschijnen van zijn Nieuwe Gorgelrijmen, zo abrupt
werd afgesloten. En dat hij de taal in al haar genres heeft opgezocht, staat eveneens
vast: behalve dat hij poëzie schreef (en romans en verhalen), stelde hij bloemlezingen
en citatenboeken samen, bracht hij talloze vertalingen op zijn naam, schreef hij
recensies en essays, en maakte hij ook nog - vooral aan het begin van de jaren
zeventig - zijn kastjes (óók poëzie, maar dan - zoals hij zelf zei - in een ander
medium: beeldende kunst). De dichter C. Buddingh' was, kortom, een zeer veelzijdig
vakman.
Ik heb Kees Buddingh' vanaf het voorjaar van 1977 tot en met het najaar van
1985 van min of meer nabij meegemaakt. Op 5 januari 1978 ontving de toen bijna
zestigjarige dichter mij, de toen nog niet half zo oude student in de letteren die bezig
was af te studeren op een onderzoek naar zijn poëzie uit de jaren zestig, voor het
eerst bij hem thuis in de Bankastraat. Vele ontmoetingen volgden, op den duur
meestal in die periodes waarin de school waar ik intussen een baantje had gevonden,
wegens vacantie gesloten was; en op 14 oktober 1985 bezocht ik hem voor het
laatst, om hem mijn dochter Linde te laten zien die eerder dat jaar, op 24 mei,
geboren was.
Bij al die gelegenheden bleek Kees Buddingh' - zoals Adriaan Morriën hem heel
raak typeerde in een herdenkingsartikel - ‘bijna een gewoon mens te zijn’: een
vriendelijke semi-grootvader voor Linde, voor mij een beetje bejaarde Dordtse jongen
met wie je behalve over poëzie ook heel goed over voetbal kon praten, en - in de
eerste plaats - voor zijn vrouw, zijn zonen en zijn katten een huisvader op wie ze
staat konden maken. Dat wil zeggen: hij wilde misschien wel niets liever dan voldoen
aan al die eisen, die hij aan zichzelf stelde. ‘Ook jij bent een van de op aarde gewor-
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penen,’ schreef hij daar zelf in een van zijn sonnetten over. ‘Nog wel als man - en
dus’ - zo had hij dat leren zien - ‘moet je er op uit, 't feindliche Leben in, voor de
kakies zorgen, zorgen ook dat alles goed reilt en zeilt.’
Maar gelukkig voor hem (en voor mij, en voor al die anderen die hem hebben
gelezen of hem hebben horen voorlezen) lukte dat alles hem inderdaad (en daarom
is dat ‘bijna’ van Morriën zo mooi), maar ternauwernood, bijna, of net niet. Zo kon
het gebeuren, dat Kees op zich nam het speelgoedbeest dat wij bij dat laatste bezoek
op die 14de oktober per ongeluk in de Bankastraat hadden achtergelaten, per post
na te sturen, en dat hij toen eerst nóg een keer belde om te vragen onder welke
postcode ik toch ook alweer door het leven ging (het moet de laatste keer zijn
geweest, dat ik, via de telefoon, zijn stem gehoord heb); hij was zijn adresboekje
kwijt, dat waarschijnlijk verdwaald was op zijn schrijftafel tussen de stapels boeken
en papieren waarachter hij zich steeds vaker terugtrok, omdat het buitengebeuren
hem de laatste jaren steeds minder kon bekoren. Nee, Kees Buddingh' was natuurlijk
niet echt helemaal een gewoon mens; kon dat ook niet zijn, omdat hij vóór alles een
dichter was. En in die hoedanigheid voelde hij zich - zoals het dichters betaamt juist in dat leven van alledag vaak genoeg wat ongemakkelijk, had hij het bij tijd en
wijle zelfs weleens ‘wat moeilijk in dit leven’.
Maar - wederom - gelukkig: hij was ook een dichter die ‘argeloos als een
kinderballon’ die ernst van dat leven kon relativeren; die zoveel kinderlijkheid en
speelsheid had weten te behouden, dat hij soms, in een gesprek bijvoorbeeld,
helemaal kon verdwijnen achter een of andere, smakelijk opgediste anecdote; die
zich voor iedereen en alles onbereikbaar kon maken door zich terug te trekken in
de teksten die hij schreef.
Met die anecdotes is het sinds die 24ste november voorgoed gebeurd. De teksten
die hij heeft geschreven - in ieder geval een aantal ervan - zullen het waarschijnlijk
wel houden: zij vormen de winst die de dichter C. Buddingh' de Nederlandse literatuur
heeft bezorgd. Het verlies van Kees Buddingh' is er intussen niet minder om.
Arnhem, oktober 1986
Ares Koopman
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Voornaamste geschriften
Er bestaat - als interne publicatie van het Instituut Nederlands van de Katholieke
Universiteit Nijmegen - een tot 1 juni 1979 bijgewerkte, 1872 nummers tellende
bibliografie van en over C. Buddingh'. Misschien schrijf ik straks nog wel een klein
versje, een in 1983 verschenen studie naar de poëzie van C. Buddingh', bevat van
deze bibliografie een beknopte versie.

Aanvulling:
Soms is een boek zo gek nog niet. Baarn 1980 (Nederlandse Spoorwegen).
Niets spreekt vanzelf. Aforismen. Gekozen door Gerd de Ley. 's-Gravenhage
1980.
Drie oden en een elegie. Heerlen 1980.
De kleine ballerina en andere microverhaaltjes. Deventer 1981.
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten? Amsterdam 1982 (in samenwerking met
Eddy van Vliet).
De uittocht van de vlinders. Voorburg 1982.
Een rookwolkje voor God en andere miniaturen. Utrecht 1982.
XXII kwasi kadavers. Wijhe 1984.
Elf nieuwe gorgelrijmen. Dordrecht 1985.
Nieuwe gorgelrijmen. Amsterdam 1985.

Eindnoten:
1 De literaire nalatenschap van C. Buddingh' is door zijn erven aan de schrijver van dit
Levensbericht in beheer gegeven.
2 De ‘waterige Dordtse uithoek’ is een citaat van Adriaan Morriën; in alle overige citaten is in het
bovenstaande C. Buddingh' zelf aan het woord.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

86

Joannes Alphonsius Albertus Goris (Marnix Gijsen)
Antwerpen 20 oktober 1899 - Lubbeek 20 september 1984
In illo tempore... Toen ik, op 5 oktober 1925, aan de Rijksuniversiteit te Luik
Germaanse filologie zou gaan studeren - ik kwam van het Koninklijk Atheneum te
Hasselt, waar ik hiervan echo's had gehad - liepen enkelen onder ons met drie
verzenbundels op zak: Music-Hall van Paul van Ostaijen; De Boodschap van Wies
Moens; Het Huis van Marnix Gijsen.
Wij wisten toen - zo goed of slecht als het kon - wat het zogenaamde ‘humanitair’
expressionisme kon betekenen, en wachtten op het ‘organisch’ expressionisme van
Paul van Ostaijen, voor ons de jonge meester. Intussen had ik kennis gemaakt met
Ruimte, Ter Waarheid, Pogen en me geabonneerd, iets later, op Avontuur van Paul
van Ostaijen en Gaston Burssens, en Variétés van Paul-Gustave van Hecke.
Paul van Ostaijen, de jonge meester, zou ons, op 20 maart 1928, te Miavoy-Anthée
bij Dinant ontvallen; Karel van de Woestijne, in die tijd de grootmeester die de jonge
meester kon bewonderen, op 24 augustus 1929, te Zwijnaarde bij Gent. Aldus
werden de Zuidnederlandse letteren, zowel langs de zijde van de jongere als langs
die van de oudere generaties, op gevoelige wijze geknot. Het zouden niet de
allerjongste generaties zijn, die zich met hun unanimistische en collectivistische
geest rond Pan, De Doedelzak, Jaarboek van Vlaamse Jongeren, Wij, Stemmen
van Jongeren en andere organen schaarden, die deze leemten zouden aanvullen.
De enige verdiensten van de groep van Pan waren, bij zijn afsterven op 30 december
1926, op de uitzonderlijke persoonlijkheid van Rainer Maria Rilke te hebben gewezen,
werk van de jongere Vlaamse houtsnijkunstenaars, vooral Jan-Frans Cantré te
hebben gepubliceerd, en in haar midden de essayist Jan Schepens te hebben
kunnen rekenen.
Gelukkig had Paul van Ostaijen net de gelegenheid gehad, in het meijuninummer
1927 van Vlaamsche Arbeid, het volle licht te hebben kunnen werpen op Het Huis
van Marnix Gijsen. Hij maakte gebruik van de eerder negatief beoordeelde bundel
(behalve drie gedichten) om eens te meer een scheiding aan te brengen tussen de
‘onzuivere’ en ‘zuivere’ poëzie. Aansluitend bij de conceptie van Rainer Maria Rilke,
voor wie lyriek gelijk staat met, niet alleen ervaringsuitdrukking, doch ook
ervaringsvorm, en aanleunend bij de theorie van ‘die Erlebnis’, doch niet ‘das Erleb-
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nis’ (de ervaring, doch niet de gebeurtenis) van Kant, kon hij de poëzie van Marnix
Gijsen als gevoelige, gewetensvolle, waarheidsgetrouwe uitdrukking waarderen,
doch ook niet méér dan als gehypertrofieerde puberteitslyriek, zonder enige
mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. In diens vormloze, gesubjectiveerde, dus
romantische lyriek - dit als gevolg van de poëtische inflatie, sinds de Eerste
Wereldoorlog - waarin het gedicht het resultaat is van een nevropathisch gemoed,
de inhoud geen formele moulering toelaat om tot zuivere lyriek te worden, en waarin
het filosofisch, contemplatief, mystiek element ontbreekt in het voordeel van het
sociaal, politiek, religieus element, het ‘Rimbaudiaanse’ in het voordeel van het
‘Whitmaniaanse’, acht hij nauwelijks een plaats om uit het slop van de poëtische
inflatie te geraken. Wat niet belet dat, met Piano van Gaston Burssens, Van Ostaijen
Het Huis van Marnix Gijsen, ondanks bewuste negatieve zijden, voor ‘het beste’
kan houden van de lyrische produktie van zijn generatie. Hiermee werd door de
Antwerpse stadgenoot een oordeel geveld, dat voor de verdere ontwikkeling van
de Vlaamse ‘Odysseus’ - ook als scheppend prozaïst, essayist en cultuurhistoricus
- karakterologisch zijn waarde zou blijven behouden. Men leze er zijn loopbaan op
na; het is dat van de ‘banneling’, kunstenaar, man van de wetenschap, diplomaat
en gewoon mens, te midden van de Europees-Amerikaanse, Atlantische context,
vanaf de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog.
Trouwens, de hele ‘Odyssee’ is die van een queeste van het ‘huis’, zijn have en
goed, zijn Ithaka, tussen Het Huis uit 1925, over The House by the Leaning Tree
(1720) uit 1963, en tot Het Huis ‘Orpheus’, in Terug van weggeweest uit 1975. Dit
is geen metafoor. Het is een humane, humanistische, universele aangelegenheid,
wijl bewoond (of niet bewoond) door de aan-(of af-) wezigheid van een Penelope,
een Vrouw: ‘Tot mijn verdediging, kan ik alleen zeggen dat ik nooit iets op papier
1
heb gezet dan ter wille van een vrouw...’
Joannes Alphonsius Albertus (Jan-Albert) Goris (Bert, in de gewone omgang) schrijversnaam: Marnix Gijsen, van Marnix Philips van Sint Aldegonde,
buitenburgemeester, calvinistisch hoofd te Antwerpen, zestiende eeuw, en Euphrasia
Gijsen, zijn moeder - werd geboren te Antwerpen, Dambruggestraat 342, op 20
oktober 1899; hij overleed, als Baron Jan-Albert Goris, in het academisch ziekenhuis
Pellenberg, Lubbeek, op 29 september 1984. Zijn as werd bijgezet op het erepark
van de Antwerpse begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk. Hij was gehuisvest in Het
Huis
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‘Orpheus’, de Meeûssquare 22A, Elsene, Brussel. Zijn barondevies was: ‘Qui
transtulit, sustinet’ (Wie overgeplant is, toch gedijt).
Een levensbericht van Marnix Gijsen - hoe overzichtelijk ook - kan uiteraard niet
dan rekening houden met drie tijden in zijn sentimentele, intellectuele, en
professionele ontwikkeling: een eerste Belgische tijd (1899-1939); een Amerikaanse
tijd in de Verenigde Staten, vooral te New York (1940-1963); een tweede Belgische
tijd (1964-1984).
Dit betekent niet dat de schrijver, in de loop van die drie perioden, niet met een
problematiek voor de openbaarheid is getreden, die we, afgezien van sommige
accentverschuivingen, als constant moeten beschouwen. Zijn persoonlijkheid spreekt
zich veelal uit in uiterst gediversifieerde, maar ook uiterst onveranderde persoonlijke
wezensvormen. Bij voorbeeld, zijn afvalligheid en verwijdering van het
rooms-katholiek geloof, dat hij persoonlijk niet als een vorm van atheïsme, maar
agnosticisme wenst beschouwd te zien; derhalve, zijn aanvankelijke, ingeboren
vroomheid ging niet zonder ‘een goede dosis masochisme’, wellicht geïnspireerd
door de omgang met zijn oudere Antwerpse vriend Karel van den Oever en de
lectuur van Léon Bloy, ‘un entrepeneur de démolitions’. Dit alles doet niets af van
de gevoelige, beschouwelijke, humanistische, typisch Gijsiaanse ‘background’ van
2
zijn wezen.
Marnix Gijsen, de gevoelige, beschouwelijke, humanistische zijde van Jan-Albert
Goris stamt uit een Westkempisch, Antwerps burgerlijk gezin, ten noordwesten van
3
de havenstad.
De grootouders langs vaderszijde stamden uit Brasschaat. Het waren Jan-Frans
Goris (1818-1873), schoenmaker, en Joanna-Catharina Leys. Om zijn stiel te
verfijnen reisde de grootvader in Noord-Frankrijk, tot in Parijs. De oudste zoon van
het gezin, Corneel Goris, werd in 1878 onderwijzer van de Rijksnormaalschool te
Lier; hij bleef ongehuwd. Zijn broer Jan-Baptist Goris (1861-1918) - de vader van
onze schrijver - trad in het huwelijk met Euphrasia Gijsen (1865-1961) uit Schoten,
maar geboren in Antwerpen. Schoten of Brasschaat, ofwel beide samen, vindt men
onder de benaming Blaren terug in sommige romans van de auteur; immers, hij
werd onder meer drie jaar lang te Schoten, in het arbeidersmilieu van moederszijde,
uitbesteed, als het ware ‘verbannen’, omdat hij, als derde kind van het huisgezin
(het tweede kind, ‘onze zuster Alice’, was geboren en overleden in 1897), geen
meisje was. In het gezin van de grootouders langs moederszijde, Filips Gijsen-Van
de Vliet, intendant van de kasteelheer van Schoten - hij overleed in 1869, zij in 1916
- begon zich dan ook bij
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de kleine jongen, eenmaal terug in het ouderlijk gezin, eer gevoel van ingekeerdheid,
schuldgevoel en zelfkastijding af te tekenen.
Gelukkig kon hij rekenen op de liefde en het begrip van zijn vier jaar oudere broer,
René Goris (1895), in 1933 gehuwd met Elsie Goossens, die, als intellectueel en
man van de daad, de ‘instinctmatige verdediging van een uiterste gevoeligheid en
een lichtgekwetste tederheid’ op zich wist te nemen. Vooral daar Jan-Albert tussen
de vader, die als natiebaas (veembaas) aan de Antwerpse dokken werkzaam was
- hij overleed aan keelkanker in 1918 - en de moeder, die een nijvere en nauwlettende
huishoudster was - zij haalde de vijfennegentig - aan zichzelf werd overgelaten. Al
met al, dit alles gaf aanleiding tot een vorm van ‘angstpsychose’ onder ‘holbewoners’
als in een ‘familiekerker’, die zich uitte in een gevoel van vervreemding van zijn
strenge rooms-katholieke moeder, tevens van zijn op studie, kennis en vooruitgang
gerichte vader.
De eerste leerjaren van Jan-Albert Goris werden toevertrouwd aan de Zusters
Apostolinnen (de Vliegenschool, uit de Vliegenstraat), de Broeders van de Christelijke
Scholen (het Sint Henricus-Instituut aan de Oude Steenweg), de paters Jezuïten
van het Sint-Ignatiusgesticht (Institut St. Ignace, Ecole supérieure de commerce et
de finances sous la direction de la Compagnie de Jésus; thans de UFSIA, Prinsestraat
13).
In navolging van zijn broer René, werd Jan-Albert in 1912 in het
Sint-Ignatiusgesticht ingeschreven voor de Moderne Handelsafdeling; in 1916 kwam
hij in de Hogere Handelsschool van het instituut terecht, dit tegen heug en meug.
Hij gaf er zich over aan een bandeloze lectuur, had vooral belangstelling voor de
Griekse en Latijnse oudheid, interesseerde zich voor de hiërogliefen, Homerus,
Goethe, de klassieke Fransen, die hem begonnen in te wijden in het eenvoudig in
plaats van schoon schrijven, in het lot van de verdrukten, het zionisme, maar ook
het flamingantisme en activisme, dit is dat van de verfranste Vlaming in de
‘vaderstad’, allereerst in het Sint-Ignatiusinstituut. Vanaf 1916 kwam hij aldus, onder
meer langs Floris Couteele, terecht in de Vlaamse studentenbeweging, nam in 1917
deel aan een betoging tegen Kardinaal Mercier, waarbij Paul van Ostaijen werd
aangehouden, die drie maanden gevangenisstraf opliep. Wat Jan-Albert Goris
betreft, ten gevolge van een opstandig Vlaamsgezind schotschrift waarin de
vervlaamsing van het Sint-Ignatiusinstituut werd geëist, Studenten oordeelt! Aan de
studenten van het St. Ignatius-Gesticht (oktober 1917), dat hij geredigeerd had
samen met zijn strijdmakker Jozef van Caeckenberghe, verkreeg hij, eind 1917,
van de overheid van het ge-
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sticht het ‘Concilium abeundi’. Hij zou verder zelf voor zijn toekomst dienen te zorgen.
Hier werden voor de ietwat trotse Sinjoor, trots op zijn ‘vaderstad’, de kiemen gelegd
van zijn geest van afzijdigheid, vervreemding en ‘ballingschap’, zoals hij zou
schrijven: ‘Odysseus achterna’.
Tegen het einde van de oorlog 1914-1918 zien we Marnix Gijsen - hij begint nu,
behalve andere pseudoniemen, ook zijn uiteindelijke schrijversnaam te gebruiken
- in de journalistiek treden. Zo begint hij met kronieken mee te werken, vanaf 1917
aan Vlaamsch Leven, vanaf 1918 aan De Eendracht en De Standaard. Ook
verschijnen dan, in dicht en proza, en aangemoedigd door Willem Gijssels en Pol
de Mont, zijn eerste literaire pennevruchten, onder meer in Vlaamsch Leven en De
4
Eendracht. In 1919 gaf hij zijn eerste boekje literaire kritiek uit, Breeroo's lyriek.
Eind 1918 werd hij privé-secretaris van dr. Alfons van de Perre, Antwerps politicus
en, met Frans van Cauwelaert, stichter van De Standaard, dagblad en uitgeverij te
Brussel. Eind 1919 verzocht Van de Perre hem te Brussel op de uitgeverij te gaan
werken, en aldaar voor de typografie van de nieuwe uitgaven in te staan. De zaak
stond onder leiding van Lodewijk Janssen; hij leerde er Jan Boon, Emmanuel de
Bom, en de graficus Jos Léonard kennen, die zijn eerste bundel zou illustreren. Na
een jaar verliet hij De Standaard om op het stadhuis van zijn geboortestad een
betrekking te vinden. Aldaar zou hij praktisch aan het literaire leven gaan deelnemen,
namelijk in en rond het tijdschrift Ruimte, en zich gaan voorbereiden op de studie
van de Antwerpse economie.
Het avant-gardetijdschrift Ruimte was gericht tegen het
‘anarchistisch-individualisme’, en sympathiseerde met alle ‘kollektieve
kultuurwaarden’: de arbeidersorganisatie, de politieke partij, de staat, de kunst, in
functie van de ‘ethiese waarden’, het ‘moderne gemeenschapsleven’: ‘De steeds
zich zelf realiserende tegenstelling individu-gemeenschap is ook in onze tijd
werkzaam. De historiese ontwikkeling wordt weer naar de pool toe van de
5
gemeenschaps-idee getrokken.’
Het is in deze kring van intellectueel en artistiek vooruitstrevende en links gerichte
jongeren - al werden er de vooruitstrevende roomsen ook ontvangen - dat de jonge
Gijsen Antoon Jacob, Victor J. Brunclair, Wies Moens, Gaston Burssens, Karel van
den Oever, Paul van Ostaijen, Eug. de Bock, de uitgever, en grafici, als Paul
Joostens, Jos Léonard, Jan Cantré, Prosper de Troyer, Joz. Peeters, Floris Jespers,
Karel Maas leerde kennen.
Het is verder in Ruimte dat hij in 1920 Lof van m'n broer en Lof-Litanie
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van den H. Franciscus van Assisië zou publiceren, twee voorbeelden van de
6
zogenaamde avant-garde in een geest van humanitaire ‘algeheele communie’. Ook
zal hij er in 1921 de polemiek meemaken tussen Karel van de Woestijne en Eug.
de Bock, met betrekking tot de ‘Jongere Vlaamsche Letteren’, een document voor
die tijd in de controverse tussen oud en nieuw, individualisme en collectivisme, Van
7
Nu en Straks en het modernisme. Dat hij toen zelf niet erg ingenomen was met het
individualisme van Van de Woestijne, en van diens epigonen, ‘die van 't Fonteintje’,
bewijst het feit dat hij in zijn pamflet, Karel van de Woestijne, kon schrijven: ‘Met de
pijnlijke begaafdheid van een ultra-verfijnde sensiviteit gezegend, heeft hij zelden
zijn analystische kracht weten om te scheppen tot een cosmische, almenschelijke
8
diepte.’ Al heeft hij dit oordeel achteraf genuanceerd - de kern feitelijk van de
ideologie van twee scholen, twee generaties - ik stel me de vraag of het in de grond,
na 1925, precies niet deze brochure van Gijsen geweest is, die me toen zelf aangezet
heeft om me te wijden aan het werk van de Gentse schrijver. Al was het maar om
na te gaan, hoe dat precies zàt, of kòn zitten.
Na het experiment van Ruimte, revolutionair, organisatorisch, dynamisch gericht,
vervulde hij, eerst als ziekenverpleger-intendant in het Kamp van Beverlo
(Leopoldsburg), dan als boekhouder te Brussel, zijn legerdienst. Hij leerde er de
lagere menselijke natuur in al haar bestialiteit kennen; hij zou daarvan getuigenis
afleggen in zijn ‘roman’ Klaaglied om Agnes, het verhaal van zijn ‘Schiller-romantiek’
9
voor Maria Rooman, die hem vroegtijdig zou ontvallen. Het maakte van hem een
overtuigd antimilitarist.
Onmiddellijk daarna zou hij aan de Katholieke Universiteit te Leuven in 1921 - de
universiteit was toen nog, voor een groot deel, verfranst - Geschiedkundige en
Zedekundige Wetenschappen gaan studeren. Onder leiding van prof. dr. Leo van
der Essen haalde hij er zijn licentiaat, en werd hij in 1925 ‘Docteur en Sciences
morales et historiques’, op een dissertatie: Etude sur les colonies marchandes
méridionales (Portugais, Espagnols, Italiens) à Anvers de 1488 à 1567. Hij had
daarvoor Portugees, Spaans, Italiaans, en Frans gestudeerd. Het was meteen een
hulde aan zijn ‘vaderstad’ waarvan hij, tot in zijn laatste geschriften, de inventieve
en niet minder chauvinistische karaktertrekken wist bloot te leggen. Zoals Antwerpen
(1930), Lof van Antwerpen (1940), Du génie flamand (1943), Over het Vlaamsch
genie (1946), Een Stad van Heren, Prentenboek van Antwerpen (1971), opgedragen
aan Lode Craeybeckx, burgemeester, ‘semper augmentor civitatis’.
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Inmiddels had hij niet opgehouden met dichten. Nog in 1925 verscheen Het Huis.
Verzen waarin is opgenomen de derde druk van De Lof-Litanie van Sint Franciscus
van Assisi, opgedragen aan zijn broer René Goris, en voorafgegaan door een
Inleiding van pater C.A. Terburg O.P., verwant aan De Gemeenschap, Utrecht. In
kroniekvorm, gecentreerd op Het Huis, en nog steeds in een vrome religieuze geest,
als in Het blije gebed, zou hij hierin in een zakelijke, woordkarige, anekdotische
doch expressieve vorm, zijn bitterheden en liefdes afreageren. De gedichten doen
denken aan de grafgedichten van Edgard Lee Masters, verzameld in Spoon River
Anthology, waarvoor hij altijd een zwak heeft gehad. Dit blijkt nog uit een
poëziekroniek van De Standaard, waarin hij zijn vreugde uitdrukt voor de ontdekking
van Edgard Lee Masters. ‘Een openbaring,’ deelt hij mee, dat hij toen gevoeld heeft
dat ‘de grenzen der poëzie nog konden verschoven worden, niet langs het domein
der muziek maar wel langs het ondankbare gebied der zakelijkheid. Masters heeft
mij einen neuen Griff [R.M. Rilke] getoond en mij diep getroffen.’ Voorts, een
bekentenis: ‘Reeds jaren zeg ik deze nuchtere verzen voor mij uit en wend ze aan
10
als tegenwicht voor veel Europeesche rhetoriek.’
Tussen Het Huis en Vier gedichten van Joachim, het eerst opgenomen in de
derde druk van Het Huis (1948), en behorend tot de periode waarin zijn eerste roman
Het Boek van Joachim van Babylon (1947) ontstond, namelijk Manhattan, 17 april
- 2 mei 1946, was de dichter in hem, althans naar buiten, niet meer aan het woord
gekomen. Dit zou pas opnieuw voorgoed gebeuren aan het eind van zijn
Amerikaanse tijd - een nieuw verschijnsel van psychologische afreactie - met The
House by the Leaning Tree (1720). Een suite van archaische gedichten, gedateerd
West Redding, Connecticut, 6 aug. - 6 sept. 1962.
Na in 1925 de titel van Doctor in de Zedekundige en Geschiedkundige
Wetenschappen behaald te hebben, zou hij in de economie verder studeren: aan
de Rijksarchieven te Brussel en Den Haag, de Sorbonne te Parijs, de Universiteit
te Fribourg, de School of Economics te Londen. Met een studiebeurs van de
Educational Foundation zou hij van 1926 tot 1927 aan de Universiteit van Seatle
verblijven; aldaar werd hem een leerstoel in de economie aangeboden, die hij
weigerde; wel bracht hij er reisherinneringen van vandaan, Ontdek Amerika (1927).
Onmiddellijk daarna werd hij, in zijn oude studentenstad Leuven, voor 1927-1928
aan de Katholieke Universiteit tot docent in de Economische Geschiedenis
aangesteld.
Op 7 juli 1928 ontviel hem zijn verloofde Maria Rooman, geboren op 2
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februari 1901, die hij te Antwerpen, sinds 1918, gekend had. Dit droevig verlies zou
11
hem, tot in zijn later scheppend werk, diep merken. Dit ondanks zijn huwelijk te
Antwerpen, op 22 januari 1929, met Julia de Bie (1889) - de Suzanna in Het Boek
van Joachim van Babylon - van wie hij in 1946 in privé scheidde, officieel pas op
28 augustus 1976, en zijn tweede huwelijk te Oostende, op 29 september 1976,
met Maria Magdalena Bambust (1913), wie hij heel wat werken opdroeg.
Herinneringen aan zijn eerste vrouw zijn ongetwijfeld verwerkt in Odusseus achterna.
Reisnota's uit Griekenland (1930).
In 1928, begint voor Jan-Albert Goris zijn Belgische administratieve loopbaan,
die zal duren tot aan zijn vertrek naar de Verenigde Staten in 1939.
Hij was kabinetschet van Frans van Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen
(1928-1932), directeur van Schone Kunsten en Propaganda onder Kamiel Huysmans,
burgemeester van Antwerpen (1933), kabinetschef van Filip van Isacker, minister
van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel (1935-1938). Intussen werd
hij directeur van het beheer van Binnenlandse Handel bij het Departement van
Economische Zaken; in 1935 taaladjunct van de secretaris-generaal van dat
Departement; in 1935 directeur bij de Technische Administratie van het Nijverheids-,
Beroeps- en Huishoudelijk Onderwijs; in 1937 tweetalig adjunct van de
directeur-generaal van de Binnenlandse Handel; in 1938 belast met de voorbereiding
van het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling te New York; in 1939
commissaris-generaal voor het Toerisme. Het is als zodanig dat hij, in 1939 als
commissaris van de regering naar Amerika vertrok, waar de oorlog hem verraste,
en hij in 1940 als minister van State ter beschikking werd gesteld van Georges
Theunis, buitengewoon Belgisch ambassadeur.
In Amerika zelf, van 1941 tot 1945, werd hij commissaris van het Belgian
Government Information Center, en verzorgde hij er de uitgave News from Belgium
and Belgian Congo. Tevens gaf hij er Belgium in Bondage (1945), opgedragen aan
Georges Theunis, Strangers should not whisper (1945), en Belgian Letters (1946)
uit.
Het was voor hem een drukke tijd. Hij zal zich gedurende de hele oorlog, in het
kader van zijn officiële opdrachten, erop toeleggen in het Engels de Frans- en
Nederlands-Belgische literatuur, kunst en cultuur bekend te maken. Dit niet alleen.
Tevens zal hij de groei en bloei, ook de weerstand van zijn vaderland tijdens de
bezetting, de Vlaamse en Hollandse mentali-
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teiten in tal van lezingen op Amerikaanse universiteiten bekend maken. Ook zal hij
zijn medewerking verlenen aan de Belgian Trade Review (1954-1964), het orgaan
van The Belgian Chamber of Commerce in the USA, waarvan hij vice-president was.
Het gevolg was dat hij tot ereburger van de stad New York werd uitgeroepen, in
1947 een opdracht kreeg als gedelegeerde in de Organisatie van de Verenigde
Naties (ONU), en, in 1959, als cultureel attaché, tot de rang van Gevolmachtigd
minister werd bevorderd. Op 14 augustus 1964 kon hij dan voorgoed naar België
terug, het ‘land van herkomst’, ‘de zee der Sargassen’ opnieuw vervoegen, en zijn
intrek nemen, in zijn Brusselse ‘oase francophone’, in Het Huis ‘Orpheus’, Elsene,
Brussel.
Tijdens de hele periode na de oorlog, van mei 1946 tot 15 augustus 1964, toen
hij zijn radiofonische ‘zwanezang’ hield, had hij voor de Belgische BRT voor de
microfoon van De Stem van Amerika te New York zijn Belgische en Hollandse
luisteraars in het Nederlands onderhouden over het wekelijks wel en wee van de
Verenigde Staten. Alleen al zijn stem maakte de gewone mensen, aan deze zijde
van de Grote Plas, ‘rustig en tevreden.’ Dit was voor hem ‘een grote voldoening.’
Als lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde sinds
1953 - na zijn pensionering en na nog een opdracht vervuld te hebben als
commissaris-generaal bij het Belgisch paviljoen van de Wereldtentoonstelling te
Montréal in 1967, werd hij er in 1975 binnenlands erelid van - heeft hij in een rede,
uitgesproken op 23 oktober 1964, al het zuur en zoets weten te zeggen over de
‘state of mind’ van de Amerikaanse maatschappij, gedurende zijn gedwongen
12
‘ballingschap’.
Het is hier niet mogelijk zijn scheppend proza, dat in Amerika vanaf Het Boek van
Joachim van Babylon produktief zal zijn, verhaal na verhaal, roman na roman tussen beide subgenres maakt hij zelf een verschil, al is het niet groot - aan de beurt
te laten komen. Liever houd ik me dan ook aan zijn romanconceptie in het algemeen,
met verwijzing naar enkele titels.
In plaats van schoon schrijven - zoals hierboven reeds gesteld - geeft Marnix
Gijsen de voorkeur, dit naar het voorbeeld van de Bijbel, Homerus en de moderne
Franse klassieken als Benjamin Constant in Adolphe, aan eenvoudig, onopgesmukt,
begrijpelijk schrijven. Dit geeft stijl, zowel levensstijl als schrijfstijl. Voorts gaat zijn
belangstelling uit, niet naar de natuur, maar naar de mens in de mens, ‘menselijk
wrakhout’, de ‘underdog’: ‘Vrij ongevoelig voor natuurschoon, heb ik altijd mensen
verzameld met de aandacht en de objectiviteit van een entoloog.’ Men zou denken
aan
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een uitlating van Georges Simenon, van wie de persoonlijkheid, lotsbestemming
en intellectuele structuur gelijkenis met de zijne vertoont. Men leze er Gijsens
Amerikaanse romans op na, Goed en kwaad (1950), De vleespotten van Egypte
(1952), De kat in de boom (1953), Lucinda en de lotoseter (1959), voorafgegaan
door Het Boek van Joachim van Babylon, een afrekening met de onmogelijke
vrouwelijke deugd, die haar doel bereikte, en op enkele jaren tijd drie reacties in
13
romanvorm betreffende de gevoelige problematiek uitlokte.
In Zelfportret heeft de schrijver drie vragen gesteld betreffende de thematiek van
de moderne romanschrijver, dus zíjn thematiek: 1. welk is de verhouding van de
schrijver tegenever de vrouw; 2. welk is die te midden van de wereld waarin hij leeft;
3. welk is die tegenover het Opperwezen, dan ook - als gelovige, of ongelovige tegenover zichzelf? En dit alles van het standpunt van een zeker verbitterd,
14
masochistisch of stoïcijns idealisme uit.
Hoe dit ook in de bijzonderheden zit, tegenover de vrouw heeft hij altijd een
begripsvolle, eerbiedvolle, sacraliserende houding aangenomen, wat zijn
bewondering verklaart voor Le Couple van Suzanne Lilar; tegenover de wereld, een
houding van ondervraging, poging tot begrip, zonder haastige oordeelvelling, vooral
daar de scheiding tussen goed en kwaad niet altijd gemotiveerd is; tegenover het
Opperwezen, een houding van verdraagzaamheid, vrijmaking van iedere dogmatiek,
vooral van klerikalisering. Nochtans de agnosticus in hem heeft het doorgaans over
deze dingen ‘met een zekere nostalgie naar een rust en een zekerheid die hij heeft
15
verloren.’
Vandaar het voor een deel autobiografisch hoewel fictief karakter van zijn verhalen
en romans, waarin het Ik - want het zijn veelal Ik-romans - een dubbele laag vertoont,
een onder- en bovenbouw die elkaar doordringen, overlappen, en zo een eenheid
vormen: het Ik dat beleeft, en het Ik dat schept. Tussen beide is geen grens te
trekken (tenzij men absoluut aan sleutelanalyse zou wensen te doen), dus tussen
het waarschijnlijke en het ware, het persoonlijk geweten en het wereldgeweten, het
personalisme en het universalisme. Al wat er gebeurt - en er gebeurt niet zo heel
veel - wordt beheerst door het probleem van het goed en het kwaad, het zedelijke
en onzedelijke, de deugd en de zonde. En dit, doorgaans in een nietgelovig,
ongelovig, of gelovig milieu. Er is hier geen theorie van de verhaalkunst of
narratologie voor nodig. Alleen een karakter, in conflict met een ander karakter, en
wat aanleiding geeft tot een conflictsituatie (de
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theorie van Henry James). ‘Zo primair’ is zijn ‘artistiek credo’, meent hij. Zodat ten
slotte zijn verhaalkunst - net als zijn nuchtere, doch des te meer suggererende
dichtkunst - hoofdzakelijk neerkomt op gelegenheids-, belijdenis-,
rechtvaardigingskunst. Ten slotte, ‘een openbare biecht’, waarover de schrijver niet
altijd trots kan zijn. Verhaalstijl is, dientengevolge, ‘een wijze van zeggen’, omdat
16
hij ook ‘een wijze van zijn’ betekent.
Het is deze zogenaamde narratologie die haar naam niet noemt, die Marnix Gijsen
eveneens in zijn Vlaamse verhalen en romans (ten minste die in of rond Antwerpen
spelen) heeft toegepast. Vooral in: Telemachus in het dorp (1948), De man van
overmorgen (1949), Klaaglied om Agnes (1951), De lange nacht (1954), De oudste
zoon (1955), Ter wille van Leentje (1957), Allengs gelijk de spin (1962); in korte
novellen als: Mijn vriend de moordenaar (1957), De diaspora (1961). En dit geestig,
lachwekkend, hekelend, zelfbespottend, altijd verstandig, beschouwend, vertellend.
De vertelkunst als zodanig komt in het hij bijzonder tot uiting in enkele bundels
dierenverhalen: Van een wolf die vele talen sprak (1953), Van een paling die niet
sterven wilde (1963), Van een kat die te veel pretentie had (1964), waarin, volgens
zijn beschouwingen over een soort inter-sociologie tussen mens en dier in zijn
bloemlezing Het dier en wij (1968), hij de verdediging van het dier op zich neemt,
onze ‘evennaaste’, onze ‘medemens’.
Tegen het eind van zijn administratieve en diplomatieke loopbaan - tevens
behorend tot de hogere officiële internationale kringen, en al hun intrigues - deed
hij nog een worp ook dat milieu onder de loep te nemen. Hij deed dit in een
quadrilogie: Harmàgedon. Een kroniek van recente jaren (1965); Het paard Ugo.
Kroniek uit een ‘beloken’ tijd, 10.5.1940-7.12.1941 (1968); De loopgraven van de
Fifth Avenue (1974); De kroeg van Groot Verdriet (1974). Bij deze reeks - een reeks
hekelromans, die nochtans niet meer die echt persoonlijke toets van vorige werken
vertonen - horen eveneens De parel der diplomatie (1966), De val van Zijne
Excellentie Minister Plas (1966), en Jacqueline en ik (1970).
Het is de tijd waarin hij ook het Vlaams, Belgisch en internationaal tijdsgebeuren
in een reeks overwegingen: Weer thuis, Bedenkingen bij de dingen van onze dagen,
1968-1972 (1972), Terug van weggeweest, Gedachten, meningen, mijmeringen,
commentaren en vele andere dingen ter overweging (1975), ironisch, sarcastisch,
soms cynisch, vanuit zijn ‘oase francophone’ te Elsene, Brussel, begint op te tekenen.
Men herinnert zich de hele herrie, in 1951 ontstaan na de weigering door de
Bestendige Deputatie der Provincie Antwerpen voor de Prijs der
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Vlaamse Provinciën, afdeling Literatuur, van Het Boek van Joachim van Babylon,
prijs nochtans voorgesteld door de jury. Zogezegd, de roman strookte niet met ‘de
opvattingen van de meerderheid der inwoners van de provincie.’ In 1953 werd hem
toch door de Bestendige Deputatie diezelfde prijs toegekend, en aangeboden; het
spreekt vanzelf, hij weigerde hem, uit ‘zelfrespect’.
Als om dit goed te maken, werd hem achteraf, in 1957, voor Er gebeurt nooit iets,
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Scheppend Proza toegekend. In 1969 de Grote
Staatsprijs voor de Literatuur. In 1974 de Prijs der Nederlandse Letteren, hem op
5 oktober 1974 te Amsterdam uitgereikt door H.M. Juliana, Koningin der Nederlanden.
M. RUTTEN
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Voornaamste geschriften
Scripta manent. Amsterdam/'s-Gravenhage/Rotterdam, J.M. Meulenhoff/Nijgh &
Van Ditmar, 1956.
Zes van Marnix Gijsen: Joachim van Babylon; Goed en kwaad; Er gebeurt nooit
iets; Wat de dag meebrengt; Mijn vriend de moordenaar; Het huis. Antwerpen,
Diogenes, in samenwerking met A.A.M. Stols/J.-P. Barth, 1964 (2de druk 1965; 3de
druk 1967).
Verzamelde verhalen (Mijn vriend de moordenaar; Allengs, gelijk de spin; De
diaspora; De grote god Pan; Mi chiamamo mimi).
's-Gravenhage/Rotterdam/Amsterdam, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar/Meulenhoff
Nederland, 1974 (2de druk 1974).
Verzameld werk. 6 delen. Amsterdam/'s-Gravenhage/Rotterdam, Meulenhoff
Nederland/Nijgh & Van Ditmar, 1977 (bezorgd door Marc Galle en Willy Devos).

