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Wat is taalverloedering?
Jaarrede door de voorzitter Dr. H. Heestermans
Dames en Heren,
In het NRC-Handelsblad van 9 september 1988 schrijft Willem Frederik Hermans:
‘Twijfel was eertijds zo'n mooi woord, omdat het, hoewel enkelvoud, van allerlei in
meervoud kon omvatten, net als ‘kennis’ bijvoorbeeld. Dat is al jaren afgelopen.
Zelfs auteurs van grote reputatie twijfelen niet meer, koesteren geen twijfel meer,
trekken diverse zaken niet meer in twijfel, maar ‘hebben twijfels’.’ En hij voegt er
cynisch aan toe: ‘En nooit, nee nooit vertellen die meervoudige twijfelaars hoeveel
twijfels het dan wel zijn die ze hebben: Twee? Twintig? Evenmin hoe ze er in slagen
ze uit elkaar te houden. Misschien verhindert dit dat ze straks het onderscheid tussen
‘velerlei kennis’ en ‘velerlei kennissen’ niet meer weten. Ik hoop het.’
Hermans is duidelijk in zijn afkeer van het hedendaagse taalgebruik. De mensen
gebruiken overal maar een meervoud, terwijl er van dat betreffende woord helemaal
geen meervoud bestaat! (Behalve twijfels noemt Hermans ook effecten in
‘inkomenseffecten’, waar het enkelvoud ‘inkomenseffect’ kan volstaan.) Ze zijn te
lui om hun moedertaal te gebruiken en lenen maar lukraak uit andere talen. Op de
universiteit wordt gesproken over ‘papers’ in plaats van over ‘verhandeling’ of ‘studie’.
De detailhandel stort zich op het ‘upgraden’ en sommige mensen verliezen ‘grip’
op de situatie. Hermans ergert zich verder aan talloze neologismen: ‘hard maken’,
‘het plaatje invullen’ en ‘argumenten aandragen’. Bedroefd constateert hij: ‘
‘argumenten aanvoeren’ is afgeschaft.’
Elly de Waard, de Nederlandse dichteres, is nog somberder. In Vrij Nederland
van 11 maart 1989 staat te lezen: (ik citeer:) ‘in het hoofd van de gemiddelde
Nederlander is de woordenschat geslonken tot een paar honderd.’ En even verder:
‘geen mens in Nederland [is] meer op de hoogte [...] van de geslachten van de
woorden, of liever, van welk geslacht bij welk woord hoort. [...] Reden waarom je
soms op de vreemdste plekken opeens iets vrouwelijk benoemd kan zien. Vaak
gebeurt dat als schrijver of spreker zich erg gewichtig wil uitdrukken.’
Het is zonneklaar, zowel Hermans als Elly de Waard vinden dat de taal
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verloedert en talloze anderen zijn dat met hen eens. Hebben zij gelijk?
Het is opvallend dat niemand van de verontwaardigden een definitie geeft van
taalverloedering. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Zelfs de woordenboeken komen
er niet helemaal uit. Van Dale geeft bij taalverloedering het synoniem taalbederf en
bij taalbederf de definitie: ‘het bederven van taal door slecht of vaag woordgebruik,
door veelvuldig gebruik van elementen die aan de taal niet eigen zijn.’
Dat is op zich niet onjuist, maar wel onvolledig. Taalverloedering is meer.
Taalverloedering is het op grote schaal wegvallen van de taalnormen, het zich niet
meer storen aan de taalregels en dat kan zich uiten in het gebruik van een té groot
aantal bastaardwoorden, de vermindering van de woordenschat, slecht en vooral
vaag woordgebruik, (waarvoor tegenwoordig de term: ‘wollig taalgebruik’ bestaat),
slechte beheersing van de spellingregels, slechte kennis van de grammatica,
verwaarlozing van een correcte uitspraak. Kortom in slordigheid en armoede in
taalzaken.

Normen
Er zijn vier onderdelen in de taal waar van een norm sprake is. In de spelling, in de
uitspraak, in de grammatica en in het woordgebruik.
De norm van de spelling is het duidelijkst. Die ligt vast in de spellingvoorschriften.
Je zou ook zeggen dat hij het makkelijkst te leren is. Er zijn per slot van rekening
maar zesentwintig letters en er zit toch wel enig systeem in de spellingregels. Toch
klagen leraren over achteruitgang van de spelvaardigheid in Nederland. Eerstejaars
studenten Nederlands aan een universiteit ergens in Nederland blijken zo slecht te
kunnen spellen dat ze dictees moeten maken. Een wonderlijke gedachte. Het
spellingvermogen dat degenen (zoals ik) die in de jaren vijftig de lagere school
bezochten, moesten bezitten om te slagen voor het toelatingsexamen voor de
middelbare school, is niet meer aanwezig bij achttienjarige eerstejaars neerlandici.
Voor die achteruitgang zijn weliswaar oorzaken aan te wijzen, maar het geeft toch
te denken. De eerste oorzaak is deze: eind jaren zestig en in de jaren zeventig is
er weinig aandacht besteed aan de spelling. Norm was een vies woord. Niets moest,
alles mocht. Als het kind maar creatief was, dat was het belangrijkste. Een tweede
oorzaak van de achteruitgang is: in de basisschool wordt thans slechts twee uur
per week besteed aan het spelonderwijs. In de jaren vijftig en zestig was dat vier
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uur. Dat kan niet anders dan nadelige gevolgen hebben.
De norm voor de uitspraak ligt minder vast. Met een kleine variatie op de stelling
van Van Haeningen kunnen we zeggen: hij spreekt Algemeen Beschaafd Nederlands
(of liever Standaardnederlands), aan wie je niet kunt horen uit welke streek hij komt,
of tot welke sociale klasse of groep hij hoort. Van die norm wordt sterk afgeweken.
Als u regelmatig naar de Nederlandse popzenders luistert (wat ik niet hoop) dan
hoort u discjockeys spreken over grauter en leive als ze ‘groter’ en ‘leven’ bedoelen.
Alles wordt gediftongeerd. Er wacht ons een diftongeringsgolf groter dan die van
de zestiende en zeventiende eeuw. En als u naar het Nederlandse t.v.-journaal kijkt,
dan moet het u voorkomen dat er in het Nederlands een accentverschuiving aan
de gang is. ‘Wérkgelegenheid’ wordt ‘werkgelégenheid’. ‘Overheidsbeleid’ verandert
in ‘overheidsbeléid’ en ‘spéllingregeling’ wordt ‘spellingrégeling’ en recent veranderde
het miliéubeleidsplan (op zich al geen fraai woord) in milieubeléidsplan. Als u uw
kinderen beschaafd wilt leren spreken, moet u hun verbieden naar de Nederlandse
radio en t.v. te luisteren.
In de grammatica is de norm nog moeilijker te leren. Er zijn wel normen, regels,
maar het zijn er veel en er wordt dus veel tegen de norm gezondigd. Meestal gaat
het om ‘discontinuïteiten’ als: ‘hij was een van de mensen die het boek gelezen had’
(moet zijn: hadden). En: ‘in de oudheid leefde er een ruitervolk, Parthen genaamd,
die de vijand bestreden door...’ (moet zijn: dat ... bestreed). Ook verkeerde
samentrekkingen en pleonasmen zijn aan de orde van de dag. ‘In januari werd de
sjahir gearresteerd en overleed in 1966.’ ‘Hij stond hem toe te mogen vertrekken’,
waarbij ‘mogen’ overbodig is. Dat aspect zit al in ‘toestaan’.
De norm in het woordgebruik is het lastigst aan te geven. Mensen storen zich
vaak aan woorden die ze zelf niet gebruiken. Veel verzet is er tegen het gebruik
van Engelse/Amerikaanse woorden: spoiler, directing manager, software en van
onwoorden als: ‘giroblauwer’ en ‘thuisbankieren’. Voorts tegen de verwarring van
‘niet in het minst’ en ‘niet het minst’, ‘omdat’ en ‘doordat’ en tegen ‘het meisje wat’
en ‘groter als’. Maar vooral de neologismen moeten het ontgelden. In een rubriek
‘de lelijkste woorden van het jaar’ in Onze Taal worden woorden gehekeld als: het
gebeuren, ophoesten, opstarten, mantelzorg, zorgproblemen, inschatten, uitproberen,
afconcluderen.
Is er, als we al deze klachten overzien, dus toch sprake van taalverloedering? Of
denken de mensen alleen maar dat de taal achteruitgaat of dat het
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vermogen van de mens om correct met zijn taal om te gaan, vermindert? Noch het
een (taalverloedering), noch het ander (de mensen denken het alleen maar) is te
bewijzen.
Ik wil er twee opmerkingen over maken. In 1654 verschijnt een boekwerkje, getiteld
Nederlandsche Woordenschat. Daarin staan, zoals het titelblad vermeldt, ‘meest
alle de Basterdt-Woorden, Uyt P.C. Hoöfdt, H. de Ghroöt, C. Huyghens, I. van
Vondel, en andere voortreffelijke Taalkundighe: En Konst-Woorden Uyt A.L. Kók,
S. Stevin, de kamer in liefd’ bloeiende, en andere Duitsche Wijsghîeren, vergadert’.
Ze zijn, zo gaat de lange titel verder, ‘Naauwkeurighlijk en met kraft vertaalt’. In het
voorwoord, dat geen voorwoord heet, maar: ‘Den ghoedtwillighen Leezer Gheluk
en Voorspoedt’, krijgt de lezer de raad om in de ‘woeste zee der spraak [...] tusschen
een vreezelijke Scylla en schipbreuk dreighende Charybdis de middenstreek [te]
houden’. De ‘vreezelijke Scylla’ is ‘'t misbruik der Uitheemsche woorden, dat men
Ontaal [...] zou moghen noemen’. De Charybdis is ‘het zondighen teghen de
Letterkonstighe Reegels’. En dat betitelt de auteur met ‘wanspraak’.
De conclusie van de schrijver L. Meyer: ‘Twee Ghebreeken, daervan meest alle
Taalen een dapperen inbreuk lijden, en haare natuurlijke Schoonheidt geen kleene
smet van wanstal anghewreeven wordt.’ De ‘wanspraak’, dus het zondigen tegen
de ‘Letterkonstighe Reegels’ (en dat zijn de grammaticale regels), zegt de auteur,
is in alle talen waar te nemen. Maar de ‘ontaal’, het gebruik van bastaardwoorden,
gaat ‘t'onzent met uitghelaaten toom [...] in zwang’. Het is een kanker, die ‘'t
inghewandt van onze moedertaal doorbeeten hat’. En dat alles, concludeert de
schrijver, is de schuld van twee soorten mensen. Het ene type wil welsprekendheid
suggereren met het gebruik van uitheemse woorden, om op 't ‘onkundigh ghraauw’
indruk te maken. Het andere type, vooral gevormd door de geleerden, is van mening
dat zijn moedertaal te arm en te gebrekkig is om er zijn geleerd betoog in uit te
drukken.
U ziet: er is niets nieuws onder de zon. En het is niet moeilijk om dit citaat met
klachten over het verval tot honderd uit te breiden.
Tweede opmerking. Je kunt pas van taalverval spreken als je kunt aantonen dat
de toestand in een vorige periode beter was en dat er toen meer mensen waren die
goed Nederlands spraken dan nu. Is het Nederlands in deze eeuw in verval geraakt?
U hoeft er de werken van de taalpurist Charivarius en die van Gerlach Royen, uit
de eerste helft van deze eeuw, maar op na te slaan om te constateren dat dat bewijs
moeilijk te leveren is. Er
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wordt en werd gezondigd tegen spelling, woordgebruik en grammaticale regels.
Eén voorbeeldje slechts. We kennen tegenwoordig de woordgeslachten niet meer,
zo denkt Elly de Waard. Hoezo, tegenwoordig, kunnen we ons afvragen? Wie in
Gerlach Royens Buigingsverschijnselen in het Nederlands kijkt, ziet enige duizenden
vergrijpen tegen de geslachtsaanduiding van negentiende- en twintigste-eeuwse
schrijvers. Couperus heeft het over: ‘En straalt er als de reinste bloem dier gaard’.
Vrouwelijk dus. Maar Timmermans stelt: ‘God is eenen wijngaard’. Mannelijk derhalve
en wie heeft gelijk? Marnix Gijsen spreekt van: ‘de jachthoren der dood’, terwijl
‘dood’ al heel lang mannelijk is. Maar ook de zeventiende-eeuwse schrijvers hadden
geen benul van het woordgeslacht. Mijn collega Geerts schreef er een proefschrift
over: Genus en geslacht in de gouden eeuw. Daaruit blijkt de onkunde, op dit gebied,
van Coornhert, de man die in 1990 toch met veel plechtigheden herdacht zal worden:
de puls [mannelijk] [...] stercker begon te kloppen dan sy te voren gedaen
hadde
ring [mannelijk] [...] hy hieltse soo waerdt.
En Hooft maakt het wel heel erg bont met:
den lof [mannelijk] des dichters, ick bense u schuldigh.
Zondigen tegen de taalnorm is kennelijk van alle tijden en er wordt nu niet slechter
gesproken of geschreven dan vroeger, sterker nog: ik denk dat er nu percentsgewijs
meer mensen zijn die goed spellen en een goede stijl bezitten dan veertig jaar
geleden. Gewoon omdat er veertig jaar geleden minder mensen een middelbare of
hogere opleiding volgden. Maar hoe zit het dan met die eerstejaars neerlandici
ergens in den lande, zult u vragen? Veertig jaar geleden waren er op die universiteit
tien eerstejaars Nederlands. Nu zijn het er honderddertig, als ik het wel heb. Geen
wonder dat daar wat slechte spellers tussen zitten.
In zijn boekje Ongaaf Nederlands constateert Royen: ‘De fouten die tegen de
boekentaal -n worden gemaakt zijn niet te tellen. Niet alleen worden honderden
feminina daarmee versierd, die ‘akkusatief-n’ verschijnt in boek en blad talloze malen
bij het onderwerp.’ Hij citeert vervolgens
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een verslag uit de NRC van 12(13) mei 1941 waarin de auteur de volgende zin
schreef: ‘Tot besluit ging spreker na, welken fatalen invloed er uitgaat van het
onderwijs in de moedertaal, zoover dit op klassicistische leest geschoeid blijkt.’
Een fraai voorbeeld van onbegrip over de spelling van een woord vinden we in
Buigingsverschijnselen in het Nederlands, p.37. Hoe is het meervoud van specimen?
Sommigen worden in de war gebracht door de -en van specimen en beschouwen
specimen als meervoud. Quérido schrijft: ‘Toch [...] komen schrikbarende specimen
van journalistieke en letterkundige parasieten los.’ Een ander heeft het over: ‘de
goede specima’ en beschouwt dat als het enige correcte meervoud van specimen.

Taalverandering
De taal verloedert niet, de taal verandert en sommige mensen hebben bezwaar
tegen die veranderingen. Waarom verandert de taal? Ik wil hier vier oorzaken
aanstippen, maar er zijn er aanmerkelijk meer.
1. Allereerst natuurlijk door de talloze uitvindingen en maatschappelijke
vernieuwingen. Ik heb mij laten vertellen dat er na 1945 meer technische vindingen
zijn gedaan dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. Al die uitvindingen en
vernieuwingen hebben nieuwe woorden nodig. Voordeurdelers, snorfietsen,
harmonisatiewet, spookrijder, basisschool, tweefasenstructuur. Iemand die veertig
jaar geen Nederlands meer heeft gehoord of gesproken kan geen Nederlandse
krant meer lezen.
2. Vervolgens speelt een rol: de neiging van de taalgebruiker om met zo min
mogelijk krachtsinspanning zoveel mogelijk met taal te doen. En dat is een neiging
die we door de eeuwen heen zien. Daarom leent of steelt hij vrijelijk uit andere talen,
vooral woorden voor die technische vindingen, want die vindingen zijn zelden
Nederlands. Het is onmogelijk om alle technische begrippen als chips, bytes, bits
en dergelijke uit de computertechniek onmiddellijk in het Nederlands te vertalen.
Dat hoeft ook niet. Die woorden behoren, althans aanvankelijk, tot de vaktaal. Op
het moment dat die begrippen ook buiten de vaktaal bekend worden (bijvoorbeeld
personal computer) ontstaat er al snel een vernederlandsing: ‘tekstverwerker’.
Het Nederlands heeft als kleine taal, in een klein land, altijd geleend van andere
talen. Zolder, kelder, station, straat, bank, knakworst, rugzak. Als U de boeken van
Wolff en Deken leest, struikelt u over de Franse woor-
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den. Er is niets op tegen, op zich. We hebben die woorden kennelijk nodig. Maar
we moeten natuurlijk wel op onze qui-vive, of liever: onze hoede blijven. Een staaltje
van een recente en slordige leenvertaling uit het Engels is ‘karaktermoord’. Een al
te letterlijke en gehaaste vertaling van character assassination. Nu betekent character
niet alleen ‘karakter’ maar ook ‘reputatie’. Met ‘karaktermoord’ wordt niet iemands
karakter om zeep gebracht, maar wel iemands reputatie of goede naam. Tegen de
leenvertaling ‘reputatiemoord’ kan niemand bezwaren maken, tegen die van
‘karaktermoord’ wel.
Uit kortheidsmotieven laat de taalgebruiker ook wel eens iets weg wat hem
overbodig voorkomt. Een jaar geleden is er een kleine strijd ontstaan over de
correctheid van het woord ‘behartenswaardig’. Heldring keurde in het
NRC-Handelsblad het woord af. Het werkwoord is immers ‘behartigen’. Dus de
correcte vorm is: ‘behartigenswaardig’. Hij heeft daarin volstrekt gelijk. Maar: de
taalgebruiker denkt er anders over. Hij vindt het lastig, tweemaal achter elkaar die
-ig. Er moet er een uit. Dat is economischer. Dit soort haplologieën (zoals de uitstoting
wordt genoemd van een van twee dezelfde taalelementen die vlak bij elkaar staan),
komt al vanaf de Middeleeuwen voor. En iedereen accepteert een woord als
‘idolatrie’, dat toch is ontstaan uit idolo-latrie. Dus waarom niet ‘behartenswaard’?
Niet de minsten onder de Nederlanders weten niet beter of het woord is correct. De
uitgever Johan Polak, een fijnbesnaard taalminnaar, gebruikte het vorig jaar
onbekommerd in De Gids tot tweemaal toe.
3. Een derde kracht die taalvernieuwing veroorzaakt is de onbedwingbare neiging
tot figuurlijk taalgebruik. De metafoor verlevendigt immers onze taal, maakt haar
plastisch en is ook vaak economisch. Je kunt er op een korte wijze iets mee
uitdrukken. Dat verklaart de snelle inburgering van het ‘plaatje’ dat nog moet worden
ingevuld of ingekleurd. Plaatje betekent: ‘plan of schets, waarin de werkzaamheden
en de (samenwerkende) personen die die werkzaamheden moeten uitvoeren, zijn
aangegeven.’ Als ‘het plaatje moet worden ingevuld’, wil dat zeggen dat de mensen
die in die groep moeten samenwerken, nog moeten worden uitgekozen. ‘Het plaatje
invullen’ is beeldend en kort. Maar ik zal die woorden nooit gebruiken. Ze stammen
uit de groep van de vergaderaars, net als ‘kortsluiten’, en ik heb een hekel aan
vergaderingen waar deze soort taal gebruikt wordt.
Vooral politici en journalisten zijn sterk in metaforen: de kar trekken, de rit uitzitten,
lijstduwer (naast lijsttrekker), het licht op groen zetten,
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iets in de ijskast zetten, een kamerbrede meerderheid, een uitspraak hard maken.
Maar: vaak gaat er iets mis met de beeldspraak, zelfs in een kwaliteitskrant als het
NRC. In Onze Taal van februari/maart 1989 (p.23) staat een selectie van deze kromme
metaforen. Ik citeer er drie:
‘Economen strooien soms roet in het eten. Wanneer ze eenmaal het fileermes in
de financiële verantwoording van de programma's hebben gezet, vallen er flinke
gaten.’
‘Vorontsow wedt ook op andere paarden, bijvoorbeeld op de voormalige Afrikaanse
koning Zahir Shah.’
‘De optiebeurs in Amsterdam heeft haar beursvloer aangeboden als vluchthaven
voor de Zweden.’
Zulke beeldspraak schenkt vermaak, maar voert ook naar de conclusie: dit is
taalverloedering.
4. Een vierde belangrijke kracht die tot taalverandering leidt is deze. De
taalgebruiker kan niet alles uit zijn hoofd leren. Hij zoekt een systeem, een regel. Ik
neem weer het woordgeslacht als voorbeeld. Bijna niemand kent het geslacht der
woorden. Dan kun je twee dingen doen. Het geslacht opzoeken in het groene boekje.
Dat kost tijd. Bovendien doe je dat niet als je aan het spreken bent. Je kunt ook
proberen een regel te ontdekken.
Een voorbeeld van dat systeem-zoeken. Een normale zinsconstructie is: ‘ik neem
dat boek’, ‘ik weet het niet’, ‘die broek past niet’. Het onderwerp vooraan. Afwijkend
van het patroon is: ‘mij mankeert niets’. Dat wordt aangepast aan de regel: ‘ik
mankeer niets’. Talrijk zijn zinnen als ‘die romans zijn maar een kort leven beschoren’;
‘de minister stond drie dingen voor ogen’; ‘ik werd opengedaan door de jongste
zoon’. De nieuwste aanpassing die heel dicht aansluit bij ‘ik mankeer niets’ is: ‘ik
pas die broek niet’ voor: ‘die broek past mij niet’. Volgens kenners, dat wil zeggen
ouders van jonge kinderen, weet de jeugd niet beter of deze zin is correct.
Vergelijkbaar met deze regel is misschien het wegvallen van het
voorzetselvoorwerp bij werkwoorden: iemand herinneren aan, zich boos maken
over; steeds meer wordt dat: ‘ik herinnerde hem, dat hij nog moest koken’, in plaats
van ‘ik herinnerde hem eraan dat...’. En: ‘ik maakte mij boos dat hij niet gekookt
had’, in plaats van ‘ik maakte mij er boos over dat...’, waarbij het voorzetselvoorwerp
tot lijdend voorwerp wordt.
Betekent dit nu ook dat al die veranderingen zomaar geaccepteerd moeten
worden?
Allerminst. Dan begint het gevecht der normen.
Laat ik dat met twee voorbeelden toelichten. Er is sinds een paar jaar
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een fonetische verandering merkbaar. Steeds meer mensen, ook keurig sprekende
dames en heren, spreken de s en de f stemhebbend uit. ‘Zaai’ in plaats van ‘saai’.
‘Vooi’ in plaats van ‘fooi’. Zo sprak onlangs een bekend t.v.-presentator in zijn
uitzending de heer Van Wolferen aan met meneer Van Wolveren.
Daar staat een spellinguitspraak van ‘asiel’ tegenover. Vraag aan de Nederlander
hoe hij ‘asiel’ uitspreekt en tachtig procent zal zeggen met een s, terwijl in elk
uitspraakwoordenboek aziel staat opgegeven en de meeste oudere Nederlanders
het woord zo uitspreken. Vraag hoe men ‘incést’ uitspreekt en tachtig procent zegt
‘íncest’. Een van onze leden, hier aanwezig, schampert bij het horen van ‘íncest’
steeds: ‘Is er ook een uitcest, misschien?’
Wat goed is, wat als norm wordt gezien, wordt echter niet bepaald door het getal,
niet door die tachtig procent. Norm wordt een verandering pas als ze geaccepteerd
wordt door die zeven à acht procent van de Nederlanders die de ‘spraakmakende
gemeente’ vormen. Onderwijzers, leraren, politici, universitaire docenten, journalisten,
schrijvers, dichters. Mensen die veel en, laten we hopen, bewust met taal bezig zijn.
Pas als die groep asiel met een s als correct aanvaardt en aziel als ongewoon,
kunnen we zeggen dat asiel de norm is geworden.
U kunt hieruit opmaken hoe moeilijk het is om vast te stellen of de norm gewijzigd
is. Want die ‘spraakmakende gemeente’ is een divers geheel en wat het ene lid
afkeurt, is voor het andere lid correct.
Daardoor ontstaat ook de eigenwijsheid bij mensen. Ieder van ons leeft toch
eigenlijk maar in een betrekkelijk klein groepje. Als ieder lid van mijn groepje ‘notùlen’
zegt, zal ik al gemakkelijk denken dat het de juiste accentuering is en die uitspraak
hartstochtelijk verdedigen tegen de ‘nótulen’-sprekers. Het lijkt op zich onbelangrijk:
nótulen of notúlen, maar er hangt een wereld van waardering van af. U moet eens
opletten hoezeer de ‘nótúlen’-sprekers (de juiste uitspraak, durf ik zeggen) gniffelen
om de ‘notùlen’-zeggers. Een scherp voorbeeld van de stigmatisering door de taal.
Tot slot: hoe lang blijft iemand vasthouden aan een norm, terwijl hij om zich heen
ziet en hoort dat de taalwerkelijkheid anders is? Dat is voor ieder die hart heeft voor
zijn taal het grote probleem, vooral voor mensen uit het onderwijs. De norm van de
spelling ligt vast, daar mag niet aan getornd worden. Ik denk dat het zinvol is om
zo lang mogelijk vast te houden aan de normen in uitspraak en grammatica en dat
we wat toleranter moeten zijn ten opzichte van de wijzigingen in de woordenschat.
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We moeten er in alle geval voor waken al te ver achter de veranderde taalfeiten aan
te hollen en een norm te verdedigen die door niemand meer wordt geëerbiedigd.
Wat dat betreft sluit ik me volledig aan bij de opvatting van dr. C. Kruyskamp, waar
hij stelt dat de norm met grote voorzichtigheid moet worden toegepast en met ruime
erkenning van de marge die het persoonlijk taalgebruik altijd voor zich mag opeisen,
en van de variabiliteit van alle levende taal.
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Een ‘mooi warm wicht’
Door Jacques Kruithof
In de honderd jaar die verstreken zijn sinds Gorters Mei voor het eerst in boekvorm
verscheen, heeft dit gedicht stapels commentaar uitgelokt. Ik heb daarvan, om eerlijk
te zijn, zeker de helft nooit ingekeken, maar uit wat ik wel gelezen heb, dringt zich
de conclusie op dat àlles wat erover op te merken of voor en tegen in te brengen
valt, al eens gezegd en vooral nagezegd is. Je ziet dat bij de eerste oogopslag aan
de overal opduikende citaten uit de tekst, steeds dezelfde, en aan de telkens
weerkerende aanhalingen uit eerdere commentaren, ook steeds dezelfde.
Gaandeweg zijn de beschouwingen over de Mei sprekend op elkaar gaan lijken,
zoals men soms een rij populieren ziet.
Na verloop van een eeuw blijken bovendien de meningsverschillen over het
gedicht aardig gladgestreken te zijn. De criticus van de oude Gids, J.N. van Hall,
opperde allerlei bezwaren toen de Mei nog omstreden was, en gold langdurig als
de aartsvijand van Tachtig - maar een paar jaar geleden kreeg hij eerherstel van
de essayist Martien J.G. de Jong, die hem ‘zo dom nog niet’ noemde. Daar tekende
hij bij aan dat vrijwel iedere hedendaagse lezer van de Tachtigers ‘iemand met
belangstelling voor literatuurgeschiedenis’ is, dus iemand die geen partij meer hoeft
te kiezen, en zich tegenwoordig van de plicht tot (esthetische) oordeelsvorming
ontslagen mag achten: ‘als in een kwestie, maar die was er niet’.
Voor zulke lezers is de Mei vanzelfsprekend een klassieke tekst, buiten kijf ‘het
centrale meesterwerk van Tachtig’, volgens Garmt Stuiveling. Toch wil het
spraakgebruik ook in ruimere kringen van enigszins geletterden dat het gedicht een
historisch fenomeen is, dat merk je aan het lidwoord. Je hebt het over dè Mei, en
daar hoeft niet eens ‘van Gorter’ aan toegevoegd te worden, net zoals dè Hamlet
het zonder Shakespeare en dè Gysbreght het zonder Vondel kan stellen. Lidwoord
en anonimiteit markeren de status van een tekst als onaantastbaar erfdeel, wat er
verder nog over te doen mag zijn.
Toch moet deze zelfde Mei ooit een gedicht geweest zijn dat op scherp stond,
dat tegenspraak en bijval ondervond, waar menigeen zich werkelijk druk over maakte.
Het ging, honderd jaar geleden, immers om een experiment: van een jonge dichter
met zijn ongewisse talent natuurlijk, maar ook met de poëzie en met de denkbeelden
over poëzie van zijn tijd.
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Zo'n proefneming is onvermijdelijk altijd, heel of half bewust, zowel een spel (in de
zin van Huizinga) als een polemiek (die dikwijls in dezelfde zin een spel is). Uit
brieven van Gorters moeder valt op te maken dat zij de verschijning van de eerste
zang in De Nieuwe Gids reeds als polemisch beschouwde, als in haar wereld eigenlijk
‘not done’. Aan dit lieflijke gedicht kon men zich indertijd blijkbaar de vingers branden
- ik probeer uit te zoeken waarom.
Ik geef hier van de Mei geen samenvatting: dat heeft die kleine Tachtiger Hein
Boeken al eens onnavolgbaar gedaan: ‘de natuur met goden erin’. Een royaler
uittreksel zou ook een hele opgave zijn, want, zoals een mij onbekende grapjas zijn
oordeel en een wel vaker gehoord bezwaar bondig in een rijmpje heeft neergelegd:
De Mei van Gorter
Kon best wat korter.

Deze opinie berust overigens op een misvatting. Een kortere Mei zou precies dat
magere verhaaltje geweest zijn, waarover men Gorter wel de mantel uitgeveegd
heeft, ‘onduidelijk en verward’, ‘onvast van lijnen’, om met die Van Hall te spreken.
‘Een schamele geschiedenis’, meent zelfs de bewonderaar J.C. Brandt Corstius,
een geschiedenis die ‘vaag en onvast’ is, volgens Gorter zelf. Maar dat deert niet,
juist door de overvloed aan beschrijvingen, beelden en aanstekelijk plezier in de
natuur en het dichten daarover. Het is als met de Matthäus-Passion, die men
oneerbiedig samen kan vatten als: ‘zo, die hangt weer’, volgens een bekende
zangeres. Maar in een half uur krijg je dat echt niet voor elkaar.
Ik wil niet beweren dat de Mei een fascinerende en spannende geschiedenis
vertelt, maar ik sta er eerst even bij stil omdat er toch wel wat meer aan de hand is
dan een bakerpraatje - al is het ook veel minder dan wat sommige commentatoren
er hineininterpretierend van hebben willen maken.
De Mei bestaat uit drie zangen, die onder meer gekenmerkt worden door de ruimte
waarin ze zich afspelen. In de eerste zang is dat de aarde, en Holland in het
bijzonder, in de tweede een hemels, of walhallisch, in elk geval bovenaards domein
waar de goden verblijf houden, in het derde opnieuw het Hollandse, ondermaanse
gebied van de mens. Deze tweespalt past bij de gespletenheid van het meisje Mei,
dat zowel een sterfelijk wezen als een
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dochter van hemellichamen is. Beide ruimten zijn haar daardoor min of meer eigen,
maar als een episode in de gang der seizoenen hoort ze toch het meest op de aarde
thuis - en in ieder opzicht is de plaats van handeling van de tweede zang een
‘vreemde’, oneigen ruimte voor de ik-figuur, de dichter, en voor de lezer van zijn
verhaal.
Eigen, vreemd, eigen - dat is een verdeling die in verhalen van oudsher bekend
is. In mythen, sprookjes, avonturen is die middelste, onontgonnen en niet in kaart
gebrachte ruimte steevast de plaats waar de dingen die betekenis dragen, zich
afspelen. Daar wordt de held op de proef gesteld, daar vindt de essentiële ontmoeting
plaats, daar botst vaak goed op kwaad.
Aan het slot van de eerste zang maakt Mei zich los van de ik-figuur, want, zegt
ze:
[...] elke laan
Ligt nodend open, laat mij hier nu gaan
En zoeken wat daar geurt en wat daar blinkt.

Dat is haar opdracht, de taak die zij zich stelt: de wereld, de rijkdom van de natuur
ten volle te leren kennen. In de tweede zang hoort zij al gauw van verre Balders lied
en dan begint een lange tocht om hem te vinden, die haar voor beslissende
gesprekken langs haar ouders voert, en langs de woning der goden.
Heel deze tweede zang doet de ik-figuur niet mee, althans niet zo lijfelijk aanwezig
als ervoor en erna, maar hij heeft zich er op een bijzondere manier toch een
voorname plaats in toegewezen. Meteen al in de aanhef beschrijft hij de plek waar
Mei voor het eerst ‘met drinkende oren’ de stem van Balder in zich opneemt:
Nu staat er midden in het land een dom
Van zuilen die ík stapeld', en rondom
Buigen zich popels en de treurcypres.

Een ‘heiligdom’, een ‘tempel’ heet dit dichterlijk bouwwerk ook, waar ‘Muziek komt
uit luchtwemeling geweld’; er hangt een orgel aan de wand en de ik is er ‘de een'ge
priester’. Daarmee heeft de dichter al vaste voet gezet in die vreemde ruimte, en
even verder werkt hij zich ook nog in zijn personage. Eerst met een retorische vraag:
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Waar drijft gij nú heen, gij Mei, die ik noem
Mijn eigendom, gij die mijn duiventil
Al lang zijt, in wie alle duiven stil
Neerzitten, mijn gedachten.

Vlak daarop volgt een regelrechte vereenzelviging:
[...] al dien tijd was ik
Diep in u, Mei, u zelf, geen ogenblik
Keken wij rond.

De ontmoeting met Balder komt tot stand, maar draait op een nederlaag uit: hij kan
en wil Mei niet naast zich dulden, zoals zij verlangt. Haar rest slechts de terugkeer
naar de aarde en naar de dichter die haar liefheeft, en die zij nogmaals verlaat, nu
om te sterven.
Gorter heeft de welgevormdheid van dit verhaal bevorderd met voor de hand
liggende symmetrieën: de beide zusters April en Juni, de ouders van de maanden,
Zon en Maan, de tweemaal optredende ‘stroomvrouw’, de opeenvolgende ruimten:
zee en strand, land en stad, in de derde zang omgekeerd, de driedeling zelf, en een
naar oude trant keurig in tweeën verdeelde proloog. Het verhaal van de Mei is zo
‘vaag en onvast’ nog niet, het volgt zelfs een welbekend stramien, dat van de
queeste, de zoektocht uit het avonturenverhaal.
De queeste is in haar traditionele vorm een verhaalparcours dat een levenswijsheid
impliceert: de jonge mens, de sprookjesheld bijvoorbeeld, moet aan beproevingen
blootgesteld worden en leren zichzelf te overtreffen; hij moet anders gezegd ouder
en wijzer worden. Dat nu is het meisje Mei onmogelijk. Zij is een personage dat zich
niet, zoals dat heet, ‘kan ontwikkelen’, want haar ontwikkeling wordt juni en alle
volgende maanden, waarmee zij eenvoudig ophoudt te bestaan. De geheimzinnige
en wijze stroomvrouw weet dat al, maar hoeft niet met haar kennis te pronken en
laat Mei haar onbevangenheid - des te beter weet de lezer dat haar jeugd vergankelijk
is, welke ‘nodende laan’ zij ook inslaat. Alle lanen voeren nu eenmaal naar de
ouderdom, en naar het kwatrijn van Hölderlin:
Das Angenehme dieser Welt hab ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang!
[verflossen,
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April und Mai und Junius sind ferne,
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne!

Het kan erop gaan lijken dat de queeste een stokpaard van mij wordt, maar ik gebruik
het woord voor de Mei toch onder voorbehoud. Het meisje Mei is geen tijd vergund
voor of na haar avontuur, geen ‘er was eens’ of ‘nog lang en gelukkig’: al de haar
toegemeten tijd verbruikt ze met het avontuur zelf, met Mei te zijn, een ‘mooi warm
wicht’ dat het waagt haar zinnen te zetten op Balder, ‘een man aan wonderen
gewoon’. Een ongelijke strijd tegen een levensgroot verschil, waardoor er vanzelf
geen epiloog is: het allegorische personage moet het veld ruimen als zijn
personificatie haar tijd gehad heeft. Zelfs wanneer, in de Mei, maar tevens in veel
van Gorters werk, dichter en lezer gelijkelijk verliefd geworden zijn op dat
warmbloedige wicht.
‘Wicht’, het woord alleen al. Ik zou het tegen een geliefde niet durven zeggen,
maar Gorter kende wellicht nog de in onbruik geraakte betekenis van ‘jong meisje’,
en bovendien was hij altijd trefzeker in zijn keuze van het verkeerde woord. Dat
wicht was een meisje van zijn eigen leeftijd, voor in de twintig, pril en maagdelijk al
is ze gul met haar kussen en vleit ze zich bij haar dichter op bed, maar vooral zo
jong en gaaf dat men zich haar nauwelijks als vrouw en moeder kan voorstellen daar zijn andere maanden voor. En Mei verloochent zich niet, zij wordt tot haar
zusters verzameld als de tijd daar is: ‘En droevig eenzaam kwam zij in dien dag’.
‘De natuur met goden erin’ - zeker, maar Gorter heeft wel een zeer rijk geschakeerde
verzameling mythische wezens aangelegd, die voor een groot deel ook nog bestaat
uit een allegaartje van figuranten die zich hooguit op een halfwas-metafysica mogen
beroemen. Aan de antieke mythen ontleende hij zijn nimfen en saters, aan de
Germaanse zijn elfen, gnomen en kabouters, walkuren en goden als Balder, Wodan
en Idoena. Uit een vaag soort Middeleeuwen stammen zijn heksen en ridders. De
fauna die hij ten tonele voert, met mammoeten, Nijlflamingo's en inheemse dieren,
vogels vooral, is al net zo heterogeen als zijn rariteitenkabinet van bovennatuurlijke
snoeshanen.
Heel bont maakt Gorter het met zijn ‘engelenelfjes’, en met het lied waarin Balder
over Aurora zingt. Het lijkt op een moedwillig syncretisme, waarin de ene mythologie
met de andere wordt aangelengd. Balder, de godheid van de dichtkunst en de
muziek, is daar het ernstigste slachtof-
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fer van: anders dan in de Mei is hij in de Germaanse overlevering, de Edda
bijvoorbeeld, niet blind. Dat Gorter hem het licht van zijn ogen ontzegt, maakt van
deze lichtgod een personage dat met de mythe weinig meer van doen heeft. Hem
valt een homerische blindheid ten deel: evenals ‘poor old Homer blind, blind as a
bat’, zo zegt Ezra Pound het, is hij op een ander zintuig dan het gezicht aangewezen,
en dat vervolmaakt zijn muzische natuur.
Voor het overige heeft Gorters mythische volkje, eerder aards dan hemels van
inborst, weinig meer om handen dan zich decoratief op te houden in de golven of
bosschages. Ze stofferen het landschap en af en toe de handeling, zelfs de werkelijke
goden bij wie Mei om raad komt, maar die van haar moeten vernemen dat Balder,
de verloren gewaande, nog in leven en in hun nabijheid is - daar zijn de rollen wel
erg drastisch omgedraaid, nu de bode komt in plaats van gaat. Op z'n minst moet
gezegd worden dat Gorter zich, Balder daargelaten, uiterst laconiek van de
mythologie bedient - die niettemin het kader van zijn gedicht vormt.
Hij was er dan ook ten zeerste mee vertrouwd, met de klassieke mythen in het
bijzonder, die hij kende als gymnasiast en classicus, maar ook als lezer, meer dan
wij ons honderd jaar later nog kunnen voorstellen. Afgezien van enkele verhalen
die uit de oude tragedie bekend zijn, over Elektra, Oedipus en nog een paar, zijn
de mythen niet meer werkzaam, en wanneer een schrijver als Hugo Claus eraan
refereert, moet er een onderzoeker aan te pas komen om opheldering te geven.
Gorter noemt ergens de naam Cynthia, en zet daar in het afschrift voor zijn latere
vrouw de voetnoot ‘de Maan’ bij, maar hij vertrouwde er kennelijk op dat zijn
geschoolde lezers dergelijke dingen zonder meer konden thuisbrengen. De (Griekse)
mythologie was in zijn tijd dan ook nog vanzelfsprekende stof voor literatuur,
beeldende kunst en muziek, ze behoorde tot de ‘verwachtingshorizon’ van
gelijkgezinden en gelijk opgeleiden uit praktisch gelijke maatschappelijke kringen:
voor deze hemelbestormende Tachtiger een erfenis van vorige generaties, en van
een onderwijssysteem dat het eeuwfeest van de Mei niet heeft gehaald.
Wat de jeugdige Gorter van de Griekse mythen dacht, is terug te vinden in zijn
lezingen voor het Amsterdamse studentendispuut UNICA, als zoveel wat ik hier
gebruik, opgenomen in de onvolprezen Herman Gorter Documentatie van Enno
Endt. Ooit waren het ‘natuurlijke mythen’, geen verzinsel maar waarachtig geloof
waarin de mens een ‘volmaakt beeld van zich zelven’ gaf. Door en na Homerus
hebben de Grieken met ‘hun dich-
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terlijke geest en scherp verstand’ de mythen voorzien van ‘nieuwe schoonheid’ en
‘nieuwe beteekenis’; nog weer later ‘schonken [zij] geen geloof meer aan de mythen,
zooals ze daar voor hen lagen, maar behielden hen, omdat ze schoon waren’ - en
door die esthetische wending hield Gorter ze nog voor zijn tijd hoog als bron van
inspiratie: hij eindigt met een citaat van Carel Vosmaer:
[...] Muze van Hellas, Gij leeft! blijf dan ook òns de bezielende bronne der
[schoonheid!
Horatius noemt hij elders ‘een vriend der natuur, dat is misschien de eenvoudigste
en beste omschrijving voor zijn talent’ - het is uiteraard tevens Gorters zelfportret.
In de Romeinse dichter bewondert hij ‘de liefde voor het gehele heelal’, wat erg veel
is, maar ook de eenvoudigste en beste omschrijving van Gorters hele werk. Alleen,
hij mist iets in Horatius, zelfs mist hij het ‘de geheele oudheid door’. Wat er voor ‘het
kind der negentiende eeuw’ in ontbreekt, is de poëzie, het ‘gevoelige’ dat hij
bestempelt als ‘het oneindig meer menschelijke in moderne kunst’. In het verplichte
commentaar op deze lezing wijst Gorters dispuutgenoot S.J. Hogerzeil hem op de
‘noordsche mythologie’ als een vindplaats van het poëtische, een goudmijn.
Misschien is Gorter daardoor in deze andere verhalenwereld geïnteresseerd
geraakt, het kan ook gekomen zijn door Godenschemering van Marcellus Emants,
het werk van Richard Wagner, of door Nietzsche, die het voor ‘de wedergeboorte
van de Duitse mythe’ opnam toen Duits en Nederduits nog niet zo ver van elkaar
lagen als heden ten dage. Het kan Gorter evengoed, los van specifieke bronnen en
invloeden, zijn ingegeven door een romantische bezieling. Een kind van de
negentiende eeuw leest op onnaspeurlijke plaatsen, in de krant, op school of waar
dan ook, over geschiedenis, over Grimm en Creuzer, over historische romans,
Bataven en Van Lenneps Brinio, hij raakt ongemerkt thuis in dat vreemde
mengelmoes van chauvinisme en historisch besef waar zijn eeuw, helaas, niet het
patent op had. In Horatius mist hij Heine, in de Latijnse lyriek de ballade: ‘er wandelen
pauwen in overvloed in den schoonen hof der oude kunst, maar het nachtegalenlied
wordt zelden gehoord. En daarnaar is ons verlangen’.
Zo jong als hij dan nog is (maar hij is altijd jong gebleven, nooit ouder
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dan Mei geworden, denk ik vaak), meldt Gorter zich hier als de spreekbuis van wat
in de wandeling de ‘tijdgeest’ heet. Inderdaad is de aandacht voor het gevoelige en
poëtische van de (Germaanse) mythen al veel vroeger gebleken; ik laat daarvan
twee voorbeelden de revue passeren. Het gaat mij er nu niet om of Gorter, of iemand
in zijn directe omgeving, dit alles met eigen ogen gelezen heeft, maar om zaken die
op de agenda van zijn tijd stonden, die gemeengoed waren onder een lezend publiek.
Dat gaat maar zelden ad fontes: in het laatste kwart van de twintigste eeuw debiteren
zelfs presentatoren van televisieprogramma's wijsheden uit de psychoanalyse of
het existentialisme zonder ooit een letter van Freud of Sartre gelezen te hebben,
‘ewige Wiederkunft des Gleichen’...
Het Gespräch über die Poesie van Friedrich Schlegel (1800) legt uit wat er aan
de eigentijdse poëzie mankeert: ze heeft geen middelpunt, geen mythologie zoals
de Antieken kenden. (Vele jaren nadien zegt Nietzsche dat die door de wetenschap
vernietigd is, zodat de poëzie ‘van haar natuurlijke ideale bodem werd verdreven’.)
De mensheid zoekt evenwel uit alle macht naar een centrum, en dan moet ‘das
graue Altertum’ herleven: de mythe is immers ‘een hiëroglifische uitdrukking van de
omringende natuur [...] waarvoor ik geen mooier symbool ken dan het bonte gewemel
van de oude goden’. Als daar nu nog andere mythologieën aan te pas komen, meent
Schlegel, vooral die uit het Midden-Oosten, staat het er met de poëzie zo slecht nog
niet voor: dan moet het gelukken ‘die Pole der Menschheit zu ergreifen und das Tun
der ersten Menschen, wie den Character der goldnen Zeit die noch kommen wird,
zu erkennen und zu wissen’. Uiteindelijk kan de mens dan zelfs de aarde en de zon
begrijpen, in een nieuwe mythologie.
Het is 1872 geworden, en Nietzsche draagt Die Geburt der Tragödie aan Wagner
op met de stelling ‘dat de kunst de hoogste opgave is van dit leven en de eigenlijke
metafysische activiteit’. Van de Antieken kan men leren dat de lyricus en de musicus
een en dezelfde zijn. ‘Uit de mystieke toestand van extase en eenheid voelt het
lyrisch genie een wereld van beelden en allegorieën naar boven komen’ - en daarom
is de lyrische dichter niet zomaar een subjectief wezen: zijn stem klinkt ‘uit de afgrond
van het Zijn’. ‘De enig waarachtig zijnde en eeuwige ikheid, die haar fundament
heeft in de grond der dingen’ - daar kan een dichter het mee doen, en dat brengt
hem dicht in de buurt van Balder. De mythe heeft trouwens alles te maken met de
‘kracht van de muziek’ die nu eenmaal een ‘innige verhouding’ heeft met ‘het wezen
der dingen’, en in staat geacht moet worden ‘de my-
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the te baren’. Dit ‘samengebalde wereldbeeld’ dreigt overigens verloren te gaan,
en de moderne ‘mytheloze mens’ hongert ernaar, wil niets liever dan wortels, een
thuis, een moederschoot, en bij ontstentenis daarvan cultiveert hij ‘een enorme
behoefte aan geschiedenis’. Meer dan een ‘koortsachtig en angstig zich roeren van
deze cultuur’ kan Nietzsche er niet in zien. Diens werk was Gorter overigens via
zijn vriendschap met Alphons Diepenbrock bekend.
Wat in de Mei ontbreekt, is die andere mythologie op grond waarvan men een
kind van de negentiende eeuw, na Christus namelijk, kon zijn, en die voor Gorter
blijkbaar uitgediend had. In elk geval lijkt een geloof waarin men geleefd heeft en
dat velen nog aanhangen, moeilijk te combineren met tot literatuur geworden mythen.
De ene keer dat de Zon met ‘God den Vader’ wordt aangeduid, valt dan ook zeer
uit de toon. Twee onschadelijk geworden polytheïsmen bijten elkaar niet, maar met
een monotheïstische godsdienst gaan ze slecht samen. Bovendien, zoals Novalis
het al noemde, kende de Oudheid een ‘religie van het leven’, en is het christendom
een ‘religie van de dood’, waar de dichter van de Mei weinig van zijn gading vindt.
Het lijkt me dat Gorter zijn mythische materiaal, behalve als het ornament dat het
al eeuwenlang was, vooral in de tweede zang heeft gebruikt om met dat ‘bonte
gewemel’ zoals Schlegel wilde, de natuur en de bovennatuur die de mens daarin
kan ervaren, te symboliseren, niet om deze dode verhalen weer op te laden, maar
om de christelijke beeldspraak uit de weg te gaan. Hij had immers een nieuw geluid
nodig, waarin zowaar deze versteende metaforen hun nut afwerpen.
Vanaf dat ‘gefluit’ in de tweede regel is de muziek, van vogels, mensen en goden,
in de Mei niet van de lucht; ik maak me trouwens sterk dat ‘muziek’ het meest
voorkomende substantief in het hele gedicht is.
In 1887 schreef Gorter: ‘ik geloof dat het binnenste hart van poëzie niets is dan
muziek. Klank en maat. Want goede verzen, neen niet goeie, maar de beste, leert
een goed man alleen met zijn ooren eerst en gevoelt dan bijna al door de maat en
de klank wat de woorden zijn, en hun zin’. Ook hier is een kind van de negentiende
eeuw aan het woord, dat van zijn Balder in de tweede zang een ‘volmaakt beeld’,
het prototype van de begenadigde dichter-musicus geeft. Aardig detail: het rijmpaar
‘stem/hem’ heeft in de Mei de hoogste frequentie.
Aan Mei legt Balder omstandig uit dat hij eens als zij geweest is, als alle
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mensen èn goden ‘die verwerend / In 't leven staan’ en zullen sterven. Maar dat
‘oude zelf’ heeft plaats gemaakt voor een eenzelvig leven in de ‘diepste ziel’ waar
hij luistert naar de muziek ‘die heeft met alle dingen / Niets meer gemeen’. Hij is
een en al oor, wat zijn blindheid verklaart en zijn goddelijkheid legitimeert: ‘zielsleven
is muziek’, onder de stervelingen zijn er alleen kinderen, jonge meisjes en ‘mannen
die men dichters heet’ die heel af en toe van dit diepste leven iets gewaarworden.
‘Ik wil geen toekomst, geen geheugen hebben’, zegt Balder ook nog: hij staat
voorgoed buiten de tijd (wat eigenlijk heel vreemd is bij een kunstvorm als de muziek
die zich nu juist in de tijd ontvouwt) en buiten de wereld, zodat ook de lieftallige Mei
hem niet werkelijk beroeren kan. Later overpeinst de dichter ‘de Balderswoorden’:
Ik werd een tijd zeer stil en dacht veel, maar
Begreep het niet, want mijne ziel kon niet
Denken wat ze zou zijn, wanneer ze niet
Behoefte had aan ore' en oge' en wens
Naar anders en naar meer: dat kan geen mens.

Toch krijgt hij van Mei nog iets zeer troostrijks te horen nadat hij een lied voor haar
gezongen heeft, met een van die veel aangehaalde regels:
‘Gij zijt als hij, als hij, in uwe stem.’
En toen kuste ze mij, maar kuste hèm
Op mìjnen mond, en toen op mijne ogen,
Maar hare ogen waarden in den hoge.

Goed, hij ìs Balder niet, hij kan hem nooit evenaren of doen vergeten, maar hij komt
van alle mensen het dichtst in diens buurt, hij bevroedt iets van het verborgen leven
der ziel dat de muziek verbeeldt. In de dichter gaat het goddelijke schuil, en in zijn
‘dichterwoorden’ wordt daar allicht iets van onthuld. Dat is een onberispelijke
romantische gedachte.
Dat daar zo nadrukkelijk muziek aan te pas komt, is in Gorters tijd ook al niet
vreemd. Hij spreekt in een brief Willem Kloos amicaal aan met ‘oude geluidsgod’:
poëzie is voor hem allereerst klank, de Mei heeft hij bij voorkeur aan zijn vrienden
voorgelezen. ‘De Dichtkunst is, vóór al het andere, kunst van Ritme in woorden’,
vond Albert Verwey, een kunst die ‘zich aandiende als plaatsvervangster van een
christelijken eeredienst’, die
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‘boven het tijdelijke wereldgebeuren [...] in de sfeer van eeuwigheid en godd'lijkheid’
vertoefde waar ook Balder woont. De dichter heeft er toegang mits hij ‘im heil'gen
Rhythmenrausch befangen’ is, zoals een, overigens Nederlandse, lyricus in die
dagen schreef.
De opvatting dat poëzie een soort muziek is, taalmuziek is, was indertijd een
algemeen verbreide notie. In de documentatie van Endt valt het denkbeeld ook terug
te vinden bij de notoire prozaïst Van Deyssel en in stukken uit kranten en
weekbladen, om maar iets te noemen. Verlaines gevleugelde woord ‘De la musique
avant toute chose’ kan zo op het spandoek van deze zienswijze, en daar zal het
zijn vleugels ook wel aan te danken hebben. Nietzsche heeft de muziek ‘een innige
verhouding met het wezen van de dingen’ toegedacht, en wie zou daar geen deel
aan willen hebben? Nog jaren later heeft Gorter het in zijn Liedjes over ‘der muziek
zielsdiep wijze vragen’.
De verbinding van de poëzie - als een voordrachtskunst die op rijm en metrum
gebaseerd is - met de muziek dateert uiteraard uit vroeger tijd; Herder repte al van
poëzie als de muziek van de ziel, en in oudere poëtica's zijn soortgelijke geluiden
te vernemen. De bevoorrechte positie van de muziek is ook al geen nieuwlichterij:
dat zij de hoogste vorm van kunst is, valt al bij A.W. Schlegel, Tieck en Hoffmann
te lezen. Het idee is dankbaar door allerlei musici overgenomen, Berlioz en Debussy
onder anderen; de oorsprong ervan ligt ongetwijfeld in het immateriële karakter van
deze kunstvorm die in de tijd vervliedt, en al met al slecht paste in de vertrouwde
mimetische kunstbeschouwing. Gorter zelf kende de muziek wel buitengewone
krachten toe:
In het grof duister zit mij eene vrouw
en tast de toetsen als in gemonde kan,
stroomen, ze stroomen mij toe, ik een man,
word door de sombre muziek als een vrouw.