Zie verder:
Anny Raman, Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen. Hasselt,
Uitgeverij Heideland-Orbis NV, 1973.
Zie voor de bibliografie van de primaire en secundaire literatuur van na 1973 tot
heden: Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap, 24 en vlg.,
Antwerpen/Brussel/'s-Gravenhage, AMVC/Koninklijke Bibliotheek/Koninklijke
Bibliotheek/Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 1975 en
vlg.

Eindnoten:
1 Zelfportret, gevleid, natuurlijk, in Verzameld werk 5, 1977, p.87.
2 Biecht van een heiden, in Verzameld werk 5, p.221 en vlg.
3 De biografische gegevens in dit stuk zijn voor een belangrijk deel ontleend aan Zelfportret,
gevleid, natuurlijk. 1965; De leerjaren van Jan-Albert Goris. 1975; De jeugd van Marnix Gijsen,
in René Goris en J. Greshoff, Marnix Gijsen. 1955; en het Voorwoord van Marc Galle, gedateerd
november 1976, tot de zes delen Verzameld werk. 1977. Galle steunt genealogisch weer op
een noot van René Goris, gedateerd 16 juli 1976, die heel wat biografica bevat.
4 In stillen nacht gegaan..., in Vlaamsch Leven, 26 november 1917, getekend Albrecht Goris; Laus
Antverpiae, in De Eendracht, 11 mei 1918, getekend Doxa. Cf. Verzameld werk 5, p.289 en vlg.
Aan De Standaard begon hij op 27 december 1918 mee te werken met een verslag van een
meeting van dr. Alfons van de Perre en Frans van Cauwelaert.
5 Ter inleiding, in Ruimte, 1920, 1-2, p.1 en vlg., getekend V., Herman Vos, Vlaams politicus.
6 Ruimte, 1920, 1-2, 4-5.
7 Ruimte, 1921, 8.
8 Karel van de Woestijne, in Vlamingen van Beteekenis IV, juli 1920, p.25.
9 Zie Marnix Gijsen en René Goris, Grafzuil voor Agnes. z.j.
10 De Standaard, 30 augustus 1936. Cf. Kroniek der poëzie, in Vlaamse Pockets 168, 1965, p.140
en vlg.
11 Cf. Klaaglied om Agnes. Roman. 1951; Grafzuil voor Agnes. z.j.
12 Terug uit de diaspora, in Verzameld werk 5, p.247 en vlg.
13 Namelijk in 1950 van Esther de Raad, in 1951 van L.S. Pander en in 1956 van Yvonne de Man.
14 Zelfportret, in Verzameld werk 5, p.41.
15 Biecht van een heiden, in Verzameld werk 5, p.223.
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Hubertus Petrus Henricus Jansen
Amsterdam 4 juli 1928 - Leiden 9 juni 1985
In maart 1983 was een talrijk publiek verzameld in Nijmegen om deel te nemen aan
het congres van het Nederlands Historisch Genootschap over
‘Mentaliteitsgeschiedenis’. Onder de sprekers die terreinverkenningen uitvoerden
in een aspect van de geschiedbeoefening - wortelend in wat eertijds
cultuurgeschiedenis heette en gedragen door een hernieuwde interdisciplinaire
aanpak - dat toen sterk in opkomst was, schitterde Huub Jansen als stimulerend
redenaar. Een begenadigd spreker, die zijn gehoor boeide door de scherpzinnigheid
van zijn betoog, de levendigheid van zijn voordracht, de beeldende kracht van zijn
woorden. Ditmaal wijdde hij zijn beschouwingen aan ‘Emo's emoties’. Daartoe putte
Jansen uit zijn onderzoek van de dertiende-eeuwse kroniek van de abdij van
Wittewierum, van de hand van de Groninger abten Emo en Menko. Een onderzoek
dat hij omstreeks 1970 als hoofdmedewerker bij de universiteit van Groningen was
begonnen en recent weer had opgevat.
Niemand kon toen vermoeden dat het Jansens laatste optreden voor de grote
kring van vakgenoten zou zijn. Na zijn lezing zette hij zich aan het schrijven van wat
zijn afscheid van het grote publiek zou worden: het boek Levend Verleden. De
Nederlandse samenleving van de prehistorie tot in onze tijd (Amsterdam 1983). Kort
na zijn terugkeer van een studiereis naar Florence, waar hij in het najaar van 1983
onderzoek verrichtte naar de sociale en politieke context van Dante, openbaarde
zich een ziekte, die in januari 1984 tot een acute opname in het ziekenhuis leidde.
Een operatie bood een tijdelijk herstel. En Huub Jansen zou niet de gedreven
historicus zijn geweest, wiens hart klopte om het publiek deelgenoot te maken van
de manier waarop het verleden boeide, als hij niet op zijn ziekbed had
doorgeschreven. Nog tientallen recensies en boekaankondigingen schreef hij aldus,
in het voorjaar en de zomer van 1984. En tenslotte een boekje met de titel Emo
tussen angst en ambitie. Een Groninger abt in de dertiende eeuw (Utrecht 1984).
Maar de ziekte bleek sterker. Voor de velen die Huub in het laatste jaar van zijn
leven bezochten, was het onthutsend te zien hoe de blozende, dominerende man
die hun vriend was lichamelijk door zijn ziekte werd gesloopt. Maar tegelijk raakten
zij vervuld van een diepe bewondering voor de kracht waarmee zijn geest zich
oprichtte en standhield, na de eer-
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ste ontgoocheling. ‘We zullen ze bij de witte leeuwen wel eens laten zien wie de
sterkste is.’ Dat die kracht ook in hem vloeide dankzij de liefdevolle verzorging door
zijn vrouw, weten allen die het zagen en er door ontroerd werden. Toch overheerste
bij ieder het verdriet ruimschoots de troost toen Huub tenslotte op 9 juni 1985
overleed, tien jaar nadat hij als hoogleraar in de Geschiedenis van de Middeleeuwen
en haar hulpwetenschappen aan de Leidse Universiteit was benoemd.
De Leidse benoeming in 1975 trok een man naar het westen, die het grootste
deel van zijn leven Hollander, ja zelfs Amsterdammer was geweest, maar die sinds
zijn benoeming in Groningen in 1969 al spoedig tot Groninger was geworden. In de
peroratie van zijn Leidse inaugurele rede, uitgesproken op 7 mei 1976 onder de titel
Hollands Voorsprong, blikte Huub Jansen dankbaar terug op die Groninger jaren.
Met een parafrase op de wijze waarop men in Holland omstreeks 1500 terugkeek
op de goede, oude tijd der Bourgondiërs, kwalificeerde hij die ‘in alle opzichten
gelukkige en harmonische periode’ als ‘hertog Adri's tiden’. De warme
kameraadschap van A.G. Jongkees, de hertog die hij daar als maarschalk diende,
temidden van een historische afdeling die ook vele andere vrienden telde, bleef ook
na 1975 een wezenlijke factor in zijn leven.
Maar de wortels van Huub Jansen lagen in Amsterdam, waar hij in 1928 was
geboren. Daar doorliep hij zijn schoolopleiding, uitmondend in het diploma
gymnasium alpha aan het Ignatiuscollege. Niet geremd, maar wel gescherpt door
de oorlog begon hij in 1946 de studie in de geschiedenis aan de Gemeentelijke
Universiteit. Hij behoorde tot de dynamische groep van studenten die gevormd
werden door de analyses van Romein, de erudiete belezenheid van Presser en de
meesterlijke diepgang van Niermeijer. De laatste trok hem definitief naar de
middeleeuwen en stimuleerde hem in de richting van de sociaal-economische
geschiedenis van de middeleeuwen die, na de aarzelende aanzetten vóór de Tweede
Wereldoorlog, juist door Niermeijer nieuw leven kreeg ingeblazen. Tot zijn afstuderen
in 1952 was Jansen Niermeijers assistent en al drie jaar later promoveerde hij - nog
geen zevenentwintig jaar oud - bij hem op het proefschrift Landbouwpacht in Brabant
in de veertiende en vijftiende eeuw. Als eerste maakte Jansen in dit boek
systematisch gebruik van de uiterst weerbarstige Bossche schepenprotocollen, voor
een studie naar pachtvormen in de Meierij van Den Bosch. Jansen realiseerde zich
zeer goed, dat met dit boek zeker niet het laatste woord over deze materie
geschreven was en drong in zijn conclusie en stellingen op nader onderzoek aan.
Zelf zou hij zich daaraan
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echter niet meer zetten; andere onderwerpen kruisten zijn pad en stimuleerden zijn
historische eetlust. Zo bevatte het eveneens in 1955 verschenen tiende deel van
de Algemene Geschiedenis der Nederlanden eer hoofdstuk van zijn hand over het
Noordnederlands katholicisme in de negentiende eeuw. Maar het is tekenend dat
hij als promotor mevr. M.H.M. Spierings stimuleerde tot het voltooien van de
dissertatie Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch (1367-1400), die zij in Leiden
in het voorjaar van 1984 verdedigde.
Na 1955 volgde een decennium waarin Huub Jansen in het voortgezet onderwijs
werkzaam was. In Amsterdam kreeg hij zijn vuurdoop voor de klas, om vervolgens
voor de eerste maal naar het noorden te trekken, waar hij in Veendam geschiedenis
ging geven. Tenslotte wendde hij zich naar Amstelveen, om aan het Casimirlyceum
geschiedenisdocent en conrector te worden. In die jaren kwam het aangeboren,
didactisch talent tot wasdom. Jansen was een instinctief ‘kennisoverdrager’, die er
rond voor uitkwam dat hij het in zijn eerste jaren voor de klas niet gemakkelijk had
gehad, maar die, toen hij eenmaal zijn vorm had gevonden, groeide in zijn rol. In
die jaren leerde hij zijn gehoor te inspireren met boeiende, sprankelende verhalen,
waarin hij enerzijds met een grote greep lijnen trok en structuren zichtbaar maakte,
maar anderzijds door de evenementiële elementen, waarvan hij zo talloos vele
kende, accenten plaatste. ‘Meester’ Jansen slaagde er dáár al in zijn hartstocht voor
het verleden op zijn leerlingen over te dragen. En ook later bleef hij zelf geboeid
door het verschijnsel ‘leraar’. Niet voor niets begon hij zijn Leidse oratie met een
citaat uit Schoolland van Theo Thijssen; zelfs speelde hij tijdens zijn ziekte met de
gedachte om ooit een doctoraal werkcollege voor een belendende vakgroep te
wijden aan zijn meest geliefde boek, Top Naeffs School-idyllen, en de sociale context
daarvan.
Sinds 1957 combineerde Jansen zijn andere werkzaamheden met de functie van
docent bij de MO-opleiding aan de Nutsacademie in Rotterdam. Vooral in dat fust
kon de malvezije van zijn kennis rijpen. De ogenschijnlijk ‘stille’ jaren tot 1964 waren
dan ook allerminst improductief. Integendeel, toen legde hij de basis voor de
onvoorstelbare productie van de jaren die volgden. In 1964 publiceerde hij samen
met W. Jappe Alberts (met gebruik van enkele hoofdstukken van de hand van zijn
leermeester Niermeijer) Welvaart in Wording. Sociaal-economische geschiedenis
van Nederland van de vroegste tijden tot het einde van de middeleeuwen. In hetzelfde
jaar verscheen zijn Algemene geschiedenis der middeleeuwen, een jaar later gevolgd
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door de Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden. Al in 1966 kwam in de
Fibula-reeks het boek Hoekse en Kabeljauwse twisten uit. Het is veelzeggend, dat
zijn beide compendia, bedoeld als gedegen overzichten voor studiedoeleinden, al
gauw een ruime publieke belangstelling kregen, terwijl zijn Hoeken en Kabeljauwen,
bedoeld juist voor die brede groep, ook voor studenten graag genoten kost werden.
Nog was de reeks niet ten einde: in 1967 presenteerde Jansen zijn, Jacoba van
Beieren. Het lijkt erop alsof Huub Jansen in die jaren bezig was met de uitwerking
van een opdracht aan zichzelf, die hij in een van de stellingen bij zijn dissertatie
verborgen had. Hij constateerde daarin een toenemende historische betrouwbaarheid
van historische romans en zocht een verklaring in het feit dat de romanciers zich
richtten ‘tot die lezers, die de werken van de echte historici niet meer kunnen volgen
wegens de grote verwetenschappelijking en specialisatie van deze werken.’ Jansen
was een ‘echt historicus’ van professie, maar een romancier van geest. Hij slaagde
erin zijn publiek, geschoold om de slingerpaden der historie te verkennen, dan wel
daarlangs slenterend omwille van de verstrooiing, te laten delen in zijn liefde voor
Kleio.
In de volgende jaren ging het ‘kortere werk’ zijn productie bepalen. Samen met
collega's uit Groningen en Leuven vormde Huub Jansen in 1970 het eerste
redactieteam van de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden, nadat dit tijdschrift sinds de statuutswijziging van het Nederlands
Historisch Genootschap een nieuwe opzet had gekregen. In die kring fungeerde hij
als een filter, waar doorheen ontelbare boeken en artikelen gegoten werden, om in
de vorm van recensies en ‘Kroniek-stukjes’ door te druppelen. En wat eenmaal door
die filter was gegaan, bleef ook hangen. Huub onthield wat hij gelezen had, of
bewaarde het in stapels schoolschriftjes, van kaft tot kaft volgeschreven in zijn zo
karakteristieke cursief. De parate kennis die hij aldus had opgedaan, wist hij feilloos
toe te passen. Onbedoeld imponeerde hij er zijn studenten en medewerkers mee.
Niemand kon matig voorbereid de gok van een mondeling tentamen wagen, in de
hoop dat de professor de literatuur zelf ook niet perfect kende. En geschraagd door
zijn kennis voorzag Huub Jansen scripties en dissertaties in recordtempo van vele
vellen met commentaar. Die kwaliteiten maakten hem tot de ideale redacteur-auteur
van de middeleeuwse delen van grote overzichtswerken als de Winkler Prins
Geschiedenis der Nederlanden in het midden der zeventiger jaren en later de nieuwe
Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Stoelend op die veelheid van kennis,
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waarbij hij zich graag vergeleek met de middeleeuwse filosofen die zich zagen als
‘dwergen, gezeten op de schouders van reuzen,’ was hij beter dan wie ook in staat
het Kalendarium. Geschiedenis van de lage landen in jaartallen te schrijven, in 1978
gevolgd door een nieuwe Geschiedenis van de Middeleeuwen en tenslotte het al
genoemde boek Levend verleden.
Waar hij zich aldus liet kennen als een meester in het vertolken van de resultaten
van door anderen verricht, diepgravend onderzoek, verloor hij zelf toch niet het
contact met de primaire bronnen. De beruchte, Bossche protocollen maakten plaats
voor de rekeningen en registers van de Hollandse grafelijkheid uit de periode van
het Beierse en Bourgondische huis. Al in 1957 had hij de opdracht aanvaard om in
het kader van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën het werk van Hamaker en Smit
voort te zetten tot ontsluiting van dit rijke materiaal. Omdat hij geen bevredigende
criteria kon vinden voor de van hem gevraagde selectie uit rubrieken en
rekeningposten, gaf hij de opdracht echter na verloop van tijd terug. In Groningen
kwam hij bovendien onder de bekoring van de kroniek van Witterwierum, waaraan
hij zijn eerste werkcollege in 1969-1970 had gewijd. Geïntrigeerd was hij door de
uiterst persoonlijke ontboezemingen van abt Emo, die hij minachtte om diens pedante
zelfgenoegzaamheid, maar die hij dankbaar was om de gelegenheid die hij bood
om het leven en de gedachten van een dertiende-eeuwer te betrappen.
Vanaf 1972 begon het westen echter weer aan Jansen te trekken. Enkele jaren
verdeelde hij zijn werk over Groningen en Leiden, waar hij als vervanger van A.E.
Cohen optrad, heen en weer reizend als ‘wetenschappelijk gastarbeider.’ In 1974
stond hij mede aan de wieg van de Werkgroep Holland 1300-1500 (een Leids initiatief
tot samenwerking van onderzoekers op dat terrein) en hielp hij mee een nieuw
werkplan voor de editie van de Beierse rekeningen voor te bereiden. Sinds hij in
1976 samen met D.J. Faber en D.E.H. de Boer de opdracht kreeg tot het uitgeven
van een aantal zogenaamde ‘kruisjaren’, zijn drie delen over 1393-1396 gereed
gekomen en is met de jaren 1358-1362 een begin gemaakt.
Met deze schets van ‘H.P.H. van de boekjes’, zoals velen hem noemden, is noch
zijn auteurschap, noch zijn leven als bestuurder, inspirator en vriend adequaat
beschreven. Voor een volledig overzicht van Huub Jansens publikaties kan worden
verwezen naar de in de vroege zomer van 1987 bij Het Spectrum verschenen bundel,
waarin velen die hem na stonden, hebben geschreven over aspecten van de
Noordelijke Nederlanden in de Late Middeleeuwen, waarin hij zo duidelijk het spoor
had uitgezet.
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Hier dient echter nog melding te worden gemaakt van een aantal activiteiten, die
hij buiten de eigenlijke werkkring ontplooide. Met grote toewijding maakte hij eerst
als lid, later als voorzitter van de staatscommissie voor de MO-examens in de
geschiedenis over de kwaliteit van deze opleiding en werkte hij loyaal mee aan de
herstructurering, ook al bestreed hij de wenselijkheid daarvan.
In 1981 nam hij het voorzitterschap van de historische vereniging Holland op zich,
ondanks zijn in kleine kring vaak geuite afkeer van het besturen. In de koesterende
intimiteit van de vakgroep beleed hij, op de barokke en soms onverhoedse manier
die zijn naaste medewerkers zo waardeerden, zijn minachting voor nota's,
projectinventarisaties, commissies en vergaderingen. ‘Ik ben geen bestuurder, ik
ben een doener’, stelde hij. Maar Holland diende hij vanuit de overtuiging dat het
tot zijn opdracht als hoogleraar behoorde dienstbaar te zijn aan de beoefening der
geschiedenis en vakman en amateur samen te brengen. Daarbij aarzelde hij niet
initiatieven te steunen die ook buiten de vereniging tot nieuwe publikaties over het
Hollandse verleden konden leiden. Zo was hij medeoprichter van de Stichting
Hollandse Historische Reeks.
Maar ècht genieten deed hij in kleine kring. In de commissie voor geschied- en
oudheidkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waar hij temidden
van vrienden graag nieuwe ideeën op een vroeg moment toetste. Bij ‘De Vijf’, met
wie hij las in het werk van Dante en waar nieuwe perken, buiten de Hollandse Tuin
die hij als zijn erf beschouwde, naar wijdse verten noodden. En tenslotte en vooral
in zijn gezin. Zijn huwelijk met Thera Huydts in 1961, in korte tijd met drie kinderen
gezegend, vormde basis, hoeksteen èn gewelf voor Huub Jansen. Schrijven deed
hij het liefst thuis, waar hij zijn boeken en schriftjes bij de hand had en waar altijd
Thera was.
Huub Jansen was een van de meest markante en produktieve historici van de
laatste kwart eeuw, die met een soms haast jongensachtige gretigheid zijn vak
beoefende. Met een onbedwingbare drang anderen te laten meegenieten van zijn
vondsten, en intens gelukkig als dat lukte. Met een benadering die men tegenwoordig
al gauw ‘no nonsense’-wetenschap zou noemen, niet geneigd al te lang te talmen
met schrijven, ‘want dan komt er nooit een letter op papier.’ Hij was geen theoreticus,
maar een pragmaticus. Het, vaak ten onrechte met meer prestige omgeven, werken
in den vreemde trok hem minder dan het werken dicht bij huis. Zijn Leidse oratie
besloot hij dan ook met de vermaning aan zijn studenten dat ‘om exoti-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

105
sche lusthoven in vreemde contreien te kunnen aanleggen, men eerst heeft moeten
leren spitten in zijn eigen achtertuin. Tot deze inspannende, maar op den duur zeer
bevredigende, activiteit wil ik U met aandrang uitnodigen.’
Men kan moeilijk zeggen, dat Huub Jansen een nieuwe richting in de Nederlandse
mediaevistiek heeft aangegeven, tenzij het die van de ‘histoire totale’ zou zijn. Zelf
was hij meester op alle wapenen en de wens het verleden te willen bespieden, waar
dan ook een glimp van haar gewaad zichtbaar was, heeft hij ruim uitgedragen. Maar
ontegenzeglijk heeft hij Leiden gemaakt tot een belangrijk centrum van de studie
van de geschiedenis van middeleeuws Holland. De talrijke studies die anderen
onder zijn bezielende leiding zijn begonnen, zullen daar ook in de toekomst nog
getuigenis van afleggen.
DICK E.H. DE BOER
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Geertjan Lubberhuizen
Schoten 15 maart 1916 - Cornamona 18 juli 1984
Met de dood van Geert Lubberhuizen is de Nederlandse samenleving niet alleen
een bekende en bejubelde uitgever ontvallen, maar ook een belangrijke
vertegenwoordiger van de betrekkelijk kleine groep mensen die zich in de periode
van de Duitse bezetting actief keerde tegen de onderdrukkers van de vrijheid. Vrijheid
die verschillende, ja tegenstelde levensbeschouwingen zonder moord en doodslag
inhoudt, die religie en ras, maatschappelijke status, rang en stand tracht naast en
niet tegenover elkaar te stellen, vrijheid waarin verdraagzaamheid en onbelemmerde
ontwikkeling centraal staan. Geert had dat al snel begrepen en gevoeld. Als
vierentwintigjarige student op het ogenblik dat het leger van Hitler met een
bombardement op de open stad Rotterdam Nederland tot overgave dwong, greep
hij naar de pen om van zijn afkeer te getuigen en al spoedig maakte hij deel uit van
een groep die joodse kinderen in veiligheid bracht en verzorgde.
Als oudste zoon van een ingenieur (werktuigbouw), die bij de AKU in Arnhem
werkte, had Geertjan Lubberhuizen een gelukkig te noemen jeugd. Wel had hij zijn
moeder verloren toen hij anderhalf jaar oud was, maar pas als schooljongen hoorde
hij dat zijn moeder zijn moeder niet was en zijn broer en zuster halfbroer en halfzuster
waren. En hoewel dit hem schokte, heeft het zijn innige verstandhouding tot zijn
vader en de vrouw die hij als zijn moeder is blijven beschouwen, noch die tot zijn
broer en zuster geschaad. Na de HBS aan de Schoolstraat in Arnhem doorlopen te
hebben - hij woonde in Bronbeek, op de grens van Arnhem en Velp - ging hij in
Utrecht scheikunde studeren. Dat was 1938 en het eerste jaar was hij spoorstudent.
Het jaar daarop werd hij lid van het corps en ging in Utrecht wonen, waar hij deel
uitmaakte van de studenten-jazzband The University Swingers. Hij trad op als
solo-klarinettist, saxofonist en zanger. In deze jazzband leerde hij Fedde Weidema
kennen, trompettist, die later de prent tekende bij De achttien doden, de rijmprent
die zou leiden tot de illegale uitgeverij De Bezige Bij. Hij werd in september 1940
ook redacteur van het Utrechts studentenweekblad Vox Studiosorum, waarin hij al
toneel- en boekbesprekingen had geschreven. Op 29 november - de bezetting was
een half jaar oud, legde hij in Vox de eerste getuigenis af van zijn walging van de
bezetter, Sombere bladvulling getiteld:
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O, geef mij gauw de glazen en de wijn
de wereld is voor mij te klein
en veel te somber.
Mij rest als d'allerlaatste medicijn
slechts laveloos bedronken zijn
en slapen in het lommer.
De vroolijkheid is van dit leven af,
wie zich niet schikken wil krijgt straf
en moet marcheeren.
En daarom grijp ik naar de karaf
en drink; al scheldt men mij voor laf,
het zal verkeeren.

De lijn wordt nog maar een paar maanden later doorgetrokken met een artikel Jud
Süss: niet gewenscht in het nummer van 14 februari 1941. Het is een moedig en
goed geformuleerd stuk, waarin hij de vertoning van de beruchte Duitse film Jud
Süss afwijst. Ik citeer een van de laatste alinea's: ‘Bij de argelooze toeschouwer
wekt deze film slechts haat, blinde haat, zonder eenig kunstgenot. Daarom is deze
film hier niet gewenscht, evenmin als schurken als Süss hier gewenscht zouden
zijn. Beticht mij niet van anti-semitisme. Ik heb het over de schurk Süss, niet over
Jud Süss! Wij prijzen ons gelukkig dat wij deze Würtembergsche problemen niet
kennen, doch vooral dat wij geen volk van argelooze toeschouwers zijn.’
Het artikel is niet eens zozeer opmerkelijk omdat de student Lubberhuizen er zo
over denkt, en de meeste studenten net zo, maar omdat het verschijnt in het
corpsblad. Het Utrechts Studenten Corps is immers a-politiek van karakter. Dr.
Richter Roegholt wijst in zijn Geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972, waarop
hij in 1972 promoveerde en waaraan ik dankbaar materiaal voor dit levensbericht
ontleen, met nadruk hierop. Hij citeert een artikel van mr. E. Bloembergen van januari
1941, waarin deze waarschuwt tegen de Nederlandsche Unie, waarbij een aantal
corpsleden zich heeft aangesloten, als ‘een vlaag van politieke activiteit’ en die zo
voorbijgaand is geweest, zegt de hoofdredacteur van Vox, dat het nauwelijks een
inbreuk op de traditie vormde. Dat a-politieke karakter van de Utrechtse studenten
zal Geert Lubberhuizen blijven kenmerken, zoals we zullen zien. Zijn afkeer van
wat de nazi-ideologie teweegbracht, zijn gedrevenheid om hulp te verlenen aan de
slachtoffers van de niets en niemand ontziende Duitse beulen en slachters, had
geen politieke inbreng. Zijn verzet
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had een volstrekt en uitsluitend humanitaire grondslag. Het artikel over Jud Süss
was natuurlijk niet alleen moedig, maar tegelijk overmoedig. De gevolgen waren
toen nog niet catastrofaal. Bloembergen werd als hoofdredacteur van Vox twee
maanden vastgehouden, het blad verboden en Geert Lubberhuizen moest zich drie
maanden lang dagelijks melden bij de SD (Sicherheitsdienst). Tegen Roegholt zei
hij later: ‘en het ergste was, nog wel om vijf uur, net op borreltijd.’ Overmoedig is hij
niet gebleven, moedig wel en ook de zelfspot heeft hem nooit verlaten, evenmin
trouwens als het verlangen naar borreltijd, al was dat niet altijd meer vastgelegd op
vijf uur.
De grote jacht op joodse Nederlanders en niet-Nederlanders, begon half juli 1942
en de hulporganisaties kwamen onmiddellijk op gang. Geert sloot zich aan bij een
groep studenten in Utrecht die voor joodse kinderen onderduikadressen, bonkaarten,
voedsel, kleding en transport verzorgde. Geld moest er zijn, ook waren er natuurlijk
valse papieren nodig, en het sprak vanzelf dat de groep zich eveneens ging
bezighouden met de zorg voor joodse volwassenen. Tussen de bedrijven door stak
een groepje van vijf, waarvan Geert Lubberhuizen, Anne Maclaine Pont en Rut
Matthijsen - die laatste twee de kern van het Kindercomité - deel uitmaakten, de
carthoteek van ingeschreven studenten aan de Utrechtse universiteit in brand, zodat
zij de befaamde loyaliteitsverklaring niet hoefden te tekenen en een kans minder
op wegvoering hadden. Het was Anne Maclaine Pont die Geert de tekst van Jan
Camperts De achttien doden bezorgde en het was Geert die op het idee kwam een
rijmprent te maken om met de opbrengst van de verkoop het Kindercomité te
steunen. Fedde Weidema moest het doen. Hij deed het, vader en twee zoons Volkers
van de clichéfabriek Photogravure maakten het cliché en drukker Jan Hendriks
drukte de rijmprent, die bijna symbool van het verzet in Nederland werd en waarmee
de loopbaan van Geert Lubberhuizen als uitgever een aanvang nam. Over de
verschijningstijd van de prent is onzekerheid. Het waarschijnlijkst lijkt me maart of
april 1943, de datering van P. Volkers sr. en Weidema. Jan Campert heeft de
verschijning niet meegemaakt. Hij was de 12de januari van 1943 in het
concentratiekamp Neuengamme omgekomen. De prent beleefde vier drukken in
oorlogstijd met een totaaloplage van 15.000 exemplaren. Na de oorlog werden er
nog eens ruim 63.000 van gedrukt en verkocht.
Terwijl Geert bezig was met De achttien doden, had de jacht van de bezetter op
studenten ingezet. Hij verhuisde, dook onder op de zolder van de
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chirurg Maarten Vink en werkte voornamelijk samen met de vervalsingsspecialist
Rut Matthijsen, met Weidema en diens vriend Charles van Blommestein. Volgens
bibliograaf Dirk de Jong heeft pas de vierde druk van de prent de opdruk De Bezige
Bij gekregen, dat moet dan in 1943 geweest zijn. De oprichtingsacte dateert van 12
december 1944. In die tijd had Geert zich ontwikkeld tot een gehaaide illegaal.
Hoewel hij veel en dikwijls erg leuk praatte, en dat is blijven doen, leerde hij in de
eerste plaats zijn mond te houden. Van Geert kwam je nooit meer te weten dan hij
voor jou nodig en geschikt achtte. Hij ging door het leven als Bas Ruys(ch), had
talloze contacten met drukkers, clichémakers en papierhandels en hij ontwikkelde
een uitstekende verhouding tot de schrijvers en illustratoren die hij voor zijn werk
nodig had. Achteraf kan best gezegd worden dat hij zich met onverantwoord veel
bezig hield. Zo behoorde hij ook al tot een groepje dat het dagelijks bulletin van Het
Parool in de hongerwinter in Amsterdam stencilde en verspreidde. De naam van
de zich snel ontwikkelende uitgeverij was die van hemzelf. ‘Bas busy as a bee can
be’ werd hij door zijn vrienden genoemd en zo werd het De Bezige Bij. De Lange
noemde hij zich ook wel en toen hij naar Amsterdam verhuisde, Keizersgracht 260,
heette hij weer De Wit. Hij was op 19 april 1944 in Velp getrouwd met het meisje
waarop hij al tien jaar verliefd was. Zij was op het Christelijk Lyceum in Arnhem
geweest, ze waren op dezelfde dansles en op een HBS-feest kwam de wederzijdse
liefde tot stand. Hij was zeventien, zij zestien jaar. Charles van Blommestein,
afgestudeerd indoloog en na de bevrijding Geerts eerste mededirecteur, was
inmiddels eveneens getrouwd, in 1943. Ook hij had, werkend voor De Bezige Bij in
Utrecht en Den Haag, veel goede relaties met drukkers en binders, zoals met Fokke
Tamminga (drukkerij Ando), die eveneens Vrij Nederland en Het Parool drukt en
met Bert Bakker en Cees Bantzinger de Mansardereeks maakte, bibliofiele boekjes.
Via hem maakte Van Blommestein weer het contact tussen Geert en Simon
Carmiggelt. Sjoerd Leiker was de man in Haarlem. Zo breidde de kring van drukkers,
papierleveranciers, schrijvers en illustratoren zich gestadig uit en had De Bezige Bij
na de bevrijding ruim zeventig uitgaven op haar naam! Onder haar auteurs waren
de dichters Mok, Roland Holst, Keuls, Hendrik de Vries, Bernard Verhoeven, Adriaan
Morriën en Anton van Duinkerken, en prozaschrijvers als Blijstra, Van Schendel,
Theun de Vries, Johan van der Woude, prof. dr. P. Geyl en Bordewijk. Rijmprenten
van Jan H. de Groot, Jan Gerhard Toonder, Gerrit Kamphuis, Yge Foppema, Fedde
Schurer, W. Nagel,
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Han G. Hoekstra en Koos Schuur. Hoogtepunten waren onder andere de verzameling
verzetsgedichten, samengesteld door Halbo C. Kool, Han G. Hoekstra en Jan H.
de Groot, Vrij Nederlandsch Liedboek, en De stilte der zee van de Fransman Vercors.
Edgar Allan Poe, John Steinbeck, Guy de Maupassant en André Gide behoorden
tot de auteurs van over de grenzen. En Geert Lubberhuizen, zijn candidaats chemie
op zak, had zich in die tijd ontwikkeld tot een hartstochtelijk liefhebber van mooi
verzorgde uitgaven, verliefd op papier, lettersoorten, druk, illustraties, bindwerk. Hij
was een kenner geworden. De inhoud van de boeken liet hem niet onverschillig,
maar kwam toch op de tweede plaats.
De steun aan joodse kinderen en volwassenen was inmiddels uitgebreid tot
financiële hulp aan auteurs en acteurs, die van het Tooneelfonds, en werd later
ondergebracht in het Nationaal Steun Fonds. Kern van de organisatie waren behalve
Lubberhuizen en Van Blommestein Sjoerd Leiker en Henriëtte van Eyk en, in de
Spuistraat in Amsterdam, de drukkerij DAVID (de Algemeene Vrije Illegale Drukkerij),
die ook Vrij Nederland, Trouw, Ons Volk, en Radio Oranje drukte en voor de
Persoonsbewijs Centrale en de Binnenlandsche Strijdkrachten werkte. Het idee om
tot een ‘coöperatieve uitgeverij’ over te gaan, ontstond tegen het eind van de oorlog.
De stichtingsacte werd op 12 december door notaris P.W. van der Ploeg ‘in het
verborgene’ gepasseerd; de Coöperatieve Vereeniging De Bezige Bij, Tot Uitgave
van Boeken en Tijdschriften UA was een feit.
Op 5 mei 1945 begon een nieuw avontuur voor Geert. Hoewel van nature een
vreedzaam man, werd het toch weer vechten voor hem. De beeldhouwer, schrijver
en tijdschriftredacteur (Kroniek van Kunst en Kultuur) Leo Braat had in januari 1945
de oprichtingsacte van De Bezige Bij op microfilm door de linies naar Londen
meegenomen, maar pas op 17 mei geschiedde de inschrijving in het Handelsregister,
zodat de statuten op 13 september als Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant
konden worden gepubliceerd. Met Geert en Charles aan het hoofd betrok De Bezige
Bij eerst het pand Herengracht 418 van de NSB-uitgeverij Westland en had etalages
in vier boekhandels. Op de Herengracht vond het eerste befaamde feest plaats, dat
niet enig in zijn soort zou blijven. Maar op 26 oktober al verhuisde de nieuwe
uitgeverij naar de Van Miereveldtstraat I, dat met hulp van de Town Major en het
Gemeentelijk Bureau voor Inkwartiering gerequireerd kon worden. Het is nog de
huidige huisvesting; in 1948 werd het gekocht, en zowel Charles van Blommestein
als Geert Lubberhuizen hebben er ook gewoond. Eind van het jaar had de Coöpera-
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tieve Vereeniging tweeëntwintig leden, een jaar later waren dat er drieëntwintig.
Voorzitter in oorlogstijd Sjoerd Leiker maakte plaats voor Victor E. van Vriesland;
Geert Lubberhuizen en Charles van Blommestein vormden de directie. Maar vechten
werd het om de erkenning als uitgeverij door de Vereeniging ter Bevordering van
de Belangen des Boekhandels. Daar was sterke tegenstand, die werd overwonnen
door Wim J. Schouten op te nemen in de directie. Hij had zowel het boekhandelsals het uitgeversdiploma, had in de oorlog bij boekhandel Van Stockum in Den Haag
gewerkt en samengewerkt met De Bezige Bij. Schouten heeft met Lubberhuizen
een sterk stempel gedrukt op de na-oorlogse uitgeverij, zij heetten in de wandeling
de ‘terrible twins’. Maar Schouten verdween (1956) zoals Van Blommestein al na
enkele jaren naar (toen nog) Batavia was verdwenen.
Geert was nu alleenheerser. Natuurlijk, Schouten werd ‘onbezoldigd
administrateur’, later secretaris van het bestuur, en, natuurlijk, Geert had zijn
adviseurs, en zeker, Geert luisterde ook wel, maar hij besliste toch en niet zelden
tegen de zin van zijn medewerkers. Dit gaf ook wel degelijk aanleiding tot conflicten
van tijd tot tijd, maar die liepen zelden hoog. Persoonlijk had ik zo'n conflict al in de
zomer van 1945. Ik voelde erg veel voor het idee van een uitgeverij die eigendom
zou zijn van de schrijvers. Die moesten dan ook het beslissingsrecht hebben, en
toen ik het laatste oorlogsjaar aan de besprekingen over de statuten deelnam, bij
Geert thuis op de Keizersgracht, met Charles van Blommestein en een fles van iets
dat moest doorgaan voor rode wijn, hadden we daarover geen verschil van mening.
Het pakte evenwel anders uit. Ik kreeg plotseling Zes kaarsen voor Indië
thuisgestuurd, een betreurenswaardig boekje van Leonard Huizinga dat ter
propaganda van de werving van ‘oorlogsvrijwilligers’ voor de ‘bevrijding’ van
Nederlandsch-Indië moest dienen. Ik had niet alleen ernstig bezwaar tegen het
boekje, maar ook tegen het feit dat de leden niet door de directie in de uitgave waren
gekend en de mogelijkheid hadden gehad die tegen te houden. Omdat Geert niet
toegaf - ik schrijf dat nu toe aan zijn levenslange a-politieke houdig, waarvoor de
grondslag was gelegd in zijn studententijd - en de andere leden, toen nog weinig in
getal, geen steun gaven, trad ik onmiddellijk uit. Voor mij was de uitgeverij als
schrijverscoöperatie mislukt. Deze houding, en ook dit beleid, zijn karakteristiek
voor Geert gebleven. Het leidde er toe dat zelfs Sjoerd Leiker eind 1966 voor het
lidmaatschap bedankte.
Geert was niet alleen een fanatiek liefhebber van mooie boeken, hij was
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ook een koopman geworden. Hij had groot flair, was een beminnelijk, spraakzaam
en ontwapenend man, die persoonlijk geen weerstand kon opwekken. Hij had met
vrijwel alle auteurs een voortreffelijke verstandhouding die niet bij uitzondering tot
vriendschap uitgroeide. Het fonds groeide snel, zij het met inzinkingen, en vertoonde
(vertoont) geen duidelijke lijn, zoals dat van Van Oorschot, Bert Bakker, Johan Polak
en Rob van Gennep doen, alle pas na 1945 ontstaan. De Bezige Bij gaf niet alleen
Zes kaarsen voor Indië uit, maar ook Volg het spoor terug van J.B. Charles, niet
alleen De avonden van (nu) Gerard Reve maar ook Tom Poes en Ik Jan Cremer,
het eerste fotoboek van Ed. van der Elsken en de befaamde Wereldatlas. De
tijdschriften waren geen succes: Het Woord werd opgevolgd door Podium, Randstad,
De Nieuwe Stijl, Film- en Schrijfkrant en Bijster. Nee, een duidelijk literair gezicht
heeft de uitgeverij niet gekregen, al leek het er een beetje op toen zij de ‘Vijftigers’
onder haar hoede kreeg. Maar dat was evenmin blijvend. Niettemin is De Bezige
Bij onder leiding van Geert Lubberhuizen een uitgevershuis geworden dat een grote
literaire reputatie heeft verworven met onder anderen schrijvers als Hugo Claus,
Remco Campert, Harry Mulisch en W.F. Hermans. Geert zag ook kans om Vestdijk
in zijn fonds te halen en het tekent zijn persoonlijkheid weer dat hij na diens dood
toeziend voogd werd over zijn kinderen. Zo is het ook geen toeval dat vertalingen
van Joyce, Proust en Borges verschijnen bij De Bezige Bij.
Vooral de poëzie had de voorkeur van deze ex-student chemie. Hij was
mederedacteur van Bijster, had met zijn medewerking aan het onvergetelijke
Barbarber van zijn niet aflatende nieuwsgierigheid en schrijflust blijk gegeven. Drie
jaar na zijn pensionering gaf hij ook de bloemlezing Dichters bij De Bezige Bij
1944-1984 uit: ‘een zeer persoonlijke keuze, soms snel bepaald door louter liefde
voor een bepaald gedicht.’ In zijn inleiding zegt hij nog: ‘Dat kan een lang of een
kort gedicht zijn; daarover wens ik [...] dus geen gezeur.’ De liefhebber van poëzie,
de liefhebber van mooie boeken, hij had de vrijheid nodig. Hij had die vrijheid helpen
bevechten en hij bevond zich in die vrijheid als een vis in het water. Hij heeft hard
gewerkt, veel vriendschappen gemaakt, veel feesten georganiseerd, in veel besturen
en jury's gezeten, zelfs zijn naaste medewerkers veel verrassingen bezorgd, hij
heeft eremedailles, penningen en een ridderorde gekregen, de naar hem genoemde
prijs voor het beste literaire debuut is voor de eerste maal in 1985 uitgereikt. Hij is
na zijn pensioen onmiddellijk een nieuwe kleine uitgeverij begonnen in Ierland. Vitaal
en gedreven tot het eind.
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Zijn vrouw noemde hem ‘een buitengewone man’ toen hij daar stierf in 1984.
Schrijvers en medewerkers van de uitgeverij spraken van ‘onze geliefde Geert
Lubberhuizen’, collega Rob van Gennep noemde hem ‘een voorbeeldig uitgever en
een perfecte vriend’ en ‘ongetelde joodse onderduikkinderen’ uit Haifa-Israël lieten
weten hem te zullen blijven ‘gedenken als onze redder tijdens de bezetting.’
Een ‘ongrijpbare’ man? Al in het boek van Roegholt in 1972 is van die
ongrijpbaarheid sprake. Die zou zelfs agressie opgeroepen hebben, bij een duidelijk
ontbreken van agressie aan zijn kant. Misschien is die ongrijpbaarheid, weer
terugkerend in de herdenkingsartikelen bij zijn dood, wel een andere naam voor zijn
wendbaarheid in combinatie met een uitgesproken wil en doorzettingsvermogen.
Met zijn jongensachtige charme, zijn tot het laatst toe dikwijls studentikoos gedrag.
Met de onvoorspelbaarheid van zijn opvattingen en handelingen, het kopen van
een duur orgel of het maken van een jubileumfoto in het Rijksprentenkabinet. Maar
een man om van te houden, daarover is iedereen het eens. Een van de
vertegenwoordigers van het waardevolste karakteristiek van Nederland, die als
vanzelfsprekend tijdens de bezetting aan de goede kant stond. Die het hoogste
risico nam. Die een der groten in de uitgeverswereld werd door zijn grote liefde voor
de mensen en voor het vak, een ontembare energie en een feilloze keuze van de
goede medewerkers. Hij was geboren in een gehucht dat we niet meer kennen
omdat het niet meer bestaat (nu Haarlem-Noord) en hij liet zich begraven in een
Iers dorpje dat wij alleen kennen omdat hij ervan hield en er de naam van zijn laatste
uitgeverij aan gaf. Zo is hij de geschiedenis ingegaan.
MAX NORD
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Jan Jozef Poelhekke
Utrecht 18 februari 1913 - Bloemendaal 25 augustus 1985
In de vroege morgen van een nazomerse zondag in 1985 overleed in het
*
Marinehospitaalvan Overveen de historicus Jan Jozef Poelhekke.
Geboren als enige spruit van het echtpaar Poelhekke-Schröder (zijn vader was
de jongste broer van de literator M.A.P.C. Poelhekke), doorliep Jan het gymnasium
van het Aloysiuscollege te Den Haag. Vervolgens studeerde hij van 1931 tot 1938
geschiedenis te Leiden, waar Huizinga hem stimuleerde tot de academische
promotie. Het was tijdens een van de buitenlandse reizen die Poelhekke voor dit
promotie-onderzoek aan het ondernemen was dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Hij maakte zich in die jaren voor ons land verdienstelijk als perschef van de
Nederlandse legatie in Lissabon, van 1940 tot 1943, en was later werkzaam bij de
Rijksvoorlichtingsdienst, eerst in Londen, later in Montréal. In 1946 volgde zijn
benoeming tot secretaris van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, alwaar
hij, na zijn promotie in februari 1948 te Nijmegen op De Vrede van Munster (bij R.R.
Post, want J.D.M. Cornelissen was kort tevoren overleden) in 1949 directeur werd
van hetzelfde instituut. Na negentien Romeinse jaren verliet Poelhekke in 1965 met
zijn gezin de zeven heuvelen om in Nijmegen als gewoon hoogleraar in de
vaderlandse en algemene geschiedenis L.J. Rogier op te volgen. In 1983 ging hij
met emeritaat. De door Poelhekke zelf gewenste stilte bij zijn afscheid in 1983 stond
in schril contrast tot de hartverwarmende klanken die hem achttien jaren eerder bij
het vertrek uit Rome hadden begeleid. Had Poelhekke in Rome de organisatorische
besognes over kunnen laten aan het talent van zijn even bescheiden als stimulerende
en efficiënte echtgenote en aan dat van hulpvaardige stafleden om aldus tijd te
winnen voor het vak, in Nijmegen werd hij (vooral na 1969) geconfronteerd met die
aanzwellende reeks van vergaderingen die ook andere universiteiten wel geteisterd
heeft en waarvan Poelhekke, juist omdat hij een democraat in hart en nieren was,
de niet zelden bedenkelijke besluiten hekelde, die meer het eigenbelang dan de
zaak zouden dienen. Gevolg was dan ook dat hij zich in toenemende mate terugtrok
in zijn ‘Brouwershuis’, een zeventiende-eeuws pand aan de Waal, waar hij studeerde,
schreef en studenten begeleidde, met name de zestien die hij tot de academische
promotie heeft gebracht. Hij verliet zijn woonstede vrijwel alleen voor het geven van
colleges, zelden op de campus
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Heyendaal, gewoonlijk in bouwsels van bescheidener proportie, steeds het gehoor
verrassend met zijn hoogst origineel taalgebruik. Poelhekke was bepaald geen
confectieman en het kan moeilijk worden ontkend dat Rome hem in ruimere mate
de kans geboden heeft de mens te zijn die hij was dan het turbulente Nijmegen van
zijn latere jaren, waar hij die weerklank miste waar zelfs een goed vakman niet
buiten kan. Ook zelf beschouwde Poelhekke zijn Romeinse tijd als die welke hem
de meeste bevrediging geschonken heeft. Het is tevens de periode geweest waarmee
steller dezes het meest vertrouwd is, omdat hij van 1959 tot begin 1965 vanuit een
andere vaderlandse instelling aan de Tiber (het Nederlands Priestercollege) zijn
universitaire studies heeft gemaakt en als niet te verre bloedverwant het genoegen
van een zeer intensief contact met de Poelhekke's al die jaren door heeft mogen
smaken. De argeloze lezer moge dit wel bedenken!
Jan Poelhekke was - naar zijn eigen zeggen - geschiedschrijver omdat hij het niet
laten kon. Een nadere explicatie, eventueel zelfs rechtvaardiging, kwam hem
overbodig voor. Het beoefenen van het vak had voor hem een waarde in zichzelf.
Maar van de vakman werd dan ook wel een en ander geëist! Daar waren de bronnen,
met name de archieven, die doorvorst dienden te worden. Met de nodige talenkennis
(van onder meer het Latijn, het Spaans, het Italiaans, het Portugees en enige
Scandinavische talen) en met een open oog voor zaken als een verschrijving bij het
decoderen door een vermoeide employé van (bijvoorbeeld) de Serenissima, de
Venetiaanse Staat. In zijn Romeinse tijd heeft Poelhekke, die uiteraard met de
archieven te Rome, ook die ten Vaticane vertrouwd was, jaarlijks in Venetië gewerkt,
maar daarnaast archieven bezocht in Den Haag, in Middelburg, Mechelen, Brussel,
Besançon, Orange, Avignon, Simancas, Madrid, Lissabon, Evora en in meer dan
twintig hierboven nog niet genoemde Italiaanse steden.
Hoe Poelhekke met het verzamelde bronnenmateriaal omging, hoe hij dit trachtte
te interpreteren en hoe hij daarbij ook vragen open kon laten, valt al op te maken
1
uit kleinere artikelen als De Tsarendochter en de Molenaarszoon, vrucht van
onderzoek te Udine en uit Een pijnlijk geval voor Bisschop Nicolaas Zoes. Het vertrek
2
uit Den Bosch van Plebaan Robert Sweerts, , waarvoor Mantua hem de gegevens
mocht verschaffen. Opmerkelijk is hoe de schrijver, die toch bij uitstek belang stelde
in de lotgevallen van de bovenmoerdijkse Republiek in de jaren 1600 tot 1650 zich
allerminst ontzag een vondst als die te Udine gedaan aan te grijpen om zich naar
het beneden-
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moerdijkse Tilburg van Koning Willem II, respectievelijk van pastoorbisschop Joannes
Zwijsen te laten leiden en daarover met de voor zijn stijl van schrijven zo typerende
barokke omzichtigheid te rapporteren. Deze omzichtigheid was een vrucht van zijn
methodische twijfels, de barokke schrijftrant daarentegen van zijn drang geen enkel
détail terzijde te laten. Zo zien wij midden in zijn betoog over de veel besproken
Robert Sweerts opeens in alle massiviteit het onder voornoemde Zwijsen naar
Londen verhuisde Bossche oxaal oprijzen, hier omschreven als ‘het oxaal van thans
3
zo schaamroodbekakende memorie.’ En zeker hoeft men zich niet direct de Stuers'
Holland op zijn smalst te binnen te kunnen roepen om het gebrek aan goede smaak
en aan piëteit van eerder vermelde molenaarszoon aan de kaak te mogen stellen.
Hoezeer Poelhekke doordrongen was van het belang van de Venetiaanse
archieven voor onze vaderlandse geschiedenis is aan vakgenoten bekend. Hij trad
hierbij in de voetsporen van P. Geyl en vooral van P.J. Blok. Inderdaad heeft zijn in
1946 aangevangen onderzoek in 1964 mogen leiden tot een bronnenpublicatie. Het
zal echter minder bekend zijn dat Poelhekke in de aan 1964 voorafgaande jaren tot
de Rijkscommissie voor Vaderlandsche Geschiedenis het verzoek gericht heeft
voorrang te verlenen aan de publicatie van de door een ander historicus
bijeengelezen bronnen. Met een zeldzame vorm van gastvrijheid had Poelhekke er
in 1950 al op toegezien dat het budget van zijn Instituut zo zou worden aangewend,
dat het speurwerk van magister dr. Pontianus Polman ofm, door de minister belast
met de voltooiing van de Romeinse Bronnen voor de kerkelijke toestand der
Nederlanden onder de Apostolische Vicarissen 1592-1727, steeds voortgang kon
blijven vinden, ook al betekenden de afschrijfkosten een aderlating. Heel consequent
weet Poelhekke vervolgens in 1953, na het verschijnen van Polmans eerste deel,
te melden dat een uitgave van de Venetiaanse bronnen ‘in de hiërarchie der voor
de Nederlandse geschiedschrijving in Italië aanwezige waarden aanzienlijk lager
4
geklasseerd dient te worden dan een voortzetting der ‘Romeinse Bronnen’.’ De
commissie nam dit standpunt over. Poelhekke's Capita Selecta Veneto-Belgica I,
1629-1631, welke de Haagse ambtsperiode beslaan van de Venetiaanse
Ambassadeur Vincenzo Gussoni, verschenen in een reeks van het eigen instituut.
Ongetwijfeld zou Poelhekke, wanneer hij van het voorgaande kennis had kunnen
nemen, erop geattendeerd hebben dat gastvrijheid nu eenmaal onafscheidelijk
verbonden behoort te zijn aan de uitoefening van een functie als toen door hem
bekleed. Het heeft hem als aantredend directeur
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dan ook zeer verdroten dat de logeerruimte van het Nederlands Historisch Instituut
te klein was om allen die hij, zijn vrouw en de kleine, zeer actieve staf gaarne hadden
gehuisvest, metterdaad onderdak te kunnen verlenen: gevestigde academici zowel
als jonge mensen, of het nu historici waren, archeologen, kunsthistorici dan wel
kunstenaars, aan wie niet alleen Poelhekke maar ook de onderdirecteur dr. C.C.
van Essen, archeoloog en de secretaris-onderdirectrice, mevrouw mr. H. van
Dam-van Isselt, kunsthistorica, zoveel te bieden hadden. Met veel oog voor
historische waarden schijnt Poelhekke belangstelling gehad de hebben voor het
palazzo van de pauselijke Datarie, bij het Quirinaal, maar toen in 1958 bovenop het
Instituut een étage met logeerkamers was gezet, bleek een van de grootste manco's
toch opgeheven. Vier jaren later volgde de instelling van vaste studiebeurzen voor
maximaal acht maanden. Het stemt tot voldoening dat van de zeven benificiarissen
(om met Poelhekke te spreken) die in 1962/1963 als eersten binnenkwamen er nu
vijf in ons land een hoogleraarspost bekleden. Ook anderszins werd het gebouw
aangepast: in 1963 werd de bibliotheek met een galerij verrijkt en maakte een betere
verlichting voortaan het gebruik van lucifers of cerini om titels en catalogusnummers
te kunnen ontcijferen overbodig.
Het was in die bibliotheek dat vrij geregeld bijeenkomsten plaatsvonden van de
Historische Kring, een gezelschap van te Rome verblijvende landgenoten, waar
Poelhekke acht maal over zijn eigen onderzoek gesproken heeft. In 1948 en in 1955
waren zijn onderwerpen de Vrede van Munster en Frederik Hendrik.
Steller dezes wil het vooral aan historici overlaten een oordeel te geven over
Poelhekke's aan deze beide onderwerpen gewijde publicaties. Als niet-vakgenoot
mag hij wellicht toch wijzen op een welhaast constante factor in Poelhekke's
beoefening van de vaderlandse geschiedschrijving, die ook in zijn boeken over de
5
vrede van 1648 en over Frederik Hendrik zijn uitdrukking vond: het belang van de
staatsgrens tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk der Belgen kon
- historisch bezien, uiteraard - maar zelden genoegzaam gerelativeerd worden,
terwijl juist de regionale - zeg: provinciale - particulariteiten bij Poelhekke meer
nadruk kregen dan vandaag de dag gebruikelijk is. Later, in Nijmegen, zouden
Poelhekke's activiteiten ten bate van Gelre en Numaga daar blijk van geven. De
klein-Hollandse visie op de vaderlandse geschiedbeoefening was hem volslagen
vreemd. Zo kon hij over het Holland van na de plotselinge dood van stadhouder
Willem II schrijven, dat ‘het gewest van de 59 pro-
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cent bij machte [bleek] zijn ietwat verweesd aandoende Unie-genoten ertoe te
bewegen zijn eigen Hollandse conceptie van het gemene vaderland althans voor
6
praktisch gebruik te aanvaarden.’ Poelhekke's conceptie was het in ieder geval
niet! Te Rome betekende dit voor hem dan ook dat hij steeds uit was op een goede
verstandhouding met de buren van de ‘Academia Belgica’.
Al in zijn eerste jaren te Rome raakte Poelhekke met de zusterinstellingen van
andere landen vertrouwd. Nog onder de indruk van de misère van de laatste
oorlogsmaanden en verontwaardigd over de evacuatie door de Duitse bezetter van
bibliotheken van drie Duitse en Oostenrijkse instituten naar zoutmijnen bij Salzburg
was op 9 januari 1946 door Morey, Toesca en Sjöqvist het initiatief genomen tot
oprichting van een Unione Internazionale degli Instituti di Archeologia, Storia e Storia
dell' Arte te Rome. Een door Morey naar Oostenrijk ondernomen missie, welke tot
de terugkeer van de geroofde boekenrijen mocht leiden, had alras aan de Unione
een zekere autoriteit verschaft. Van dit gezelschap is Poelhekke in 1955/1956
voorzitter geweest en het was in deze hoedanigheid dat hij in 1955 in het eigen
instituut achtereenvolgens de deelnemers aan het wereldcongres voor
godsdienstgeschiedenis en die aan het wereldcongres voor historische
wetenschappen heeft mogen ontvangen. Op 9 maart 1956 waren Poelhekke en de
Unione de gasten van Paus Pius XII, hetgeen uiteraard voor de voorzitter de
verplichting inhield ook zelf het woord te voeren (dit maal in het Frans!), terwijl op
17 april daarop volgend zich op het Quirinaal een overeenkomstig ceremonieel
herhaalde bij de president van Italië.
Een hoogtepunt moet echter voor Jan Poelhekke de viering geweest zijn van het
vijftigjarig bestaan van het Nederlands Historisch Instituut op 26 mei 1954. Al werden
de honneurs toen waargenomen door minister J. Cals van Onderwijs, geassisteerd
door onder meer onze ambassadeur in Italië, de historicus dr. H.N. Boon, er waren
voldoende opmerkelijke gasten in huis om ook aan de directeur handenvol werk te
geven. Indien ik aan onze toen aanwezige landgenoten voorbij mag gaan noem ik
kard. E. Tisserant, deken van het college van kardinalen, kard. J. van Roey,
aartsbisschop van het voor Poelhekke eigenlijk allerminst buitenlandse Mechelen,
mgr. J.B. Montini (de latere Paus Paulus VI) en, als hoogste gast, president E.
Einaudi met zijn gade. Zich tot de toen reeds hoogbejaarde Einaudi richtend, eertijds
een fameus hoogleraar in de politiek-economische wetenschappen te Turijn, sprak
Poelhekke:
‘Wanneer ik een ogenblik de toekomst in ogenschouw neem, dan zie ik,
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hoe zich al een aantrekkelijk veld van onderzoek begint af te tekenen, waaraan
zeker een van mijn opvolgers over vijftig, of zelfs misschien honderd jaar zich zal
wijden: zoals in de zestiende en zeventiende eeuw mocht gebeuren, heeft mijn
vaderland ook in onze dagen een uitverkorene geschonken aan de grote universele
republiek van de ‘bonae litterae’, mijn onvergetelijke leermeester Huizinga. Zoals
bij Erasmus, zoals bij Grotius, aan hem zo verwant, behoorden de vrienden van
Huizinga tot de meest prominenten van zijn tijdgenoten, over alle grenzen heen.
Het moet, als ik mij niet vergis, in het verre jaar 1926 zijn geweest, dat hij vriendschap
sloot met een illuster hoogleraar in Turijn, die toen al in de hoge sferen van de
universele wetenschappen de stem van Italië liet klinken in de veelsoortige en zeer
complexe materie van de politieke economie.
‘Mijnheer de president, als ik een wens mag uitspreken, dan is het bij het
memoreren van deze vriendschap, dat ik aan dit Instituut een lange en gelukkige
toekomst toewens. Helaas is Huizinga niet meer onder ons. Hij was geen man van
een exuberante expansiedrang, maar, voor wie het privilege gehad heeft hem te
kennen is het niet moeilijk zich de diepe tevredenheid in te denken die hem zou
hebben vervuld wanneer hij zou hebben gezien hoe een van zijn beste leerlingen
als Ambassadeur van Nederland te Rome zijn oude vriend uit Turijn naar de ereplaats
in dit instituut heeft mogen geleiden, hem, die tot de hoogste post geroepen is door
datzelfde Italiaanse volk waarvan hij ons steeds heeft voorgehouden het te
7
bewonderen en lief te hebben.’
P.P.V. VAN MOORSEL
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Eindnoten:
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Evert Louis Smelik
's-Gravenhage 8 september 1900 - Geldrop 22 februari 1985
Het is niet gemakkelijk om over Evert Louis Smelik een levensbericht te schrijven.
De feiten van de bijna vijf-en-tachtig jaren dat hij hier op aarde heeft geleefd, hier
in Nederland, hier in de Nederlandse kerk (want daar aardde en bloeide hij) zijn
uiteraard duidelijk genoeg weer te geven. Maar de mens daarachter, hoe typeren
we die, hoe herinneren we ons zijn wezen?
Typeer ik hem als ik zeg: hij was een strenge man, stroef, weerbarstig, soms zelfs
stekelig? Of ben ik dichter bij de waarheid als ik hem lyrisch noem, fijngevoelig,
aandachtig? Herinner ik mij zijn milde vriendschap, zijn trouw? Of zijn
onverbiddelijkheid in kwesties van waarheid en schoonheid? Wie zie ik weer voor
me als ik aan hem denk, de predikant, de geleerde, de dichter, de componist? Nee,
het is niet gemakkelijk, het is niet eens mogelijk om een zo veelzijdig, een zo
tegenstrijdig mens op één noemer te brengen.
Om te beginnen dus maar de feiten. Evert Louis Smelik werd geboren op 8
september 1900 in Den Haag, aan het prille begin van de verschrikkelijke twintigste
eeuw. Friedrich Nietzsche, de filosoof die hem zo zou boeien, was veertien dagen
dood, de hemel boven Europa leek nog tamelijk helder en het leven van de meeste
mensen verliep in de genoegelijke sporen van traditie en optimisme. Het christelijke
onderwijzersgezin waarin Evert Smelik opgroeide was geen uitzondering, het leefde
sober (de gelijkstelling van het bijzonder onderwijs lag nog in de toekomst), vroom
maar niet streng godsdienstig, mild en nogal musisch. De vader die tamelijk jong
stierf, was muzikaal begaafd en zijn zoon erfde die liefde voor de tak van kunst die
meer dan welke andere ook de strengheid van het calvinisme verzachtte.
Omdat Evert een begaafd kind bleek en de enige zoon was in een gezin met
verder enkel meisjes ging hij naar het gymnasium en de universiteit. Domimee moest
hij worden, de mooiste droom die christelijke vaders en vooral moeders voor hun
zoon konden koesteren. Maar hij was er zelf ook gelukkig mee, hij zou het zijn leven
lang niet betreuren een getuige van Christus te zijn. Maar dat dan wel op zijn eigen
wijze, met een gezindheid die niet meer zo vanzelfsprekend aansloot op de traditie
en een kerkelijke keuze die hem in grote conflicten bracht. Met een geloof vooral
dat won-
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derwel paste, als men het achteraf bekijkt, bij zijn weerbarstige aard. Hij kwam wel
aan de toen nog zeer steile, conservatieve theologische opleiding van de Vrije
Universiteit terecht, en hij werd ook zoals het hoorde dominee in de toen nog zeer
orthodoxe Gereformeerde Kerken, in het dorp Tienhoven bij Utrecht (nadat hij een
korte tijd hulpprediker in Bloemendaal was geweest). Maar dat was van korte duur,
nog nauwelijks een jaar in zijn eerste gemeente, nog maar een jonge man van
zesentwintig jaar, werd hij tot ketter verklaard en geschorst uit zijn heilig ambt. Dat
kwam doordat hij zich in het in 1926 losbrekende vermaarde conflict over de letterlijke
waarneembaarheid van de scheppingsverhalen (de ‘sprekende slang’) aan de kant
van ds. Geelkerken plaatste, de Amsterdamse predikant die weigerde een verklaring
over die letterlijkheid te ondertekenen. Ook Smelik wilde en kon het mechanische,
massieve automatisme van de Openbaring Gods in de Genesis-verhalen niet
aanvaarden.
In wezen ging het daarbij niet om een puur dogmatische kwestie, voelde hij. Er
was een geestelijke sfeer mee gemoeid. Waar hij zich werkelijk tegen verzette was
tegen de geest van absolute zekerheid die beklemmend, ja verstikkend was voor
geestelijke vrijheid en vooral, wat voor hem het voornaamste was, voor culturele
openheid. Dat was namelijk voor hem niet een bijkomstigheid, hij ervoer van het
begin af aan schoonheid niet als een luchtige desnoods toegestane versiering van
de heilige en onveranderlijke dogmatische waarheid, maar als een essentiële
voorwaarde voor waarachtig religieus beleven. Eigenlijk was daarom zijn stap in
1926 niet zo verwonderlijk. Hij had van huis die culturele hunkering al meegekregen
en hij had bovendien aan de universiteit al kennis gemaakt met de Nederlandse
Christen Studenten Vereniging, een organisatie die in die tijd voor velen een
bevrijdende en tegelijk het geloof verdiepende rol heeft gespeeld.
Het ging er in het kerkelijke conflict van 1926 hard op los. De Synode van de
Gereformeerde Kerken in Assen veroordeelde de afvalligen genadeloos, ze werden
uitgestoten en moesten hun eigen heil maar zoeken. Smelik behield door die ervaring
zijn leven lang een zekere rancune tegen de Gereformeerde zekerheden, terwijl hij
toch anderzijds in levenswandel veel behield van de Calvinistische deugden als
soberheid en verantwoordelijkheidsbesef. Met de zijnen (want een goed deel van
zijn Tienhovense gemeente bleef hem trouw) zette hij de kerkdiensten als een soort
hagepreken voort, eerst in een koestal, later in een houten noodgebouw. Uiteraard
waren dat economisch heel moeilijke jaren, temeer daar hij, net voor het
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conflict was losgebarsten, getrouwd was, met Geertje Jaape, verpleegster in een
psychiatrisch ziekenhuis in Bloemendaal, en zich weldra mocht verheugen in de
geboorte van zijn eerste dochtertje.
De veroordeelde ‘dwaalleraars’ rondom Geelkerken organiseerden zich in een
nieuw kerkgenootschap, de Gereformeerden in Hersteld Verband. Dat was en bleef,
gedurende de twintig jaar dat het bestaan zou, een kleine groep, zo'n twintig
predikanten en vijfduizend gemeenteleden. Maar het was een levende gemeenschap,
een kerk vol met nieuwe idealen en mogelijkheden. Bevrijd van het stof en spinrag
van de traditie durfden deze eigensoortige Gereformeerden geheel nieuwe wegen
te gaan en deden al de dingen die onder de dogmatische doem der wetmatigheid
hadden gelegen. Zij begonnen met oecumenische openheid, met bevrijding uit de
christelijk-politieke vanzelfsprekendheden en vooral ook met een liturgische
vernieuwing, waarvan de aardigste vrucht een eigen liedboek was (in de
Gereformeerde Kerken was het zingen van gezangen toen nog volstrekt taboe).
Kortom allemaal vernieuwingen die vele jaren later ook de Gereformeerde Kerken
nog eens zouden bereiken, in de jaren zestig en zeventig, maar die in de jaren
twintig en dertig al werden aangedurfd in de voorhoede van het Hersteld Verband,
een feit waarover Smelik in later jaren met een zekere ironische bitterheid kon
spreken.
In de samenstelling van de eigen gezangbundel had Smelik een belangrijk aandeel.
Samen met onder anderen de bekende hymnoloog, ds. Hendrik Hasper, maakte
hij deel uit van de desbetreffende commissie en zelf droeg hij een aantal teksten
bij, een drietal oorspronkelijke liederen en een hele reeks vertalingen, vooral uit het
Duits. Hij was buitengewoon geboied door de zogenaamde Möttlingen-beweging,
die in de negentiende eeuw in Zuid-Duitsland ontstaan was, geleid door vader en
zoon Johann Christoff en Christoff Blumhardt. De nadruk die in deze kring werd
gelegd op enerzijds een sterke eschatologische verwachting, anderzijds een grote
sociale bewogenheid, sprak hem meer aan dan de ook door Möttlingen gekoesterde
aandacht voor gebedsgenezing. Hij vertaalde heel wat liederen van de Blumhardts
en hun leerling Theophil Brodersen, waarin het Koninkrijk Gods centraal stond.
Ondertussen was hij druk als predikant. In 1928 werd hij in Rotterdam beroepen,
in 1937 in Hilversum, in 1939 in Amsterdam. Maar dat drukke pastorale leven werd
ook nog bezwaard met een hele theologische studie, want hij had de behoefte om
af te rekenen met de vanzelfsprekendheid van het verleden en besloot dus zijn
opleiding nog eens te ondergaan, maar dan
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nu aan de theologische faculteit van Leiden. Die studie werd in 1943 in Amsterdam
afgesloten met een promotie bij de hoogleraar in de ethiek, N. Westendorp Boerma.
De dissertatie was getiteld Vergelden en Vergeven, en handelde over Nietzsche's
denkbeelden over schuld en straf. Dat boek was heel typisch voor Smelik. Als hij
ergens een hekel aan had was het aan zoetsappige vroomheid die alle aardse
tekorten oploste in hemelse blijdschap. Hij beaamde liever de gedachte van
menselijke verantwoordelijkheid, schuld en boete en wilde vooral niet alles
goedpraten met vrome termen. Hij was, meen ik, te diesseitig om zich bij zijn ethische
studies te verdiepen in de leer der protestantse vaderen, hoe diepzinnig of waar ze
misschien mochten zijn. Zo kwam hij uit bij de profeet van het existentialisme,
Friedrich Nietzsche, wiens oproep ‘Broeders, blijf de aarde trouw’ hij buitengewoon
bewonderde. Nietzsche was een man wiens naam in de meeste orthodoxe kringen
practisch onuitspreekbaar was, want in die tijd lag een ‘God-is-dood-theologie’ nog
ver in de toekomst. Maar Smelik, die zelf zo geleden had onder de burgerlijke
zekerheden van een verhard Christendom begreep Nietzsche's bittere critiek op de
christelijke moraal en zijn pleidooi voor menselijke betrokkenheid en waarachtigheid.
Maar het was oorlog toen hij Nietzsche bestudeerde en hij was anderzijds volkomen
overtuigd van het gevaar van een Herren-moraal en verabsolutering van de
machtsmens. Het Christendom, zo verdedigde Smelik, was niet werkelijk een weke
godsdienst, gericht op het hiernamaals, geen droom van het deemoedsgedierte
(zoals de Nederlandse Nietzscheaan Marsman het noemde) maar een streng en
toch bevrijdend geloof in schuld en genade.
Terwijl hij met Nietzsche bezig was kon Smelik daarom betrokken raken in
verzetswerk, in het bijzonder de meest humane kant daarvan, de hulp aan Joodse
landgenoten. Maar het was tekenend voor hem dat hij daar na de oorlog volstrekt
niet meer over spreken wilde en vooral niet van dank wilde weten. Na zijn dood
getuigden verschillende Joodse mensen van wat hij voor hen gedaan had en een
hunner vertelde hoe hij Smelik na de oorlog had willen komen bedanken maar hoe
deze hem toen had afgeraden te komen omdat, zo schreef hij, betoon van
dankbaarheid voor beiden niet goed zou zijn.
Na de oorlog begon er een nieuw leven voor Smelik. Als er al in ons land niet
veel terecht kwam van de in de oorlog gedroomde nationale verbroedering, een
kleine vrucht van het oorlogsidealisme was toch de vereniging van de kerken van
het Hersteld Verband met de Nederlands Hervormde
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Kerk. Dat gebeurde in 1946 en het maakte mogelijk dat Smelik als opvolger van
K.H. Miskotte predikant werd van het werk onder buitenkerkelijken in
Amsterdam-Zuid. Hij ontplooide daar grote activiteit, niet het minst onder studenten.
Zijn overwogen, originele manier van preken, in de aula van het Vossius-gymnasium,
trok zeer velen. Maar in 1949 werd er weer een andere bladzij opgeslagen in zijn
levensboek. De Synode van de Hervormde Kerk benoemde hem tot kerkelijk
hoogleraar aan de Gemeente-universiteit van Amsterdam. Zijn leeropdracht omvatte
christelijke ethiek, bijbelse theologie, practische theologie en kerkrecht. Dat was
natuurlijk veel te veel voor één mens. Smelik legde in zijn professorale arbeid de
nadruk op de ethiek. Hij zocht naar nieuwe relaties tussen de religie en ethiek, omdat
hij van een speciale christelijke ethiek niet wilde weten. Vrucht van deze intentie
was het boek Ethiek in de Verkondiging, waarvan de eerste druk in 1961 verscheen.
Daarnaast publiceerde hij op het gebied van de bijbelse theologie een aantal
commentaren, op het Evangelie van Johannes, de Brieven van Paulus aan
Timotheus, Titus en Filemon, en (voor een ethicus natuurlijk een boeiend gegeven)
op de Brief van Jacobus. Het schijnt dat deze boeken niet helemaal door de
theologisch-exegetische beugel kunnen, tenminste dat is beweerd, maar ze zijn vol
met verrassende fijngevoelige passages, typisch voor Smeliks dichterlijke geest.
De practische theologie werd beoefend met de publicatie van een reeks van zes
bundels met preekschetsen, die verschenen onder zulke hoekige titels (zoals Van
Gennep het zo aardig noemt) als Gevraagde Postille, Ongevraagde Postille, etcetera.
Maar minstens zo belangrijk, wat betreft de practische theologie, was zijn persoonlijke
invloed op de studenten. Daaraan hebben verschillende van zijn leerlingen zeer
treffende herinneringen gewijd, die zijn merkwaardige directheid en strengheid goed
doen uitkomen.
Natuurlijk bleef Smelik bovenal geboeid door zaken van cultuur. Na de dood van
de grote, veelzijdige Groningse geleerde Gerardus van der Leeuw (1950) nam
Smelik de verzorging op zich van de derde druk van diens boek Wegen en Grenzen,
over de verhouding van religie en kunst. Hij behandelde de tekst met veel eerbied
maar hij veranderde de structuur van het boek, wat wel tot critiek moest leiden. Zijn
belangrijkste werk in het krachtenveld van kerk en kunst deed Smelik ongetwijfeld
als voorzitter van de Hervormde Commissie voor een nieuw gezangboek. Vlak voor
de oorlog, in 1938 had de Hervormde Kerk een nieuwe bundel aanvaard om het
toch wel zeer verouderde gezangboek van 1806/1866 te vervangen. Van der Leeuw,
de grote pionier op dit, als op zovele andere gebieden,
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had daarbij een belangrijk rol gespeeld, maar toch voldeed de bundel '38 niet erg
en dat kwam omdat het een lappendeken was, een compromis van vele opvattingen
en stromingen. Dat zou op zichzelf nog niet zo erg zijn geweest maar wat daarbij
ontbrak was dichterlijke bezieling en deskundigheid. In de commissie van het boek
zaten vrijwel alleen theologen en helemaal geen dichters. In 1952, toen het werk
aan een nieuwe psalmberijming al aardig op gang leek te komen dank zij de
bezielende invloed van Martinus Nijhoff, stelde de Hervormde Synode een commissie
voor een nieuwe gezangbundel in, en wie zou daar beter de leiding van kunnen
hebben dan Smelik, die in zijn eigen H.V.-kerk al eens met dat bijltje had gehakt en
een dichterlijk man was. Maar aanvankelijk werd hij geremd door de beperkte ruimte
die in de opdracht aan de commissie was gegeven, het moest gaan om een
restauratie van '38, en dat zou eigenlijk niet veel anders betekenen dan nog meer
lapwerk, nog meer nieuwe lappen op oude wijnzakken.
Smelik begon er meer en meer aan te twijfelen of het zo wel verder kon, ook al
verzette hij met de dominees om hem heen een heleboel voorbereidende
hymnologische arbeid. Maar tot echte nieuwe bezieling kon het zo niet komen. Daar
kwam bij dat Smelik zelf in deze tijd door een grote persoonlijke tegenslag werd
getroffen en daarom niet in staat was goede leiding te geven. In 1954 verloor hij
namelijk zijn geliefde echtgenote en de eerste jaren van zijn eenzaamheid waren
zeer moeilijk voor hem, zo zelfs dat zijn vrienden vreesden voor zijn gezondheid.
Een echte keer ten goede kwam pas in 1960 toen hij hertrouwde met Margaretha
Sneller, longarts aan het voormalige studentensanatorium te Laren. Met haar mocht
hij nog een zeer gelukkige levensavond hebben.
Het werk aan de gezangen kwam in 1956 beter op gang door Smeliks relatie met
de toenmalige jonge protestantse dichters. Hij was er van het begin af van overtuigd
geweest dat een goed liedboek alleen met de hulp en inbreng van dichters tot stand
zou kunnen komen en het toetreden van een aantal van hen tot de commissie leidde
tot een nieuw elan. Smelik zat voor bij de talloze vergaderingen die meest in Utrecht
werden gehouden. Hij leidde met vaste hand en zeer duidelijke opvattingen. Diep
waren die geworteld in zijn eerbied voor het Schone. Jazeker, met een hoofdletter!
Net als Van der Leeuw geloofde hij in een innige relatie tussen het Heilige en het
Schone, al wist hij evenzeer dat het Heilige nooit in het Schone kan opgaan, dat
het er altijd nog een eeuwigheid boven uitgaat. Hij had in zijn gereformeerde jeugd
ervaren wat een afschuwelijk gevaar er schuilt in sen-
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timentele kitsch en gemakkelijke cliché's. Maar hij besefte anderzijds dat een liedboek
volstrekt niet de individuele expressie van individuele emoties mag zijn. Kortom, hij
kende alle voetangels en klemmen die gezaaid liggen op het pad der kerkelijke
kunst.
Hij had daarbij zijn kleine parti-pris, eigenaardige respesten voor bepaalde vormen
en voorwerpen van schoonheid. Dat was in het algemeen zo, leerlingen hebben
verteld hoe woedend hij werd als ze de Zweedse roman Gösta Berling niet hadden
gelezen (hij zou er zelfs een student om hebben laten zakken, maar dat geloof ik
niet). In het kader van het Liedboek waren er ook enkele dingen die absoluut
moesten. Om een enkel voorbeeld te geven, de Middeleeuwse hymne Dies irae
moest er absoluut instaan, anders was, zo stelde hij verbeten vast, het boek niet
af. Een algemene positie die wel eens tot kleine botsingen leidde was zijn snelle
afkeer en irritatie bij liederen die zouden kunnen zwemen naar Maria-verering en
überhaupt bij alles wat ook maar enigszins een religieus-erotisch aspect zou kunnen
hebben. De bijdrage die hij zelfleverde is sterk geestelijk en ethisch ingesteld. Zij
bestaat uit elf oorspronkelijke liederen en negen vertalingen, waaronder vijf uit de
kring van Blumhardt. Bijbelse theologie en ethiek, geestelijke bezieling en practische
inzet zijn daarin typerend. Zijn gezangen hebben iets strengs, hoekigs, met korte
regels, staccato, helder als metaal. En toch was het juist Smelik die de vermaarde
passage uit het Hooglied over de komende bruidegom omzette in een lied, maar
dan wel klassiek vergeestelijkt.
Het Liedboek kwam tenslotte af. Het nam jaren en dat terecht want zulke grote
zaken moeten niet overhaast geschieden. Maar daar waren ook jaren bij van praten
en onderhandelen en compromissen sluiten, vooral toen de hele onderneming
oecumenisch moest worden verbreed. Dat was natuurlijk prachtig maar het
betekende wel dat in plaats van musische criteria nu veel meer dogmatische en
traditionele maatstaven moesten meetellen. De participanten in het geheel, de
Gereformeerde Kerken, de Lutherse Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de
Remonstrantse Broederschap hadden allemaal hun eigen opvattingen over
schriftgetrouwheid, recht- en vrijzinnigheid, kerkelijk gebruik en meer zulke zaken
en al die meningen moesten nu eenmaal gerespecteerd worden.
Smelik was daarvoor niet de geschiktste man en tenslotte gaf hij de
voorzittershamer over aan ds. A.W. Lazonder, die al jaren de wijze geduldige
secretaris van de Hervormde commissie was geweest. Maar het blijft een feit dat
de tot standkoming van het Liedboek voor de Kerken in 1973 toch
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in de eerste plaats aan Smelik te danken was. Het was zijn vaste geloof en de diepe
band tussen vorm en inhoud, tussen kunst en religie, die het maakte tot wat het
was. Het werk aan het Liedboek was als het ware de kroon op Smeliks loopbaan.
Het liep nog ver over zijn emeritaat heen. Want al in 1967 had hij zich terug
getrokken, was van het Amsterdamse bovenhuis in de Van Eeghenstraat verhuisd
naar een boerderij in Bergeyk in Noord-Brabant en daar kwam hij alleen nog vandaan
om de werkzaamheden van het Liedboek te voltooien en verder vele zondagen om
te preken in allerlei protestantse gemeenten, want dat deed hij graag. Maar hij had
nu de tijd om zich weer te wijden aan zijn kunst en het was vooral de muziek die nu
zijn volle aandacht kreeg. Hij had altijd een speciale bewondering gehad voor de
liedkunst. Wolf en Mahler behoorden tot zijn meest bewonderde componisten en
hij was goed bevriend met Leon Orthel. In Bergeyk begon hij met het componeren
van liederen op teksten van dichters als Rilke en Nijhoff. Hij vond daarin een diepe
voldoening en voorzover een leek als schrijver dezes mag oordelen (die ze hoorde
zingen door de sopraan Margreet van Gunsteren) zijn het ook zeer geslaagde
composities, die, en dat mocht men van Smelik ook verwachten, die immers een
dienaar van het Woord was, alle recht deden aan de tekst.
Tot het laatste toe bleef Smelik helder en actief. Onverwacht werd hij op 14 februari
1985 getroffen door een hersenbloeding, geraakte in een coma en stierf een week
later.
Hoe zal hij voortleven in de herinnering? Een strenge man, een milde man? Niet
een makkelijke man, een droge en soms wat bitse humorist. Niet een man voor
prietpraat en kleine gezelligheid, nee, een gedrevene, een profeet maar door zijn
practische humaniteit een erg priesterlijke. Een dominee op zijn best, een pastor
die met grote tederheid mensen kon begeleiden. Een dienaar van het Heilige. Dat
was zijn bezieling, ook als musicus, ook als dichter. Een dienaar van het Woord,
dat volstrekt met een hoofdletter moest. Hij bleef, zoals gezegd, tot op hoge leeftijd
graag preken. Toen hij drieëntachtig was schreef hij me: ‘Vanmorgen en vorige
week heb ik kunnen dienstdoen in de kerk, wat ik toch altijd nog als mijn bestemming
zie, zo lang er nog mensen zijn die naar me willen luisteren. De bijbel werkt altijd in
je door en krijgt steeds andere aspecten als je ouder wordt en als je het leven van
jezelf en anderen verwonderd ervaart.’
J.W. SCHULTE NORDHOLT
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Noten
In deze levensschets is de nadruk gelegd op het litteraire aspect van Smeliks leven.
Een biografie in een theologisch kader zou een andere kleur moeten hebben en
natuurlijk door iemand anders geschreven moeten worden. Een bibliografie van
Smelik is te vinden in het boek Ethiek als waagstuk. Opstellen aangeboden aan dr.
E.L. Smelik, emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam. Uitgeverij
G.F. Callenbach, Nijkerk 1969. Bij zijn overlijden verschenen enkele korte artikelen
over Smelik: van G.H. ter Schegget in Woord en Dienst, 30, maart 1985; J. Geursen
en F.O. van Gennep in In de Waagschaal, 9 maart 1985; J.W. Schulte Nordholt in
Trouw, 26 februari 1985; F.O. van Gennep in Nederlands Theologisch Tijdschrift,
39, nr. 3, p.231-235. Vooral aan dat laatste voortreffelijke stuk heb ik veel ontleend,
met grote dank.
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Garmt Stuiveling
Stroobos 21 december 1907 - Hilversum 11 mei 1985
In 1936 leerde ik Stuiveling kennen bij gelegenheid van de internationale
Erasmusherdenking te Rotterdam. Mede doordat onze wegen elkaar daarna
herhaaldelijk kruisten betekende dit het begin van een vriendschap die bijna een
halve eeuw zou duren. In die jaren leerde ik hem bewonderen om zijn veelzijdige
activiteiten en zijn werk, maar niet minder om zijn menselijke eigenschappen: zijn
hartelijkheid en hulpvaardigheid, zijn openheid en oprechtheid, zijn
rechtvaardigheidsgevoel en zijn volkomen integriteit.
Veel over zijn vroeger leven heeft hij mij in de loop van de jaren verteld.
Garmt Stuiveling droeg de naam van zijn grootvader, eert kleine boer uit het
Groningse Stroobos, en blijkbaar een ondernemend man: hij was tevens
meubelmaker, posthouder en eigenaar van een ‘jachtweide’ of herberg, en hoewel
hij alleen maar lager onderwijs genoten had werd hij mettertijd secretaris van drie
waterschappen, wat hij tot op hoge leeftijd zou blijven. Zijn zoon Pieter liet hij een
opleiding voor onderwijzer volgen, voor de kleine man toen de aangewezen
mogelijkheid om begaafde kinderen de maatschappelijke ladder op te helpen. Die
andere mogelijkheid, het predikambt, kwam niet in aanmerking: het gezin was
onkerkelijk en erkende slechts het gebod van eigen geweten.
Met betrekking tot zijn landelijke afkomst placht Garmt Stuiveling een herinnering
op te halen uit Roemenië, waar hij in 1964 de VVL vertegenwoordigd had. Bij een
bezoek aan een studententehuis werd hij, de professor uit het ‘kapitalistische’ kamp,
door enkele onwelwillende studiosi die daar rondliepen aangeklampt. Tijdens het
gesprek in het Duits liet iemand uit de groep zich op agressieve toon ontvallen: ‘Mijn
vader was een boer!’, waarop hij ten antwoord kreeg: ‘Mijn gróótvader was een
boer, mijn vader was onderwijzer en... uw zoon zal wellicht eenmaal professor zijn!’
Geografisch waren de Stuivelingen nog net Groningers, maar zij woonden op een
steenworp van de provinciegrens en zoon Pieter zou aan de andere kant daarvan
zijn carrière maken, in het nabijgelegen Buitenpost. In Naarden was hij zijn loopbaan
bij het onderwijs begonnen. Op dertigjarige leeftijd trouwde hij met de stad-Groningse
Johanna Rebekka Tiel; zij was vrijzinnig protestants en lid van de Hervormde kerk,
haar man was uitgesproken onkerkelijk en daarbij overtuigd lid van de jonge SDAP.
Op
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partijvergaderingen te Naarden leerde hij Herman Gorter kennen die daar voorzitter
was.
In 1907 werd hij, door een akte-Duits daartoe bevoegd, belast met de leiding van
de rijks-normaallessen die in het Friese Buitenpost waren gevestigd. Omdat daar
nog geen passende woning beschikbaar was, vestigde het kleine gezin van Pieter
Stuiveling - er was reeds een dochtertje van enkele jaren - zich voorlopig in zijn
geboortedorp Stroobos, waar Garmt op 21 december geboren werd. Na enkele
maanden kon een huis in Buitenpost worden betrokken, en daar groeide de jongen
op. Niet al te voorspoedig, want hij was zwak en veel ziek, een jarenlange bron van
bezorgdheid voor zijn ouders. Door zijn veelvuldige bedlegerigheid werd het lezen
zijn voornaamste bezigheid, en dit bleef zo toen hij eindelijk de kinderziekten te
boven was.
De dorpelingen spraken overwegend Fries, afgezien van de geïmporteerde
notabelen. Met hun kinderen trok de jongen meer op dan met de echte dorpsjeugd,
waarvan hij de taal wel leerde maar niet best sprak. Nieuwe aanleiding tot
verwondering over meertaligheid binnen één natie kreeg hij, toen tijdens de eerste
wereldoorlog Vlaams en Frans sprekende Belgische vluchtelingen naar Nederland
kwamen en ook in de noordelijke provincies werden opgenomen. Een gedeelte werd
in Buitenpost ondergebracht; zijn moeder maakte deel uit van het opvangcomité,
zodat hijzelf de gelegenheid kreeg, met Belgische kinderen in contact te komen. Hij
werd getroffen door de tweetaligheid, niet ongelijk aan de situatie in Friesland, maar
ook door de eigen aard van het Vlaams. Deze jeugdindrukken hebben aanzienlijk
bijgedragen tot zijn latere gevoel van betrokkenheid bij Belgische taal- en
cultuurproblemen.
Het middelbaar onderwijs volgde hij aan de Rijks-HBS te Groningen, waar hij
familie had wonen; per trein reisde hij op en neer. Hij blonk opmerkelijk uit in de
exacte vakken en een loopbaan in deze richting zou voor de hand gelegen hebben,
maar zijn belangstelling ging ook uit naar het sociale en kunstzinnige; met name de
lessen in geschiedenis en Nederlands boeiden hem. In die tijd sloot hij zich aan bij
de socialistische jeugdbeweging, waar hij al spoedig een leidende plaats innam. Hij
kwam er onder de indruk van de dichtbundeltjes van Adama van Scheltema, een
bewondering die wel afnam toen hij eenmaal Gezelle in handen kreeg; diens
gedichten werden een openbaring voor hem.
Hij hield van lezen en verslond rijp en groen, maar hij herinnerde zich later dat
zijn grote liefde voor de literatuur een registreerbare geboorteda-
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tum had. Toen hij 1922 de paasvakantie bij vrienden van zijn ouders te Haarlem
doorbracht, viel hem daar de Max Havelaar in handen. ‘Lezende, toen des avonds,
onderging ik voor het eerst de sensatie dat een boek een stuk mensenleven is. Ik
vergat volledig dat de schrijver al bijna veertig jaar dood was, en de besproken
situaties meer dan zestig jaar terug lagen; zo lang ik las, was alles actualiteit,
onmiddellijke en dwingende werkelijkheid. Want niet alleen beschreef dit boek
personen en toestanden met een voor mij totaal nieuwe zintuiglijke kracht van taal,
maar vooral deed het een beroep op in mijzelf aanwezige gevoelens van
verontwaardiging en verzet. Het was niet enkel de geïdealiseerde figuur van Max
Havelaar, die mij trof, het was misschien nog het meest de afschuw van officiële
1
machtsverhoudingen die gelijk staan met gesanctioneerd onrecht.’
Er was een schoolclub voor toneel, literatuur en welsprekendheid onder leiding
van de geavanceerde tekenleraar J.G. Jordens. Naast tekenen bracht deze zijn
leerlingen andere kundigheden bij als daar waren het knippen van silhouetten, het
aquarelleren, het vervaardigen van hout- en linoleumsneden en zelfs het etsen. In
de schoolvereniging droeg hij de jonge Stuiveling op, improviserend te spreken. Het
lukte, en aldus werden de eerste schreden gezet op een pad dat hem tot eenzame
hoogten zou voeren.
Jordens heeft veel betekend voor zijn begaafde leerling. Hij introduceerde hem
in De Ploeg, een vereniging van Groningse expressionistische schilders, waar op
dat moment ook een exemplaar in omloop was van Bezette stad van Paul van
Ostaijen. De vrije experimentele verzen en de expressieve typografie fascineerden
hem sterk maar zouden op zijn eigen ontwikkeling geen invloed hebben. Hij
bewonderde de bundel zoals hij ook het expressionisme van de jonge Marsman
bewonderde, maar toen hijzelf verzen ging schrijven hield hij vast aan
verworvenheden als eindrijm, sonnetvorm of strofenbouw met vaste regellengte.
Het typeert hem, dit open staan voor nieuwe denkbeelden met een sterke
gehechtheid aan traditionele waarden.
De contacten met Jordens en zijn kring vergrootten zijn inzicht in en liefde voor
de beeldende kunsten, waarvan hij in zijn werk blijk zou geven. In studentenbladen
toonde hij zich nog even een praktisch beoefenaar van de grafische kunsten; later
was hij alleen nog maar kunstverzamelaar. Ook van goede muziek genoot hij, hij
leerde pianospelen en verwierf zich, zij het in mindere mate dan bij de beeldende
kunsten, een zekere algemene ontwikkeling op dit gebied. Alles bijeen kreeg hij dus
al vroeg een brede cultuurhistorische vorming. Veel van zijn latere publikaties zouden
dan
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ook een uitgesproken cultuurhistorisch karakter krijgen met sociale inslag, hoewel
het hoofdaccent bleef liggen op het literair-esthetische en het menselijk-existentiële
aspect.
Als onbemiddeld maar vindingrijk scholier zag hij dan ook nog kans, zijn kamer
in te richten met zelfvervaardigd meubilair - vooral de boekenkast was zijn trots! en er wat bij te verdienen met een handeltje in postzegels, die hij goedkoop betrok
van een bediende in een boekhandel. Triviale details, inderdaad, maar ze wijzen
op een veelzijdigheid waardoor welhaast alle wegen voor hem open schenen te
liggen.
Hij koos voor de studierichting Nederlands, natuurlijk te Groningen. Het vereiste
aanvullende staatsexamen-alfa vergde twee jaar; hij slaagde in 1927, nadat hij zich
al in 1926 als student had laten inschrijven. Dat kon er nog wel bij, evenals zijn
politieke en aanverwante activiteiten. Toen al moet hij zijn omgeving verbaasd
hebben door zijn vermogen om uiteenlopende zaken naast elkaar aan te pakken
en tot een goed einde te brengen.
Bij het corps sloot hij zich niet aan. De vooroorlogse corpora waren
gezelligheidsverenigingen waarvan de sfeer hem niet lag, ook al had hij over
voldoende middelen beschikt voor deze kant van het studentenleven. Dit nu was
niet het geval, hij moest studeren van een renteloos voorschot. De Stuivelingen
waren onbemiddeld en moesten hard werken om op een redelijk niveau rond te
komen, zeker toen de normaalschcool van Buitenpost werd opgeheven en de vader
plaatselijk schoolhoofd moest worden om er te kunnen blijven wonen. Enkele
vakantiereisjes naar Duitsland en België kon het gezin zich vooroorloven; de
indrukken van Harz en Ardennen waren overweldigend geweest voor de jeugdige
bewoner van het vlakke land, die zich later levendig kon voorstellen hoe Jacques
Perk zich bij Laroche in een machtig berglandschap gewaand had. Gelukkig was
hem een langer leven beschoren, waarin hij nog veel verre landen en werelddelen
zou kunnen bezoeken.
Aan de Groningse faculteit doceerde slechts één hoogleraar de Nederlandse taalen letterkunde: tot zijn kandidaatsexamen prof. Kluyver, daarna prof. Overdiep. Het
accent kwam dus op de taalkunde te liggen, terwijl de literatuur voornamelijk beperkt
bleef tot de oudere. Beatrijs en Reinaert bewonderde hij en ook figuren als Coornhert,
Vondel en Busken Huet. Zijn belangstelling ging verder uit naar de Tachtigers, en
als aankomend boekenverzamelaar sloeg hij een goede slag toen hij de eerste
negen jaargangen van de Nieuwe Gids bij een Groningse antiquair kon kopen. In
die goede oude tijd was geschiedenis - in Groningen gedoceerd door
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prof. Gosses - nog een verplicht bijvak; Stuiveling wist zich op dit gebied een kennis
en inzicht eigen te maken waarvan hij later als literatuurhistoricus zou profiteren.
Daarnaast had hij het voorrecht, achtereenvolgens colleges in de wijsbegeerte te
2
kunnen volgen bij Heymans en bij Polak, wier opvattingen omtrent ethiek en redelijk
denken hem aanspraken. Een filosoof in engere zin werd hij evenmin als een echte
historicus, maar beide gebieden hadden zijn duurzame belangstelling.
Terwijl de student Stuiveling zich voorbereidde voor tentamens en examens
ontplooide hij tevens zijn organisatorische kwaliteiten. In zijn dorp leidde hij de
jeugdbeweging waarvoor hij ‘bonte avonden’ met Friese toneelprogramma's in elkaar
zette en ook propageerde hij er met succes de drankbestrijding. Hij schreef brochures
en gedichten, en wist als voorzitter de sociaal-democratische studentenclub SDSC
van een nietig groepje tot een bloeiende vereniging te maken, waarvoor hij
3
gerenommeerde inleiders benaderde. Hij bezocht congressen en redigeerde het
landelijke verenigingsblad Kentering; daarnaast zat hij in de redactie van het
algemeen-Groningse studentenblad Der Clercken Cronijke.
Het socialisme had hij van huis uit meegekregen, de geheelonthouding niet. De
rampzalige gevolgen van drankmisbruik op het platteland hadden hem aangegrepen;
in georganiseerd verband droeg hij met zichtbare resultaten bij tot de propaganda
voor abstinentie. Zelf bleef hij zijn leven lang geheelonthouder, wat hem in zijn latere
omstandigheden weleens voor lastige situaties plaatste. Overigens was hij in deze
geen fanaticus en kon hij, naar hij eens zei, best de zon in andermans wijn zien
4
schijnen. Fanatisme paste niet in zijn karakter, al was zijn politieke stellingname in
die jaren radicaler dan later. In het bijzonder ging hem de propaganda voor
ontwapening ter harte; zijn onder de vlag van de Jeugdbond voor Onthouding
verschenen brochure Het vraagstuk van de vrede (1929) maakte bepaald opgang:
in 1931 verscheen zelfs een zesde druk, verkrijgbaar bij Geert van Oorschot te
Amsterdam, toen overigens nog geen uitgever maar blijkbaar wel drankbestrijder.
Het waren nog net de jaren van jeugdig elan, geloof aan de vooruitgang en
idealisme waardoor de socialistische generatie uit de jaren twintig beheerst werd.
Stuiveling zelf heeft daaromtrent als zijn mening te kennen gegeven, dat deze
periode omstreeks 1930 ten einde was omdat er met de massale werkloosheid en
het opkomende fascisme voor zulk optimisme geen aanleiding meer bestond. Zijn
belangstelling verplaatste zich van de maatschappelijke strijd naar de mens en diens
5
culturele achtergrond.
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Op de Groningse collegebanken ontmoette hij zijn komende levenspartner, die wel
uit een heel ander milieu stamde. Jkvr. Mathilde (‘Thilde’) van Vierssen Trip was de
dochter van een rechter uit Rotterdam, een in alle opzichten liberaal man die bevriend
was met de bankier Rudolf Mees en andere prominente Rotterdammers. Als
amateur-auteur had hij een welverdiend succes geoogst met de satyrische roman
De gelaarsde kat. Hij stamde uit het bekende Trippengeslacht maar was Groninger,
evenals zijn echtgenote die nog een schoolvriendin was van Geertruida Huizinga.
Daar laastgenoemde de moeder werd van Menno ter Braak kon het gebeuren dat
deze in zijn Rotterdamse vrijgezellentijd de familie Van Vierssen Trip geregeld
bezocht, hoewel hij er Stuiveling nooit ontmoette. Hij koesterde zijn reserves jegens
de aanstaande schoonzoon uit de jeugdbeweging; deze bracht van zijn kant een
gereserveerde waardering op voor de oudere, zo anders geaarde Ter Braak en voor
Forum. Later zou dit bijtrekken.
Inmiddels had de Groningse student als dichter enige naam gemaakt. Geïnspireerd
door de poëzie van Henriëtte Roland Holst en Gorter, die hij op bijeenkomsten van
de jeugdbeweging wel voordroeg, was hij begonnen. Het gebeurde dat spontaan
enkele versregels bij hem opkwamen die de kern werden van een gedicht, en bij
de uitwerking toonde hij zekere virtuositeit. De ten grondslag liggende emotie of
gedachte was ongetwijfeld echt, maar te veel leed zijn uitwerking aan de kwaal van
cliché, gekunsteldheid en reminescenties aan verwante dichters. Hoewel hij hier en
daar wel degelijk wist te treffen door een verrassende wending of suggestief beeld
was hij een typische poëta minor, een van de vele.
Omstreeks 1928 was hij tijdens een congres in aanraking gekomen met de dichter
Jan W. Jacobs, corrector bij de Arbeiderspers, die connecties had en hem
introduceerde bij de Socialistische Kunstenaarskring (SKK); in de Groningse afdeling
hiervan verzorgde hij bij de opening van een expositie de declamatie, reden waarom
hij tot zijn verbazing lid werd als... declamator. Door deze contacten leerde hij
Henriëtte Roland Holst kennen, toen deze een bundel werk van jonge talenten uit
deze kring wilde laten verschijnen met inleidende karakteristieken. Het werd de fraai
verzorgde uitgave Tijdsignalen (1929), met werk van Jan W. Jacobs, Jef Last, Freek
van Leeuwen en Garmt Stuiveling.
En daarmee was hij ingedeeld. Voortaan zou hij een plaats krijgen in de vrij
heterogene groep van de ‘jong-socialisten’. De medewerking aan deze bundel was
het begin van een blijvende vriendschap met de vereerde dich-
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teres, die hem bij iedere volgende ontmoeting met enige bezorgdheid placht te
vragen of hij nog wel gedichten schreef.
Hij deed dit steeds minder, maar in de jaren dertig was hij nogal produktief, te
beginnen met de grote bundel Elementen (1931). Veel karakteristieke gedachten
zijn al te vinden in deze jeugdbundel: de maatschappelijke taak, bezinning op leven
en dood, zijn liefde voor de natuur, voor het eigen land, de eigen provincie met ter
afwisseling spot met de dorpse bekrompenheid, en ook de hang naar het verre
onbekende. Opvallend is nog het cerebrale of zo men wil intellectuele element, dat
hem nu eenmaal eigen was. Bevat deze uitgave nog veel onrijp werk, in zijn latere
poëzie vinden we een proces van versobering dat heilzaam gewerkt heeft.
Toen Stuiveling in 1932 cum laude zijn doctoraal had afgelegd trok hij de
consequentie uit zijn beginselen; zijn gewetensbezwaren tegen de militaire dienst
werden erkend, en gedurende twee jaren werd hij voor burgerdienst aan het werk
gezet bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag. Daar liet dr. Ph. J.
Idenburg hem de uitkomsten bewerken van een legertest voor recruten. Het resultaat,
Intelligentieverhoudingen in Nederland, zou in 1935 in druk verschijnen, waarmee
hij voor de eerste en niet de laatste maal ongewild een rel ontketende: het
feitenmateriaal, op verschillende wijze in statistiek gebracht, toonde onder meer
aan dat in de zuidelijke provincies het laagst gescoord werd, in het westen het
hoogst. Dit nu viel niet overal in goede aarde.
In 1932 kreeg Stuiveling de literaire rubriek te verzorgen van Tijd en Taak, het
nieuwe religieus-socialistische weekblad van ds. W. Banning. Om het eerste aspect
behoefde hij zich niet te bekommeren, om het tweede nauwelijks. Hij wees namelijk
iedere vorm van dogmatiek af en erkende, dat de oude esthetische normen in iedere
maatschappij hun geldigheid bleven behouden. Principieel streefde hij naar een zo
groot mogelijke objectiviteit; dat deze in absolute zin onbestaanbaar was wist hij
ook wel, maar het nastreven ervan was in overeenstemming met de op feiten
gebaseerde wetenschappelijkheid van de literatuurhistoricus. Oversteegen zag dan
ook terecht een nauwe samenhang van Stuivelings kritische beginselen met zijn
6
wetenschappelijke gerichtheid; voor zijn kritische praktijk zou ik daar zijn didactische
begaafdheid aan willen toevoegen. Het gevolg was natuurlijk dat het typisch
socialistische in zijn kritieken - hij was nu eenmaal ingedeeld - geen grote rol meer
speelde. In 1936, dus na enkele jaren praktijk, zou hij schrijven: ‘Een slechte
socialistische roman verrijkt
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zo min de romankunst als het socialisme, en de theorie en praktijk dergenen, die
de critische normen verlagen zodra de strekking hun sympathiek voorkomt, vormen
een culturele valse-munterij, waartegen niet scherp genoeg stelling kan worden
7
genomen.’
Zijn nevenwerkzaamheden als criticus zou hij jarenlang blijven vervullen, waardoor
hij meteen terdege op de hoogte bleef van de nieuwe literatuur en andere publikaties.
Hij las de boeken goed, situeerde ze in breder verband, waarna hij zijn bevindingen
formuleerde in een voor ieder begrijpelijke taal en behalve zijn oordeel ook goede
informatie gaf. Dat oordeel kon, bij alle welwillendheid, scherp of negatief uitvallen
en dat liet hij dan blijken ook. Dat hij zich hiermee niet minder dan Ter Braak de
nodige vijandschap op de hals haalde, bracht hem niet van de wijs: eerlijkheid stond
voorop.
Nadat hij zich op zijn noordelijke buitenpost buiten de literaire stromingen van de
dag om had ontwikkeld, begon hij nu ook landelijke bekendheid te krijgen. Dit werd
bevestigd toen hij in 1932 voor Den Gulden Winckel geïnterviewd werd door G.H.
's-Gravesande en rekenschap aflegde van zijn dichterlijke en wetenschappelijke
ontwikkeling. Tevens gaf hij daarbij een kritische visie op het zijns inziens wat
ingeslapen socialisme; hij vond bij de massa een ongemotiveerd geloof aan de
verworvenheden en een dito vertrouwen dat men op de goede weg was - een leven
8
in illusies. Hij brak in deze tijd met de partij die hij in menig opzicht niet meer kon
volgen, maar hield zich buiten sectarische splinterpartijtjes. Wel maakte hij in zijn
Haagse tijd en daarna werk van de Jongeren-Vredesactie.
In de residentie kwam hij in contact met Ter Braak; zij ontmoetten elkaar bij
lezingen van de Sociëteit voor Culturele Samenwerking, waar hij door Idenburg
geïntroduceerd werd. Zo had het bestuur de ‘algemeen leider’ van de jonge NSB
uitgenodigd om zijn beginselen uiteen te komen zetten. De kleine dictator-in-spe
kreeg het zwaar te verantwoorden, toen na elkaar Stuiveling en Ter Braak hem aan
de tand kwamen voelen, wat voor hen tevens het begin van hun toenadering was.
Weliswaar vond Stuiveling de spreker een warhoofd, maar hij onderkende het gevaar
dat van deze beweging uitging. Evenals Menno ter Braak zou hij in de komende
jaren stelling nemen tegen deze nieuwe dreiging.
In Den Haag voltooide hij ook zijn dissertatie Versbouw en ritme in de tijd van
Tachtig, die hem bij de promotie (1934) een cum laude zou opleveren. Als dichter
had hij zich steeds geïnteresseerd voor ritmisch-metrische pro-
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blemen; ofschoon zelf een traditionalist experimenteerde hij met een vrijere ritmiek
zoals hij die ook in het latere werk van de Tachtigers aantrof. Misschien wel
geïnspireerd door zijn werkkring bij het CBS verwerkte hij zijn bevindingen in
statistische tabellen. Deze vers-technische studie kreeg tevens een literairhistorisch
karakter door de chronologische behandeling en de biografische inleidingen op de
behandelde dichters, waarbij hij zich niet tot vage algemeenheden beperkte. Hij zag
dat er eigenlijk niet zo heel veel over de tachtigers bekend was en dat er te veel
tegenstrijdige opvattingen bestonden, die nader onderzoek vereisten. Hij ging dan
ook de materie geheel zelfstandig onderzoeken.
In deze Haagse episode had hij via een relatie voor geruime tijd het Perkarchief
onder zijn beheer gekregen, en ook daaruit bleek hem hoe belangrijk het
feitenmateriaal uit de authentieke bronnen was; dit bracht tevens de noodzaak met
zich mee van een kritisch wikken en wegen met betrekking tot de betrouwbaarheid
van dit materiaal. Zo kwam hij op het terrein waarop zijn grote kracht bleek te liggen,
dat van de literatuur-historicus.
Hem op deze plaats als zodanig geheel te volgen is ondoenlijk. In de bundel
Weerwerk, hem bij zijn emeritaat aangeboden, heb ik een (uiteraard toch nog
summiere) schets geplaatst over de betekenis van Stuiveling voor de studie der
9
Nederlandse letteren, waarnaar ik verwijs. Zijn voornaamste principes komen neer
op het volgende. Het kunstwerk vertegenwoordigt een esthetische waarde in zichzelf
en is daarom het belangrijkste studie-object, maar anderzijds kan het niet los gezien
worden van de mens achter dit werk en van de tijdsomstandigheden. Voor een goed
begrip is dus een uitgebreide kennis van feiten nodig, en daar mankeert nog veel
aan. Gevestigde opvattingen, napraterij en legendevorming hebben veel kwaad
aangericht. Voor het achterhalen van de juiste toedracht is daarom een kritische
bestudering van oorspronkelijke stukken en oorsponkelijke uitgaven gewenst, waarbij
tevens de opvattingen van tijdgenoten moeten worden betrokken, ook van de
kleinere. Wanneer nu het gevondene in strikt chronologische volgorde wordt
bestudeerd komt men tot een voorstelling, die de historische werkelijkheid nog het
dichtst benadert.
In Augustus 1935 vond te Rotterdam het huwelijk van Garmt en Thilde plaats, de
mesalliance van het jaar. Overal werd gepraat over de receptie in de tuin van de
villa in de Parklaan, waar een samentreffen plaatsvond van familie, notabelen,
kunstenaars, socialisten, geheelonthouders, leden van
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de jeugdbeweging etcetera. Ik kende de Stuivelingen toen nog niet, maar zelfs als
Rotterdammer van geen der genoemde categorieën kreeg ik de zaak van
verschillende zijden te horen. Meewarig of gnuivend roddelde men nog enige tijd
over een stap, die een ongekend gelukkige verbintenis voor het leven zou worden.
Hoe vreemd dit bij zo'n drukbezet bestaan mag klinken, zijn gezin (er werden drie
dochters en één zoon uit het huwelijk geboren) zou voor Stuiveling altijd de eerste
plaats innemen.
De nieuwe en achteraf definitieve woonpaats werd Hilversum. Hij werd benoemd
aan het pas opgerichte Nieuwe Lyceum, school voor neutraal bijzonder onderwijs.
Eigenlijk waren scholen van dit type - prof. R. Casimir was er de grondlegger van bij voorstanders van het openbaar onderwijs als de Stuivelingen niet populair; terecht
of ten onrechte droegen ze het etiket van standenschool, maar ze ontwikkelden
zich vaak tot voortreffelijke opleidingsinstituten met een goede sfeer. Aanvankelijk
was de financiële basis door het geringe aantal lesuren bepaald smal, maar dit
verbeterde met het jaar. Stuiveling was van nature een optimist en tevens een realist;
met zijn publikaties, lezingen en wat dies meer zij verwierf hij zich voldoende
neveninkomsten, al waren het afzonderlijk geen al te lucratieve bezigheden. Bij het
groter worden van zijn schooltaak hield hij, zo nodig in samenwerking met anderen,
deze activiteiten vol. Met het oog op het onderwijs ontstonden toen de zogenaamde
Bongerdboekjes.
Als docent bleek hij voortreffelijk; door zijn activiteiten buiten de wereld van het
onderwijs had zijn horizon zich aanzienlijk uitgebreid, wat zijn kwaliteiten als leraar
zeer ten goede kwam. Aan de andere kant gold hij door zijn toenemende bekendheid
als een levende reclame voor het lyceum. Een wereldvreemde ‘schoolmeester’ werd
hij niet, en als man van de wetenschap evenmin een wereldvreemde kamergeleerde.
In deze tijd werd hij door een toeval, het lezen van een brief, geïntrigeerd door
de typische kamergeleerde Erasmus, wiens sterfdag in 1936 herdacht zou worden
in een weinig Erasmiaanse wereld. Hij verdiepte zich in veel primaire en secondaire
literatuur en vormde zich van humanist een verantwoord beeld, dat hij uitwerkte in
een drama in verzen. Dit ‘spel van het humanisme’ werd opgedragen aan de
dichteres van Thomas More. Dichterlijk bleef het vlot berijmde werk ten achter bij
dit voorbeeld, waarin veel persoonlijke achtergronden verwerkt waren, maar in één
opzicht werd het overtroffen: het werd een levendig en speelbaar stuk. In een zestal
taferelen voltrekt zich de vereenzaming van een beroemd en gevierd man in een
wereld van losbarstend fanatisme.
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Dat het inderdaad op het publiek overkwam bleek uit de galavoorstelling door
studenten op 30 oktober 1936 in de Grote Schouwburg te Rotterdam, waar de door
zijn huwelijk veelbesproken jongeman uit het hoge Noorden meteen aan de
Maasstedelingen toonde wat hij waard was. In latere jaren zou het spel nog enige
malen op de planken komen, maar hoewel de auteur zich, met niet meer dan
amateuristische toneelervaringen, een bekwaam dramaturg getoond had bleef het
bij dit ene experiment.
Persoonlijke betekenis had deze dramatische eruptie overigens wel. Bij alle
verschillen herkende Stuiveling in Erasmus een verwante figuur: een man van de
vrede die in een barbaarse tijd vrijheid behoefde om te kunnen werken, een man
van formidabele werkkracht die de wereld met zijn geschriften van dienst wilde zijn,
een individualist die zijn tijd met wijze humor kritisch te lijf ging, een geleerde die
de twijfel kende en zelfstandig de dingen onderzocht, waarbij hij zo mogelijk op de
oudste bronnen terugviel. Het stuk werd dan ook niet gedragen door een
socialistische maar door een humanistische idee.
De auteur, die zijn politieke overtuiging natuurlijk trouw bleef, zou met zijn werk
steeds meer getuigen van een algemeen humanistische gezindheid en van zijn
verbondenheid met de westerse cultuur. We vinden dit laatste ook in het dichtstuk
Bij Vondels feest uit het herdenkingsjaar 1937, waaruit bezorgdheid voor de
bedreigde culturele waarden spreekt. De manifestaties van het Kunstenaarscentrum
voor Geestelijke Weerbaarheid, een nogal in vergetelheid geraakte organisatie
waarvan hij voorzitter was, hadden nadrukkelijk ten doel, deze culturele
verworvenheden te stellen tegenover de oprukkende waanideeën.
Volop activiteiten dus in die vooroorlogse jaren, en steeds weer nieuwe plannen.
Het Perkarchief bleef hem bezighouden nadat hij in 1935 met De Nieuwe Gids als
geestelijk brandpunt een nieuwe visie op Tachtig had gegeven, gebaseerd op
nuchtere feiten, en de campagne tegen legendevorming wilde hij graag voortzetten.
In 1937 werd hij benaderd door Greshoff, de onvermoeibare invloedrijke promotor
van jong talent, die bovendien geïnteresseerd was in authentieke documenten uit
het verleden, ‘documents humaines’ zonder literaire pretenties maar met het
persoonlijke accent van echtheid. Als redacteur van Groot-Nederland wilde hij voor
zulke getuigenissen graag plaats inruimen.
Het contact met Greshoff in Brussel heeft Stuiveling verder in deze richting
gestimuleerd. Spoedig kwamen uitgaven tot stand als de correspondentie
Vosmaer-Perk, en zelfs die tussen Vosmaer en Kloos. Na de
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dood van laatstgenoemde slaagde hij er zowaar in, de toestemming van diens
militante weduwe te krijgen.
Het was op aanbeveling van Greshoff dat hij in 1939 toetrad tot de redactie van
De Vrije Bladen, die toen al in cahiervorm verschenen. Zijn mederedacteuren waren
de kunstcriticus Jos. de Gruyter en Menno ter Braak. De verhouding met deze was
steeds beter geworden, de onderlinge waardering toegenomen. In de zomer van
1939 waren beiden betrokken bij de huldiging van Thomas Mann in Den Haag, een
initiatief van genoemd Kunstenaarscentrum.
In hetzelfde jaar was Stuiveling op voordracht van De Vooys benoemd tot
privaatdocent voor de moderne Nederlandse letteren aan de Rijkuniversiteit te
Utrecht. In zijn openbare les Het boek als vraagstuk bracht hij, lang voor het bestaan
van Merlijn, het probleem van de benaderingswijzen ter sprake. Hij begon nu ook
zijn medewerking aan de bekende Schets van De Vooys, die hij up to date bracht.
Dat het bruikbare boekje hem meer ellende zou bezorgen dan al zijn overig werk
bij elkaar, wie had dat toen kunnen voorspellen?
En dan was daar nog Multatuli. Eigenlijk had hij zich ondanks zijn jeugdliefde voor
de Havelaar niet uitvoeriger met hem beziggehouden dan de gemiddelde student
in de letteren. Hij bezat de Garmond-editie van de Werken maar had zich meer
gespecialiseerd in de problemen rondom Tachtig. Toen hij evenwel in 1937 een
radiovoordracht moest houden ter herdenking van Dekkers sterfdag, bleek hij terdege
10
op de hoogte, en toen hij kort daarop De man van Lebak recenseerde bleek hij
goed ingewerkt en kon hij de vraag opwerpen, waarom men niet meer documentatie
had gezocht over Douwes Dekker als ambtenaar, en over de Indische ambtenaar
11
in het algemeen.
Het leidde tot een schriftelijk contact met Du Perron, en na diens terugkeer in
patria (najaar 1939) tot een ontmoeting in het Multatulimuseum, waaruit een
vriendschappelijke samenwerking resulteerde. Plannen voor een editie van het
verzameld werk begonnen vorm aan te nemen.
Het idee voor zo'n uitgave stamde eigenlijk via Ter Braak van de jonge uitgeverij
12
Becht. Deze had succes gehad met de populaire Vondeleditie (1937) van Verwey,
en bleek bereid iets soortgelijks te doen voor Multatuli, wiens ster dank zij de mannen
van Forum rijzende was. Ter Braak adviseerde, voor deze onderneming Du Perron
in te schakelen, en vanuit zijn post op Java reageerde deze even snel als positief.
Hij dacht aan een uitgave als die van Gide, werken met gelijktijdige brieven. In de
corresponden-
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tie hierover viel al dadelijk de naam Stuiveling.
Maar bij deze uitgever kwam van het idee niets terecht, en pas in 1939 ontstonden
dank zij Du Perron nieuwe initiatieven voor een door hem met Stuiveling te verzorgen
meerdelige uitgave, waarvoor de praktische Stuiveling een voorlopig plan opzette.
In 1940 vond Du Perron de uitgeverij Contact bereid, de onderneming te realiseren.
Aan Ter Braak schreef hij over de prettige samenwerking met Stuiveling, die
13
realistisch in het zakelijke gebleken was, en kameraadschappelijk daarbij.
Inderdaad, deze twee mannen bleken elkaar van hun eerste contact af te liggen.
En aan te vullen! De basis voor een volledige Multatuli was gelegd, en Stuiveling
was al even enthousiast als zijn nieuwe medewerker. Begin april kwam het met
Contact tot een voorlopige overeenkomst voor een uitgave in twaalf delen, binnen
vijf jaar te verschijnen.
Want ook in deze dreigende tijd ging het leven gewoon door, terwijl er plannen
werden gemaakt voor de komende maanden en jaren. Nu en dan was er groot alarm
en werden militaire verloven ingetrokken: ook dàt wende. Ik woonde in die maanden
tijdelijk in Hilversum waar ik Garmt vaak bezocht, zo ook op die avond van de 9de
mei, toen zijn gezin met het oog op de komende pinksterdagen al naar zijn
schoonouders te Rotterdam vertrokken was. Wij waren beiden ongerust en maakten
elkander wijs dat het ook nu wel zo'n vaart niet zou lopen en dat Nederland de dans
nog best kon ontspringen, maar wij spraken ook over vakaangelegenheden zoals
de samenstelling van de Multatuli-uitgave, waar hij vol van was...
Enkele uren daarna brak de hel werkelijk los. Na een eenzame fietsreis in de
vroegte wist Stuiveling de zijnen te Rotterdam te bereiken, en daar maakte hij het
oorlogsgeweld wel van zéér nabij mee. De omgeving van de Parklaan bleef nog net
gespaard, maar enkele honderden meters verder begon de ravage al. Geschokt,
als een ouder geworden man, keerde hij met zijn gezin naar Hilversum terug. Bij
alle verdere ellende vernam hij ook nog het noodlottige einde van Ter Braak en Du
Perron.
Aanvankelijk hernam het leven in Hilversum zijn normale loop. Stuiveling gaf zijn
lessen, werkte aan de publikatie van de Mathilde-handschriften en verzamelde zijn
voornaamste studies in de bundel Rekenschap, die in 1941 verscheen en
opgedragen was aan de nagedachtenis van zijn vrienden Ter Braak en Du Perron,
wat op dat moment bepaald uitdagend klonk. Spreekbeurten voor volksuniversiteiten
en dergelijke hield hij in die eerste tijd ook nog, en bij het behandelen van onze
literatuur kon hij zijn gehoor
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zonder openlijke toespelingen op het heden positief beïnvloeden in deze dagen van
nationale malaise. Dit werd niet helemaal begrepen door een vaste bezoeker van
de voorste rij, die hem overal nareisde maar geen onvertogen woord te horen kreeg.
In die tijd werkte hij hard aan de opdracht Een eeuw Nederlandse letteren, waarin
misschien voor het eerst de scheiding tussen Noord en Zuid werd opgeheven. Het
boek kreeg in verband met de Kultuurkamer, waarvan hij zich verre hield, het jaartal
1941 mee, hoewel het in 1943 verscheen.
Volkomen onvoorziene gevolgen zou een zaak uit 1942 hebben. De Vooys had
van Wolters bericht ontvangen, dat de Schets aan een herdruk toe was, maar dat
joodse schrijvers op last van de autoriteiten moesten worden geschrapt. Dit laatste
weigerde hij met beslistheid. Na nieuwe onderhandelingen zou het boekje mogen
verschijnen, mits joodse auteurs als zodanig werden aangeduid. Aan de mogelijkheid
van een verhoogd risico voor de betrokkenen werd eigenlijk niet gedacht, de joodse
afkomst van bepaalde schrijvers was algemeen bekend en De Vooys, die de
verantwoordelijkheid voor de onderneming droeg, voelde het als een uitdaging dat
aldus het joodse aandeel in onze cultuur vermeld werd. Het heeft dan ook geen
noodlottige gevolgen gehad, maar het bleef een concessie. Een beslissing moest
echter genomen worden, en wel onder de omstandigheden anno 1942; met
bestaande leerboeken werd in die tijd nogal gemanoeuvreerd om erger te voorkomen;
soms werden hele passages uitgesneden.
Zo goed en kwaad het ging bleef Stuiveling voortwerken, maar niet altijd rustig.
Al was hij niet de man voor gewelddadige of gewaagde avonturen, hij was
contactpersoon voor illegale groepen als Je Maintienderai, en terwijl zijn gezin ook
nog door ziekten geteisterd werd moest hij meermalen de nacht elders doorbrengen.
Voor de machthebbers was hij een verdachte figuur, maar gelukkig ontsprong hij
de dans.
Na de bevrijding kon hij uit de schaduw treden en werd hij spoedig alombekend. Hij
werd benoemd in de Raad van Beroep voor de Zuivering bij de radio en op voordracht
van de voormalige illegaliteit, tot lid van de Hilversumse Noodraad. Na het herstel
van de democratie bleef hij gemeenteraadslid tot 1962. Hij verrichtte dit werk altijd
met animo en had veel gezag in commissies voor onderwijs en culturele zaken.
Als raadslid vertegenwoordigde hij de PVdA, waarbij hij zich in 1946 onmiddellijk
had aangesloten. Hij deelde de wil tot vernieuwing uit die
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tijd, wat hij uitdrukte in het partijlied. Uit de slotwoorden ‘Vol vertrouwen gaan wij
bouwen aan de toekomst van ons land’ spreekt het gevoel van optimisme en
nationale verbondenheid dat het volk in 1946 nog bezielde. Hij wist aardig de
volkstoon te treffen; jammer voor hem en zijn partij hield de componist Guillaume
Landré dit maar enkele maten vol...
Tot de instellingen waaraan hij meebouwde behoorde het Humanistisch Verbond,
waarvan hij in 1946 medeoprichter was. Met zijn praktische zin droeg hij veel bij tot
de opzet, en bovenal maakte hij zich verdienstelijk bij het naar buiten brengen van
het humanistische woord. Door zijn relaties bij de radio bracht hij wekelijkse
uitzendingen tot stand, en de humanistische spreekbeurten waarmee hij het land
afreisde trokken altijd veel toehoorders. Naar zijn briljant betoog kon geluisterd
worden door meer zowel als minder ontwikkelden.
Ook maakte hij werk van de Multatuli-erfenis. Onder zijn leiding werd de vereniging
Het Multatulimuseum, waarvan het bezit zich in de hoofdstedelijke
universiteitsbibliotheek bevond, gereorganiseerd tot het Multatuligenootschap; de
oude vereniging van vaak zeer heterogene Multatulianen werd nu tevens een
wetenschappelijk centrum met als doel de Multatulistudie, het verzamelen van
documentatie, de voorbereiding van het verzameld werk en uiteindelijk de inrichting
van een museum met studiecentrum in het geboortehuis aan de Korsjespoortsteeg.
Tot 1982 heeft Stuiveling het genootschap geleid. In het bestuur heb ik lang met
hem samengewerkt en ervaren hoe gemakkelijk en effectief hij leiding gaf en
vergaderingen in de hand had, hoe hij de weg wist in ambtelijke doolhoven en hoe
hij in kleine kring een sfeer van vriendschappelijke verhoudingen wist te creëren.
Zijn werkzaamheden rondom Multatuli, lang niet zonder obstakels overigens, hebben
in het geheel van zijn levenswerk een heel bijzondere plaats ingenomen en
behouden.
Uit de grootscheepse onderneming van het Volledig werk, waarvoor Stuiveling
een klein team van medewerkers had gevormd, had Contact zich inmiddels
teruggetrokken, maar de pas begonnen uitgever Geert van Oorschot, van huis uit
met Multatuli opgegroeid, wist van doorzetten. Hem stond een editie voor ruime
hedendaagse lezerskring voor ogen, Stuiveling dacht meer aan een
wetenschappelijk-kritische tekstuitgave. Daar twee edities niet mogelijk waren werd
een compromis aanvaard, zodat de zaak van de grond kwam.
Veel medewerking kreeg hij van de conservator Henri A. Ett, een wat moeilijk
maar integer man, een autodidact met een fabelachtig geheugen.
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In openbare en particuliere archieven en bibliotheken kende hij de weg als geen
ander, en door systematisch speurwerk wist hij een ongekende hoeveelheid
documenten naar de oppervlakte te brengen, niet alleen over Douwes Dekker. Ook
in zijn latere functie van hoogleraar zou Stuiveling deze vertrouwde vriend steeds
inschakelen voor documentair onderzoek.
Krachtens merkwaardige wettelijke bepalingen had hij intussen als
gemeenteraadslid een groot deel van zijn hoofdbetrekking moeten prijsgeven en
alleen de gymnasiale afdeling mogen behouden. Dit werd gecompenseerd doordat
hij de leiding kreeg van de literaire uitzendingen van de Vara. Op de hem eigen
pakkende wijze hield hij boekbesprekingen en interviews en nam hij deel aan een
radioforum, tot dan een nog onbekende instelling.
Zijn boekbesprekingen leverde hij ook aan plaatselijke bladen van de Parool-groep.
Daarnaast kreeg hij samen met Van Eckeren en Ritter het maandblad Het Boek
van Nu te redigeren, in feite de na-oorlogse voortzetting van Den Gulden Winckel,
waarvoor hij tal van kritieken schreef. Hij kreeg meer redactieposten en werd in
1952 opgenomen in het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Met Vlaanderen waren zijn voor de oorlog begonnen relaties bijzonder hecht
geworden toen hij in 1946 zijn pleidooi kwam houden voor de Nederlandse taal, die
14
de cultuur van Noord en Zuid verbond. Dit gebeurde in een door de oorlog danig
gehavend gebouw; het was een initiatief van het Algemeen Museum voor het
Vlaamse Cultuurwezen te Antwerpen, dat ook als documentatiecentrum grote indruk
op hem maakte. Hij werd ovationeel toegejuicht toen hij zo metterdaad de waarde
van het ABN voor de cultuuroverdracht bewees.
In de nu komende jaren zou Stuiveling in België geregeld spreekbeurten vervullen,
tot in kleine plaatsen toe. In het zuidelijke buurland vond hij vrienden voor het leven
als de graficus Dille (reeds een jeugdvriend), de musicus Broecks, de vakgenoten
15
Schmook en Van Elslander, en vele anderen. Hij bezocht Elsschot, drong door tot
Streuvels en logeerde bij de familie van Maurits Sabbe, op wier verzoek hij het
beeldje aan het Minnewater onthulde. Zijn populariteit in Vlaamse kringen was
werkelijk enorm. Door zijn zuivere uitspraak en weloverwogen zinsbouw ervoer men
zijn taal als de juiste norm voor algemeen Nederlands, zoals toen meer en meer
werd nagestreefd.
De hoeveelheid werk die hij, alleen of in samenwerking, in die na-oorlogse tijd
verzette, is onvoorstelbaar. Van alle kanten werd een beroep op
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zijn medewerking gedaan, en hij kon zo'n verzoek niet gemakkelijk van de hand
wijzen. Wil men dit eerzucht noemen, dan was het wel die goede eerzucht die de
besten steeds bezield heeft om grote prestaties te leveren. Hij raakte in geestdrift
voor de projecten, achtte zich in staat ze aan te pakken en liet zich het werk
toeschuiven. De verzamelde werken van Gorter verschenen, daarna die van
Couperus; hij verzorgde tekstuitgaven, bloemlezingen, voerde het woord bij
herdenkingen, uitvaarten, vernissages en boekenweken, schreef studies en
recensies, maakte deel uit van jury's, van de Raad voor de Kunst, trad als voorzitter
op bij Conferenties der Nederlandse Letteren en was nauw betrokken bij de oprichting
van het Letterkundig Museum, waarbij profijt kon worden getrokken van zijn
ervaringen bij de Antwerpse zusterinstelling.
Niet in Utrecht (waar hij bij de opvolging van De Vooys gepasseerd werd na intriges
16
achter de schermen), noch in Groningen (waar men de leerstoel niet wenste te
splitsen), maar in Amsterdam begon hij zijn universitaire loopbaan. Omdat het zelfs
in academische kringen met het taalgebruik droevig gesteld was werd hij benaderd
voor colleges in de welsprekendheid, een leeropdracht die op zijn verzoek met
schriftelijk taalgebruik werd uitgebreid. Het nieuwe vak, dat hij ‘taalbeheersing’
noemde, moest van de grond af worden opgebouwd. Hij vond het een uitdaging en
ontwierp, samen met de hem voor deeltijd toegevoegde Aleida G. Schot een
programma voor colleges en practica, waar het correct spreken en schrijven van
de taal in verschillende situaties aan de orde kwam.
Het begon in 1950, en na een jaar werd de leeropdracht als geslaagd beschouwd
en omgezet in een buitengewoon professoraat. Toen de raad in 1951 een daartoe
strekkend voorstel aannam was het, aldus hijzelf, of de hel losbarstte. ‘Voor de
eerste maal in mijn leven kreeg ik te maken met een journalistieke epidemie van
kritiek, schamperheid, argwaan en verdachtmakingen. In ochtend- en avondbladen,
landelijke en plaatselijke, verschenen artikelen van correspondenten,
ingezonden-brieven-schrijvers, hoofd- en hoofdeloze redacteuren, met als enig
thema dat het een schandaal was, in het Hoger Onderwijs iemand aan te stellen
met geen andere taak dan goed te maken, waarin het middelbaar onderwijs
tekortschoot. Dat dit tekortschoot, stond blijkbaar vast, de artikelen leverden ongewild
17
het bewijs.’ Hij ondervond dat deze rel voor het nieuwe vak een onbedoelde
reclamecampagne betekende en... werd erdoor gehard om soortgelijke ervaringen
voortaan rustig over zich heen te laten gaan en te wach-
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ten tot het overging. Het zou nog nodig worden.
Later zag hij de zes jaar opbouw en uitbouw van de taalbeheersing als de mooiste
tijd van zijn loopbaan. Totdat in 1956 de nieuwe leerstoel voor literatuurwetenschap
werd ingesteld waarvoor Donkersloot opteerde, zodat de gewone leerstoel voor
letterkunde vrij kwam. Stuiveling, de aangewezen man hiervoor, toonde
belangstelling, maar voor het door hem opgebouwde vak bleek geen geschikte
opvolger te vinden. Voorlopig zou hij daarom althans de colleges Taalbeheersing
blijven geven, wat neerkwam op een dubbel professoraat - tegen enkelvoudige
honorering, zoals hij placht te zeggen. Gelukkig kreeg hij mettertijd de beschikking
over een staf van medewerkers, en zolang het aantal studenten binnen redelijke
omvang bleef kon hij het aan. Zodanig zelfs, dat hij in 1957 Max Nord opvolgde als
voorzitter van de Vereniging voor Letterkundigen - ook al geen sinecure!
Zo steeg in de jaren vijftig zijn ster tot steeds groter hoogte. In de wereld van
wetenschap, letteren en publiciteit was hij alomtegenwoordig en onmisbaar, had hij
gezag en aanzien verworven alsmede een zekere populariteit. Een
benijdenswaardige carrière dus, in de letterlijke zin! Reacties konden welhaast niet
uitblijven. Het is waar dat hij soms irritaties opwekte. Meer oprecht dan tactisch kon
hij scherp uit de hoek komen en met de hem eigen intellectuele humor dingen naar
voren brengen die men liever niet hoorde of las. Zijn optreden naar buiten, waarbij
hij de situatie even goed beheerste als de taal en de materie, kwam zelfbewust over
wat als zelfingenomenheid werd uitgelegd; in dit opzicht was hij eigenlijk naïef. Ook
in zijn kritieken kon hij de ijdelheid kwetsen zonder dit bepaald te willen. Kortom, hij
wekte weerstanden op en maakte zich vijanden, waaraan ook de jalousie de métier
onder letterkundigen niet vreemd was. Hij zou dan ook nooit in de literaire prijzen
vallen...
Zijn achilleshiel was het boekje waaraan hij in 1942 onvoorzichtig genoeg had
meegewerkt naar de eisen des tijds. Na de bevrijding had niemand erbij stilgestaan,
en bij de herdruk van 1946 waren enkele toevoegingen uit 1942 zelfs blijven staan.
Toen eenmaal de herontdekking plaatsvond zagen sommigen de zaak in een ander
licht. Aanvankelijk bleef alles binnen de academische muren. Een ereraad ad hoc
keurde in een geheime uitspraak van 1955 zijn medewerking af maar stelde zijn
goede trouw uitdrukkelijk vast. Nadat eind 1957 een landelijk ochtendblad de kwestie
in de openbaarheid gebracht had vond men enkele jaren lang telkens weer aanleiding
om ze op te rakelen. Na een misplaatste ‘practical joke’ waarop
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hij niet gelukkig reageerde kreeg de affaire nog een nasleep in de jaarvergadering
1962 van de VVL, waar hij zich schitterend wist te handhaven. Meer dan de rellen
zelf, met bijbehorende anonieme brieven en telefoontjes, verdroot het hem dat
enkele oude vrienden hem hadden gewantrouwd.
De gebeurtenissen uit de jaren 1957-1962 hebben hem gekwetst maar niet
verslagen: als organisator en publicist werkte hij harder dan ooit. Onder zijn
voorzitterschap werd de VVL meer dan ooit een strijdbare vakbond voor schrijvers
in de ruimste zin, ook voor vertalers, auteurs van jeugdboeken en van niet-literair
werk. Hij zag het redelijke in van schrijversacties als die van 1958 voor normale
royalty's bij pocketboeken, of het schrijversprotest van 1963. Mede door zijn ervaring
leidden onderhandelingen met ambtelijke instanties of uitgevers tot resultaten.
Haalbare kaarten werden binnengehaald, de instelling van het Fonds voor de Letteren
(1965) was er één van.
Gedurende al die jaren bleven de opdrachten op hem toestromen, jaar in jaar uit.
In het voorgaande werden al diverse activiteiten ter sprake gebracht. Een complete
kroniek van dit druk bezette leven zou nauwelijks te reconstrueren zijn en in
onleesbaarheid verzanden, maar met het noemen van enkele speciale besognes en er zijn heel merkwaardige bij! - hoop ik een idee te geven van de situatie. Zo
werd hij in 1953 als expert inzake taalbeheersing ingeschakeld door het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde, dat nu geregeld op ongerechtigheden werd doorgelicht
- een leerzame zaak voor beide partijen! Voor de organisatie-adviseurs van de
Rijks-overheid behandelde hij in 1955-1956 de uitdrukkingsvaardigheid in woord
en geschrift. In die tijd werd hij mede-oprichter en eerste voorzitter van de Gooise
Middelbare Technische School. Twee jaar later verzorgde hij, tussen Multatuli en
Perk door, voor Philips de grammofoonplaten Dichters van deze tijd. Terwijl hij als
voorzitter van de Henriëtte Roland Holst-stichting jaarlijks een fraai boekuitgaafje
persklaar maakte organiseerde hij namens het Multatuligenootschap de herdenkingen
van Lebak (1956) en de Max Havelaar (1960, met een grote tentoonstelling).
Zijn Belgische relaties brachten hem in contact met Loe Nagels uit Hasselt en
diens jonge uitgeverij Heideland, die in korte tijd ambitieuze plannen ontwikkelde,
typisch in zijn geest: de Pantheonreeks van literaire Nobelprijs-laureaten, de aan
Europese cultuurdragers gewijde serie Genie en Wereld, de Vlaamse Pockets en
de veeldelige Nederlandse Larousse, waaraan ook Stuiveling bijdroeg; voor
genoemde series verzorgde hij res-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