Dat staat in zijn Kenteringssonnetten, maar als Gorter dit androgyne effect al eerder
kende, moet het de identificatie van de ik-figuur en Mei in een zo van muziek
doortrokken gedicht zeer ten goede gekomen zijn.
Niet iedereen heeft zich overigens bij het primaat van de muziek willen neerleggen.
‘Noch de muziek, noch de schilderkunst, noch welke andere kunsten ook’, schrijft
Verwey, ‘zoo min als de wijsbegeerte [...] zijn de meest onmiddellijke en de meest
volledige uiting van [het] poëtische en
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van de daardoor in ons opgewekte ontroering. Dat is enkel de dichtkunst, de kunst
van het woord’ - in het vervolg van zijn boek zal Verwey steeds ‘Dichtkunst’ met
hoofdletter schrijven. Gorter deelde dit standpunt blijkens een paar versregels in
zijn nalatenschap:
Wel zijn ook de andere kunsten,
muziek en het verven, beelden en bouwen
bronnen der waarheid,
hooger dan verdere geest,
ook zij kennen het wezen der dingen des harten,
maar boven hen straalt de Poëzie,
want zij werkt met de woorden, de abstracte
[begrippen,
de hoogste vruchten des geestes,
die zelve weer poëzie zijn.

Een fraaie cirkelredenering, die de gedachte kan doen post vatten dat het om een
onvruchtbaar twistpunt gaat, een gevecht om des keizers baard. Dat is ontegenzeglijk
waar, het laat alleen zien hoeveel er voor Gorter en zijn tijdgenoten op het spel
stond, met welke hoge ernst zij hun métier beoefenden. Dat Mei haar geliefde Balder
niet behouden kan, en de dichter hem hoogstens benaderen, moet voor hen een
schrikbeeld geweest zijn. Verwey, nog een keer, heeft het over de ‘weemoed’ van
het gedicht: ‘ze is bijna meer dan weemoed: ze is onbevredigdheid om een streven
dat de grenzen van het taalvermogen te buiten ging. Ze is de droefheid van een,
die door den drang van zijn tijd opgestooten, het ondoenlijke had gewaagd’.
Zoals Gorter in zijn latere werk veelal kans gezien heeft van rare, schimmige
voorstellingen als ‘de geest der muziek der Nieuwe Menschheid’, de komende
Revolutie en het Communisme een zeer aannemelijke, zelfs begeerlijke
vrouwenfiguur te maken, zo zijn ook de slotregels van dit lange gedicht, met dat
onvergetelijk melancholieke:
Daar ligt bedolven mijne kleine Mei

geen afscheid van een personificatie waarvan er dertien in een dozijn gaan. Het
gaat om een dichterlijk verlies, en dat is een persoonlijk verlies.
Nog even iets over de muziek: waar dacht Gorter eigenlijk aan? In zijn
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poëzie noemt hij geen namen, zelfs op de lijst van leermeesters in De arbeidersraad
ontbreken componisten; er zijn wel schilders en dichters, en de onvermijdelijke
partijgenoten. Alleen in Een klein heldendicht valt even de naam Siegfried. In de
documentatie ontbreken eigenhandige vermeldingen, maar er laat zich wel het een
en ander uit afleiden; ook de gedenkschriften van bekenden als Aegidius Timmerman
en Frans Erens helpen een handje.
In Gorters omgeving moet veel muziek te beluisteren geweest zijn: zijn zuster
Nina zong, hij kende Anna Witsen en via zijn schoonfamilie, waar hij Brahms nog
eens piano heeft horen spelen, de muzikale kring rond de zangeres To Loman en
haar vader, Julius Röntgen en Johannes Verhulst. Wat ‘men’ in die jaren het beste
kende, was de negentiende-eeuwse muziek, met Joseph Haydn als aartsvader,
dan Beethoven, Schubert, Schumann, tot en met de eigentijdse muziek van Liszt
en Brahms, en verder Wagner, veel Wagner, maar Wagner is altijd erg veel. Bach
en Mozart worden nauwelijks genoemd; de Barok en de Renaissance moeten nog
herontdekt worden. Vanzelfsprekend is veel van het genoemde kamermuziek - het
is een tijdvak nog zonder vernuftige geluidsdragers, men musiceert dikwijls zelf,
zoals ook in romans van Van Deyssel, Emants en anderen -, vaak gaat het om
liederen, het genre bij uitstek dat in de kleine kring die Baudelaire ooit ‘la douceur
du foyer’ heeft genoemd, poëzie en muziek met elkaar doet versmelten. Diepenbrock
zal op deze plaats ook wel thuishoren, maar hij beweert ergens dat Gorter zijn
muziek aanvankelijk in het geheel niet kende.
Waar het mij om gaat, is dat in dezen telkens muziek uit het eigen tijdperk ter
sprake komt, de romantische muziek die dat ‘gevoelige’, de ‘poëzie’ waar het hart
van bijna alle kinderen der negentiende eeuw naar uitging, zo voortreffelijk vertolkte.
Het zegt wellicht iets over de geestesgesteldheid van onze eeuw dat dit repertoire
bijvoorbeeld in het Concertgebouw (dat mede op aanstichten van Gorters
schoonvader voltooid werd in hetzelfde jaar dat de Mei tot stand zag komen) nog
steeds met een veel hogere regelmaat en voor een veel groter publiek wordt
uitgevoerd dan het merendeel van de baanbrekende muziek van na 1900. De
Romantiek, denk ik soms, heeft nog het meest van een kat met zeven levens.
‘De liefde voor het geheel heelal’ - naderhand heeft dit gevoelen Gorter tot Spinoza
en Karl Marx gebracht, in de Mei is het in een vroeg stadium werkzaam. De gedachte
dat er zoiets als een wereldziel bestaat, een numi-
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neuze eenheid die de mens via de natuur of de kunst kan benaderen of zelfs
bereiken, is, zie de meningen van de beide Schlegels, geen inventie van Gorter in
persoon, maar een romantische voorstelling, als het al niet om iets universeels gaat.
Dat er in het menselijk leven ‘een nog veel dieper schoonheid verborgen lag’, besefte
Gorter pas later, en stellig is dit poëtische communisme iets wat niemand hem voorof nagedaan heeft. De Mei laat er op een enkele plaats al wat van zien:
Zo zal dit lied liggen, dwars door het land,
Een dorstig volk zal drinken aan zijn kant.

De daadwerkelijke opgang in natuur, mensheid, heelal kan moeilijk anders zijn dan
een mystieke ervaring, een opheffing van het Zelf, een zich, althans bij vlagen,
slechts als deel van dat grote en grootse, goddelijke geheel bewust zijn. Zich, als
Balder, blind staren, zich, als de eerder geciteerde dichter, in een ‘Rhythmenrausch’
bevinden: poëzie en muziek werken de belevenis van het bovenmenselijke in de
hand. Soms houdt deze dichter zich in een menigte op,
En ce beau monde, qu'il veut perdre et puis
Savoir ne voudra jamais que je suis,
Pauvre moi, suis l'Universelle Plainte.

Dan weer legt hij zich erop toe - ik spreek nog steeds met dezelfde, polyglottische
tijdgenoot:
Wo Schönheit, Freiheit unverwelklich blühen,
Mich Flammen-ähnlich, in selbstsücht'gem Glühen,
Am ew'gen Gotte selbst empor zu ranken

En in een minder bevlogen moment meent hij dat hij de kleine mensen moet leren
wat ‘het Zijnde’ is - aldus Willem Kloos.
Gorters dichterschap staat hier - bij alle verschil in toon - van meet af aan niet ver
vandaan: tussen de ‘universele klacht’, het ‘de profundis’, en de nabijheid van het
goddelijke verkeert elke mysticus in een onafgebroken slingerbeweging, zoals hij
zich ook verteerd voelt tussen zelfzucht en mededeelzaamheid, tussen wat zijn hart
verlangt en waar het goed voor is.
Het meisje Mei - ik herinner er even aan dat de ik-figuur kans ziet met
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haar samen te vallen, wat al een mystieke eenwording inhoudt -, het meisje Mei,
eenmaal onderweg, voelt gedachten en woorden om haar heen zwermen als bijen,
maar:
[...] ze voelde niet
Of ze van buiten kwamen als een vliet
Die uitstroomt in een meer, of of een bron
Ze uit haar zelve opspoot in de zon.

Deze sensatie krijgt dadelijk een erotische kleur:
Lust en verlangen en bevrediging
Speelden en streden in haar onderling.
Zo lag ze midden op de wereld, 't was
Toch of ze in zich zelf een wereld was.

Nog duidelijker worden deze bijna onzegbare ervaringen als zij over Balder spreekt:
Een godendromenlied, ik voelde niet
Mij zelve meer, hem, hem, een tweede hem,

of het bekende:
Gij zijt geheel in mij en ik behoorde
U al zo lang, ik weet niet meer wat is
Uw of mijn leven, uw gelijkenis
Ben ik, gij mijn...

De ontmoeting met Balder zelf laat zich het beste omschrijven in een zinsnede van
Hadewijch: ‘helsen ende cussen’, omhelzingen en kussen; deze dichteres, onlangs
in een opera van Louis Andriessen weer te horen geweest, moet het in het
hiernamaals goed met Gorter kunnen vinden.
Niet in het minst doordat in de Mei mystiek en erotiek hand in hand gaan, zoals
trouwens meestal: waarvoor het menselijk hart ook sneller klopt, het doet het met
dezelfde spieren. Mei is een aantrekkelijk meisje, dat zegt de ‘stroomvrouw’ reeds,
die haar stem merkwaardigerwijs vergelijkt met ‘gekoer / Van een houtdoffer die uit
roest'gen eik / Om 't wijfje
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lokt’. Merkwaardig omdat de doffer een luidruchtige en wel erg onbesuisde hofmaker
is, maar vooral omdat er in dit beeld een rare travestie optreedt. Pal daarna geeft
de vrouw een wens te kennen:
Ik zou wel willen naar dat klein paleis,
Dat kuiltje in uw borst zien, paradijs
Van bloed en schaduw die er speelt -

dat lijkt mij minder vanuit Sappho dan vanuit de dichter gedacht, die ook op deze
plek de ogen van een ander de kost geeft. En hij heeft recht van spreken, want er
is iets moois tussen hen beiden:
Gij laagt op mijne armen, mooi warm wicht,
In 't blonde haar 't rood welriekend gezicht.
Gij maakte uw lippen als een kersje rond,
Ik at zovele kussen van uw mond.

In de tweede zang krijgt dit erotische nog meer nadruk: Mei legt haar moeder uit
dat haar ‘oude zelf’ verdwenen is, dat zij nu ‘vol / Van bloed donker als wijnmoer’
leeft, dat er dientengevolge tussen hen beiden een wig gedreven is. En ze herinnert
haar, de Maan, aan haar passie voor Endymion. Later spreekt ze met haar vader
over de ‘nieuwe wegen’ die zij bewandelt, bij de ‘wolkespinster’ zinspeelt zij op haar
vruchtbaarheid, en Balder wil ze met ‘haar lome / Lippen om liefde vragen’. Nee,
dit is geen klein meisje meer, dit gaat minstens om een ‘Frühlings Erwachen’.
De dichter weet dat in de derde zang maar al te goed: ‘zij begeerde / Kussen en
tere vingeren, zij brandde’. Wat er tussen hem en Mei voorvalt, wordt uiterst
terughoudend verteld, maar over haar omhelzingen staat er veelzeggend:
Daarin verzonk ik en mijn lijf verdronk
In ademen van slaap en ooggelonk.

Nee, dit is geen kinderspel meer, en geen dichterlijke vrijheid. Het is tegelijkertijd
iets lijfelijks, dus erotisch, en een zaak van de adem, iets waaraan Origenes een
‘pneumatische’ betekenis toegekend zou hebben, maar dat is een betekenis die
vanzelf spreekt: hier is een levensbeginsel in het geding.
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De meeste mystici drukken zich uit in een zeer aardse beeldspraak en schuwen
menselijke aanvechtingen die als ‘lager’ te boek staan zelden: het Hooglied heeft
zijn sporen nagelaten bij Bernardus van Clairvaux, en wordt genoemd in de Mei.
Wat niet wegneemt dat het doel onophoudelijk het ‘hogere’ is, hoe men dat ook
omschrijft, religieus of niet. Tussen die twee polen ligt de ondenkbare, maar zo
aanlokkelijke uitdaging, naar het woord van Goethe: ‘Nur allein der Mensch / Vermag
das Unmögliche’. Zelfs ‘engelenelfjes’ maken.
Ik heb er de nadruk op gelegd dat de Mei in hoge mate een ‘oud verhaal’ was al in
zijn tijd van ontstaan, al geldt dat misschien minder de Nederlandse verhoudingen:
in dit land zijn veel romantische verworvenheden pas betrekkelijk laat overgenomen
of tot volle bloei gekomen. Om die reden heb ik de zogenaamde Beweging van
Tachtig lang geleden eens als een ‘inhaalmanoeuvre’ betiteld, en het doet mij deugd
dat ik die term geregeld onder ogen krijg, al is het dan doorgaans zonder
bronvermelding. De generatie van Gorter heeft veel in praktijk gebracht wat in
omringende landen sedert het begin der eeuw ontworpen en ontwikkeld was.
De Mei was in 1889 geen verhaal waaraan men zich een buil kon vallen, tenzij
een zeker purisme inzake de mythologie, mogelijk samengaand met een Victoriaanse
preutsheid, voedsel gaf aan een andere aversie. Gorter rakelde oeroude menselijke
sensaties op, niks nieuwe lente dus, maar hij noteerde ze in een opmerkelijk moderne
vorm. Juist in de Lage Landen kan dat ‘nieuw geluid’ hem op onwil en onbehagen
zijn komen te staan: men had eenvoudig geen oor naar zijn poëtische, zijn muzikale
middelen, men vond niet Mei maar het gedicht dat het volgens de ondertitel wilde
zijn, pijnlijk onwelluidend. Zelfs degenen die Gorter welgezind waren, klonk het, zo
stel ik mij voor, even schril en snerpend in de oren als tegenwoordig de muziek van
Olivier Messiaen moet klinken voor iemand die zijn hart aan Beethoven verpand
heeft.
‘Heeft de heer Gorter een nieuwe theorie van het rijm uitgevonden?’ vroeg die
criticus Van Hall zich af. Veel vindt hij ‘onverstaanbaar en ongenietbaar’, bijvoorbeeld
dat ‘koper’ moet rijmen op ‘plooien der / Hozen’ of ‘passement’ op ‘uithangend’,
‘adem’ op ‘stem’, en ga zo maar door. Hij struikelt, en niet als enige, over Gorters
vrijmoedige enjambementen:
En Zefirus zat nog in 't struikgewas,
Daar liep ze heen, hij oefende zijn basStem, maar hield in toen hij haar zag...
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Ook aan Gorters metrum moet hem van alles schots en scheef zijn voorgekomen:
juist in de klank neemt deze nieuwkomer het op tegen de macht der gewoonte.
Frans Bastiaanse, ook zo'n kleine Tachtiger, een paar jaar jonger dan Gorter,
heeft het experiment van zijn generatie samengevat: ‘evenals de Romantiek, begin
negentiende eeuw, zich onderscheidde door de vrijmaking van de letterkundige
vorm, zo deden ook de Nieuwe Gids-dichters, die bijvoorbeeld de jambe schreven
op een wijze zoals die tussen 1625 en 1875 theoretisch was veroordeeld, het
enjambement met groter vrijheid toepasten dan vorige geslachten, en zich in het
rijm groter vrijheden veroorloofden dan voorafgaande dichters’.
Gorter zal overigens wel op de kritiek bedacht geweest zijn: in 1887 schreef hij
aan zijn toekomstige echtgenote: ‘ik moet lachen om de menschen die die dingen
in Grieksche en Engelsche en sommige Duitsche verzen zoo mooi vinden, en ook
in Vondel en Hooft, en die, nu een paar mannen datzelfde willen doen met onze
taal, op hun achterste pooten gaan staan, en stooten alsof er iets ongehoords en
niet iets ouds en gewoons en natuurlijks verkondigd werd’.
Zowel het verzet op het technische vlak als Gorters beroep op de traditie doet
denken aan die andere breuk met de klank als inzet: het loslaten van de tonaliteit
dat in deze periode in de muziek te gebeuren staat en in de volgende decennia zijn
beslag krijgt bij Arnold Schönberg. Maar bijvoorbeeld al Debussy, bij menig Tachtiger
bekend, laat de harmonische regels die voor een vertrouwde welluidendheid zorgen,
in zijn Prélude à L'Après-midi d'un faune van 1894, voor wat ze zijn.
Nietzsche wees er al op, in het voetspoor van Wagner trouwens, dat men van de
muziek geen ‘behagen in schone vormen’ mag verlangen, zoals van de beeldende
kunst, en dat de muziek èn de tragische mythe ‘een gebied verlichten waarin de
dissonant evenzeer als het afschrikwekkende beeld van de wereld bekoorlijk
wegsterft tussen akkoorden van genot’. Ik vermag in de Mei geen afschrikwekkend
beeld van wat dan ook te zien, maar voor het overige lijkt het citaat me zeer
toepasselijk: inderdaad een nieuw geluid dat bekoorlijk wegsterft in ‘lange verhalen
zang en droefenis’, de akkoorden van Herman Gorters eerste symfonie, meer dan
vierduizend regels taalmuziek.
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Liedren als zuilen
*
Door Dr. Wiel Kusters
1. Gorter en Schaepman
Wij weten nog wel hoe onverbiddelijk Willem Kloos het werk van de priester-dichter
H.J.A.M. Schaepman kritiseerde. Schaepman had het in zijn Aya Sofia, het grote
gedicht dat hij in 1886 aan de Sofia-kerk in Constantinopel wijdde, over zingende
zuilen gehad, en dat beeld wilde er bij Kloos niet in. Wat is er in een zuil dat ons
een indruk van zingen kan geven? ‘Ik zou even goed kunnen beweren, dat een zuil
zit te bitteren of in een koets met twee paarden naar den schouwburg rijdt’, schreef
hij in december 1886, in het jaar dus dat Herman Gorter aan zijn Mei begonnen
1
was, in De Nieuwe Gids. .
Nu is er in de tweede zang van Mei een passage, waarin de dichter het meisje
Mei over Balder laat zeggen:
Moeder, zijn liedren zijn als zuilen, schoren
2
Ze niet marmerpaleizen, blindend wit?

Ik zie in deze regels een toespeling op Schaepmans ‘Zang der Zuilen’ en de kritiek
van Kloos. Gorter laat zien hoe men in verband met poëzie op een aanvaardbare
wijze van zingende, of beter nog: gezongen, zuilen kan spreken. Het gedicht is zelf
namelijk een bouwwerk: architectuur van gestolde muziek, een verblijfplaats voor
de dichter die op zijn lezer wacht, zoals Balder volgens het Mei-meisje uitziet naar
zijn bruid:
[...] zit
Hij daar niet aan het eind' en wacht en wacht?
Zie, ik sta op den drempel, zie, hij lacht
En wenkt me, ja wel wordt hij nu mijn koning.
Hier ben ik, hier ben ik, zal dit mijn woning
3
Nu voor goed zijn? o, 'k zal haar maken mooi.

Mei wil in Balders liederen wonen, want dat staat er welbeschouwd. Zij wil
samenvallen met zijn stem, met de muziek daarvan en met de woorden die hij zingt.
In dat opzicht lijkt Mei op een even liefdevolle als pretentieu-

1

Ik citeer naar Willem Kloos, Veertien jaar literatuur-geschiedenis, II, derde vermeerderde druk,
Amsterdam 1904, p.14.
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ze lezer, iemand die de tekst door zijn lectuur zal doen stralen, dwepend met zijn
eigen leesvermogen, tot hij de overdreven ambitie van zijn leeswijze beseft. Op de
woorden ‘o, 'k zal haar maken mooi’ volgt onmiddellijk als correctie:
Zij is al mooi, zie ze hangt vol tooi,
Zomers gebloemte hangt, winters kristal,
Met ijs behangen en met rood koraal
De wanden, o ik zelf begraaf me in rozen.

Mei is van haar eigen enthousiasme geschrokken: ‘Zij hield verschrikt in’, schrijft
4
Gorter.
Zoals Mei Balder ziet, lijkt deze op een dichter als Gorter zelf, wiens stem één is
met zijn lied en daarin opgegaan: de hoogste vorm van dichterlijke expressie. Met
een eerder citaat uit Mei:
Zijn stem spon als een zilvren web der spin,
5
Zij zag het tintlen, hij versmolt er in

Toch is Balder daarmee in mijn ogen nog niet op ondubbelzinnige wijze tot goddelijk
ideaalbeeld van de dichter geworden. De lyricus, zoals Mei hem waarneemt, heeft
toch ook iets van een retoricus, zeker wanneer men let op de tekst van de liederen
die hij daadwerkelijk zingt. Daarover later meer. Eerst nu die kwestie van ‘liedren
als zuilen’.
Naar mijn idee schept Gorters toespeling op Schaepmans ‘Zang der Zuilen’ zichzelf
een context van op het eerste gezicht minder opvallende allusies, met name in de
tweede zang van Mei. Meer in het algemeen zou men dit kunnen zeggen: zoals in
6
Mei het nieuwe uit het oude verrijst en oud uit nieuw voortkomt - dit alles geplaatst
tegenover de zichzelf gelijk blijvende Balder - zo ook legt Schaepman in zijn Aya
Sofia de nadruk op de wederzijdse doordringing van leven en dood, op de
voortdurende wisseling der aardse zaken tegenover de onvergankelijke en
onveranderlijke grootheid van God. In een nawoord schreef de dichter, stelling
nemend tegenover de jonge poëten van zijn tijd: ‘Het is [...] een gedicht naar den
ouden trant; maar het oude is somtijds frisscher dan het jonge. Dit is een troost.’ En
in het versgedeelte dat ‘De Puinen’ heet, lezen we:
O, Dood, gij zijt het leven,
't Mysterie der Natuur.
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Gij strooit door heel de wereld
De sporen van uw kracht,
De zwarte sombre puinen
Verkondigen uw macht,
Zij teekenen uw gangen,
Zij merken uw gebied,
Maar wat ook moge sterven,
Die puinen sterven niet.
[...]
[Zij] prediken aan de eeuwen
In der verdelging taal,
In nooit te delgen woorden
Des levens zegepraal.

De ‘geest der poëzie’ brengt nieuw leven op het ‘oude wereldkerkhof’, wat vergaan
is herleeft in een gedicht als Aya Sofia - dat althans is Schaepmans ambitie -, maar
het is juist ook zulk een ideële herleving die ons met de neus op de reële
vergankelijkheid drukt. Schaepman citeert uit Ezechiël 37: ‘[...] Er waren vele
beenderen op het veld en zij waren zeer dor [...] en de geest is in hen gevaren en
7
zij leefden [...].’ Een nieuwe lente, dank zij herfst en winter.
Van Gorters mogelijke allusies op Aya Sofia, of reminiscenties daaraan, zal ik zo
dadelijk wat concretere voorbeelden proberen te geven. Wanneer ik hier verwijs
naar het spel van zee en licht op de tweede bladzij van de Mei, en dat met de eerste
strofen van ‘Anthoesa’ verbind, het derde deel van Aya Sofia, dan mag díe relatie
misschien nog wel vaag worden genoemd. Toch citeer ik Schaepman hier graag
even:
Een wonderbare wereld
Doemt op voor ons gezicht,
In gouden golven dartelt
Een oceaan van licht,
Neerstromend van den hemel,
Doorzichtig, warm en hel,
En gouden wolken wassen
Weêr uit der baren spel,
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Uit blinkend blauwe baren
Van zonnegoud doorgloeid,
Wier vonkend zilver pluimsel
Met zonnestralen stoeit.
Een breede gouden sluier
Golft van d'azuren boog
En hult in lichte plooien
8
't Van zonlicht dronken oog;

Er schuilt in deze evocatie een element dat aan Gorter doet denken. Is het het
idioom? Of zijn het eerder de speelse licht- en watertaferelen zelf, als voorwerp van
dichterlijke aandacht, die zich met de Mei laten associëren? De eerste regels van
het fragment zou Gorter vermoedelijk nooit voor zijn rekening hebben genomen: zij
kwalificeren de opgeroepen wereld al als ‘wonderbaar’ nog voordat de lezer er iets
van heeft gezien. Maar met die ‘oceaan van licht’ die in de golven dartelt - een zee
in een zee - komen we al dichter in de buurt van de Tachtiger, die in Mei ‘het water
van de zon’ op de golven laat stromen, golven die - zelf water! - gewassen en gezalfd
9
worden met licht. Zij worden daar heel nieuw van. En als Schaepman de wolken
laat ‘wassen’, dat wil zeggen: groeien ‘uit der baren spel’, en zo zee en hemel met
elkaar verbindt, dan kunnen we die verbintenis hier als wezenlijk beschouwen en
zien we hoe ook Gorter water en lucht in de vorm van wolken met elkaar verbindt:
10
‘dons / Geplukt uit golvevleugels’, een wel zeer gewaagde metafoor.
Over de laatste van de hierboven uit Schaepmans dichtwerk geciteerde strofen
heeft Willem Kloos zich laatdunkend uitgelaten. In zijn kritiek op Aya Sofia schreef
hij: ‘Dien sluier, ofschoon ook niet eigenhandig geweven, laat ik nog gelden, maar
hoe, in godsnaam! kan iemand als hij zonlicht ziet, aan in ‘in plooien gehuld en
dronken oog’ denken? Dat is rhetorica, waarde doctor! voortbrodeeren op een
gegeven patroon, zonder verder naar het eenige en onmisbare model, de natuur,
11
te zien.’
Zo'n uitspraak krijgt, vind ik, tegen de achtergrond van Gorters Mei, waaraan ten
tijde van Kloos' kritiek geschreven werd, een zeer merkwaardig karakter. Immers
ook in Gorters beelden is de natuur als model dikwijls ver te zoeken. Wat te denken
van de zee, die in Mei als ‘een groot zwaar man / Van vroeger eeuw en kleding’
12
wordt voorgesteld? Gorter is
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op dit punt extravaganter dan Schaepman. Van deze laatste gispt Kloos bijvoorbeeld
ook de volgende regels:
't Is geen muziek door orgelende kelen
Der menschen borst ontstegen in haar vlucht,
Waar al de tonen onzer ziel in spelen,
13
Als witte duiven langs de blauwe lucht;

‘'t Zou heel mooi zijn,’ schrijft Kloos, ‘[...] als er maar eenig punt van vergelijking
14
bestond tusschen duiven langs de lucht en ‘zielstonen’ in een zang.’
Het is duidelijk dat dit soort nuchtere overwegingen voor Gorter, toen hij zijn Mei
schreef, geen enkele rol kan hebben gespeeld. De eerste regels van zijn gedicht
zijn er al meteen om het te bewijzen: daar blaast een jongen ‘als een orgelpijp, / De
15
klanken schudden in de lucht zo rijp / als jonge kersen’. Klanken als kersen? Is er
‘eenig punt van vergelijking’, om met Kloos te spreken? Als ik iets moet verzinnen,
valt er hooguit een visueel verband te leggen tussen muzieknoten met stokken
16
enerzijds, en kersen met steeltjes anderzijds. En wat Schaepmans vermeend
ongelukkige vergelijking van ‘tonen’ met ‘duiven’ betreft, ziehier wat Gorter op zeker
ogenblik schrijft: ‘Het stadje lag met wallen opgehoogd, / Daar vlogen onze blikken
17
in als duiven / Na het omvliegen in hun til.’ Men zou bijna denken dat Gorter Kloos'
commentaar op Schaepman in deze passages op baldadige wijze logenstraft.
Dezelfde gedachte komt op, wanneer we bij hem lezen: ‘de rijke zon omweefd’ /
18
Eén sluier na de andre om haar ogen.’ Dat verschilt, vind ik, maar weinig van het
door Kloos gelaakte, in plooien gehulde oog uit Schaepmans Aya Sofia.
De opvallendste reminiscentie aan Aya Sofia is voor mij gelegen in de ‘dom’ die
in de tweede zang van Mei figureert en op de evocatie waarvan in de eerste zang
19
door middel van een uitgewerkte vergelijking gepreludeerd wordt. Daar is de zee,
en ook dit beeld is nogal extravagant,
[...] aan een oud Grieks land gelijk
Zoals dat nu is, maar eens was het rijk
Aan beelde' en tempels; nu liggen dooreen
Zuilen en blokken kapiteel: de steen
Verweerde in brokken en werd schaduwig.
Er groeien anjelieren en honig
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Zuigen daar bijen, toch lijkt het droevig
20
Wanneer de zon pas schijnt.

Deze prefiguratie, als ruïne, van de dom uit de tweede zang wordt een aantal pagina's
eerder op haar beurt voorbereid door het beeld van een zandkasteel:
Er lag op 't strand een zandheuvel, een fort
Als kindren bouwen, schuim en water stort
21
De grachten binnen als de vloed opkomt:

De ‘dom’, met het beeld waarvan de tweede zang opent, is geen zandkasteel of
ruïne, maar een stralend heiligdom in een arcadisch landschap. Als ik nog eens
22
aan Aya Sofia mag herinneren: bij Gorter zijn de ‘puinen’ gerezen.
Nu staat er midden in het land een dom
Van zuilen die ík stapeld', en rondom
Buigen zich popels en de treurcypres.
Het groeit vol leliën, er hangt een tres
Van rozen af aan elke schacht, een rij
Van kinderen zit en zingt zij aan zij,
Roodwangig op de treê met open kelen;
Een orgel hing ik aan den wand te spelen
En binnen zette ik een meisjesbeeld.
Ik was de een'ge priester, al die weeld'
Had ik, ík woonde er, met mij niemand.
23
Heel eenzaam was om 't heiligdom het land.

De schoonheid en bekoorlijkheid van Gorters heiligdom staat in een schril contrast
met de Aya Sofia, zoals Schaepman haar oproept. Háár vroegere glorie is
onzichtbaar geworden:
Zoo zwaar, zoo zwart, zoo somber,
Een schaduw, reuzig groot,
In 't midden van de zonne
Geworpen door den dood.
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Ja, 't is des Doodes zetel,
Ja, 't is der eeuwen graf,
Dat teekent aan de luchten
Zijn donkre lijnen af;
Onzichtbaar, in gezichten
Toch zichtbaar, zweeft een drom
Gestalten van 't verleden
24
Droef om der dooden dom,

Later echter, in ‘De Zang der Zuilen’, is er muziek hoorbaar in Schaepmans dom:
Wat wonder lied ontvangt ons op den drempel
Van 't heiligdom?

Het is, anders dan bij Gorter, waar kinderen ‘op de treê’ zitten te zingen en een orgel
aanwezig is, geen gezang uit ‘orgelende kelen’. Ook is het volgens Schaepman
geen harpspel wat men hoort, het is niet het ruisen van een fontein, niet de wind
die langs koepeldaken strijkt, noch is het de ‘juichtoon’ waarmee de zon ‘bij 't
ontwaken’ zich in het water spiegelt, ‘in die spiegels harer pracht’. Evenmin is de
25
muziek afkomstig uit de kruinen van het ‘cypressenwoud’. Het wondere lied is,
zoals we al weten, afkomstig van zingende zuilen.
Die zuilen heten bij Schaepman ‘een woud van zuilen’ en ook wel ‘'t zuilenwoud’.
Zoiets vinden we ook bij Gorter, wanneer zijn beeld van de ‘dom’ als het ware
ongemerkt overgaat in de evocatie van een bos: ‘Een blauwe schemer stijgt / Uit 't
26
zuilwoud, zonlicht glijdt, het boomloof nijgt. / Maar nu zal 't orgel spelen.’ Maar
deze parallel lijkt mij toch minder opvallend dan de in mijn ogen zeer betekenisvolle
tegenstelling die er bestaat tussen Schaepmans negatieve identificatie van de
wonderlijke muziek die zich op de drempel van zijn heiligdom aan ons voordoet aan
de ene kant ('t Is niet... 't Is niet...) en de vragenderwijs geopperde verklaring die
Gorter geeft voor de muziek die 's nachts dikwijls hoorbaar is tussen, let wel,
‘kolommen’:
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Dan gudste er tussen kolommen dauw
Muziek, zijn 't vogels, zijn het vlinderen,
Klapwiekend muzikale vleugelen?
Of zijn 't fluwele voetjes van mijn Mei,
Die om den tempel treedt dat daar de rij
Dodengezichtjes, bloemige viool
Dromerig knikt en heel de bloemeschool?
Of was 't misschien de lucht die klanken gaf
Door wind en bloemgeschommel en den draf
Van Mei die om den tempel liep te spelen.
Maakt niet de lucht ook zo uit vogelkelen
Geluid, en drijft uit takken van den boom
De wind niet lichte tonen en de zoom
Van 't kleed, ruist ze niet 's morgens over 't veld 27
Muziek komt uit luchtwemeling geweld.

Gorter noemt hier een verklaring - muziek komt voort uit de beweging van lucht die door Schaepman wordt afgewezen wanneer hij ons wil laten zien of horen waar
het ‘wonder lied’ vandaan komt: niet uit de kruinen van het cypressenwoud
bijvoorbeeld, waardoor het een natuurlijk gezang van ‘zuilen’ zou zijn geweest. En
die tegenstelling herhaalt zich nog eens, als Gorter enkele bladzijden verder in zijn
Mei het eigen gedicht, ‘dit lied’, dat hij, in de lijn van Schaepman lijkt het wel, eerder
28
als een statische ‘dom’ heeft getypeerd , nu als een rivier beschrijft, als dynamiek
en geruis. Eerst is er dan sprake van een daverende waterval, en daarna van een
stroom die ‘ruisende’ door het riet gaat ‘dat fluit’, bijna zou ik zeggen ‘als een
orgelpijp’. Maar daarna krijgt de Mei, in zijn gestolde, geschreven en gedrukte vorm,
toch ook weer statische trekken:
29

Zo zal dit lied liggen, dwars door het land,

De genoemde tegenstellingen tussen Gorter en Schaepman nemen niet weg, dat
Schaepman met name aan het begin van zijn ‘Zang der Zuilen’ hier en daar een
paar regels geschreven heeft die Gorter bekoord kunnen hebben, en die soms een
allure vertonen die de ‘retorica’ waartegen Kloos fulmineerde, eventjes doet vergeten.
Die ‘juichtoon’ van de zon bijvoorbeeld, wanneer zij zichzelf 's ochtends in de
waterspiegels groet. Opgevat als een personificatie heeft dit beeld misschien iets
dubieus. Maar het is
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óók bijna een synesthesie - lichtspektakel als geluidseffect - en als zodanig moet
het beeld anno 1886 zeker frisheid en kracht hebben bezeten. Maar dit soort zaken
blijft bij Schaepman uiteindelijk toch een zeldzaamheid.
Ik kom nu nog even terug op het beeld van de dom bij Schaepman en Gorter. In
een aantekening bij ‘De Zang der Zuilen’ schreef Schaepman: ‘Onder de
bijzonderheiden, die in den Aya Sofia het meest de aandacht trekken, bekleeden
de zuilen wel de eerste plaats. [...] Men wist te verhalen dat velen dezer zuilen uit
oude heidensche tempels afkomstig waren, - ‘the triumph of Christ was adorned
30
with the last spoils of Paganism’ zegt Gibbon.’ Ik denk dat deze triomfantelijke
constatering Kloos op de gedachte heeft gebracht, het dichterlijke, of beter nog het
retorische werk van, zoals hij ze noemt, ‘reactionnaire poëten’ als Bilderdijk en Da
Costa, op wie Schaepman zich beroept, te vergelijken met ‘een reusachtig gevaarte,
met zware omtrekken, schuilgaande onder kostbaarheden, als het verblijf van een
Indischen god: maar wie dichtbij staat, merkt, dat alles is opgebouwd uit de ordelooze
puinhoopen van andere tempelen, zonder dat de bouwmeester heeft geweten, dat
ieder stuk tot zijn kleinste bestanddeelen moest worden teruggebracht, of bestemd
voor de plaats, waar het behoort, voordat hij er aan denken mocht, de overblijfselen
der oude paleizen tot een nieuw tezamen te voegen. Maar nú staan de brokken
muur dwars door de overige heen, en pilaren dienen voor vensterramen en
fundamenten voor het dak. En zoo is het een chaos geworden van slechten smaak
en ridicule onbeholpenheid, bijeengefantaseerd en opgetrokken door een krachtigen,
31
maar in het wilde dolenden aandrang om iets groots te doen.’ Dit beeld van
stilistische chaos en bizarrerie is Kloos ongetwijfeld ingegeven door Schaepmans
notitie bij ‘De Zang der Zuilen’, en ik heb de vaste overtuiging dat Gorters trotse
opmerking over
[...] een dom
Van zuilen die ík stapeld'

aan het begin van het tweede boek van Mei, direct of indirect (via de aangehaalde
regels van Willem Kloos) naar Schaepmans Aya Sofia verwijst.
Wanneer het verband dat ik hier heb gelegd tussen aspecten van Schaepmans
Aya Sofia en de Mei van Gorter overtuigingskracht bezit - het begon allemaal met
de woorden ‘liedren als zuilen’ -, dan moeten wij ons afvragen hoe Gorters impliciete
visie op het werk van de twintig jaar
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oudere dichter het best omschreven kan worden. Er is dan zeker sprake van
polemiek: ‘liedren als zuilen’ is iets anders dan zuilen die zingen. Gorter lijkt
Schaepman wat dat betreft een lesje te geven, al is ook zijn eigen beeld gewaagd.
Wil Gorter de lezer tonen, dat wat Schaepman doet en door Kloos wordt gelaakt ik denk hier ook aan de ‘tonen’ die als ‘witte duiven langs de blauwe lucht’ spelen,
en aan de in sluiers van zonlicht gehulde ogen - in de poëzie niet per se ongeoorloofd
of lachwekkend is? Dat waar het op aankomt uitsluitend het elan en misschien zelfs
wel de bravoure is van het gedicht als geheel, dat zichzelf met al zijn elementen
rechtvaardigt wanneer het niet op twee gedachten hinkt en de retoriek niet alleen
maar nu en dan, hier en daar, met vrijmoedigheid en beeldende inventiviteit verbindt,
zoals men bij Schaepman kan zien?

2. Balderdijk
Als we door de ogen van het meisje Mei, maar minder verliefd en met een andere
intentie, naar Balder kijken, dan verschijnt deze solipsistische goddelijke zanger
ons als het romantische ideaalbeeld van de lyrische dichter: hij woont in zijn liederen
en is zichzelf genoeg:
Zijn stem spon als een zilvren web der spin,
32
Zij zag het tintlen, hij versmolt er in

Balders gezang wordt niet alleen beschreven (‘liedren als zuilen’), maar ook
rechtstreeks gepresenteerd. Zo bijvoorbeeld:
Waar de wind is en eeuwig geruis
Van het water om Wodans huis,
Waar de zee licht is
En de duisternis
Verglinstert het sterrengruis.

Of zo:
Schemering,
Mijmering,
Wie noemt den naam van wat mij ving?
Tinteling,
Rinkeling,
33
Hoorde ik toen de poort openging.
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De vorm van deze liederen herinnert aan vroeg negentiende-eeuwse gedichten,
aan een ‘zangstukje’ als De rozen van Willem Bilderdijk of aan diens vers Voor
lijdenden, om maar eens twee vrij willekeurige voorbeelden te noemen, terwijl de
overgang van brede jambische versregels naar de korte regels van het binnen een
‘kadergedicht’ gezongen lied in verband met mijn voorgaande opmerkingen over
Schaepman ook aan ‘De Zang der Zuilen’ uit Aya Sofia doet denken. Uit Voor
lijdenden citeer ik als voorbeeld deze ene strofe:
Geen zorgen
Voor 't morgen!
Beveel het aan God;
Wees heden
Tevreden,
34
En dank voor uw lot.

De uiterlijke overeenkomsten tussen wat Balder zingt en versvormen als die van
Bilderdijk lijken erop te wijzen, dat Balder een ander type dichter of zanger
vertegenwoordigt dan de schrijver van Mei, blijkens zijn eigen gedicht, zelf zou willen
zijn. Schuilt er inderdaad niet iets Bilderdijkachtigs in deze goddelijke zanger, wiens
naam Balder zich zo gemakkelijk met Bilderdijk laat associëren? Zeker, Balder is
een uit de Germaanse mythologie bekende godheid, maar de door Mei vereerde
zanger en de Germaanse god hebben als het erop aankomt weinig met elkaar
gemeen, zelfs hun vrouw of geliefde niet: bij Gorter heet zij Idoena, in de mythe
35
ontmoeten wij Nanna. Van de retorische Bilderdijk weten wij dat hij wel eens
36
spottend als Bulderdijk werd aangeduid. Het werkwoord balderen betekent volgens
het Woordenboek der Nederlandsche taal nagenoeg hetzelfde als bulderen en dit
lexicon noemt bij de vindplaatsen onder andere zes passages uit Bilderdijks oeuvre,
vergezeld van een veelbetekenend enz. Opmerkelijk is dat er zowel bij Bilderdijk
als bij Helmers sprake is van het ‘baldrend Noord[en]’, het hol van storm en
37
noodweer. Balder is een noordse god.
Er is meer dat de gedachten naar Bilderdijk stuurt. Daartoe behoort zeker ook
Balders egotisme. ‘De zaak was, dat er voor Bilderdijk in deze wereld één middelpunt
bestond, en dat middelpunt was een ik, een wil, en dat ik was Bilderdijk.’ Dat schreef
S. Gorter, de vader van de dichter, in 1869 in De Gids, naar aanleiding van een in
datzelfde jaar door J. van Vlo-
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ten gepubliceerde bloemlezing uit Bilderdijks poëzie.
Tot de bekendste voorbeelden van Bilderdijks drang tot zelfvergroting behoort
zijn ode aan Napoleon van 1806, waarin hij het dichterschap - meer in het bijzonder
zijn eigen dichterschap natuurlijk - als volgt typeert:
[...] d'aardschen dampkring uitgeschoten,
Het aardrijk met den voet te stooten,
39
Zie daar, het geen den Dichter maakt!

Over de extatische vergroting van het ‘zelfgevoel’ schreef Bilderdijk in De Kunst der
Poëzy (1809):
'k Bleef in my-zelv' bepaald, doorzocht mijn eigen
[ziel,
En vond de waarheid daar, die zich verscholen hiel.
'k Zag alles opgelost in 't eenig zelfgevoelen;
Dit, grondslag van mijn zijn, bewustheid en
[bedoelen;
[...]
Het was zich-zelv' gevoel, en breidde in Hemelgloed
Zich tot die polen uit, waar ijs en winter woedt;
Omvademde Oost en West, en peilde zee en
40
[starren.

In een inspirerend opstel, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk,
Perk en Marsman, heeft Jacob Smit gememoreerd hoe verrukt Willem Kloos was
over Bilderdijks Napoleon en hoe hij Jacques Perk die ode voorlas. Perks sonnet
Hemelvaart van 1880, oorspronkelijk Zonnegloed geheten, bevat, zoals Smit heeft
laten zien, opvallende reminiscenties aan Bilderdijks gedicht. ‘Men krijgt de indruk,’
schrijft Smit, ‘dat het sonnet ‘Zonnegloed’ voor Perk meer de literaire expressie is
van een standpunt dat hij onder invloed van Kloos begrepen had dan een
dieppersoonlijke uiting.’ Voor Kloos was dat anders. ‘Bewondering voor de
zichzelf-vergoddelijkende en de wereldverachtende Bilderdijk berust bij Kloos op
41
een natuurlijke affiniteit die bij Perk ontbreekt.’
Hier had Smit naar Kloos' bekende sonnet dat begint met de regel ‘Ik ben een
God in 't diepst van mijn gedachten’ kunnen verwijzen, dat in
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1885 in De Nieuwe Gids verscheen. ‘De Godheid troont [...] diep in mijn trotsch
gemoed’, schreef Jacques Perk in de eerste versie van zijn Hemelvaart. En het
‘wriemlend menschen-wormgebroed’ waar de dichter Perk vanuit kosmische hoogte
met verachting op neerkijkt, om het vervolgens mét de aarde weg te trappen, heeft
trekken van overeenkomst met het ‘heir van donker-wilde machten’ dat zich in Kloos'
42
sonnet joelend aan de dichter opdringt, maar terugvalt.
Aan Kloos, Perk en Bilderdijk moet ik denken als ik aan het slot van het tweede
boek van Mei deze woorden van Balder lees:
Wie dús zijn ziel is, is zichzelf een God.
Ik ben mijn ziel, ík ben de een'ge God.
Er is nu niets meer dat mijn blindheid heelt,
Mijn God, mijn ziel, naast haar bestaat geen beeld.
'k Word stil en niets bestaat meer dan mijn ziel,
43
Geen ding, geen woord, en niets dat mij ontviel.

Na deze woorden beseft Mei dat Balder niet voor haar bestemd is.
[...] Mei zag een blauw waas
Boven zijn hoofd, zijn aanschijn blonk, als dwaas
Stond hij, de armen uit, en scheen te drinken.
Zij wist dat hij voor haar niet was en zinken
Begon ze langzaam, sneller, en zijn stem
44
Bleef in haar oren, dat was al van hem.

Zij zinkt, dat is het echec van Mei's hemelvaart. Haar val bevestigt Balder in zijn
kosmische, extatische zelfverheffing. Dat hij Mei afwijst, is vergelijkbaar met wat we
bij Bilderdijk en Perk kunnen lezen: Balder stoot in haar ‘het aardrijk met den voet’.
In dat opzicht is er een opmerkelijk contrast met het liefdesverlangen dat de dichter
in Kloos' sonnet ‘Ik ben een God...’ tegenover zijn solipsistische gezindheid plaatst,
een verlangen naar sterfelijkheid, naar de liefdesdood, naar het ‘vergaan / Op úwe
lippen’.
Ik heb sterk de indruk, dat Gorter bij de conceptie van zijn Balder-figuur Bilderdijk,
Kloos en Perk door het hoofd hebben gespeeld en dat de naam Balder mede als
een toespeling op de oudere dichter mag worden
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beschouwd. In het Mei-nummer van De Gids citeert Enno Endt uit een lezing die
45
Gorter in mei 1885 als tweedejaars student voor het dispuut UNICA heeft gehouden.
Endt haalde deze voordracht aan om er een door Gorter gevoelde noodzaak tot
alleen-zijn mee te demonstreren en Gorters verwantschap, in dat opzicht, met de
door hem geschapen Balder. Opmerkelijk is nu - Endt wijst er niet op - dat er in de
bedoelde lezing een beeld voorkomt dat aan de Bilderdijkiaanse zelfvergroting doet
denken: het is soms, zegt de jonge Gorter, alsof ‘het geheele lichaam plotseling in
grootte toeneemt. De mensch loopt dan [Gorter doelt op een vorm van door stilte
en alleen-zijn veroorzaakte inspiratie] op de teenen, of wil men het fraaier, schiet
46
vleugelen aan’.
Balder lijkt een ander type dichter te vertegenwoordigen dan de schrijver van Mei,
blijkens zijn eigen gedicht, zelf wilde zijn, zei ik eerder, en wel naar aanleiding van
de liederen die Balder zingt. De vorm van Balders gezangen herinnerde mij aan de
poëzie van Bilderdijk. Even dacht ik: die reminiscentie geldt alleen maar de metrische
en typografische vorm. Maar Balder heeft méér met Bilderdijk gemeen, zeker
wanneer we op de kosmische aspiraties van de laatste letten, of zelfs maar op zijn
martiale allure, de rol van dichter-held die hij zo graag speelde. Balder zingt:
Wie joeg de sombere ruiters voort,
Gedromde wolken, op zonnemoord,
Met hun hagelslag,
Als met sabelslag,
47
Gereden uit het noord?

En zo beschrijft hij zijn eigen hemelvaart, al moet ik er onmiddellijk bij zeggen dat
het hier niet zozeer een opvlucht uit ‘zelfgevoel’ betreft, als wel een verlangend
zoeken naar genezing van zijn blindheid (de strofe herinnert even aan het begin
van Jacques Perks Iris):
En ben ik opgestegen
Naar bronnen van den regen,
De wolkendauw drupte op mijn ogen af,
En zoog ik wolkenhoning
In Iris' ronde woning,
48
Niets vond ik dat mijn blindheid drinken gaf.
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Balder lijkt op Bilderdijk en herinnert aan Kloos, aan Perk, aan de jonge Gorter ten
tijde van zijn UNICA-lezing. Wat zijn Bilderdijkachtige ‘zangstukken’ betreft, zou ik,
alles overziende, nog het volgende willen zeggen: Gorter gebruikt iets van Bilderdijks
oudere retorische vormen voor het schrijven van nieuwe poëzie. Want wie naar de
taal van Balders liederen kijkt, met haar ‘impressionistische’ idioom, haar
neologismen en syntactische gewaagdheden, die moet wel tot de conclusie komen,
dat hier nieuwe wijn in oude zakken is gegoten. Het lijkt wel of Gorter Bilderdijk,
voor aspecten van wiens poëzie hij zeker, net als Kloos, bewondering zal hebben
gehad, in puur-dichterlijke bravoure heeft willen overtreffen, zoals hij, naar mijn idee,
ook Schaepmans Aya Sofia in beeldende inventiviteit en vrijmoedigheid naar de
kroon heeft willen steken. Wie het wil zien, herkent de wachtwoorden in zijn tekst:
‘liedren als zuilen’ en de eigennaam Balder. Ook de vermetelheid van deze allusies
behoort tot Gorters bravoure.