150
pectievelijk de uitgaven over Thomas Mann (1963) en Multatuli (1970, in
samenwerking), voor de pockets het kritiekenbundeltje Uren Zuid (1960). Voor de
Vlaamse Monografieën van Manteau maakte hij het deeltje over Elsschot (1960),
voor de Gentse uitgeverij Story-Sciëntia nam hij zitting in de hoofdredactie van de
Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur. Zijn contacten met Vlaanderen waren
in die tijd heel hecht. Hij sprak bij de Consciënce-herdenking van 1962, gaf in 1963
gastcolleges te Gent en werd datzelfde jaar als buitenlands erelid opgenomen in
de Koninklijke Vlaamse Academie; twee jaar later verwierf hij te Gent het
eredoctoraat.
Ook in Nederland bleef hij actief, en niet alleen met schrijversacties. Zijn bewerking
van het boek van Max Weller over Moderne welsprekendheid was op ons land en
op zijn colleges afgestemd (1961). In contact gekomen met de Grafische School te
Amsterdam leverde hij dankbaar materiaal met door hem ingeleide bloemlezingen
uit Jacob Cats (1961) en Jan Luiken (1962), natuurlijk naar oorspronkelijke drukken
met oude prenten. Ter afwisseling voor de Boekenweek 1963 de bloemlezing De
Muze en Europa, voor Contact de pocket Dit is Hilversum (1964) bij foto's van Cas
Oorthuis, voor de facsimile-uitgaven van Menno Herzberger de Esopet (1965) en
Vanden lande van oversee (1966), voor Klassieken der Nederlandse Letterkunde
de Verhandeling en Duinzang van D.J. van Lennep - tekstverzorgingen met uitvoerige
inleidingen. Toen in 1968 Jacob van Lennep herdacht werd in een familiereünie,
bracht de radio een klankbeeld hiervan, natuurlijk door Stuiveling ingeleid.
Herdenkingsjaren gaven hem herhaaldelijk aanleiding om uitgaven of manifestaties
te verzorgen, het was in zekere zin een journalistiek inspelen op de ‘actualiteit’,
maar Stuiveling toonde daarbij aan hoeveel waardevolle en blijvend actuele zaken
ons literaire verleden nog te bieden had. Toen hij in 1968 het initiatief nam voor de
universitaire herdenking van Bredero te Amsterdam, scheen het dat hij door
18
vernieuwde studie deze dichter zelf herontdekte. De onder zijn leiding opgezette
editie van de Werken, te verzorgen met een team van gespecialiseerde
medewerkers, was het resultaat.
De kleinere werkzaamheden, zo vertelde hij vaak, verrichtte hij ter afwisseling en
ontspanning, zoals hij op zijn tijd ook in zijn tuin werkte (en zijn bezoekers verbaasde
door zijn botanische kennis); het kwam zelfs voor dat hij op verkiezingsdagen als
voorzitter van een stembureau optrad! Hij had dan ook een ijzersterk gestel, en toen
hij in 1964 in een ziekenhuis moest worden opgenomen was dit alleen maar het
gevolg van een ongeval:
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per fiets was hij door een auto geschept. Tijdens deze gedwongen rustkuur
ontstonden zowaar weer gedichten, aanvankelijk korte, gaandeweg langere als de
ode Aan het ondoorgrondelijke leven. Dit werd een zeer persoonlijk dichtstuk in
rijmloze vrije verzen, een uiting van verwondering over eigen levensloop maar ook
van teleurgesteld idealisme en teleurstelling in de medemens, uitgesproken met
een voor hem opvallend cynisme. Berustend erkent hij dat niet alleen zijn leven,
maar het menselijk bestaan als zodanig een raadselachtige zaak is.
Meer tijd om te dichten vond hij niet; een reeks speels geordende herinneringen
aan zijn reizen brak hij af toen hij naar huis mocht. Hij bundelde de nieuwe oogst in
Eeuwig gaat voor ogenblik en ging over tot de orde van de dag: hard werken,
afgewisseld door buitenlandse gastcolleges, reizen voor de VVL, de Sticusa en
Buitenlandse Zaken, en Zwitserse vakanties, waarin vaak nieuw werk gestalte kreeg.
Intussen stagneerde de Multatuli-uitgave sinds de verschijning van deel tien in
1960. Een voorname oorzaak was de verbouwing van de Universiteitsbibliotheek
met alle ongeregeldheden van dien, onder andere het tijdelijk zoek raken van een
kopieboek van d'Ablaing. Een andere oorzaak was gelegen in de enorme groei van
de faculteit, waar nu ook studerenden voor de MO-akte waren toegelaten - een groei
die niet naar evenredigheid werd gecompenseerd door die van de staf. Dit werd
met het jaar erger; omstreeks 1970 bedroeg het aantal studenten omstreeks
twaalfhonderd, en er zat geen schot in de door Stuiveling gewenste splitsing van
zijn ambt.
Daarbij kwamen dan nog de beruchte studentenrellen. Eigenlijk had hij tegen de
‘democratisering’ geen principiële bezwaren, maar toen na de aanneming van de
wet-Veringa in Amsterdam een toenemende radicalisering en politisering optrad,
en hij zijn tijd moest verknoeien met eindeloze vergaderingen, had hij al besloten
zich met zijn vijfenzestigste te laten pensioneren. In dat jaar 1972 droeg hij eveneens
het voorzitterschap van de VVL over. Hij wilde zich met zijn emeritaat geheel (nu ja,
geheel!) wijden aan Bredero en aan het monnikenwerk voor de Multatuli-uitgave,
en hij had nog graag het verzameld werk van Henriëtte Roland Holst op touw gezet,
desnoods alleen het dichtwerk, maar ondanks het links-politieke klimaat bleek
daarvoor weinig belangstelling. Hij volstond dus met een Schrijversprentenboek
voor het Letterkundig Museum en werkte en passant met Roger Bodart en Marc
Galle aan de Guide littéraire de la Belgique, de la Hollande et du Luxembourg voor
de Bibliotheque des Guides bleues (1972, ook in Nederlandse editie).
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Na veel moeilijkheden kon in 1975 eindelijk het Multatulimuseum in gebruik worden
genomen, waar alle Multatuliana waren verzameld. Er kwam nu ook schot in het
Volledig werk; op 2 maart (de geboortedag van Dekker) 1976 tekende Stuiveling
het voorbericht bij het elfde deel, dat in 1977 verscheen en met inmiddels opgedoken
aanvullingen op deel tien bewees, dat er inderdaad zestien jaar verstreken waren.
Volgende delen kwamen met zekere regelmaat uit, en ook de Bredero-editie kwam
goed op gang - een en ander toch nog wel afgewisseld door de grote bloemlezing
Dichters van vroeger (1977) en de bunde Acht over Gorter (1978), waarvoor hij een
uitvoerige levensschets schreef.
Veel had hij zich voorgesteld van de vrij gekomen tijd, maar de beide
standaarduitgaven zou hij niet voltooid zien. Reeds voor zijn emeritaat openbaarden
zich de eerste verschijnselen van een kwaal, die zou uitlopen op een langdurige
lijdensweg zonder uitzicht. Het was begonnen met moeilijkheden bij het lopen, wat
aanvankelijk aan oververmoeidheid werd toegeschreven. Onderzoek door neurologen
leverde niets op, en een aantal jaren werkte hij zo te zien normaal door. Soms traden
lichte verbeteringen op, maar langzaam, heel langzaam, werd zijn toestand slechter,
zodat hij zijn huis steeds minder verliet. Van operatief ingrijpen zag hij af omdat
geen redelijk resultaat kon worden gegarandeerd, en hij betreurde het tijdverlies
wanneer hij voor controle naar de kliniek moest. Het beklimmen van trappen begon
hem zo moeilijk te vallen, dat hij aan de benedenverdieping van zijn huis een
slaapkamervleugel liet aanbrengen.
In het begin van de jaren tachtig zat hij gewoonlijk achter zijn bureau geïnstalleerd,
de telefoon naast zich; hij liet zich de benodigde boeken aanreiken, terwijl
documentatiemateriaal en fotokopieën werden thuisbezorgd. Vroeg men hem hoe
het ging, dan antwoordde hij doorgaans: ‘rot maar redelijk.’ En hij werkte voort alsof
de kwaal er niet was, de kwaal waarvoor men, naar hij zei, eindelijk een naam
gevonden had: laterale sclerose. Hij hield zich meer dan bewonderenswaardig, wist
dat hij zijn tijd had gehad en achtte alles meegenomen wat hij nog kon doen. Hij
vond veel steun in de toewijding van Thilde, die op de duur zelf de uitputting nabij
was maar volhield.
De verlamming breidde zich heel langzaam uit. In zijn laatste jaar kon hij zijn bed
niet meer verlaten, zijn armen en tenslotte zijn handen nauwelijks meer gebruiken.
Maar zijn geest bleef helder tot het laatst. Hij corrigeerde nog drukproeven door de
fouten in rood aan te geven, en dicteerde
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de laatste poëzie die in hem opkwam. Wie hem in die maanden bezocht kon alleen
nog maar hopen dat het niet lang meer zou duren.
Zijn land van herkomst zou hij nog terugzien. Op 21 februari volgde hij via de
televisie geroerd de Elfstedentocht en zag de beelden van de vertrouwde provincie,
beelden van levensvreugde tegen de achtergrond van een winters landschap. Buiten
liet hij de Friese vlag uitsteken.
Enkele maanden later, op de elfde mei, kwam het verlossende einde.
Toen Douwes Dekker zijn einde nabij wist, gaf hij voor zijn vrienden de boodschap
mee dat hij er steeds naar gestreefd had, een goed mens te zijn. Ook Stuiveling
heeft hier welbewust - en door zijn aanleg met meer succes - naar gestreefd. Hij
was een man van hoge morele beginselen en hij hoefde het niet met zoveel woorden
te zeggen: hij wàs een goed mens, zijn gezin en zijn vrienden hebben het
ondervonden. Evenals Multatuli was hij daarbij tevens, zij het op andere wijze, een
strijdbaar man, zeer intelligent en - anders dan Multatuli - ook nog praktisch en
realistisch. Hierdoor kon hij enorm veel tot stand brengen, maar hij maakte zich wel
vijanden.
In wezen was hij bescheidener dan velen dachten, maar het was geen valse
bescheidenheid. Hij wist dat hij wat kom en... wat wist; het was hem echter ook
bekend dat het menselijk weten beperkt is, en dat het de dienende taak van de
wetenschap is, door hard werken wat terrein te veroveren. Bovendien wist hij heel
goed dat zijn kennis ten gevolge van zijn universele belangstelling te veel omvatte
om op elk punt diep te kunnen zijn.
Hoewel hij op het gebied van zijn wetenschap geen heel nieuwe wegen insloeg
heeft hij enorm veel tot stand gebracht en verhelderende gezichtspunten geopend.
Zijn verdiensten voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur, waarvan hij de
onverbrekelijke eenheid aantoonde, zijn door beide regeringen officieel erkend. Hij
was officier in de Orde van Oranje Nassau, ridder in die van de Nederlandse Leeuw,
en hij werd onderscheiden met de Belgische Kroonorde en zelfs met het
Commandeurschap van de Leopoldsorde.
G.W. HUYGENS
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Voornaamste geschriften
De kaarten van de Documentatiedienst van het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum gaan niet verder dan 1958. Een aanvulling over 1958-1971
en een systematische bibliografie sedert 1928 gaf W. van de Velde-de Vries in
Weerwerk, 1973, p.227-246.
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Mijn weg tot Multatuli, in Over Multatuli X, 1982, p.37.
G. Stuiveling, Leo Polak en zijn werk, in Willens en wetens, 1967, p.201 en vlg.
Interview met Joos Florquin in Ten Huize Van VIII, 1972, p.105.
Ibidem, p.119.
Interview met F. Vermeulen, in Literatuur II, 1985, p.43 en vlg.
J.J. Oversteegen, Vorm of vent, 1968, p.367.
Rondom het Boek 1936, p.172.
Den Gulden Winckel, 1933, p.144.
Weerwerk, 1973, p.1-18.
Vijftig jaar na Multatuli's dood, in Over Multatuli X, p.7 en vlg.
Ibidem, p.15.
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling IV, 1967, p.115.
Ibidem, p.410.
Meer over ‘Stuiveling en Vlaanderen’ bij Ger Schmook, Stuiveling in Vlaanderen, in Weerwerk,
p.41-52.
Florquin, p.144.
Briefwisseling Gerretson-Van Eyck (ed. Van Hees/Puchinger), 1984, p.657 en vlg., p.666. In het
nawoord op de 5de druk van Een eeuw Nederlandse letteren, 1981, heeft Stuiveling hierop fel
gereageerd.
Ons Erfdeel XXV, 1982, p.489. Evenals het nawoord op de 5de druk van de Eeuw is dit artikel
een afrekening.
Florquin, p.140.
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Hendrik Bernardus Thom
13 december 1905 - 4 november 1983
Veertig jaar gelede het ek met prof. Thom kennis gemaak. Dit was in die
Geskiedenisklas vir eerstejaars. Hy het 'n Inleiding tot die Suid-Afrikaanse
Geskiedenis gedoseer: die stigting van die VOC, die ontdekking van die seeweg óm
die Kaap, die stigting van die Kaapse verversingspos, Jan van Riebeeck se probleme,
en die tydperk van die Van der Stels. Op 'n nugter, saaklike, objektiewe wyse, maar
terselfdertyd interessant en prikkelend, is die geboortetaferele van Blank Suid-Afrika
voor ons oë ontplooi - 'n verhaal wat die meeste van ons toe reeds in breë trekke
geken het, maar 'n verhaal wat nou, uit die voorstelling van 'n meester in sy vak, vir
ons nuwe perspektief gekry het.
Daardie indrukke is later bevestig, veral tydens die nagraadse studie. Noukeurig,
presies, sistematies en objektief; met 'n liefde en belangstelling vir die Geskiedenis
wat onwillekeurig aan studente oorgedra is; besielend en hulpvaardig. Nie 'n
eensydige historikus nie, maar iemand met 'n goeie balans.
Hendrik Bernardus Thom is op 13 Desember 1905 gebore. Sy vader was toe 'n
onderwyser in 'n eenmanskool in die distrik Aliwal-Noord, en van 1912 af hoof van
die skool op Burgersdorp. Aan die laasgenoemde skool het Thom in 1923 in die
eersteklas gematrikuleer.
In daardie deel van die Kaapkolonie was van ongeveer 1878 af 'n sterk gevoel
vir die Afrikaner se taal en kultuur. Baie mense het hulle verset teen die feit dat
Nederlands - die Afrikaanse taalbeweging het eers kort tevore begin - teenoor Engels
geweldig afgeskeep is en byvoorbeeld nie in die parlement gebruik kon word nie.
In 1882 is dit egter verander; van toe af kon Nederlands náás Engels in albei Huise
van die parlement gebruik word. Die mense van Burgersdorp, en ook ander mense,
was daaroor só verheug dat hulle 'n groot fees gevier het en besluit het om op
daardie dorp 'n Nederlandse taalmonument op te rig, wat inderdaad gebeur het. Die
Burgersdorpers het ook gedurende die Tweede Transvaalse
Onafhankelijkheidsoorlog van 1899-1902 met die Transvalers, en met die Vrystaters
wat die Transvalers gehelp het, gesimpatiseer. Van al hierdie dinge het die jong
Hendrik (of soos hy algemeen genoem is, Quintie) Thom gewéét, en dit het vroeg
reeds by hom 'n bewustheid van die geskiedenis as 'n bepa-
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lende faktor in die mens ze doen en late gekweek.
In 1924 het Thom na die Universiteit van Stellenbosch gekom en hom ingeskrywe
vir die graad BA. Sy leermeesters in Geskiedenis was prof. W. Blommaert, 'n Belg
van geboorte en 'n leerling van die beroemde Belgiese historikus Henri Pirenne, en
prof. S.F.N. Gie. Hy het baie goed gepresteer: in 1926 behaal hy die graad BA cum
laude, met Geskiedenis en Hollands as hoofvakke, en in 1928 ook die graad MA in
Geskiedenis cum laude. Daarna is Thom oorsee vir verdere studie. In 1928-1929
studeer hy aan die Friedrich Wilhelms Universität in Berlyn en in 1930 aan die
Sorbonne in Parys. Terselfdertyd het hy in Nederland en Duitsland die navorsing
vir sy doktorale proefskrif afgerond, en in Desember 1930 promoveer hy aan die
Universiteit van Stellenbosch onder leiding van prof. Blommaert. Sy proefskrif handel
oor die geskiedenis van skaapteelt in Suid-Afrika van 1652 tot ongeveer 1930. Prof.
Blommaert het veral klem gelê op argivale navorsing. Dit was 'n redelike nuwe
tradisie in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing en prof. Thom het later hierdie
tradisie voortgesit, dit stewig gevestig en dit deur middel van sy nagraadse studente
landswyd uitgedra. Sy bydrae in dié verband was só betekenisvol dat dr. G.D.
Scholtz, 'n bekende historiograaf, verklaar het dat professore Blommaert en Thom
die grondleggers van die Stellenbosse Skool in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing
was. Daarmee word bedoel die nuwe tradisie hier te lande van deeglike argivale
navorsing gebaseer op 'n goeie kennis van bronneleer en bronnekritiek, en dan 'n
objektiewe, kritiese beoordeling van die opgediepte materiaal. Prof. Thom se ánder
Stellenbosse leermeester in Geskiedenis, prof. Gie, het by sy studente 'n liefde
gekweek vir die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Sy oudstudente vertel dat hy 'n
flambojante persoon was, met 'n aanvoeling vir die dramatiese in die Geskiedenis.
'n Besondere liefde vir Suid-Afrika en al sy inwoners, veral die Afrikanermense,
word óók by prof. Thom aangetref. Hy het sy studente geïnspireer om hulle kragte
en talente aan navorsingswerk oor die Suid-Afrikaanse geskiedenis te wy. Daarmee
het hy veel sukses behaal, soos later meer uitvoerig aangetoon sal word. Sodoende
is 'n aansienlike bydrae gelewer tot die historiese literatuur ten opsigte van
Suid-Afrika. Dit is egter opvallend dat prof. Thom nooit oor die Algemene
Geskiedenis, waarmee hier bedoel word dié van ander lande, oorspronklike navorsing
gedoen het nie. Die enigste uitsondering was Nederland in die sewentiende eeu,
as agtergrond vir die Kaapse verversingspos.
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In Berlyn het prof. Thom onder meer prof. Friedrich Meinecke se private seminare
oor die historiese metodeleer bygewoon. Dit was 'n eer wat hom te beurt geval het,
want dié beroemde historikus het 'n beperkte getal senior studente tot dié seminaar
toegelaat. Thom het ook klasse van prof. Hermann Oncken en prof. Franz Rühl
bygewoon, en kennis gemaak met die beroemde kenner van die sosialisme, prof.
Werner Sombart. In Parys, weer, het hy klasse van Ch. Seignobos, die medeskrywer
(saam met Langlois) van 'n baie bekende leerboek oor die historiese metodeleer,
bygewoon. Hy het ook by prof. Hauser, wat Ekonomiese Geskiedenis gedoseer het,
klasse geloop, en kennis gemaak met Henri Déhérain, wat hoofbibliotekaris van die
Bibliothèque Nationale was en verskeie geskrifte oor Suid-Afrika gelewer het. Thom
se oorsese verblyf het hom in staat gestel om sy vakkennis aansienlik uit te brei.
Dit het ook sy blik verruim en sy perspektief verfyn - 'n bate wat hy later aan sy
studente oorgedra het. Ten slotte het dit sy kennis van Duits en Frans ten goede
gekom - twee tale wat vir 'n historikus 'n baie groot bate is.
Terug in Suid-Afrika, was Thom van 1931 tot 1934 lektor in Geskiedenis aan die
Universiteit van Stellenbosch. Met ingang van 1935 is hy bevorder tot senior lektor,
en twee jaar later het hy prof. Blommaert, wat in 1934 oorlede is, as professor
opgevolg.
In 1934 is hy ook getroud. Sy eggenote was Maria du Toit, wat in Tulbagh gebore
is en vir wie hy reeds voordat hy oorsee is, as student op Stellenbosch leer ken het.
Sy het hom in alle opsigte - ook in verband met sy navorsing tot die end toe - op 'n
uitsonderlike wyse bygestaan.
Dwarsdeur prof. Thom se termyn as hoogleraar - wat van 1937 tot 1954 geduur
het - het hy hoofsaaklik Algemene Geskiedenis gedoseer en hom veral toegespits
op die ontdekkingsreise van die vyftiende en sestiende eeue, die koloniale
geskiedenis van die sewentiende, agtiende en neëntiende eeue, en konstitusionele
verwikkelinge in die VSA en die Britse Ryk. Wat laasgenoemde betref, het hy
gekonsentreer op die konstitusies van Kanada, Australië en Suid-Afrika, wat met
die eerstejaar-MA-studente in die vorm van seminaarklasse behandel is. In hierdie
studie het prof. Thom altyd aangedring op die suiwer gebruik van terminologie.
Prof. Thom het hom in die eerste plek uitgeleef deur middel van klasvoorlesings
en leiding aan nagraadse studente. Omdat die Geskiedenisklasse altyd relatief groot
was, het hy langs hierdie weg baie persone bereik. Hy het hulle besiel met 'n liefde
vir die vak en hulle aangemoedig om nagraads met hulle studies voort te gaan. Hy
het hulle ook gehelp om on-
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derwerpe vir skripsies en proefskrifte te vind, en hy was niet tevrede nie voordat hy
daarvan oortuig was dat elke student 'n onderwerp gevind het wat by sy of haar
belangstelling aansluit.
Dít het ook met my gebeur. Toe ek besig was met die finalejaarkursus vir die
BA-graad sê prof. Thom eendag dat ek hom ná die klas moet kom spreek. As so
iets gebeur, voel 'n student maar lugtig, want wat het jy dalk gedoen? Hy vra toe vir
my wát ek van voorneme is om die volgende jaar te maak. Eers 'n MA-graad in die
Filosofie kry, en daarná Kweekskool toe, antwoord ek. ‘Nou, luister mooi’, sê hy,
‘ek wil nie van Filosofie 'n student afrokkel nie, want die professor in dié vak is my
swaer, maar ek dink dit sal vir jou beter wees om liewer die MA in Geskiedenis te
doen. Boonop, ek sal vir jou daarvoor 'n beurs kry.’ Laasgenoemde was vir iemand
in mý financiële posisie 'n groot aanloklikheid. Gevolglik besluit ek om sy advies te
volg. Ek skrywe toe onder sy leiding 'n skripsie oor 'n onderwerp uit die
Suid-Afrikaanse Sendinggeskiedenis. Toe ek naasteby daarmee klaar was, sê hy
vir my: ‘Nou moet jy aangaan met 'n doktorsgraad in dieselfde rigting, dan word jy
eendag 'n dosent aan die Teologiese Kweekskool.’ En só het ek toe ook onder hom
as promotor 'n proefskrif geskrywe. Maar nooit by die Kweekskool uitgekom nie,
want hy het my 'n pos in sy departement aangebied.
'n Groot aantal mense het onder prof. Thom se leiding gevorderde grade behaal.
Verskeie van hulle het later dosente aan Suid-Afrikaanse universiteite geword of
ander betrekkings van belang beklee. Die volgende het professor geword: C.F.J.
Muller (UNISA) J.J. Oberholster (UOVS), P.S. du Toit (US), C.G. Coetzee (Fort Hare),
W.J. de Kock (Wes-Kaapland), C.R. Kotzé (Wes-Kaapland), en die skrywer van
hierdie artikel P.J. van der Merwe, wat van 1955 tot 1977 professor in Geskiedenis
op Stellenbosch was, het ook tot op die MA-vlak by hom klasse geloop. Ander
oudstudente van hom wat as historici naam gemaak het, was dr. A. Kieser, wat
Direkteur van Argiewe geword; dr. Anna Boëseken, wat Hoof van die Staatsargief
se Publiklasie-Afdeling was; dr. Willem Punt, die geestelike vader en eerste Direkteur
van die Stigting Simon van der Stel; en dr. J.H. Breytenbach en dr. J. Mouton, albei
van die Staatsargief se afdeling Publikasies.
In die tweede plek het prof. Thom sy vak gedien deur goeie navorsing te doen,
veral oor die Kompanjiestyd en oor die Groot Trek, en deur daaroor geskrifte van
hoë gehalte te lewer. Sy MA-skripsie en ook sy D. Phil.-proefskrif het gehandel oor
die geskiedenis van die skaapboerdery in Suid-
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Afrika tot ongeveer 1930. Bymekaar genome, is dié twee 'n standaardwerk, en dit
is in 1936 gepubliseer. Die volgende jaar - 1937 - verskyn in die (Nederlandse)
Tijdschrift voor Geschiedenis (No. 52) van hom 'n artikel Kolonisasie-denkbeelde
van Jan van Riebeeck. Voorts is daar Thom se biografie oor die Voortrekkerleier
Gert Maritz, getitel Die Lewe van Gert Maritz. Dit is in 1947 gepubliseer en is spoedig
as 'n model vir hierdie historiese genre voorgehou. Daar volg nóg 'n werk oor die
tydperk van die Groot Trek, te wete 'n bundel opstelle, getitel: Die Geloftekerk en
ander studies oor die Groot Trek. Dit is gepubliseer in 1949. Die eerste en
vernaamste van hierdie opstelle handel oor die vraag of die kerkgeboutjie in
Pietermaritzburg wat nou nog bestaan, en bekend is as Die Geloftekerk, inderdaad
eg is in dié sin dat dít die kerkie is wat die Voortrekkers opgerig het ter nakoming
van hulle gelofte aan die Here indien hulle Dingaan verslaan. Prof. Thom het bevind
dat die Voortrekkers van Natal te arm was om 'n imposante kerk op te rig en dat
hulle toe besluit het om éérs 'n voorlopige kerk te bou. Dít het hulle inderdaad
gedoen. Weens verskeie onvoorsiene omstandighede, soos hulle armoede en die
feit dat die meeste Voortrekkers redelik kort daarna uit Natal weggetrek het na die
huidige Oranje-Vrystaat en Transvaal, het hulle egter nooit dié soort gebou wat hulle
in gedagte gehad het, opgerig nie. Waaruit prof. Thom dan heeltemal onverwags
aflei dat die ou geboutjie inderdaad as die Geloftekerk beskou moet word, en dat
'n mens dit só moet opvat dat die Voortrekkers wel hulle voorneme nagekom het.
Terloops, hierdie opstel is 'n oefening in die egtheidskritiek, wat handel oor die vraag
of iets dít is wat dit voorgee om te wees, en sover ek weet, was dit prof. Thom se
enigste poging in hierdie verband. Wat handboeke vir universiteitsgebruik betref,
het prof. Thom as medewerker opgetree by die skrywe van die handboek getitel
Geskiedenis van Suid-Afrika, onder die redaksie van Van der Walt, Wiid en Geyer.
Vir Deel II het hy 'n hoofstuk geskrywe oor Die Beleid van die Nederlandse
Oos-Indiese Kompanjie. Hierin het hy veral op die VOC se ekonomiese beleid nuwe
lig gewerp, en hy was in staat om dit te doen vanweë sy kennis van ekonomiese
geskiedenis. Wat bronnepublikasies betref, het prof. Thom twee voltooi, te wete
W.S. van Ryneveld se Aanmerkingen over de verbetering van het vee aan de Kaap
de Goede Hoop, 1804 en die Daghregister van Jan van Riebeeck. Eersgenoemde
is in 1942 deur die Van Riebeeck-Vereniging gepubliseer en laasgenoemde in
1952-1958.
Die Daghregister was 'n geleentheidspublikasie. Die Van Riebeeck-Vereniging,
wat dié onderneming van stapel gestuur het, het dit gedoen om
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Van Riebeeck se aankoms in 1652 te herdenk en om die nageslag se aandag te
vestig op die betekenis van sy koms. Prof. Thom was verantwoordelijk vir die
historiese aantekeninge by die Nederlandse teks (wat deur prof. D.B. Bosman
geredigeer en van taalkundige aantekeninge voorsien is), en hy het ook onderneem
om die vertaling van die teks in Engels te versorg, en om dit van 'n inleiding en
voetnote te voorsien. Prof. Thom was vier jaar lank - van middel 1948 tot die helfte
van 1952 - voltyds daarmee besig, en daarná nog tot 1958 deeltyds, want dit was
'n kolossale projek. Die resultaat was 'n publikasie gróót in omvang en 'n skitterende
voorbeeld van nougesette vakmanskap. Deurdat die Daghregister die eerste keer
volledig in Engels beskikbaar geword het, het die Engelstalige publiek ook toegang
verkry tot een van die belangrikste dokumente in die Suid-Afrikaanse geskiedenis
- 'n dokument waarvan die redakteur van die South African Commercial Advertiser
al in 1853 - 100 jaar tevore - gesê het: ‘[It] should be as precious to the Cape Colonist
as Domesday Book is to the Englishman.’ Om besig te wees met die Daghregister
het vir prof. Thom ongelooflike genot verskaf. Sy eie sin vir humor het hom Jan van
Riebeeck se humorsin (of as Van Riebeeck dit nie self geskrywe het nie, dan die
regte skrywer s'n) terdeë laat geniet, en jare later het hy nog daarin groot behae
geskep om Van Riebeeckstaaltjies alias Daghregisterstaaltjies te vertel. Een onthou
ek nog goed. Op 'n plek in die Daghregister, staan, so vertel hy: ‘Heden morgen,
Gode zij loff, zyn acht schepen van Patria in de Tafelbaay uit de mist opgedonderd.’
Dan vra hy ewe serieus en wetenskaplik: ‘Hoe vertaal 'n mens nou dít in Engels?’
Sy laaste gepubliseerde werk - D.F. Malan (1980) - het egter nie by historici dieselfde
entoesiastiese ontvangs geniet as byvoorbeeld Die Lewe van Gert Maritz nie. Terwyl
laasgenoemde 'n voorbeeld is van deeglike navorsing, goeie interpretasie, 'n
gebalanseerde oordeel en 'n aanvaarbare sintese, kan dit nie van al die hoofstukke
in D.F. Malan gesê word nie. Laasgenoemdes is nie almal op dieselfde peil nie; 'n
mens kry die indruk dat sommige net ‘voorlopig’ geskrywe is. Trouens, die skrywer
het dit een keer self teenoor my laat deurskemer. Sekere aspekte van dr. Malan se
lewe wil hy later nog graag volledig uitwerk, het hy toe gesê. Gedurende die laaste
jare van sy lewe was hy inderdaad hard daarmee besig.
As dosent was prof. Thom noukeurig, presies, deeglik, sistematies, objektief, met
'n liefde en belangstelling vir sy vak wat onwillekeurig aan die studente oorgedra is.
Hy was ook besielend en hulpvaardig. Hy was nie 'n eensydige, ‘subjektiewe’
historikus nie, maar iemand met 'n gebalanseerde
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lewenshouding. Ek het dikwels nagedink oor moontlike ánder redes vir professor
Thom se sukses as dosent, en tot die gevolgtrekking gekom dat dit ook in hoë mate
toegeskryf moet word aan die feit dat hy by voorkeur sy inligting uit die oorspronklike
bronne gehaal het, soos die geval was met sy leermeester Blommaert, wat weer
op sý beurt dit geleer het van sy beroemde Belgiese Geskiedenis-professor aan die
Universiteit van Ghent: Henri Pirenne. Nóg 'n rede vir Thom se sukses was dat hy
'n besondere liefde gehad het vir Suid-Afrika en al sy inwoners. Hy het dikwels vir
my gesê dat die Afrikaner moet probeer om al die ander groepe in Suid-Afrika
gelukkig te laat voel, dan sal hyself ook gelukkig en voorspoedig wees.
Prof. Thom het talle bydraes gelewer vir vaktydskrifte, maar hy het ook aan die
gewone mens gedink en, met die oog daarop, vir tydskrifte soos Die Huisgenoot
wat vir 'n breë publiek bedoel is, artikels geskryf. In Die Huisgenoot is byvoorbeeld
artikels oor D.F. Malan gepubliseer, onder andere een oor Dr. Malan se familie, wat
die eerste hoofstuk van 'n biografie oor hierdie staatsman was. In 1938 - die
eeufeesjaar van die Groot Trek - het hy ook oor aspekte van daardie gebeurtenis
vir Die Huisgenoot artikels geskrywe. Verder het professor Thom vir die
Suid-Afrikaanse Bibliografiese Woordeboek bydraes gelewer, byvoorbeeld oor Gert
Maritz en oor die Universiteit van Stellenbosch se groot weldoener Jannie Marais.
Vir sommige ander artikels in daardie reeks het hy as raadgewer opgetree. Die
eerste hoofredakteur van die SABW - dr. W.J. de Kock - was een van sy doktorale
studente. Prof. Thom het ook bydraes gelewer vir vaktydskrifte hier en oorsee. Wat
laasgenoemdes betref, was hy lank 'n redaksielid van die bekende Nederlandse
tydskrif Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. Hy was jare lank
verantwoordelik vir die Suid-Afrikaanse Kroniek in dié reeks, wat 'n jaarlikse
uiteensetting en evaluering van die voorafgaande jaar se historiese produksie in
Suid-Afrika was. Hy het sommige van die oorsigte self geskrywe, ten spyte van sy
vol program as Rektor, en soms ander mense, meestal oud-leerlinge, gekry om dit
te skrywe. Prof. Thom het hom nie net onderskei as dosent in Geskiedenis en as
navorser nie; hy het hom ook beskikbaar gestel vir diens ten opsigte van sy
vakgebied buite die klaslokaal en die studeerkamer. Hy het gedien in die besture
en beheerrade van verskeie vakverenigings en aanverwante liggame wat met
Geskiedenis te make het. Een van hulle was die Argiefkommissie, waarvan hy 1950
tot 1955 die Voorsitter was. Nog een was die Historiese Monumentekommissie,
waarvan hy van 1948 tot 1954 'n lid was. Daarby kom die Van Riebeeck-Vereniging,
die Kruger-Sterfhuis-komitee en die
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Stigting Simon van der Stel. Van 1962 tot 1968 was hy 'n lid van die Raad van
Trustees van die jong Stellenbosch-Museum wat hoofsaaklik kultuurhistories
ingesteld is. As lid van die Argiefkommissie het hy hom beywer om vir die
Suid-Afrikaanse argiefbewaarplekke aanwinste te verkry - nie net plaaslik nie, maar
ook oorsee. Hy was onder andere voorsitter van 'n kommissie van deur die Minister
van Onderwys, Kuns en Wetenskap aangestel is om, in samewerking met die
Argiefkommissie, moontlikhede in verband met die kopiëring van dokumente in
oorsese argiefbewaarplekke te ondersoek. Op grond van aanbevelings wat deur
húlle aan die handgedoen is, is drie historici met die rang van argivaris tydelik na
Groot-Brittanje, die vasteland van Europa en die VSA gestuur om dáár dokumente
wat op die Tweede Vryheidsoorlog betrekking het, op te spoor en te kopieer. As lid
van die Historiese Monumentekommissie (nou genoem Raad vir Nasionale
Gedenkwaardighede) het prof. Thom veel gedoen vir die bewaring van ons historiese
geboue, terreine en ander gedenkwaardighede. Mede deur sý toedoen is
Stellenbosch, met sy unieke boukundige erfenis, bewaringsbewus gemaak. Die
historiese poortjie in Pleinstraat, die sierlike preekstoel van die Rynse Kerk aan Die
Braak, en die eikebome in Dorpstraat en Die Laan is byvoorbeeld op sý voorstel tot
gedenkwaardighede geproklameer. Hy het self 'n voorbeeld vir bewaring gestel deur
toe te sien dat sy sierlike staanhorlosie, wat omstreeks 1770 aan die Kaap vervaardig
is, en sover bekend die enigste in sy soort is wat in die agtiende eeu hier gemaak
is, tot 'n antieke voorwerp ingevolge die Wet op Nasionale Gedenkwaardighede
geproklameer is.
Prof. Thom se bydrae in verband met die Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse
Geskiedenis kan moeilik oorskat word. Prof. J.L.M. Franken, wat op Stellenbosch
professor in Frans was, het in 1937 die aandag gevestig op die behoefte aan 'n
publikasie waarin die resultate van argivale navorsing gepubliseer sou kon word,
en waarin argivarisse probleme in verband met hulle werk sou kon bespreek en die
aandag sou kon vestig op nuwe bronnemateriaal. Prof. Thom het hom met dié
gedagte vereenselwig. Die Minister van Onderwys is genader, en die Regering het
toegestem om 'n publikasie van dié aard te subsidieer. Die eerste band is in 1938
uitgegee en dit is spoedig tot twee lywige volumes per jaar uitgebrei. Sodoende het
een van die mees betekenisvolle reekse in ons historiese literatuur tot stand gekom.
Baie historici wat later bekendheid verwerf het, het hulle debuut in die Argief-Jaarboek
gemaak. Die feit dat hulle werk dáár in druk verskyn het, was vir hulle 'n geweldige
aanmoediging. Terselfdertyd is hierdie studies
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- die meeste waarvan andersins vir baie min mense toeganklik sou gewees het vir 'n groot groep mense beskikbaar gestel. Prof. Thom het van die begin af tot 1954
in die redaksie van die Argief-Jaarboek gedien. Toe moes hy hom, weens die
veelvuldige pligte wat sy aanstelling as Rektor meegebring het, daaraan onttrek.
Die Van Riebeeck-Vereniging, waarna hierbo verwys is, is gestig met die doel
‘om seldsame en waardevolle boeke, pamflette en dokumente betreffende die
geskiedenis van Suid-Afrika te druk, of te herdruk, vir verspreiding onder die lede
en vir verkoop aan die publiek.’ Prof. Thom was van 1938 tot 1954 'n Raadslid van
die Vereniging. Hy het nie net sélf belangrike bronnepublikasies, soos Van Ryneveld
se Aanmerkingen over de verbetering van het vee aan de Kaap en Van Riebeeck
se Daghregister, geheel of gedeeltelik vir sý rekening geneem nie, maar verskeie
persone gevind of aangemoedig om vir die Vereniging publikasies te redigeer.
Hier moet nog vermeld word dat prof. Thom dikwels by historiese feesgeleenthede,
soos Geloftedag, Krugerdag en Republiekdag, as spreker opgetree het. Hy was 'n
gesogte en boeiende spreker. Sy toepassing was nooit vergesog nie, en sy boodskap
was duidelik en besielend. In 1938, tydens de Voortrekkereeufees, het hy
byvoorbeeld op die sentrale fees van Suidwes-Afrika, wat op Otjiwarongo
plaatsgevind het, as hoofspreker opgetree. In 1949, tydens de inwyding van die
Voortrekkermonument, was hy een van die hoofsprekers by Monumentkoppie. Prof.
Thom was ook 'n lid van die Sentrale Reëlingskomitee van die Uniefees (1960). In
aansluiting hierby moet gewag gemaak word van prof. Thom se verbintenis met die
Sentrale Volksmonumentekomitee (SVK). Hierdie komitee is gestig met die doel om
aandag te gee aan die oprigting van monumente vir die Afrikanervolk, by name in
verband met die Groot Trek. Die SVK was ten nouste betrokke by die oprigting van
die Voortrekkermonument in Pretoria en die Voortrekkermonument by Winburg.
Prof. Thom het van 1946 af in die SVK gedien tot in 1968 toe dié liggaam sy taak as
afgehandel beskou het en homself ontbind het. Uit die aard van die saak sou sulke
prestasies nie onopgemerk verbygaan nie. Dit het inderdaad waardering uitgelok,
en prof. Thom is gevolglik herhaaldelik vereer.
Op grond van sy vakwetenskaplike studies, veral sy skitterende biografie oor Gert
Maritz, is die Stalsprys in 1952 aan hom toegeken deur die Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns. Hy is tot lid verkies van verskeie Suid-Afrikaanse en
buitelandse geleerde verenigings, byvoorbeeld die Nederlandse Koninklijke Akademie
vir Wetenschappen,
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die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, die Linschoten Vereniging,
The Hakluyt Society, en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy
was ook 'n erelid van die Suid-Afrikaanse Historiese Vereniging.
Kort voor sy aftrede as Rektor in 1969 het die Regering wéér sy dienste ingeroep
en hom aangestel in 'n Kommissie van Ondersoek i.v.m. 'n nuwe vlag vir die
Republiek van Suid-Afrika. Dít op sigself was 'n onderskeiding vir prof. Thom - nie
net vir sy kennis van die heraldiek nie, maar ook vir sy historiese insig en
gebalanseerde lewensuitlyk. As eerlike Afrikaner-historikus het hy geweet wat in
die harte van sy mede-volksgenote omgaan, maar terselfdertyd het hy agting, eerbied
en respek vir ons anderstalige landgenote se geestelike erfenis en aspirasies. Dít
alles moet in 'n staat se nasionale simbole op 'n sinvolle wyse verklank en uitgebeeld
word. Dáárom was prof. Thom 'n gelukkige keuse vir hierdie belangrike kommissie,
wat egter nie 'n verslag uitgebring het nie.
Deels op grond van prof. Thom se verdienstes as akademikus het twee
Suid-Afrikaanse universiteite aan hom ere-doktorsgrade toegeken: die Universiteit
van Stellenbosch in 1969 en die Universiteit van die Oranje-Vrystaat in 1979. Van
1969 tot 1976 was hy voorsitter van die Wetenskaplike Adviesraad van die Eerste
Minister. En in 1980 is die Staatspresident se Dekorasie vir Voortreflike Diens aan
hom toegeken.
In 'n geleentheidstuk wat professor doktor jonkheer P.J. van Winter, 'n voormalige
hoogleraar in Geskiedenis aan die Universiteit van Groningen en 'n goeie vriend
van prof. Thom, geskryf het, probeer hy vasstel wát van Thom 'n belangrike historikus
en 'n suksesvolle hoof van 'n groot akademiese inrigting gemaak het. Hy kom tot
die gevolgtrekking dat dit sy besadigheid, ewewigtigheid en algemene wysheid was,
en hy voeg daarby dat sy vak - geskiedenis - daartoe 'n onmisbare bydrae gelewer
het.
Ten slotte sal enkele opmerkings oor prof. Thom se skryfstyl hier gepas wees. 'n
Historikus se geskrifte moet geléés word; indien dit nie gebeur nie, dan mis hy sy
doel. Prof. Thom se historiese geskrifte ís en word nog beslis gelees. Hy was 'n
goeie stilis: sy gedagtegang was suiwer, logies en nie onnodig gekompliseerd nie.
Sy formulering was helder. Sy woorde is versigtig gekies, sy taal was
Akademie-Afrikaans, en sy skryftrant was klassiek, waardig en gedrae. Sy onderwerp
is rustig ontplooi. Dit beteken egter geensins dat hy nie 'n gevoel besit het vir die
dramatiese in 'n situasie nie. Inteendeel. Maar selfs dán nog bly sy weergawe dié
van 'n waarnemer - nooit dié van die deelnemer nie. Dit alles spreek duidelik uit die
volgende
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passasie in Die Lewe van Gert Maritz, wat in Natal oorlede is toe hy slegs 41 jaar
oud was.
‘Saterdag 22 September 1838 het sy toestand baie ernstig agteruitgegaan. In die
laer was daar innige belangstelling en meegevoel, en 'n mens kan verwag dat familie
en vriende maar gedurig - teen hierdie tyd seker al met huiwerende fluisterstemme
- kom verneem het hoe dit gaan. Die ernstige wending het begryplikerwyse alleweë
diepe ontstemming veroorsaak. By die aandgodsdiens dié Saterdagaand het
Erasmus Smit, self oud en sieklik, Maritz in sy gebed gelowig aan die sorg van die
Here opgedra.
Die plegtigste oomblik van die mens se lewe, die oomblik wanneer hy die kleine
skrede doen van die tydelike na die ewige, van die sienlike na die onsienlike, het
vir Maritz genader. Dit was hom nie gegee om hierdie oomblik plotseling en sonder
lyding en stryd binne te tree nie. Lankal het hy waarskynlik aan die nadering daarvan
gedink, en nou, dié Saterdagaand, het hy by sy volle bewussyn swaar gely en
onophoudelijk geworstel op sy laaste skof.
Sy worsteling het daarbuite by die elemente weerklank gevind; 'n swaar onweer
het opgekom; verblindende bliksemsligte het die hemel deurklief; krakende,
rammelende donderslae het die oor verdoof; en plasreëns het op die aarde
neergestort - die heelnag deur. Die Trekkers, onder hulle skrale watente en tentseile,
het maar min geslaap. Maritz, in sy laaste worstelstryd, het seker niks geslaap nie.
Sooilaer het die lig van die nuwe dag, die rusdag, Sondag 23 September 1838,
met vreugde begroet, want die wêreld is taamlik oop daar, en die waens en die tente
moes in die donker die volle geweld van die storm trotseer. Die aarde was nat en
die reën, ofskoon verminder, het nog nie opgehou nie, sodat die gebruiklike
Sondagoggend-diens nie kon plaasvind nie. Aan weerskante van die Klein-Tugela
en omring deur sy swaar sooiemuur, het Sooilaer gelê; op die regterwal Koos
Potgieter, Hans de Lange e.a., by wie ook Erasmus Smit was, links Maritz en sy
mense; en tussen deur het die rivier gevloei, nou vanweë die reën 'n bruisende,
sterk stroom.
In die sieketent was daar geen beterskap nie; inteendeel, vir die aanwesiges
moes dit duidelijk gewees het dat Maritz, hoewel hy nog gepraat het en by sy volle
verstand was, vinnig die einde nader. Teen tienuur se kant is opgemerk dat die
einde nie meer ver was nie, en is dit raadsaam geag om Erasmus Smit te laat roep
om hom in sy laaste oomblikke by te staan. Maar Smit, wat jarelank aan die jig gely
het, was só vol pyn dat hy maar met
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moeite beweeg het en die rivier nie kon deurkom nie. 'n Paar gewillige jong manne
het hom egter gou te hulp gesnel en op 'n gunstige plek deur die water gedra. So
kom hy in die reën by die sterftent aan, nat, mankoliekig en moeg, maar toegewyd
en pligsgetrou soos altyd. Hy het gekom om die uitvaart van die Voortrekkerleier te
aanskou.
Maritz was reeds baie swak; sy groot gestel het magteloos daar gelê. Smit het
hom probeer bemoedig en vertroos. Hy het met hom oor die dood en die
heilswaarhede gepraat: ‘Almal moet sterwe,’ sê hy, ‘almal, vroeër of later; die dood
is nie af te wend nie. En dit is van die allergrootste gewig,’ só gaan hy voort, ‘dat
ons hier moet weet of ons deur die geloof in Jesus Christus verlos is en met God
versoen is; dat ons moet weet of Jesus ons enigste ware troos in lewe en sterwe
is; en dat ons moet weet dat ons nie meer aan ons self behoort nie, maar Sy eiendom
is.’
Sag het Maritz op alles instemmend geantwoord. Toe lyk dit vir Smit of hy benoud
is. ‘Is jy benoud, Gert?’ vra Smit. ‘Ja,’ antwoord Maritz. Smit laat volg: ‘Jesus was
ook benoud. Kyk na Hom daar in Getsémané, kyk na Hom daar waar hy ly vir sy
uitverkorenes aan die hout van die Kruis. Hierdie barmhartige Hoëpriester is 'n
skuilplek, 'n magtige rotssteen, 'n verkoelende skaduwee.’
Deur die dag heen, tot laat in die aand toe, het Maritz voortgeworstel. Toe die
end daar was, het hy ook, soos verskeie ander Afrikaners wat onsterflik geword het,
aan sy volk gedink. In die aand was daar om sy sterfbed geskaar, naas Smit, sy
bejaarde weduwee-moeder wat van die begin van die Trek af onder sy troue sorg
was; sy vrou vir wie hierdie aandoenlike gesig van haar eertyds so aktiewe gesonde
eggenoot diep in die hart moes gegryp het; en sy ses kinders: Salomon, die oudste,
wat reeds 'n flinke jong man van 17 jaar was; Cornelis, 16 jaar; Debora, 'n dogter
van 15 jaar; Gerhardus, 13 jaar; Johannes, 11 jaar; en die jongste, Maria, 'n dogtertjie
van 9 jaar. Wenend het hulle daar gestaan, en saam met hulle miskien nog ander
familiebetrekkinge en intieme vriende. Hierdie groepie was dit beskore om, daar in
die reën-gedrenkte wêreld aan die oewers van die Klein-Tugela, Maritz se laaste
woorde en sy boodskap aan sy volk te verneem.
Asof versterk deur die bemoediging van Smit, het Maritz hom tot die omstanders
gewend en met swakke dog duidelike stem sy laaste gespreek. Hy is hom bewus
van 'n teleurstelling dat hy die afsluiting van die Trek in Natal nie kon beleef nie,
maar hy vind troos in die voorbeeld van die Ou-Testamentiese reusefiguur: ‘Dit is
my gegaan soos Moses,’ sê hy, ‘ek het
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die beloofde land gesien, maar bewoon sal ek dit nie.’ Dan vergeet hy homself en
hy dink aan sy volk: ‘Graag het ek die bloei van my volk gesien, maar dit is my nie
gegee nie. My raad aan julle is: wees getrou aan die Heer, en getrou aan julle
owerheid.’ En hy skou die toekoms in: ‘Hoe moeilik dit ook lyk, julle sal die opbloei
van ons volk seker aanskou in hierdie veelbelowende land’.’
‘Daarmee was sy kragte naastenby gedaan. Eindelik, gelowige mens uit 'n
gelowige voorgeslag, gaan hy by die Kruis van sy Verlosser rus soek. Die Beeld
van sy lydende Heiland rys voor hom op. Met 'n laaste kraginspanning begin hy sing
- sukkelend, worstelend, soos 'n sterwende man sal sing - die treffende woorde van
die bekende lydensgesang:
Is dat, is dat mijn Koning!
Dat aller vaadren wensch!
Is dat, is dat zijn krooning?
Zie, zie, aanschouw den mensch!...