Eindnoten:
* Tekst van een voordracht, gehouden op 27 mei 1989 tijdens de jaarvergadering van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. De hierbij afgedrukte tekst is de definitieve,
enigszins bijgewerkte versie van twee onder dezelfde titel gepubliceerde artikelen in De Gids
1989/5 en 1989/6.
2 Mei, p.92. Ik citeer naar de recente editie, met een inleiding door Willem Wilmink, Amsterdam
1989. Door van een paginacijfer 12 af te trekken, vindt men de bladzij waar in naoorlogse
publikaties over de Mei veelal naar verwezen wordt.
3 Ibidem. Vgl. mijn notitie Liedren als zuilen, in De Nieuwe Taalgids, 1986, 4, p.370.
4 Mei, p.92.
5 Mei, p.82.
6 Vgl. mijn opstel Over de rijpheid van jonge kersen en de eerste regels van Gorters Mei, in De
geheimen van wikke en dille. Aantekeningen over poëzie, Amsterdam 1988, p.177-183.
7 H.J.A.M. Schaepman, Aya Sofia, Utrecht 1886, p.141-142, 6-7, 2.
8 Aya Sofia, p.13-14.
9 Mei, p.28.
10 Mei, p.72.
11 Kloos, Veertien jaar, p.10.
12 Mei, p.30.
13 Aya Sofia, p.47.
14 Kloos, Veertien jaar, p.8.
15 Mei, p.27.
16 Vgl. De geheimen van wikke en dille, p.234.
17 Mei, p.159.
18 Mei, p.167.
19 J.D.F. van Halsema en Margaretha H. Schenkeveld verwijzen in verband met de ‘dom’ naar
Keats' Ode to Psyche. Zie: Het proemium van Mei II, in Voortgang van het onderzoek in de
subfaculteit Nederlands aan de Vrije Universiteit, I (1980), p.58-59.
20 Mei, p.42.
21 Mei, p.36-37.
22 Aya Sofia, p.9.
23 Mei, p.71.
24 Aya Sofia, p.20-21.
25 Aya Sofia, p.47-48.
26 Mei, p.73-74.
27 Mei, p.72.
28 De impliciet poëticale strekking van de eerste regels van de tweede zang houdt natuurlijk niet
in dat de ‘dom / Van zuilen die ík stapeld’ uitsluitend deze betekenis heeft. Het is echter
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onmiskenbaar ook een allusie op het schrijven van ‘liedren als zuilen’, op het bouwen van een
gedicht, het scheppen van een gezongen en zingende ruimte.
Dat Gorters dom ‘midden in het land’ staat, heeft mij altijd aan de dom van Utrecht herinnerd.
Dat leek mij lange tijd een vrijblijvende associatie, zonder betekenis voor de interpretatie van
de tweede zang. Onlangs echter las ik in het boek dat Nop Maas schreef over De Nederlandsche
Spectator (Utrecht 1986), dat Schaepman in zijn Aya Sofia regels heeft opgenomen die
oorspronkelijk geschreven waren op de Utrechtse dom (p.365). Het lijkt mij, nu ik Schaepman
in verband met Mei ter sprake heb gebracht, niet geheel zonder betekenis. Naar alle
waarschijnlijkheid heeft Schaepmans oorspronkelijke opzet, een gedicht over de dom van Utrecht
te schrijven, in 1886 enige publieke bekendheid gekregen. Vgl. Gerard Brom, Schaepman,
Haarlem 1936, p.41 en Jos. van Wely, Schaepman. Levensverhaal, Bussum 1952, p.354.
Zinspeelt Gorter op dit feit?
Mei, p.74.
Aya Sofia, p.158.
Kloos, Veertien jaar, p.3.
Mei, p.82.
Mei, p.80, 83.
Ik citeer naar de bloemlezing van J.P. de Keyser, Neerland's Letterkunde in de Negentiende
Eeuw. [...] Poëzie, 's-Gravenhage 1877, p.31.
Zie bijvoorbeeld G.J.M. Bartelink, Mythologisch woordenboek, Utrecht/Antwerpen 1969, p.65.
Vgl. Karel Meeuwesse, De structuur van Gorters Mei, in Dietsche Warande & Belfort, 113 (1968),
p.204, noot 18.
Vgl. bijvoorbeeld H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing I, [...]
's-Hertogenbosch z.j., p.254: ‘zijn vijanden spraken van Bulderdijk.’
W.N.T., II, kol. 912-913.
S. Gorter, Over Bilderdijk, in De Gids, 33 (1869), IV, p.472.
Geciteerd naar Jacob Smit, De kosmische zelfvergroting van de dichter bij Bilderdijk, Perk en
Marsman, in Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd.
Letterkunde, N.R., XX (1957), 4, p.98.
Smit, De kosmische zelfvergroting, p.101-102.
Smit, De kosmische zelfvergroting, p.106.
Ik citeer naar de bloemlezing van Hubert Michaël, Willem Kloos. Zijn jeugd, zijn leven,
's-Gravenhage 1965, p.152.
Mei, p.143. ‘ik ben de een'ge God’, zegt Balder. De pretentie van de dichter aan het begin van
Boek II reikt wat minder ver, maar is met Balders mentale positie vergelijkbaar: ‘Ik was de een'ge
priester’.
Mei, p.144. Op p.86 verbeeldt Mei zich, terwijl ze naar Balders zingen luistert, dat ze tot hoog
boven de aarde is opgestegen: ‘'t leek ze was alleen / Heel hoog op in den hemel en diep heen
/ Was heel de wereld weggezonken en / Al de herinn'ring van een Meileven.’
Enno Endt, Twee eenzamen. Herman Gorter en zijn Baldergodheid, in De Gids, 152 (1989), 5,
p.336-345.
Endt, Twee eenzamen, p.339.
Mei, p.81.
Mei, p.83.
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De klassieke opening van Mei
Een voetnoot bij Fresco 1978 door R.Th. van der Paardt
Weinig versregels uit de moderne Nederlandse letterkunde zijn zozeer gevleugelde
woorden geworden als de eerste regel van Gorters Mei, talloze malen geciteerd en
1
gevarieerd, vooral door wat W.F. Hermans in een boze brief van Bijkaart noemde
de ‘kapitalistische reclame-industrie’: ‘Een nieuwe lente en een nieuwe hoed; een
nieuwe lente en een nieuw kamerbreed tapijt.’ En dat men er nog altijd niet op
uitgekeken is, zoals de Parijse brombeer stelde, werd nog onlangs bewezen, toen
de producent van een nieuw geneesmiddel een prijsvraag onder artsen uitschreef
voor het beste nieuwe voorjaarsgedicht. Het betrof hier de makers van Vividrin, ‘het
nieuwe geluid bij hooikoorts.’
2
In een vervolg op zijn brief, een opstel , opgenomen in de bundel Ik draag geen
helm met vederbos, betoogde Hermans dat die eerste regel van Mei nu juist zo
ongeveer de enige geslaagde was uit het zijns inziens veel te lange gedicht. Met
name de regels 9 en volgende:
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In 't bosje opgaat en zijn tocht begint.

vond hij ‘helemaal mis’. Daarmee sloot hij zich aan, zonder het te weten of althans
3
te zeggen, bij Hendrik de Vries, die óók vond dat het ‘korter, korter, korter’ moest ,
maar bovendien, in een herdenkingsartikeltje in 1952, ‘de vergelijking met de orgelpijp
log, en daardoor onwaar’ vond en ‘de keuze van jonge kersen als toonbeeld van
4
rijpheid storend’ . De Vries had nog meer bezwaren. In de regels:
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde als naar een oud verhaal

ergerde hij zich aan de ‘valse rijmwoorden’ man en nam.
Voor deze in hun ogen mislukte regels gaven Hermans en De Vries beiden een
verklaring, maar wel een verschillende. Hermans wees op de behoefte aan variatio
bij Gorter, die te veel ‘alsen’ wilde vermijden en
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daardoor terechtkwam bij het germanisme ‘wen’, geanticipeerd door ‘dan’. De Vries
zocht het vitium originis bij Gorters vasthouden aan het lettergreepaantal (tien dus),
‘hoogst principieel en systematisch’. Het lelijke ‘nam’ dient in zijn ogen dus slechts
als versvulling. Ik geloof niet dat deze critici Gorters verstechniek daarmee naar
waarde hebben geschat. Ik kom daar direct op terug, maar buig mij nu eerst weer
over die befaamde openingsregel.
5
In zijn enthousiaste en informatieve inleiding bij de recente herdruk van Mei heeft
Willem Wilmink deze regel ‘provocerend’ genoemd: ‘Wie begint nu zijn debuut met
de mededeling dat de mensen iets te horen zullen krijgen wat ze nog nooit gehoord
hebben? En dat geluid moet dan zijn ‘als het gefluit dat ik vaak hoorde’, en uiteraard
merkte deze en gene op dat een vaak gehoord geluid toch moeilijk nieuw kan zijn.’
Wilmink vindt dat onzin: het gaat zijns inziens om de manier waarop het alledaagse
door Gorter beschreven werd, en die was nieuw. Is dat juist?
Tot op zekere hoogte, denk ik. Het is niet zonder reden, dat de zojuist genoemde
oude man - een tegenhanger van de jonge dichter - naar hetzelfde gefluit luistert
‘als naar een oud verhaal’. Het geluid van de dichter is dus nieuw en oud tegelijk,
modern, maar voortbouwend op een lange traditie. Een traditie van het lentelied
namelijk, dat anders en steeds eender, duizenden jaren achtereen, gezongen is,
vol vreugde om het voorbije van de winter - totdat T.S. Eliot in 1922 de verhoudingen
6
omkeerde en april de wreedste maand noemde!
De Mei is in de geschiedenis van haar receptie gerelateerd aan poëzie van wel
heel uiteenlopende aard, veelal vanuit een historisch-genetische optiek. Gorter zou
7
8
ontleend hebben aan Keats en Shelley ; beïnvloed zijn door Wordsworth ;
9
gepolemiseerd hebben tegen Verwey ; gezien zijn vergelijkingen en metaforiek ‘de
klassicus in zich niet onschadelijk hebben kunnen maken’ - een ernstige afwijking
10
natuurlijk, waarop Piet Calis terecht de vinger heeft gelegd. Voor deze gelegenheid
wil ik de eerste twintig regels van Mei, het exordium, confronteren met een tekst die
Gorter als classicus zeker zal hebben gekend, al gaat het mij niet, zoals zal blijken,
om het aantonen van invloeden. Ik bedoel het Pervigilium Veneris, ‘Venus' nachtlied’
11
in de vertaling van Van Suchtelen , een gedicht van een anonymus dat tot op heden
moeilijk dateerbaar is gebleken: de gissingen over de periode van ontstaan lopen
uiteen van midden tweede tot eind vijfde eeuw (n. Chr.).
Er zijn goede redenen om juist dit, door niemand minder dan E.R. Cur-
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tius als een absoluut hoogtepunt uit de latere Latijnse letterkunde beschouwde
gedicht met Mei in verband te brengen. In de eerste plaats is het eveneens een
13
lentegedicht, waarin de traditie samenkomt , terwijl het anderzijds op de
Middeleeuwse literatuur vooruit lijkt te lopen. De Engelse latinist J.W. Mackail, die
het Pervigilium in de Loeb-reeks samen met de poëzie van Catullus en Tibullus
14
uitgaf , merkt aan het slot van zijn inleiding op: ‘Poetry has come back to childhood;
and has recovered, as though for one fleeting moment and by the spell of a capricious
enchanter, the key of spring, the freshness of morning, the innocence of youth.’
Behalve die frisse nieuwheid heeft het Pervigilium ook het muzikale van Mei; ‘het
is of vocalen en consonanten meezingen’, schreef C. Brakman in het ‘Voorbericht’
van zijn uitvoerige filologische commentaar (1928) op het door hem eind vierde
15
eeuw gedateerde gedicht. En ten slotte noem ik de meest aansprekende reden
om dit Latijnse meesterwerkje naast de Mei te leggen: er is een opvallende
overeenkomst tussen Gorters eerste regel en die van het Pervigilium (als we de
regel cras amet qui numquam amavit / quique amavit cras amet, het refrein, niet
meerekenen). Die luidt namelijk ver novum, ver iam canorum, hetgeen letterlijk
betekent: ‘een nieuwe lente, een lente al vol geluid’ - dus niet meer zo'n prille lente,
precies als in Mei. In een der laatste regels van het Pervigilium blijkt het geluid
afkomstig van vogels, zoals ook het geluid van Mei via dat van de fluitende jongen
met vogelzang wordt verbonden. Treffend is vooral de nominale formulering, in het
Latijn gangbaarder dan in het Nederlands. Een classicus zou hier spreken van een
16
geval van imitatio cum variatione : bij de anonymus wordt ver herhaald, bij Gorter
‘nieuw’; in het Latijn is sprake van trocheeën, bij Gorter van jamben.
De parallel is zo'n twintig jaar geleden door twee lezers, kennelijk onafhankelijk
van elkaar, opgemerkt. Eerst door Enno Endt, die blijkens een nawoord bij zijn
17
Merlyn-artikeltje was ‘getipt’ door de classicus Meerwaldt; enige jaren later door
18
H.J.M. Linssen.
19
In zijn fundamentele artikel over Gorters relaties met de antieke literatuur heeft
Marcel Fresco, die alleen het artikel van laatstgenoemde vermeldt, opgemerkt dat
‘hier invloed uitermate waarschijnlijk’ is, maar dat Linssen met zijn opmerking verder
niets heeft gedaan; datzelfde geldt overigens voor Endt. Wat ik mij nu voorneem te
doen is het voor de hand liggende: bezien of beide teksten méér met elkaar gemeen
hebben dan die ene regel; en zo ja, wat dit oplevert voor de interpretatie van het
exordium van Mei, of zelfs het geheel daarvan.
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Het Pervigilium Veneris bestaat uit drieënnegentig versregels, waarvan de volgorde
lange tijd zeer omstreden is geweest. De zojuist genoemde Brakman vermeldt in
zijn inleiding, met duidelijke trots, dat hij maar twee (overigens forse) omzettingen
in de overgeleverde tekst nodig had geacht. Vóór hem hadden latinisten van
Scriverius tot en met Baehrens de tekst geheel gereorganiseerd. Sinds de uitgave
20
van R. Schilling in de Budéreeks is echter de communis opinio dat er geen enkele
omzetting nodig is om het gedicht goed te begrijpen.
Volgens de manuscripten bestaat het geheel uit tien strofen van wisselende lengte,
gescheiden, respectievelijk voorafgegaan, door de regel cras amet etcetera. De
eerste strofe schildert de terugkeer van de lente; dan komen aan bod de geboorte
van Venus; de bloemenpracht van de lente; Amor en de nimfen; de relatie van deze
nimfen tot Diana; de ‘setting’ van het feest in het Siciliaanse Hybla; Venus als godin
van de procreatie; als beschermster van Rome; als vegetatieve kracht; als heerseres
over de dieren, met name de vogels. Ten slotte is er een epiloog, waarin de dichter
een tegenstelling formuleert tussen de blijheid en de geluiden van de lente en de
eigen droefenis over zijn zwijgen - een paradox natuurlijk, want zijn zwijgen is met
dit lentelied opgeheven.
21
Wie de geschiedenis van de tekstconstitutie bekijkt , zal zien dat men zo goed
als alle regels wel eens heeft verplaatst, met uitzondering van begin en eind.
Kennelijk heeft men altijd oog gehad voor de ringcompositie: de canoras alites,
‘zingende vogels’, hernemen het ver canorum (vs. 2).
Maar dat is lang niet het enige motief uit de eerste strofe dat in het vervolg wordt
uitgewerkt. In feite komen alle motieven al in het begin voor en men heeft dan ook
22
wel de vergelijking gemaakt met een ouverture. Bij nader inzien kan men het
volgende grondplan van het gedicht opstellen: lente/geluid; geboorte van Venus,
haar werkzaamheden en de relatie tot haar zoon Amor; heerschappij van Venus;
in heden en verleden is en was Venus werkzaam, ook als moeder; lente/geluid.
Binnen deze cyclische structuur, schematisch aan te duiden als ABCBA, staat dus
de almacht van Venus centraal. Die wordt op twee manieren beschreven: negatief,
door van Venus te zeggen wat zij niet is - zij is de antipode van de virgo Delia of
Diana - en positief. Een zelfde structuur nu kan mem op microniveau vinden en wel
het duidelijkst in het refrein: na cras amet volgt het subject qui numquam amavit,
dus met negatieve accentuering; dan een tweede subject, nu positief gemarkeerd,
qui amavit, en ten slotte weer cras amet.
Het ligt voor de hand dit zo opvallend aanwezige structuurprincipe
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van het Pervigilium in verband te brengen met de inhoud van het gedicht. In de
eerste plaats kan men dan wijzen op het feit dat de lente begin- en eindpunt is van
de cyclus der seizoenen. Maar er is meer aan de hand. Met name de genoemde
Budé-uitgever Schilling heeft geattendeerd op het voorkomen van veel typisch
23
stoïsche formuleringen in het gedichte , zodat er geen twijfel aan kan bestaan dat
de auteur een grondige filosofische scholing had ondergaan. Welnu, volgens de
leer van de Stoa is het gehele kosmische proces van cyclische aard. Uit het
primordiale element, het vuur, ontwikkelen zich niet alleen de andere elementen
(water, aarde, lucht), maar in een voortdurende wisseling van samenstelling al het
bestaande, dat derhalve een grote eenheid vertoont. De generatieve kracht die alles
doordringt, de logos spermatikos, wordt in een wel aan de stichter van de Stoa,
24
Zeno, toegeschreven fragment met Aphrodite-Venus gelijkgesteld. Uiteindelijk lost
de kosmos zich weer op in het vuur, de ekpuroris, waarna alles weer van voren af
aan begint. De formele aspecten van het Pervigilium (compositie, refrein) illustreren
dus op treffende wijze dit cyclisch proces; er is sprake van iconiciteit.
Nu naar Gorter. Mijn stelling zal niet zijn, dat hij in Mei het Pervigilium navolgde, of
ermee emuleerde. Als hij het al kende - en dat is inderdaad waarschijnlijk, het staat
in elke Latijnse literatuurgeschiedenis vermeld - dan toch niet in de volgorde die wij
thans voor de juiste houden. Wel meen ik dat de filosofie van dit gedicht, in de
letterlijke en populaire betekenis van het woord, en die van Mei een grote
overeenkomst vertonen. Ik zou daarvoor kunnen wijzen op de passage die begint
met de regel: ‘Weet iemand wat op aard het schoonste is / Het allerschoonste?’ het antwoord is immers: ‘Het is het vuur, de warmte, 't is de zon’ - duidelijk met
erotische connotaties - maar meer nog op de volgende:
Er ligt in elk ding schuilend fijne essence
Van and're dingen. Daardoor wordt een mens
Als een piano, zó dood, maar besnaard.
Nu eens rilt één snaar, dan d'aâr, naar den aard
Van elk geluid buiten, soms, te gelijk
Heel veel. Dat maakt ook een stil arm mens rijk Rijen gevoelens staan bij hem in slaap,
En worden wakker terwijl hij van knaap
Oud man wordt.
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Wat is dit anders dan de stoïsche sympatheia, de ‘verbondenheid tussen alle delen
van de werkelijkheid, van welke aard en welk niveau ook’. Er bestaat een interessante
parallel met een uitspraak van Marcus Aurelius, de filosoof op de keizerstroon,
25
volgens wie de mens kan worden tot boom of paard.
Die omslag van het één in het ander, zoals hier gemarkeerd door antithetische
juxtapositie (‘arm mens’/‘rijk’; ‘knaap’/‘oud man’), vinden we ook in het exordium,
26
zoals Wiel Kusters in een recent gebundeld artikel heeft laten zien : ‘De woorden
‘nieuw’, ‘oud’, ‘laat’ en ‘jong’ [spelen] voortdurend door elkaar heen in deze proloog,
op een wijze die hen bijna tot met elkaar samenvallende begrippen maakt. Binnen
het kleine bestek van twintig regels wordt de tegenstelling [...] als het ware
opgeheven: het nieuwe dwaalt door het oude, zoals ook Gorters nieuwe maar niet
volstrekt ontraditionele poëzie dat doet.’ Geheel akkoord, maar ik zou nog een stap
verder willen gaan: ook in dit exordium weerspiegelt de compositie de inhoud, door
een cyclus van vergelijkingen.
Na de eerste regel wordt het lied, Mei dus, vergeleken met het gefluit van een
jongen, hoorbaar in een oud stadje in de zomeravond; volgt een excurs met
licht/donker-motieven. Vervolgens wordt het gefluit vergeleken met het blazen van
een orgelpijp; de klanken schudden (een opvallende metafoor) zo rijp als jonge
kersen in de lentewind. Deze gewraakte regels vormen het centrum, de omphalos
27
van het exordium: zij nemen het motief van de lente op; de kersen zijn Mei-kersen ;
de reis van de lentewind begint, zoals ook het gedicht begint. Vervolgens valt het
accent weer op de fluitende jongen, die zijn cyclus begint, nu vergeleken met een
jonge vogel, ‘blij om de avondrust’. In een kleine excurs wordt een nieuwe recipiënt
opgevoerd, of liever een collectief: ‘menig moe man’. Men luistert en sluit het venster,
een verwijzing naar het raamkozijn (r.8). Het laatste woord, ‘floot’, herneemt het
substantief ‘gefluit’ (r.2), waarna een tweede exordium begint (een aanroep van de
muze!) met: ‘Zó wil ik dat dit lied klinkt’ - waarmee de ring wordt gesloten. In schema
samengevat is het structuurplan van het exordium dus identiek aan dat van het
Pervigilium: A [exc.]BCB[exc.]A.
28

In haar dissertatie over Gorters dichterlijke ontwikkeling heeft mevr.
Langeveld-Bakker een viertal regels geciteerd, voorkomend in een cahier van Gorter,
die het slot van Mei moesten vormen, maar later zijn geschrapt. Zij luiden aldus:
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Dit lied wil zoo zijn als een jongenslied,
Die uit zijn venster 's morgens rood licht ziet,
Een vogel hoort, en denkt: een blijde dag.
Zooals die jongen, ben ik, als hij...

De passage is kennelijk onaf. Zo telt de vierde regel geen tien lettergrepen en is
‘een jongenslied, die [...] ziet’ toch wel héél vreemd (of moeten we lezen ‘eens
jongens lied’?). Maar de regels zijn wel degelijk interessant. Ten eerste omdat hieruit
blijkt dat Gorter de zang had willen afronden, zoals hij hem begonnen was
(ringcompositie). Ten tweede omdat het ‘avondlicht’ uit het exordium hier zijn
contrapunt vindt in het ‘morgenrood’. Ten derde omdat de jongen de fluitende jongen
uit het begin moet zijn en nu gelijkgesteld wordt met de dichter. Horen, zien en zijn
- alles valt hier samen. In een fragment uit zijn befaamde afgekeurde dissertatie,
geschreven vlak na de voltooiing van Mei, drukt Gorter deze gedachte als volgt uit
(de Nederlandse vertaling van de verloren gegane Latijnse versie is van Gorters
vriend Diepenbrock): ‘Want zoo geschiedt het en niet anders: de mensch denkt dat
hij het ding is wat hij ziet of hoort, en hij voelt in zich dat ding en meent dat ding te
29
zijn en is dat ding.’ Precies dit zich opgenomen voelen in een geheel, dit opheffen
van de oppositie subject-object, maakt deze regels tot de tegenpool van de epiloog
van het Pervigilium. Die stond buiten de cyclus, zoals ook de anonieme dichter zich
buitengesloten voelde: Quando ver venit meum? (‘Wanneer komt mijn lente?’)
Resten mij de gewraakte passages; ook daar kunnen we nu misschien beter mee
uit de voeten.
Eerst ‘menig moe man die zijn avondmaal / nam’, de wending waar De Vries over
viel. Een deel van de verdediging heeft inmiddels plaatsgevonden. In zijn inleiding
30
bij Mei schrijft Wilmink hierover: ‘ ‘Nam’ staat op een nieuwe regel, dus na
‘avondmaal’ komt even een pauze, alsof de man een tijdje talmt met zijn avondeten.
Hier wordt in de vorm al aangekondigd wat later nog eens echt wordt gezegd: ‘talmde
een poze’.’ Een illustratief enjambement, derhalve. Maar er is nog iets. De omslag
naar het tegendeel is inhoudelijk aanwezig in het beeld van de vermoeide recipiënt,
die ‘als naar een oud verhaal’ luistert: hij is immers in feite geen ander dan de (jonge)
‘ik’ die het gefluit vaak hoorde. Hij werd alleen van ‘knaap’/‘oud man’. Formeel wordt
deze omkering zichtbaar gemaakt in de wisseling van liquidae: in ‘menig moe man
die zijn avondmaal / nam’ vinden we
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eerst de ‘normale’, alfabetische volgorde m/n, dan de omgekeerde n/m, en in ‘nam’
zelfs het spiegelbeeld van ‘man’. De ‘valse rijmwoorden’ hebben dus wel degelijk
een functie.
Tot slot de regels die ik de omphalos noemde. Op de relevantie van de keuze
van jonge kersen als toonbeeld van rijpheid behoef ik, na wat hierover door Kusters
en aanvullend door mij is gezegd, wel niet meer in te gaan. Dan die ‘ondragelijke
zwaarte van de orgelpijp’. Geen toevallig instrument voor wie zich het begin van
Mei II te binnen brengt: ‘Een orgel hing ik aan den wand te spelen’, een verwijzing
31
naar het klankgedicht dat Mei wilde zijn. Maar, wierp Hermans nog tegen, dat
‘blies’ deugt niet - zonder instrument geen klanken - dat moet ‘floot’ zijn. Ik denk
van niet. ‘Blies als een orgelpijp’ suggereert dat de jongen zelf het instrument is, in
beweging gezet door wat van buiten komt, een impressie van avondlijke schoonheid.
Als de mens een ‘besnaarde piano’ kan zijn, dan natuurlijk ook een orgelpijp. En
dat die daaruit voortkomende klanken bewegen, schudden zelfs, dat is een mooi
32
voorbeeld van de bij Gorter zo prominente synesthesie : de klank wordt visueel
voorgesteld. Zoals blijkens ‘Ik wil dat dit lied klinkt [...]’ het gehele exordium in het
teken staat van het adequaat verbeelden van het eigen nieuwe geluid.
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1 W.F. Hermans, Groot over Gorter, in Boze brieven van Bijkaart, Amsterdam 1977, p.328-331.
2 W.F. Hermans, Gevleugelde woorden, in Ik draag geen helm met vederbos, Amsterdam 1979,
p.166-176.
3 Op veertienjarige leeftijd dichtte Hendrik de Vries deze ‘berijmde kritiek’:

Gorter, Gorter!
'k Heb uw Meizang willen lezen
Maar begon al gauw te vrezen
Dat het, voor mijn dood, niet uit zou wezen.
Korter! Korter! Korter!
Tekst uit Hendrik de Vries, Hoor! Zo is nooit gezongen! Hoor!, Amsterdam 1986, p.166.
4 Hendrik de Vries, Wat Gorter voor mij heeft betekend, in Kritiek als credo, Den Haag 1980,
p.168-170.
5 Herman Gorter, Mei. Een gedicht. Met een inleiding van Willem Wilmink. Amsterdam 1989.
Wilminks opmerking staat aldaar op p.5.
6 ‘April is the cruellest month’, begin van Eliot, The Waste Land. Voor de allusie op Chaucer, zie
bijvoorbeeld Jan Venderickx in de ‘Noten’ bij zijn vertaling Het barre land, Leuven 1986, p.66-67.
7 Zie G. Dekker, Die invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende Eeu,
dissertatie Amsterdam, Groningen/Den Haag 1926.
8 Zie R.A. Hugenholtz, Gorter's Mei. Amsterdam 1904. Oudere Engelse literatuur die in Mei
resoneert, wordt genoemd door Gerben Colmjon, De beweging van Tachtig, Utrecht/Antwerpen
1963, p.284 e.v.
9 Hierop is vooral gewezen door P.N. van Eyck in zijn grote Gorter-studie Herman Gorter
1883-1897, daterend uit 1940-1941, postuum verschenen in Verzameld Werk, deel VII, Amsterdam
1964, p.69-475.
10 Aldus Piet Calis in het Gorter-hoofdstuk van zijn bundel Daling van temperatuur, Den Haag
1964, p.13 van p.10-19.
11 Het Nachtfeest van Venus. Uit het Latijn vertaald door dr. Nico van Suchtelen. Amsterdam 1946.
12 E.R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1969 (7de druk), p.403.
13 Er zijn vele parallellen met Lucretius' leerdicht De rerum natura en Vergilius' Georgica II.
14 Catullus, Tibullus, Pervigilium Veneris. Loeb Classical Library no.6. Cambridge, Mass./London
1913. De ‘Introduction’ van Mackail staat op p.343-346.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

15 Pervigilium Veneris. Tekst en vertaling met inleiding en van commentaar voorzien door dr. C.
Brakman Jz. Leiden 1928.
16 Als zodanig is Gorters regel te vergelijken met de wending ‘Zij zweeg, hij zong’ in Medousa
(1947) van P.N. van Eyck; dat is immers een subtiele variatie van illa cantat, nos tacemus, de
eerste woorden van vs.89 van het Pervigilium Veneris, dat Van Eyck, volgens eigen zeggen,
had leren kennen door de lectuur van Walter Paters roman Marius the Epicurean (1885); zie
Verzameld Werk, II, Amsterdam 1958, p.413.
Het vervolg van r.89 is door J.C. Bloem gebruikt als titel voor een geheel trocheïsch gedicht uit
de bundel Afscheid (1957): Quando ver venit meum? Ten slotte: ook T.S. Eliot in The Waste
Land (r.428) citeert het Pervigilium Veneris: Quando fiam uti chelidon? (zie zijn ‘Notes’).
17 Enno Endt, Nog een meisje van Gorter, in Merlyn 4 (1966), p.405-410.
18 H.J.M. Linssen, Enige opmerkingen over Gorter's Mei, in Hermeneus 40 (1968/1969), p.80-83;
verbeterde versie in Levende Talen (1970), p.357-361.
19 M.F. Fresco, Herman Gorter en de klassieke oudheid, in G. Stuiveling (ed.), Acht over Gorter,
Amsterdam 1978, p.137 van p.71-161.
20 La Veillée de Vénus, ed. Robert Schilling, Coll. Budé, Paris 1944.
21 P. Pascal, The conclusion of the Pervigilium Veneris, in Neophilologus 49 (1965), p.1-5.
22 Vgl. Z. Ritoók, Zur Komposition des Pervigilium Veneris, in Acta Class. Univ. Scient. Debr. 10/11
(1974/1975), p.133, van p.133-138: ‘Es scheint als ob dieses Proömium, wie eine Ouverture,
alle die Hauptmotive anstimmte, die dann im Werk entwickelt werden.’
23 Schilling, o.c., p.XLVIII e.v.
24 Dit is fr. I 168 van de Stoicorum Veterum Fragmenta van J. von Arnim, Leipzig 1921; zie Schilling,
o.c., p.L met n.2 en Ritoók, o.c., p.138.
25 Ik ontleen de definitie van sympatheia aan M. van Straaten OSA, Kerngedachten van de Stoa,
Roermond 1969, p.30; de passage bij Marcus Aurelius is Med.VII 23. (Met dank aan mijn collega
dr. P.A. Meijer.) Voor eenheidsbesef bij Gorter, zie Jacques Kruithof, ‘Ik zou zoo graag de wereld
beelden’, in Vingeroefeningen, Den Haag 1981, p.13-43.
26 Wiel Kusters, Over de rijpheid van jonge kersen en de eerste regels van Gorters Mei, in De
geheimen van wikke en dille, Amsterdam 1988, p.177-183; het citaat op p.180-181.
27 Zo al, mijns inziens terecht, Van Eyck, o.c., p.166. Ik zie de bezwaren niet van J.D.F. van Halsema
en Margaretha H. Schenkeveld, die schrijven dat de lezer (van Mei I) gedwongen wordt ‘zich
niet te zeer te verdiepen in het werkelijkheidsgehalte van bepaalde voorstellingen die wel
werkelijkheid suggereren, bijvoorbeeld de rijpe kersen in de lente [...].’ In Het proemium van Mei
II, in Voortgang I (1980), p.57, van p.57-63.
28 T.J. Langeveld-Bakker, Herman Gorter 's dichterlijke ontwikkeling in Mei, Verzen en eerste
sonnetten, Dissertatie Leiden, Groningen etc. 1934, p.65. Over deze regels schreven ook G.A.
van Es, De compositie van Gorters Mei, in TNTL (1959/1960), p.263-283 en C.L. van Minnen,
Alles is beeld, in Wildgroei 4 (juni 1983), p.11-15.
29 Zie Eduard Reeser, Een onbekend dissertatiefragment van Herman Gorter, in Lessen in lezen
I, Den Haag 1967, p.93-105 (het citaat op p.100).
30 Wilmink, o.c., p.7.
31 Hermans, Ik draag geen helm met vederbos, p.168, die ook van mening is dat ‘dan’ door ‘toen’
vervangen moet worden. Daar ben ik niet zeker van: mijns inziens is hier ‘dan’ geen germanisme,
maar het frequentatieve ‘dan’.
32 Vgl. G. Kazemier, In de voorhof der poëzie, Wassenaar 1971 (2de druk), p.194.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

59

Mengelingen

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

61

Bij de honderdste sterfdag van J.A. Alberdingk Thijm
1889 - 17 maart - 1989
Door Marijke Stapert-Eggen
Uit kleine woordjes werkte ik kleine verzen,
Toen, als een manslaars in een mierenzwerm,
Zwart, stond dat doodswoord: Thijm 's dood.

Honderd jaar geleden, in de maand van zijn patroonheilige, twee dagen voor diens
jaarlijkse feestdag, stierf Josephus Albertus Alberdingk Thijm. Katholiek,
Amsterdammer, romanticus. Dichter, literator, tijdschriftredacteur. Autodidact,
eredoctor, professor in de esthetica en kunstgeschiedenis. Bedrijfsleider van een
fabriek van scheepsconserven, eigenaar van een uitgeverij-boekhandel annex
drukkerij. Vader van Lodewijk van Deyssel. Emancipator en ridder van Christus. Op
zijn bidprentje staat in kapitalen zijn devies vermeld: NIL NISI PER CHRISTUM. De
dertiende augustus van zijn sterfjaar zou hij negenenzestig jaar zijn geworden.
Het bericht van Thijms dood ging als een lopend vuurtje door Amsterdam en
bereikte ook Albert Verwey. En de jonge Tachtiger, van zijn generatie het diepst
overtuigd van de plicht alle schakels van de traditie aan elkaar te klinken, herdacht
hem in een gedicht. Geïnspireerd door Thijm, Huet en Van Vloten, ‘die drie, ja die
waren 't’, schreef Verwey een apologie voor zíjn kunst, die, anders dan bij zijn
voorgangers en tóch hetzelfde, een eenheid moest vormen met het leven. In juni
1889 verscheen Bij den dood van J.A. Alberdingk Thijm in De Nieuwe Gids. Want
de Tachtigers mogen de naam hebben dat zij geestelijk vadermoord hebben
gepleegd, in werkelijkheid wisten ze heel goed hoezeer ze aan een aantal van de
schrijvers van de voorgaande generatie schatplichtig waren. Kneppelhout stierf kort
na het verschijnen van het eerste nummer van De Nieuwe Gids, en liep daarom
een In Memoriam van de Tachtigers mis. Maar Busken Huet, Bosboom-Toussaint,
Multatuli en Vosmaer werden in hun tijdschrift herdacht, en dus ook Alberdingk
Thijm.
Honderd jaar later blijkt Alberdingk Thijm niet langer bij de club van letterkundige
erflaters te horen. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden eerde
zowel Kneppelhout als Truitje Toussaint, Huet en
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Vosmaer met een gedenksteen. Multatuli kreeg een standbeeld en een colloquium.
De honderdste sterfdag van Thijm wordt daarentegen slechts in buiten-literaire
kringen herdacht.
Het heeft de veelzijdige Alberdingk Thijm nooit echt aan belangstelling ontbroken.
Reeds vier jaar na zijn dood werd er in 1893 in de gevel van zijn woon- en sterfhuis,
Nieuwezijds Voorburgwal 161, een plaquette geplaatst. In de gevelsteen van het
pand In den Berg Thabor, aan het Singel hoek Beulingstraat, waar Thijm de uitgeverij
had, staan ook zijn naam en de jaren dat hij daar gewerkt heeft - 1863-1889 gebeiteld. Zijn honderdste geboortedag en zijn vijftigste sterfdag gingen niet
onopgemerkt voorbij. Zijn literaire nalatenschap, aangevuld met materiaal van
Thijm-verzamelaars, werd bijeengebracht in een Bibliotheca Thymiana, en vormt,
vooral vanwege de ruim zevenduizend brieven, een van de belangrijkste collecties
van het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. Tussen 1908 en 1920
verschenen Thijms verzamelde werken, en de Amstel Paperbacks leveren nog altijd
een uitgave van zijn bewerking van Middeleeuwse vertellingen, Karolingische
verhalen. Er werden tussen 1893 en 1972 maar liefst zes monografieën aan hem
gewijd. De oudste én de mooiste hiervan, de biografie door zijn zoon Lodewijk van
Deyssel, werd in 1986 door Harry G.M. Prick heruitgegeven als De wereld van mijn
vader. Van de vijf bloemlezingen uit het werk van Alberdingk Thijm die in deze
periode verschenen, werd de laatste, voorzien van commentaar, in 1972 verzorgd
door een projectgroep van het Instituut Nederlands van de Katholieke Universiteit
van Nijmegen onder leiding van Karel Reijnders. Deze bloemlezing verscheen echter
zowel te laat als te vroeg. In de jaren zeventig was de belangstelling voor katholieke
emancipatoren tot een nulpunt gedaald, en de Werkgroep voor de Negentiende
Eeuw moest nog opgericht worden. De bloemlezing, die eerlijk gezegd wat
vormgeving betreft de estheet Thijm onwaardig is, ligt dan ook bij De Slegte. Qua
inhoud biedt ze echter een uitstekend beeld van het leven en werken van ‘de oude
Thijm’, zodat ik er, met dank, uit kon putten voor dit artikel.
Thijm was een Amsterdammer. Hij werd geboren niet ver van het huis waar hij is
gestorven, op de Nieuwezijds Voorburgwal bij de Kolk en hij heeft zijn leven lang
gewoond binnen het centrum van de stad, met als vast middelpunt de Franse kerk
op de Nieuwe Zijds. Want hij was behalve Amsterdammer in de eerste plaats
katholiek. Hij stamde uit een welgesteld kuipersgeslacht van Duitse afkomst, maar
haalde zijn culturele inspiratie uit Frankrijk. In de Nederlandse literatuur was Bilderdijk
zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

63
grote voorbeeld en herkende hij zich in diens leerling Da Costa. Met de katholieke
Amsterdammer Vondel heeft hij zich zozeer geïdentificeerd dat zijn Vondelportretten
meer autobiografie dan biografie zijn geworden. Wat het buitenland betreft richtte
hij zich vooral op de Franse romantici: Hugo, Lamartine, Gautier. Als veel tijdgenoten
onderging hij als aankomend dichter de invloed van Byron. Zijn zwarte tijd duurde
een jaar of vijf en eindigde ogenschijnlijk toen hij in 1846 trouwde met de
hoogleraarsdochter Mina Kerst, een adoptiefkind van de beeldhouwer Louis Royer,
haar oom. Ogenschijnlijk, want de aangeboren melancholie ging dieper dan
postpuberale dweperij, en Thijms onvoorstelbare werkdrift zal voor een deel zijn
geestelijke depressies in toom hebben moeten houden. Zijn werk en zijn geloof
waren de bronnen waaruit hij heeft geput om een leven te creëren dat geheel en al
in dienst van de kunst stond. Lang voor de Tachtigers waren vorm en inhoud voor
hem één.
Potgieter had gelijk toen hij zijn twaalf jaar jongere beursvriend diens rol in de
Nederlandse literatuur toewees: het vertolken van ‘het Hollandsch-Catholijke’. Niet
gehinderd door ontzag voor de dogmatisch denkende clerus, die in de vorige eeuw
nu niet bepaald een toonbeeld was van culturele opvoeding, had Thijm een geheel
eigen wijze van geloven gekozen. God was voor hem ‘de Hoogste Schoonheid
zelve’. Buiten het christendom bestond er voor hem geen waarheid en waarlijke
schoonheid meende hij enkel te vinden in de christelijke kunst. Religie en schoonheid
vormden voor hem een onscheidbare eenheid. Alleen het katholicisme, en dan nog
slechts beleefd in de traditie van de Middeleeuwen, bood volgens hem de
mogelijkheid deze eenheid te beleven. De kunst van de klassieke oudheid en van
de Renaissance zeiden hem daarom niets. Pas heel laat zou hij, via Vondel, de
zeventiende eeuw accepteren. Hij toonde zich hierin romanticus bij uitstek, maar
isoleerde zich er tegelijkertijd mee van zijn medegelovigen en lokte er conflicten
met zijn superieuren door uit. Niet dat hij zich daar veel van aantrok. ‘Geen vrijer
man dan een Katholiek, als hij den moed heeft en den wil vrij te zijn’, schreef hij in
april 1872 aan Jan ten Brink. Want de eigen wijze van denken waaruit zijn
opvattingen over religie en kunst voortsproten, maakte hem ook in politiek opzicht
tot een betrekkelijke eenling. Hij was antirevolutionair in hart en nieren. Voor hem
betekende de opstand tegen Spanje niet het glorieus begin van een nieuwe staat
maar een verstoring van de oude, door God gegeven orde. Hij kon het daarom niet
opbrengen aan de nationale feesten die in de negentiende eeuw gevierd werden
ter herdenking van de
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heldendaden uit de Tachtigjarige Oorlog deel te nemen, en verzette zich ook in het
openbaar door in woord en geschrifte te protesteren en demonstratief niet mee te
vieren. Bij de herdenking van de inname van Den Briel op 1 april 1872 zongen de
Amsterdammers daarom op straat: ‘Als Alberdingk niet vlagt, / Dan smijten w'em in
de gracht’ en Thijm droeg uit voorzorg in die dagen ‘een heel aardig revolvertjen,
waar men 6 schoten na elkaâr mee doen kan’ bij zich.
De eigen wijze waarop Thijm de hem toebedeelde Hollands-katholieke rol speelde,
bracht hem in aanraking met vele niet-katholieke auteurs. Hij bereikte daardoor ook
een niet-katholiek publiek, dat misschien wel groter was dan de groep voor wie hij
als emancipator wilde fungeren. Maar hij achtte gehoor vinden bij andersdenkenden
zeker zo belangrijk als het preken voor eigen parochie.
Natuurlijk was Thijm een aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Zijn
ideeën over stam- en taalverwantschap voerden hem als vanzelf naar Vlaanderen.
In 1887 kreeg hij aan de Universiteit van Leuven een eredoctoraat, samen met
Guido Gezelle, die hij als dichter al in 1859 in Nederland geïntroduceerd had in zijn
Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken. Thijms streven naar eenheid van
de taalgenoten aan beide kanten van de grens deed hem actief deelnemen aan de
Taal- en Letterkundige Kongressen. Hij stond aan de wieg van Het Woordenboek
der Nederlandsche Taal.
Hij stond ook aan de wieg van Monumentenzorg, met zijn vlammende brochure
De in-stand-houding onzer monumenten (1848). En aan die van het door zijn zwager
P.J.H. Cuypers gebouwde Rijksmuseum. Het ‘Roomse’ uiterlijk van dit gebouw is
in de eerste plaats te danken aan Thijms opvattingen omtrent symboliek en eenheid
van vorm en inhoud in de architectuur. Hij heeft die geformuleerd in studies als Over
de kompozitie in de kunst (1857) en De heilige linie (1858).
Dat hij in 1876 door koning Willem III benoemd werd tot hoogleraar in de
kunstgeschiedenis en schoonheidsleer aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam, moet de autodidact Thijm een grote voldoening gegeven
hebben. Tijdens zijn professoraat telde hij Van Looy, Toorop, Witsen, Veth, Karsen,
Van der Valk en Der Kinderen onder zijn studenten.
Er bestaat waarschijnlijk geen figuur in de Nederlandse letterkunde die zozeer
één is geweest met zijn schrijfpen als J.A. Alberdingk Thijm. Hij droeg altijd een
portefeuille met papieren bij zich en een opvouwbare

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

65
zakinktkoker en pen, opdat hij wanneer hij ergens moest wachten, door kon gaan
met zijn werk. De bibliografie van zijn geschriften is dan ook indrukwekkend. Men
moet er niet aan denken hoeveel tijd er is gaan zitten in bronnenonderzoek, met
name in het afschrijven van archiefstukken, want Thijm documenteerde iedere
publikatie met grote zorgvuldigheid. Ontspanning in de vrije natuur zei hem niet
veel. Zijn altijd bezige verbeelding vond daar geen inspiratie. Hij was in de eerste
plaats een stadsmens en slechts geïnteresseerd in menselijke voortbrengselen.
Thijm debuteerde als dichter. Een zuiver lyricus was hij echter niet, althans hij
heeft zichzelf nooit toegestaan zijn diepste emoties ongeremd in dichtvorm om te
zetten. Zijn romantische aard botste hier met zijn maatschappelijke opvattingen.
Een te ver doorgevoerd individualisme vond hij niet passen bij zijn positie als
voortrekker binnen een gemeenschap. Het meeste van zijn poëzie moet dan ook
gezien worden als gelegenheidswerk en tijdpassering. Thijms kracht lag in zijn talent
voor polemisch proza. Zijn grootste invloed had hij als tijdschriftredacteur. Op zijn
allerbest was hij als verhalenverteller. Thijms historische novellen en schetsen
passen geheel in de romantische traditie van zijn tijd. Zij vallen op door hun elegante
stijl en gedetailleerde stofbeschrijving. Het zijn ooggetuigenverslagen van een
nauwkeurig observator die verliefd was op zijn onderwerpen en zijn figuren.
In zijn huwelijk heeft Thijm de door hem nagestreefde harmonie nooit volledig
kunnen bereiken. Zijn vrouw had geen belangstelling voor wat haar man bewoog
en onttrok zich, geteisterd door kwalen, in bigotte vroomheid aan het Amsterdamse
samenzijn door in Hilversum te gaan wonen. Geen gemakkelijk bestaan voor de
van aanleg sensuele Thijm. Naar buiten toe heeft hij de schone schijn altijd weten
op te houden: de vele gelegenheidsgedichten die hij aan zijn vrouw heeft gewijd,
stromen over van dankbare tevredenheid. Maar een bewaard manuscript van een
van deze lofzangen geeft een treurig kijkje achter de façade. Bij het cadeautje van
de kleine Lodewijk van Deyssel voor zijn moeder op haar tweeënveertigste verjaardag
- een exemplaar van Les Béatitudes évangéliques van Landriot, dichtte Thijm een
lofzang van zeven strofen. Het manuscript geeft naast de ‘Verstrekte lezing’ een
‘Ware lezing’. In plaats van ‘Zie, daar werden twintig jaren / Van een afgunsttrekkende
echt’ begint de alternatieve vijfde strofe ‘Wat mij aangaat, - ik wil wel scheiden; / 'k
Wensch alleen mijn kindren groot.’ Toch, getrouw aan zijn lijfspreuk, blijft Thijm niet
in een klaagzang steken, maar eindigt in overgave aan zijn
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Heer: ‘'k Wil deemoedig nederknielen, / Offren God een tranenvloed! / Jezus deed
mij niets dan goed: / Hij, de Koning onzer zielen! / Hij, die in der Vaadren dal / Eens
de waereld richten zal.’
Tijdens zijn leven heeft Thijm bij de katholieke overheid niet veel gehoor gevonden
voor zijn ideeën over emancipatie van het Hollands-katholieke. Pas na zijn dood
ontstond er bij zijn eigen partij begrip voor de enorme betekenis die hij met zijn
activiteit gehad heeft voor het katholicisme in Nederland. Niet alleen dat hij zijn
medegelovigen heeft leren lezen, hij heeft ook bij andersdenkenden de indruk kunnen
wegnemen dat katholieken cultureel gesproken een achterlijk volkje zijn. Jammer
genoeg zit er ook een schaduwzijde aan dit begrip voor de betekenis van Thijm bij
zijn eigen partij. Waar Thijm zich altijd gericht heeft op de wereld buiten die van zijn
geloofsgenoten, hebben vele van zijn katholieke opvolgers hem te veel binnen hun
grenzen teruggehaald. Eenmaal daarbinnen werd hij zo opgeblazen dat hij erbuiten
gewantrouwd ging worden, totdat er nauwelijks meer belangstelling voor hem was.
Het is jammer dat een literator die door zijn andersdenkende collega's als een van
hen beschouwd werd, en die door een volgende letterkundige generatie als hun
voorganger geëerd werd, nu bijna geheel in de literaire vergeethoek terecht is
gekomen.
Op zijn bidprentje staat ook: ‘Ik heb geloofd: daarom heb ik gesproken.’ Zijn
woorden verdienen het om, vernieuwd, opnieuw gehoord te worden.
Ja, Thijm leeft hier. Míjn Thijm. Zegt niet: hij 's dood.
Straks wás hij dood: als 'n manslaars stond het woord
Midde' in mijn mierenzwerm van woordjes klein.
Uit woordjes klein, aan blaren fijn gelijk,
Grafblaren, schiep 'k, midde' in wat ander volk,
Den nieuwen Thijm: die sterft niet dat wij 't zien.
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Portretten van Thijm
Door Nop Maas
Toen J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) in 1876 zijn biografische opstellen over
Vondel bundelde in de Portretten van Joost van den Vondel, droeg hij dit boek op
aan de nagedachtenis van de in 1875 overleden E.J. Potgieter. In de tekst van de
opdracht getuigt Thijm van het belang dat Potgieter voor hem had. De door Potgieter
1
uitgesproken verwachting , dat onze letterkunde in het optreden van Thijm een
‘Hollandsch-Catholijke’ schakering zou winnen, had Thijm als een bevel
geïnterpreteerd. Met ingenomenheid merkt Thijm ook op, dat zijn vriend Potgieter
van oordeel was, ‘dat er uit Nazareth - uit Rome - iets goeds kon voor[t]komen’.
Weliswaar waren Willem van Oranje en Prins Maurits de helden van Potgieter, hij
kon echter begrijpen, dat zij voor katholieken niet onverkort als zodanig konden
gelden.
De vriendschap tussen de liberaal Potgieter en de katholiek Thijm doet wat
merkwaardig aan in het licht van de felle strijd die in de loop van de tweede helft
van de negentiende eeuw op ieder gebied tussen liberalen en katholieken ontstaat.
In hun relatie speelt waarschijnlijk mee de goede verstandhouding die er rond het
midden van de eeuw tussen liberalen en katholieken bestaat, als beide groeperingen
zich sterk maken tegen de conservatieven. Daarbij komt, dat de door de pauselijke
Syllabus van 1864 op de spits gedreven tegenstellingen niet van de ene dag op de
andere de persoonlijke verhoudingen aantasten. Zeker niet in de Amsterdamse
culturele kringen waarin Thijm al sinds jaren ingevoerd is en functioneert. Maar ook
buiten Amsterdam blijft iemand als Thijm een gerespecteerd persoon. Nog in 1875
bijvoorbeeld spreekt het volbloed-liberale dagblad Het Vaderland er zijn teleurstelling
over uit, dat de universiteit van Leiden noch Potgieter noch Thijm een eredoctoraat
heeft toegekend bij haar driehonderdjarig bestaan. Het Vaderland herinnert eraan,
dat aan deze uitstekende literator ook nog steeds een zetel in de Koninklijke
2
Academie van Wetenschappen onthouden is. En als Thijm in 1876 benoemd wordt
tot hoogleraar aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, leidt dit wel
tot kamervragen, maar tevens tot de verdediging van Thijm door liberale
letterkundigen. Carel Vosmaer stuurt zijn alter ego Flanor in het strijdperk om te
3
betogen dat Thijm de aangewezen man is voor deze betrekking. Johannes van
Vloten reageert ook positief, zij het
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dat hij ook de kanttekening maakt: ‘ ‘De rechte man op de rechte plaats’, zeggen
wij met de Amsterdamsche Courant, mits hij - zorg draagt er de beeldende kunst
en hare geschiedenis niet op wijwater te zetten, gelijk hij 't in zijn anders zoo
4
belangwekkende Portretten van Vondel den grooten dichter gedaan heeft.’
De kanttekening van Van Vloten wijst het punt aan naar aanleiding waarvan de
scheiding der geesten tussen de katholieke en de liberale cultuurdragers zich in
deze jaren gaat voltrekken. Op politiek en maatschappelijk gebied was men het al
oneens, zoals zal blijken uit de straks nader te behandelen discussies over de
nationale gedenkdagen. Kennelijk hoefde dat nog niet tot openlijke vijandschap te
leiden op cultureel terrein. Daarvan is pas tegen het einde van de jaren zeventig
sprake, als de liberale letterkundigen het clericale monster onstuitbaar zien oprukken
op het gebied van kunst en letteren. De korte discussie die Thijm en Van Vloten
hebben naar aanleiding van de boven geciteerde opmerking, maakt eigenlijk meteen
al iets duidelijk van de elkaar uitsluitende standpunten. Thijm verwerpt de
beschuldiging, dat hij de godsdienstige kant van Vondels leven en werk te veel op
de voorgrond heeft gesteld; Van Vloten riposteert dat Thijm - weliswaar zonder erg
- Vondel eenzijdig benaderde en daardoor hem en zijn omgeving in een vals licht
5
zette. In allerlei kwesties zal Thijm in de volgende jaren op deze manier botsen met
andersdenkenden. Vertrekkend van hetzelfde uitgangspunt, komt men, geleid door
de eigen ideologie, tot verschillende resultaten. Als Thijm een museumgebouw moet
bedenken dat geëigend is voor de meesters van de zestiende en de zeventiende
eeuw, dan komt er een neogotisch gebouw, als Vosmaer een zelfde opdracht krijgt,
dan komt er een classicistische tempel. Zo is het portret dat Thijm van Vondel
schildert heel anders dan dat van Bakhuizen van den Brink. Waar Bakhuizen in
Vondel vooral de zelfbewuste zeventiende-eeuwse burger ziet, ontmoet Thijm een
6
katholieke bekeerling. Men kan zich afvragen in hoeverre Potgieter uiteindelijk erg
gelukkig geweest zou zijn met de aan hem opgedragen katholieke Vondel van
7
Thijm.
Het spreekt vanzelf, dat de visies van zijn tijdgenoten op Thijm verschillende
kleuren aannemen. In zijn geval zijn er ook daarom zoveel verschillende visies,
omdat hij zich onafhankelijk opstelt. Als katholiek en emancipator van zijn
geloofsgenoten probeert hij toch voortdurend on speaking terms te blijven met
andersdenkenden. Als gehoorzaam zoon van de roomse moederkerk is hij toch
bepaald niet bereid de bekrompen voor-
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schriften van de eerste de beste pastoor op te volgen. Zo komt het ook tot conflicten
met de geestelijkheid en de katholieke pers. En waar men zou verwachten, dat
iemand als Thijm de realistische roman onverkort zou afwijzen, blijkt dat geenszins
het geval te zijn bij zijn genuanceerde reactie op Een liefde, de eerste roman van
8
zijn jongste zoon.
Deze bijdrage wil in woord en beeld een aantal portretten verzamelen en
rubriceren, zoals die door tijdgenoten van Thijm geschilderd zijn. Het gaat mij daarbij
vooral om ‘gekleurde’ portretten: teksten en afbeeldingen waarin een duidelijk
standpunt vóór of tegen zijn persoonlijkheid wordt ingenomen. Ik beperk mij ongeveer
tot de laatste twintig jaar van zijn leven, omdat in die periode de meeste confrontaties
plaatsvinden die tot op heden het beeld van Thijm mede bepalen. Om redenen van
overzichtelijkheid beperk ik mij tot gepubliceerde teksten. De afbeeldingen zijn voor
9
het overgrote deel karikaturen afkomstig uit het weekblad Uilenspiegel. De meeste
aandacht geef ik in dit opstel aan Thijms liberale tegenstanders, maar ter inleiding
zeg ik ook iets over de visies van zijn liberale Amsterdamse tijdgenoten, terwijl ik
aan het slot enige aandacht zal schenken aan de reacties van zijn geloofsgenoten.