Dit gaan al sagter en sagter. Onder die sing sterf sy stem weg... Die asemhaling
kom tot stilstand... Gert Maritz het heengegaan.
Dit was elfuur in die aand. Buite was dit stikdonker. En reëndruppels het op die
tentseile neergetik.’
D.J. KOTZÉ
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Juryadviezen en toespraken
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Henriëtte de Beaufort-prijs 1986
Advies van de jury voor de toekenning
Het staat met de biografie in ons taalgebied niet zo slecht als een communis opinio
sinds jaar en dag waar schijnt te willen hebben. Het mag vermoedelijk juist zijn dat
deze waardevolle tak van historisch-letterkundige arbeid ten onzent niet tot zo'n
opvallende bloei is geraakt als bijvoorbeeld in Engeland, maar wanneer men zich
eens gesteld ziet voor de taak om kwaliteit en kwantiteit van de Nederlandse biografie
over de afgelopen zes jaren na te gaan komt men tot de aangename conclusie dat
er toch heel wat goede levensbeschrijvingen in onze taal het licht zien.
Voor die taak zag de jury zich gesteld, tot die conclusie kwam zij. Zij had,
eenvoudig gezegd, keuze genoeg. Haar beraad kenmerkte zich dan ook eerder
door de verlegenheid van een ‘embarras du choix’ dan door de penibele positie in
gebrek aan materiaal te verkeren. Zij heeft zich daarom nogal uitvoerig bezig
gehouden met een bezinning op de criteria waaraan een goede biografie zou moeten
voldoen. Dat leek des te zinvoller omdat het thans de eerste keer is dat deze prijs
voor de beste biografie wordt toegekend. Zij was zich daarbij bewust van de
voorwaarde van kwaliteit en elegantie die met de naam van de erflaatster en biografe
Henriëtte de Beaufort gegeven is en zij heeft getracht in haar geest te beslissen.
De jury draagt voor deze eerste bekroning met de Henriëtte de Beaufort-prijs voor
de biografie van Hans Werkman De Wereld van Willem de Mérode (uitgeverij De
Arbeiderspers, Amsterdam, 1983). De prealabele vraag is daarbij gerezen of dit
boek wel binnen de voorwaarden van de statuten van de Henriëtte de Beaufort-prijs
valt omdat de eerste druk ervan reeds in 1971 is verschenen en de prijs is beperkt
tot publicaties van de laatste zes jaar in Noord-Nederland (volgens de statuten zal
de prijs elke drie jaar worden toegekend, afwisselend aan een Noord-Nederlandse
en een Vlaamse auteur). De jury heeft echter overwogen dat deze nieuwe uitgave
een zeer grondige revisie is met gebruik van veel nieuw materiaal en ook met een
bondiger opzet en veranderde visie.
Wat betreft de criteria die hebben meegeteld in de beoordeling moge allereerst
genoemd worden het evenwicht tussen betrokkenheid en objectiviteit dat zo'n
wezenlijke voorwaarde is voor een goede biografie. De schrijver, zo meende de
jury, begrijpt zijn onderwerp vanuit een kennelijke geestesverwantschap maar is
tegelijk in staat het met volstrekte eerlijk-
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heid te benaderen. Daarbij mag ook niet verzwegen worden de humane openheid
waarmee de homosexuele problematiek van de dichter - in zijn wereld en tijd een
uiterst onthutsend en aanstootgevend feit - wordt beschreven in verband met zijn
leven en werk.
In de tweede plaats wil de jury gaarne lof schenken aan de evenwichtige opbouw
van Werkmans boek. Een goede biografie behoort immers iets te hebben van wat
de Engelsen ‘the life and times’ noemen. In het geval van De Mérode lag hier in
zoverre een beperkend probleem dat hij in zijn persoon en werk niet de geest van
een heel tijdperk presenteerde maar heel duidelijk die van een sub-cultuur daarin.
Werkman is er in geslaagd de dichter tegen die achtergrond te plaatsen en de
contrasten en overeenkomsten in die relatie verhelderend aan te geven.
Ook aan een volgend criterium, dat van de belangwekkendheid van het onderwerp,
voldoet het boek in ruime mate. De lezer die het werk van de dichter niet kent, zal,
zo is de indruk van de jury, door dit boek zeker geprikkeld worden tot een nadere
kennismaking. Niet elke biograaf van een letterkundige slaagt erin het literaire belang
van de door hem geportretteerde zo overtuigend duidelijk te maken. Uit Werkmans
boek blijkt de grote, trouwens ook buiten de eigen kring erkende, betekenis van De
Mérode als dichter.
Daarbij moet worden opgemerkt dat Werkman voor zijn boek een zeer grondige
studie heeft gemaakt. Hij had te maken met het probleem dat er nog nauwelijks
enige wetenschappelijke aandacht aan De Mérode was besteed, zodat hij niet terug
kon vallen op vorige biografieën. Hij heeft derhalve veel oorspronkelijk
bronnenonderzoek verricht en is er in geslaagd een wetenschappelijk verantwoord
beeld van het leven van zijn held te geven. Het is aannemelijk dat dit boek in de
komende tijd de standaardbiografie zal blijven. Door Werkmans boek is het inzicht
in De Mérodes leven en werk zeer verrijkt, ja goeddeels mogelijk gemaakt.
Het boek is echter niet alleen een wetenschappelijke bijdrage aan onze kennis
van een belangrijk dichter. Het richt zich tot een breder publiek en het slaagt daarin
door de heldere, zakelijke stijl van schrijven en de overzichtelijke opzet. Daarmee
past het geheel in de traditie van de biografie volgens ideaal en werkwijze van
Henriëtte de Beaufort.
Concluderend meent de jury te mogen zeggen dat onder de diverse uitstekende
biografieën die in de afgelopen zes jaren zijn verschenen dit boek
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van Werkman een eervolle plaats verdient en die eer wil zij gaarne onderstrepen
met deze bekroning.
De commissie van voordracht: (w.g.) J.W. Schulte Nordholt (voorzitter), J.H.A.
Fontijn, R. Th. van der Paardt

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

174

Henriëtte de Beaufort-prijs 1986
Dankwoord door Hans Werkman
Ik moet de laatste weken onweerstaanbaar denken aan wat ik enkele jaren geleden
las in Vrij Nederland: ‘De grootste pech van Willem de Mérode is zijn biograaf’ (21
juli 1979). Ik heb dit citaat uit een artikel van Boudewijn Büch hier en daar wel eens
laten fladderen ter verlevendiging van een gesprek over De Mérode en het is een
beetje jammer dat dit vanaf vandaag niet zo goed meer gáát. Maar de andere kant
van de medaille is dat mijn dankbaarheid en voldoening groot zijn, omdat de jury
van de Henriëtte de Beaufort-prijs en het bestuur van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde dit aardige citaat - ik bedoel: als citaat aardig - hebben
gelogenstraft.
Vóór het verrassende telefoontje van Rudi van der Paardt had ik nauwelijks
gehoord van deze prijs. Wel van Henriëtte de Beaufort, vermaard schrijfster van
hoog gekwalificeerde biografieën en dus een geefster en naamgeefster van deze
prijs bij uitstek.
Ik kan natuurlijk moeilijk beweren dat De wereld van Willem de Mérode geen goed
boek is. Maar ik heb me wel eens afgevraagd of deze biografie aan de eisen van
de biografie voldoet. Nooit heb ik namelijk een handboek gelezen met een titel als
Hoe schrijf ik een biografie? Ik ben mijn eigen gang gegaan, ik wilde vrij zijn, naar
eigen inzicht stof verzamelen en stof selecteren uit de tijdbalk met levensfeiten en
de themabalk niet levensmotieven. Achteraf zeg ik: het was een goede methode.
Een levensverhaal mag niet geperst worden in het voorschriftencorset van een
handboek, wat overigens niet betekent dat zo'n handboek geen waarde zou hebben.
Maar de ware biograaf voelt de vuistregels aan. De jury heeft ze beschreven;
evenwicht tussen betrokkenheid en objectiviteit, evenwicht tussen het leven van de
beschrevene en de tijd waarin hij leefde, en belangwekkendheid van het onderwerp.
Iedere biograaf gaat ongetwijfeld uit van deze laatste eis. Hij moet gefascineerd zijn
door zijn figuur, zich in hem of haar vastbijten en deze fascinatie weten over te
brengen op zijn lezers.
Een biografie gaat natuurlijk over een mens. Toen ik in 1981 de biografie van de
vader van Willem de Mérode schreef, Kroniek van meester Keuning, heb ik de
stelling verdedigd dat ieder mens een biografie waard is. Ieder mens is een uniek
schepsel van God, waard om zich in in te leven. Ieder mens is een mens met een
geschiedenis, zoals Kees de jongen in die
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bijna allermooiste roman van onze literatuur niet ‘een jongen nog zonder
geschiedenis’ is. Maar ik realiseer me dat de mensheid dan 1 op 1 moet gaan
schrijven. Te veel gevraagd dus.
Alles moet de biograaf over zijn figuur verzamelen en wel zo gauw mogelijk, want
zijn informanten zijn sterfelijk en papier is brandbaar. Ik kan nooit die mevrouw in
Deventer vergeten die de kachel aanmaakte met oude brieven van De Mérode en
Gossaert. Alles dus. Als het gekund had, had ik na moeten gaan of De Mérode met
Talens of met Gimborn schreef. Daar was ik overigens net te laat voor. De huidige
bewoner van het huis van De Mérode in Uithuizermeeden groef een gat in zijn tuin
en trof daar een enorme hoeveelheid inktpotten aan. Toen ik het hoorde was de
glasbak waarin hij ze gestort had, al geleegd. Ik wil maar zeggen, ieder feitje is er
een, al zal de biograaf bij het schrijven duchtig moeten selecteren.
Hoe raakte ik verslingerd aan De Mérode? Niet doordat we elkaar gekend hebben.
We hebben elkaar in 1939 ruim drie maanden overlapt, hij in Eerbeek, ik in mijn
wieg in Uithuizermeeden.
Uithuizermeeden, jawel, daar lag de eerste invalshoek. Waar ik liep en fietste,
liep eens meester Keuning, De Mérode. (Nee, fietsen kon hij niet.) Ik hoorde veel
over hem praten. Misschien lag het oerbegin van deze biografie in het moment dat
ik in het boekenkastje van mijn ouders De Mérodes bloemlezing Hunkering en
Heimwee vond en op het titelblad de letters UHM las. Dat betekende natuurlijk U itH
uizerM eeden. Mijn teleurstelling was oprecht toen ik de ontnuchterende commerciële
betekenis ontdekte: UitgeversMaatschappij Holland. Wat uitgroeide was: een
mengeling van dorpse en literaire belangstelling voor De Mérode. Hier hebt u dus
al twee belangrijke overeenkomsten tussen hem en mij.
Een derde belangrijke is: het geloof. De Mérode zat tussen 1907 en 1924 's
zondags in dezelfde dorpskerk, waar ik in de Tweede Wereldoorlog als kleuter naar
het orgel luisterde, dat toen bespeeld werd door Okke, eens De Mérodes liefste
vriend. Aan weerszijden van de hoofddeur zijn gevelstenen ingemetseld met twee
korte teksten: ‘De mensch niets’, ‘Christus alles’. Wie De Mérodes godsdienstige
poëzie leest, ontdekt daarin deze kern van het christelijk geloof, en natuurlijk ook
het tegenovergestelde dat paradoxaal genoeg hetzelfde betekent: de mens alles,
mits door Christus. Ik zag die spreuken ook en ben nog steeds bezig om er goed
in te leren geloven. Juist op een moment als dit zijn ze het waard overwogen te
worden. Ik denk dat deze overeenkomst in levensbeschouwing een voordeel is.
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Maar ik wil niet beweren dat een biograaf in bijna alles moet samenvallen met zijn
gekozen figuur. Geen volslagen identificatie alstublieft. Laat ik eens iets noemen.
Gelijkheid van seksuele geaardheid lijkt me niet persé noodzakelijk, ik spreek uit
ervaring. Daarom juist heb ik lange gesprekken gevoerd en gecorrespondeerd met
mensen die tot de vriendenkring van De Mérode behoorden en zelf homofiel waren.
Vooral deze altijd vriendelijke en bijna altijd openhartige informanten èn De Mérodes
poëzie hebben me geleerd me in deze zijde van de mens Willem Keuning in te
leven. Deze zijde is natuurlijk onverbrekelijk verbonden met de totale mens, maar
ik zou u toch willen behoeden voor een misverstand. De biografie over De Mérode
is geen biografie over een homofiel, maar over een dichter die een belangwekkend
leven heeft geleid, mede doordat hij homofiel was in een maatschappelijke structuur
waarin dit onbespreekbaar was.
Met een belangrijk deel van zijn werk wilde De Mérode bewust behoren tot de
christelijke literatuur. Ik vind het persoonlijk belangrijk dat er nu eens een officiële
literaire prijs valt op een terrein waarvan het bestaan wel eens ontkend wordt, de
christelijke literatuur namelijk, verwant met, zoals de jury het uitdrukt, de ‘eigen kring’
van De Mérode. Ook ik beschouw me als een representant van die ‘eigen kring.’
Maar ik stel aan de literatuur uit die kring de eis dat ze zich nooit binnen die kring
mag opsluiten. Ik hoop dat de toekenning van deze prijs onder meer daarvoor een
stimulans is, en dat de christelijke literatuur daarvoor ook de kans gegeven wordt.
De Mérode zelf zou ongetwijfeld met deze middag in zijn nopjes geweest zijn, zoals
het voor hem een enorme voldoening was dat zijn calvinistische
Avondmaalsgedichten voor het eerst in druk verschenen in een algemeen tijdschrift,
De Stem van Dirk Coster, waarin men dus nu overbekende regels kon lezen als:
‘En 't bonzend hart dat ze in zich vonden/Was vlekkeloos en zonder zonden.’
Literatuur is nu eenmaal literatuur, christelijk of niet.
De Mérode schreef ongeveer 2300 gedichten. Ik schat dat een kwart daarvan
expliciet christelijk is. Liefdesgedichten zijn er veel meer en er zijn er vele onder van
grote intensiteit, schoonheid en treurigheid, zoals het bekende ‘Ik ben geen vader
en ik heb geen zoon.’
Aan het begin van deze Slauerhoffmiddag wil ik ook even wijzen op De Mérodes
Chinese gedichten, een genre dat hem zeer lag, ‘wellicht meer dan Slauerhoff,’
schreef Vestdijk, ‘met prachtige voorbeelden van geraffineerd dichterschap,’ schreef
Ter Braak.
Er bestaat overigens een opvallend verschil tussen de Chinese poëzie
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van Slauerhoff en die van De Mérode. Slauerhoff vertaalde ze uit het Engels en
versomberde ze. Een liefdesbrief in een Chinees gedicht verschijnt bij Slauerhoff
genegativeerd als een bijna lege brief, die ondergaan wordt door een leeg hart.
Hetzelfde thema duikt op bij De Mérode, maar gepositiveerd: de brief is beschreven
met zoete tekenbloemen.
Alweer een reden om De Mérodes poëzie de moeite waard te vinden. Wanneer
eigenlijk, vraag ik me af, verschijnt de eerste dissertatie over dit werk? Er ligt een
enorm fonds aan materiaal.
Deze zomer hoop ik de laatste hand te leggen aan de samenstelling van De
Mérodes Verzamelde Gedichten. De verschijning is gepland op 2 september 1987,
precies honderd jaar na zijn geboorte. Op dezelfde datum zal in het dorp
Uithuizermeeden een gedenkteken van De Mérode onthuld worden. Het
gemeentebestuur heeft daar de gelden voor gereserveerd. Een prachtig eerherstel
voor een dichter die in 1924 en volgende jaren in dit dorp veel over de tong is gegaan.
Nog twee opmerkingen: Als biograaf van De Mérode ben ik erg bevoorrecht geweest.
Ik heb een vrouw die mij veel tijd gunt om aan het tijdverslindende De Mérodeproject
te werken. Ik heb kinderen die pa wel eens de gek aansteken met Willem, maar het
toch goed met hem menen. Ik ontmoette vele archiefbeheerders die deuren voor
me openden. Ik had en heb te maken met erven-De Mérode, de familie Keuning,
die me zeer veel vrijheid gunden. (Het zal wel gek klinken, maar het is ongetwijfeld
een voordeel geweest dat ik geen terughoudende weduwe op mijn pad kon
aantreffen.) Verder werd het me mogelijk gemaakt twéé keer een biografie over De
Mérode te schrijven, eigenlijk een ideale situatie. Door instroom van kritiek, van veel
nieuw materiaal en ook van veranderde inzichten is er een ander en nieuw boek
ontstaan.
Tenslotte: Op 23 juni 1937 schreef De Mérode aan mevrouw Poley-Scheele: ‘Ik
ben benoemd tot Lid van de Maatschappij der Ned. Letterkunde, waar ik niets aan
heb, dan dat ik per jaar f 10 contributie mag betalen.’ Goed, laat hij dichter geweest
zijn, profeet was hij kennelijk niet. ‘Waar ik niets aan heb’! U begrijpt dat hier de
vereiste kritische distantie van de bekroonde biograaf vandaag overduidelijk moet
zijn. Daarom, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, hartelijk dank!