Amsterdammers
Enkele prominente auteurs uit de kring rond het tijdschrift De Gids hebben zich in
geschrifte uitgelaten over Thijm. Aangezien zij min of meer liberaal zijn, verschillen
zij in een aantal opzichten van mening met Thijm. Dat doet echter weinig af aan hun
positieve opinie over hem. Potgieters houding ten opzichte van Thijm werd al
gereleveerd.
Onverkort positief laat H.P.G. Quack zich uit over Thijm. In zijn Herinneringen
tekent hij Thijm in enkele sympathieke trekken: ‘Wat dadelijk bij hem trof was zijn
bijna ridderlijke hoffelijkheid. Hij scheen met zijn rijzige gestalte, met de nobele
trekken van zijn gelaat, een edelman in de letterkundige kringen. Een man van
gezag, tevens binnen streng getrokken grenzen een volksman, doch één wiens
10
distinctie allen op zekeren afstand hield.’ Quack houdt ook een toespraak op Thijms
graf, waarin hij de man, de kunstenaar, de strijder en de Amsterdammer huldigt.
Moed en talent en - op een aantal punten - gewoon gelijk worden Thijm in deze
11
rede met kwistige hand toebedeeld.
In het algemeen krijgt Thijm in De Gids een opvallend goede pers. Als Conrad
Busken Huet in de jaren 1862-1865 in dit tijdschrift zijn gerucht-
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makende reeks portretten van - of liever: afrekeningen met - contemporaine auteurs
publiceert, komt Thijm er in augustus 1864 opmerkelijk goed vanaf. Huet tekent
Thijm als ‘reactionair van de roomsche belijdenis’, hetgeen uit Huets mond niet
zonder meer een diskwalificatie hoeft te betekenen. Afgezien van Huets eigen,
steeds meer aan de dag tredende conservatieve opvattingen, is er waarschijnlijk
nog iets anders dat Huets sympathie voor Thijm opwekt, namelijk zijn strijdbaarheid.
Huet schreef eens aan Potgieter, dat wat hem betreft er maar betrekkelijke verschillen
zijn tussen de verschillende overtuigingen op wetenschappelijk of staatkundig gebied.
Maar tevens vindt hij, ‘dat, welke meening men ook toegedaan zij, men zich daarvoor
12
desnoods alles behoort te getroosten’. Respect voor een dergelijk optreden klinkt
door in Huets kenschetsing van Thijm: ‘Hij is een roomsch-gekleurd nederlandsch
antirevolutionair, en hij is dit met al de aristokratische fierheid van iemand die zich
bewust is lid te zijn van den oudsten tak eener goede familie. Zoo trotsch als Da
Costa was op zijn hebreeuwschen adel, zoo trotsch is de heer Thijm op zijn
13
katholicisme.’ Dat Thijm antirevolutionair en reactionair is, neemt niet weg dat hij
op diverse terreinen juist een kind van zijn tijd en een prediker van vooruitgang is:
op het gebied van geschiedenis en kunst wil hij allerlei nieuwe dingen. ‘Het
redeloos-konventionele is hem een gruwel, en zijn eerbied voor echte symboliek
gaat gepaard met een diep gewortelden afkeer van namaak of gemaaktheid.’
Reactionair blijft hij echter, ‘omdat zijn ideaal in een door breede wateren van ons
gescheiden verleden ligt; omdat hij de bovendrijvende rigting van den nieuwen tijd
voor ongoddelijk houdt; het menschdom zich volgens hem te bekeeren heeft tot iets
ouds; en hij van nieuwe toestanden alleen heil verwacht, indien zij allereerst den
14
doop van dat oudere ondergaan.’ Huet maakt veel werk van zijn portret van Thijm.
Ik licht er nog enkele sprekende trekken uit. Hij noemt Thijm een archeoloog met
gevoel en fantasie; hij acht hem te veel polemicus om in allen dele kunstenaar te
kunnen zijn; het geheel van zijn werken lijkt meer op een palet vol fijne en
schitterende kleuren dan op een voltooid schilderwerk. Zonder het met hem eens
te zijn onderkent Huet - evenals andere Gids-auteurs - in Thijms optreden en in zijn
werken veel positiefs. Hij besluit zijn betoog met de wens dat Thijms tijdschrift De
Dietsche Warande een plaats mag krijgen in alle leeskabinetten en
leesgezelschappen: ‘De kracht zijner tegenspraak zou uitnemend kunnen werken
op onze algemeene beschaving; en vast zouden er te onzent in zaken van kunst
en kennis minder ongelukken gebeuren,
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indien men meer aandacht verkoos te schenken aan zijne denkbeelden.’
Ook bij latere gelegenheden blijft Huet positief over Thijm. Bij de P.C.
Hooft-herdenking van 1881 merkt hij op - wellicht ook om Carel Vosmaer en de
zijnen te jennen - dat P.C. Hooft zelf in Thijm zonder twijfel de negentiende-eeuwer
16
zou aanwijzen die het meest op hem leek. En in 1876 de Portretten van Joost van
den Vondel besprekend, onderkent hij in dat werk ‘eene zoo buitengewone mate
van hartelijkheid zonder sentimentaliteit’, dat ‘meer dan eens onder het lezen de
tranen u in de oogen schieten’. En hij vervolgt dan: ‘Aan die volheid van gemoed,
den konterfeiter met den gekonterfeiten dichter gemeen, schrijf ik het verschijnsel
toe, dat Alberdingk Thijm wel tegenstanders, maar geene vijanden heeft en, zonder
17
populair te zijn, een groot aantal warme vrienden telt.’
Voor de Amsterdamse intellectuelen is Thijm een acceptabele katholiek, omdat
hij op het terrein van kunst en letteren een discussiepartner op niveau is. Dat dit
niet voor alle Amsterdammers geldt, blijkt bijvoorbeeld uit de mededeling van H.J.
Schimmel: ‘Is 't hem toch niet gebeurd, dat men hem voor de voeten spuwde en
18
hem een schimpwoord toesnauwde?’ Dergelijke reacties oogst Thijm met name
op momenten dat zijn katholieke standpunt in conflict komt met de protestantse en
liberale visie op het vaderlandse verleden.

Uilenspiegel
De Nederlandsche Spectator en Uilenspiegel, twee bladen die in de tweede helft
van de negentiende eeuw regelmatig karikaturen publiceren op actuele toestanden,
zijn beide liberaal van kleur. Uilenspiegel publiceert iedere week vier bladzijden met
korte teksten en karikaturen. Enkele van die karikaturen, waarin Thijm geportretteerd
wordt, zullen hier de revue passeren. Voor de toelichting zal onder andere geput
worden uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, op dat moment de vlaggedrager
van de liberale pers.
De vroegste afbeelding van Thijm in Uilenspiegel komt voor in de aflevering van
22 juli 1871. Ze brengt meteen het essentiële verschil van mening tussen katholieken
en liberalen in beeld.
Op 21 juni 1871 houdt Thijm een toespraak tijdens de zogenaamde Parkmeeting,
een feestelijke bijeenkomst van katholieken in Amsterdam. De Parkmeeting maakt
deel uit van de viering van het vijfentwintigjarig paus-
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schap van Pius IX. Thijm legt aan het eind van zijn betoog de volgende motie voor
aan de vergadering: ‘De Vergadering protesteert nadrukkelijk tegen de door den
Heiligen Vader bij herhaling veroordeelde leerstellingen der revolutie, en in het
bijzonder tegen haar hoofdbeginsel: de verwijdering van God en godsdienst uit den
Staat en de maatschappij.’ Vandaar dat Thijm links op de karikatuur wordt afgebeeld
in de jezuïetentoga van de ‘zwarte internationalen’. Omdat deze toga en de
bijpassende smalle hoed regelmatig terugkeren in de afbeeldingen van de ‘zwarte
internationalen’ of ‘ultramontanen’, daarover even iets naders. Van oorsprong is
deze uitmonstering die van Spaanse pastoors; in Nederland is ze het beeldmerk
geworden van ‘den Bazile- of Jezuïeten-type’ (waarbij Basile
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staat voor de hypocriete en kleingeestige geestelijke uit Le mariage de Figaro).
Als ultramontaans (letterlijk: over de bergen, te weten de Alpen) worden dezulken
gebrandmerkt, ‘wier vaderland Rome, wier Koning de Paus en wier levensdoel de
20
heerschappij (over lijf en ziel) der Roomsche priesters is’. Vanwege zijn verzet
tegen de liberale verworvenheden wordt Thijm links op de karikatuur afgebeeld met
de Syllabus errorum in de hand. Deze Syllabus uit 1864 geeft een opsomming van
de vrijzinnigheden waartegen de katholieke kerk zich wenst te verzetten.
Thijms toespraak tijdens de Parkmeeting wordt in De Nederlandsche Spectator
onder handen genomen door het voormalige liberale kamerlid P.A.S. van Limburg
Brouwer. Brouwer baseert zich daarbij op de verslagen van de Parkmeeting die
verschenen in De Tijd. Volgens Brouwer spreekt Thijm zuiver Middeleeuws en zijn
gewetensdwang en de inquisitie de middelen waarmee hij en zijn geestverwanten
21
hun doelstelling willen bereiken. Een week later reageert Thijm op Brouwer. Hij
distantieert zich enigszins van het verslag in De Tijd en verklaart nadrukkelijk tegen
gewetensdwang te zijn. Ook is hij niet voor een priesterheerschappij en heeft hij
22
bepaald niet de dood gezworen aan alle vooruitgang en ontwikkeling. Uilenspiegel
ziet in deze verklaring van Thijm een gedaanteverandering. Vandaar dat de rechts
afgebeelde Thijm van zwart wit geworden is en in zijn hand de liberale grondwet
23
van 1848 draagt.

Den Briel 1872
De volgende karikaturen hebben betrekking op de driehonderdjarige herdenking
van de inname van Den Briel op 1 april 1572. Rond vele gedenkdagen in de tweede
helft van de negentiende eeuw ontstaan felle discussies, zowel van ideologische
als van esthetische aard. Daarnaast genereren de feesten een lawine van
gelegenheidsdrukwerk. De - niet eens complete - opsomming van alles wat er
24
gepubliceerd wordt rond de feesten van 1 april 1872 beslaat maar liefst 49 pagina's.
Een van de discussiepunten die zich voordoen is de vraag hoe de herinnering
aan het gevierde feit verduurzaamd moet worden. Aanvankelijk is er een
feestcommissie die het plan opvat een door Jan Philip Koelman ontworpen
allegorisch monument op te richten. De overwinning van de watergeuzen bij Den
Briel zou gesymboliseerd worden door een waternimf met een standaard in haar
hand. Over dit ontwerp ontstaat het gekrakeel dat in Nederland onuitroeibaar bij de
oprichting van gedenkte-
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kens hoort. Een tweede, Utrechtse commissie neemt - gesteund door een
toezegging van de koning - het initiatief om in Den Briel een asiel op te richten voor
oude en gebrekkige zeelieden. Uiteindelijk wordt op 1 april de eerste steen voor
beide gedenktekens gelegd.
Reeds in december 1871 neemt de ideologische discussie een aanvang. In eerste
instantie lijkt het een herhaling te worden van de katholieke oppositie, zoals die ook
26
in 1868 al gevoerd werd in verband met de Heiligerlee-herdenking. Op 14 december
1871 plaatst De Tijd een ingezonden brief van W.J.F. Nuyens, waarin deze reageert
op de oproep om bij te dragen voor het Brielse monument. De inname van Den Briel
was volgens Nuyens een revolutionaire daad tegen de wettige Spaanse koning. Ze
zette een reeks gebeurtenissen in gang, waaraan een aanzienlijk deel van de
bevolking - het katholieke - droevige herinneringen bewaart. Van een nationaal feest
kan daarom geen sprake zijn. Om de tegenstanders vóór te zijn vermeldt Nuyens
er meteen maar bij, dat dit niet betekent dat de katholieken tegen het huis van Oranje
zijn. In dezelfde aflevering van De Tijd waarin Nuyens zich distantieert van het feest,
komt het bericht voor, dat er pogingen gedaan werden om Thijm te benoemen in
een Amsterdamse feestcommissie voor de Brielse herdenking. De volgende dag
bevat De Tijd de mededeling, dat die pogingen als een ongepaste aardigheid
beschouwd moeten worden. In dezelfde krant van 16 december ook een ingezonden
brief van Thijm die de aanleiding is voor een karikatuur in Uilenspiegel van 23
december 1871.
In zijn ingezonden brief citeert Thijm uit zijn brief aan de Amsterdamse
burgemeester de drie aldaar opgegeven redenen waarom hij niet aan de commissie
kan deelnemen:
‘Ik moet er mij tegen verklaren als voorstander van het recht, van de schoone
kunsten en van de eer mijner vaderstad.
Als vriend der rechtvaardigheid kan ik een feit, dat zich door de ongehoordste
gewelddadigheden heeft gekenmerkt, niet toejuichen. In 1572 eischte men steden
op in naam van den Vorst, dien men aanspuwde en bestreed, men bezett'e ze in
naam der vrijheid, en had ondertusschen niets haastigers te doen dan, zooals de
Watergeuzen in den Briel en in Gorkum, de kerken te plunderen en eene vreedzame
geestelijkheid deels gevangen te nemen, grootendeels op te hangen.
Als Amsterdammer houd ik de partij mijner vaderen, die onder den Admiraal
Boschuysen de amsterdamsche handelsvaartuigen tegen de Watergeuzen, welke
de Wethouderschap te-recht als ‘bouveen ende pi-
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27

raten’ qualificeerde, beschermden, Jacob Simonszoon de Rijck was door toevallige
omstandigheden onder dat graauw verzeild geraakt.
Als vriend der kunst maak ik zwarigheid den Heeren in den Briel de keuring toe
te vertrouwen der Waternymf, wie men op wil dragen dat zoogenaamde nationale
feit te vereeuwigen. Het is ook inderdaad al te belachlijk in het jaar des Heeren 1872
de Watergeuzen door een nymf te laten voorstellen; - daargelaten, dat eene vlag,
gelijk men er de beloofde meermin eene in de hand zal geven, een zeer
onmonumentaal voorwerp is.’
De prent van Uilenspiegel suggereert dat Thijms esthetische bezwaar een
voorwendsel is voor zijn politieke oppositie. Links is de beoogde Brielse nimf
afgebeeld, rechts een ultramontaans gedenkteken, waarvan Alva en een jezuïet de
hoofdfiguren uitmaken. Op de grond ligt een overwonnen watergeus met een bijbel
in de hand. Het ‘Mandement’ dat Thijm in zijn hand heeft, is het herderlijke schrijven
van het Nederlandse episcopaat uit 1868, waarin aan de katholieken het bezoeken
van openbare scholen werd ontraden.
Dat Thijms esthetische bezwaar gezocht is, stelt ook de NRC van 17 december
1871. Thijm wordt volgens de NRC gedreven door politieke mo-
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tieven: ‘Omdat de bevrijding van het Vaderland gepaard ging met euveldaden, die
ieder afkeurt, weigert de heer Thijm de bevrijding zelve toe te juichen. Hij let alleen
op het plunderen van kerken en op het mishandelen van geestelijken, en dit
verduistert in zijn oog al het grootsche van het werk der zelfbevrijding, van den
reuzenstrijd, door ons voorgeslacht ondernomen voor een zelfstandig volksbestaan,
voor recht en vrijheid. Een feit, zóó roemrijk, zóó eerbiedwaardig als geen volk in
zijne historieboeken heeft aan te wijzen, laat den heer Thijm koud, neen wordt door
hem verafschuwd, omdat op de geschiedbladen, waar dat feit staat opgeteekend,
enkele vlekken voorkomen!’ De NRC gispt evenzeer de als antinationaal
geïnterpreteerde houding van Nuyens ‘die nog onlangs uit de handen van een vorst
uit het Huis van Oranje eene ridderorde aannam’. Op 18 december meldt de NRC,
dat in de Amsterdamse feestcommissie de hoogleraar geschiedenis Th. Jorissen
in een gloedvolle rede verklaard heeft niet in een commissie te willen zitten met
Thijm, iemand die ‘in zake der geschiedenis van den worstelstrijd voor politieke en
gewetensvrijheid, voor de onafhankelijkheid van Nederland tegen Spanje, niet aan
de zijde van Nederland en Oranje zich schaarde, maar aan die van den Spaanschen
dwingeland, den vertreder onzer volksrechten en vrijheden’.
Op 20 december richt de NRC zich tegen het conservatieve Dagblad van
Zuid-Holland en 's Gravenhage. Deze krant, onder leiding van de zeer omstreden
hoofdredacteur Iz. J. Lion, had het verzet van Nuyens en Thijm verontschuldigd met
de stelling, dat alle getob voortkwam uit de al jaren durende breidelloze opzweping
van de godsdienstige hartstochten door de radicale (lees: de liberale) partij. Op felle
toon wijst de NRC de beschuldiging van het Dagblad van de hand. De schuld van
de spanningen ligt uitsluitend bij de katholieken, ‘die sinds jaar en dag de heerlijkste
bladen onzer historie met slijk bespatten; die de afschudding van het Spaansche
juk als revolutie brandmerken; die de beulen van ons voorgeslacht verheerlijken en
de Oranje-helden, die hun leven lieten voor de zaak onzer vrijheid, beschimpen,
honen, ja als misdadigers tentoonstellen’. Het Dagblad probeert nu politieke munt
te slaan uit de situatie: ‘Zóóver gaat [...] de dienstbaarheid aan de ultramontanen,
dat het dezen nog aait op het oogenblik dat zij de heiligschennis plegen aan de
dierbaarste volksherinneringen, - en hen, die tegen de verguizing van het
voorgeslacht protesteeren, beschuldigt ‘het twistvuur aan te wakkeren’ ‘door middel
der heerlijkste vaderlandsche herinneringen’.’
Het is nu duidelijk, waarom Iz. J. Lion verschijnt op de twee volgende

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

77

1. Groep van Zwarte Internationalen. 2. De heeren Alberdingk Thijm en Nuyens. 3. De heer
Schimmelpenninck, dragende de Eikenkroon van Dr. Nuyens. 4. Allegorische wagen,
voorstellende Neêrlands Volksgeluk onder de regeering van den Spaanschen koning. (Op
den wagen ziet men da attributen van volksgeluk: pijnbank, galg, schavot en brandstapel).
De paarden worden gemend door Iz. J. Lion, apostolisch protonotarius. 5. Alva en de Vargas.
6. Monniken. 7. Balthasar Gerardts, gedragen door vier redacteuren van de Tijd. 8. Groep
van Zwarte Internationalen.
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karikaturen. Op 3 februari wordt een ‘contra-optocht’ van de ultramontanen in beeld
gebracht.
Voorop een groepje jezuïeten, pastoors en monniken; achter Thijm en Nuyens
loopt de conservatieve politicus R.J. Schimmelpenninck van Nijenhuis, die Nuyens'
Eikenkroon (een Luxemburgse, geen Nederlandse onderscheiding!) draagt. Lion
ment de wagen waarop de werktuigen van de inquisitie staan opgesteld. Alva wordt
gesecondeerd door De Vargas, een van de belangrijkste leden van de Raad van
Beroerten. De rest van de optocht spreekt voor zichzelf.
Enkele feestcommissies proberen intussen een zodanige basis voor de
feestelijkheden te formuleren, dat ze ook voor de katholieken acceptabel worden.
De Amsterdamse commissie stelt een nationaal feest voor ‘ter herinnering aan de
laatste driehonderd jaren’. De Tijd verwelkomt deze poging om olie op de golven te
werpen: ‘Wie kan bezwaar hebben, om dankbaar te gedenken den zegen, die
Nederland gedurende drie honderd jaren genoten heeft? Zoo wordt de feestviering
op een breederen grondslag gebragt, waarop gelijkelijk plaats is voor alle
Nederlanders, waarop alle partijschap wegvalt en broederlijke eendragt allen
28
vereenigt.’ De NRC beschouwt deze uitspraak van De Tijd als een ‘groote stap tot
29
toenadering’. De NRC contrasteert de houding van De Tijd met die van Thijm.
Laatstgenoemde publiceerde in De Nederlandsche Spectator van 3 februari 1872
een ingezonden brief, waarin hij de staatkundige vrijheid die de vrucht was van 1572
slechts een schamele gift noemt, waar deze samenging met zo onmiskenbare
30
kneveling van de individuele vrijheid.
Een paar dagen later kan de NRC tevreden een ingezonden brief van Nuyens
overnemen uit het Algemeen Handelsblad van 6 februari, waarin deze zich eveneens
bij de geherformuleerde feestviering aansluit: ‘Het verheugt ons, dat ook de heer
Nuyens tot betere gedachten gekomen is, ofschoon het ons moeielijk valt te
begrijpen, hoe hij bij zijn gevoelen omtrent het historische feit van 1 April 1572 kan
31
blijven en toch zich aansluiten bij de feestviering.’ Dat dubbelzinnige in de houding
van de katholieken - Het Vaderland spreekt zonder meer van huichelarij, terwijl de
Arnhemsche Courant er een ‘geheimzinnige tour de force van zeer quaestieus allooi’
in ziet en de NRC het als ‘tactiek’ waardeert - komt ook tot uitdrukking in de prent
van Uilenspiegel van 17 februari 1872.
Deze prent verschijnt vlak na de carnavalstijd (14 februari was het Aswoensdag).
De bereidheid van Nuyens (de figuur rechts van de bisschop) en de hoofdredacteur
van De Tijd, Judocus Smits (de figuur rechts van
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De heer Thijm. - Neen, ik doe niet mee... ik wil geen gek figuur maken.
De heer Lion. - Flauwert! nu moet er één spellebreker zijn!... Kijk eens, hoe goed Smits en
Nuyens dat Watergeuzenpak staat! Ik wed, dat iedereen er mee inloopt.
De heer Nuyens. - Kom Thijm! doe maar als ik... 't Is niets dan een grap. We blijven die wij
zijn, en we kunnen eens hartelijk lachen over ieder, die onze vermomming voor werkelijkheid
houdt.
De heer Thijm. - Neen, ik houd van geen grappen met heilige beginselen. Ik doe niet mee!
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het vaandel), om aan het feest mee te doen wordt als een verkleedpartij
geinterpreteerd. Rechts van Smits helpt Schimmelpenninck een jezuïet in zijn
geuzenpakje. Helemaal links wordt waarschijnlijk het Sittardse kamerlid J.H. Arnoldts
afgebeeld, tweede van links het Bossche kamerlid J.F.E. van Zinnicq Bergmann.
Tussen Nuyens en Smits in is waarschijnlijk de Brabantse gedeputeerde A. van der
Steen afgebeeld. Geheel rechts probeert de in monnikspij gestoken Lion tevergeefs
Thijm te bepraten. Thijm immers distantieerde zich in het Algemeen Handelsblad
van 8 februari van Nuyens en De Tijd: ‘Men houdt 1 April voor een soort van keerpunt
in de geschiedenis van Nederland. Ik wil dat laten gelden. Maar slaan wij nu een
blik à vol d'oiseau op de beide door dit keerpunt gescheiden tijdvakken, - wat zien
wij dan? Dan zien we - en gros - vóór 1. April 1572: godsdienstvrijheid voor de
Katholieken, vervolging voor de Protestanten; na dat tijdstip, godsdienstvrijheid voor
de Hervormden, vervolging voor de Katholieken. En nu wil men, ter eere van het
tijdstip, waarop de nieuwe toestand geïnaugureerd is, een monument oprichten.
Kan een Katholiek, behoudens de rechten van het gezond verstand, daaraan
meedoen?’ Het papier met Ferdinand en Isabella dat Thijm in zijn hand houdt,
verwijst naar een brochure die Thijm in het licht zond. Hij relativeert daarin het belang
van 1572 voor het ‘zelfstandig volksbestaan’ door te wijzen op de Zuidelijke
Nederlanden, die het vorstelijk gezag niet afzwoeren, maar zich onder de Spaanse
32
landvoogden toch tot een zekere staatseenheid verbonden.
In de loop van februari 1872 doet zich ineens een nieuw probleem voor. Men
heeft door het kiezen van een voorzichtige formule een groot deel van de katholieken
bij het feest weten te betrekken, maar nu gaat een deel van de protestanten
dwarsliggen. Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper verzetten zich tegen een
gezamenlijk feest met katholieken en liberalen. Groen schrijft in zijn Nederlandsche
Gedachten:
‘Het is een gezamenlijk feestvieren, dat mij (althans zoo de tegenwoordigheid
van Gereformeerde Christenen onmisbaar gekeurd wordt) onmogelijk voorkomt.
Of de Roomschen feest kunnen vieren met ons is een kwestie tusschen Dr Nuyens
en Alberdingk-Thijm.
Wij kunnen geen feestvieren met hen.
De reden is hoogsteenvoudig. Een van beiden. We zouden beleedigen, dat meer
dan ooit afkeurenswaard is, of zwichten op een wijs die de nagedachtenis der
voorvaderen, niet vereert maar onteert.
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Of de Liberalen feest kunnen vieren met ons, laat ik evenzoo ter beslissing van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Wij kunnen geen feestvieren met hen.
De reden is hoogsteenvoudig. Een van beiden. Wij zouden, door vertoon van
eensgezindheid, onverantwoordelijk, of, door een woord uit het hart, onverdragelijk
zijn.
De Hervormden waren, ook toen, afkeerig van een gewetensvrijheid, geworteld
in het tegenovergestelde der zinspreuk, servire Deo vera libertas, en die, ook nu,
33
gewetensdwang voor het Gereformeerde Volk tot rampzalige vrucht heeft.’
Groen en Kuyper zijn van oordeel dat bij de viering van 1 april ‘door het
stelselmatig ter zij stellen van de religie-kwestie, van het feit der feiten, de
geschiedenis bedorven, het voorgeslacht onteerd, en de Christelijkprotestantsche
feestviering tegen hetgeen den Protestantschen Christen heilig en dierbaar is,
34
gekeerd wordt’. Groen, Kuyper en Thijm ontmoeten elkaar in de afwijzing van het
feest. Uilenspiegel van 16 maart brengt dat zo in beeld:

De heer Thijm. - Die twee doen toch ook niet mee.
Zijn vriend. - Nee; zij trekken zich terug, omdat men geen kerkje wil spelen.
De heer Thijm. - Nu, wij kunnen niet beter verlangen! ons werken zij uitmuntend in de hand!

Terwijl het merendeel van de Nederlanders zich verdringt rond de nimf en het
zeemansasiel, zonderen (van links naar rechts) Groen, Kuyper en
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Thijm zich af. Ook aan de vooravond van het feest brengt Uilenspiegel de oppositie
in beeld.

De Nederlandse Maagd roept een halt toe aan een groep van orthodoxen en
ultramontanen onder aanvoering van (op de voorgrond) Groen, Kuyper en Thijm.

Andere incidenten
Ook in latere jaren siert Thijms fysionomie regelmatig de kolommen van Uilenspiegel.
Meestal is er een relatie met het ultramontanisme. Het is niet altijd mogelijk te
achterhalen wat nu de achtergrond is van bepaalde karikaturen. Op 26 april 1873
bijvoorbeeld wordt Thijm afgebeeld in Artis.
Dat Thijm specifiek als de drukker van De Tijd wordt opgevoerd, zal zijn
achtergrond hebben in zijn uitdrukkelijke verklaring in de NRC van 4
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Redacteur van de Tijd. - En zùlke schepsels wil men nu beweren dat aan ons verwant zouden
zijn!!
Drukker van de Tijd (fluisterend.) - Sssst! voorzichtig! - er mocht eens een liberale journalist
onder zijn...

april daaraan voorafgaand, dat hij eigenaar, noch redacteur is van die krant, maar
slechts eigenaar van de drukkerij ervan. Of er een concrete aanleiding voor is om
de beide katholieke passanten de tegenstrijdigheid van het onderschrift in de mond
te leggen, is mij niet bekend.
Als een negentiende-eeuws lid van de inquisitie wordt Thijm opgevoerd in
Uilenspiegel van 28 augustus 1875. De prent is een van de vele verontwaardigde
reacties op een uitlating van Thijm over doopsgezinden en joden. Aanleiding voor
Thijms uithaal is een rede van de Leidse hoogleraar M. de Vries voor de
jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Kennelijk
doelend op de houding van de katholieken ten opzichte van het vaderlandse verleden
sprak De Vries over ‘onkunde, hartstocht, heerschzucht en partijschap, door blinde
dweperij aangehitst’ die de aloude Nederlandse geest probeerden te verstikken en
de verworvenheden van driehonderd jaar wilden vernietigen. Thijm herinnert aan
De Vries' doopsgezinde afkomst en aan het toch ook niet zo florissante lot van de
mennonieten in de zogenaamd vrije Republiek. In zijn slotalinea betrekt hij dan
plotseling ook de joden in de zaak:

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

84

‘Wat doet u daar, mijnheer Thym?’
- Ik stook vast het vuur op. Straks brengt men mij een Mennoniet en een Jood.

‘Stuitender dan de frazes der interessante Oosterlingen, wien wij in Nederland
de herbergzaamheid verleenen, en die ook altijd, met hun eigenaardigen tongslag
en met hunne schilderachtige woordvoeging, hoog opgeven van hunne ‘vhaderlanse
ghefhoelens’ en ‘Wie Neerlans phloet’ zingen dat het u groen en geel voor de oogen
wordt; - stuitender dan die komische rol, door onze gedienstige medeburgers van
de ‘Joodtsche Natie’ vaak met aandoenlijke goede trouw gespeeld, is voor mij die
domme drift der voormalige dissenters, die altijd den mond vol hebben van ‘vrijheid’
en ‘Oranje’, minder dan de Katholieken het voorwerp der goedheden van sommige
der Princen zijn geweest, en even min
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als wij iets van die hoog opgevijzelde vrijheid in die ‘drie eeuwen’ gemerkt hebben.
Zwijgt toch, kwakzalvers! en praat niet van onze ‘onkunde’, als uwe houding alleen
35
uit uwe onkunde of uit uwe charakterloosheid te verklaren is.’
In een ingezonden brief aan het Algemeen Handelsblad probeert Thijm de zaak
als een grapje af te doen en wijst hij erop dat de joden zich doorgaans niet
vermengen met andere volken en dat men in etnografische zin niet tegelijk tot de
36
Nederlandse en de Israëlitische natie kan behoren. Thijm overtuigt zijn
tegenstanders niet. In een ‘open brief’ aan Thijm in Uilenspiegel van 28 augustus
wordt zijn etnografische verontschuldiging zelfs tegen hem gekeerd: ‘In
etnographischen zin, zegt gij, kan men niet tegelijk tot de Israëlitische en tot de
Nederlandsche natiën behooren. Gij hebt gelijk. Wèl kan men tegelijk zijn hart in
Nederland en op het Vatikaan plaatsen; wel kan men met hart en ziel Nederlander
zijn en tegelijkertijd hart en ziel verpand hebben aan die internationale partij, die
geen geographische grenzen kent. Maar een Jood, al bestaat er geographisch geen
Joodsch land meer, kan niet tegelijk Nederlander zijn. In etnographischen zin toch
heeft de ultramontaan recht Wien Neêrlandsch bloed te zingen, maar de Jood niet.’

Kunst
Alberdingk Thijm is een van de drijvende krachten achter de opkomst van de
37
neogotiek in Nederland. Samen met Victor De Stuers (referendaris bij Binnenlandse
Zaken) en zijn zwager, de architect P.J.H. Cuypers ijvert hij voor zijn favoriete
bouwstijl, tot groot ongenoegen van de liberalen, die er het zoveelste bewijs in zien
dat de ultramontanen bezig zijn de Nederlandse staat en maatschappij met hun
ideologie te infiltreren. Het aan Thorbecke ontleende adagium ‘Kunst is geen
regeringszaak’ wordt in Uilenspiegel van 16 december 1876 op treffende wijze
geïllustreerd. De Stuers (met baard) en Thijm dragen de muzen naar een gotische
kerk, waar de paus klaarstaat om zich over de dames te ontfermen.
Op 26 januari 1878 wordt Thijm weer eens geportretteerd door Uilenspiegel in
verband met een vaderlandse gedenkdag. Ditmaal naar aanleiding van zijn weigering
om in de Amsterdamse feestcommissie te gaan zitten ter herdenking van de Unie
van Utrecht. Op 18 januari 1878 publiceert het Algemeen Handelsblad Thijms
negatieve reactie op de uitnodi-
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ging van de burgemeester van Amsterdam. Hij schrijft onder andere:
‘Eene aandachtige herlezing van de Unie van Utrecht zal het voor ieder duidelijk
maken, waarom het mij bedenkelijk voorkomt, dat eenig Nederlandsch Katholiek,
die prijs stelt op zijn waardigheid, aan de viering van het eeuwfeest zou deelnemen.
Ik eindig, niet zonder de hoop uit te spreken, dat allengs de gelegenheden tot
viering van ‘nationale feesten’, die de bevolking niet verdeelen, maar hoe langer
hoe inniger vereenigen zich mogen vermenigvuldigen [...].’
Op de prent verenigen Thijm en zijn geestelijke en politieke vrienden zich rond een
boekverbranding. Een monnik schopt tegen het borstbeeld van Willem van Oranje.
Boven de monnik zijn twee katholieke kamerleden afgebeeld: C.J.A. Heydenrijck
en G.E.F. Kerens de Wijlré. Geheel rechts is het kamerlid Haffmans afgebeeld,
tweede van rechts Nuyens.
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Hoe de Zwart-internationalen het Eeuwfeest der Unie van Utrecht zullen vieren.

Een tweede maal siert Thijms beeltenis de kolommen van Uilenspiegel in 1878 naar
aanleiding van zijn hoogleraarschap in de esthetica aan de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Nadat Carel Vosmaer deze post geweigerd had,
werd Thijm in 1876 aan de academie benoemd. In 1878 ontstaat er enig rumoer,
als enkele leerlingen zich in een brief aan de Commissie van Toezicht richten tegen
het onderwijs van Thijm. Ze verwijten hem onder andere, dat hij te veel tijd besteedt
aan ‘kalendarische herinneringen’ die in de eerste de beste encyclopedie staan.
Ook zou Thijm zijn sterk gekleurde partijzucht regelmatig laten doorschemeren in
38
zijn onderwijs.
Uilenspiegel laat Thijm ter verantwoording roepen door de grote schilders uit de
Gouden Eeuw, van links naar rechts: Van der Helst, Steen, Rembrandt, Hals en
Potter.
Behalve de belangrijke data uit de Tachtigjarige Oorlog, worden ook de geboorteen sterfdagen van cultuurdragers uit de Gouden Eeuw grootscheeps gevierd. Voor
het katholieke volksdeel is de viering van Vondels tweehonderdste sterfdag op 5
februari 1879 uiteraard een gelegenheid waarbij men allerhartelijkst kan instemmen
met de rest van het land. Hoewel die rest van het land zich inmiddels wat van Vondel
begint te distanti-
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‘Gij hebt de beschuldiging gehoord, professor... Uw wijsheid haalt gij uit een lexicon, en voor
het overige houdt gij u meer bezig met het aankweeken van godsdienstige
onverdraagzaamheid bij onze jeugdige kunstenaars, dan met het ontwikkelen van hun smaak
en hun gevoel voor het schoone. Dat zijn ernstige beschuldigingen, professor... Met
leermeesters als gij er een zijt, zonden wij het in onzen tijd niet zoo ver in de kunst gebracht
hebben. Wij zouden u dan ook raden, zoo snel mogelijk uw biezen te pakken.’

eren. Omdat het al dan niet mogen houden van processies op dat moment in
discussie is, beeldt Uilenspiegel van 8 februari 1879 de katholieke deelname aan
de herdenking van Vondel af in de vorm van een processie.
Vondels buste - met de stralenkrans van een heilige - wordt omstuwd door
jezuïeten en monniken. Verder bestaat de stoet uit figuren uit Vondels werken.
Rechts op de voorgrond collecteert Gijsbrecht van Aemstel voor de Pieterspenning.
De stoet wordt geopend door Thijm, die op zijn borst het wapen van Amsterdam
draagt, bekroond met de pauselijke tiara. Het wierookvat wordt gezwaaid door
H.J.A.M. Schaepman, die aan de vooravond van de herdenking een vlammende
39
gedachtenisrede uitsprak.

katholieke stemmen
Het zou te ver voeren om hier alle karikaturen in Uilenspiegel waarop Thijm voorkomt
40
de revue te laten passeren. Als laatste exemplaar wordt er hier een afgedrukt die
iets zichtbaar maakt van Thijms positie te midden van zijn medekatholieken.
Bij de herdenking van Den Briel bleek al, dat de katholieken niet zonder meer
één lijn trekken en dat Thijm er niet voor terugschrikt om - eventueel in z'n eentje een afwijkend standpunt in te nemen. Wat Thijm en
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Deze prent stelt voor, hoe op 4 en 5 Februari 1879 de ultramontaansche Nederlanders, bij
merkwaardige uitzondering, zich niet van de overige Nederlanders afscheidden.
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zijn medekatholieken bindt, is het geloof en de strijd voor emancipatie. Maar er is
ook een en ander dat hem scheidt van zijn geloofsgenoten. Vanaf zijn vroege jeugd
heeft Thijm een grote belangstelling voor alle kunsten. De vaak niet zo erg
ontwikkelde geestelijkheid koesterde bijvoorbeeld een wantrouwen ten opzichte van
al datgene wat zich in de schouwburg voordeed. Thijm was steeds een enthousiast
bezoeker van toneel- en operettevoorstellingen. In de laatste tien jaar van zijn leven
schrijft hij ook wekelijks toneelkritieken in De Amsterdammer. In 1881 en 1882 levert
dit verschil van waardering een grootscheepse discussie op tussen enerzijds Thijm
en zijn jongste zoon en anderzijds de bijna complete katholieke wereld. In deze
zogenaamde ‘toneelstrijd’ verdedigt Thijm het standpunt dat kunst en moraal elkaar
niet hoeven uit te sluiten. De curieuze situatie doet zich voor, dat een van de
welsprekendste bestrijders van het liberalisme nu door zijn achterban voor te liberaal
41
versleten wordt.
Even voordat de toneelstrijd losbarst, doet zich het incident voor dat Uilenspiegel
op 19 februari 1881 in beeld brengt.
Op 10 februari 1881 signaleert De Tijd, dat het familieblad Eigen Haard (een soort
tegenhanger van de Katholieke Illustratie) argeloze katholieken probeert te
verschalken door te adverteren dat Thijm en Schaepman aan het blad meewerken.
Althans van Schaepman, aldus De Tijd, is bekend dat hij zich van Eigen Haard
gedistantieerd heeft na de opname van een novelle die voor iedere katholiek hoogst
42
ergerlijk was. Indirect wordt hier kritiek geoefend op Thijm, die immers in december
1880 nog een opstel over Sinterklaas aan Eigen Haard bijdroeg. Op 14 februari laat
Thijm door middel van een ingezonden brief weten, dat een medewerker aan een
tijdschrift niet verantwoordelijk is voor wat er verder in staat. In principe geeft De
Tijd dit aan Thijm toe, maar ‘de vraag is hier, naar het ons voorkomt een andere.
Wanneer het blijkt, dat de verkoopers, door de uitstelling van het eene, nieuwe
klanten zoeken ook voor het andere, of, zonder beeldspraak, wanneer de redactie
van Eigen Haard haar verwerpelijk tijdschrift bij katholieke gezinnen binnenvoert,
verzekerd dat deze, wegens de artikelen van een vermaard katholiek auteur, een
goeden dunk van de strekking zullen opvatten, kan er wel degelijk voor dien auteur
verantwoordelijkheid ontstaan. Evenals voor een wapensmid, die, bij eerlijken
verkoop, een degen zou leveren aan een persoon, van wien bekend was, dat hij er
een misdaad mede wilde plegen.’
Thijm heeft zich niet door De Tijd laten overtuigen. Dat zou ook te-
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‘Wat! stukjes schrijven in Eigen Haard?... Een man als gij ook al samenspannend tegen het
heilig geloof!!... Spiegel u aan den braven Schaepman, die berouwvol op het rechts pad
terugkeert.’

gen het principe geweest zijn, dat hij steeds toepaste: niet jezelf isoleren, maar op
niveau in debat gaan met andersdenkenden, zowel op eigen terrein als op het gebied
van de tegenstander.
Hoewel zich regelmatig incidenten voordoen tussen Thijm en zijn geloofsgenoten
- met name met de geestelijkheid - is er natuurlijk vooral sprake van verbondenheid.
Bij Thijms overlijden en in de jaren daarna neemt de waardering voor zijn persoon
en werk sterk toe - een lot dat hij deelt met eveneens omstreden figuren als Multatuli
en Cd. Busken Huet. Onenigheden zijn vergeten en de nadruk ligt op de positieve
erfenis die hij heeft achtergelaten. Hoe die erfenis eruitziet, is af te lezen uit een
prent in de Katholieke Illustratie van 1889.
De door J. Th. J. Cuypers ontworpen en door A. van de Pavert getekende prent
wijst de belangrijkste kwaliteiten van Thijm aan. De tijdschriften die hij leidde, de
verenigingen waar hij deel van uitmaakte, de onderscheidingen die hij verwierf, de
vele onderwerpen waarover hij publiceerde. Bovenin het familiewapen met Thijms
lijfspreuk ’NIL NISI PER CHRISTUM’, maar toch ook beneden het wapen van Amsterdam,
de stad die hem zeer dierbaar was en waar hij heel wat monumentale sporen heeft
achtergelaten.
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Besluit
In de eeuw na zijn dood is het beeld van Thijm steeds meer verbleekt. Tot ver in
deze eeuw vereerde het katholieke volksdeel hem als een van de strijders voor
gelijkberechtiging. Niet ten onrechte kwam bij de beeldvorming zo de nadruk te
liggen op de emancipator die Thijm ook was. Zijn andere kwaliteiten - als
letterkundige en als kunsthistoricus bijvoorbeeld - raakten daarmee op de
achtergrond. Met de ontzuiling en de ontkerstening verdween in de loop van de tijd
ook Thijm uit het cultuurhistorische bewustzijn. Zelfs De Tijd wenst dezer dagen
niet meer herinnerd te worden aan zijn voormalige drukker, geestverwant en
tegenstander. Toch is er alle aanleiding om Thijm te herdenken: niet alleen als
katholiek emancipator, maar ook als een van die reusachtige en veelzijdige figuren
die in de vorige eeuw hun stempel drukten op de Nederlandse cultuur en die mede
43
vorm hebben gegeven aan wat wij nu zijn.
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Reinout Bakker
Minnertsga (Fr.) 2 november 1920 - Spanje 25 maart 1987
1