Noten
Dit dankwoord werd uitgesproken in zaal XII van het Academiegebouw te Leiden op
7 juni 1986.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1985
Dankwoord door Benno Barnard
België voor Hollanders
De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1985 is mij toegekend door de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, op voordracht van een jury die bestond uit drie
Nederlanders en een Vlaming. Weliswaar is die jury altijd zo samengesteld, maar
ik ben de eerste prijswinnaar met een Nederlands paspoort en een Belgische
identiteitskaart. Geboren in Amsterdam, als taalcorrector werkzaam bij een Antwerpse
uitgeverij. Het is zoiets als bier en jenever door elkaar drinken: het wordt steeds
leuker, tot de volgende ochtend. Sinds ik in België woon, leef ik in een roes en heb
ik tegelijkertijd een kater.
België bestaat 156 jaar, wat tegen de achtergrond van de Europese geschiedenis
betrekkelijk kort is. In die periode zijn de Belgen er dan ook niet in geslaagd om
over het bestaan van hun land overeenstemming te bereiken. Desondanks werd
vrijwel de gehele Middelnederlandse letterkunde hier geproduceerd; en desondanks
was Antwerpen vijfhonderd jaar geleden, toen men in Amsterdam nog tot zijn enkels
in de modder wegzakte, al een Europees centrum.
Wat mij blijft verbazen is de ‘Selbsthass’ van de Belgen, terwijl dat onhandige
sentiment juist voor mij heel begrijpelijk zou moeten zijn. Het Belgische probleem
is namelijk het mijne: het is een probleem van iemand wiens nationaliteit niet in
overeenstemming is met zijn identiteit.
Wat mij eveneens blijft verbazen is de houding van de Hollanders tegenover de
Belgen, die een onontwarbare knoedel vormt van eigenwaan, burengerucht,
provincialisme en onwetendheid. Die houding is een tot vooroordeel verstarde
Belgenmop, waarvan de pointe de verteller doorprikt als een speld een ballon. Uit
irritatie over die Hollandse houding ben ik de afgelopen jaren in gesprekken en
artikelen steeds vaker België gaan uitleggen aan mijn landgenoten. En eigenlijk zou
ik een boek willen schrijven met de titel België voor Hollanders bevattelijk verklaard.
Dat impliceert helemaal niet dat ik geen kritiek op België heb: ik heb veel bezwaren
tegen dit land. Maar die bezwaren zijn gefundeerd op een tienjarig verblijf, en niet
op een weekendje Antwerpen.
Om iets van België te begrijpen moet een Hollander op de hoogte zijn van drie
historische feiten en hun gevolgen.
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Op 17 augustus 1585 werd Antwerpen door de troepen van Parma ingenomen, een gebeurtenis die mij overigens vier eeuwen later aan een broodwinning zou
helpen. Een week na de val van de stad arriveerde de eerste Antwerpenaar in
Amsterdam en bedacht een Amsterdammer de eerste Belgenmop. (Tijdens het
beleg duwen twee Antwerpenaars een blijde naar de vestingmuren. Op een gegeven
moment leidt de kortste weg door een poortje, waarboven een bord hangt met de
tekst ‘Max. toelaatbare hoogte 2.20 m’. De blijde is twee meter veertig hoog. Zegt
de ene Antwerpenaar tegen de andere: ‘Jef, ziedegij de schout? Nee? Allee, bollen!’)
Op 5 februari 1831 stak de Nederlandse marineofficier Van Speijk de lont in het
kruitvat en liet de kanonneerboot exploderen die kort daarvoor Antwerpen nog had
bestookt. Het typerende aan deze geschiedenis is niet dat een Hollander in België
de lucht in vloog, maar dat dat met zoveel lawaai gepaard ging. Van Speijks
patriottische knal echoot nog altijd na in de gênante luidruchtigheid waarmee
Hollanders in Antwerpse cafés de autochtone eigenaardigheden becommentariëren.
Op 4 augustus 1914 begonnen de Duitsers hun opmars door België, die uiteindelijk
bij het riviertje de IJzer in West-Vlaanderen vast zou lopen. Een andere grap, namelijk
dat België onze wat breed uitgevallen grens met Frankrijk vormt, werd toen een
macabere waarheid, - des te gruwelijker omdat die grens tussen het Germaanse
en het Latijnse deel van Europa ook nog eens dwars door de Belgische linies liep:
duizenden Vlaamse soldaten sneuvelden met het mosterdgas in hun longen of
werden uiteengereten door de schrapnels, omdat ze de bevelen van hun Franstalige
meerderen niet verstonden en op het verkeerde moment uit hun loopgraven naar
voren stormden. Op datzelfde moment zat een Hollandse huismoeder charitatieve
aardappels te schillen voor haar Belgische vluchtelingen.
Al deze jaartallen zijn bekend. Toen ik in een artikel voor een Nederlands literair
tijdschrift uitvoeriger op hun betekenis voor België inging, merkte een redacteur op
dat ‘iedereen dat toch wist.’ Het bevreemdende is nu juist dat ‘iedereen’ de feiten
wel kent, maar dat bijna niemand enig benul heeft van de Vlaamse gevoeligheden
die er de psychologische consequentie van zijn.
Terwijl de Amsterdammers, opgestuwd door de Vlaamse ‘brain drain’, hun Gouden
Eeuw ingingen, verpauperde Vlaanderen, beroofd van zijn hersenen en zijn
handelsinstinct als het was. De eigenlijke mop van de Belgische Hollandermoppen
is dat de financiële gewiekstheid van de Hol-
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landers mede door de aanwezigheid van Vlaamse kooplieden is gestimuleerd.
Ik wil niet beweren dat de lobotomie van 1585 de enige oorzaak is geweest van
het Vlaamse verval, dat pas na de Tweede Wereldoorlog definitief is gekeerd. Ik wil
wel beweren dat het Hollandse meerderwaardigheidsgevoel, dat voornamelijk berust
op het verschil tussen standaardtaal en dialect, daar alles mee te maken heeft. Na
1585 werd het wingewest Vlaanderen leeggeroofd vanuit Madrid, genegeerd vanuit
Wenen, onderdrukt vanuit Parijs en neerbuigend behandeld vanuit Amsterdam, want Willem I onderhield zich ook liever in het Frans te Brussel dan in het Vlaams
te Antwerpen. Sinds 1585 is Vlaanderen precies 147 jaar niet bezet geweest, en
gedurende die 147 jaar is het geschoffeerd vanuit Brussel, wat voor de meeste
Vlamingen even ver is als Madrid en Wenen. (In een voor Vlamingen bestemde
tekst zou ik me weer druk kunnen maken over de Vlaamse apathie en onwetendheid
met betrekking tot Brussel.)
Standaardtaal en dialect. Omdat de economie uiteindelijk bepaalt wie er beschaafd
spreekt, is het geen wonder dat een streek die bijna vier eeuwen lang leeggeplunderd
en achterlijk gehouden is niet de ‘standaardtaal’ heeft voortgebracht. Omdat
Vlaanderen in de middeleeuwen economisch bloeide, is de Middelnederlandse
letterkunde grotendeels in het Vlaams geschreven; en als Antwerpen niet was
gevallen, spraken we nu allemaal Vlaams. Het is trouwens een mirakel dat de
Vlamingen bereid zijn om het uit stopwoorden samengestelde Hollandse gegorgel
als ‘standaard’ te erkennen, maar goed.
Standaardtaal en dialect. Een van de onderschatte tragedies uit de Westeuropese
geschiedenis is het feit dat de zogenaamde Vlaamse Beweging, die voor Vlaanderen
en dus ook voor de taal van Vlaanderen ijverde (en nog altijd ijvert), haar inspiratie
heeft moeten ontlenen aan een loopgravenoorlog en haar doelstellingen een oorlog
later heeft menen te kunnen verwezenlijken in een pact met de duivel. Minstens zo
tragisch is het feit dat ‘Holland’ daar grosso modo nooit iets van gesnapt heeft.
Collaboratie, Oostfront, IJzerbedevaart: de meeste Vlaamse intellectuelen hebben
zich uit begrijpelijke schaamte van de bezoedelde Vlaamse Beweging afgekeerd.
Allicht, als ik Vlaming was zou ik me daar ook verre van houden. Maar de meeste
Hollandse intellectuelen doen geen enkele moeite om ook maar iets te begrijpen
van dat hele ingewikkelde Vlaamse complex van misverstanden,
minderwaardigheidsgevoel en ideologische misdadigheid.
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Wat ik de Hollanders kwalijk neem is hun laksheid, hun flagrante onbegrip, de
intellectuele gemakzucht waarmee ze het vrijwillige fascisme van Ezra Pound en
het schaamteloze antisemitisme van Céline met hun schitterende oeuvre vergoelijken
en tegelijkertijd alle Vlaamse collaborateurs en activisten als nazi's en Léon Degrelles
beschouwen, - als ze al weten wie Degrelle überhaupt is. (Zeker, een kwart van de
IJzerbedevaartbezoekers mag van mij levend onder de IJzertoren begraven worden,
84 meter onder de woorden ‘Nooit meer oorlog.’ Degrelle is overigens een Waal,
die het Waalse Oostfrontlegioen op poten zette.)
Wat ik die Hollandse intellectuelen kwalijk neem is dat ze opeens alles willen
weten over de inquisitie in het veertiende-eeuwse Franse bergdorp Montaillou, maar
dat geen hond Mijn land in de kering van Karel van Isacker heeft gelezen. Goed,
die Van Isacker is een vervelende jezuïet en zijn gebruik van de ‘standaardtaal’ is
aanvechtbaar, maar het is toevallig wèl een goed boek. (O, en zeker, ik neem het
de Vlamingen kwalijk dat ze boos zijn als ik een pleidooi houd voor de poëzie van
hun eigen Anton van Wilderode, die ook de auteur is van een groot aantal versjes
ter gelegenheid van de jaarlijkse IJzerbedevaart, - boos omdat ik mij kritisch over
de IJzerbedevaart uitlaat, dan wel boos omdat ik niet kritisch genoeg ben over de
IJzerbedevaart en de reactionaire katholieke Van Wilderode. En dat ze Het verdriet
van België niet lezen, dat neem ik ze ook kwalijk.)
Ik kan niet tegen Hollanders die in Brusselse restaurants in slecht Frans goed
eten bestellen. Ik kan niet tegen die Hollander die in een Brussels café luidkeels
met Brel meezingt: ‘Messieurs les Flamingants, je vous emmerde,’ zonder dat hij
weet waarom Brel die tekst schreef. En ik kan niet tegen die Hollandse dame in
broekpak, die bij een Vlaamse tramconducteur in Brussel vlak voor mijn neus een
kaartje koopt in het potsierlijke Frans dat ze op de MMS heeft geleerd, zich vervolgens
omdraait en tegen haar vriendin zegt, in het afgestompte Nederlands dat ze van de
televisie nabauwt, dat ze ‘hier weer 's lekker haar Frans op kan halen.’
Nog iets anders, ik las het toevallig gisteren: ‘De aanblik van het Antwerpse
Centraal Station is, zelfs in de volle zon, nooit het toppunt van vrolijkheid geweest.
Het toch al wat protserige gebouw staat te krap tegen het begin van de Keyserlei
aangepropt en krijgt zo een extra dimensie naar het groteske toe. [...] Fancy torentjes
willen, vanuit de Pelikaanstraat gezien, het idee van een kasteelmuur creëren.’ Dit
idiote proza van de hand van Henk Strabbing stond op 1 februari 1986 in De
Volkskrant, midden in een periode dat iedere Belg met enig architectonisch
onderscheidings-
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vermogen schietgebeden opzendt voor het behoud van dat ‘toch al wat protserige
gebouw,’ - het staat namelijk op instorten (en dat het op instorten staat en dat de
fondsen voor de restauratie ervan maar niet vrijkomen, daarover maak ik me dan
weer kwaad in een verhaal over de Bèlgische laksheid).
Fancy torentjes: toevallig telde ik als kind altijd die torentjes, wanneer ik met mijn
ouders per trein naar Antwerpen reisde. Ik kende hun getal, nog zoveel torentjes
tot het station dat overal ter wereld stond, maar niet in Nederland. Weet die Strabbing
veel. Die ziet alleen maar een gebouw waardoor hij straks gelukkig weer verdwijnt.
Ik ben erg blij met mijn bekroning en ik dank de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en de door haar aangestelde jury van harte. De van der Hoogt-prijs is
een aanmoedigingsprijs. Ik voel mij zeer aangemoedigd.

Noten
Dit dankwoord werd uitgesproken te Antwerpen op 1 maart 1986.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1986
Advies van de jury voor de toekenning
Een onmiddellijk succes was in 1985 het brievenboek van één van Nederlands
meest vooraanstaande vertalers, de man die een beslissende invloed heeft gehad
op de bekendheid van de Portugese en Braziliaanse literatuur in Nederland:
Braziliaanse brieven van August Willemsen.
Willemsen ontving in 1983 de Martinus Nijhoffprijs, waarmee zijn kwaliteiten als
vertaler officieel erkenning vonden. Zijn kwaliteiten als schrijver kon de lezer nu
ervaren uit zijn eerste eigen prozawerk, een boek in brieven die verslag doen van
vier verblijven in Brazilië, tussen 1967 en 1984.
De eerste afdeling van het boek (12 februari 1967 tot 10 maart 1968) beschrijft
een jaar leven in Brazilië van een nieuweling, een student die de taal en een begin
van de literatuur kent, maar naar het land gegaan is om een grotere greep te krijgen
op die literatuur en op een complexe, verwarrende werkelijkheid waar deze een
afspiegeling van vormt. De volgende drie afdelingen beschrijven de bezoeken van
iemand die terugkeert naar een land waar hij steeds meer een positie heeft en
doelgericht iets heeft te zoeken.
Wat de brieven van Willemsen in de eerste plaats ontroerend en spannend (en
vaak uiterst vermakelijk) maakt, is de suggestie die eruit spreekt dat ze niet voor
een publiek geschreven zijn. Ze zijn gericht aan een vriend (‘Beste Paul’), en de
allereerste zinnen geven al een blik op een intimiteit waar de lezer zich enigszins
ongerust van afvraagt of die wel voor hem bedoeld kan zijn: ‘Gisteren zijn we hier
aangekomen, na een ingewikkelde maar voorspoedige reis. Daarover later. Er is
kans dat we morgen al een huis hebben. Gisteren waren we bij een kennisje van
een vriendin van Mieke, Rietje de Waal, getrouwd met een Braziliaan en dochter
van een timmerman op het Stedelijk, die in de Spuistraat woont tegenover café
Hoppe.’
Het heeft bijna iets onbeschaamds, zulke brieven te lezen, alsof je, zelfs als je
daartoe door de schrijver bent uitgenodigd, het gevoel houdt dat je door het sleutelgat
kijkt en aan de deur luistert. Willemsen heeft ervoor gekozen, het intieme openbaar
te maken. Zijn boek bevat, zoals de Spaanse dichter Pedro Salinas (schrijver van
Pleidooi voor de brief) het noemt, ‘verraden brieven’. Hoewel aanvankelijk geschreven
om in een doos te blijven
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liggen, heeft hij ze ‘overgeleverd aan de schaamte van de etalages en de
verhandelbaarheid.’ De toon waarin de brieven geschreven zijn, maakt echter, dat
de lezer Willemsen maar zelden betrapt op het dubbelspel van zo menige literaire
brievenschrijver: schrijven voor de intimiteit maar tegelijkertijd heel goed weten dat
er een werkstuk voor de wereld onstaat. Weliswaar wordt hij zich in de tweede helft
van het boek wat bewuster van zijn rol als chroniqueur en verliest hij iets van zijn
onschuld, maar dat tast nergens de oprechtheid aan.
De brieven zitten boordevol informatie: over het leven van alledag in Brazilië, over
de Braziliaanse letteren, over de Nederlandse gemeenschap in Brazilië en opmerkelijk genoeg - ook over Nederland, de stemmingen van een bepaalde periode,
de veranderingen. ‘Ik woonde op het Singel, op een zolder boven de moeder van
mijn vriend Jaap Hillenius; ik op een voorkamertje, Jaap achter. Op een avond, ik
wist dat hij verkouden in bed lag, kwam ik thuis met een liter rum. Hij had die dag,
in één ruk, De binnenlanden (van Euclides da Cunha) gelezen en hij was er kapot
van. In die tijd (het zal 1958 geweest zijn) ging het erom wie van iets het kapotst
was. Weken zaten we in de put om Les liaisons dangereuses, Le rouge et le noir,
of onverschillig welk epigram van Léautaud (die ik nu een kinderachtige zeurkous
vind). Jaap was dus kapot van De binnenlanden. Het boek lag nog bij Bas in de
Leidsestraat en ik kocht het meteen de volgende dag, om te zien of ik niet nóg
kapotter kon worden. [...] Wie uiteindelijk het kapotst is geworden, zou ik niet kunnen
zeggen, maar wel dacht ik: het zou de moeite waard zijn Portugees te leren, alleen
om dit boek in het origineel te lezen.’ Deze gedachte, die een van de drijfveren is
die de auteur tot de studie van het Portugees brengen, wordt in Brazilië zelf als een
juiste keus bevestigd: ‘Ik weet nog, dat ik een keer tegen Mieke zei: ‘Verrek, ik lees
hier dichters, dat zijn net gewone mensen.’ Een Carlos Drummond de Andrade,
Manuel Bandeira, Vinicíus de Moraes, Joáo Cabral de Melo Neto - ik doe de ene
ontdekkng na de andere.’ Willemsen brengt de nieuwsgierigheid voor het persoonlijke
over op de lezer: serieuze analyse van literatuur en van de politieke werkelijkheid,
roddel, sociologische observaties - alles blijkt de lezer wel te willen weten, door de
verleidelijk persoonlijke manier waarop het hem wordt voorgelegd.
Zoals gezegd, zijn de brieven in het tweede deel wat minder onbevangen; de
beschrijvingen van Willemsens terugkeer naar Brazilië in 1973, 1979 en 1984 zijn
die van een onderzoeker met een uitgesproken doel. Het primitieve studentenleven
is afgelopen; een brief uit mei 1973 begint al
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met de regel: ‘Het enige dat nu nog identiek is aan vroeger is het glaasje cahaça
naast de schrijfmachine.’ En in de brieven over het laatste bezoek is de positie van
bezoeker Willemsen in zijn literaire vaderland gevestigd: ‘Om 16.00 uur punctueel
vanmiddag was ik in Rua Presidente Wilson, waar Josué Montello mij zou opwachten
om me in de gelegenheid te stellen een zitting bij te wonen van de Academia
Brasileira de Letras, het geïnstitutionaliseerde allerheiligste van de Braziliaanse
literatuur.’ Tijdens de zitting krijgt Willemsen van de voorzitter het woord als
‘ambassadeur van de Braziliaanse letteren in Nederland.’ Daarmee is het verhaal
dat dit boek te vertellen heeft in feite voltooid. Maar een schrijver die kans ziet zijn
lezer, tussen het tastende begin van het eerste bezoek en dat einde, meer dan 270
pagina's lang te boeien en te vermaken met zulke persoonlijke bespiegelingen,
avonturen en ontmoetingen, zou méér moeten schrijven dan dit meeslepende debuut.
Daarom lijkt het gerechtvaardigd, de Van der Hoogt-prijs 1986, een
aanmoedigingsprijs immers, toe te kennen aan August Willemsen, opdat hij het hier
niet bij zal laten.
De commissie van voordracht: (w.g.) Adriaan van Dis (voorzitter), Willem G. van
Maanen, Willem van Toorn, Eddy van Vliet
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 7 juni 1986
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, dr. H.L. Wesseling. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1985-1986.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1985-1986.
4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1985.
5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1985.
6. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1985 (zie bijlage I). 2. Verslag van de Kascommissie. 3. Financieel
beleid van het bestuur voor de jaren 1986 en 1987. 4. Vaststelling van de contributie
voor het maatschappelijk jaar 1986-1987.
7. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1985-1986.
8. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1985-1986.
9. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar 1985-1986.
10. Instellen Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde.
11. Wijziging van Wet en reglementen. Instellen van een reglement voor de
Henriëtte de Beaufort-prijs. a. Wijziging van de Wet. b. Wijziging van enige
reglementen. c. Vaststelling van een reglement voor de Henriëtte de Beaufort-prijs.
d. Aanwijzing van een bestuurslid dat gemachtigd is om de akte van wijziging van
de Wet bij de notaris te verlijden en zo nodig kleine redactionele aanpassingen aan
te brengen.
12. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
13. Mededeling over de toekenning van de Henriëtte de Beaufort-prijs.
14. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
15. Verkiezing van bestuursleden.
16. Verkiezing voorzitter uit de leden van het bestuur.
17. Benoeming van leden in vaste commissies.
18. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lopend buffet in De Doelen, Rapenburg 2.
19. Uitreiking van de Henriëtte de Beaufort-prijs.
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20. Lezingen over Slauerhoff.
21. Sluiting.

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
Op zaterdag 7 juni 1986 vond de jaarvergadering plaats in de Raadszaal van het
Academiegebouw te Leiden, waarbij vijftig leden aanwezig waren. Na een kort
welkomstwoord hield de voorzitter een rede die elders in dit jaarboek is afgedrukt.
Vervolgens herdacht hij de leden die in het verenigingsjaar de Maatschappij door
de dood waren ontvallen: mevrouw Jacoba van Velde en de heren dr. D.M. Bakker,
Ch. E. van Blommestein, mr. P.J. Bouman, dr. J.C. Brandt Corstius, dr. J.M.G.M.
Brinkhoff, Cees Buddingh', dr. J.A. van Dorsten, dr. H.P.H. Jansen, T. Koot, dr. L.J.
de Lepper, A.H. Loontjens, dr. J.J. Poelhekke, dr. Y. Poortinga, dr. mr. M. Rooij, dr.
J. Roelink, dr. G.E.K. Schmook, dr. G. Sevenster, dr. B.H. Stolte, en mr. D. Zijlstra,
schrijvende onder de naam Eric van der Steen. Tenslotte werd herdacht dr. P.J.
Meertens, erelid en oud-voorzitter. Velen staan de woorden die dr. P.J. Koets bij de
benoeming van dr. Meertens tot erelid in 1982 heeft gesproken nog scherp in het
geheugen. De levensavond van P.J. Meertens was verduisterd, maar zijn werk blijft
flonkeren. De vergadering nam vervolgens een korte stilte in acht.
De voorzitter bracht hulde aan de drukbezorger van het jaarboek 1984-1985, dat
de leden ruim op tijd voor de jaarvergadering heeft bereikt en aan de eindredacteur
van het Nieuw Letterkundig Magazijn, waarvan het zevende nummer kort voor de
jaarvergadering is verschenen.
‘Achter de tafel ziet u twee lege stoelen,’ zo vervolgde de voorzitter, ‘die zijn niet
bestemd voor het bestuurslid Adriaan van Dis, die zich laat verontschuldigen, maar
voor de notarissen die uitgenodigd zijn de behandeling van punt 11 van de agenda
bij te wonen.’
Het verslag van de Maatschappij (2), het verslag van de Noordelijke Afdeling (3)
en het verslag aangaande Zuid-Afrika (4) werden zonder discussie aanvaard. Bij
dit laatste meldde de voorzitter nog dat, zoals reeds in het verslag van de
Maatschappij was medegedeeld, mevrouw W. Nienaber-Luitingh niet meer als
kontaktpersoon voor de leden in Zuid-Afrika zal optreden. Het bestuur is doende
om in overleg met haar iemand te zoeken die haar werkzaamheden kan overnemen.
Naar aanleiding van zijn verslag wees de bibliothecaris op het grote verschil in
aantallen uitleningen tussen 1985 (18.592) en 1984 (ongeveer
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5.000). Vroeger werd alleen genoteerd het uitlenen buiten het gebouw van de
bibliotheek; thans ook het gebruik in de studiezalen.
Voor het beheer der gelden (6) bestond als steeds grote belangstelling. Na een
correctie in de jaarstukken (p.20 laatste zin ‘over 1984 en 1985’ moet luiden ‘over
1983 en 1984’) beantwoordde de penningmeester de vragen. De schommelingen
in de kosten van bestuursvergaderingen ontstaan vaak door verlate declaraties;
kosten sprekers variëren; het ene jaar is het aantal festiviteiten groter dan het andere;
kosten bibliotheek zijn lager; de werkzaamheden voor de collectievorming geschieden
nu meer in bibliotheektijd.
Het verslag van de kascommissie (dr. G. Borgers en J.J.M. van Gent) werd
voorgelezen, waarop de voorzitter de penningmeester dechargeerde en de
kascommissie bedankte. Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat volgens het
nieuwe Burgerlijk Wetboek niet alleen de penningmeester, maar het gehele bestuur
verantwoordelijkheid draagt. ‘Voor de volgende jaren zal daar bij de formulering op
worden gelet’ zei de voorzitter. De penningmeester verwoordde tenslotte het
voorgenomen financiële beleid 1986-1987 van het bestuur. Voor de instandhouding
en uitbouw van de bibliotheek behoort er een ruim reservefonds te zijn, waar onder
andere bijzondere aankopen uit worden gefinancierd. De uitkeringen van de Van
Bijleveltstichting worden daarom aan dit reservefonds toegevoegd. De prijzen van
de Maatschappij zullen op een aanvaardbaar niveau moeten worden gebracht en
de uitreiking moet zo mogelijk publiciteitswaarde hebben. De Maatschappij moet
van tijd tot tijd op gepaste wijze naar buiten treden, bijvoorbeeld door het plaatsen
van gedenkstenen en het komend jaar in het bijzonder door de herdenking van
Constantijn Huygens. Daarnaast blijft het grote belang van onze uitgaven: het
Jaarboek en nu ook het Nieuw Letterkundig Magazijn. Ons werkterrein vraagt
verbreding (België) en verdieping (werkgroepen, zoals de Werkgroep negentiende
eeuw). Dit alles kan niet zonder een meer professioneel, dus duurder secretariaat.
In de begroting 1986 is dit wel zo goed mogelijk tot uitdrukking gebracht, maar de
penningmeester wees er op dat het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
die begroting al heel vroeg in het jaar vraagt. Gelukkig heeft men er op het Ministerie
geen bezwaar tegen als wij posten onderling verschuiven. De vergadering uitte haar
waardering voor de vele activiteiten die blijkens deze plannen door het bestuur ter
hand worden genomen. Dat toch de contributie voor 1986-1987 op fl. 55,- wordt
gehandhaafd, ondervond instemming.
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De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (7), van de
Commissie voor taal- en letterkunde (8) en van de Werkgroep negentiende eeuw
(9) werden zonder vragen of opmerkingen aanvaard.
Discussie ontstond wel bij het voorstel van het bestuur om de medio 1985
opgerichte Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (10) in de Maatschappij op
te nemen en deze werkgroep dezelfde status te geven als de Werkgroep negentiende
eeuw. De vergadering was het eens met de overwegingen van het bestuur dat een
tweede werkgroep het leven van de Maatschappij nog verder verdiept en bovendien
in overeenstemming is met de gedachten die daarover op de Conferentie van De
Treek (in 1975) zijn ontwikkeld. Het besluit werd dan ook genomen de Werkgroep
in de Maatschappij op te nemen. Er werden echter wel enige kanttekeningen
gemaakt, zoals bij voorbeeld over de naam: dekt deze Oost en West? En gaat het
om de gehele letterkunde of alleen de Nederlandstalige? De gemaakte vragen en
opmerkingen zullen door het bestuur aan de Werkgroep worden doorgegeven. De
kleine driehonderd leden die de Werkgroep nu reeds telt, zullen zich daar dan nader
over kunnen beraden.
Na een korte schorsing heette de voorzitter de heren Van Loenhoud, notaris en
kandidaat-notaris, welkom en stelde hij het elfde agendapunt aan de orde, dat uit
vier onderdelen bestond. De wijzigingen van de Wet (11a) waarvoor een tweederde
meerderheid van de aanwezige leden is vereist, werd met algemene stemmen
aangenomen. Op voorstel van het bestuur machtigde de vergadering (11d) het
bestuurslid L.L. van Maris de door de notaris op te stellen akte namens de
Maatschappij te tekenen. Vervolgens werden in agendapunt 11b wijzigingen
voorgesteld in enige reglementen. Bezwaar maakte de vergadering bij monde van
dr. J. Gerritsen tegen het handhaven van de thans bestaande tekst van artikel 2
van het (Huishoudelijk) Reglement. Daar staat nu, dat het bestuur jaar voor jaar het
aantal kan bepalen van nieuw te benoemen leden. Dit staat op gespannen voet met
artikel 13 van de Wet, waarin voorgeschreven wordt dat dit aantal bij huishoudelijk
reglement moet worden vastgesteld. De voorzitter dankte de heer Gerritsen voor
zijn kritische bijdrage en stelde vervolgens aan de vergadering voor dat het bestuur
gemachtigd wordt een verbeterde regeling in het Huishoudelijk Reglement op te
nemen. De vergadering stemde hiermee in. Voorts deed de heer Gerritsen het
voorstel om de artikelen 5.2 en 4.2 van het Huishoudelijk Reglement te
herformuleren, opdat op eenvoudiger wijze de ledenaantallen van de Commissies
kunnen worden omschreven. Het bestuur zal dit met de notaris nader bezien.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

193
Tenslotte meldde de heer Gerritsen dat in bijlage I bij de Wet, te weten het contract
tussen Maatschappij en Curatoren inzake de bibliotheek, in 1969 een zin is
geschrapt, te weten: ‘Dit journaal wordt in duplo gehouden.’ De daarop volgende
zin is hiermee verbonden en spreekt over ‘Eén van de exemplaren [...].’ Ook deze
zou nu geschrapt dienen te worden. Het reglement voor de Henriëtte de Beaufort-prijs
werd door de vergadering tenslotte ongewijzigd vastgesteld. De notarissen spraken
hun dank uit voor het in hen gestelde vertrouwen en maakten de Maatschappij een
compliment voor het handhaven van de term ‘Wet’ in plaats van het meer
gebruikelijke ‘statuten’.
Nadat de notarissen uitgeleide was gedaan, stelde de voorzitter aan de orde de
toekenning van de Van der Hoogt-prijs 1986 (12) overeenkomstig de voordracht
van de jury aan August Willemsen voor zijn werk Braziliaanse brieven. De
vergadering stemde hiermee in en de secretaris meldde dat dit bericht, met bloemen,
deze middag nog in de Bijlmermeer bij August Willemsen zou worden bezorgd.
De voorzitter deed vervolgens mededeling van het besluit van het bestuur de
Henriëtte de Beaufort-prijs nu, voor de eerste maal, uit te reiken aan Hans Werkman
voor zijn biografie De wereld van Willem de Merode (13). Aan het begin van de
middagvergadering zou de uitreiking plaatsvinden.
De commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit J.J.M. van Gent en R.
Visser. De secretaris las het ondertekende protocol (14) voor waarin werd gemeld
dat er 237 geldige stemformulieren waren ingeleverd, waardoor de kiesdeler op
47,4 kwam. Het aantal gekozenen bedroeg 43. Mevrouw Esther Hendriks-de Koning
las vervolgens de namen van deze gekozenen in alfabetische volgorde op: dr. G.
Abma, dr. N.R. Arhammer, J.C. Bedaux, dr. H.C. van Bemmel, mw. dr. D. van
Berlaer-Hellemans, J.A.A.M. Biemans, H. ten Boom, dr. J. Bosmans, dr. H.C. Brandt
Corstius, dr. A.A. de Bruin, mw. T. van Buul, P.G. Calis, mw. Ch. C.M. de Cloet, J.
van Delden, dr. M. Dupuis, mw. M.S. Geesink, C. Hamans, mw. M.
d'Hane-Scheltema, dr. L.G. Jansma, dr. L.G.M. Jaquet, dr. J.J. de Jong, dr. L.
Kooijmans, dr. M. Kuitenbrouwer, dr. F.W.G. Leeman, dr. J.A. van Leuvensteijn, dr.
J.W. Marsilje, A.J.M. Meinderts, mw. dr. A.B. Mulder-Bakker, dr. L. Noordegraaf,
S.V. Peterson, O.J. Praamstra, dr. M.R. Prak, dr. J. Renkema, dr. R. Rentenaar,
dr. H.N.B. Ridderbos, dr. P.T. van Rooden, K. Schippers, M. Schuchart, dr. B. Smilde,
dr. N.K.C.A. in 't Veld, E. Vos, mw. M.J. van der Wal, A. Willemsen.
In aansluiting hierop kon de stemcommissie mededelen dat voor het be-
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stuur met overweldigende meerderheid de a-kanditaten waren gekozen, te weten:
mw. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst, dr. A. Th. van Deursen, dr. H. Heestermans,
mr. E. van Vliet (15). De voorzitter heette hen welkom en bracht dank aan de
aftredende bestuursleden voor hun werk voor de Maatschappij.
‘R. Breugelmans heeft een lange staat van dienst in ons bestuur, de langste van
de nu aftredenden. Opvallend was het uitgesproken oordeel dat u had en dat u
zelden deed twijfelen. Met hart en ziel zette u zich in voor de Maatschappij. Het
dank zij u van de grond gekomen Nieuw Letterkundig Magazijn hopen wij nog lang
onder uw goede zorgen te zien.
R. van der Paardt was bestuurlijk een man van groot evenwicht en tegelijkertijd
iemand die voortdurend nieuwe ideeën naar voren bracht en deze ook wist te
realiseren. Als voorzitter of secretaris ontbraken, vulde u de leemte met natuurlijk
gemak en op gracieuze wijze.
R. Visser had een uiterst gevarieerde loopbaan binnen het bestuur. Als
penningmeester legde hij de grondslag voor een meer solide financiering, als
voorzitter bracht hij waar dat maar kon, de Maatschappij dichter naar de samenleving
en als secretaris werkte hij aan de versteviging van het ondersteunende apparaat.’
Dan komt (16) de verkiezing van een voorzitter door de jaarvergadering uit de
leden van het bestuur aan de orde. Ondervoorzitter Van der Paardt krijgt de hamer
en meldt de leden dat de andere bestuursleden voorstellen dr. H.L. Wesseling
opnieuw tot voorzitter te benoemen. De vergadering geeft met applaus haar
instemming.
Instemming bleek volgens de stembiljetten (17) ook met de benoeming van dr.
J.A.F. de Jongste en dr. J. Th. Lindblad tot leden van de Commissie voor geschieden oudheidkunde en van dr. G.R.W. Dibbets en dr. F.P. van Oostrom tot leden van
de Commissie voor taal- en letterkunde.
Van de rondvraag (18) werd geen gebruik gemaakt en de voorzitter sloot de
ochtendvergadering.
Het openbare gedeelte vond 's middags plaats in zaal XII van het Academiegebouw.
Voor de eerste maal werd de Henriëtte de Beaufort-prijs uitgereikt, toegekend door
het bestuur op voordracht van een jury, bestaande uit J.W. Schulte Nordholt, J.H.A.
Fontijn en R. Th. van der Paardt. De voorzitter van de jury, de heer Schulte Nordholt,
las het jury rapport voor, dat elders in dit Jaarboek is afgedrukt. Voorzitter Wesseling
reikte de prijs
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uit en Hans Werkman, de bekroonde, sprak een dankwoord; ook dat is elders in dit
Jaarboek opgenomen.
De middagvergadering in het - wegens de grote opkomst - wat benauwde zaaltje
was verder geheel gewijd aan J.J. Slauerhoff, wiens vijftigste sterfdag wij begin
oktober gedenken. Rudi van der Paardt had het plan opgevat en uitgewerkt om een
drieluik te brengen: zelf sprak hij over de relatie tussen Slauerhoff en de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, waarna Gerrit Jan Zwier het woord voerde over de
dichter Slauerhoff, Bij kampvuur en traanlamp, en dr. W. Blok over het proza van
Slauerhoff. De opstand van Guadalajara, Het laatste prozawerk van Slauerhoff. De
teksten van dit drieluik zijn ook in dit Jaarboek afgedrukt.
Met grote dank aan de sprekers sloot de voorzitter de bijeenkomst.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar voornaamste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1985-1986
In dit maatschappelijk jaar is het aantal leden van de Maatschappij het duizendtal
dicht genaderd. Ongeveer vijfenzeventig nieuwe leden mochten wij begroeten,
benoemd deels door de ledenvergadering van juni 1985, deels door het bestuur
nadien. Helaas ontvielen ons vijftien leden door overlijden. Bedanken voor het
lidmaatschap komt slechts een enkele maal voor. Het totaal aantal leden bij het
afsluiten van dit verslag bedraagt 996.
Gedurende het verslagjaar werd het bestuur gevormd door dr. H.L. Wesseling
(voorzitter), dr. R. Th. van der Paardt (ondervoorzitter), R. Visser (secretaris), dr.
P.J. van Swigchem (penningmeester), J.J.M. van Gent (bibliothecaris) en R.
Breugelmans, A. van Dis, H. Duits, dr. L.L. van Maris en P.A.W. van Zonneveld.
Vertegenwoordiger van de Noordelijke Afdeling was dr. F. Akkerman.
In zijn vergadering van 26 maart 1985 - dus nog in het vorige verslagjaar - had
het bestuur besloten de heer A.J.M. Linmans, onderbibliothecaris en tevens
plaatsvervangend bibliothecaris van de Rijksuniversiteit te Leiden, uit te nodigen
ook plaatsvervangend bibliothecaris te worden van onze bibliotheek en de dagelijkse
zorg voor de collectievorming op zich te nemen. De nieuwe bibliothecaris, de heer
J.J.M. van Gent, heeft daartoe namens het bestuur besprekingen met de heer
Linmans geopend, die enige tijd vergden, omdat het de wens van het bestuur was
dat de werkzaamheden voor onze bibliotheek zo veel mogelijk ingepast zouden
worden in de andere werkzaamheden van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit.
In
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zijn brieven van 4 en 17 juli 1985, dus in dit verslagjaar, kon door de voorzitter van
het bestuur de regeling bevestigd worden.
Aan het einde van het verslagjaar heeft mevrouw dr. W. Nienaber-Luitingh uit
Pietermaritzburg ons doen weten, dat zij helaas niet langer de werkzaamheden kan
vervullen van vertegenwoordiger van de Maatschappij in Zuid-Afrika. Ruim acht jaar
heeft zij met grote zorg de verbinding onderhouden met de dertig leden, die zeer
ver van elkaar wonen. Over het algemeen zouden zij weinig anders van de
Maatschappij hebben kunnen merken dan onze drukwerken, als er niet ook iemand
was geweest zoals Miep Luitingh, die door correspondentie de contacten onderhield.
De Maatschappij is haar veel dank verschuldigd en in overleg met haar zoeken wij
naar een goede opvolger.
De Maatschappij wil ook dichter bij huis over de grenzen kijken van stad, provincie
en land. Er bestaat al sinds jaren een Noordelijke Afdeling en aan meer afdelingen
in Nederland wordt gedacht.
Voorrang geniet echter op het ogenblik de aandacht voor onze Belgische leden.
Dit vond onder meer uitdrukking in wat in NRC Handelsblad genoemd werd ‘een
Belgisch feestje’. Op 1 maart 1986 reisde een vrolijk gezelschap onder leiding van
Adriaan van Dis naar Antwerpen, waar aan Benno Barnard de Van der Hoogt-prijs
1985 werd uitgereikt. Het programma aldaar, dat, zoals gebruikelijk, een wens
vervulde van de bekroonde, had volgens enige aanwezigen wel iets frivools door
het optreden van de dichter-entertainer Tom Lanoye. De openingstoespraak van
Adriaan van Dis getuigde echter van een gevoelige en gedegen doorvorsing van
de relatie binnen de Maatschappij tussen Belgische en Nederlandse leden. Eddy
van Vliet las het juryrapport voor en voorzitter Wesseling reikte, na de oorkonde
voorgelezen te hebben, deze met penning en enveloppe met hartelijke woorden
aan Benno Barnard uit. De laureaat sprak meer over zijn ervaring met Nederlanders
in België dan over zijn eigen werk, maar hij raakte gevoelige snaren. En waarom
1
zou dat - juist in onze Maatschappij - niet goed zijn?
Op 8 november 1985 is in de gevel van het pand Rapenburg 65 te Leiden door
de Maatschappij een gedenksteen onthuld voor Johannes Kneppelhout, die hier als
Klikspaan zijn studentenschetsen schreef. Peter van Zonneveld, die de ‘steenzetting’
organiseerde, opende de bijeenkomst in het Academiegebouw met een algemeen
overzicht. Daarna hielden Marita Mathijsen, Frank Ligtvoet en Marijke Stapert-Eggen
korte voordrachten, die de onderscheiden aspecten van deze schrijver belichtten
en het gehoor
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verrasten met onbekende gegevens. Vele familieleden Kneppelhout waren aanwezig,
en voorzitter Wesseling sprak hen met warmte toe, toen hij buiten de steen onthulde.
2
Een zeer geanimeerde receptie in het Academiegebouw besloot deze middag.
Historisch gezien zou dit verslag nu over Alkmaar moeten gaan, maar het pand
waar in april de gedenksteen voor Truitje Bosboom-Toussaint geplaatst zou worden,
staat nog in de steigers. Dat komt dus in najaar 1986 en in het volgende verslag.
Ditzelfde geldt voor de 11 juni te plaatsen steen in het pand 107, rue de l'Université
te Parijs, ter herdenking van de sterfdag van Conrad Busken Huet, 1 mei 1986. Het
Hôtel de Ville te Parijs meldde, dat het aan enige andere werkzaamheden van
burgemeester Chirac, uitgenodigd als ere-voorzitter van het Comité, nu voorrang
moest verlenen. Politiek en letteren lopen wel eens vaker niet in de pas, maar met
dankbaarheid moge nu reeds de hartelijke medewerking van de Nederlandse
Ambassade in Parijs vermeld worden.
De Maatschappij volgt ook de binnenlandse cultuurpolitiek en heeft zich niet
afzijdig willen houden bij het conflict dat gerezen is tussen de Minister van WVC en
de letterenorganisaties inzake de P.C. Hooft-prijs. Heel veel jaren voordat deze
organisaties werden opgericht, en ook heel lange tijd vóór dat ‘cultuur’ bij een
departement met name werd genoemd, bestond onze Maatschappij reeds. Mede
uit dien hoofde meende het bestuur dat bij een ‘literair conflict’, dat niet te lang voort
mocht duren, de Maatschappij - indien mogelijk - een bemiddelende rol zou behoren
te spelen. Ons werk is met succes bekroond. De door de Maatschappij voorgedragen
nieuwe leden van een afdeling letteren van de Raad van de kunst werden zowel
door de letterenorganisaties als door de overheid aanvaard, en de werkzaamheden
inzake advisering over subsidieaanvragen zijn hervat.
De Maatschappij verleende ook dit jaar haar medewerking aan de Huizinga-lezing,
die gehouden werd op 13 december 1985 door Michael Howard onder de titel 1945:
einde van een tijdperk?. De tekst is inmiddels door uitgeverij Bert Bakker in de
handel gebracht.
Van het Prijzenfront is groot en goed nieuws te vermelden. De Maatschappij heeft,
mede door haar ouderdom, bij diverse van haar fondsen geleden onder inflatie.
Waar vindt men nog effectenportefeuilles met 2,5% Inschrijving Grootboek? Maar
er zijn steeds weer nieuwe personen en instanties die ons goed bedenken. Allereerst
moet daarbij herinnerd worden aan dr. Tjaard de Haan, die op 22 november 1983
overleed en de
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Maatschappij tot enig erfgenaam had benoemd; reeds in het vorige verslag werd
dit vermeld. Deze nalatenschap is thans afgewikkeld en het bestuur besloot de
ontvangen gelden ad fl 146.554,36 onder te brengen in een Algemeen Prijzenfonds.
Uit de opbrengst daarvan kunnen dan de prijzen worden bekostigd of aangevuld
tot een aanvaardbaar niveau. Zo'n Algemeen Prijzenfonds is - zoals in de laatste
jaarvergadering door een van de leden werd opgemerkt - een novum. Inderdaad,
maar het is een nouveauté die onze prijzen een grotere glans verleent. De hiermee
verbonden wijzigingen van Wet en Reglementen zijn de leden in concept toegestuurd
en staan op de agenda van de jaarvergadering 1986.
Na een lange periode van behoedzaam onderhandelen met de notaris inzake de
bewindvoering van het Fonds Henriëtte de Beaufort is deze nu in dit verslagjaar
aan het bestuur van de Maatschappij opgedragen. Dit betekent dat wij de wensen
van de erflaatster over toekenning en uitreiking van de Henriëtte de Beaufort-prijs
kunnen uitvoeren. Grote dank is het bestuur verschuldigd aan de oud-burgemeester
van Leiden, mr. G.C. van der Willigen, die bij de nabestaanden en de notaris de
weg heeft geëffend.
In 1985 is door het bestuur een Commissie Huygens-herdenking in het leven
geroepen, ter voorbereiding van de herdenking in 1987 van het feit dat de dichter
Constantijn Huygens driehonderd jaar geleden overleed, te weten op 26 maart 1687.
De Commissie bestaat uit: dr. L. Strengholt, voorzitter, H. Duits, secretaris, dr. G.
Borgers, penningmeester en voorts dr. S. Groenveld, J.J. de Groot, L.P. Grijp, A.M.
Th. Leerintveld en mevrouw dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Er is een breed
spectrum van plannen opgezet, waar met grote voortvarendheid aan wordt gewerkt.
Het Jaarboek 1984-1985, dat u naar verwachting nog voor de jaarvergadering
ontvangt, zal het laatste zijn waarin vermeld kan worden: ‘drukbezorger was dr. E.
Braches.’ Het is moeilijk voor hen die de werkzaamheden niet van zeer nabij kennen,
te weten wat deze korte vermelding inhoudt aan zorg, organisatie, oplettendheid
en tijd. Bestuur en leden zijn E. Braches veel dank verschuldigd voor zijn niet
aflatende zorg om het Jaarboek, dat een zo centrale plaats binnen onze Maatschappij
inneemt, inhoud en vorm te geven die daarbij past.
De laatste ledenlijst vertoonde een ernstige bindfout. Het bestuur besloot vanwege
de grote prijsreductie die wij verkregen het zo te laten en zeer snel een nieuwe,
gemakkelijker te hanteren editie te laten verschijnen. Overwogen wordt voorts te
zijner tijd een door enige leden voorgestelde
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toevoeging op te nemen van het jaar waarin het lidmaatschap van de vermelde
leden aanving.
Het jaar 1985-1986 is het 219de in onze geschiedenis. Dat is een respectabel
getal. Des te verheugender is het te lezen in het dagblad Trouw van 3 maart 1986:
‘Behalve een jaarlijkse prijsuitreiking was het daar zaterdag in Antwerpen dus ook
nog een injectie van cultuurschokjes. Dat de Maatschappij dit tegenwoordig kan
oproepen en verdragen, illustreert dat het wat stoffige beeld dat de buitenwereld
wel eens van haar geeft, inmiddels maar eens uit de boeken geschrapt moet worden.’

Eindnoten:
1 Het juryadvies voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1985 is opgenomen in het Jaarboek
1984-1985, p.171-172. Het dankwoord van Benno Barnard, België voor Hollanders, is in dit
Jaarboek opgenomen in de rubriek Juryadviezen en Toespraken.
2 De voordrachten van Peter van Zonneveld, Marita Mathijsen, Frank Ligtvoet en Marijke
Stapert-Eggen zijn opgenomen in dit Jaarboek in de rubriek Mengelingen.

3. Verslag van de noordelijke afdeling over het jaar 1985-1986
De Noordelijke Afdeling belegde in het verenigingsjaar 1985-1986 vier gewone
maandvergaderingen en één jaarvergadering.
Sprekers en onderwerpen waren:
D.A. Tamminga: Voordracht over een in 1985 van zijn hand verschenen historische
roman De boumaster fan de Aldehou (De bouwmeester van de Oldehove).
Dr. P.P.J. van Caspel: Lezen in Joyce's Ulysses.
Dr. A.H. Huussen: Miek Janssen, een dichteres in de schaduw van Jan Toorop?
Dr. P.T.F.M. Boekholt: Invloed of verwantschap: de verhouding
Nederland-Duitsland met betrekking tot het onderwijs in het begin van de negentiende
eeuw.
Dr. L. Bulhof: De Duitse schilder Fritz Stuckenberg en de lyriek van Paul van
Ostaijen.
De bijeenkomsten werden bezocht door gemiddeld 14 leden en introducé's.
Als nieuwe leden traden toe door verkiezing, benoeming of verhuizing: dr. G.J.
Bremer, M.H.H. Engels, mw. M. de Groot, dr. C.J.A. Jörg, C.J. Stip, dr. J. de Vree.
Drie leden verlieten de afdeling door verhuizing. Het totale aantal leden bedraagt
thans 103.
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Het bestuur bestond uit: dr. J.U. Terpstra (voorzitter), dr. F. Akkerman (secretaris),
dr. H.K. s'Jacob (penningmeester), O. Vries (assessor).
Aldus opgemaakt op 25 maart 1986.
(w.g.) F. Akkerman, secretaris

4. Verslag aangaande Zuid-Afrika over het jaar 1985
Als nieuwe leden van de Maatschappij in Zuid-Afrika verwelkomen wij dr. W.F.
Jonckheere, hoofd van de Afdeling Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van
Natal te Pietermaritzburg, en mevrouw R.J. Mulder-Stagger, letterkundige te Pretoria.
Een aantal van onze leden werd dit jaar op een bijzondere wijze vereerd. De
volgende personen ontvingen eredoctorsgraden: dr. André P. Brink van de
Universiteit van die Witwatersrand, dr. Etienne Leroux van de Universiteit van die
Oranje-Vrijstaat, dr. G.S. Nienaber van de Universiteit van Pretoria en dr. Ernst van
Heerden van Rhodes Universiteit te Grahamstad.
Over dr. P.J. Nienaber werd ter ere van zijn vijfenzeventigste verjaardag een
boekwerk gepubliceerd met de titel: P.J. Nienaber, Kurator van ons erfenis. Ons
ere-lid, dr. Jan Ploeger, ontving van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap
en Kuns een bijzondere ere-penning voor zijn bevordering van de Geschiedenis.
Tot onze spijt zag dr. F.A. Venter zich genoodzaakt cum als lid van de
Maatschappij te bedanken na een lidmaatschap van ruim drieëntwintig jaar. Het
aantal leden van de Maatschappij in Zuid-Afrika bedraagt op het ogenblik 31.
W. Nienaber-Luitingh

5. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1985
Collectievorming.
Gedrukte werken. In het verslagjaar zijn in totaal 556 aanwinsten geregistreerd
(735 in 1984). In dit aantal zijn begrepen: nieuwe werken 400 (465), antiquarisch
verworven werken 13 (27), geschenken (inclusief ruil) 137 (205) en nieuwe
abonnementen 6 (10).
Schenkingen: Academisch Historisch Museum, Leiden; Alta Falesia; Athenaeum
Boekhandel, Deventer; N. Bakker, Amsterdam; C.M.G. Berkvens-Stevelinck,
Schiedam; Bezige Bij, Amsterdam; R. Breugelmans, Leiden; Canaletto, Alphen a/d
Rijn; CPNB, Amsterdam; Dichtersgroep Dimensie, Antwerpen; Esso Nederland, Den
Haag; Gemeente Willeskop;
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Gemeentearchief, Arnhem; Institut Grand Ducal, Luxemburg; D.J. de Heer, Leiden;
F.W. Huisman, Woerden; In den Bonnefant, Banholt; Katholieke Universiteit,
Nijmegen; De Kler bv, Leiden; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; D.A. Lancel,
Leiden; Manteau, Amsterdam; H.T.J. Miedema, De Bilt; Ministerie O & w, Den Haag;
Museum 't Coopmanshûs, Franeker; Nieuw Letterkundig Magazijn, Leiden; J.
Notermans, Maastricht; J. Ploeger, Pretoria; H.J. Prakke, Roden; Repro Holland bv,
Alphen a/d Rijn; C.J. Rietman; W. Ruyer, Amsterdam; Rijksarchief in Zuid-Holland,
Den Haag; Sjaalman Pers, Utrecht; Stadsbibliotheek Antwerpen; Stichting Chr. J.
van Geel, Castricum; F. de Tollenaere, Warmond; Uniepers bv, Amsterdam;
Universiteit van Amsterdam; Universiteitsbibliotheek, Leiden; Universiteitsmuseum,
Groningen; J. Vellekoop, Leiden; L. Willems-Halettfonds.
Handschriften. Het aantal aanwinsten bedroeg in 1985: 2 (in 1984: 9) en wel
aankopen 1 (in 1984: 3), uit nalatenschap 1 (4).
De aanwinsten voor 1985 zijn de volgende:
Ltk.2169 Historirael-Rijm van Broeder Nikolaes Kolijn van Egmond.
Afschrift met aantekeningen van C.F. van Maanen. Gekocht bij Van Gendt Book
Auctions, auctie 12-3-1985, nr.8.
Ltk.2170. Brieven van Tj. W.R. de Haan, goeddeels van familiale aard. Afkomstig
uit het legaat van de betrokkene aan de Maatschappij. Verzegeld tot en met het jaar
2008.
Collectievorming handschriften 1984.
Ltk.2145 Verzameling brieven van Herbert Paul Schaap aan Johan Ballegeer,
met bijlagen; (1968-1982). Geschenk van de geadresseerde.
Ltk.2146 Bijschriften op afbeeldsels van Uytmuntende Zee-Helden en Groote
Vorsten, alsmede Vermaarde Mannen. Verzameling anonieme politieke schimp- en
hekeldichten. Hoorn (?), midden achttiende eeuw. Herkomst niet opgegeven.
Ltk.2147 Album met autografen van letterkundigen en geleerden, bijeengebracht
voor de samenstelling van Het boek der Moeders, Amsterdam 1925, door J.J.L. van
Zuylen. Aangekocht op de auctie hij Van Stockum's Antiquariaat, 's-Gravenhage,
7-12-1983, nr. 1407.
Ltk.2148 [J. Rademacher], Voorreden van den noodich ende nutticheit der
Nederduytscher taelkunste. Londen 1568. In bruikleen afgestaan door Mr. G. Th.
A. Baron van Lynden te Dordrecht namens de Stichting Familiearchief Van Lynden.
Zie K.J.S. Bostoen, De wech ter begeerder stede.
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Rondom het speurwerk naar de grammaticus uit 1568, in Nieuw Letterkundig
Magazijn 2, 1984, p.29-32.
Ltk.2149 M. Siegenbeek, Over het Nibelungen lied. Eene voorlezing. Leiden ca.
1825?. Aangekocht bij antiquariaat E.J. Brill N.V. te Leiden.
Ltk.2150 Stukken betrekking hebbend op J. Verdam, waaronder een onvoltooide
autobiografische schets van ca. 1900. Fotocopie van het typoscript berustend bij
de schenker, de heer H. Cost Budde te Assen.
Ltk.2151 Albert Verwey, Perk's deelneming in de beweging van '80. Collegedictaat.
Ontvangen uit de nagelaten papieren van wijlen dr. J.M.C. Bouvy, door bemiddeling
van de heer J.J.B.J.J. Bouvy te Wassenaar.
Ltk.2152 [Albert Verwey], De Nederlandsche letterkunde sedert 1880.
Collegedictaat. Herkomst als Ltk. 2151.
Ltk.2153 Albert Verwey, Rede voor de Hollandsche Club te Londen op 7 januari
1929. (Over de Nederlandse letterkunde sedert 1880). Herkomst als Ltk. 2151.
Ltk.2154 J.M.C. Bouvy, Stukken met betrekking tot haar geschriften, inzonderheid
haar dissertatie over A.L.G. Bosboom-Toussaint. Herkomst als Ltk. 2151.
Ltk.2155 D. Bax, Bij het afsterven van den Hooggeleerden Heer E.A. Borger, ...
overleden den 12. October 1820. Geschonken door Mevrouw C. Westra van
Holthe-Eberson door bemiddeling van dr. J. Heringa te Assen.
Ltk. 2156 Liederenhandschrift. Verzameling liederen, minnedichten en balladen,
overwegend in het Nederlands. 23 ff., f. 1-8, gedateerd 1584; f. 9-23, verzameling
bladen van verschillend formaat en van verschillende handen, deels mogelijk nog
uit de zestiende eeuw. Aangekocht op de auctie bij Van Gendt, Amsterdam,
26-6-1684, nr. 265. Zie F. de Tollenaere, Iets over hs: Ltk. 2156, in Nieuw
Letterkundig Magazijn 2, 1984, p.33-34; vgl. dez. in Nieuw Letterkundig Magazijn
3, 1985, p.18-19.
Ltk. 2157 Verzameling gelegenheidsgedichten, schimpdichten, enzovoort, van
verschillende handen. Anoniem. Overwegend Hollands, einde zeventiende en
achttiende eeuw. Aangekocht van Antiquariaat E.J. Brill, Leiden.
Ltk. 2158-2168 Handschriften vroeger berustend onder Willem de Vreese. Voor
een beschrijving van deze nummers wordt kortheidshalve verwezen naar de bijdrage
van dr. P.F.J. Obbema elders in dit Jaarboek.
Gebruik van de collecties.
Gedrukte werken. Het aantal uitleningen bedroeg in 1985 volgens opgave van
het uitleenbureau 18 592.
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Handschriften. In de verslagperiode werden in totaal 8 (6) handschriften uitgeleend
ten behoeve van raadpleging en tentoonstellingen elders. In Rotterdam gold het
een tentoonstelling in de Erasmus Universiteit gewijd aan P. de la Court en in Den
Haag een Marcellus Emants tentoonstelling in het Letterkundig Museum. Van 194
handschriften werden reprodukties beschikbaar gestuld (1984: 83).
Beheer van de bibliotheek.
Nadat mr. J.R. de Groot, bibliothecaris van de Maatschappij sedert 1 januari 1961,
te kennen had gegeven zijn werkzaamheden als bibliothecaris per 30 mei van dit
verslagjaar te willen beëindigen, heeft het Bestuur in zijn vergadering van 26 maart
1985, gehoord het advies van de Commissie voor de bibliotheek, het bestuurslid
J.J.M. van Gent met ingang van 1 juni 1985 tot bibliothecaris benoemd. Met de
benoeming van de heer Van Gent, bibliothecaris van de Rijksuniversiteit sedert 1
april 1984, werd de personele unie, zo bevordelijk voor de gang van zaken als
vijfendertig jaar geleden door het Bestuur werd vastgesteld, wederom tot stand
gebracht.
Tot plaatsvervangend bibliothecaris wees het Bestuur aan de heer A.J.M. Linmans,
die ook in de bibliotheek van de Rijkuniversiteit de functie van plaatsvervangend
bibliothecaris vervult. Tevens werd aan de heer Linmans de dagelijkse zorg voor
de collectievorming van de Maatschappij toevertrouwd.

6. Verslag van de kascommissie, belast met het nazien van de
jaarstukken 1985 van de penningmeester (zie bijlage 1)
Heden, 20 mei 1986, hebben ondergetekenden, gecommitteerd tot het nazien van
de boeken en bescheiden betrekking hebbende op de financiën van de Maatschappij,
ten huize van de administrateur, de heer D. Braggaar, de financiële adiministratie
gecontroleerd en in perfecte orde bevonden. Zij stellen voor de penningmeester
met ere te déchargeren van rekening en verantwoording over het jaar 1985. Dank
komt de administrateur, de heer D. Braggaar, toe voor het vele door hem verrichte
werk.
(w.g) dr. G. Borgers, gecommitteerd lid buiten het bestuur; J.J.M. van Gent,
gecommitteerd bestuurlid

7. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1985-1986
Leden van de commissie waren de dames dr. C.W. Fock en
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dr. M.E.H.N. Mout alsmede de heren dr. H. Baudet, dr. J. van den Berg, dr. J.C.H.
Blom, dr. D.E.H. de Boer, dr. W.C. Braat, dr. C.C. de Bruin, dr. J.R. Bruijn, dr. A.E.
Cohen, mr. R. Feenstra, dr. S. Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge, dr.
P.F.J. Obbema, dr. G.H.M. Posthumus Meyjes en dr. I. Schöffer.
Als voorzitter trad de heer Van den Berg op. De heer Braat trad na gedurende
vijfentwintig jaar als secretaris gefungeerd te hebben als zodanig af. De commissie
bracht hem warme dank voor zijn actieve werkzaamheid waardoor hij vele generaties
commissieleden aan zich verplicht heeft. Het secretariaat ging over naar de heer
Cohen.
De commissie vergaderde op 31 oktober en 28 november 1985 en op 23 januari,
27 februari en 19 maart 1986.
In de oktobervergadering sprak mevrouw Mout over de rol van politieke theorieën
in de Nederlandse opstand en deed de heer Blom een mededeling naar aanleiding
van de oorlogsherinneringen van prof. mr. J.C. van Oven. In de novemberbijeenkomst
sprak de heer Baudet over de relatie tussen depressie, consumptie en innovatie in
de jaren dertig van deze eeuw. De heer De Boer sprak in de januarivergadering
over hertog Albrecht als Beiers vorst in verband met zijn opvolging in Holland; de
heer Bruijn lichtte de commissie in met betrekking tot het bergen van gezonken
VOC-schepen en daaruit voortvloeiende problemen.
In de februarivergadering sprak de heer Van den Berg over het beeld van de
Karaieten bij protestantse en katholieke auteurs in de zeventiende eeuw en deed
de heer Schöffer een mededeling over een conflict in de redactie van het Tijdschrift
voor Geschiedenis wegens een recensie van P. Geyl over deel VI van Pirenne's
Historie de Belgique.
De maartbijeenkomst was gewijd aan de voordracht van mevrouw Fock over het
Barbaraklooster, later Prinsenhof aan het Rapenburg en zijn bewoners.

8. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1985-1986
De Commissie had bij de aanvang van de verslagperiode de volgende samenstelling:
dr. H. Heestermans (voorzitter), dr. P.F.J. Obbema (secretaris), dr. D.M. Bakker,
dr. B.C. Damsteegt, dr. A. Sassen, mw. dr. M.H. Schenkeveld, dr. P.J.G. Sterkenburg,
dr. L. Strengholt, dr. J.P.A. Stroop, dr. J. Taeldeman, dr. M.C. van den Toorn, dr.
P.E.L. Verkuyl, dr. G.C. Zieleman.
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Op 30 november overleed geheel onverwacht Dirk Miente Bakker. Vrijwel alle leden
van de Commissie en vele oud-leden waren aanwezig bij zijn begrafenis op 4
december te Heemstede.
De Commissie voerde de redactie over het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, als redactiesecretaris trad dr. G.C. Zieleman op. In het verslagjaar
verschenen de derde en vierde aflevering van dl. 101 en de eerste twee afleveringen
van dl. 102.
De Commissie Vergaderde maandelijks te Leiden in de vergaderzaal van de
Universiteitsbibliotheek, met uitzondering van de decembervergadering, die in het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie plaatsvond. Op de bijeenkomsten werden
de volgende wetenschappelijke mededelingen gehouden:
18 september 1985: dr. P.E.L. Verkuyl, Wat Van Manders Bethlehem niet is;
23 oktober 1985: dr. H. Heestermans, Enige aspecten van de cognitieve
semantiek;
20 november 1985: dr. G.C. Zieleman, De historie van Reinout van Montalbaen;
18 december 1985: mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Over de nieuwe
poetica van Camphuysen;
20 januari 1986: dr. A. Sassen, Vormeigenschappen van Nederlandse
familienamen;
19 februari 1986: dr. M.C. van den Toorn, Nieuwe Zakelijkheid, oorsprong en
ontwikkeling van een term;
19 maart 1986: dr. J. Taeldeman: Verwerving van de Auslautverscherping in het
Nederlands;
23 april 1986: dr. J.P.A. Stroop, Enclitica en assimilatie in de Westbrabantse
dialecten;
21 mei 1986: dr. B.C. Damsteegt, Huygens over Strafford en Vondel, een
stilistische controverse in 1644.

9. Verslag van de werkgroep negentiende eeuw over het jaar
1985-1986
Op 15 april 1986 bestond de Werkgroep negentiende eeuw uit 548 leden. Het
bestuur werd gevormd door dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden (voorzitter), Henk
Eijssens (penningmeester), Ludo Simons en Peter van Zonneveld (secretaris). In
het afgelopen jaar verschenen drie afleveringen van het documentatieblad De
Negentiende Eeuw (waaronder één dubbel-
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nummer). De redactie bestond uit Henk Eijssens, Thera de Graaf, Jan Jaap Heij,
Marja Keyser, Nop Maas, Marita Mathijsen en Peter van Zonneveld
(redactie-secretaris).
Op vrijdagavond 29 en zaterdag 30 november werd in de aula van het
gemeentemuseum te 's-Gravenhage een symposium gehouden over sexualiteit en
moraal in Nederland tussen 1800 en 1850. Sprekers waren Hugo Röling, Bernard
Kruithof, Peter van Zonneveld, Pieter Stokvis, Gert Hekma, Mirjam Westen en Marian
Rinkleff. De lezingen zullen worden gepubliceerd in het vierde nummer van de tiende
jaargang van De Negentiende Eeuw.
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Bijlage I rekening en verantwoording over 1985
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
1985
fl 43.262,50

1984
fl 36.817,50

Contributie voorgaande
jaren

8.998,68

9.776.61

Subsidie Ministerie van
Onderwijs en
Wetenschappen

80.000,-

80.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit
Leiden

36.000,-

36.000,-

Opbrengst verkoop eigen 1.004,78
uitgaven

1.720,69

Rente van effecten,
bankrente

3.405,57

3.275,70

Subsidie
Huygens-herdenking

25.000,-

Contributie 1985/1986

---

---

fl 197.671,53

fl 167.590,50

UITGAVEN
A. Kosten van beheer
fl 20.258,01
1. Bureaukosten secretaris
en administratie

fl 19.816,96

2. Honorarium
administrateur

4.400,-

4.400,-

3. Kosten Noordelijke
Afdeling

1.300,-

1.300,-

4. Kosten
bestuurvergaderingen

1.972,30

196,50

Kosten vergaderingen
1. Convocaties en
lokaalhuur

fl 3.771,05

fl 3.906,09

B.

2. Honorarium en kosten
sprekers
3. Promotie en publiciteit

1.800,6.116,33

4. Roland Holst-Prijs en
bijkomende kosten

9.011,54
6.642,30

C.

Kosten jaarvergadering fl 8.748,25

fl 8.707,45

D.

Kosten bibliotheek

fl 7.938,-

fl 3.969,-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1986

1. Honorarimn
bibliothecaris
2. Aankoop boeken en
tijdschriften

46.529,38

55.551,37

3. Bijdrage
verwervingsfonds

1.000,-

1.000,-

4. Salariskosten bureau

2.477,-
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E.

Kosten jaarboek
en publikaties
Kosten jaarboek
1983/1984

fl 35.606,60

Typografische
verzorging

2.356,20

Kosten redaktie
Tijdschrift

858,88

Ledenlijst

4.043,93

Commissie voor de
publikaties

2.569,20

Kosten Nieuw
Letterkundig
Magazijn

10.428,36

---

Kosten
commissies en
werkgroepen
F.

fl 55.863,17

fl 41.534,88

fl 13.717,90

f 6.199,55

fl 800,-

fl 1.027,64

fl 1.973,23

fl 342,65

fl 3.717,90

Symposiumnummers 10.000,Werkgroep
negentiende eeuw
---

Prijs voor
Meesterschap
G.

H.

Diversen

I.

Kosten
Huygens-herdenking

fl 7.670,70

Reserve nog te
betalen

17.329,30
---

---

Totaal

fl 195.418,62

fl 171.851,93

Totaal der
ontvangsten

fl 197.671,53

Totaal der uitgaven

fl 195.418,62
---

Overschot

fl 2.252,91
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B. Vermogensoverzicht
1 jan. 1986
fl 990,-

1 jan. 1985
fl 970,-

(fl 3.000,- losbaar)

5.050,-

7.920,-

Saldi bij Amro-bank en
Postgiro

66.742,51

43.360,30

---

---

fl 72.782,51

fl 52.250,30

Effecten
fl 1.000,- 6,5% BNG 1967 1
fl 5.000,- 7% BNG 1966

Vermogen vóór
voorzieningen
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Voorzieningen
Prijs voor Meesterschap

fl 800,-

Prijs voor Literaire Kritiek 1.830,79

fl 1.830,79

Reserve Jaarboek
1984/1985

38.000,-

38.000,-

Reserve voorbereiding van 7.000,het register Tijdschrift Taalen Letterkunde
Nog te betalen
Huygens-herdenking

Vermogen ná
voorzieningen

7.000,-

17.329,30
---

---

fl 7.822,42

fl 5.419,51

Samenhang tussen de
fl 5.419,51
hierboven vermelde
vermogens
Vermogen 1 januari 1985
Koerswinst effecten

150,-

Overschot gewone
rekening

2.252,91
---

Vermogen 1 januari 1986 fl 7.822,42

Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank 1 januari 1985

fl 21.714,59

Reservering ten laste algemene rekening 1.000,Losbaar fl 1000,- 9% Nederland

1.000,-

Rente kapitaal

4.376,19

Bankrente

662,54
--fl 28.753,32

Kosten

130,94
--fl 28.622,38

Saldo Van Bijlevelt-Fonds

5.262,53
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Uitkering Van Bijlevelt-Fonds 1983 en
1984

10.000,-

fl 9.600,- 3% Inschrijving Grootboek

4.800,-

fl 36.600,- 2,5% Inschrijving Grootboek 17.202,Obligaties

29.800,---

Vermogen 1 januari 1986

fl 95.686,91
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B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank 1
januari 1985

fl 1.379,86

Rente kapitaal

1.595,50

Bankrente

15,87
--fl 2.991,23

Kosten

fl 92,78

Prijs B. Barnard

fl 3.000,-

Bijdrage Algemeen 2.000,Prijzenfonds
--1.000,--fl 1.092,78
--fl 1.898,45
fl 13.900,- 3%
Inschrijving
Grootboek

7.089,-

Obligaties

15.125,---

Vermogen 1 januari
1986

fl 24.112,45

C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank 1 januari 1985

fl 1.108,89

Rente kapitaal

472,50

Bankrente

9,67
--fl 1.591,06

Prijs C. Peeters

fl 3.000,-

Bijdrage Algemeen
Prijzenfonds

2.500,---
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500,Kosten

19,15
--519,15
--fl 1.071,91

fl 11.500,- 2,5%
Inschrijving Grootboek

4.945,-

Obligaties

2.930,---

Vermogen 1 januari 1986

fl 8.946,91
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D. Algemeen prijzenfonds
Legaat dr. Tjaard de Haan

fl 146.554,36

Rente

2.130,82
--fl 148.685,18

Toeslag Wijnaendts
Francken-prijs

fl 2.500,-

Toeslag Van der
Hoogt-prijs

2.000,--4.500,---

Banksaldo per 1 januari
1986

fl 144.185,18

E. Henriëtte de Beaufort-prijs
Legaat

fl 20.000,-

Rente

2.500,---

Banksaldo per 1 januari 1986

fl 22.500,-
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Bijlage II Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1985-1986
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. H.L. Wesseling
Ondervoorzitter: dr. R. Th. van der Paardt
Secretaris: R. Visser
Penningmeester: dr. P.J. van Swigchem
Bibliothecaris: J.J.M. van Gent
Leden: R. Breugelmans, A. van Dis, H. Duits, dr. L.L. van Maris, P.A.W. van
Zonneveld, dr. F. Akkerman (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. F. Akkerman, Slauerhofflaan 1, 9752HA Haren
Penningmeester: dr. H.K. s'Jacob
Assessor: O. Vries

Contactcommissie voor België
Secretaris: vacant Leden: vacant

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

Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: vacant
Leden: A. van Dis, P. Korthuis, jhr. dr. P.J. van Winter

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: dr. J. van den Berg
Secretaris: dr. A.E. Cohen, Van Brouchovenlaan 4, 2343 HD Oegstgeest
Leden: mw. dr. C.W. Fock, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. H. Baudet, dr. J.C. Blom,
dr. D.E.H. de Boer, dr. W.C. Braat, dr. C.C. de Bruin,
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dr. J.R. Bruijn, mr. R. Feenstra, dr. S. Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge,
dr. P.F.J. Obbema, dr. G.H.M. Posthumus Meyjes, dr. I. Schöffer

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. H. Heestermans
Secretaris: dr. P.F.J. Obbema, Vondellaan 52, 2332 AG Leiden
Leden: mw. dr. M.H. Schenkeveld, mw. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen,
dr. D.M. Bakker, dr. B.C. Damsteegt, dr. A. Sassen, dr. P.G.J. van Sterkenburg, dr.
J.P.A. Stroop, dr. J. Taeldeman, dr. M.C. van den Toorn, dr. P.E.L. Verkuyl, dr. G.C.
Zieleman

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: A. van Dis
Secretaris: mr. E. van Vliet, Stephaniestraat 24, B-2000 Antwerpen
Leden: mw. Judith Herzberg, W.G. van Maanen, W.P. van Toorn

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Leden: Dr. E. Braches, J.J.M. van Gent, dr. J.P. Gumbert

Commissie van advies voor de financiën
Voorzitter: Th. H. 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: mw. dr. C.W. Fock, dr. E. Braches, mr. W.R.H. Koops, P.A.W. van
Zonneveld

Werkgroep negentiende eeuw
Voorzitter: dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden
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Secretaris: P.A.W. van Zonneveld, Johannes Verhulststraat 208, 1075 HE
Amsterdam
Peningmeester: H.J. Eijssens
Lid: dr. L. Simons
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Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor de publikaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris van de Commissie belast.
Drukbezorger was mw. M. Stapert-Eggen
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de publicaties luidt:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Postbus 9501, 2300 RA Leiden
Typografische verzorging P. Waterland Druk Tulp, Zwolle
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