Reinout Bakker was een enthousiast en een enthousiasmerend man. Dat was hij
in zijn drie ‘officiële’ hoedanigheden, van filosoof, theoloog en classicus, en hij was
het ver daarbuiten ook. Helaas heb ik hem nog geen volle twintig jaar zelf mogen
meemaken en ben dus voor eerdere levensperioden op berichten van anderen
aangewezen. Maar die zijn met mijn ervaring in overeenstemming: steeds weer liep
hij warm voor iets nieuws, maar steeds bleef het vuur branden voor de zaken
waarvoor hij eerder was warmgelopen. Hij gaf nooit de strijd op voor de waarden
waarvoor hij zich inzette. Er was dan ook lijn en continuïteit in de onderwerpen, de
‘issues’, waarvoor hij zich met zoveel hartstocht inspande. Het was de zaak van de
mens. Misschien niet de concrete mens - dat is althans de mening van iemand die
hem een leven lang heeft gekend, al wil ik er onmiddellijk aan toevoegen dat ik
Reinout als een zeer hartelijk en oprecht belangstellend persoonlijk vriend heb
mogen leren kennen; ook tot de concrete individuele mens kon zijn belangstelling
zich dus uitstrekken. Maar het is wellicht juist te zeggen dat de zaak van de mens
in het algemeen hem zo ter harte ging. Men kan het als volgt preciseren: Reinout
Bakker streed voor de menselijke cultuur, voor het behoud van culturele waarden.
En daarbij was de wijsgerige antropologie zijn fundament.
Daarbij past ook dat in het laatst van zijn leven zijn aandacht uitging naar de
problemen van de medische wetenschap, die immers door haar enorme
ontwikkelingen geheel nieuwe mogelijkheden en dus ook geheel nieuwe
moeilijkheden schept, juist ook op filosofisch-ethisch gebied. En daartoe was, aldus
Reinout, een doordachte antropologie voorwaarde. Nieuwe mogelijkheden en nieuwe
moeilijkheden vereisten in zijn ogen steeds een adequaat antwoord vanuit een
traditie die haar betrouwbaarheid had bewezen, maar wel aan de gewijzigde
omstandigheden moest en kon worden aangepast. Reinout had altijd al gepleit voor
een nauwe samenwerking tussen filosofie en wetenschap, zo reeds in zijn oratie
van 1965, mede op grond van de overtuiging dat beide een toontje lager moesten
zingen en dat ook gingen doen. Als er dan onder andere een Vereniging voor
Filosofie en Geneeskunde wordt opgericht, is Bakker onmiddellijk actief; dit strookte
met zijn in een recensie in Trouw (11 november 1982) uitgesproken opvatting: ‘Ook
de veranderende opvattingen inzake
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het medisch mensbeeld en pogingen tot herwaardering van de relatie artspatiënt
kunnen in een beschouwing over moderne antropologische inzichten niet gemist
2
worden.’ Ja, wijsgerige antropologie, het wijsgerig denken over de mens, was voor
hem the heart of the matter.
Bakkers grote kracht lag, waarschijnlijk door deze innerlijke gedrevenheid, in het
doorgeven van culturele waarden en dat deed hij vooral op twee manieren, die
vanzelfsprekend weer in elkaars verlengde liggen: hij schreef en hij sprak. Het woord
was niet alleen zijn strijdwapen, maar ook zijn instrument om cultuur door te geven.
Van het eerste getuigt een nimmer aflatende stroom ingezonden brieven in Trouw
en NRC-Handelsblad; van het tweede getuigt een hele reeks populariserende
filosofische geschriften en getuigen de vele berichten over zijn grote bekwaamheden
als docent. Op beide kom ik terug, maar ik vermoed dat hier tevens al vermeld moet
worden dat hij, die immers ook theoloog was, steeds is blijven preken.
Wie het handhaven en het vernieuwen van onze cultuur hoog in het vaandel heeft
geschreven, zal begrijpen dat goed onderwijs essentieel is. Als de nieuwe generatie
niet in contact komt met de culturele traditie, gaat deze letterlijk on-herroepelijk
verloren. Dat ook Reinout Bakker dit zo zag, blijkt al uit het voorafgaande. Maar je
kunt het duidelijker zeggen. Het moderne onderwijs in Nederland vertoont - los van
alle bezuinigingen - op diverse fronten een in Reinouts ogen bedenkelijke
verschraling. Dat gold voor hem echter niet zozeer - en dit zou men van een classicus
niet verwachten - voor het verdwijnende grondige onderwijs in de klassieke talen
op de gymnasia en de huidige scholengemeenschappen. Met minder lesuren kun
je nu eenmaal minder bereiken, zelfs als je de voortreffelijkste didactische methoden
hanteert. Ook hier blijkt Reinout geen star traditionalist te zijn geweest. Meer dan
vele leraren oude talen lief was, heeft hij ervoor gepleit één oude taal op de lesrooster
te vervangen door filosofie. Voor hem was er genoeg van de antieke beschaving te
redden via ander, op het inzicht geven in de antieke cultuur gericht onderwijs.
Bovendien was zijn standpunt natuurlijk dat naast Athene en Rome ook Jeruzalem
als derde steunpilaar van onze westerse cultuur niet vergeten mag worden.
De verschraling in het onderwijs die Reinout ervoer als een niet te herstellen
verlies, lag vooral in het terugschroeven van de vakken geschiedenis en Frans. Een
generatie voor welke de geschiedenis ongeveer in 1914 begint, kent haar wortels
en dus ook zichzelf niet, aldus Reinout; en wan-
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neer Frans een onbekende, niet meer gelezen taal wordt, snijdt men een belangrijk
stuk weg van ons westers-Nederlands erfgoed. Niet omdat Reinout het belang van
andere talen zoals het Engels of het Duits voor ons Nederlanders zou onderschatten,
maar omdat klaarblijkelijk de even grote betekenis van het Frans door anderen niet
wordt gezien. Frankrijk heeft zijn verdiensten in dezen onderkend en hem in 1981
tot officier in de orde van de Palmes Académiques benoemd.
De discipline die als schoolvak in Nederland nooit iets had betekend en behalve
aan de bijzondere universiteiten, zoals de Vrije Universiteit en de katholieke
universiteiten, ook als algemeen propaedeutisch vak al lang was afgestorven, dat
was de wijsbegeerte. Precies het vak waaraan Bakker zijn hart had verpand, het
vak dat hem het meest centraal voorkwam in alle menselijke cultuur, dat hij dan ook
aan de Rijksuniversiteit Groningen doceerde, en voor de invoering waarvan als
schoolvak op het VWO hij sinds jaar en dag ijverde, als een van de eersten, misschien
wel de eerste na de Tweede Wereldoorlog. Daar lag ook het terrein waar wij elkaar
vonden, samenwerkten en vrienden werden.
Reinout Bakker werd geboren in het Friese dorp Minnertsga op 2 november 1920
als zoon van Hendrik Bakker (1895-1981) en Aukje Plat (1892-1980). Hij was de
oudste zoon in een harmonieus gezin. Er werden nog twee broers en twee zusters
geboren; met de twee jongsten scheelde Reinout tien jaar of meer. Zijn vader was
onderwijzer, al gauw hoofdonderwijzer, die zeven jaar later Friesland voor Rhenen
verruilde, maar spoedig verder trok naar Loosduinen (1932), waar hij direct na de
oorlog een MULO heeft opgericht. Reinout was erg aan zijn familie verknocht en hij
heeft het tot zijn grote vreugde mogen meemaken dat zijn ouders hun zestigjarig
huwelijksfeest vierden. Hij was ‘gek op zijn ouders’, aldus een zuster, en hij belde
heel regelmatig op. Toen deze zuster vroeg weduwe werd, was Reinout voor haar
een grote steun.
Het gezin was een ‘traditioneel orthodox christelijk schoolmeestersgezin’, aldus
een van mijn zegslieden. De vader was meer rechtlijnig christelijk dan Reinout, maar
ook de zoon was toch eigenlijk traditioneel fundamentalistisch, zegt men mij. Andere
zegslieden menen dat zo vader noch zoon recht wordt gedaan. Ik durf daarover uit
mijn eigen ervaring met Reinout geen definitief oordeel te vellen. Wat mij in Reinouts
geloofsbeleving vooral heeft getroffen was openheid en respect voor ieders oprechte
overtuiging, zonder dat je er een ogenblik aan hoefde te twijfelen dat
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deze man ooit uit innerlijke drang theologie had gestudeerd. Dat lijkt me ook
uitstekend met elkaar te rijmen. Ik hoor hem nog op de avond van het feest na zijn
afscheidscollege in zijn dankwoord aan zijn gasten beklemtonen hoe trots hij erop
was getrouwd te zijn in een oecumenisch verband met een vrouw die haar katholiek
geloof actief belijdt.
In het gezin was hij niet alleen de oudste, maar blijkbaar ook de meest begaafde.
Hij gold als het paradepaardje en hij was het buitenbeentje. Al op de lagere school
was hij een opvallend goede leerling. Hij heeft zelfs twee klassen overgeslagen.
(Hoe dit te rijmen is met de constatering dat hij toch als twaalfjarige aan het
gymnasium begon, weet ik niet.) Dit buitenbeentje bezat wel een meccanodoos,
maar ermee spelen deed hij nooit. Zijn grote belangstelling ging in literaire richting.
Hij wilde een schrijver worden zoals W.G. van der Hulst; inderdaad schreef hij als
scholier zijn eerste boek Johan's eerste Kerstvacantie en dat mocht hij bij zijn oom
in Friesland op de schrijfmachine helemaal uittikken. Hij was dan wel
spreekwoordelijk onhandig in technische dingen; als het erop aankwam kon hij toch
wel met een schrijfmachine overweg. Kenmerkend voor hem is een anekdote dat
zijn vader hem, toen hij nog heel klein was, om hem zoet te houden de Petit Larousse
gaf en dat hij dat prachtig vond, dat boek met al die plaatjes.
Tussen 1933 en 1939 bezocht hij het Christelijk Gymnasium in Den Haag, waar
hij klasgenoot was van C.A. van Peursen, de filosoof die juist enkele jaren voordat
Bakker in Groningen begon te doceren, het Noorden voor Leiden had verruild, een
collega voor wie hij altijd zeer veel waardering heeft gehad en met wie hij ook samen
3
publiceerde.
Ook op het gymnasium bleek Reinout een voortreffelijk leerling, die altijd hoge
cijfers scoorde. Op het eindexamen (alfa) in 1939 deed hij het relatief minder goed,
naar men zegt door nervositeit.
Al in de dagen van de lagere school had hij de hele bijbel willen overschrijven.
Toch ging hij na het eindexamen klassieke letteren studeren, misschien wel op
aandrang van zijn vader. In elk geval, toen hij later voor de theologie wilde kiezen,
moet zijn vader hem hebben voorgehouden dat hij beslist de studie in de klassieken
moest afronden. Het heeft, denk ik, Reinout nooit gespeten dat hij beide studies
heeft volbracht.
Intussen ging zijn pad als student niet over rozen. Hij begon in 1939 in Leiden,
de universiteit die door de moedige houding van Cleveringa en anderen al spoedig
door de bezetter werd gesloten. In oktober 1942 kon Bakker in Amsterdam het
kandidaatsexamen in de klassieke letteren afleg-
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gen. Dat was vlot, zeker onder de gegeven omstandigheden, want in die tijd was
een kandidaats klassieken door de veelzijdigheid ervan een heel zwaar examen,
dat minstens drie jaar vergde. Reinout weigerde de loyaliteitsverklaring te tekenen,
die de Duitse bezetter van de studenten eiste, en moest in 1943 onderduiken.
Gedwongen arbeidsdienst voor de vijand in Duitsland was het onaanvaardbare
alternatief. De onderduikperiode, gedeeltelijk samen met zijn jongere broer Henk,
met wie hij ook vroeger al slaap- en studeerkamer had gedeeld, speelde zich op
verschillende plaatsen af; ook in zijn geboortedorp heeft Reinout in die tijd nog
onderdak gevonden. Zelf schrijft hij: ‘Reeds in de onderduikjaren was er interesse
ontstaan voor de theologische studie, omdat deze studierichting meer ruimte bood
voor contact met mensen dan een zuiver filologische: de oorlogsjaren hadden mij
de betekenis van de relatie en omgang met mensen van allerlei rang en stand leren
inzien. De plaatselijke predikant van mijn schuiloord gaf mij lessen in het Hebreeuws
en leende mij boeken, zodat ik mij de eerste beginselen van de theologie eigen kon
4
maken.’
Begin 1945 werd hij verraden, door de Duitsers gearresteerd en naar het strafkamp
Wilhelmshafen overgebracht. Dank zij de bevrijding in mei 1945 heeft Reinout er
maar enkele maanden hoeven te zijn. Niettemin - misschien als gevolg van het feit
dat de oorlog op zijn eind liep en juist daardoor ook in die concentratiekampen die
geen vernietigingsoorden waren, het leven meer dan rampzalig was - moet deze
periode voor Reinout verschrikkelijk zijn geweest. Hij heeft er, ook volgens de
mededelingen van zijn naaste familieleden, eigenlijk nooit over gesproken. Ikzelf
was al jarenlang met Reinout bevriend voordat ik er terloops achter kwam dat hij
ooit in een kamp had gezeten. Meer dan dat ook Reinout de bezetters bepaald niet
had liefgehad, wist ik lange tijd niet. En Reinout was op het eerste gezicht de
openheid zelve. Die tijd heeft een onuitwisbaar stempel op hem gezet, wat er ook
precies gebeurd moge zijn. Eén ding weten we trouwens wel: zijn gezondheid had
ernstig geleden. Gelukkig behoorde hij tot diegenen die voor herstel van hun
gezondheid vlak na de oorlog een tijdlang in het gastvrije Denemarken mochten
verblijven. Naar dit land is hij, de reislustige, ook later nog teruggekeerd.
Reinouts gezondheid was heel slecht. Of dit een blijvend gevolg is geweest van
deze oorlogsperiode, is niet met zekerheid te zeggen. Het feit dat hij onmiddellijk
na de bevrijding twee studies tegelijk aanpakte is onder deze omstandigheden
evenmin bevorderlijk geweest. Hij moet zelfs overspannen zijn geraakt. Kenmerkend
is mijn eerste herinnering aan
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Reinout; die was paradoxaal genoeg dat ik hem niet leerde kennen. Na jaren van
verblijf in het buitenland was ik een vreemdeling in het Nederlandse filosofische
Jeruzalem, maar in dit kleine wereldje ontmoette en kende ik toch binnen enkele
maanden vrijwel ‘iedereen’. Maar niet Reinout; die was ziek. Hij heeft een aantal
operaties van uiteenlopende aard moeten ondergaan, maar wat hem vooral parten
speelde was zijn suikerziekte. Hij liet, stralend opgewekt als hij was of tenminste
leek, er nooit veel van merken, alleen indirect. Deze kwaal brengt immers met zich
mee dat je regelmatig moet eten. Nu was Reinout wel geneigd dit te verwaarlozen,
maar ik heb er toch menig moment aan te danken waaraan ik nu met vreugde
terugdenk. Hoe vaak zei hij niet na een van onze talloze vergaderingen: ‘Kom joh,
zullen we niet nog even samen iets gaan eten.’ En dat deden we dan en het waren
steeds heel genoeglijke ogenblikken. Je verveelde je niet in het gezelschap van
Reinout.
Terug naar de student Bakker. Hij zette zijn, nu dubbele, studie in Utrecht voort
en deed in december 1945 zowel doctoraalexamen klassieke letteren als het
propaedeutisch examen theologie. Hij had klaarblijkelijk in zijn onderduiktijd niet
stilgezeten. De theologische studie werd vlot voortgezet en Reinout kon, nog juist
voordat zijn promotor Severijn met emeritaat ging, in 1954 een eerste afronding
eraan geven door het verdedigen van zijn proefschrift Het wijsgerig en psychologisch
denken van Carl Gustav Carus in het licht van zijn godsbeschouwing. De erin
verdedigde interpretatie van Carus' opvattingen werd destijds lang niet algemeen
aanvaard, maar vindt tegenwoordig veel instemming. Dat pleit bepaald niet tegen
de filosoof Bakker. Want dat dit proefschrift, dat hem tot doctor in de theologie
maakte, in hoge mate filosofisch georiënteerd was, blijkt ieder die het boek ter hand
neemt. Jammer genoeg kan ik hier niet verder op dit proefschrift ingaan. Ik volsta
ermee te zeggen dat de in Nederland relatief weinig bekende Carus (1789-1869)
een boeiende figuur is geweest, die - hoewel van huis uit arts en chemicus - vooral
baanbrekend heeft gewerkt op het gebied van de psychologie en een originele
filosofische godsopvatting heeft verdedigd. Tot op zekere hoogte bereidt hij het werk
voor van mensen als Eduard von Hartmann, de ooit beroemde filosoof van het
onbewuste, en zelfs van Freud.
De tweede afronding was het afleggen van het kerkelijk examen in 1958, waarmee
Reinout preekbevoegdheid verwierf. Die heeft hij - zoals gezegd - regelmatig gebruikt,
maar predikant is hij nooit geweest. Hij was intussen al leraar oude talen aan het
Christelijk Gymnasium in Utrecht,
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sedert 1954 in volledige betrekking. Hij gaf er ook het facultatieve vak Hebreeuws
en sedert 1960 doceerde hij tevens filosofie aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding in Amsterdam, waar hij een ander, door hem als stimulerend ervaren
publiek kreeg en stimulerende collega's ontmoette.
Ongetwijfeld was Reinout Bakker in de eerste plaats filosoof. Maar dat was een
vak dat je toen niet ‘sec’ studeerde. In zijn tijd kwamen de filosofen meestal uit de
5
rangen van de theologen en de classici; welnu, dat was hij allebei. In zijn jaren als
leraar heeft hij in feite zeer uitgebreid filosofie gestudeerd, zoals uit menig artikel
blijkt en uit de hele reeks boeken die, vooral sedert hij hoogleraar was geworden,
elkaar snel opvolgden.
Inderdaad, na een korte aanloop als wetenschappelijk hoofdmedewerker werd
hij in 1964 hoogleraar in de wijsbegeerte te Groningen. Dat was precies het jaar dat
de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, die de Centrale Interfaculteit had
ingesteld, in werking trad. Samen met zijn collega en vriend Bernard Delfgaauw
heeft Reinout er zijn schouders onder gezet, gesteund natuurlijk door een aantal
anderen. Zijn oratie in 1965 onder de veelzeggende titel Noodzakelijke
samenwerking. Merleau-Ponty's bijdrage tot een gesprek tussen filosofie en
wetenschap was een pleidooi voor de gedachte van een Centrale Interfaculteit; het
was tevens een pleidooi voor de samenbindende taak van de wijsbegeerte elders,
bij het V.W.O.
Reinout als hoogleraar en docent is een chapiter apart. Dat hij met hart en ziel
college gaf, zal niet verbazen. Juist ook als docent was hij enthousiast en
enthousiasmerend. Zijn taak was heel wijd, en zijn onderwijs beperkte zich niet tot
hoofdvakstudenten. Inhoudelijk heeft hij ondanks zijn grote liefde voor de antieke
wijsbegeerte in de eerste plaats gekozen voor moderne richtingen als de
fenomenologie, het existentialisme; dit alles concentreerde zich natuurlijk op de
wijsgerige antropologie. In verband met zijn publikaties kom ik hierop beneden terug.
Volgens de berichten gebruikte hij op college met voorliefde vreemde woorden,
die soms niemand begreep. Hij genoot ervan, maar het was ook onderdeel van zijn
didactische techniek. Het was een hobby van hem afleidingen uit het Hebreeuws,
Grieks en Latijn uit te leggen en de studenten waren hem hiervoor dankbaar, aldus
een van zijn oud-studenten. Ook zo droeg hij cultuur over.
Hij was enthousiasmerend, maar hij bewaarde wel afstand tot de studenten. ‘Híj
was de docent,’ aldus een zegsman. In dit licht is het begrijpelijk dat hij, volgens
een andere zegsman, de studentenonrust van het eind
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der jaren zestig niet kon verwerken. Ik heb hem pas enkele jaren later van nabij
leren kennen en kan dit niet beoordelen. Wel heb ik geconstateerd dat, zo joviaal
als hij was, hij zich toch niet gemakkelijk liet tutoyeren (behalve onder professoren).
Zijn enthousiasme had tot gevolg dat hij moeilijk verdroeg als de studenten niet ‘met
hem meegingen’ in zijn betoog. Dat iemand geen aandacht toonde, kon hij al
helemaal niet hebben. Het is voorgekomen dat iemand een appel wilde eten tijdens
college. Toen schoten Reinouts ogen vuur en vlam. Dat was inbreuk op de ‘heiligheid’
van het college.
Het contact met de studenten hield niet op bij de collegebanken. Hij maakte ook
reizen met hen, bijvoorbeeld naar het Husserl-archief in Leuven. Maar het meest
markante was wel de voortzetting van de contacten in de tentamens. Hij nam er
veel af en deed dat met grote inzet. Het moet regelmatig zijn voorgekomen dat
studenten bij Bakker thuis tentamen moesten afleggen. Je werd dan, ook vroeg in
de ochtend al, met een glas wijn ontvangen en bij één glas bleef het niet. Hij woonde
toen in Bedum, ten noorden van Groningen. Enigszins doezelig realiseerden de
studenten zich dan op de thuisreis in de trein dat ze veel wijsbegeerte hadden
genoten tijdens hun tentamen, maar Bacchus' gaven niet minder. Dergelijke
bezoeken aan Bedum beperkten zich dan ook niet tot de tentamens. Reinout hield
ware filosofische symposia bij hem thuis en dus ‘symposia’ in de oorspronkelijke
betekenis.
Het zal duidelijk zijn dat zo iemand, al raakte zijn gezondheid steeds verder
aangetast, er niet gemakkelijk op inging toen een beroep op hem werd gedaan om
van de V.U.T.-regeling gebruik te maken, dus zijn hoogleraarschap al voor zijn
vijfenzestigste neer te leggen. Maar de reden, dat anders ontslag dreigde voor een
jongere docent - iets wat in deze tijd van bezuinigingen maar al te reëel is -, gaf de
doorslag. Reinout ging en beleefde een glorieus feest op de dag van zijn
afscheidscollege in 1984.
Reinout Bakker was duidelijk een man die gezelligheid zocht en in een bepaalde
zin ook gemakkelijk vond. Maar toch was die gezellige, spontane openheid niet de
hele Reinout. In sommige opzichten lijkt hij een zoeker gebleven te zijn, in zijn
rusteloos werken en wellicht ook anderszins. Zo was er zijn reislust. Dat hij naar
Denemarken ging, heb ik al gememoreerd. Vaak ging hij met familieleden of vrienden.
Zo reisde hij al vroeg met zijn schoolgenoot en latere zwager Frans Bartlema naar
Kortrijk, een plaats die hem vanwege het gebeuren in de Eerste Wereldoorlog
bijzonder in-
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teresseerde. Hij is zelfs met vakantie naar Kenia gegaan in een tijd dat dat nog niet
in de mode was. En blijkbaar ook naar andere Afrikaanse landen. Maar we slaan
de plank niet mis als we de landen om de Middellandse Zee als zijn favoriete
reisdomein beschouwen en daarbij in de eerste plaats aan Griekenland denken.
Met zijn onverwoestbaar enthousiasme is hij in de jaren tachtig nog colleges
Nieuwgrieks gaan volgen bij zijn collega Wim Aerts. Want ook voor een classicus
is Nieuwgrieks geen gemakkelijke taal. En natuurlijk kreeg je dan fraaie
prentbriefkaarten uit Griekenland met gelukkig niet al te uitvoerige en dus nog
begrijpelijke berichten in de landstaal.
Griekenland heeft voor een door de meesten van zijn verwanten en vrienden niet
voorziene ontwikkeling in Reinouts leven gezorgd. Reinout was nooit getrouwd
geweest. Waarom niet, dat is een vraag waarop verscheidene antwoorden zijn
gegeven, die geen van alle erg zeker zijn, anderzijds elkaar niet uitsluiten. Dat hij
bij zijn slechte gezondheid een huwelijk niet aandurfde is een plausibele, maar
waarschijnlijk toch zeer onvolledige verklaring. Zijn boeken waren zijn kinderen,
heeft men mij gezegd. Ik denk zeker dat zijn grote werkijver en zijn grote produktie
een compensatie zoeken aanduiden, maar dat is geen verklaring, eer de omkering
ervan. Reinout was niet alleen gemakkelijk in de omgang en maakte dus gemakkelijk
kennissen, hij was ook allerminst ongevoelig voor vrouwelijke charmes. Maar het
had nooit tot iets geleid. Tot hij op het Griekse eiland Korfoe Gemmy Hovers
ontmoette. Op een terrasje, volgens de berichten. Ik had Gemmy eigenlijk moeten
vragen of de volgende anekdote waar is, maar deze is zo ‘ben trovato’ dat ik het
risico van haar ontkenning niet heb genomen. Het verhaal dan gaat dat de onhandige
Reinout schutterig en zonder succes probeerde een nieuw filmrolletje in zijn camera
te krijgen; Gemmy zou toen hebben gezegd: ‘Zal ik het even voor u doen?’ Dat zijn
ze beiden ten voeten uit. De onhandige Reinout en de praktische Gemmy, de
professorale noorderling en de geroutineerde zakenvrouw van bezuiden de grote
rivieren.
In september 1980 trouwden zij. En voor zover een derde het kan beoordelen, is
dit een heel gelukkig huwelijk geweest. Reinout, die een leven lang zichzelf had
moeten beredderen en dat binnen grenzen ook kon, zoals ik zelf heb ervaren als ik
bij hem in Bedum logeerde, genoot ervan dat Gemmy zo voortreffelijk en efficiënt
voor hem zorgde. Zijn zuster vertelde mij dat hij uit de grond van zijn hart kon zeggen:
‘O Gemmy, wat heb je vandaag toch weer heerlijk gekookt.’ Maar die zorg strekte
zich veel

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

108
verder uit; zijn hele leven was nu geregeld zonder dat hij er zelf moeite voor hoefde
te doen. Ook is het opvallend met hoeveel gemak Gemmy, die uit een heel andere
sfeer kwam, onmiddellijk haar plaats vond in het Groningse, zowel in het universitaire
milieu als in katholieke kringen.
Over twee belangrijke elementen in het leven van Reinout Bakker moet ik meer
zeggen, zijn ijveren voor filosofie-onderwijs en over zijn betekenis als filosoof.
Omstreeks 1970 zijn er onafhankelijk van elkaar twee initiatieven genomen. Cor
Schavemaker, toen filosofiestudent in Utrecht, gaf door een enquête de stoot die
begin 1971 leidde tot de vorming van een groepje van vier personen, die in het
6
kielzog van een speciaal nummer van Wijsgerig Perspectief (november 1970) een
nog steeds bloeiende Vereniging voor Filosofieonderwijs (V.F.O.) oprichtten. Ik was
een van deze vier mensen en ook lid van het eerste bestuur. Als zodanig legde ik
het contact met de mensen van het andere initiatief, dat als het ‘Leeuwarder
experiment’ bekendstond. Dit hield in dat aan het Stedelijk Gymnasium te
Leeuwarden met toestemming van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
bij wijze van experiment filosofie als eindexamenvak kon worden gekozen; zoveel
enthousiasme had de leraar godsdienstonderwijs van het Leeuwarder Gymnasium,
Alle Pieron, voor de wijsbegeerte gewekt. Natuurlijk was Bakker er vanaf het eerste
moment bij betrokken. Niet alleen maakte hij het mogelijk dat de theoloog Pieron
(ook hij!) als de betrokken leraar net op tijd een doctoraalexamen filosofie kon doen
en daarmee de vereiste lesbevoegdheid verwerven. Reinout werd ook onmiddellijk
lid van de door het departement ingestelde ‘begeleidingscommissie’ bij het
experiment. De beide andere leden waren de inspecteurs bij het voortgezet onderwijs,
Jan Zonneveld en Wil de Jong; de classicus Zonneveld vanwege zijn grote
belangstelling in die richting en de wiskundige De Jong puur toevallig: omdat hij de
voor Leeuwarden verantwoordelijke inspecteur was. Maar zelden heeft het
geografische toeval een gelukkiger hand gehad. Wil de Jong heeft jarenlang in deze
commissie meer dan voortreffelijk werk geleverd. Ik kan erover oordelen, want al
spoedig was ik als gevolg van de gelegde contacten het vierde lid van deze
commissie. Lange tijd overigens de facto, doordat het ministerie geen uitbreiding
tot vier leden wenste, later ook de iure, toen een van de anderen zich wegens
pensionering terugtrok.
Het experiment kwam helaas net op een ongelukkig ogenblik. Eerder was het in
het verzuilde Nederland nooit werkelijk denkbaar geweest zo-
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iets als filosofie als schoolvak te introduceren: voor ‘philosophy’ als
levensbeschouwing was de dominee, was de pastoor de aangewezen man. Dat het
in andere landen heel anders lag, dat bijvoorbeeld in Frankrijk, het door Bakker zo
beminde land, filosofie een belangrijk verplicht eindexamenvak was, was tot
7
Nederland nauwelijks doorgedrongen. Maar helaas, toen het geestelijk klimaat rijp
was voor invoering van filosofie op de gymnasia en andere instellingen van
voortgezet onderwijs, was het financiële tij gekeerd. Het ministerie was wel bereid
om aan elke school die met een goed gefundeerd verzoek kwam om aan het
experiment te mogen deelnemen, de toestemming ertoe te verlenen, maar de
financiële armslag was nihil. Het gevolg hiervan is dat Bakkers troetelkind, het
filosofie-onderwijs op het V.W.O., nog steeds in de kinderschoenen staat. Slechts
een klein aantal scholen neemt aan het experiment deel, onder andere in Groningen.
Zou dat toeval zijn? En doordat ‘avondscholen’, volwassenenonderwijs, iets meer
armslag hadden, is op dit tijdstip het aantal scholen uit die kring groter dan uit het
‘reguliere’ onderwijs. Dat is beslist niet wat Reinout in de eerste plaats voor ogen
stond, hoe blij hij ook met elke uitbreiding was. Maar het ging hem tenslotte om het
bewaren van cultuur en culturele waarden juist bij de volgende generatie. Dit stipte
ik in het begin van dit levensbericht al aan. Filosofie is voor de politici een
onbelangrijke zaak, misschien wel zoals cultuur in het algemeen. In elk geval blijft
de normalisering van het experiment, dat wil zeggen het invoeren van filosofie als
een van de normale keuzevakken voor het eindexamen, ondanks vage beloften
8
nog steeds uit. Een experiment dat al meer dan vijftien jaar duurt is een vreemd
experiment. Duidelijke criteria voor het als gelukt beschouwen van het experiment
zijn er van hogerhand nooit geboden.
De filosofische betekenis van Reinout Bakker. Is hij niet meer dan een popularisator
geweest van de filosofische opvattingen van anderen? Dat zou al heel honorabel
zijn. Een blik op zijn bibliografie leert dat hij dit in elk geval óók is geweest. Dat past
ook bij de grondhouding van Bakker, zoals ik die heb trachten te schetsen. Een van
zijn bekendste boeken is het telkens herdrukte en bijgewerkte De geschiedenis van
het fenomenologische denken, dat in het jaar dat Bakker hoogleraar werd zijn eerste
druk beleefde. En dat is een heel grondig werk, dat de fenomenologie in een breed
historisch kader plaatst om vervolgens een heldere uiteenzetting te geven van de
gedachten van de grondlegger van de fenomenologie als wijsgerige richting, Edmund
Husserl, en van anderen, onder wie ook degenen die de
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fenomenologie ombogen in de richting van de existentie-filosofie (Heidegger),
respectievelijk het existentialisme (Sartre), alle aandacht krijgen. Dat de man een
apart hoofdstuk krijgt, die hem bijzonder sympathiek was, aan wie hij al in 1965 een
aparte monografie wijdde en die tegenwoordig als een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van deze stroming wordt beschouwd, M. Merleau-Ponty, spreekt
vanzelf. In latere drukken is een hoofdstuk over Levinas toegevoegd.
Een tamelijk willekeurig gekozen citaat uit dit boek moge illustreren hoezeer
Bakker tevens zelf aan het woord is (in de eerste druk p. 109, uit het begin van het
hoofdstuk over Max Scheler): ‘Voor velen betekent de term ‘filosofie’ een
abstract-theoretisch bezig-zijn met allerlei problemen, die de concrete werkelijkheid
van de gewone man niet of nauwelijks raken. Voor velen is filosoferen een niet au
sérieux te nemen tijdverdrijf. Dit is een ernstig misverstand, dat dan kan worden
opgeruimd, wanneer we leren inzien dat filosoferen een zaak is van de mens. Het
filosoferen is een persoonlijke aangelegenheid, een vragen en antwoorden van de
mens zelf. Filosoof-zijn is niet iets vrijblijvends, maar onze existentie is erbij
betrokken.’ Dit citaat zou gemakkelijk kunnen worden voortgezet. Hier blijkt ook al
dat Bakker in zijn filosoferen vooral bij de ethiek en de antropologie zal terechtkomen.
Hij zal dan ook de op dit ogenblik niet door allen gehuldigde opvatting blijven
verdedigen dat ethiek niet kan zonder een filosofische antropologie. Het gaat hem
om de mens en om diens zijn, diens handelen.
Als hij zijn monografie over Het anonieme denken: Foucault en het structuralisme
(1973) publiceert, dan is dat dan ook, zoals Struyker Boudier terecht opmerkt, ‘om
9
de existentieel-fenomenologische antropologie beter tot haar recht te doen komen’.
Inderdaad, Bakker had groot respect voor structuralistische denkers, Foucault in de
eerste plaats, en hij kon hun opvattingen ook niet veronachtzamen. Maar hij blijft
wezenlijk ‘modern’, dat wil zeggen gebonden aan het prestructuralistische filosoferen;
voor hem is het menselijke denken en doen niet anoniem, maar concreet persoonlijk.
Samenvattend, de filosoof Reinout Bakker filosofeerde met zijn hele
persoonlijkheid, was oprecht betrokken bij de grote problemen van de mens en
diens cultuur, meende ook dat er voor de mens een mogelijkheid (en dus een
verantwoordelijkheid) was om zelf zijn antwoorden te zoeken. In die richting kan
men ook het katholieke trekje zoeken dat Struyker Boudier in hem meent te ontwaren
(zie het slot van noot 7). De rusteloos-
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heid van een Sokrates, door Merleau-Ponty in zijn Lof der wijsbegeerte zo schitterend
weergegeven, was dan ook zijn groot voorbeeld. Dat hij een vertaling van
Merleau-Ponty's rede met deze veelzeggende titel heeft verzorgd, spreekt welhaast
vanzelf.
Na zijn emeritaat had hij nog vele plannen. Zo keerde hij terug tot zijn oude liefde,
de antieke wijsbegeerte. Een boekje met tekstfragmenten van de sofisten heeft hij
nog kunnen publiceren. Een onmiddellijk erna op stapel gezet werkje over
Xenophanes heeft zijn goede vriend Bernard Delfgaauw moeten voltooien. Maar
ook al is hij voor de huidige verhoudingen niet echt oud geworden, hij heeft een rijk
en werkzaam leven gehad.
Hij is kenmerkend genoeg tijdens een vakantiereis door Spanje gestorven, eigenlijk
niet onverwacht, maar het is toch door zijn vele vrienden als een schok ervaren.
Dat was op 25 maart 1987. Hij werd op 2 april onder overweldigende belangstelling
in Peize, waar hij en Gemmy waren gaan wonen, begraven. De Dienst der
Gedachtenis in de naburige dorpskerk was indrukwekkend. Zovelen waren van
heinde en verre gekomen. Blijkbaar had Reinout Bakker voor zeer velen veel
10
betekend.
M.F. FRESCO
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Voornaamste geschriften
Voor bibliografische gegevens zie men de in noot 1 genoemde Studia in honorem
Reinout Bakker, p. 159-164.

Aanvullingen:
Kan de wijsgerige antropologie nog bestaan? Afscheidscollege, opgenomen in
Studia in honorem Reinout Bakker (red. Bernard Delfgaauw, Huib Hubbeling en
Willem Smith), Groningen 1984, p. 147-158.
Bibliografie in o.c., p. 165-167.
De mens, maat van alle dingen: Fragmenten uit de Griekse sofistiek, ingeleid,
vertaald en geannoteerd door prof. dr. R. Bakker. Kampen 1986.
Xenophanes van Colophon, Tegen de fabels van weleer. Fragmenten van de
dichter-filosoof, ingeleid, vertaald en toegelicht door R. Bakker en B. Delfgaauw.
Kampen 1987. (Bij Bakkers overlijden onvoltooid, door Delfgaauw voltooid en
persklaar gemaakt.)
Filosofie en wetenschap. Kampen 1987. (Herdruk van Bakkers intreerede en van
zijn afscheidscollege, uitgegeven en ingeleid door B. Delfgaauw.)
(Bovendien is er nog een herdruk verschenen van: Merleau-Ponty, Voorwoord
tot de fenomenologie van de waarneming. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door
dr. R. Bakker. Kampen 1986.)

Eindnoten:
1 Het inleidende gedeelte van dit levensbericht vertoont enige aanrakingspunten met het begin
van mijn bijdrage aan Reinouts afscheidsbundel Studia in honorem Reinout Bakker (red. B.
Delfgaauw e.a., Groningen 1984), getiteld Filosofie in je bagage, p.3-13.
2 Geciteerd door H. ten Have in de in noot 1 genoemde feestbundel, p.134.
3 Met name Inleiding tot de wijsbegeerte in christelijk perspectief, door R. Bakker, A.G.M. van
Melsen en C.A. van Peursen, Kampen 1982.
4 In de autobiografische notitie in de reeds genoemde feestbundel, p.165.
5 Filosofie werd en wordt vaak als een ‘geesteswetenschap’ beschouwd. Dat is strikt genomen
onjuist, maar het verklaart deze gang van zaken en deze wordt er omgekeerd ook weer door
verklaard. Dat men onvoldoende begrijpt hoezeer ook de exacte vakken in nauwe relatie staan
met de filosofie, is er waarschijnlijk mede debet aan dat de gedachte van een Centrale
Interfaculteit met minstens filosofie wel een voortreffelijke, maar tot mislukking gedoemde
gedachte van de wetgever is geweest; in de ongeveer twintig jaar van haar bestaan als Centrale
Interfaculteit heeft de huidige faculteit der wijsbegeerte die centrale plaats nooit kunnen veroveren,
soms ook te weinig nagestreefd, maar dat heeft Reinout wel.
6 Wijsgerig Perspectief XI, 2. Zie noot 5 bij mijn artikel in de in noot 1 genoemde feestbundel; voor
verdere gegevens zie men eveneens deze noten, bijvoorbeeld noot 4 voor Schavemakers
enquête.
7 Ook in Frankrijk is de positie van de filosofie tegenwoordig niet onbetwist, wat Reinout zeker als
een kwalijk symptoom zou hebben beschouwd, maar in een land als Zweden is wijsbegeerte
als schoolvak juist in opkomst. Ik heb elders wel de hypothese geopperd dat in katholieke tradities
filosofie veel vanzelfsprekender was dan in oorspronkelijk protestantse landen. Voor de
argumenten zie men elders. Het interessante hierbij is dat Reinout Bakker, de protestant, wel
verwantschap met het katholieke denken is toegekend. Zie de bijdrage van Struyker Boudier in
de feestbundel, p. 15 e.v.
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8 De kogel is nu echter door de kerk: eind 1990 komt de erkenning van filosofie als regulier
examenvak.
9 In de feestbundel p. 18. Ik corrigeer stilzwijgend een storende drukfout.
10 Te veel familieleden en vrienden van Reinout hebben mij inlichtingen verstrekt dan dat ik iemand
met name zou willen noemen. Mijn dank voor hun onmisbare hulp is er niet minder om.
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Hendrik Gerlach
Nijmegen 6 oktober 1920 - 's-Gravenhage 4 juli 1986
Recht te doen aan de persoonlijkheid van een ander is een eerste vereiste, als men
zich tot het schrijven van een levensbericht zet. Nu ik mij Hendrik Gerlach voor ogen
houd, zoals ik hem sedert het najaar van 1970, dus in zijn laatste levensjaren heb
gekend, lijkt dit voor hem bij uitstek te gelden, omdat zijn levensinstelling er zo sterk
op gericht was zijn medemensen recht te doen. Levensloop en levensinstelling
hebben bij hem naar mijn inzicht in een wel heel markante wisselwerking gestaan.
Hendrik Gerlach werd te Nijmegen geboren uit een Nederlandse vader en een
Duitse moeder. De vader Arnoud Gerlach was directeur van de firma Gerlach en
Co., een internationaal expeditiebedrijf. De moeder Anna Martha M.E. Russell,
geboortig uit Bentheim uit een familie die van Britse afkomst was, was bijna twintig
jaar jonger dan haar man. Er was nog een opvallend verschil tussen de beide
echtelieden: de vader was protestant, de moeder katholiek. Het vermoeden ligt voor
de hand, dat de kinderen uit dit huwelijk tolerantie op religieus gebied, respect voor
anderer levensovertuiging als iets vanzelfsprekends hebben meegekregen.
Katholiek opgevoed overeenkomstig de regel die destijds voor kinderen uit een
gemengd huwelijk gold, behaalde de jonge Gerlach in 1939 het einddiploma
gymnasium aan het Aloysiuscollege van de paters jezuïeten te 's-Gravenhage.
Vervolgens begon hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden aan de rechtenstudie, nadat
kort tevoren de Duitse inval in Polen de Tweede Wereldoorlog had ontketend. Deze
1
oorlog heeft in Gerlachs leven een zeer belangrijke plaats ingenomen.
Om te beginnen werd zijn studie van februari tot half mei 1940 door een periode
van militaire dienst onderbroken. Teruggekeerd in de collegebanken na de capitulatie
van Nederland slaagde Gerlach erin in 1941 het kandidaatsexamen met goed gevolg
af te leggen, kort voor de sluiting van de Leidse universiteit. Verder studeren aan
een andere universiteit werd voor hem onmogelijk, toen hij weigerde de
loyaliteitsverklaring te ondertekenen, die de bezettende macht van de Nederlandse
studenten verlangde. Wat nu? Ondergedoken besloot Gerlach samen met drie
vrienden, medestudenten, in het voorjaar van 1943 tot een hachelijke onderneming:
een poging via België en Frankrijk Zwitserland en van daaruit Engeland te bereiken.
Eenmaal in Engeland was het
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hun bedoeling tegen de Duitse overweldiger ten strijde te trekken.
Tegen het eind van mei vertrokken, bereikte het viertal in de vroege ochtend van
1 juni na een nachtelijke bergtocht Nyon aan het Meer van Genève. Met vreugde
werd hier de lucht van het vrije, veilige Zwitserland ingeademd, maar de opvang
was anders dan gehoopt en voorzien. Toen de vier hun opwachting maakten bij de
Nederlandse militaire attaché in Bern, de generaal-majoor A.G. van Tricht, gaf deze
hun te kennen, dat van een spoedig vertrek naar Engeland om verschillende,
plausibel klinkende redenen geen sprake kon zijn. Ze zouden geduld moeten
betrachten. Als tijdelijke verblijfplaats werd hun een interneringskamp bij Les
Verrières in de Zwitserse Jura toegewezen, dat voor Nederlandse vluchtelingen, in
meerderheid joodse landgenoten, was ingericht. De solidariteit in dit kamp was
opvallend hecht. Zo werkten de joodse geïnterneerden eraan mee, dat Gerlach in
hun kampraad werd gekozen.
In het kamp is Gerlach bevriend geraakt met Rudolf Abas, opgevoed in het
Nederlands-Israëlitisch Weeshuis te Amsterdam, iets ouder dan hijzelf. Daar een
uitzichtloos wachten hun tegenstond, vatten beiden het plan op uit te breken.
Ondanks alle risico's daaraan verbonden wilden ze een poging doen op eigen kracht
Engeland te bereiken. Rudolf Abas putte moed en vertrouwen uit zijn uiterlijk, dat
geen typisch joodse trekken had. Alle bedenkingen die zijn vriend op grond van zijn
jood-zijn opperde, wees hij af. Gerlach van zijn kant wees een aanbod van het
Nederlandse consulaat af om naar keuze in Genève of Fribourg te gaan studeren.
Toen het bericht van Mussolini's val op 25 juli 1943 eenmaal tot hen doorgedrongen
was, zagen beiden hierin het sein om in actie te komen. Ze wilden nu de kans
aangrijpen om zich bij de geallieerde troepen in Italië aan te sluiten, die naar hun
idee in snel tempo naar het noorden zouden oprukken. Hoezeer zij zich hierin
misrekend hadden, zou het vervolg leren.
Gerlach heeft zelf de verdere lijdensweg in het verslag van zijn
oorlogsbelevenissen zo treffend geschetst, dat voorrang voor zijn eigen woorden
2
nu geboden lijkt.
‘Met de hulp van Joodse vrienden bij de kampadministratie verlieten wij beiden
begin augustus met vervalste verlofpassen Les Verrières en begaven ons per trein
naar Lugano; na enige dagen van verkenning - er werd met honden gepatrouilleerd
- slaagden wij erin aan de overkant van het meer clandestien de bergachtige
Zwitsers-Italiaanse grens te passeren. Tegen de avond al werden wij in het plaatsje
Lanzo d'Intelvi op weg naar
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een contactadres [...] door een patrouille carabinieri wegens het ontbreken van
‘documenti’ gearresteerd en via een kleinere gevangenis na een week overgebracht
naar de stadsgevangenis van Como. Wij bleven ondanks honger, vervuiling, luizen
en ziekte vervuld van optimisme: de gevangenisdirecteur en de politieautoriteiten
[...] verzekerden ons vriendelijk dat wij spoedig naar een Italiaans werkkamp (geen
strafkamp) zouden worden overgebracht, waar wij rustig de komst van de
geallieerden konden afwachten. In (te) goed vertrouwen gaven wij hun
waarheidsgetrouw onze personalia en het doel van onze komst naar Italië op,
waarvan de Gestapo later een dankbaar gebruik zou maken. [...]
De komst van S.S.-eenheden, die in een bliksemactie de veel sterkere Italiaanse
strijdkrachten ontwapenden (wij waren ooggetuigen) en eind september ook de
gevangenis van Como onder controle hadden, veranderde ook voor ons de situatie
volkomen. Wij werden spoedig daarop, zonder dat er nog een Italiaan bij te pas
kwam, door leden van de Waffen-S.S., die ons correct behandelden, naar Verona
gereden en daar opgesloten in een door de Italianen kennelijk in paniek verlaten
kazerne', die onderdak bleek te bieden aan een twintigtal Britse krijgsgevangenen.
‘De volgende ochtend brachten zij ons zonder naar persoonsbewijzen te vragen,
maar ons met automatische pistolen nauwlettend bewakend, per vrachtauto naar
de Brennerpas; van daaruit vertrokken wij per trein met dezelfde groep gevangenen,
maar nu onder Wehrmacht-bewaking naar een stalag bij München [...].’ Een
geslaagde ontsnapping uit de trein was van korte duur. Na aangehouden te zijn
werden de vrienden ‘naar de Polizeigefängnis te Innsbruck overgebracht, waar wij
volgens afspraak valse Nederlandse namen en adressen opgaven. Helaas werden
wij opzettelijk streng gescheiden gehouden en in verschillende cellen opgesloten.
Spoedig begonnen de met grote tussenpozen gehouden en weinig talrijke
Gestapo-verhoren, die, wat mij betreft, correct en zonder enige geweldpleging van
de kant van mijn Sachbearbeiter verliepen.’
Nieuwjaarsdag 1944 hield een keer ten kwade in: ‘de Gestapo wist, zoals mijn
Sachbearbeiter me de vorige dag triomfantelijk en tot in details had verteld, nu
eindelijk precies en volledig wie en wat wij waren en ook, het allerergste, dat Rudi
Abas van Joodse afkomst was. Ik vermoed nog steeds dat zij hun inderdaad exact
kloppende gegevens [...] behalve uit Como en Nederland ook uit Zwitserland hebben
gekregen, waar de Gestapo, zoals mijn Sachbearbeiter me verzekerde, over
uitstekende informatiebronnen beschikte. Of was dat bluf?’
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Gerlach slaagde er nog in zijn vriend op de hoogte te stellen. ‘Op 1 januari 1944
wist ik tijdens de maandelijkse douche-beurt heimelijk weg te komen en in grote
haast zijn celdeur te bereiken [...] de kreet van ontzetting van mijn vriend Rudi, die
op dat moment gevoeld moet hebben wat hem te wachten stond, was het laatste
levensteken dat ik van hem vernomen heb [...].’ Alle nasporingen na afloop van de
oorlog ondernomen leverden ‘pas in juli 1946 een uiterst triest bericht op: de
schriftelijke mededeling van het Afwikkelingsbureau Concentratiekampen van het
Nederlandse Rode Kruis, dat Rudolf Abas, geboren 17 juli 1918 te Amsterdam, op
16 mei 1944 in het concentratiekamp Dachau was overleden.’
Zelf zag Gerlach zich ‘in 1944 via gevangenissen in München en Potsdam
overgebracht naar de beruchte Berlijnse strafgevangenis Plötzensee, waar toen al
vele terechtstellingen plaatsvonden, ook en vooral van politieke gevangenen. [...]
Afgezien van de uiterst schriele voedselvoorziening was, voor zover ik kan oordelen,
de behandeling van de gevangenen in Plötzensee in het algemeen correct en zelfs
rechtvaardig. Ondanks de steeds moeilijker omstandigheden (bombardementen)
werd zo regelmatig mogelijk gelucht, gedoucht, geknipt en post rondgedeeld. Ik
mocht twee keer per maand naar Nederland schrijven en onbeperkt post ontvangen.
Na de oorlog bleek alles, uiteraard gecensureerd, te zijn aangekomen.’ Contact met
lotgenoten was er in Plötzensee ruimschoots: ‘De voor één persoon bedoelde cellen
werden vrijwel constant door meerdere gevangenen gedeeld, waardoor ik met heel
wat nationaliteiten en lotgevallen vertrouwd raakte. Voor het eerst in de oorlog leerde
ik van nabij ‘goede’ Duitsers kennen, aan wie ik met sympathie en bewondering
terugdenk.’
Nog in Innsbruck had Gerlach een Anklageschrift ontvangen, waaruit bleek dat
de Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof te Berlijn een proces tegen hem wenste
aan te spannen wegens Feindbegünstigung (Par.91b StG B). In Plötzensee bevond
Gerlach zich derhalve in Untersuchungshaft. Dat deze veel langer duurde dan
voorzien, kwam - zoals hij later mocht vernemen - door een competentiestrijd tussen
het Volksgericht en het Kriegsgericht. Ten slotte werd de beslissende zitting van
het Volksgerichtshof, 4. Senat 4 januari 1945 gehouden. ‘Ondanks de aanvankelijk
felle aanvallen van de Oberstaatsanwalt, de scherpe, maar niet vijandige
ondervraging van de rechters en mijn door hen als ‘sehr freimütig’ betitelde
antwoorden en tegenwerpingen [...] werd ik tot mijn verbijstering onder doodse stilte
van de zaal vrijgesproken.’ De motivering van het
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vonnis is Gerlach ontgaan. Hij heeft het later nooit op schrift gekregen.
De opzienbarende vrijspraak hield niet in, dat Gerlach nu werd vrijgelaten. Zijn
Untersuchungshaft ging in Schutzhaft over. ‘Enige weken later werd ik dan ook van
Plötzensee overgebracht naar de sombere overvolle kelders van de
Gestapo-Haftgefängnis in de Grosse Hamburgerstrasse nr.26 in het centrum van
Berlijn. [...] Het was een inferno, vergeleken met de behandeling, rust, regelmaat,
orde en hygiëne die ik in Plötzensee gewend was. In de stinkende halfverlichte
kelderruimten, waarin zich ijzeren kooien met gevaarlijke of extra strafbaar geachte
gevangenen bevonden en uitgehongerden - wie durft hen te beschuldigen? - elkaars
armzalige voedselrantsoenen trachtten te stelen, heerste een chaos, waarin alleen
door de vuisten, knuppels en zwepen van de kapo's en de dreigende pistolen van
S.S.-bewakers af en toe enige orde kon worden gebracht. Allerlei soorten gevangenen
uit tal van landen (ik sprak een Perzische diplomaat) zochten hier om begrijpelijke
redenen zoveel mogelijk contact met landgenoten. Zelf ontmoette ik voor het eerst
weer Nederlanders, van wie ik echter niet kon nagaan of zij politieke gevangenen
waren. [...]
Af en toe verscheen bij de ingang van onze kelder een zogenaamde controlerend
geneesheer in S.S.-uniform (rang Obersturmführer), die onverstoorbaar glimlachend
bij de deur bleef staan, maar voor zover ik kon waarnemen, geen medische
assistentie verleende. Op zekere dag liet hij mij komen en informeerde vriendelijk
naar mijn nationaliteit, beroep en gezondheidstoestand. Ik toonde hem een door
hongeroedeem ontstane zwerende wond aan de rechtervoet, die mij het lopen
steeds meer bemoeilijkte. Hij zweeg en liet mij vertrekken, maar na enige uren werd
ik gepromoveerd tot een soort hulp-Kalfaktor met iets meer voedsel en een
afzonderlijk slaapvertrek, dat ik met enige Kalfaktoren [...] deelde. Ik kreeg licht,
maar verleidelijk werk opgedragen: het assisteren bij een zo eerlijk mogelijke
verdeling van de voor alle gevangenen per dag beschikbaar gestelde uiterst karige
voedselvoorraden. [...]
Tot mijn stomme verbazing werd ik op 23 februari 1945 naar het in dezelfde straat
gelegen St. Hedwig-Krankenhaus getransporteerd. Ik kwam daar als volwaardig
patiënt en als enige buitenlander in een ziekenzaal te liggen van de aangrenzende
dépendance, een als comfortabel noodhospitaal ingerichte vroegere Joodse school.
Deze voor mij paradijsachtige toestand had ik kennelijk te danken aan
bovengenoemde Obersturmführer, die tegelijkertijd als chef de clinique van dit
befaamde Rooms-katholieke
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ziekenhuis bleek te fungeren. Reeds de volgende ochtend stond hij met zijn bekende
glimlach voor mijn bed. Ik kreeg röntgenbestraling, medicamenten en behalve de
gewone ziekenhuiskost nog extra versterkend voedsel. Hoogstwaarschijnlijk - wie
zal het zeggen? - heeft hij mijn leven gered. En misschien ook dat van andere
politieke gevangenen. [...]
Waarom deed deze S.S.-arts, niet zonder gevaar voor zichzelf, zoveel moeite om
een of twee of zelfs meer van die vervloekte ‘Feinde des Reichs und des Führers’
te laten overleven? Het antwoord schijnt voor de hand te liggen: in 1946 ontving ik
een verzoek van hem als getuige à décharge te willen optreden in zijn
denazificatieproces, terwijl de betrokken rechtbank mij om inlichtingen vroeg. Ik heb
naar waarheid trachten te antwoorden en daarom toch ook de mogelijkheid van
meer positieve motieven als gewetenswroeging niet uitgesloten. Wie zal een mens
doorgronden?
Zo maakte ik, als betrekkelijk vrij man, te midden van Duitse burgers in het centrum
van de hoofdstad de laatste maanden van het Derde Rijk mee, zij het vanuit de
beperkte blik van een bedlegerige ziekenhuispatiënt. [...]
De laatste week voor de capitulatie nam het aantal patiënten aanzienlijk toe:
enerzijds kerngezonde mannen (kennelijk geprotegeerd), anderzijds zwaargewonde
jongens van de Hitlerjugend, 13 of 14 jaar oud, die in Volkssturm-verband op
misdadig bevel Berlijn hadden moeten helpen verdedigen... Als door een wonder
werd het grote ziekenhuiscomplex gespaard, niet alleen voor ongevallen en ernstige
beschadigingen door de nu dag en nacht vrijwel onophoudelijk plaatsvindende
luchtaanvallen en, sinds eind april, de tank- en artilleriebeschieting van de langzaam
onder hevige gevechten naar het centrum oprukkende Russen, maar ook voor
doodslag, mishandelingen en verkrachtingen door Russische stoottroepen (zij namen
genoegen met polshorloges). Een humane Russische commandant had trouwens
onmiddellijk waarschuwingen voor typhus en cholera op de buitenmuren en hekken
van het ziekenhuis laten bevestigen. Misschien ook uit religieuze overwegingen:
volgens betrouwbare zegslieden was de ziekenhuiskapel de eerste dagen na de
capitulatie volgestroomd met dankbare Sowjet-officieren.
Toen op 1 mei het oorlogsgeweld qua geluidssterkte duidelijk afnam en geruchten
over een spoedige capitulatie begonnen te circuleren, kon ik me niet meer
bedwingen; ik strompelde met krukken de trappen naar een hooggelegen platform
van ons gebouw op, waar mij een huiveringwekkend, maar grandioos schouwspel
wachtte: het in vuurgloed en rookwol-
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ken gehulde centrum van Berlijn en het later beroemd geworden moment van het
plaatsen van de Sowjet-vlag op het Rijksdaggebouw. Zouden er meer Nederlanders
geweest zijn, die daarvan ooggetuige hebben mogen zijn? [...] Op dit unieke moment
in mijn leven ontbrak de tragikomische noot niet: door gedachten en gevoelens
overmand kreeg ik bijna te laat in de gaten, dat Wehrwolf-fanatici en/of Russen, die
met elkaar nog op de daken slag leverden, mij onder (geweer-)vuur hadden
genomen. Een lage muur rondom het platform maakte het mij gelukkig mogelijk op
de buik kruipend ongedeerd de trap weer te bereiken. De volgende dag, toen de
capitulatie een feit bleek, ging ik moeizaam lopend de straat op, om de rechterarm
een rood-wit-blauwe band, die een vriendelijke verpleegster voor mij had gemaakt.
Ik belandde zeer spoedig in een, ondanks de vele puinhopen en de doordringende
brand- en lijkenlucht uitgelaten juichend en dansend groepje jonge Russische
soldaten, die mijn ‘Gollanski’ schenen te begrijpen - geen Duitser durfde zich
trouwens te laten zien -, mij stralend toeriepen ‘Woina iesstt ferrrtiekk... Hiettlerrr
iesst kapoett...’ en mij daarna broederlijk omhelsden en onthaalden op
veldkeukengoulash en sterke drank. Ik had me in jaren niet zo gelukkig gevoeld.
[...]
Gedurende twee en een halve maand na de capitulatie hoorde ik, ondanks enige
eigen pogingen tot contact, taal noch teken uit Nederland of van enige Nederlandse
instantie in Berlijn. Een voor mij nogal beschamende situatie, daar andere mij
bekende buitenlandse ex-politieke gevangenen inmiddels, soms zelfs per vliegtuig,
vanuit Berlijn waren gerepatrieerd. Het ontbrak dan ook niet aan goedaardig
spottende opmerkingen van Duitse patiënten, dat mijn regering kennelijk geen haast
maakte mij op te halen. Later vernam ik van ‘welingelichte zijde’ in Den Haag, dat
een prestige-kwestie de komst van een Rode Kruis-missie naar Berlijn aanzienlijk
had vertraagd. Ik heb er nooit behoefte aan gevoeld dat bericht te verifiëren. Ook
omdat ik, toen ik eindelijk op 16 juli vanuit het gastvrije St. Hedwig-Krankenhaus
via een of andere buitenlandse organisatie naar een ‘verzamelkamp’ buiten Berlijn
werd gebracht, daar een vrij groot aantal ex-politieke gevangenen van Nederlandse
nationaliteit, vooral uit Sachsenhausen en Buchenwald aantrof, dat kennelijk ook
niet eerder gerepatriëerd had kunnen worden. Onder hen bevond zich Bischoff van
Heemskerck, de latere eerste stalmeester van H.M., die - voor mij een indrukwekkend
feit - al vanaf 1942 concentratiekampgevangene was geweest. Met een Britse
colonne vrachtauto's werden wij, uitstekend ver-
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zorgd, in etappes naar Nederland gebracht, waar ik op 20 juli in het ouderlijk huis
terugkeerde.’
Gerlachs ervaringen in oorlogstijd hebben zijn persoonlijkheid gevormd, zijn
verdere levensloop beslissend beïnvloed. Op zijn thuiskomst volgde een korte
rustperiode, waarin zijn gezondheid zich volledig kon herstellen. Toen hij in 1948
zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit te Leiden had voltooid en zijn eerste
betrekking bij het Nationaal Bureau voor Kinderbescherming te 's-Gravenhage had
aanvaard, was hem dit niet genoeg. Nauw betrokken als hij zich in de oorlogsjaren
had gevoeld bij de machtsontplooiing en de ondergang van het Derde Rijk, was bij
hem een diepe belangstelling voor de geschiedenis ontwaakt. Dank zij de steun
van dr. H.A. Enno van Gelder, die als zijn mentor optrad aan de School voor Taalen Letterkunde te 's-Gravenhage, wist hij in 1950 de M.O.-akte geschiedenis te
behalen. Het jaar daarop viel hem de benoeming ten deel tot leraar geschiedenis
en staatsinrichting aan het Haagse Maerlant-lyceum.
Had Gerlach met deze aanstelling op dertigjarige leeftijd zijn definitieve plaats in
de maatschappij bereikt, hij had toen tevens in Martine Angèle de Bruyn voorgoed
zijn levensgezellin gevonden. Het huwelijk, dat 17 november 1948 voor de wet
gesloten werd, zou met vier kinderen, een dochter en drie zoons, worden gezegend.
Ter wille van de bruid werd het huwelijk in januari 1949 volgens katholiek gebruik
kerkelijk bevestigd. Gerlach zelf had zijn houvast in het katholieke geloof verloren.
Bevrediging zocht en vond hij in de vrijmetselarij.
Als leraar is Gerlach aan het Maerlant-lyceum verbonden geweest van 1951 tot
het eind van 1982, als conrector van 1965 tot 1971. Bovendien heeft hij van 1970
tot 1982 staatsinrichting gedoceerd in de historische sectie van de eerder genoemde
School voor Taal- en Letterkunde. Al heb ik zijn leraarsactiviteiten niet van nabij
mogen meemaken, het is mij wel duidelijk geworden dat het leraarschap voor Gerlach
al het gewicht van een roeping heeft gehad. Hij heeft zich beijverd de leerlingen van
zijn lyceum op basis van de hem toevertrouwde vakken - bij geschiedenis en
staatsinrichting sloot zich nog de wijsgerige propaedeuse aan - de hoge morele
waarden bij te brengen die aan geallieerde kant de inzet van de Tweede
Wereldoorlog hebben uitgemaakt: de geestelijke vrijheid en het respect voor de
medemens binnen een democratisch staatsbestel. Het lijdt voor mij geen twijfel, dat
Gerlach door deze waarden zelf steeds hoog te houden menige leerling ten goede
heeft kunnen beïnvloeden. Kenmer-
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kend voor hem was zijn natuurlijk overwicht op anderen. De huidige rector van het
Maerlant-lyceum getuigde bij zijn verscheiden van zijn doordacht oordeel, waardoor
velen zich in netelige kwesties lieten leiden.
Naast zijn leraarschap heeft Gerlach zich voor verscheidene nevenfuncties ingezet.
Bij de firma Gerlach en Co. is hij niet alleen commissaris geweest, hij heeft door de
ziekte van een broer in 1955 bovendien de leiding van dit internationale
expeditiebedrijf op zich moeten nemen. Vermelding verdienen voorts het secretariaat
van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage dat hij heeft
bekleed, en zijn aandeel in het bestuur van de Vereniging van Vrienden van de
Koninklijke Bibliotheek.
Als auteur is Gerlachs naam onverbrekelijk verbonden aan het proefschrift waarop
hij in 1965 aan de Rijksuniversiteit te Leiden met prof. mr. J.V. Rijpperda Wierdsma
als promotor de doctorstitel cum laude heeft behaald. Voor het door hem gekozen
onderwerp - het proces tegen Oldenbarnevelt en de ‘Maximen in den Staet’ - bezat
hij de vereiste kennis zowel op historisch als op juridisch gebied. Zijn dissertatie
heeft duidelijk de strekking Oldenbarnevelt, die als groot man zijn staatkundige
opvattingen en activiteiten met de dood heeft moeten bekopen, in geschiedkundig
perspectief te rehabiliteren. Dat Gerlachs visie op zijn hoofdfiguur noodzakelijkerwijze
subjectief is, zag hij zelf in en het doet aan zijn verdiensten niet af. Met deze studie
heeft hij zijn wetenschappelijke reputatie eens voor al gevestigd.
Buiten zijn proefschrift is Gerlachs oeuvre beperkt gebleven, doordat hij voorrang
moest geven aan de verplichtingen die uit zijn leraarschap voortvloeiden. Dank zij
de roep die van zijn dissertatie uitging, zag Gerlach zich een plaats ingeruimd onder
de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bovendien werd hij
opgenomen in het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage, waar ik hem in het
najaar van 1970 leerde kennen toen ik daar zelf mijn intrede deed. Gaarne gedenk
ik hier de welverzorgde voordrachten die hij voor het gezelschap placht te houden.
Het voorzitterschap, dat hij sedert 1976 bekleedde, ging hem uitnemend af. Helaas
had Gerlach meer en meer te kampen met een tanende gezondheid. Zijn hart, dat
te wensen overliet, noodzaakte hem tegen het eind van 1982 zijn leraarsbetrekking
voortijdig op te geven. Leek zijn toestand, zolang hij zich in acht nam, niet direct
zorgwekkend, ten slotte kwam hij voor drie ernstige operaties te staan. Na de laatste
werd al spoedig duidelijk dat de woekerende kwaal die zijn lichaam had aangetast,
zich
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al te ver had uitgezaaid. Zo heeft Gerlach in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag,
op vrijdag 4 juli 1986 afscheid van het aardse leven moeten nemen.
Bij een terugblik op zijn leven lijkt het passend een zin uit Gerlachs proefschrift
aan te halen: ‘Bovenal is het de trouw aan de eigen en publieke zaak met de daaraan
verbonden idealen, die ik in Oldenbarnevelt bewonder en bemin.’ Geheel onbedoeld
heeft Gerlach zichzelf met deze woorden voor ons getekend. Immers ook zelf droeg
hij onverbloemd het kenmerk van trouw aan de eigen zaak, zijn gezin, en aan de
publieke zaak, zijn maatschappelijke inzet, met de hoge idealen hier onverbrekelijk
aan verbonden. Zulke mensen zijn in deze wereld niet al te talrijk. Achteraf mogen
we het een voorrecht achten hen te hebben gekend.
J. FOX

Voornaamste geschriften
Het proces tegen Oldenbarnevelt en de ‘Maximen in den Staet’. Proefschrift Leiden.
Haarlem 1965.
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het
Maerlant-lyceum, voorheen tweede Gymnasium te 's-Gravenhage 1917-1967, onder
redactie van dr. Th. H. d'Angremond en dr. H. Gerlach. (De tweede redacteur
beschreef hierin de geschiedenis van de school van 1947 tot 1967 [p.21-43]. Verder
publiceerde hij in dit gedenkboek zijn interview met de gewezen scheikundeleraar
dr. H. Ph. Baudet, onder de titel Over scheikunde gesproken... [p.72-74].)
De grondvesting van de Nederlandse vrijmetselarij te 's-Gravenhage. In Driekwart
eeuw hirtorisch leven in Den Haag, 's-Gravenhage 1975, p.87-103.
Het politieke en religieuze leven in noord en zuid: Het bestand in de Noordelijke
Nederlanden 1609-1621. In Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VI,
Haarlem 1979, p.298-314.
Enkele artikelen verschenen in Thoth, Tijdschrift voor Vrijmetselaren, kunnen
hieraan volgens mededeling van de heer J.A. Verhage worden toegevoegd. Dit
tijdschrift is echter niet in openbare bibliotheken te raadplegen.

Eindnoten:
1 Gerlach is ertoe gekomen zijn oorlogsherinneringen 2 mei 1983 vast te leggen in een uitvoerige
brief aan prof. dr. L. de Jong. Bijzonder dankbaar ben ik mevrouw M.A. Gerlach-de Bruyn, dat
ik van deze waardevolle gegevens gebruik heb mogen maken, trouwens ook voor andere
inlichtingen die aan dit levensbericht ten goede zijn gekomen.
2 Spijtig genoeg kon van een volledige publikatie van Gerlachs verslag in het kader van deze
levensschets uiteraard geen sprake zijn. Aan de inkorting heeft de redactie van het Jaarboek
zelf de laatste hand gelegd.
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Adolph Frederik Kamp
Roosendaal 19 april 1905 - Bergen (N.H.) 1 juni 1986
Aan zijn geboorteplaats had hij nauwelijks een herinnering overgehouden. Zijn
vader, inspecteur van de Rijksbelastingen, kreeg snel opeenvolgende standplaatsen.
Hij begon in de grensplaats Roosendaal en daar werd Adolph Frederik Kamp
geboren. Dolph werd zijn roepnaam. Aan het einde van de lagere school werd
duidelijk, dat gymnasium alfa voor hem de aangewezen vooropleiding zou zijn. Hij
bezocht niet minder dan drie gymnasia, te Maastricht, Utrecht en Nijmegen. De
middelbare school doorliep hij, ondanks dat hinderlijke verhuizen, binnen een
redelijke tijd. Hij wilde in het voetspoor van de door hem zo vereerde grootvader
theologie in Leiden gaan studeren. Na zijn propaedeuse hield hij de godgeleerdheid
evenwel voor gezien en voegde zich in de faculteit der rechten. Zijn grootvader was
van 1892 tot zijn emeritaat in 1910 hervormd predikant te Zwolle geweest. Volgens
de overlevering een zachtmoedig en oprecht vrijzinnig mens. Een boekwerkje over
de Zwolse Hervormde Gemeente van die jaren draagt een titel die tevens een
karakteristiek is: ‘Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid’.
Daar voelde de grootvader zich thuis, zo heeft de kleinzoon ook getracht door het
leven te gaan. Het evangelie heeft in Dolph Kamp diepere sporen getrokken dan
de meesten die hem kenden vermoedden. Hij was intens gelovig, maar wilde niet
al te zeer bij een streng georganiseerde vorm van geloven betrokken zijn. Daarvoor
was hij te individualistisch.
De samenleving trok hem en waar hij die tegenkwam wilde hij er mede vorm aan
geven. In bestuurlijke zin deed hij dat op een bekwame en zorgvuldige wijze, maar
hij was liever dirigent of solist dan strijker of blazer in het orkest. Was het daarom
dat hij de theologische studie opgaf? Hij zei: ‘Iedere zondag over God praten en
dan Dolph Kamp wegcijferen leek mij wel een erg zware opgaaf. Toen ik vernam
dat een predikant minstens eenmaal per maand met de kerkeraad moet vergaderen
sloeg mij de schrik om het hart.’
In het studiejaar 1926/1927 stapte hij naar de rechtsgeleerdheid over. Drie jaar
later deed hij zijn doctoraalexamen. Zijn bijdragen in het studentenblad Virtus bleven
niet onopgemerkt. In 1930 bundelde hij ze in Leidsche notities. Hij kreeg uitstekende
recensies en ze trokken zozeer de aandacht dat het Algemeen Handelsblad hem
in dat jaar tot redacteur buiten-
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land benoemde. In 1928 volgde hij een trimester journalistiek in Heidelberg. Daar
leerde hij zijn eerste vrouw, Wera Neubecker, kennen. De journalistiek trok hem en
in zekere zin zou hij die blijvend beoefenen, geheel onafhankelijk en op een hoog
niveau. De gedenkboeken geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
van de Technische Hogeschool, voor de honderdjarige Billiton-maatschappij met
de aardige titel De standvastige tinnen soldaat en bij de viering van honderdvijftig
jaar Nederlandsche Bank, ‘'s Konings oudtse dogter’, werden ook buiten de kring
van vierders en herdenkers gelezen. Kamp stond erop dat ze in prachtband werden
uitgegeven. Hij ging er terecht van uit dat instellingen die een rijke geschiedenis
achter de rug hadden en daarenboven geld hadden overgehouden, voor een
waardige herdenking flink in de buidel moesten tasten. Zijn eigenlijke literaire werk
had voorrang boven het schrijven van deze boeken, zijn belangrijkste
literair-historische werk kwam pas daarna.
Journalistiek bedrijven in georganiseerd verband lag hem niet, hij wilde besturen.
Zijn intelligentie en intuïtie zeiden hem dat hij onderaan de ladder moest beginnen,
maar dat het wel een ladder van een opvallend model moest zijn. Hij solliciteerde
naar de functie van secretaris bij het Openbaar Lichaam de Wieringermeer. De
inpoldering werd in 1930 voltooid, in dat jaar ging Kamp er aan de slag. Hij wist dat
veel bestuurlijke ogen op de ontwikkeling van de jongste loot van onze rijke
waterschaps- en waterstaatsgeschiedenis waren gericht. Hij legde een stevige
grondslag onder de bestuurlijke en administratieve inrichting van de nieuwe polder.
Wat hij deed viel op; door de degelijkheid waarmee hij zijn werk verrichtte en door
de publikaties die hij eraan wijdde. Geen wonder dat vijf jaar later zijn sollicitatie
naar het burgemeestersambt van Texel werd gehonoreerd.
In die jaren schreef hij twee boeken die een grote populariteit kregen. Wie stak
achter het pseudoniem F. le Maire, die de aantekeningen die zijn vader, G. le Maire,
na diens pensionering had gemaakt, tot een boek had verwerkt? Dit Grote man in
kleine stad werd ook door de literaire kritiek gunstig ontvangen. Nijhoff schreef
erover. Hij vergeleek deze ‘burgemeestersidylle’ met de Camera en constateerde
terecht dat het die hoogte niet haalde, dat ook niet pretendeerde, maar dat het hem
wel aan het werk van Klikspaan (J. Kneppelhout) deed denken. Kort daarop
verscheen Magistraat in miniatuur. Ik las het toen ik mijn eerste schreden op het
ambtelijk pad zette. Mijn vader gaf het mij. Hij herkende er de sfeer in van de
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kleine stad waar hij zelf gemeente-ambtenaar was. Ook in het Zwolle van die jaren
was de burgemeester ‘een groot man’. Niets wees erop dat ik zeven jaar later zelf
tot het burgemeestersambt zou worden geroepen. Zo lichtvoetig en luchthartig als
Kamp het beschreef heb ik het nooit ervaren. Trouwens, ook voor hem begonnen
in 1940 vijf bittere jaren. In 1941 liet hij zich niet herbenoemen. Half daartoe
gedwongen verliet hij het eiland, dat in zijn verdere leven een grote plaats bleef
innemen. Het geluk was kort daarop weer met hem. Hij werd dijkgraaf van het
hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. In zekere zin een vervolg op
zijn Wieringermeertijd, maar nu op ‘het oude land’ met een rijke geschiedenis. Hier
voelde Kamp zich thuis. De bezetter had ontzag voor het waterschapsbestel en
begreep dat hij daarvan af moest blijven, wilde ook hij droge voeten houden.
Na een korte inwerkperiode verschafte Kamp zich voldoende ruimte om een
grondige studie van het Noordhollandse waterschapsbestel te maken. Wat hem
interesseerde kreeg zijn volle aandacht. Besturen was voor hem eerst organiseren
en dan delegeren. Studeren was voor hem ontginnen, proefpolders maken, zaaien
en oogsten. Dan begon voor hem de selectie. Alleen met het beste kwam hij aan
de markt. Dat verlangde hij ook van hen die onder zijn leiding of samen met hem
iets moesten presteren. Hij was ongemakkelijk voor hen die daaraan niet konden
of wilden voldoen. In zijn werk toonde hij trekken van de perfectionist. Hij was nooit
tevreden met de eerste versie van zijn schrijfsels. Voortdurend schaafde en
ciseleerde hij woorden en zinnen. Later liet hij, alvorens hij ze uitsprak, zijn
toespraken aan mij lezen, met het dringend verzoek kritiek te leveren. Dat duidde
ook op de vriendschappelijke verhouding die tussen ons was gegroeid.
In 1960 werd ik burgemeester in het dorp waarop hij in cultureel opzicht zozeer
zijn stempel heeft gedrukt. Tien jaar later werd ik ook dijkgraaf. Onze loopbanen en
interesses vertoonden grote verwantschap. Hij ging voorop. De grote stroom van
zijn publikaties kwam omstreeks 1970 los. Zij bewogen zich tussen waterschap en
poëzie. In 1971 schreef hij een studie over Drie waterschapsbestuurders,
grondleggers van het huidige nationale waterschapsbestel. Hij schreef over de
Hondsbossche, ‘de lange wering in het noorden van den nacht’. Met de schrijver
van die bekend geworden regel uit dat prachtige vers In ballingschap, Roland Holst,
onderhield hij een vriendschappelijke relatie. Omstreeks 1950, toen Kamp zich
voorgoed in Bergen vestigde, leerden de dichter en de dijkgraaf elkaar
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kennen. Ik moest nog tien jaar wachten. Vanaf begin 1960 mocht ook ik tot hun
vriendenkring behoren. Kamp raadpleegde mij dikwijls bij zijn zoektochten door de
vaderlandse poëzie naar verzen die verband hielden met de onderwerpen die zijn
schrijversaandacht trokken. In 1942 had hij daar al een voorschotje op genomen
door De poëzie van den waterstaat te schrijven; een poëtische benadering van dat
oerhollandse begrip ‘waterstaat’. In 1971 schreef hij zijn De muze en de waterstaat;
een heerlijk boekje voor een ieder die én de muzen én de waterstaat is toegedaan.
Vanuit diezelfde gedachtengang schreef hij in 1976 Architect en dichter. Inmiddels
verschenen ook: Het ambtelijk taalgebruik, De glimlach van en om de ambtenaar
en dat heerlijke boekje van en voor burgemeesters Tussen loopbaan en carrière,
waarin hij aan het slot eraan herinnert dat ‘carrière’ ook steengroeve betekent. Ook
nu zouden strevers naar dat ambt alvorens zij het bereiken dat moeten lezen.
Zijn boekje uit 1972 Dorp en dichter kán alleen maar gaan over Bergen en Roland
Holst. Hoe onnederlands om een dichter ereburger te maken! Toen Holst zeventig
werd, zorgde Kamp ervoor dat dat gebeurde. In dat jaar, 1958, richtte hij ook de
Stichting A. Roland Holst op. Kamp ontwierp de statuten, zorgde voor dragers en
contribuanten, benoemde zijn medebestuursleden en gaf vier jaar later het vaandel
aan mij over. Toen alles perfect werkte ging hij zich aan andere taken wijden. Voor
het culturele leven in Bergen en wijde omgeving zijn de activiteiten die Kamp
ontplooide, van grote waarde geweest. Hij was een erudiet; een voornaam heer
naar geest en lichaam. Hij was hartelijk voor zijn vrienden, maar kon indien hem in
mensen of in hun organisaties iets niet beviel vlijmscherp zijn. De praatgragen en
praatzieken hadden niet zijn voorkeur. In ons ‘bezielde dorp’ waren ze ook in Kamps
tijd ruim voorhanden. Hij trachtte hen te ontlopen. Indien dat niet lukte, maakte hij
hun duidelijk dat hij op een intensieve ontmoeting niet gesteld was. Hij maakte zich
daarmee niet populair, maar dat was ook het laatste wat hij wilde zijn. Hij had gezag
door zijn kennis en inzicht; hij straalde dat ook uit. In zijn eigen, zorgvuldig gekozen
kring was hij geliefd. Ik acht het een voorrecht daar ruim een kwart eeuw in
opgenomen te zijn geweest.
De laatste jaren waren niet de gemakkelijkste voor hem en voor zijn omgeving.
Soms rebelleerde hij tegen het lot ener lichamelijke beperking. Zijn geest bleef
helder. Bij een van mijn bezoeken in zijn laatste levensjaar vertelde ik hem over een
lezing die ik bij een jubilerend waterschap op een van de Zuidhollandse eilanden
moest houden. Hij scharrelde naar zijn
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boekenkast en haalde er een vergeelde verhalenbundel van Van Koetsveld uit,
Schetsen uit de pastorie te Mastland (1843). Ik deed er niet alleen mijn voordeel
mee, ik genoot ervan. Uit een klein gebaar blijkt soms een grote aandacht. Met mij
zijn velen Dolph Kamp veel dank verschuldigd.
L.J. DE RUITER
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Christoffel Johannes Michael Nienaber
Fauresmith 6 augustus 1918 - Pietermaritzburg 3 april 1988
Christoffel Johannes Michael Nienaber is op 6 Augustus 1918 gebore in die distrik
Fauresmith (Oranje Vrystaat). Hy het opgegroei op sy ouers se boerdery Erfdraai
in die Wes-Vrystaat en sy laerskoolopleiding het hy ontvang op die plaasskool by
Koedoesrand, nie ver van Paardeberg af nie. Om die skool te bereik, moes hy elke
dag sowat twintig kilometer te perd aflê.
Sy hoërskooljare (1933-1936) het hy op Boshof deurgebring en gedurende 1937
was hy student aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat te Bloemfontein. In 1938
word hy Prinsipaal van Voortsettingsonderwys te Pietermaritzburg (Natal): in die
namiddag en aand gee hy les aan spoorwegwerkers en in die voormiddag volg hy
lesings aan die plaaslike universiteit. In 1939 behaal hy die graad BA, in 1941 MA
en in 1942 die Hoër Onderwysdiploma, almal aan die Universiteitskollege van Natal,
Pietermaritzburg.
Van 1942 tot 1946 is hy lektor aan die Pietermaritzburgse Tegniese Kollege. In
1943 trou hy met Sheila Cussons (digteres en kunsskilder). In 1946 publiseer hy
die novelle Keerweer, wat vandag beskou word as n vroeë voorloper van die
Sestiger-prosakuns. ‘In hierdie werk word die gemoedstoestande van n kranksinnige
met sy agterdog, vervolgingswaan, vreeskomplekse, los assosiasies en ‘visioene’
uitgebeeld, n procédé wat plek-plek tot die vervlegting van motiewe en feitlik tot n
surrealistiese, nagmerrie-agtige belewing lei.’ (J.C. Kannemeyer in Die geskiedenis
van die Afrikaanse literatuur, II, p.47.)
Gedurende die eerste semester van 1947 is hy lektor aan die Tegniese Kollege
van Worcester (Kaapprovinsie) en werk hy party naweke as deeltydse omroeper
by die S.A. Uitsaaikorporasie te Kaapstad. Vanaf midde Julie 1947 tot Februarie
1948 woon hy in Londen, waar hy nuus vertaal, as omroeper optree vir die BBC, en
les gee aan voornemende emigrante na Suid-Afrika aan die London County Council
(Marylebone). In Februarie 1948 verhuis hy na Amsterdam, waar hy aan die
Gemeentelijke Universiteit studeer onder leiding van veral die professore N.A.
Donkersloot en W. Gs. Hellinga. Op 7 Junie 1950 behaal hy die graad Drs. Litt. en
twee maande later skei hy van Sheila Cussons. Van begin 1951 tot Junie 1959 is
hy (terug in Suid-Afrika) lektor in die departement Afrikaans
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en Nederlands aan die Universiteit van Natal, Pietermaritzburg.
Op 2 Mei 1951 trou hy met die Nederlandse weduwee Willemina (Miep) van der
Bom-Luitingh. Haar sewejarige dogter Marianne Elisabeth het saam na Suid-Afrika
gekoom en is deur hom geadopteer.
In 1952 ontvang hy die graad D. Litt. van die Universiteit van Pretoria vir sy
proefskrif met die titel Die taal as tolk, n stilistiese analise van Elisabeth Eybers se
gedig Maria. Dit was n belangrike ‘bydrae tot die stilistiese metode om n geskrewe
teks op taalkundige grondslag te ontleed’, soos ontwikkel deur Hellinga en H. van
der Merwe Scholtz (Die taal as tolk, p.9).
In Junie 1959 word Nienaber senior lektor, in julie 1965 mede-professor en met
ingang van 1969 professor en hoof van die departement Afrikaans en Nederlands
aan die Universiteit van Natal, Pietermaritzburg en Durban. Vanaf 1974 het die
afdeling Durban egter selfstandig geword, en vanaf die jaar tot aan sy aftrede was
Nienaber hoogleraar en departementshoof te Pietermaritzburg.
Sy vrou was sedert 1960 ook aan die departement Afrikaans en Nederlands
verbonde, eers as lektrise, later as senior lektrise en ten slotte als mede-professor.
Uit hulle huwelik is een dogter gebore - Christina Johanna.
Tydens sy akademiese loopbaan en na sy aftrede in 1983 het Nienaber verskeie
boeke gepubliseer asook n aantal artikels van literêr-kritiese aard en het hy as
gasdosent voordragte gehou by ander universiteite en instansies. Hy het
bloemlesings uit die Nederlandse literatuur saamgestel en n uitgawe van Joseph
in Dothan geredigeer en geannoteer. Naas sy gepubliseerde dissertasie het hy n
werk geskryf oor die digter Totius en studieboeke oor Periandros van Korinthe (D.J.
Opperman) en oor gedigte van Van Wyk Louw. n Aantal van sy literêr-wetenskaplike
artikels is versamel in tweede dele Oor literatuur, waaruit sy fynsinnige, teksgebonde
analises van literêre werke ten beste geken kan word. Daarbenewens het hy
meegewerk aan publikasies oor taalbeheersing en hoofstukke bygedra tot verskeie
versamelings essays oor die literatuur en taalgebruik. Sy artikels is meestal die
eerste keer gepubliseer in die tydskrif Standpunte, maar daarbenewens het talle
resensies van sy hand verskyn in tydskrifte en koerante, onder andere die Nieuwe
Rotterdamse Courant, Het Parool, die maandblad Zuid-Afrika, Kriterium, Beeld, Die
Burger, Ons eie boek en die Tydskrif vir Geesteswetenskappe.
Nienaber het hom veel beywer vir die kulturele verbintenis met Neder-
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land. Afgesien van sy lidmaatskap van die Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, het hy n leidende rol gespeel in plaaslike afdelings van die Genootskap
Nederland-Suid-Afrika, waarvan hy Hoofbestuurslid was; en was hy lid van die
Komitee vir Suid-Afrika se Kultuurverdrag met België, en lid van die Komitee van
Toepassing en Advies t.a.v. die Kultuurverdrag tussen Nederland en Suid-Afrika.
Hy was volle lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, en het
jarelank gedien in talle keurkomitees wat literêre bekronings moes doen, binne die
raamwerk van die Akademie sowel as daarbuite. Sy ewewigtige oordeel is ruim op
prys gestel. In 1984 ontvang hy die Akademie se erepenning vir wetenskaplike
vakbeoefening.
Hy het groot belangstelling gehad vir die beeldende kunste en graag
tentoonstellings, musea en kunsgalerye besoek, sowel in Suid-Afrika as in die
buiteland. Ook was hy lief vir reis en het hy die meeste lande van Wesen Suid-Europa
leer ken, asook Mosambiek, Swaziland, Lesotho en Namibië in Suidelike Afrika.
As mens was hy sosiaal aangelê met n groot belangstelling vir sy medemens.
Teenoor studente was hy n simpatieke pedagoog. Hy het prys daarop gestel om
deur sy studente aangespreek te word as ‘Oom Stoffel’. Die dienspersoneel het
hom die Zoeloe-bynaam gegee ‘Mantantazela’ - die een wat roer, wat altyd baie
besig is.
Die laaste jare van sy lewe het hy aan emfiseem gely - n siekte wat deur Alan
Paton in sy outobiografie gekenskets word as ‘painful to endure and painful to watch,
the terrible disease known as emphysema, the dying of the lungs’ (Journey continued,
1988). Op 3 April 1988 het wyd verspreide kanker n einde aan sy lyding gemaak.
R.H. PHEIFFER, UNIVERSITEIT VAN KAAPSTAD
W. NIENABER-LUITINGH, PIETERMARITZBURG
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Willem Pée
Brugge 9 april 1903 - Rosières 20 mei 1986
Willem Pée werd op 9 april 1903 geboren in Brugge. Zijn vader, Julius Pée, de
bekende Multatuli-specialist, was er leraar aan het atheneum. De moeder van Willem
Pée was een Waalse, afkomstig uit Luik. Willem Pée deed aan dat atheneum zijn
humaniora-studie. Later ging hij Germaanse filologie studeren aan de Rijksuniversiteit
te Gent. Hij had er als professoren in de neerlandistiek de oudere J. Vercoullie en
de jongere E. Blancquaert. Afgestudeerd werkte de jonge germanist een tijdlang bij
de firma Gevaert in Antwerpen, in welke stad hij later ook studiemeester werd. Hij
was ook leraar aan het atheneum te Gent. In 1931 werd hij assistent bij prof. E.
Blancquaert in het Laboratorium voor Experimentele Fonetiek en in het Seminarie
voor Dialectologie. Een verblijf van enkele maanden in het Kaiser Wilhelm-Institut,
afdeling fonetiek, in Berlijn, bood hem de mogelijkheid zich vertrouwd te maken met
de zich snel ontwikkelende experimentele fonetiek.
In 1938 werd te Gent het derde International Congress of Phonetic Sciences
gehouden. Voorzitter was E. Blancquaert. Als secretaris kweet de jonge Willem Pée
zich voortreffelijk van zijn zware taak. Dat dit congres een groot succes werd, was
zeker te danken aan het enthousiasme en de inspanningen van de secretaris, die
zich ontpopte als een degelijk organisator.
Hoewel Willem Pée belangstelling voor de fonetische aspecten in de talen bleef
ontwikkelen, legde hij zich toch meer toe op dialectgeografie. Dat blijkt onder meer
uit zijn in 1927 verdedigde doctoraalproeschrift Dialectgeographie der Nederlandsche
1
diminutiva (8 en 14) , waarin dank zij fijnzinnige fonetische waarnemingen duidelijk
wordt bewezen dat de produktieve diminutiefmorfemen in het Nederlands te verklaren
zijn als palataliseringen van een k-suffix. Doordat het gebruikte materiaal vooral in
mondelinge enquêtes werd verzameld, leerde Willem Pée ook heel wat
Frans-Vlamingen kennen. Ze werden zijn vertrouwde zegslieden voor de opnemingen
die hij in Frans-Vlaanderen maakte voor de lijvige Dialect-Atlas van West-Vlaanderen
en Fransch-Vlaanderen (23), waaran ook E. Blancquaert meewerkte en die kort na
de oorlog, in 1946 werd gepubliceerd.
Vanaf 1939 doceerde Willem Pée Nederlandse taalkunde aan de Rijks-
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universiteit te Luik. Hij vertelde graag over die tijd, die hij later de gelukkigste tijd
van zijn docentschap noemde. In 1957 volgde hij aan de Rijks-universiteit te Gent
zijn leermeester E. Blancquaert op als professor in de Nederlandse taalkunde. Hij
doceerde er tot 1971, toen hem het emeritaat werd verleend. Toen Willem Pée in
Gent kwam, had het dialectonderzoek er al een hele traditie. Als nieuw geluid richtte
Pée er de aandacht op taal en taaltoestanden in Frans-Vlaanderen. Hij bestudeerde
ook de taalgrensverschuiving binnen dat gebied. Dat mondde uit in de grondige
studie Anderhalve eeuw taalgrensverschuiving en taaltoestanden in
Frans-Vlaanderen, gepubliceerd in 1957 (46).
Pées belangstelling voor taaltoestanden en taalminderheden werd sterk vernieuwd
door de studiereis, die hij in 1950 op verzoek van de Stichting voor de Culturele
Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen,
samen met zijn collega prof. W. Gs. Hellinga ondernam in de West.
Willem Pée is op veel terreinen van de Nederlandse dialecstudie bedrijvig geweest.
Een belangrijk deel van het materiaal, samengebracht in de Reeks Nederlandse
Dialectatlassen is het resultaat van Pées onverdroten inspanningen, want voor de
Dialectatlas van Antwerpen (48), gepubliceerd in 1958, heeft hij zelf alle opnemingen
gemaakt, zoals ook voor de meeste plaatsen in West-Vlaanderen en
Frans-Vlaanderen. Dat de Reeks Nederlandse Dialectatlassen in 1982 na ongeveer
vijftig jaar toch nog voltooid geraakte, is te danken aan de taaie doorzetting van
Willem Pée, die sinds 1948 de leiding van de Reeks met E. Blancquaert deelde.
De dialectgeografische studies van Willem Pée zijn meestal gericht op ongewone
fonetische verschijnselen in Nederlandse dialecten: de evolutie val al, ol+d of t tot
[ut] of [ukt] (20), intervocalische tenuisverschuiving (10 en 42, met J. Taeldeman)
en assimilatieverschijnselen (26). Vaak publiceerde hij ook in samenwerking
dialectgeografische studies over de dialectbenamingen van de ‘kasavik’ (32, 33),
‘mikken’ (53, met L. De Man), ‘de doodkist’ (41, met G. Winnen), ‘de gemeentekom’
(136), ‘de koewachter’ (187). Ook fonetische kenmerken van de Nederlandse
cultuurtaal werden geïnterpreteerd door de dialectoloog: assimilatieverschijnselen
(26), mouillering in Romaanse leenwoorden (68), de glottisslag bij vocalen (73), de
uitspraak van [n] na [ə] als auslaut (137), de bilabiale of labio-dentale fricatief (194).
Een consequente beschrijving van dialectmateriaal in de onomastiek geeft de
studie Familienamen en bijnamen te Staakte (21). Op het gebied van
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de dialectstudie heeft Willem Pée zich ook door administratief werk verdienstelijk
gemaakt. Zo is hij van 1939 tot 1953 algemeen secretaris geweest van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Tot en met jaargang zevenentwintig
(1975) was hij redactiesecretaris van het tijdschrift Taal en Tongval. Ook door het
opknappen van veel administratief werk is Willem Pée samen met de hele redactie
van Taal en Tongval erin geslaagd van dit tijdschrift een periodiek te maken die met
een gevarieerde inhoud in Noord en Zuid wetenschappelijke belangstelling voor
dialectverschijnselen blijft stimuleren.
De naam Willem Pée is ook bij veel niet-dialectologen bekend, doordat hij een
belangrijke rol heeft gespeeld in verschillende officiële spellingcommissies. Daarnaast
was hij ook actief betrokken bij de commissies belast met het opstellen van de
Nederlandse versie van de Belgische grondwet en de vertaling van de belangrijkste
wetten en besluiten.
Als dialectoloog, geconfronteerd met de verschillende taalniveaus in dialect en
cultuurtaal, besefte hij hoe noodzakelijk het is dat in Vlaams-België boven de
dialecten een algemeen Nederlandse cultuurtaal wordt gebruikt. Daarom ijverde hij
met volle overtuiging als voorzitter van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal
(V.B.O., 1951-1976) voor verantwoord, correct taalgebruik in Vlaams-België.
De dialectoloog Willem Pée had ook duidelijk literaire belangstelling. Met veel
literatoren, vooral van zijn generatie, was hij goed bevriend. Met medewerking van
prof. A. van Elslander en dr. J. Van Schoor verzorgde hij de uitgave van het
Verzameld Werk van H. Teirlinck, wiens taal, met duidelijk dialectische inslag, allerlei
verklaringen uit de Zuidoostvlaamse dialectsfeer eist.
Voor zijn globale wetenschappelijk werk werd hem in 1982 de Jacob en Wilhelm
Grimm-prijs verleend.
Als globetrotter kende Willem Pée veel mensen, ook in het buitenland. Over landen
en personen kon hij boeiend en meeslepend vertellen. Hij schreef ook over hen,
vaak met vermelding van anders moeilijk te achterhalen details. In zijn bibliografie
valt op hoeveel in memoriams hij schreef. Ze hebben vaak een zeer persoonlijk
karakter.
Willem Pée zette ook aan tot verder wetenschappelijk werk. De publikatie van de
eerste delen van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten concretiseerde voor
Willem Pée een oude droom.
Door zijn belangstelling voor veel uiteenliggende punten heeft Wil-
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lem Pée een aparte rol gespeeld in de neerlandistiek in Vlaanderen en in Nederland.
V.F. VANACKER

Noot
Met de nummers tussen haakjes wordt verwezen naar de Bibliografie van prof. dr.
W. Pée, verschenen in het Album Willem Pée, de jubilaris aangeboden bij zijn
zeventigste verjaardag, Tongeren 1973, en naar de Aanvullende bibliografie in Taal
en Tongval XXXV, (1983), p.2-4.

Eindnoten:
1 De Griekse vrijheid. Boodschap en waarschuwing, Leuven/Hasselt 1978, p.25.
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Willy Peremans
*
Bornem 28 juli 1907 - Leuven 14 augustus 1986
Willy Peremans werd geboren op 28 juli 1907 in Bornem aan de Schelde. De
basisopleiding kreeg hij van zijn vader, hoofdonderwijzer te Branst, een verloren
gehucht van Bornem, drie kwartier te voet van het dorpscentrum. Hier erfde hij
wellicht, zoals zijn twee zusters en een van zijn beide broers, de roeping tot het
onderwijs. Van hieruit droeg hij ook nog andere idealen mee waaraan hij gans zijn
leven zou gehecht zijn. ‘Mijn hele leven en in het bijzonder mijn wetenschappelijke
werkzaamheid,’ zo besloot hij zijn afscheidscollege, ‘heb ik in dienst gesteld van
een idee, die ik van huis heb meegekregen en met veel zorg heb bewaard. Ik heb
1
gepoogd trouw te blijven aan mijn Rooms geloof, en mijn Vlaamse volk te dienen.’
Het laatste trimester van zijn lagere school verhuisde hij naar Hoogstraten om
Frans te leren en zich aldus voor te bereiden tot de middelbare studiën aldaar.
Verhuizen is wel de juiste term, vermits hij naar eigen woorden afscheid nam van
de ‘zoete vrijheid van zijn jeugd’ en in het Klein Seminarie de geslotenheid zou
ervaren van een internaat. Later zou hij de voordelen van regelmaat en discipline
naar waarde schatten en deze vruchtbare gedragsregels tot de zijne maken. ‘Wie
toen te Hoogstraten was,’ bekent hij, ‘blijft, spijt alles, dankbaar voor het vele dat hij
er mocht ontvangen.’ Zo bleef hij zich met deze leerschool verbonden voelen. Nog
in 1985, bij de honderdvijftigste verjaardag van de instelling, schreef hij voor de
abituriënten een artikel over de factoren die heden de keuze bepalen van een
universitaire vorming, en over de taak die een universiteit - zeer in het bijzonder
deze te Leuven - dient te vervullen. Volgens hem is het onder meer de opdracht
van een universiteit een ‘denkcentrum te zijn, dat het waardevolle zoekt zowel in
het oude als in het nieuwe om vervolgens met zijn schatten de gehele Vlaamse
2
gemeenschap geestelijk te verrijken, contemplata aliis tradere.’
In 1925 begon hij dan zelf zijn universitaire studies aan de toenmaals eentalige
Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel. Als spoorstudent kon hij elke dag de
afstand meten die zijn geboortestreek in Klein Brabant scheidde van het Brussels
milieu. ‘We namen afscheid,’ vertelt hij later, ‘van Saint-Louis, dat ons in dit gespleten
land vreemd was gebleven.’
Voor de doctoraatsjaren kwam hij naar Leuven, waar hij beïnvloed
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werd door mgr. Lefort en vooral door mgr. Sencie, zelf een oud-leerling van
Hoogstraten die in 1924 de vereniging Vlaamse Leergangen te Leuven had gesticht
en aldus ijverde voor de uitbouw van een Nederlandstalige sectie aan deze
Katholieke Universiteit. Mgr. Sencie liet de jonge Peremans inschrijven voor de
cursussen in de althans gedeeltelijk Nederlandstalige afdeling.
In die jaren kreeg Peremans' streven vastere vormen. In en rond het onderwijs meer bepaald het Hoger Onderwijs te Leuven - zou hij zijn christelijk-Vlaamse idealen
met vooruitziende wijsheid dienen. Was die prudentia of sapientia, zoals de
Romeinen het zouden noemen, misschien een typische karaktertrek van W.
Peremans? Alleszins werd ze gecultiveerd in de nabijheid van mgr. Sencie, die in
1934, toen hem de prelatuur werd verleend, de kenspreuk koos: Sapientia aedificat.
Het was meer dan een veilige en geleidelijke opbouw; het was ook een blik over
conflictsituaties heen naar een vorm van symbiose.
De jongeren die W. Peremans op latere leeftijd vroegen of een streng
gedisciplineerde consequentie in een snel evoluerende wereld te midden van zeer
revolutionaire denkrichtingen een mens niet in het isolement drijft, verwees hij graag
naar een passus uit De Staat van Plato; hij gaf wel toe dat de kritiek van de filosoof
op een verwordende democratie, waarin ouderen zich telkens weer pogen aan te
sluiten bij de visie van jongeren, allicht te sterk was: ‘[...] en de oude mensen’ - aldus
dit citaat - ‘passen zich aan bij de jeugd en putten zich uit in grapjes en scherts. Om
toch maar niet de indruk van kniezerigheid en bazigheid te wekken, gaan zij de
3
jeugd naapen.’
Keren we tot de feitelijkheid terug. W. Peremans promoveerde tweemaal tot
doctor, in 1929 voor de klassieke filologie, in 1931 voor de geschiedenis. In het
academiejaar 1929-1930 was hij aspirant van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek en in 1930-1931 vervulde hij nog zijn militaire
dienstplicht. Lange tijd om zijn opleiding af te ronden zou hem niet meer gegund
worden. Tijdens het zomersemester 1932 studeerde hij in het toen roerige Duitsland
te Bonn bij de oud-historicus F. Oertel, zelf een discipel van de overbekende U.
Wilcken, en bij de numismaat-historicus P.L. Strack; gedurende het tweede semester
van het academiejaar 1932-1933 te Parijs bij de historici van de Romeinse Oudheid
J. Carcopino en A. Piganiol, de epigrafist L. Robert en de papyroloog P. Collart.
Voordien reeds had hij in de zomervakantie van 1929 Griekenland bezocht, later in
1933 zou hij te Rome vertoeven waar hij in het Bel-
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gisch Historisch Instituut en in Saint-Julien des Belges vooraanstaande
wetenschapslui - bijvoorbeeld de godsdiensthistoricus F. Cumont - ontmoette. Toen
hij te Rome verbleef, ging hij zich meer in het bijzonder toeleggen op de Romeinse
Oudheid, zoals blijkt uit zijn publikaties van die jaren. Toch heeft vooral zijn
Griekenlandreis op hem een diepe indruk nagelaten: ‘het licht en de zee van de
Griekse eilanden,’ schreef hij, ‘zouden ons voor immer in gedachten bijblijven.’ En
graag citeerde hij in zijn cursussen uit de opstellenbundel van zijn reisgenoot Marnix
Gijsen, Odysseus achterna, een passus van de inleiding die de titel draagt Heb
Hellas lief.
Te Bonn kreeg hij bezoek van mgr. Sencie, die hem voorstelde een deel van zijn
cursussen over te nemen. Zo werd de jonge afgestudeerde reeds in 1932 - amper
vijfentwintig jaar - benoemd tot docent, om in 1935 bevorderd te worden tot (gewoon)
hoogleraar. Dit alles moet geplaatst worden in de context der jaren 1931-1934, toen
de verdubbeling van de Leuvense universiteit definitief werd ingeluid. ‘De generatie
4
waartoe ik behoor,’ zo schreef hij in zijn afscheidscollege , ‘kreeg toen een
verantwoordelijkheid te dragen, die te zwaar was voor haar leeftijd.’ Het was de
eerste ernstige uitdaging die hij perfect wist op te vangen.
Zijn taak heeft hij zeer breed gezien. Zo volgde hij van nabij het parauniversitaire
studentenleven. In zijn visie moesten de faculteitskringen een voorname plaats
innemen. In 1936 stichtte hij voor de classici en de oud-historici de faculteitskring
Klio, waarin naast de ontspanning onder vrienden ruimte geschapen werd voor
andere activiteiten zoals voordrachten met algemeen vormende wetenschappelijke
of culturele inhoud. Voor de verruiming van de horizon der Vlaamse studenten die
hem werden toevertrouwd, achtte hij de koerswijziging in deze sector een noodzaak.
Vooral in de vereniging Vlaamse Leergangen zou hij een opvallende rol gaan
spelen. Sinds het kritieke jaar 1940 was hij algemeen secretaris naast de stichter
mgr. Sencie en naast de volgende voorzitter mgr. Mansion; in 1967 werd hij voorzitter
van de vereniging; na zijn ontslag bleef hij sinds 1980 erevoorzitter. Voor de
uitstraling van de vereniging en voor de opdrachten die zij op zich genomen had,
heeft hij zich met hart en ziel ingezet. Door zijn toedoen werd het Mgr. Sencie-instituut
gebouwd, dat vele jaren als centrum van de faculteit der letteren en wijsbegeerte
zou dienst doen en dat nog steeds, na aanpassingen in de loop van het academiejaar
1984-1985, naast het Erasmushuis voor de meeste cursussen van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

138
de faculteit een onderkomen biedt. De ‘Gulden Librije’ wordt ingericht, waar
Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs, naast Nederlandstalige
letterkundige werken met themata ontleend aan de Grieks-Romeinse Oudheid,
verzameld worden. Mede onder zijn impuls wordt de Vlaamse wetenschap door
meerdere initiatieven aangemoedigd en bevorderd: de stichting van een leerstoel
Vlaamse Leergangen, de uitbreiding der prijzen waarmee de vereniging studies van
jeugdige vorsers bekroont, de creatie van fondsen voor jongeren om het vacuüm
tussen het verwerven van een einddiploma en een mandaat in het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek te overbruggen. Zo werd in Peremans' omgeving,
langs de wegen der geleidelijkheid, de autonomie van de Nederlandstalige
Universiteit voorbereid. De splitsing van de unitaire universiteit werd de tweede
ernstige uitdaging in zijn gevulde loopbaan. Dank zij de continuïteit in het
voorbereidend werk - onder meer dank zij het stimuleren van de belangstelling voor
het wetenschappelijk onderzoek bij de Vlaamse jeugd - werd ook deze proef, die
in de ogen van sommigen tot een gevaarlijke crisissituatie voor de Nederlandstalige
Universiteit zou hebben kunnen leiden, met een ruimer dan verhoopt succes
doorstaan. Peremans' visie op de evolutie van het universitaire leven, zijn totale
inzet voor de hem toegewezen taak, het verslag der vorderingen of der desiderata
die binnen het kader der Vlaamse Leergangen gemaakt, respectievelijk geuit werden,
kan men lezen in meerdere bijdragen van zijn hand. We denken bijvoorbeeld aan
de plaquettes Nederlandsch Hooger Onderwijs te Leuven (1943), Waarom
‘Vlaamsche Leergangen’? (1945), ‘Vlaamse Leergangen’ en de Leuvense Universiteit
(1959); de meeste verschenen in het tijdschrift Onze Alma Mater, dat als orgaan
van de Vlaamse Leergangen te Leuven werd opgericht. Sinds 1947 - datum van de
eerste jaargang - was de redactie, en sinds 1950 ook het beheer in zijn handen.
Sinds 1964 zouden deze taken, na de verruiming van het bestuur, aan een ander
lid toevertrouwd worden.
Geen wonder dat hij, gezien zijn brede ervaring, aangezocht werd om
beleidsposten te bekleden of in beheerraden te zetelen. Tot driemaal toe - in
1950-1951, 1955-1956 en 1958-1961 - zou hij als decaan van de toenmalige unitaire
faculteit optreden. Hij was van 1952 tot 1955 voorzitter van de Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Verder fungeerde hij
tussen 1955 en 1960 als ondervoorzitter van de Universitaire Stichting en als lid
van de beheerraad van het Fran-
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cqui-Fonds. Hierbij sluit waarschijnlijk ook aan zijn aanduiding tot lid van de
Cultuurraad voor Vlaanderen.
Men vraagt zich af waar W. Peremans nog de tijd vond om zijn cursussen met
een hem kenmerkende precisie, met boeiende illustraties en met treffende
vergelijkingen zo grondig voor te bereiden. Velen heeft de wellicht naar het voorbeeld
van Hoogstraten uiterlijk gestrenge professor gefascineerd. Vijfenveertig jaren lang
- van 1932 tot 1977, toen hij emeritus werd - zou hij deze opdracht op eminente
wijze vervullen. Vermits hij in het Nederlands en ook (voor enkele colleges) in het
Frans doceerde, kreeg hij een zeer zwaar programma te verwerken. Tot zijn terrein
behoorden onder meer: de destijds zo genoemde ‘Maatschappij en instellingen van
Griekenland en Rome’, toen nog verplicht voor alle studenten van de faculteit
(behalve de germanisten) en ook voor de juristen; de historische kritiek voor de
oud-historici en de classici; de historiografie der Grieks-Romeinse periode en de
oefeningen over vraagstukken uit de geschiedenis der Oudheid voor de
eerstgenoemden; Griekse instellingen, Griekse epigrafie, papyrologie (sinds 1939
samen met J. Vergote), hellenistische instellingen voor de licentiaatsstudenten.
De studenten ontdekten vrij spoedig achter de schijnbaar afstandelijke professor
een gevoelsmens die bezorgd was om hun lot en zich ook graag voor hen wilde
inzetten. Vooral zijn thesisten - hun aantal ligt boven de honderdvijftig - konden op
zijn begeleiding rekenen. Meerderen onder hen - negentien om precies te zijn behaalden de doctorsgraad. En hier stuiten we dan op een verder aspect van de
rijke persoonlijkheid van professor Peremans: de wetenschapsmens voor wie het
als een onwrikbare stelregel gold dat wetenschapsbeoefening voor een hoogleraar
eerst kwam en dan pas gedacht kon worden aan doceren; doceren zonder constant
onderzoek was volgens hem ondenkbaar; voor hem stond de wetenschappelijke
arbeid centraal.
Hij hield er ongetwijfeld rekening mee dat een strikt individuele prestatie tot
hoogtepunten leiden kan. Doch mede door de overbelasting en met het oog op
continuïteit van de prestaties van één enkel persoon - de aflossing van de wacht,
zoals hij dit noemde - beschouwde hij vooral samenwerking en teamwork onder
vrienden als onschatbare middelen om grootse projecten met internationale
weerklank te realiseren.
Op wetenschappelijk vlak was W. Peremans een vernieuwer. Reeds als
doctorandus suggereerde hij zijn promotor mgr. Sencie een onderwerp
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dat behoorde tot het domein van de hellenistische geschiedenis en waarmee slechts
zeer enkelen destijds te Leuven vertrouwd waren. Mgr. Sencie stelde hem voor de
verhouding van de Lagiden tot het buitenland te bestuderen vanuit politiek en
economisch standpunt; hij zag het thema als een uitbreiding van onze kennis der
Griekse historie in het algemeen. Spoedig werd het voor de doctorandus een geheel
en een wereld op zich. Misschien werd de mens Peremans speciaal door deze
periode en dat milieu aangetrokken: hierin werd immers het jonge christendom
voorbereid; de contacten tussen zeer verschillende culturen - een thematiek die nu
de hoofdaandacht opeist van de Unesco - deden hem wellicht even denken aan
zijn eigen leefsituatie. In 1936 wist hij als jonge hoogleraar, door bemiddeling van
prof. F. Mayence, die zelf vroeger papyri bestudeerd had, de faculteit en de
toenmalige rector mgr. Ladeuze te overtuigen een cursus over papyrologie in te
richten, waarbij later een cursus over hellenistische instellingen zou aansluiten. Zo
diende hij tevens te zorgen voor de opbouw van een aangepaste bibliotheek; toen
deze op 17 mei 1940 volledig verloren ging in de brand van de
Universiteitsbibliotheek, vatte hij zonder aarzelen de reconstructie ervan aan. In
1942 stichtte hij, mede op voorstel van mgr. Cerfaux, de bekende reeks Studia
Hellenistica, waarvan hij de uitgever bleef tot aan zijn dood en waardoor hij de
nieuwe richting plaatste in een ruimere context.
Uit het voorgaande blijkt reeds dat de overledene niet slechts een vernieuwer
was, hij wist ook te organiseren: W. Peremans, de organisator op zoek naar
vakgenoten die dezelfde tekorten aanvoelden als hijzelf en met hem bereid waren
er iets aan te doen.
Nog in 1942 verscheen het Papyrologisch Handboek van W. Peremans en J.
Vergote. De originaliteit van de conceptie lag hierin dat twee auteurs de nieuwe
wereld konden beschouwen vanuit een dubbele invalshoek: de Griekse informatie
verstrekt door een vreemde kolonist, maar ook al de geschriften van de inheemse
clerus en de inlandse bevolking. Diezelfde tendens was reeds aanwezig in de cursus
over papyrologie die ze samen doceerden. Ook was het zo dat het ene deel van de
cursus enigszins meer historisch, het andere meer filologisch georiënteerd was. Zo
'n ‘globale’ benadering is achteraf, in de jaren zeventig, toen de studie van het
demotisch tot nieuwe bloei kwam, gebleken de juiste richting te zijn. Bij dit handboek,
waarin de geschiedenis van de discipline en de bibliografie een ruime plaats innemen,
sluit nog een studie aan die W. Peremans in 1971 wijdde aan het wetenschappelijk
onderzoek ter zake in de Lage Landen
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sinds de Tweede Wereldoorlog: Vijfentwintig jaar Papyrologie in Nederland en
5
België, 1945-1970.
De papyrologie stelt nog andere zware eisen. De papyri, fragmentarisch en op
het eerste gezicht totaal los van elkaar, moeten ingebouwd worden in relevantie
gevende, samenhangende gehelen: archieven over personen, dossiers over families,
databanken over ganse bevolkingsgroepen. En zo werd de Prosopographia
Ptolemaica gecreëerd, waartoe velen hebben bijgedragen. Het werkveld werd zo
ruim dat thans - halfweg of misschien al even verder - reeds negen volumina
verschenen en de rest van de massale oogst te wachten ligt op de technische hulp
van een computergeheugen.
W. Peremans was niet alleen een vernieuwer en een organisator. Hij bezat tevens
een sterk ontwikkelde zin voor een brede synthese. Zijn ‘Sitz im Leben’, zijn
engagement, weekte bij hem vragen los, waarop het antwoord angstvallig getoetst
werd aan de indicaties in de bronnen der Oudheid. Zijn zeer genuanceerde
bevindingen schreef hij neer in zijn Vreemdelingen en Egyptenaren in
Vroeg-Ptolemaeïsch Egypte. Hierover noteerde hijzelf in ongepubliceerde
beschouwingen: ‘Mijn studie distantieerde zich van die stelling die vanaf het begin
van de eeuw omzeggens algemeen werd aanvaard en volgens welke een nationale
tegenstelling tussen inwijkelingen en Egyptenaren het verloop der feiten beheerste.
Het nationalistisch denken van de 19de/20ste eeuw werd zonder meer overgebracht
naar de Oudheid. Wij meenden te kunnen vaststellen dat de troebelen in Egypte
die vooral vanaf de 2de eeuw v. Chr. het land onveilig maakten, doch waarvan het
begin in de 3de eeuw v. Chr. te merken was, vooral van sociale aard waren en dat
het nationale element eerder bijkomstig mocht worden genoemd.’
Dit werk bleef, in Peremans' ogen, een onvoltooide symfonie. Hij beperkte zich
immers in 1937 tot de 3de eeuw v. Chr. Zo deed hij nog in 1986 een voorzichtige
poging om de synthese door te trekken tot de 2de en de 1ste eeuw v. Chr. Op een
genuanceerde status quaestionis volgde een meditatie over de bronnen die de
verschillende sectoren van het maatschappelijk leven belichten, en een gevatte
6
conclusie waarin het vroeger ingenomen standpunt kon bevestigd worden. Op zijn
werktafel, waaraan hij wellicht even voor de fatale crisis nog zat te schrijven, vond
men een gedetailleerde schets van een project waarbij de lezing tot een gans volume
moest uitgroeien.
Het zou onrechtvaardig zijn de wetenschappelijke activiteiten van
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W. Peremans te beperken tot hellenistisch Egypte. Zoals uit zijn bibliografie kan
worden afgelezen, overspant zijn werk gans het domein van de Grieks-Romeinse
Oudheid. Ook hier treden de bovengenoemde kenmerken duidelijk in het licht.
Zo stelde hij zich constant vragen rond de kwaliteit van onze informatie uit het
verleden en rond de historisch-kritische benadering ervan. Oorspronkelijk en
vernieuwend was zijn zoeken naar de arbeidswijze van de Griekse en de Latijnse
historici zelf, zoals ze in hun eigen principiële bedenkingen en in de concrete
toepassingen ervan tot uiting kwam, om langs deze weg hun waarde te bepalen
voor onze kennis van de Oudheid. Talrijke artikels handelen over deze thematiek;
meerdere proefschriften werden onder zijn leiding daarover gemaakt. Allicht droomde
hij ervan dat ze eenmaal zouden uitgroeien tot een ruime onderneming, waaraan
een gans team meewerken zou.
Zijn organisatorisch talent kan men terugvinden in een eerste proeve van een
Bibliotheca Classica Lovaniensis, door hem in 1960 uitgegeven en waaraan
vierentwintig collega's uit de Franse en de Nederlandstalige afdeling te Leuven hun
medewerking verleenden. Ten gerieve van de studenten biedt ze een beknopte,
selecte bibliografie over de verschillende soorten bronnen van de Grieks-Romeinse
Oudheid, over de hulpdisciplines bij de studie van deze bronnen, over de
verschillende sectoren van de maatschappij en de instellingen van dezelfde periode,
over de geschiedenis van de klassieke studiën.
Dat Peremans' geest bijzonder geboeid werd door ruime synthesen, kan men
lezen in talloze passages uit meerdere geschriften, waarvan wij exempli gratia
vermelden: zijn essay Hellas en de Westeuropese cultuur, dat twee uitgaven kende
(1947, 1963), zijn bijdrage tot De geschiedenis der Grieken, III: De hellenistische
periode, in de Wereldgeschiedenis, 3de en 4de editie (1952, 1963), het onderdeel
over De Griekse mens in de publikatie Basisculturen van de Europese mens (1958),
zijn artikel over Het eigen Griekse (1966), zijn afscheidscollege De Griekse vrijheid.
Boodschap en waarschuwing (1978). Voor de auteur was wetenschapsbeoefening
manifest geen ‘Spielerei’, bedreven in een ivoren toren; de Oudheid werd ongetwijfeld
opgezocht om haarzelf, doch tevens om de eigen tijd beter te begrijpen. Wel werden
in de loop der jaren accenten verlegd. Terwijl het aanvankelijk vooral een zoektocht
is naar de wortels van onze beschaving in het klassieke Griekenland, wordt geleidelijk
de erfelijkheidsgedachte overschaduwd door een idee, die ook door Huizinga althans
ten dele beklem-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

143
toond wordt en waarbij zeer speciaal analogie en contrast tussen verleden en heden
als geestbevruchtend beschouwd worden. In zijn onuitgegeven overwegingen schijnt
W. Peremans nog een stap verder te gaan, wanneer hij schrijft over zichzelf: ‘Als
classicus vindt hij de vraag geformuleerd ‘Abschied von der Antike?’ en toch is hij
er vast van overtuigd dat de Westeuropese mens van deze tijd zich gemakkelijk
kan terugvinden in de periode na Alexander de Grote, een tijdperk van grote mutaties,
van oorlog, van overgang, van individualisme en van materialisme. Misschien
behoudt het adagium Historia magistra vitae, dat voor velen heeft afgedaan, toch
een zekere waarde. Zijn er geen tijdeloze problemen en is de mens niet altijd en
overal dezelfde, althans in zijn essentiële kenmerken? Wellicht is het niet zonder
belang hierover na te denken, nu de geschiedenis minder aandacht krijgt en zeer
velen gefascineerd worden door speculaties over de toekomst.’ Een verschuiving
blijkbaar van het klassieke Hellas over de hellenistische periode heen naar het
tijdeloze.
Ook kan men een evolutie vaststellen in de uitdrukkingsvorm. Terwijl W. Peremans
aanvankelijk - zelfs voor het gespecialiseerd onderzoek - zijn moedertaal bezigde,
drong hij er in 1960 in de Koninklijke (Vlaamse) Academie op aan dat de publikatie
van bekroonde antwoorden op prijsvragen in het Latijn zou mogen geschieden.
Nadien pleitte hij voor het gebruik van een congrestaal om de uitstraling te
bevorderen.
Zijn verdiensten en kwaliteiten werden ver buiten Leuven naar waarde geschat.
In het academiejaar 1951-1952 bekleedde hij de Francqui-zetel aan de Gentse
universiteit. In 1949 en 1961 werd hij uitgenodigd om een reeks colleges te houden
in Nijmegen. In 1961 nam hij deel aan de Entretiens sur l'Antiquité classique,
georganiseerd door de Fondation Hardt te Genève rond het thema Grecs et Barbares
(tome VIII). In 1934, 1947 en 1961 hield hij nog voordrachten te Nijmegen, in 1950
te Gent, in 1960 te Bonn en te Münster, in 1962 te Rotterdam, in 1974 te München
en te Trier, in 1977 te Lille. Op internationale congressen, colloquia en symposia
was hij een graag aanhoorde spreker.
Sinds 1949 was hij lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
en sinds 1960 van de Accademia di Scienze e Lettere te Milaan. Ook werd hij
verkozen in de Koninklijke (Vlaamse) Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België: in 1948 als corresponderend lid, in 1955 als werkend
lid; in 1960 was hij bestuurder van de Klasse der Letteren en der Morele en
Staatkundige Wetenschappen.
Gerugsteund door de onbaatzuchtige en zelfverloochenende toewij-
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ding van zijn echtgenote en door de stimulans van zijn familie, die hij meer dan
Hellas liefhad, heeft hij zijn opdracht vervuld met volle inzet tot op die dag waarop
voor hem, op de vooravond van 14 augustus 1986, het tijdeloze begon.
Mogen we misschien eindigen met een spreuk uit Delphi, in Afghanistan
7
teruggevonden , die W. Peremans bijzonder moet getroffen hebben. Hij vertaalde
hem in de inleiding tot zijn laatste publikatie aldus:
Welopgevoed als kind,
beheers het bruisen van uw jeugd,
wees eerlijk in uw volle kracht,
geef goede raad als ge ouder wordt,
en moge het heengaan pijnloos wezen.

EDMOND VAN 'T DACK

Eindnoten:
* Een volledige bibliografie van W. Peremans kan men vinden in het Jaarboek 1986 van de
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, In
memoriam W. Peremans (in druk).
De citaten zonder verwijzing stammen uit zijn niet gepubliceerde beschouwingen. We danken
zijn dochter, Maria Peremans, omdat ze ons inzage hiervan verleende.
1 De Griekse vrijheid. Boodschap en waarschuwing, Leuven/Hasselt 1978, p.25.
2 Van Hoogstraten naar Leuven, in 150 jaar Klein Seminarie te Hoogstraten, Hoogstraten 1985,
p.383-389; citaat p.389.
3 De Griekse vrijheid, p.18; met een wat ruimer citaat uit Plato, Pol. VIII, 562-563, in de vertaling
van X. De Win, Antwerpen 1962, p.336-337.
4 Ibidem, p.24.
5 Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België, Klasse der Letteren, jaargang XXXIII, nr.68, Brussel 1971.
6 Vreemdelingen en Egyptenaren in Ptolemaeïsch Egypte, in Academiae Analecta, Klasse der
Letteren, jaargang 49 (1987), nr.1, p.1-27.
7 Voor de oorspronkelijke tekst, zie L. Robert, De Delphes à l'Oxus. Inscriptions grecques nouvelles
de la Bactriane, in Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1968),
p.424 e.v. Vertaling W. Peremans, o.c., n.6, p.3.
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Johannes Hendrik Rombach
Utrecht 11 december 1928 - Alkmaar 16 november 1988
In 1941 kreeg de dertienjarige gymnasiast Hein Rombach de vraag voorgelegd wat
hij later wilde worden. Met de attitude van een archivaris maakte hij van het antwoord
een afschrift, waardoor wij kunnen kennis nemen van de volgende regels: ‘Ik zou
het liefst iets in de Geschiedenis worden. Ik zou dit willen worden omdat ik me het
meest voor oude dingen interesseer. Het liefst zou ik bijvoorbeeld archivaris worden.
Ik stel het me zo voor, dat je dan altijd in oude boeken en dergelijke kunt snuffelen
en iets over een bepaalde persoon uit de Geschiedenis van de stad waar je werkt,
of uit de Geschiedenis in 't algemeen kunt navorschen. Men moet er goed
Geschiedenis en oude talen voor kennen. Ook moet men een beetje handigheid
hebben in het overzichtelijk rangschikken van alle gegevens. Ik verwacht van dit
beroep dat ik er de vreugde in zal vinden, die ik op het ogenblik in mijn
lievelingsbezigheden vind.’
Opgeschreven op een leeftijd waarop piloot, ontdekkingsreiziger en machinist
nog hoog staan aangeschreven, komt deze vroege intellectuele roeping niet alleen
opmerkelijk over, maar is ook zijn keuze voor het archivarisambt verrassend. Immers,
bij een populariteitstest van beroepen onder beginnende studenten in 1948 scoorde
1
dat van archivaris, het laagst!
Toch koerste Rombach niet rechtstreeks op dit ambt af. Door de indruk die de
oorlogsjaren maakten, ontstond bij Hein Rombach een grote belangstelling voor het
Rode Kruis. Na eerst een jaar in dienst te zijn gekomen bij de jeugdafdeling van
deze organisatie, ging hij rechten studeren om zijn perspectieven binnen het Rode
Kruis te verbreden. Na zijn kandidaatsexamen in Amsterdam rondde hij zijn opleiding
af in Groningen, waar hij bij prof. mr. B.V.A. Röling het vak volkenrecht studeerde.
Na zijn studie werd hij secretaris van de afdeling buitenland van het Nederlandse
Rode Kruis. In die functie was hij werkzaam van 1957 tot 1961. Bij het Rode Kruis
werden hem weinig promotiekansen geboden en Rombach besloot alsnog de wens
van de dertienjarige te volgen door zich aan te melden voor de archiefschool. Paste
het - zeker in die tijd nog - solitaire en solistische ambt van archivaris misschien
beter bij het enig kind van de hoofdingenieur seinwezen van de Nederlandse
Spoorwegen?
Nog voordat hij de archiefopleiding afrondde, werd hij in 1963 als ad-
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junct-archivaris benoemd bij het gemeentearchief van Alkmaar. Het lag in de lijn
der verwachting, dat hij de gemeentearchivaris zou opvolgen. Het was dan ook een
grote slag toen niet hij, maar een ander in 1968 in die functie werd benoemd. De
nieuw benoemde gemeentearchivaris kon het, in tegenstelling tot zijn voorganger,
niet goed vinden met zijn adjunct en dat veroorzaakte meer dan eens pijnlijke
aanvaringen. Hein Rombach miste het strijdbare karakter om die aanvaringen aan
te kunnen. Toch beletten die hem niet om binnen en buiten het archief velerlei
activiteiten te ontplooien. Zo verzorgde hij belangrijke archiefinventarissen. Zijn
hoofdwerk in dezen is ongetwijfeld de inventaris van het archief van de familie Van
Foreest en aanverwante geslachten. Lange jaren werkte hij aan dat archief. De
inventaris is van zo'n groot belang, dat hij zal worden uitgegeven.
In tal van organisaties op plaatselijk, regionaal en landelijk gebied speelde
Rombach een vooraanstaande rol. Van verschillende organisaties behoorde hij tot
de initiatiefnemers. De belangrijkste hiervan was ongetwijfeld de in 1967 opgerichte
Stichting Contactcentrum voor Regionale en Plaatselijke Geschiedbeoefening in
Noord- en Zuid-Holland. Deze werd in 1974 voortgezet als de Historische Vereniging
Holland. Zowel als bestuurslid hiervan alsmede als redacteur van het door de
vereniging uitgegeven Regionaal Historisch Tijdschrift Holland behoorde Rombach
tot de actiefste leden. Daarvóór, in 1966, was hij een van de oprichters geweest
van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, waarvan hij onder meer
verschillende jaren als voorzitter functioneerde. Zijn grote interesse voor
kerkgeschiedenis mondde uit in het initiatief tot de Historische Commissie van de
Remonstrantse Broederschap. Ook plaatselijk en regionaal liet hij zijn sporen na.
Zo gingen mede op zijn initiatief in 1965 de afdeling Hollands Noorderkwartier van
de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Alkmaars Jaarboekje van start.
Het laatste werd, na tien afleveringen, voortgezet als Alkmaarse Historische Reeks,
waarvan hij tot aan zijn overlijden deel uitmaakte van de redactie. Deze opsomming,
die allerminst volledig pretendeert te zijn, moet worden afgesloten met het vermelden
van zijn activiteiten ten behoeve van het Rode Kruis.
Hij was daarin onder meer actief als lid van de Société Henry Dunant te Genève,
waar hij het idee lanceerde voor een brievenuitgave van Henry Dunant, en van de
Werkgroep Cultuurbezit van het Nederlandse Rode Kruis.
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Deze activiteiten van veelal organisatorische aard verhinderden Hein Rombach niet
om ook op publicistisch gebied werkzaam te zijn. Ter gelegenheid van zijn
vijfentwintigjarig dienstverband bij het gemeentearchief verscheen een bibliografie
2
van zijn publikaties. Deze bevat belangrijke studies over onderwerpen als Alkmaarse
geschiedenis, kerkgeschiedenis, geschiedenis van het vredeswerk en niet in de
laatste plaats de geschiedenis van het Rode Kruis. Niet onvermeld mag blijven een
project waar hij vele jaren aan besteedde, namelijk het door de Culturele Raad van
Noord-Holland gepubliceerde Repertorium van tijdschriftartikelen betreffende de
geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem),
verschenen tot 31 december 1979. Eerder had hij, samen met zijn vrouw, de indices
op de Bibliografie van de geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966 verzorgd.
Rombachs bibliografie eindigde met de woorden ‘wordt vervolgd’. Door zijn
overlijden op nog zo jonge leeftijd kon aan de vele plannen en projecten die nog op
stapel stonden, geen uitvoering worden gegeven. Van waarde is echter het werk
dat hij wèl heeft kunnen verrichten. Zo gaf hij belangrijke impulsen aan verschillende
plaatselijke en landelijke culturele organisaties. Voor wat betreft zijn publicistische
arbeid kan gezegd worden, dat naast artikelen die een wat vluchtiger karakter
dragen, er publikaties tot stand kwamen die hun waarde voor de wetenschap hebben
bewezen.
GERRIT VALK

Eindnoten:
1 J.C.H. Blom, Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in Herrijzend
Nederland (1945-1950), in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden, 96, (1981), p.300-333, aldaar p.333.
2 Bibliografie van mr. J.H. Rombach. Uitgegeven bij gelegenheid van zijn 25-jarig dienstverband
aan het gemeentearchief te Alkmaar. Gemeentearchief Alkmaar 1988.
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Gerard Theodoor Rothuizen
Goes 23 februari 1926 - Kampen 29 juli 1988
Gerard Theodoor Rothuizen werd op 23 februari 1926 te Goes geboren, waar hij
zijn jeugd doorbracht. Hoewel ook Amsterdam (1946-1949, studententijd), Leiden
(1957-1964, studentenpastoraat) en Kampen (1964-1987, hoogleraarschap) een
grote plaats in zijn leven innamen, evenals het buitenland, zou hij altijd graag in
Zeeland vertoeven, om er in zijn buitenhuisje te Oostkapelle nijver aan zijn publikaties
te werken.
Na het Openbaar Gymnasium te Middelburg bezocht te hebben (1938-1944),
studeerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam theologie, waar prof. dr. G.C.
Berkouwer zijn leermeester was voor de dogmatiek.
Rothuizen behoorde tot de generatie die begon te studeren nadat de ingrijpende
scheuring van 1944 binnen de Gereformeerde Kerken juist had plaatsgevonden,
een gebeuren waarvan vooral veel jongeren een hartgrondige afkeer hadden, omdat
zij er een ontluistering van hun kerk in zagen waarmee zij geen raad wisten. Binnen
de Vrijgemaakte Kerken had dit tot gevolg dat vooral de theologen zich opnieuw
wierpen op het klassieke erfgoed van de specifieke gereformeerde theologie; in de
brede kring van achtergeblevenen, en vooral bij de jongeren, stuwde dit de diepe,
zij het aanvankelijk onuitgesproken overtuiging naar de keel: Dit nooit weer!
Rothuizen zou het gehele proces van volkomen verwijdering dat van dit alles het
droeve gevolg was, in 1967 eens kwalificeren met de woorden ‘dat al die ellende
1
tussen ons is voortgekomen uit één baarmoeder, die al zoveel jaren niet deugde...’
En daarmee was zijn laatste woord over deze sinistere zaak gesproken. Over de
zin van scheuringen, waarvan Paulus in 1. Cor. 11:19 zegt dat zij er moeten zijn,
kan zelfs de knapste ethicus die ze meemaakt of er de droeve gevolgen van
ondergaat, slechts in beelden spreken, want ook hij kent ten dele en kan als
tijdgenoot niet altijd het goede ontdekken dat ook uit het kwade kan voortkomen
(Gen. 50:20).
De jonge Gerard Rothuizen wierp zich én vanwege deze omstandigheden én
door zijn veelzijdige aanleg vooral op een open ontmoeting met de cultuur. Daartoe
valt in zijn situatie ook de natuur te rekenen, want deze vormde voor hem niet alleen
een bron van inspiratie en bezinning, maar evenzeer een verbinding met de cultuur:
men leze zijn Een Schots dagboek van 1975. Natuur en cultuur waren voor hem
beide object van
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spirituele overweging, werkten in zijn leven wederzijds op elkaar in, en zouden hem
tot het einde blijven bezielen. Zijn laatste column in Hervormd Nederland (23 juli
1988), De Drentse A (p.24) is daar een sprekend voorbeeld van.
Dat de wereld groot en breed was, te veelomvattend om ooit ‘gekend’ te worden,
zou hij kort na zijn studententijd ervaren, toen hij van 1949 tot 1952 vlootpredikant
was onder leiding van J.H. Sillevis Smitt. Het pleit voor de jonge Rothuizen, blijkens
zijn treffend In memoriam Henk Sillevis Smitt in het Gereformeerd Weekblad van
16 januari 1967, dat deze strenge maar nobele chef zulk een indruk op hem heeft
gemaakt: ‘Deze man is een poosje een vader voor me geweest.’ En hoe begrijpelijk,
want Sillevis Smitt heeft de gereformeerde wereld nooit vaarwel gezegd, maar was
als vlootpredikant uit het hout gesneden van die weinigen, die met John Wesley
konden zeggen: ‘My parish is the world.’
Uithoorn, een dorp in Noord-Holland, werd Rothuizens eerste vaste gemeente
(1952-1957); daarna koos hij voor het studentenpastoraat te Leiden.
Te wonen en te werken in de schaduw van Nederlands oudste universiteit bood
hem veel gelegenheid tot studie, ontmoetingen en theologische bezinning. In 1962
voltooide hij zijn dissertatie Primus usus legis. Studie over het burgerlijk gebruik van
de wet, een studie waarop hij op 29 juni 1962 aan de Vrije Universiteit promoveerde
tot doctor in de theologie, onder promotorschap van prof. dr. R. Schippers. De
promotie had mede tot gevolg dat de generale synode van de Gereformeerde Kerken
hem in 1964 benoemde tot hoogleraar in de ethiek, als opvolger van prof. dr. G.
Brillenburg Wurth, waarover Rothuizen later vaak spottend vertelde dat de
stemverhouding met zijn tegenkandidaat, dr. A. Troost, slechts één stem verschilde.
De gereformeerde ethiek is in Nederland vanuit de negentiende eeuw een geheel
eigen weg gegaan. De breed georiënteerde V. Hepp en de diep borende K. Schilder
bouwden haar, evenals hun voorgangers Geesink en A.G. Honig, vooral rondom
de Tien Geboden op, en onderstreepten tegenover Friedrich Paulsens Diätetik haar
strikt normatief karakter. Brillenburg Wurth poogde met zijn publikaties op voorzichtige
wijze binnen gereformeerde kring opvattingen van anderen meer bekend te maken.
R. Schippers toonde met zijn boek De gereformeerde zede (1954) het sterk
gedateerde en lokale karakter aan van de gangbare, traditionele ethiek binnen de
Gereformeerde Kerken in Nederland. H.M. Kuitert en Rothuizen
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echter gingen een grondige theologische confrontatie aan met eigen en andermans
ethische wereld, waarbij het hun niet allereerst ging om een systematisch beschreven
ethiek, maar veeleer om de praktische, en vooral actuele ethische vragen die veler
hart beroerden, en die om een oplossing vroegen. In Rothuizens innerlijk vond
bovendien de strijd plaats tussen het heroïsche beeld dat de soms barokke, steeds
strijdbare en veelzijdige Abraham Kuyper bij het nageslacht had nagelaten, en de
nieuwe vragen en inzichten waarvoor vele gereformeerden van zijn dagen zich meer
en meer openstelden. Hierdoor geven Rothuizens ethische opvattingen zowel
breuken als verbindingslijnen te zien met de klassieke gereformeerde ethiek. Zijn
vele publikaties op ethisch terrein bieden mede daarom tochten vol toernooien en
schermutselingen, waarop vaak het woord van Huizinga's autobiografie van
toepassing is: ‘een zweven over de tuinen van den geest, een hier en daar tippen
2
aan de bloesems en dan meteen weer verder gaan.’
Hierbij mag niet verzwegen worden dat Rothuizen, met zijn grote belangstelling
voor de politiek, tot die gereformeerden behoorde die met Berghuis voor een ‘linkse’
A.R. kozen, en geen sympathie konden opbrengen voor een C.D.A. waaraan Van
Agt leiding gaf.
Voor wat het internationale kleurlingenprobleem betreft, was zijn antipathie tegen
de rassendiscriminatie in Zuid-Afrika en elders een vanzelfsprekendheid, waarvoor
hij bereid was alle registers van zijn schrijforgel open te zetten.
Inmiddels had een stroom van geschriften - bij hem méér dan een beeldspraak
- zijn schrijftafel verlaten. De schrijfdrang bij Gerard Rothuizen was onbedwingbaar
en in zekere mate tomeloos. Hij was geen geleerde die zich naast het geven van
zijn wekelijkse colleges verplicht gevoelde periodiek een boek te schrijven dat over
zijn vakgebied handelde, omdat de wetenschappelijke wereld dat van hem
verwachtte. Wanneer hem een onderwerp boeide, kon hij er zozeer door zijn
aangegrepen, dat het voor hem een onmogelijkheid was er niet over te schrijven.
Wat dat betreft was hij meer dichter en artiest dan geleerde en systematicus. Dat
hij daarbij ook projecten op lange termijn niet schuwde en steeds bereid was de
nodige studie te verrichten en zich intens in te spannen om tot goede resultaten te
komen, bewijzen zijn tussen 1965 en 1968 verschenen moedige driedelige, kleurrijke
psalmenmeditaties Landschap (de titel is typerend!), waarin hij alle psalmen
behandelde, vol onverwachte impressies en ingevingen.
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Zijn Bonhoeffer-biografie, Aristocratisch christendom (1969), vertoont Rothuizen in
al zijn begaafdheden, in al zijn wilskracht en mogelijkheden. Het was een prestatie
om dit jong afgebroken leven als een gaaf geheel te boekstaven; er was wilskracht
nodig om, terwijl hij van professie geen historicus was, dit leven als een afgerond
levensverhaal te beschrijven. Zijn leven lang is hij Bonhoeffer trouw gebleven.
Bonhoeffer was voor Rothuizen geen ‘voorbijgaande periode’ in zijn studieleven,
maar levenslang een wegwijzer en richtsnoer, iemand wiens levensgang Rothuizen
diep ernstig nam. Het mede door hem in 1977 opgerichte Bonhoeffer
Werkgezelschap Nederland heeft aan Rothuizens inspiratie en stimulering veel te
danken. Terecht werd hij bij zijn overlijden in het orgaan van dit Werkgezelschap
een der beste Bonhoeffer-kenners genoemd.
Voorts schreef Rothuizen vele artikelen over de theologen Karl Barth, H. Bavinck,
G.C. Berkouwer, Allan A. Boesak, Calvijn, J. Douma, C.J. Hoekendijk, O. Jager,
H.M. Kuitert, Abraham Kuyper, J. Moltmann, J.H. Newman, A.J. Rasker, J.A.T.
Robinson, A.A. van Ruler, J. Sperna Weiland, Teilhard de Chardin, W.H. Velema
en Maurice F. Wiles. Ook aan de filosofen Ludwich Feuerbach, H.J. Heering en
Nietzsche besteedde hij in boek en artikel de nodige aandacht.
Zijn rectorale oratie over Anton van Duinkerken en Menno ter Braak, Steen of stroom
(1969), kan men als het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke literaire activiteiten
beschouwen. Niet alleen blijkt hij de literatuur van en over en rondom deze beide
literatoren nijver te hebben afgegraasd, maar ook heeft hij beider boodschap
nauwgezet in zich opgenomen. Evenals hij later, in 1982, in een serie artikelen De
ernst van het spel, over de Chinese gedichten van Willem de Mérode, met zekere
graagte de tegenstelling christen-heiden in deze christelijke dichter centraal plaatste,
ging hij in zijn rectorale oratie grondig in op het vraagstuk christendom-heidendom,
waarover ook Marsman zich zo aangrijpend - zij het meer hevig dan diep - heeft
uitgelaten. Dat Rothuizen vanaf de theologische katheder zozeer de Nederlandse
letterkunde betrok in zijn onderwijs en publikaties, en deze zelfs tot onderwerp
maakte van een rectorale oratie, die in kwaliteit kan wedijveren met die van menige
neerlandicus, rechtvaardigde op zichzelf reeds zijn lidmaatschap van onze
Maatschappij, waartoe hij in 1983 gekozen werd, omdat hij onze arbeid dáár uitdroeg,
waar maar weinigen onzer in staat zijn acte de présence te geven. Hij kon het en
hij deed het! Ook Gerrit Achterberg, Hans Andreus, Willem Barnard,
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J.C. Bloem, J.B. Charles, P.N. van Eyck, Geerten Gossaert, Coen Poort, A. Roland
Holst en C. Rijnsdorp kregen in artikelen uitvoerig zijn aandacht. Dit alles was ingeleid
door een kleine bloemlezing uit de Nederlandse poëzie, die in 1961 onder de
typerende titel Klimatologisch het licht zag en waarin men de poëtische voorkeuren
van Rothuizen aantreft.
Een geheel apart hoofdstuk in zijn leven vormde Engeland, of beter gezegd:
Groot-Brittannië.
Hij had kort na zijn promotie enige tijd in Edinburgh gestudeerd, en blijkens zijn
bundel Een Schots dagboek (1975) was Schotland voorgoed in zijn geheugen gegrift.
3
Hij noemde Schotland eens: ‘Het mooiste land dat ik ken.’
Maar daarnaast hadden Londen, waarin hij eindeloos kon dwalen, en vooral
Oxford, waarin hij dagenlang de colleges kon langsgaan, om hun chapels en dining
halls te bewonderen, zijn hart veroverd, terwijl ook Chartwell (Winston Churchill!)
en Sissinghurst (Harold Nicholson en Vita Sackville-West) hoogtepunten vormden
van zijn toeristische tochten. Gerard Rothuizen heeft inderdaad zijn hart opgehaald
aan Engeland!
Zijn in 1981 verschenen Engeland is een dorp neemt naast andere sterk
beschouwende boeken over Engeland, als die van zijn generatiegenoten J.W.
Schulte Nordholt (1960), Michel van der Plas (1974) en Willem Barnard (1975) een
geheel eigen plaats in, omdat het niet alleen een indruk geeft van vele aspecten
van Engeland, zijn samenleving en cultuur, die hem zozeer boeiden, maar het boek
tevens een blik werpt in het bewogen gemoedsleven, de dynamische persoonlijkheid
en de uitgesproken opvattingen van Rothuizen zelf, zij het steeds in confrontatie
met Engeland.
Zijn bijzondere interesse ging vooral de laatste jaren uit naar de Engelse War
poetry, waarvan hij in Engeland alles kocht, verzamelde en bestudeerde wat mogelijk
was. Ondanks de wens daartoe, uitgesproken door zijn vriend ds. J.A. Eekhof, in
diens bijdrage The poetry is in the pity in de aan Rothuizen in 1987 aangeboden
bundel Het leven is meer dan ethiek (p.43-57), is hem niet de tijd geschonken het
boek over de War poetry te schrijven dat hem voor ogen stond. De kostbare
verzameling is na zijn dood geschonken aan de bibliotheek van de Theologische
Universiteit te Kampen, waar hij gedoceerd heeft.
Voor wat de theologische kant van zijn Engelse interesse betreft, dient gewezen
te worden op het feit dat Rothuizen de enige gereformeerde theoloog is geweest
4
die een gedegen essay wijdde aan J.H. Newman , ter-
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wijl zijn op 25 september 1987 in het Nederlands uitgesproken afscheidsoratie,
handelend over de theologie van de Oxfordse hoogleraar Maurice F. Wiles, in
uitvoeriger vorm in het Engels is uitgegeven onder de titel Apologetics in Oxford.
5
The theology of Maurice F. Wiles.
Buiten Nederland heeft hoogstwaarschijnlijk geen persoon hem méér
aangesproken dan Dietrich Bonhoeffer; zo heeft mogelijk geen ander land zijn
aandacht zozeer geboeid als Engeland, dat hem blijkens zijn publikaties zowel
bekoorde als tegenstond, maar tot het einde toe bezighield.
Hoewel van opleiding en beroep geen letterkundige, heeft Gerard Rothuizen zich
levenslang gelaafd aan met name Nederlandse en Engelse literaire bronnen. Hij
las deze met een scherp analyserend vermogen, maar tevens met een bijna
emotionele betrokkenheid en overgave. Hij schreef erover als een getuige, die
anderen als het ware opriep toch te delen in datgene wat hem zozeer in diverse
dichters en prozaschrijvers boeide en trof. Zijn geschriften geven daarbij tevens blijk
van originaliteit en directheid, die mogelijk waren omdat hij levenslang jong is
gebleven. Aangrijpend was het mede daarom voor zijn gezin, familie en vrienden
dat hij, die op 25 september 1987 te Kampen in de goed gevulde monumentale
Bovenkerk zijn afscheidsrede had uitgesproken, reeds enkele maanden daarna
overvallen werd door de ziekte die hem vellen zou.
Waar hij levenslang het toonbeeld was geweest van de kwaliteiten van de jeugd,
moest ik daarom tijdens zijn laatste dagen gedurig denken aan de indringende
woorden die Shakespeare schreef in zijn Passionate Pilgrim, XII:
Crabbed age and youth
Cannot live together:
Youth is full of pleasure,
Age is full of care;
Youth like summer morn,
Age like winter weather;
Youth like summer brave,
Age like winter bare.
Youth is full of sport,
Age's breath is short;
Youth is nimble, age is lame;
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Youth is hot and bold,
Age is weak and cold;
Youth is wild, and age is tame.
Age, I do abhor thee,
Youth, I do adore thee;
O! my love, my love is young:
Age, I do defy thee:
O! sweet shepherd, hie thee,
For methinks thou stay'st too long.

Gerard Rothuizen heeft een leven lang van de Nederlandse letterkunde intens
genoten, en heeft in de brede protestantse kring waarin hij leefde en werkte nooit
nagelaten in gesprek en geschrift te vertolken wat hij daaraan te danken had, en
welke reacties daardoor in hem werden opgeroepen.
Hij behoort tot de theologen - om slechts enkelen te noemen die aan zijn generatie
voorafgingen - zoals J.J. Bierens de Haan, J.J. Thomson, K. Schilder en K.H.
Miskotte, die, een ieder op zijn wijze, om met Goethe te spreken, ‘der Dichtkunst
Stimme’ vernomen hadden, en die daarvan in hun publikaties niet anders konden
zijn dan dankbare getuigen.
G. PUCHINGER

Voornaamste geschriften
In de bundel Het leven is meer dan ethiek, studies aangeboden aan prof. dr. G. Th.
Rothuizen (Kampen 1987), is een bibliografie opgenomen, van de hand van Johan
Massier (p.222-229).

Eindnoten:
1 Rothuizen in mijn Christen en secularisatie, Kampen 1968, p.326.
2 J. Huizinga in Mijn weg tot de historie, opgenomen in diens Verzamelde Werken, Haarlem 1948,
1, p.41.
3 Zie noot 1, o.c., p.318.
4 Christen en gentleman. Bij een beschouwing van John Henry Newman, opgenomen in de bundel
Achter den Tijd, Haarlem 1986, p.115-138.
5 Uitgave van J.H. Kok te Kampen.
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Mathieu Rutten
Lanaken 18 april 1906 - Luik 30 december 1987
Geboren te Lanaken op 18 april 1906, overleed Mathieu Jacques Henri Rutten te
Luik in de nacht van 29 op 30 december 1987.
Hij was de enige zoon uit het huwelijk (7 maart 1903) van de uit Beringen
stammende douanebeambte (‘tolbeambte’) Christiaan Rutten (14 juni 1871 - 13 juli
1947) en Maria Margeritha Peeters (28 februari 1875-27 juli 1956) uit Leut. Een
volbloed Limburger dus, zoals de naam al liet vermoeden.
Het beroep van vader Christiaan met zijn uiteraard onvermijdelijke stoet van
overplaatsingen zorgde voor nogal wat verhuizingen, waarvan het curriculum van
zoon Mathieu voor een deel het verslag geeft. Zijn lager onderwijs heeft de jongen
eerst aan de gemeenteschool te Lanaken genoten, vervolgens te Smeermaas en
Gemmenich, om zijn certificaat uiteindelijk te Hamont, bij de Broeders van het
Katholieke Leven, te behalen (juli 1919). De middelbaar-onderwijsperiode was in
dit opzicht wel minder bewogen: hij deed zijn zesde (dat wil zeggen het eerste jaar)
Grieks-Latijnse te Maaseik bij de reguliere kanunniken van het Heilig Kruis ofte
Kruisheren (1 oktober 1919 - 31 juli 1920), en de overige vijf jaar van de oude
humaniora aan het Koninklijke Atheneum te Hasselt (15 september 1920 - 15 juli
1925).
De talrijke verhuizingen moeten de jonge Mathieu voorzeker heel zwaar zijn
gevallen, want zijn leven lang is hij een hekel blijven hebben aan onverhoedse
wendingen en veranderingen. Steeds stipt op tijd, was hij iemand die van orde,
kalmte en rust, stabiliteit en houvast hield. Misschien is zijn onder de studenten en
ook onder collega's beruchte filologische acribie hierop gedeeltelijk terug te leiden,
al moet hierbij gezegd worden dat zijn latere historicistische, Tainiaanse formatie
aan de universiteit hier ook geen geringe rol heeft gespeeld.
Intussen had Mathieu Rutten reeds blijk gegeven van zijn hartstochtelijke interesse
voor het literaire en inzonderheid voor het poëtische verschijnsel, dat altijd zijn enige
pool van belangstelling is geweest en gebleven. Vanaf 1925 verschijnen zijn eerste
verzen en literaire manifesten in tijdschriften als De Kunstgids en Pan. Hij publiceerde
toen onder het pseudoniem Willy Berkelaar. In 1987 zal Oostland, het blad van de
Limburgse schrijvers, nog een gedicht van hem publiceren, namelijk Zelfpor-
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tret, gedateerd 21 december 1986, dat het Penthesilea-motief aansnijdt, het laatste
onderwerp waarmee hij zich heeft beziggehouden.
Het is dus een debuterende dichter, die zich op 5 oktober 1925 aan de
Rijksuniversiteit te Luik, afdeling Germaanse filologie, Nederlands-Duits, kwam
inschrijven. Hij kreeg er college van onder anderen zijn vereerde leermeester René
Verdeyen (31 november 1883 - 9 oktober 1949). Hierdoor werd de verdere levensloop
van de jongeman definitief bepaald. R. Verdeyen introduceerde hem bij een andere
grote ‘verhuizer’, namelijk de Gentse dichter Karel van de Woestijne. Geen wonder
dus dat zijn belangstelling voor het poëtische zich uitkristalliseerde op het werk van
deze schrijver. Het werd zijn levenstaak. Op 18 oktober 1929 promoveerde hij tot
doctor in de letteren en wijsbegeerte op de dissertatie De lyriek van Karel van de
Woestijne, die in 1933 in de reeks van de Alma Mater werd opgenomen en tweemaal
werd bekroond met respectievelijk de Prix des Amis de l'Université de Liège (1935)
en de Prijs van de Literaire Kritiek der Vlaamse Provinciën voor de periode
1934-1936. Op 16 februari 1944 wordt hij geaggregeerde hoger onderwijs op de
dissertatie De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne, waarvoor hij in
1945 de Hendrik van Veldeke-Eugeen Leeën Comité Provincie Limburg-prijs kreeg.
In 1959 verschijnt het lijvige Het proza van Karel van de Woeftijne, en in 1972 het
even zware De Interludiën van Karel van de Woestijne, dat onderscheiden wordt
met de Joris Eeckhout-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie (1972-1973). Dit
levenslange en voortreffelijke Van de Woestijne-onderzoek werd bekroond met de
Karel van de Woestijne-prijs voor de periode 1977-1981.
Laten wij echter naar de chronologie terugkeren. In 1929 doet Mathieu Rutten
militaire dienst.
Nadat hij afgestudeerd was, begon zijn eigenlijke essayistische carrière met zijn
medewerking aan verscheidene kranten en tijdschriften, onder andere De Gazet
van Hasselt (13 december 1930 - 28 mei 1931), Het Algemeen Belang (28 februari
1930 - 28 mei 1931), Het Belang van Limburg (11 september 1934 - 4 februari 1940),
Het Laatste Nieuws (17 november 1939 - 4 februari 1940 en dan opnieuw van 31
juli 1946 tot 5 mei 1948), De Vlaamse Gids, waarvan hij in 1950 redactielid wordt
en waaraan hij vanaf 1936 zijn medewerking verleende in de rubriek Kroniek der
Nederlandse poëzie, of nog Het Nieuw Vlaams Tijdschrift vanaf 1947, en Spiegel
der Letteren, waar hij redactielid van werd in 1956.
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Na zijn aanstelling (7 september 1931) als leraar Germaanse talen aan de Ecole
Normale Moyenne de l'Etat pour Garçons te Châtelet wordt hij bij koninklijk besluit
van 15 februari 1932 gedetacheerd, en komt op 1 maart 1932 als assistent in dienst
van R. Verdeyen voor een eerste periode van twee jaar, die daarna nog tweemaal
zal worden verlengd.
Hij was ondertussen - 7 september 1932 - in het huwelijk getreden met Marguerite
Marie Ghislaine Verreydt (geboren op 10 april 1912), dochter uit het vijf kinderen
tellende gezin van de bekende muziekleraar en niet onverdienstelijke toondichter
Ward (Pierre Denis Edouard) Verreydt (9 oktober 1885 - 8 oktober 1949) en Flore
Jeanne Ghislaine Lequime (17 februari 1883 - 5 november 1957). Uit hun huwelijk
werden twee zoons geboren, namelijk Willy (17 maart 1930) en Pol (26 april 1938
- 31 mei 1988).
Door haar bewonderenswaardige, nooit aflatende toewijding heeft mevrouw M.
Rutten haar man tegen de bekommernissen en de sleur van de alledaagsheid weten
af te schermen, en heeft op die manier de serene sfeer kunnen scheppen die haar
man de mogelijkheid gaf zich uitsluitend aan het literaire en het literatuuronderzoek
te wijden, zodat hij een omvangrijke bibliografie van meer dan vierhonderd items
heeft kunnen opbouwen.
Na het beëindigen van zijn assistentschap (30 september 1937) moet M. Rutten
opnieuw in het middelbaar onderwijs, met name de Koninklijke Athenea te Châtelet,
Verviers en ten slotte Luik, waar hij bij ministerieel besluit van 5 november 1938 in
zijn functie als leraar moderne talen wordt geconfirmeerd.
De oorlog betekent slechts een heel kortstondige onderbreking in zijn
pedagogische activiteit; op 29 augustus 1940 hervat de gedemobiliseerde eerste
sergeant Mathieu Rutten zijn onderwijsfunctie aan dat laatste atheneum.
Ongeveer parallel met zijn loopbaan aan 's Rijks athenea en universiteit doceerde
hij eveneens in het rijksnormaal onderwijs. In de jaren 1933-1934, 1934-1935 en
1936 zal hij les geven aan de Ecole Normale de l'Etat, rue des Rivageois, 6, te Luik,
waar hij moest inspringen voor onder anderen de Vlaamse toneelkenner en
-theoreticus C. Godelaine (1883-1942), of nog voor R. Verdeyen zelf. Verder zal hij
aan diezelfde school R. Verdeyen vervangen, en hij wordt er belast met het
onderwijzen van de Nederlandse literatuurgeschiedenis en tekstverklaring. Zijn
vaste benoeming aan de normaalschool als ‘professeur de langue néerlandaise’
dateert
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van 24 mei 1948, en hij zal er blijven tot 1 april 1955, datum van zijn ontslag uit het
rijksnormaal onderwijs.
In 1949 sterft de zesenzestigjarige Verdeyen. Mathieu Rutten zal zijn leermeester
opvolgen aan de Rijksuniversiteit te Luik: bij koninklijk besluit van 22 januari 1951
wordt hij tot ‘Chargé de cours’ (docent) benoemd, en in 1955 wordt hij ordinarius
(koninklijk besluit van 22 februari 1955). Nadat de taalkundige W. Pée (9 april 1903
- 20 mei 1986) Luik had verlaten voor de Rijksuniversiteit te Gent, kreeg Rutten het
literaire gedeelte van Pées opdracht toegewezen (koninklijk besluit van 28 april
1958), namelijk ‘Traduction à livre ouvert de textes néerlandais et explication
d'auteurs néerlandais’ in de eerste kandidatuur.
Toen die andere grote figuur uit de Luikse neerlandistiek en pedagogie moderne
talen, François Closset (1900-1966), overleed, werd Ruttens leeropdracht opnieuw
uitgebreid, zodat hij nu ook in de licentie verantwoordelijk was voor het
literatuuronderwijs (koninklijk besluit van 25 maart 1968), terwijl het taalkundige
gedeelte Joseph Moors (geboren 7 juni 1914) te beurt viel. Hij werd emeritus op 28
april 1976, maar gaf college en nam de examens af tot het einde van dat
academiejaar.
De taak die Mathieu Rutten zich als neerlandist en literatuurkenner aan de R.U.L.
had gesteld, kan nogal summier geformuleerd worden: hij wilde de aankomende
filologen leren lezen! Generaties van Luikse germanisten blijven hem hiervoor
dankbaar. Op dat gebied is hij een levende legende geworden, al was de groei naar
leesvaardigheid soms heel pijnlijk, want hij was veeleisend en streng, en hanteerde
een bijtende humor. Wars van alle impressionistische inslag maakte zijn
ergocentrische en taalkundige aanpak, gepaard gaande met de scherpe intuïtie die
hem eigen was, dat hij telkens kon doordringen tot de kern van de meest hermetische
poëzie; iets waarmee hij zijn studenten altijd opnieuw wist te verbazen.
Een zelfde grondstelling overheerst heel zijn essayistische oeuvre. In tegenstelling
met P. Minderaa, die andere Van de Woestijne-kenner, die de speurtocht ondernam
naar de persona poetica Karel van de Woestijne, is Mathieu Rutten steeds een
voorvechter geweest van de tekst op zichzelf. Alleen de tekst telde voor hem. Zijn
hele produktie is een poging om door te dringen tot het innerlijke wezen van de
dichtkunst, zoals die in de dichter ontstaat. Het literaire, en inzonderheid het
poëtische, is voor hem taal-kunst en spraak-kunst.
Diezelfde stelling verdedigt hij ook in de twee bundels van zijn Neder-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

159

landse dichtkunst, namelijk Van Kloos tot Claus en Achterberg en Burssens voorbij,
die een keuze bieden uit zijn in De Vlaamse Gids gepubliceerde opstellen onder de
rubriek Kroniek der Nederlandse poëzie. Slechts twee opstellen uit die bundels
komen uit Dietsche Warande en Belfort en Het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Met deze
bundels beoogde hij via een behandeling van de topfiguren uit de Nederlandse
poëzie een panorama te geven van de dichtkunst en tevens de wetten vast te stellen
van woord en taal. Fascinerend in die reeks opstellen is het aantal vragen dat gesteld
wordt aan de lezer en dat nog steeds op een antwoord wacht. In verband met de
poëzie als taalkunstwerk schrijft hij op p.6 van de eerste bundel het volgende:
‘Immers, poëzie die hiervan niet uitgaat om zichzelf te zijn, mist haar werking en
boodschap, en verraadt het onuitsprekelijke, in dit geval de geest.’
Niettemin merkt men dat er met de jaren een geleidelijke verschuiving plaatsvindt
in de theoretische instelling van M. Rutten; een wending die waarschijnlijk toe te
schrijven is aan zijn lange omgang met de ideeënwereld van Karel van de Woestijne
en diens determinisme van de fysiologie en de biologie van de mens.
Deze verandering is reeds duidelijk aanwezig in Het proza van Karel van de
Woestijne en sterker nog in de studie die hij wijdt aan de Interludiën. Men ziet M.
Ruttens belangstelling voor het biografische element, de levensomstandigheden
en de genetische componenten van de persoonlijkheid groeien, zodat de lezer
onwillekeurig steeds sterker de indruk krijgt van een zeker determinisme van ‘race,
milieu, moment en faculté maîtresse’. Wij verwijzen in dit verband naar zijn publikatie
omtrent het Gentse milieu met S. Lilar en K. van de Woestijne. Dit wordt heel expliciet
in zijn boek over de Frans-Belgische schrijver Georges Simenon, en vooral in de
Franse bewerking hiervan, waarvan de titel boekdelen spreekt: Simenon: ses
origines, sa vie, son oeuvre (1986).
In de loop van zijn leven verwierf Rutten onder andere de volgende
onderscheidingen: officier (1952) en later grootofficier in de Orde van Leopold II
(1968); commandeur (1958) en grootofficier in de Orde van de Kroon; commandeur
in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij maakte deel uit van verschillende tijdschriftredacties en was lid van tal van
verenigingen en commissies. Ik noem hier de volgende: Koninklijke Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde (1935); Vereniging van Limburgse schrijvers
(1936); PEN-Club Centrum,
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Vlaanderen (1950); redactie van De Vlaamse Gids (1950); Commissie voor Advies
van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde (2 september 1953); Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, Leiden (1954); redactie Spiegel der Letteren (1956);
Raadgevende Commissie bij het AMVC (1966); Raad van Beheer van het CSVC vanaf
het Begin van de achttiende eeuw (1967); Bestuur van het Paul van
Ostaijen-Genootschap (1967); Commissie ter Bevordering van de Nederlandstalige
Letterkunde, sectie essay, ministerie van de Nederlandse Cultuur (1967); dagelijks
bestuur en bestuur van de IVN (7 september 1970); Vereniging van Vlaamse
Letterkundigen (25 november 1970); Algemeen Nederlands Verbond (15 februari
1971); Internationale Vereinigung für germanische Sprach- und Literaturwissenschaft
(1 oktober 1973).
F. VAN ELMBT

Voornaamste geschriften
De lyriek van Karel van de Woestijne. Parijs 1934.
De esthetische opvattingen van Karel van de Woestijne. Parijs 1943.
Het proza van Karel van de Woestijne. Parijs 1959.
De Interludiën van Karel van de Woestijne. Parijs 1972.
Simenon, ses origines, sa vie, son oeuvre. Avec la collaboration de François van
Elmbt. Liège 1986.
Boekbesprekingen in tal van dagbladen en tijdschriften, waaronder Het Algemeen
Belang, Het Belang van Limburg, Belgisch Tijdschrift voor Philologie en
Geschiedenis, Dietsche Warande en Belfort, Forum der Letteren, De Gazet van
Hasselt, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden,
Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Taalgids, Pan: Literair Maandschrift, De Periscoop,
Spiegel der Letteren, Tijdschrift voor Levende Talen, Verslagen en Mededelingen
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, De
Vlaamse Gids. Voorts vele bijdragen in gedenkboeken, tentoonstellingscatalogi,
libri amicorum, literairhistorische opstellenbundels en bloemlezingen.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1988
Dankwoord door Jan Brokken
Dames en heren,
Ik ben niet zo'n toespraken-houder. Ik zou u van harte willen bedanken, u, leden
van de jury, u, leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, u, vrienden
en familieleden die hier heeft willen zijn. En daarna zou ik weer willen gaan zitten
om van het prachtige spel van Emmy Verhey en Carlos Moerdijk te genieten. Maar
ik sta nu eenmaal vanmiddag in het middelpunt van de belangstelling en ik vrees
dat u niet van verre gekomen bent om mij te zien zwijgen. Ik wil u daarom een
verhaal voorlezen dat ik kort na De zee van vroeger geschreven heb en dat nog
enigszins bij dat door u, juryleden, bekroonde boek hoort. Soms moet je van een
boek afkicken, alles wat je in de weken of maanden na verschijning van die
verhalenbundel of die roman op papier zet, ademt nog dezelfde sfeer uit en heeft
dezelfde toon, dezelfde benadering. Dat was met dit korte verhaal het geval. Het
ruikt nog naar De zee van vroeger, de moederfiguur is onmiskenbaar Olga en de
vader is nog diezelfde afwezige dominee uit Portland. Ik zal het waarschijnlijk nooit
in een nieuwe bundel opnemen, ook al vind ik dat spijtig, want ik ben erg aan dit
verhaal gehecht. Voor ik het definitief wegstop, wil ik het u hier dus voorlezen, als
- ik hoop dat u dat zult vinden - waardig afscheid van De zee van vroeger.

Iets van Bach
De kerk schuifelde leeg. Moeder droeg een wijde witte mantel en een blauwe hoed;
ze hield mijn hand stevig vast en ik peinsde er niet over die koele kanten handschoen
los te laten. Het orgel speelde; de kerkgang was die pinkstermorgen niet anders
dan op gewone zondagen - gewichtig en voornaam.
Op het grintpad kwam mevrouw Tak naast ons lopen. De wind veegde de laatste
wolken uit de hemel; mevrouw Tak sprak op fluistertoon en bij iedere stap zag ik
het gezicht van moeder opklaren.
Aan tafel glom ze. Mevrouw Tak, die van haar meisjesnaam Jørensen heette,
had ons zomaar haar zomerhuis aangeboden. Vader wriemelde aan zijn stijve boord
en knikte instemmend; het aanbod verraste hem allerminst; hij had pakkend gepreekt
en bovendien uit de Tafelredes geciteerd; die lutherse mevrouw mocht tevreden
wezen.
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Een paar maanden eerder was ze in Portland komen wonen, een met een
Rotterdamse havenbaron getrouwde Deense, blond natuurlijk, en nogal opzichtig.
Moeder had het direct goed met haar kunnen vinden. Waarom begreep ik niet, of
wilde ik niet begrijpen; voor mij paste die opgedirkte mevrouw niet bij mijn moeder,
want behalve beschilderd was ze ver in de dertig èn kinderloos, wat ik met mijn
gezonde polderogen en mijn al behoorlijk scherpe kijk op de wereld van een
onbetamelijke zorgeloosheid vond getuigen.
Het zomerhuis lag hoog in Jutland, op een heuvel. Het was van hout en keek uit
over een fjord. We reisden er met de trein heen; de broer van mevrouw Tak-Jørensen
kwam ons van het station in Vejle afhalen. Hij had een brede neus, een brede mond
en een brede glimlach. Professor Jørensen was ronduit aardig, misschien zelfs te
aardig; we kenden hem nauwelijks of hij nodigde ons al uit de volgende zaterdag
bij hem thuis te komen eten. Hij woonde in een verbouwde boerderij, niet ver van
het zomerhuis.
Voor hij vertrok, kuste hij de hand van moeder. Ik had nog nooit iemand de hand
van mijn moeder zien kussen, en schrok. Vader lette er niet op. Sloom over de
balustrade leunend staarde hij naar de dotten avondnevel die als watten op het
gladde water tussen de heuvels dreven en mompelde geheel in zichzelf gekeerd:
‘Dit is nou echt het Noorden.’
Moeder was erg mooi die zomer. Ze had haar haren kort laten knippen en dat
maakte haar een stuk jonger. Voor in de veertig leek ze weer op de foto die in de
late jaren twintig van haar genomen was, ergens in Midden-Europa. Op die foto
vond ik haar wonderlijk.
Eenmaal weg uit Portland werd ze dat opnieuw. Ze keek niet op een streepje
lippenstift meer of minder en stak af en toe een sigaretje op, gniffelend als een nog
niet helemaal volwassen meisje.
Ze dook in plaats van als een moeder stapje voor stapje de hangtrap af te gaan.
Dat het water van de fjord ijskoud was, hinderde haar niet in het minst; ze beweerde
dat je huid er jong van bleef. Ze nam een aanloop op de steiger en zweefde eerder
wild dan sierlijk door de lucht, terwijl ik haar met samengetrokken tenen nakeek. Ze
bleef angstwekkend lang onder water.
Op het terras van het Ulbaekhus Badehotel morste ik opzettelijk slagroom op m'n
nieuwe korte broek. Ze zag het niet eens. Anders zou ze gemopperd hebben of me
een tik op de vingers hebben gegeven, dingen die moeders horen te doen, nu
mijmerde ze met een beminnelijke blik in de ogen, tevreden en vooral: afwezig.
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Het badhotel lag aan de voet van een heuvel, half in het water. Wit als het was deed
het moeder aan een hotel van voor de oorlog bij het Meer van Genève denken. Ze
vertelde wie daar zoal kwam - allemaal vluchtelingen natuurlijk. Vader wees naar
een onweerswolk in de lucht. Als hij niet met Luther of Calvijn of de Here God bezig
was, taxeerde hij de hemel; hij was een lopend weerbericht.
Zijn voorspellingen kwamen meestal uit; moeder volgde de bliksemschichten als
een toneelstuk. In Nederland vond ze de donder te dof klinken; er waren heuvels
voor nodig en dalen diep als echoputten om een onweer te laten knallen en knetteren
als in haar jeugd.
Wippend in zijn schommelstoel begon professor Jørensen haar meteen te
ondervragen over haar vroeger zwerversbestaan. We waren nog niet binnen op die
zaterdagavond, of hij begon daar al mee. Vader lette weer niet op, die zat naar een
paar vuile vegen in de lucht te staren. Moeder praatte in rap Duits en het enige wat
ik soms verstond was ‘immer weiter’; professor Jørensen zei op alles ‘interessant’.
Onder de knoestige balken van zijn boerderij veranderde hij in een koerende
tortelduif; zijn vrouw werd er kribbig van; mij vervulde het van heimwee. Ik wilde
weg.
Het meisje zat onder de kastanjeboom. Haar ogen waren even blauw als die van
haar vader en haar haren waren albino-wit. Met al die aandacht voor mijn moeder
had professor Jørensen verzuimd zijn dochter aan ons voor te stellen. Of schaamde
hij zich voor haar?
Dat ze mismaakt was, zag ik pas toen ze uit de ligstoel opstond. Ingemerete had
een bochel. Door die bolle rug kon ze niet met andere kinderen spelen, maar dat
gaf niet, ze vond zichzelf toch te oud om nog door korenvelden te hollen. Dat alles
maakte ze me met gebaren duidelijk en een paar woordjes Duits; ik nam haar
voorzichtig op en zag dat ze al borsten had, alhoewel die door haar kromme lichaam
nogal bescheiden leken.
Aan tafel zat ze naast me. We aten in de tuin. Vader werd al snel soezelig van
de wijn, moeder schaterde. Professor Jørensen deed zichtbaar zijn best grappig te
wezen; ik schoof dichter naar Ingemerete toe. Ze spelde de naam van het toetje
voor me, rødkrød met fleude en vertelde wat de naam van ons zomerhuis betekende.
De zon stond al laag aan de hemel toen ik haar met een tekeningetje voorstelde
samen naar het zomerhuis terug te lopen. Daar knikte ze heftig op. We konden
helemaal langs de fjord lopen, een tocht van een kleine twee uur, en dan kon ze
met haar vader mee terugrijden, die immers mijn vader en moeder naar huis zou
brengen. Professor Jørensen vond het
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best, moeder keek me voor het eerst die avond aan. ‘Zou je dat nou wel doen?’
vroeg ze, opeens ernstig. ‘Het is een eind lopen en je bent de hele dag al in de weer
geweest.’ Maar Ingemerete had haar gymschoenen al aan en stond te trappelen
van ongeduld en ik beschouwde de verontruste blik in moeders ogen als verdiende
straf.
We gingen op weg. Het rood was uit de hemel weggelopen. Grijs was ervoor in
de plaats gekomen, een matte tint grijs, vermengd met het avondblauw, dat hard is
in het Noorden. Ingemerete pakte mijn hand beet, naar ze zei om me de weg te
wijzen. Ze had een smal gezicht, bleek en mat, en aan haar voorhoofd kleefden
witte haren. In mijn onschuld vond ik dat ze iets engelachtigs had, ook al sjokte ze
en boog haar rug na iedere honderd meter verder door.
Kilometers liepen we langs de fjord, zonder iets te zeggen. In een kromming van
de baai bleef ze staan. Het strand was daar smal; de kust verhief zich als een aarden
wal, een muur, overwoekerd door wilde lijsterbessen. Boven op die wal wiegden
eiken. Het was inmiddels donker geworden; we moesten niet ver van het zomerhuis
zijn, in de verte meende ik de door het water weerspiegelde lichtjes van het badhotel
waar te nemen.
Ze zoende me, met de mond wijd open. Het was de eerste keer dat de tong van
een meisje mijn mond binnendrong. Een sliert speeksel plakte aan mijn lip en ik
proefde rødkrød met fleude. Het smaakte zoet en weeïg; ik vond het onsmakelijk
en duwde haar weg. Maar Ingemerete liet zich niet wegduwen.
Als een drenkeling aan een stuk wrakhout, zo klampte ze zich aan mij vast. Dwars
door haar kleren heen voelde ik haar benige lichaam; op haar wangen verscheen
een koortsige blos. Ze begon zwaar te hijgen, drukte zich driftiger tegen mij aan; ze
trilde van opwinding en ik dacht dat het iets met haar bochel te maken had. Ze moest
ziek zijn, en niet alleen in haar botten - toevallen, spastische krampen, alle
mogelijkheden schoten door mijn hoofd. Ik vroeg me bangig af wanneer ze zou
gaan bijten.
Net overwoog ik haar te kalmeren door hard op de bult op haar rug te slaan, toen
ik mijn naam hoorde roepen. Onwaarschijnlijk helder echode hij over de fjord en zo
wanhopig dat de tranen me in de ogen sprongen. Ingemerete keek me ontzet aan.
Eenmaal bij het zomerhuis schoot ze de auto van haar vader in, een dief, op
heterdaad betrapt. Moeder stond op de veranda. Weg was de uitbundigheid, weg
de vrolijkheid, weg de laatste oprisping van onbezonnen-
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heid en jeugd. Met de gevouwen armen tegen haar maag gedrukt stond ze daar,
streng en puriteins, vragend waarom ik zo lang was weggebleven en wat ik met dat
kind had uitgespookt. Ze beet de lippenstift van haar lippen, nooit eerder had ik haar
zo vinnig gezien, het was bijna komisch, en om niet in de lach te schieten, keek ik
van haar weg, naar het bordje schuin acther haar, het bordje met de naam van het
huis, Vi-To, Wij Tweeën.
Wekenlang bleef ze kribbig. Het ging pas over in de herfst, toen we al weer vele
maanden thuis waren. Op een avond schoof ze achter de piano en staarde naar de
toetsen; ik zat aan tafel huiswerk te maken. ‘Weet je dat mevrouw Tak vertrekt?’
vroeg ze. Ik knikte. ‘Die Deense mevrouw in het dorp. Ze kon hier niet wennen.’ Ik
knikte. ‘Als je in een ander land geboren bent, is het hier moeilijk wennen.’ Ik knikte
weer. Zuchtend pinkte ze een stofje van de toetsen. Toen draaide ze zich half naar
me toe en vroeg: ‘Wat zal ik voor je spelen?’ Zonder erbij na te denken, zei ik: ‘Iets
van Bach.’ Ze glimlachte wijs en verzoenend de treurigste glimlach die ik haar ooit
zag glimlachen, rechtte haar rug en zette een fuga in die even gedragen klonk als
op het orgel, in de kerk.

Noot
Dit dankwoord werd uitgesproken in de Beurs van Berlage te Amsterdam, op 23
september 1989.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1989
Advies van de commissie voor schone letteren
De in 1960 geboren Groningse dichter Marc Reugebrink publiceerde gedichten in
onder andere Raster en De Revisor voordat hij in 1988 met de bundel Komgrond
debuteerde bij De Bezige Bij.
Publikatie in de genoemde tijdschriften suggereert al waar de bronnen van
Reugebrinks poëzie liggen: in de taal, in de relatie tussen taal en werkelijkheid. Het
is niet verwonderlijk, dat de kritiek nogal eens heeft gewezen op de invloeden die
in de gedichten van Reugebrink te vinden zijn: bijvoorbeeld die van Kouwenaar en
Faverey.
De Commissie stelt die invloeden ook wel vast, maar meent dat de kritiek niet
geheel van modieuze trekken ontdaan is. Er is de laatste tijd een op weinig
argumenten berustende opinie ontstaan, dat de Nederlandse poëzie een stilstaand
water zou zijn geworden, waarin weinig verrassends aan de oppervlakte komt.
Wie een open oog heeft voor de diversiteit van de Nederlandse poëzie, en niet
te veel verblind wordt door de behoefte aan het creëren van ‘scholen’, moet wel
vaststellen dat er veel interessants gebeurt.
Reugebrinks bundel Komgrond bevat de belofte van een eigen geluid binnen de
poëtische traditie waarbij de kritiek hem heeft ingedeeld. Zijn gedichten hebben, bij
alle ‘taligheid’ die een onderdeel van die traditie is, een aangename aardsheid, al
is de aarde vooral een gebied dat onderzocht moet worden op wat houdbaar is:
De akkers nog bedekt:
meer wit dan woorden op het land.
Wat je hebt gezegd
zijn laatste stappen in het zand.
Zolang het koud blijft
ben je van dit spoor verzekerd.
Straks snijd je de aarde open
trekt door het veld een zwarte voor
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en uit wat is veranderd
zoek je je weg terug
naar wat niet is verloren.

Het eigene in Reugebrinks poëzie heeft te maken met een voortdurende aarzeling
tussen werkelijkheid, het tastbare, het bewoonbare, en de taal die nodig is om dat
te benoemen. In het gedicht Domicilie lijkt het tastbare het zelfs te winnen van de
woorden waarin het benoemd moet worden:
[...]
De muren heb je afgetast
ieder steen zijn naam
en scheuren een betekenis.
Nergens een houvast om te verdwijnen.
Want wie zijn huis
in het noemen wil bewaren
ziet af van onderdak.

Het debuut van Marc Reugebrink wordt gekenmerkt door een grote soberheid, die
zijn gedichten iets ingetogens geeft - al wordt die ingetogenheid af en toe
onderbroken door verrassende regels als: ‘Er zij geen dingen dieper dan de wereld.
/ Het gat dat je graaft / is een gang naar de Chinezen.’
De taal is bij Reugebrink het middel om de aarde begaanbaar te maken, soms
zelfs teruggebracht tot een enkele naam op de landkaart - maar in laatste instantie
gaat het hem niet om de taal, maar om de aarde:

KAART
Getekend de wegen die ik neem
alsof het god is die deze bergen maakt
hoogten heeft berekend
vanuit de lucht verkleind:
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op deze schaal is aanraking
weer mogelijk, het land
kleurt van de steden rood
en draagt geduldig, afgedrukt
zijn eeuwenoude naam:
bestemming die zich vouwen laat
en slijt onder het reizen.

De Van der Hoogt-prijs is een aanmoedigingsprijs. De Commissie is van mening
dat Marc Reugebrinks bundel Komgrond veel waardevolle elementen bevat die
aanmoediging rechtvaardigen.
Willem G. van Maanen
Willem van Toorn
Eddy van Vliet
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1989
Dankwoord door Marc Reugebrink
Op zee
Dames en heren,
Eind mei vorig jaar kreeg ik het bericht dat de jaarvergadering van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde zo goed was geweest om unaniem in te stemmen
met de voordracht van de jury mijn bundel Komgrond de Van der Hoogt-prijs 1989
toe te kennen. Of ik mijn bank- of gironummer wilde doorgeven. Dat wilde ik. Aan
de officiële kennisgeving ontbrak echter door een misverstand het juryrapport. Ik
schreef dan ook een briefje terug met de vraag of men mij dat rapport alsnog toe
wilde zenden, want - zo stelde ik ongeveer - tussen de beoordelende jury en de
bekroonde auteur kan soms een diepgaand meningsverschil bestaan over de reden
van de bekroning, - een meningsverschil, zo voegde ik daar ijlings aan toe, waarover
de auteur overigens meestal wijselijk zwijgt. Deze laatste toevoeging diende natuurlijk
om mij alvast in te dekken tegen de mogelijkheid dat de jury inderdaad een heel
ander rapport zou hebben opgesteld dan dat welke u zojuist heeft gehoord. In dat
geval had ik mij misschien wel genoodzaakt gezien om principieel te worden en de
prijs bijvoorbeeld te weigeren. Dat moest ik in ieder geval zien te voorkomen. Als
men nog niet meer is dan een debutant en daarbij ook nog eens dichter - dat wil
zeggen: als men zo onverstandig is geweest te debuteren in een genre dat nauwelijks
lezers kent - is men niet in een positie om literaire prijzen te weigeren.
Maar mijn wat lafhartige voorbehoud bleek overbodig. Ik ben de jury namelijk zeer
dankbaar voor haar oordeel, met name omdat zij daarin een aspect van mijn poëzie
benadrukt dat ik zelf nogal belangrijk vind. (U ziet dat de zo grootmoedige uitspraken
van dichters die beweren ook maar gewone lezers van hun eigen poëzie te zijn,
niet meer dan een flinterdun laagje beleefdheid vormen: uiteindelijk wil iedere dichter
dat men uit zijn werk haalt wat hij erin heeft gestopt, en liefst nog meer.) Weliswaar
wijst ook de jury, evenals enkele critici, op de nestgeur die om een aantal gedichten
uit de bundel hangt, wijst zij op mijn verbondenheid met de zogenaamde
autonomistische of hermetische traditie, - maar in haar conclusie stelt zij dat de taal,
die in genoemde traditie het enige doel zou zijn, voor
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mij uiteindelijk toch een middel is, een middel ‘om de aarde begaanbaar te maken’,
- en dat het mij dus uiteindelijk niet om de taal, maar om de aarde te doen is.
Wat die nestgeur betreft: die zal ik niet ontkennen, hoezeer de traditie waaruit ik
voortkom momenteel ook in een kwade reuk mag staan. Ik stem wat dat aangaat
volmondig in met een bekende uitspraak van de Engelse dichter T.S. Eliot, die de
ware originaliteit slechts een vorm van ontwikkeling noemde. Het absoluut originele
gedicht is een absoluut slecht gedicht, zo stelde hij; het heeft zich losgemaakt van
al het bekende en kan niet meer begrepen worden. Ik heb het dan ook altijd nogal
merkwaardig gevonden dat een aantal critici in mijn bundel zowel de verwantschap
met de autonomistische traditie heeft aangewezen - en dus de poëzie in die zin
begreep -, als tegelijkertijd van mening was dat mijn gedichten verregaand
onverstaanbaar waren. Als ik dat goed begrijp, kan ik daaruit alleen maar concluderen
dat de autonomistische traditie voor deze critici in haar geheel onverstaanbaar is,
en dat is een onthullende constatering. Het betekent immers dat deze critici het
werk van Leopold, van Van Ostaijen, zelfs van Nijhoff, van Kouwenaar of Faverey,
van Mallarmé, Valéry, van Benn en Célan nooit hebben begrepen. Het is alsof de
hele twintigste eeuw nooit heeft bestaan!
Voor dergelijke critici houdt met het vaststellen van verwantschap het eigenlijke
lezen dan ook op. Het eigen onvermogen om door te dringen in teksten die qua
taalgebruik afwijken van het middenstandsproza of het journalistieke proza (de
verschillen tussen beide zijn soms akelig klein), wordt hier tot maatstaf voor goede
poëzie verheven. Nu ben ik, misschien ondanks de schijn van het tegendeel, de
laatste om de eis dat poëzie verstaanbaar moet zijn, tegen te spreken. Maar voor
deze critici betekent verstaanbaarheid blijkbaar dat het taalgebruik in gedichten niet
mag afwijken van het taalgebruik bij de bakker. Het lijkt mij nu juist een van de
wezenstrekken van poëzie dat zij zich niet conformeert aan die vorm van taalgebruik,
althans niet als regel. Zelfs de grootste brooddichter maakt weinig kans een halfje
wit mee te krijgen als hij zijn verzen bij de bakker voorleest. ‘If we were in the habit
of reading poets their obscurity would not matter; and, once we are out of the habit,
their clarity does not help’, schreef de Amerikaanse dichter Randall Jarrell ooit. Zo
bezien is de onverstaanbaarheid ‘in the eye of the beholder’ en niet iets wat men
dichters aan kan wrijven.
Toch is de aan autonomistische poëzie toegeschreven duisterheid tot nu toe het
voornaamste bezwaar geweest dat men tegen haar heeft weten
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in te brengen. En zelfs waar de bezwaren een ogenblik de vorm van een
fundamentele kritiek op haar uitgangspunten leken te hebben, bleek bij nadere
beschouwing het onvermogen deze poëzie te verstaan aan de basis van die kritiek
te liggen. De meest recente aanval op de autonomistische traditie - opborrelend uit
het altijd troebele water van de Amsterdamse grachtengordel en met hulp van de
in die tijd wel zeer hijgerig geworden vrijdagbijlage van De Volkskrant over de rest
van Nederland verspreid, - die meest recente aanval is daarvan een frappant
voorbeeld. De ‘maximalen’ - want over hen heb ik het dan natuurlijk - formuleerden
hun bezwaren tegen de autonomistische poëzie vrijwel geheel op basis van de
theorie die aan deze poëzie ten grondslag zou liggen. Aan het lezen van gedichten
zijn zij blijkbaar niet meer toegekomen, want het eerste dat opvalt zodra men die
theorie toetst aan de poëzie die zij zegt te beschrijven, is dat de poëzie uiteindelijk
altijd aan de haar tot steekwoorden reducerende theorie ontsnapt. De ‘maximalen’
hebben echter de theorie vóór de gedichten geschoven, om vervolgens de dichters
te kunnen verwijten dat zij niets anders deden dan het klakkeloos navolgen van een
gereedliggende theorie. De dichter verhoudt zich echter tot de theorie als Diogenes
tot Plato. Als de laatste de mens omschrijft als een tweebenig, ongevederd wezen,
is de eerste er als de kippen bij om een kaal geplukte haan op tafel te zetten met
de woorden: ziehier de mens.
Dat deze meest recente aanval op de autonomistische poëzie werd ingezet door
mensen die ik op grond van hun geboortedatum wel mijn generatiegenoten moet
noemen, verbaast mij overigens niet. Hoewel ik op grond van de stupiditeit van de
gebruikte argumenten geneigd ben mij ogenblikkelijk van mijn eigen generatie af te
keren, betekent dit geenszins dat ik mijzelf daarom zonder meer tot de oudere garde
zou willen rekenen. Tegenover de maximale domheid wil ik de autonomistische
1
traditie graag verdedigen, en heb ik haar ook verdedigd (al blijft de beste verdediging
nog steeds het gehalte van de maximale poëzie), maar uiteindelijk ligt aan het
autonomisme een streven ten grondslag dat voor mij niet langer, of althans niet
meer op dezelfde wijze geldig is. En juist dat lijkt de jury opgemerkt te hebben toen
zij schreef dat de taal in mijn gedichten een middel is om de aarde begaanbaar te
maken. Zij suggereert daarmee dat voor mij als dichter die aarde blijkbaar
onbegaanbaar is. En dat betekent dan weer dat het mij niet gaat om de negatie van
werkelijkheden, zoals in generaliserende zin van de autonomistische poëzie gezegd
kan worden, maar om het vinden ervan.
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De werkelijkheid, de aarde, - laat ik het daar eens over hebben.
Ooit voer ik als koffieverkoper op een klein, maar solide ogend schip tussen twee
Waddeneilanden heen en weer. Het schip had hoog achter een zonnedek met
houten banken en er was een vooronder waar de passagiers bij slecht weer konden
schuilen. Mijn plek was in een kleine kombuis die midscheeps lag en die naar beide
zijden van het schip deuren had die men in twee delen kon openklappen. De eerste
reis zal ik niet snel vergeten.
Ik was vroeg aan de haven en inspecteerde de ruimte die de komende veertien
dagen mijn domein zou zijn. Het was stralend weer; de Waddenzee leek als altijd
glad, bijna een binnenmeer en er stond geen zuchtje wind. Nog voor wij de haven
uit voeren, maakte ik koffie in een van die grote aluminium containers en smeerde
ik alvast de broodjes die ik in twee grote plastic emmers had meegenomen. Omdat
de meeste passagiers zich voor de duur van de overtocht op het zonnedek hadden
geïnstalleerd, besloot ik niet lang na de afvaart met een blad vol dampende koffie
en een plastic schaal vol broodjes rond te gaan. Ter linker- en ter rechterzijde van
de kombuis dreven als altijd de meeuwen mee met het schip, roerloos in de lucht
hangend. Enigszins overmoedig zette ik het blad met de broodjes en koffie op de
vingertoppen van mijn rechterhand en verliet de kombuis. Omzichtig manoeuvrerend
in het smalle gangpad naderde ik het uiterst steile trapje dat naar het zonnedek
leidde. Ik kwam nooit boven.
Juist toen ik mijn voet op de eerste trede wilde zetten, viel plotseling het schip
onder mij weg. Waar ik steun verwachtte, was niets dan lucht. Deze onverhoedse
beweging van het schip maakte dat ik mijn evenwicht begon te verliezen; de plastic
bekertjes met de kokende inhoud begonnen vervaarlijk te schuiven en enkele
broodjes vielen in het gangpad. Met een uiterste krachtsinspanning lukte het mij
evenwel het blad op mijn vingertoppen recht te houden en ik leek het dan ook te
gaan redden. Totdat het schip even plotseling en krachtig weer omhoogkwam en
ik - wilde ik niet al bij de eerste vaart overboord slaan - niets anders meer doen kon
dan het blad achterwaarts over mijn schouder in het water te werpen. Ik was
nauwelijks vier passen van de kombuis verwijderd en mijn koopwaar reeds kwijt. Ik
stond als versteend, mijn beide handen nu om de trapleuningen geklemd. Ik was
op zee. Achter het schip zag ik nog juist hoe enkele belegde broodjes over een
onwaarschijnlijk hoge golf uit het zicht verdwenen. Tot ik, inmiddels voor de derde
of vierde maal opgetild door het water, voelde hoe mijn maag mee omhoogkwam.
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Tussen Terschelling en Vlieland ligt het Westgat. Twee stromingen botsen daar op
elkaar en zorgen voor een hevige golfslag. Tussen Terschelling en Vlieland ligt de
zee.
De drie kwartier dat de overtocht duurde, bracht ik door op een krukje in de
kombuis. Ik luisterde naar het hevige klotsen van de koffie in de container, naar het
klepperen van de bovendeurtjes die ik bij mijn haastige aftocht vergeten had vast
te zetten, - iets waartoe mij nu de moed ontbrak. Ik wilde niet meer bewegen. Aan
de horizon, die uit niets dan water en lucht bestond, trachtte ik een vast punt te
vinden om zo mijn maag tot bedaren te brengen. Ik vond geen vast punt. Er was
nergens aarde.
Zo voer ik gedurende twee weken tweemaal daags tussen de beide eilanden
heen en weer. Dat is: viermaal per dag de oversteek, viermaal het Westgat. Mijn
lijden was enorm. Ik verkocht weinig. De meeste passagiers werden afgeschrikt
door de geelbleke kleur van mijn gelaat. Slechts een enkeling, met zo'n
onuitstaanbare, begrijpende grijns op zijn smoel, weerstond mijn gekwelde blik,
verstelde, terwijl ik de gevraagde koffie inschonk, onderwijl de riempjes van zijn
corduroy knickerbocker, - om vervolgens vrolijk fluitend en met vaste tred terug te
benen naar het zonnedek. Ik was op zee. Er was nergens aarde. Alles bewoog.
Ik zag ontzaglijke moerassen gisten, fuiken / Waar in de biezen een Leviathan
verteert! / Windstille wateren die in de diepte duiken, / En heel de kim die naar de
2
kolking cascadeert! - dit laatste schreef of dacht niet ik, maar de toen zestienjarige
Arthur Rimbaud, die in de zomer van 1871, op een moment dat hij de zee nog nooit
in werkelijkheid had gezien, zijn Le bateau ivre schreef. Als verstokte landrot stem
ik echter volmondig in met de voorstelling van de zee als een oord waar heel de
aarde in de diepte tuimelt en verzwolgen wordt. Alleen van zéér grote afstand kan
ik enige sympathie opbrengen voor die afschrikwekkende, altijd maar deinende
watervlakte, en wil ook in mijn fantasie nog wel eens een Aphrodite uit de branding
opstaan. Maar zodra ik mij zelfs alleen maar op het strand bevind en luister naar
het geluid van de golven, kan ik al duizelig worden.
Misschien is het daarom dat, als ik een metafoor zou moeten bedenken om aan
te geven hoe onze werkelijkheid van dit moment eruitziet, ik voor die van de zee
zou kiezen. Er bestaat een enorme afstand tussen datgene wat ik in het alledaagse
leven van de mij omringende werkelijkheid zie, en datgene wat ik over die
werkelijkheid weet. De wereld waarin ik mij beweeg, mijn rijbewijs gehaald heb of
mijn hond uitlaat, is in werkelijkheid,
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zo weet ik, een wereld waarin geen weg begaanbaar is en waarin geen hond kan
leven. Zij is niet de onwrikbare orde die ik door mijn waarneming bevestigd lijk te
zien, zij is niet een stilliggende aarde, - maar in werkelijkheid een broze ballon die
in razende vaart door een universum wordt geslingerd dat zichzelf geen moment
gelijk blijft. Als de zon opgaat, schrijft Peter Sloterdijk in een boekje met de
3
onmogelijke titel Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung, als de zon opgaat, gaat niet de zon op. Dat is de ons nu nog steeds verbijsterende
conclusie die men trekken moet uit het al eeuwen geleden door Copernicus ontdekte
feit dat de aarde niet het middelpunt van het heelal vormt. Het is niet de zon die
opgaat, maar wij zijn het die naar de zon toe vallen. Onze zintuigen geven ons een
bedrieglijk beeld van de werkelijkheid, en de schok die Copernicus' ontdekking
teweegbrengt, is voor de mens blijkbaar zo moeilijk te verwerken dat hij ruim
vier-en-een-halve eeuw later nog steeds even onverstoorbaar beweert de zon te
zien opgaan. Copernicus' ontdekking maakt duidelijk, schrijft Sloterdijk, ‘dat wij de
wereld niet zien zoals zij is, maar dat wij ons haar ‘werkelijkheid’ tegen de indrukken
van onze zintuigen in, denkend voor moeten stellen om te ‘begrijpen’ wat met haar
het geval is’. Niemand betwijfelt de degelijkheid van de stoel waarop hij zit. Toch
weet een ieder zo langzamerhand dat er in de hem dragende stof tenminste een
moleculaire wereld schuilgaat, waarin tussen de verschillende, ten opzichte van
elkaar bewegende deeltjes een zó grote ruimte bestaat, dat ieder weldenkend mens
aarzelt te gaan zitten. Wie Copernicus' ontdekking tot in haar uiterste consequentie
doordenkt, bevindt zich op zee. Of, zoals Sloterdijk het enigszins spottend zegt:
‘Wem nicht schwindlig ist, der ist nicht informiert.’
Aan het gevoel van algehele duizeligheid dat ons overvalt zodra wij over de wereld
nadenken, heeft de moderne poëzie op haar manier het nodige bijgedragen.
Sommigen beweren zelfs dat zij als eerste oorzaak van die duizeligheid moet worden
aangemerkt, maar dat zijn meestal de dichters zelf, die nu eenmaal de onverbeterlijke
neiging hebben de poëzie als wetgever over de wereld aan te stellen. Hoe dat ook
zij, de duizeligheid die moderne poëzie veroorzaakt, houdt verband met het feit dat
de dichter hier voor het eerst de kloof tussen de idee van de wereld en de zintuiglijke
waarneming van die wereld als principieel onoverbrugbaar beschouwt. Was het
voorheen zo dat een dichter zijn idee over de wereld presenteerde aan de hand van
beelden uit de empirische werkelijkheid en zo de kloof tussen het denken en de
zintuigen wist te dichten, - de moder-
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ne dichter legde zich voortaan toe op ‘het presenteren van het onpresenteerbare’,
zoals de Franse filosoof Lyotard het noemt. ‘Wij hebben de Idee van de wereld (de
totaliteit van wat is)’, zo schrijft hij, ‘maar wij hebben niet het vermogen er een
voorbeeld van te geven [...]. Wij kunnen het absoluut grote denken, het absoluut
machtige, maar iedere presentatie van een voorwerp dat deze absolute grootheid
4
of macht zou moeten ‘laten zien’, lijkt ons pijnlijk te kort te schieten.’ In de moderne
poëzie kan de idee van de wereld dan ook alleen uitgedrukt worden door iedere
mogelijke presentatie van de wereld te vernietigen. Zij neemt de vorm aan van een
aanval op, een verzet tegen, of een ontmaskering van iedere als bestaand
veronderstelde voorstelling van de wereld. Alleen op die manier kan de mens zich
bevrijden van werkelijkheidsvoorstellingen waarin hij tot deel in een groter geheel
gereduceerd is; alleen zo kan hij zich bevrijden van de dienstbaarheid aan God,
aan de burgerlijke moraal, aan de een of andere ideologie die hem verplicht zijn
aanspraken op het recht tot zelfbeschikking uit te stellen.
Maar hoewel de moderne poëzie aldus verschijnt als de ontkenning van iedere
meer algemene waarheid, die ontkenning zelf moeten we toch begrijpen in het licht
van een allerlaatste waarheid: de waarheid van het onpresenteerbare. De aanval
op de bestaande voorstellingen van de wereld wordt ondernomen uit naam van een
absolute werkelijkheid die zelf buiten ieder voorstellingsvermogen van de mens is
gemanoeuvreerd. Voor zover moderne dichters een integratie van kunst en
maatschappij voorstonden, verscheen het onpresenteerbare als het ‘Nog-niet’, als
de toekomstige, nog ongekende wereld die door de poëzie uiteindelijk gevestigd
diende te worden. Bij de dichters die meenden dat kunst nooit in dienst mocht staan
van enige morele of politieke doeleinden, verscheen het onpresenteerbare blootweg
als: ‘het Niets’, ‘het Andere’ of ‘het Onbekende’. In beide gevallen echter had het
streven van de dichters tot gevolg dat de bestaande presentaties van de werkelijkheid
werden geliquideerd, - in de letterlijke zin van het woord: vloeibaar gemaakt. Dat
het hun ging om ófwel een nieuwe, poëtische maatschappelijke orde, ófwel om een
bijna mystieke vereniging met ‘het Niets’, kon men alleen aflezen uit het beeld van
de vernietigde presentaties van de werkelijkheid zoals dat uit de gedichten oprees.
Hoewel beide tradities in de moderne poëzie volgens mij autonomistisch genoemd
moeten worden, vereenzelvigt men de autonomistische traditie tegenwoordig vrijwel
geheel met die poëzie waarin de vereniging
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met ‘het Niets’ het uiteindelijke streven vormt. Men kan, geloof ik, twee verklaringen
geven voor het feit dat poëzie die een integratie van kunst en maatschappij voorstond
het op den duur heeft moeten afleggen tegen deze, zeg maar: meer ‘mystieke’
traditie. In de eerste plaats bracht de poging kunst en maatschappij te integreren
met zich mee, dat dichters hun verzet tegen de bestaande werkelijkheidsopvatting
vooral zagen in het licht van een protest tegen de heersende, als burgerlijk
gekwalificeerde kapitalistisch-liberalistische ideologie. En dat had onder andere tot
gevolg dat deze dichters al snel aansluiting begonnen te zoeken bij die ideologieën
die zich tezelfdertijd tegen dat kapitalistisch-liberalisme keerden. Het is bekend: de
futuristen betuigden hun sympathie met het fascisme; de surrealisten hadden een
- zij het kortstondige - flirt met het communisme, om maar een paar voorbeelden te
noemen. Het fascisme, en recentelijk - zo lijkt het - ook het communisme, is inmiddels
stukgelopen op de realiteit van de geschiedenis. In de tweede plaats werd de
maatschappelijk georiënteerde moderne poëzie in veel sterkere mate dan de
‘mystieke’ variant het slachtoffer van wat ik de dynamiek van de ontmaskering zou
willen noemen, - een dynamiek die zich juist met het verschijnen van de moderne
poëzie begon te manifesteren, en die bestaat uit het verwerpen van iedere gevonden
waarheid uit naam van een laatste waarheid die niet gevonden kan worden. Waar
die laatste waarheid geformuleerd wordt als ‘het Niets’ is zij beter bestand tegen de
ontmaskering, dan waar zij in termen van een nieuwe maatschappelijke orde wordt
voorgesteld. Beide factoren hebben gemaakt dat de aan moderne poëzie toegekende
sociale functie steeds verder op de achtergrond raakte en dat de moderne poëzie
in toenemende mate het uitdrukken van de leefsituatie van de dichter als haar
belangrijkste functie zag. Men kan deze verschuiving onder meer waarnemen in
het werk van Paul van Ostaijen, maar ook in dat van de experimentelen. De
leefsituatie van de moderne dichter, bepaald als zij is door de afwijzing van iedere
meer algemene en presenteerbare werkelijkheid, laat zich misschien nog het best
in de woorden van Kouwenaar omschrijven als een ‘zich staande houden op de
rand van het verliezen’.
Waarschijnlijk is deze terugtrekkende beweging van de moderne poëzie in zichzelf
een van de oorzaken voor het vandaag de dag vaak gehoorde, en mijns inziens
onterechte verwijt dat de autonomistische poëzie bloedeloos en saai zou zijn
geworden. Onterecht, omdat wie de moeite neemt deze poëzie te lezen, ontdekt
dat het in de gedichten nog steeds
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verwoed gaat om de vrijheid van de volledige mens tegenover iedere hem inperkende
algemene presentatie van de werkelijkheid. Het is waar: de taal is in deze poëzie
niet langer een onproblematisch middel waarmee de dichter een vooraf gegeven
idee over de werkelijkheid uitdrukt, en zij kàn dat - gezien het streven naar het
onpresenteerbare - ook niet zijn. De taal heeft nu eenmaal de onhebbelijkheid altijd
naar iets buiten zichzelf te verwijzen, en als het erom gaat het onpresenteerbare te
presenteren, móet je de verwijzende functie van woorden wel ongedaan maken.
Maar de aldus ontstane autonomie van het gedicht moet men toch begrijpen als
gevolg van de poging het onpresenteerbare uit te drukken, en in die zin is de
autonomistische dichtkunst wel degelijk een vorm van belijdenispoëzie. Of, om weer
even naar de door mij gebruikte metafoor terug te grijpen: het is een poging op het
water te lopen. Als je met die gedachte in het achterhoofd het werk van als
autonomistisch te boek staande dichters leest, kom je waarachtig nog wel wat anders
tegen dan alleen maar zich in zichzelf verslikkende woorden: mensen, bijvoorbeeld.
Maar tegelijkertijd moet je vaststellen dat de autonomistische poëzie als belijdenis
van de volledige, door niets ingeperkte mens alleen als zodanig herkend kan worden,
zolang zij geformuleerd is tegenover een werkelijkheidsopvatting die van het individu
dienstbaarheid aan haar voorstellingen vereist. En het lijkt erop dat een dergelijke,
als objectief voorgestelde werkelijkheidsopvatting aan het einde van de twintigste
eeuw, althans in onze westerse cultuur, niet langer bestaat. De
kapitalistisch-liberalistische ideologie blijkt over een werkelijk verbluffend vermogen
te beschikken iedere tegen haar gerichte beweging in zich op te nemen en zo
onschadelijk te maken. En dat betekent dat het nulpunt van onze cultuur niet langer
de een of andere objectieve werkelijkheidsvoorstelling is waartegen men zich zou
kunnen verzetten; het nulpunt van onze cultuur is juist de relativiteit van iedere
werkelijkheidsvoorstelling. Of, anders gezegd: wij leven op dit moment in een
werkelijkheid waarin talloze werkelijkheidsvoorstellingen tegelijkertijd en naast elkaar
bestaan, en ieder van die voorstellingen is ons evenveel of even weinig waard.
Iemand die het vandaag de dag nog waagt uit te roepen dat hij voor zijn waarheid
wel wil sterven, is een aansteller of een gevaarlijke gek, maar leeft in ieder geval in
de vergissing. De Saracenen hebben sinds de Middeleeuwen waarlijk niet meer
zo'n uitgelezen kans gehad om Europa in te nemen, want er is in onze cultuur weinig
animo nog eens een kruistocht op poten te zetten. Goed, van Salman Rushdie
moeten ze afblijven, omdat het over hem uit-
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gesproken doodvonnis het hart van onze liberalistische principes raakt, maar er is
geen haar op ons hoofd dat eraan denkt daarom op te trekken tegen de
zwartekousenkerk van de islam. Rushdies kritiek op de islam wordt door ons namelijk
niet toegejuicht vanuit het geloof in een eigen, aan de islam vijandige leer - ik denk
zelfs dat Rushdies kritiek de meeste mensen koud laat -, maar omdat wij vinden
dat iedereen het recht heeft op alles kritiek te hebben.
Ik haal nogmaals Sloterdijk aan: wie tegenwoordig niet duizelig is, die is niet goed
geïnformeerd. En wie wel goed geïnformeerd is, die weet dat geen enkele waarde
aanspraken kan maken op objectiviteit. Voor een nieuwe generatie betekent dit dat
de relativiteit van waarden al aan de formulering van die waarden voorafgaat, - en
daarmee wordt de weg naar de daadwerkelijke ervaring, naar de confrontatie met
het andere buiten ons, afgesloten. Als iedere werkelijkheidsvoorstelling al op
voorhand als een valse projectie van de mens is ontmaskerd, dan zijn de vensters
op een daadwerkelijk buiten ons bestaande realiteit dichtgetimmerd. Het denken
heeft dan geen tegenspeler meer en begint in zichzelf rond te draaien; het denkt
nog slechts over wat gedacht is, en niet meer over wat bestaat of is. Een nieuwe
generatie is niet langer bij machte ‘een ervaring naar het dictaat der dingen’ te maken
(Sloterdijk). Wij zijn op zee. Er is nergens aarde. Alles beweegt.
Maar wij zijn ook zeeziek. Het gevoel geen echte ervaringen meer te kunnen
opdoen in een werkelijkheid waarin alle voorstellingen zijn gerelativeerd, leidt tot
een grote honger naar ervaringen, een diep verlangen naar een absolute
werkelijkheid, een nieuwe metafysica. Onze cultuur komt aan die honger tegemoet
door een eindeloze stroom werkelijkheidsbeelden aan te leveren, die echter
tegelijkertijd die honger in stand houdt. Want honger is geen gat in de maag, maar
een gat in de markt. Waar de maatstaf van een absolute werkelijkheidsvoorstelling
wegvalt, wordt het kapitaal scherprechter, - en dat is de eerste bedreiging voor de
poëzie. Meneer Fukuyama heeft het in zijn brandbrief voor de eenentwintigste eeuw
5
al opgemerkt : tegenwoordig gaan de ideologieën niet meer aan de economische
theorieën vooraf, maar beslist de economie over de ideologieën. De financiële
aantrekkelijkheid van de werkelijkheidsvoorstellingen beslist. Nu heeft de poëzie
altijd al weinig lezers gehad, maar haar bestaan was verzekerd door de opvattingen
over haar culturele waarde. Uitgevers die tegenwoordig de poëzie nog als het
vlaggeschip van hun fonds beschouwen, weten echter al lang dat zij redeneren
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vanuit een opvatting over culturele waarden die al bijna een atavisme is geworden.
Poëzie is een verliesgevende post. En hoe lang zijn uitgevers nog bereid dat verlies
te verdedigen met een beroep op de culturele waarde van poëzie? In onze westerse,
kapitalistisch-liberalistische samenleving hebben wij zo bezien helemaal geen
prikkeldraad nodig om dichters tot zwijgen te brengen.
De tweede bedreiging voor de poëzie komt van binnenuit. Als wij niet langer in
staat zijn een ervaring naar het dictaat der dingen te maken, dan zijn wij ook niet in
staat om poëzie te schrijven die een belijdenis van een werkelijkheidservaring is.
En het is daarom dat de honger naar daadwerkelijke ervaring in het domein van de
poëzie leidt tot een zoektocht naar een absolute, niet relativeerbare presentatie van
de werkelijkheid. Tegelijkertijd echter, maakt de alomtegenwoordige relativiteit dat
een nieuwe generatie dichters - voor zover zij nog bij machte is hierover na te denken
- tegenover iedere presentatie een slecht geweten heeft. In ieder geval kan de
poëzie uit de autonomistische traditie een dergelijke absolute presentatie van de
werkelijkheid niet leveren (en dat is, tussen haakjes, naast het gebrek aan
intelligentie, nog een andere reden waarom de aanval op de autonomistische traditie
gewoonlijk de vorm aanneemt van een klaagzang over haar vermeende duisterheid:
de laatste waarheid van het onpresenteerbare laat in het gedicht immers alleen nog
de vernietiging van iedere presentatie van de werkelijkheid toe). De autonomistische
traditie gaat uit van een tegenstelling die in onze huidige cultuur niet meer lijkt te
bestaan. Iedere dichter uit een nieuwe generatie die het nu nog waagt de
autonomistische poëzie als belijdenis van zijn werkelijkheidservaring voor te stellen,
laadt de verdenking op zich die tegenstelling eerst zelf gecreëerd te hebben, - en
wordt als poseur te kijk gezet.
De zoektocht naar een niet relativeerbare presentatie van de werkelijkheid neemt
dan ook de vorm aan van een aanval op de autonomistische traditie. Die aanval
kent, grofweg gesproken, twee varianten. In het eerste geval poneert de dichter
tegenover de ontledigde werkelijkheid van de autonomist weer plompverloren een
absolute presentatie van de werkelijkheid, - meestal een van romantische snit. Zijn
slechte geweten tegenover iedere absolute presentatie tracht hij te sussen door
een beroep te doen op de dynamiek van de ontmaskering: tegenover het autonome
gedicht verschijnt nu het neoromantische vers van de zogenaamde ‘herkenbare
menselijke gevoelens’ als een nieuw stadium in de ontwikkeling van de moderne
poëzie. En dat is natuurlijk lariekoek. Deze poëzie van sonnettenbak-
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kers en zangers van klein huiselijk leed is - hoe kundig zij soms ook is gemaakt uiteindelijk een verpletterende terugval naar een werkelijkheidsvoorstelling die zelfs
in de negentiende eeuw al tot haar eigen karikatuur was geworden, - ook al trachten
de dichters dit te verbloemen door niet over wenende jongelingen op de rand van
het graf te schrijven - enkele uitzonderingen daargelaten -, maar bijvoorbeeld over
een stukgelopen huwelijk of over de saffische liefde in het licht van het hedendaags
feminisme. De dichter poseert weer als romanticus (een pose die wonderwel aansluit
bij de ideeën die het grote, meestal geen poëzie lezende publiek nog steeds over
dichters koestert). Maar behalve een pose is deze poëzie van de ‘herkenbare
menselijke gevoelens’ in wezen totalitair; de achter haar schuilgaande
werkelijkheidsopvatting legt mij als lezer op wat ik herkenbaar, wat ik gevoelens,
en vooral: wat ik menselijk dien te vinden. En daarachter hurkt de onmenselijkheid.
In de tweede variant van de aanval op de autonomistische poëzie is men zich
ogenschijnlijk van het gevaar bewust, dat het plompverloren poneren van absolute
presentaties van de werkelijkheid met zich meebrengt. Maar het slechte geweten
tegenover die absolute presentaties maakt hier dat de dichter zijn verzet tegen de
gerelativeerde werkelijkheden alleen nog maar kan formuleren met een beroep op
de relativiteit van zijn verzet, en daarmee wordt zijn verzet een verzet-om-het-verzet,
en zijn poëzie tenslotte niet meer dan een verdubbeling van de gerelativeerde
werkelijkheden. Dit laatste zag men volgens mij gebeuren bij de ‘maximalen’, die
hun alleszins begrijpelijke roep om een nieuwe vitaliteit wilden uitdrukken in de
poëzie van het grote gebaar, maar die tegelijkertijd dat grote gebaar zelf een pose
noemden. Door het verzet wisten zij zichzelf ogenschijnlijk een eigen gezicht te
geven, maar het was het gezicht van de als verzetsheld poserende dichter, die nog
even voelde of zijn zonnebril en bijbehorende punk-outfit goed zaten, alvorens de
aangesnelde persfotograaf zijn kiekje maakte. Door het verzet te formuleren met
een beroep op de relativiteit van dat verzet leverden deze dichters zich geheel uit
aan de cultuur van de gerelativeerde werkelijkheden, en daarmee ontnamen zij
zichzelf de mogelijkheid om over de rechtvaardigheid van hun eigen oordelen na
te denken. Zij worden zo een gewillige prooi voor iedere totalitaire
werkelijkheidsvoorstelling, - en om dat nu maar meteen op de spits te drijven: in
een cultuur waarin alle werkelijkheden ons evenveel of even weinig waard zijn,
wordt het onderscheid tussen het Leger des Heils en een neonazistische groepering
uiterst klein. De ‘maximalen’ beschikken
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over geen enkel criterium meer om zich tegen het een, het ander, of tegen beide te
verzetten. Bovendien kan de ‘maximaal’ zijn zogenaamde identiteit alleen
waarborgen, zolang hij in staat is zichzelf als verzetsheld te manifesteren. Dit
verklaart waarom sommige ‘maximalen’ vaak drukker waren met het afbellen van
t.v.-shows, radioprogramma's en dag- en weekbladen, dan met het schrijven van
poëzie. De hoeveelheid zendtijd of krantenpapier werd de maatstaf voor de eigen
individualiteit.
Het zal u duidelijk zijn, dames en heren, dat ik in geen van beide antwoorden op
de relativiteit van alle werkelijkheden enig heil zie. Noch in het poneren van een
nieuwe essentie, noch in het opgeven van het essentialistische denken, omdat ik
altijd het gevoel heb dat mensen die beweren dat het leven geen essentie is, maar
bijvoorbeeld een opsomming, met die uitspraak toch een essentie formuleren en
dat proberen weg te moffelen. Maar ook zal u duidelijk zijn dat mijn poging de aarde
begaanbaar te maken, leidt tot een protest tegen de autonomistische poëzie waar
haar laatste essentie van het onpresenteerbare in haar meest strenge vorm uitloopt
op een overmaat aan witregels. (Eerlijkheidshalve moet ik daaraan toevoegen dat
de autonomistische poëzie in die strenge vorm eigenlijk ook nauwelijks meer
voorkomt.) Ik moet erkennen dat ik op zee ben, dat er geen begaanbaar land in
zicht is en dat ik het steile trapje naar het zonnedek nooit zal kunnen nemen. Maar
de zeeziekte die ik voel, kan ik alleen verklaren vanuit een fysiek gevoel van
onbehagen tegenover zowel iedere mij inperkende werkelijkheidsvoorstelling, als
tegenover de mij onzichtbaar makende relativiteit van al die voorstellingen. En dat
betekent dat ik steeds mijn eigen fysieke aanwezigheid stel tegenover de
voorstellingen van de wereld, - en niet alleen tegenover die voorstellingen van de
wereld, maar ook en vooral tegenover de voorstellingen die ik mij van die fysieke
aanwezigheid heb gemaakt. Zo wordt dan in mijn voorstelling die fysieke
aanwezigheid gerelativeerd door de dood, maar het daadwerkelijk gevoelde
onbehagen, de niet met denken te ontkennen angst die ik lichamelijk tegenover die
voorstelling voel, maakt dat ik mijn eigen dood niet kan relativeren. De aarde
begaanbaar maken, wil voor mij zeggen: mijn eigen dood tegenover de
werkelijkheidsvoorstellingen plaatsen, - voorstellingen die ik nu juist vanuit mijn
fysiek gevoelde angst voor de dood heb gemaakt. Zo schept en begrenst mijn eigen
dood de wereld die ik ervaren kan: door haar begint die wereld pas echt, en met
haar eindigt die wereld. De aarde begaanbaar maken, dat is: luisteren naar mijn
eigen lichaam, mijn zeezieke lichaam. Hoe die aarde eruitziet, - ik zou het niet weten,
of lie-
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ver: dat weet ik pas wanneer ik mijn gedicht geschreven heb. Voor mij gaat nu
eenmaal de poëzie aan het weten vooraf.
Als ik deze positie in literair-politieke termen zou moeten vertalen, dan kan het
zijn dat mijn poëzie niet veel verschilt van wat in de autonomistische traditie
plaatsvindt. Schreef Kouwenaar niet al in de inleiding op de bloemlezing Vijf 5tigers
dat de mens van bloed en zenuwen uiteindelijk belangrijker is gebleken dan zijn
geïdealiseerde portret en ging het de Vijftigers niet onder andere om het recht van
de dichter zichzelf te mogen zijn beneden zijn middenrif, zoals Elburg het uitdrukte?
Met andere woorden: stelden zij niet het lichaam tegenover het denken? Ongetwijfeld,
maar die tegenstelling wordt op het vlak van de literatuur-politiek onmiddellijk tot
een positie in een debat vertaald, tot een denkbeeld, en behoort zo in onze huidige
cultuur onmiddellijk tot een van de gerelativeerde werkelijkheidsvoorstellingen.
Vandaar dat ik zeg niet alleen mijn fysieke aanwezigheid tegenover de voorstellingen
van de werkelijkheid te plaatsen, maar ook en vooral tegenover de mogelijke
voorstellingen die ik mij van die fysieke aanwezigheid heb gemaakt. Ik kan mijn
eigen dood niet in een literair-politiek standpunt vertalen, omdat ik mij tegenover
een dergelijk standpunt onmiddellijk onbehaaglijk zou voelen. Dat fysieke gevoel
van onbehagen maakt echter wel dat ik mij in dat literair-politieke debat moet
mengen. Daarin gaat het niet om de vraag of men nu wel of geen autonomist is,
maar om de vraag of de poëzie die men schrijft nog belijdenis is of wil zijn, dan wel
slechts een pose.
Poëzie schrijft men omdat men niet anders kan, schrijft men om dat wat men
ervaart beschikbaar te maken voor zichzelf en anderen. En mochten uitgevers
besluiten haar alsnog achter het geraffineerde prikkeldraad van haar economische
onaantrekkelijkheid op te sluiten, dan koop ik mij een stencilmachine. Ik dank de
jury en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat ik, mocht het zover komen,
daartoe thans in ieder geval in staat ben.

Noten
Dit dankwoord werd uitgesproken in de Stadsschouwburg te Groningen, op 27
januari 1990.

Eindnoten:
1 De narcistische zelfvergroting van de Maximalen. Open brief aan Joost Zwagerman, in De
Groene Amsterdammer, 30 november 1988.
2 Vertaling: Paul Claes.
3 Frankfurt a.M. 1987.
4 Jean-François Lyotard, Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen. Kampen 1987.
5 Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis. Integraal gepubliceerd in De Groene
Amsterdammer, 20 december 1989.
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Prijs voor meesterschap 1989
Advies van de commissie van voordracht voor de toekenning
De Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde stelt de jaarvergadering van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden voor de Prijs voor
Meesterschap 1989 toe te kennen aan dr. E.H. Kossmann te Groningen voor zijn
gehele wetenschappelijke oeuvre. Het voorstel van de Commissie vindt zijn grond
in de volgende overwegingen.
De oorsprong van Kossmanns wetenschappelijke oeuvre ligt in zijn belangstelling
voor de geschiedenis van het ancien régime en in het bijzonder voor de politieke
theorieën van dit tijdvak. Vanaf het begin is hij, zo lijkt het, vooral bezig geweest de
betrekkingen te bestuderen tussen de schijnbaar zo cerebrale kronkelgangen der
politieke theorievorming en de weinig vergeestelijkte noch subtiele maar even moeilijk
te vatten politieke werkelijkheid. In vroege artikelen als De doctrinairen tijdens de
Restauratie (1951), Over de koning die geen kwaad kan doen (1952), Engelse en
Franse opstandigheid in de zeventiende eeuw (1956) en de buitengewoon originele
bijdrage Bodin, Althusius en Parker, of: over de moderniteit van de Nederlandse
Opstand (1958) heeft hij aldus de toon gezet voor een groot deel van zijn latere
wetenschappelijke werk. Gepromoveerd op een proefschrift over een onderwerp
uit de Franse geschiedenis (La Fronde, Leiden 1954), beperkte hij zich, direct al
vanaf het begin, in het geheel niet tot de geschiedenis van dit ene land. Een wijd
blikveld en een pregnante intellectuele nieuwsgierigheid hebben steeds geleid tot
een verbreding en verdieping van een eruditie die de drager zou worden van een
veelomvattend, belangwekkend en kwalitatief hoogstaand oeuvre dat tevens een
grote innerlijke consistentie vertoont.
Kossmann beoefent een soort historie die weliswaar het meest op
ideeengeschiedenis of intellectuele geschiedenis lijkt, maar het toch niet helemaal
is. Daarvoor wordt de politieke geschiedenis in al haar facetten en ontwikkelingen
er te veel door hem bij betrokken. Het is een - zeker voor de Nederlandse historische
wereld - originele benadering van het vak die een sterk persoonlijk stempel draagt.
Hij beziet de loop der historie en de ideeën die in haar werkzaam zijn met een
bewonderenswaardige en hardnekkige inzet, waarmee hij tot de grond der dingen
hoopt te schouwen. Hij laat de lezer van zijn werken echter ook weten dat die hoop
vaak ijdel
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moet zijn, al is het onderzoek de moeite waard geweest en is er misschien wel iets
verstandigs over het onderzochte te zeggen, waardoor tenminste een klein segment
der geschiedenis voor onderzoeker en lezer beter te vatten moge zijn. Een
‘systeembouwer’ is hij niet en om ‘modellen’ en dergelijke hulpconstructies lijkt hij
weinig te geven. Het enige tijd modieuze genre der vergelijkende geschiedschrijving,
waarbij vooral ontwikkelingen tussen verschillende landen in dezelfde of in
verschillende periodes naast of over elkaar werden gelegd, kan hem wel boeien,
gezien bijvoorbeeld het artikel The Singularity of Absolutism uit 1976. Hij blijft zich
echter bewust van de gevaren waaraan de historicus zich bij de beoefening van de
comparatieve geschiedschrijving blootstelt: vooral als anderen vergelijkingen maken
die te fraai kloppen om waar te zijn, vinden zij Kossmann op hun weg, die hen - en
zichzelf- hoffelijk maant tot grotere behoedzaamheid en tegelijkertijd tot scherpere
waarneming van een historische werkelijkheid die volgens hem geen eenvoudige
parallellie kan vertonen. Het eigene van zijn werk lijkt zo gezien wel in de eerste
plaats te schuilen in de distantie die hij bewaart tot vakbroeders, die het denken te
weten - anders gezegd, die een vaste ideologische of methodologische basis als
uitgangspunt van hun werk nemen en dat meestal ook aan de lezers meedelen.
Kossmann wil met deze stroom niet meegaan, maar keert zich af van dogmatisch
of ideologisch denken, van vasthouden aan het ‘model om het model’. Tegelijkertijd
is duidelijk te merken dat hij nieuwe methoden en richtingen in de historiografie volgt
en erop reageert als dat op zijn weg ligt, bijvoorbeeld in de vele boekbesprekingen
van zijn hand en in de talrijke, samen met J. Kossmann-Putto samengestelde
bibliografische jaaroverzichten van de Nederlandse historiografie voor de Revue
du Nord. Het zoeken naar de historische waarheid doet hij echter op zijn eigen
manier, liefst door de rol van de historicus als waarnemer, hoogstens als moeizaam
tekenaar van waargenomen lijnen en patronen te kenschetsen. Bij alle aandacht
voor denkbeelden en hun betrekkingen tot historische lijnen en personen schenkt
Kossmann echter ook aandacht aan de mensen zelf. Zo schreef hij trefzekere
bijdragen over de figuren Luzac, Hooft, Thorbecke en Ranke, Kaegi, Huizinga,
Renier, Geyl en Gerretson.
Op deze wijze ontstonden in de loop der jaren Kossmanns vele grotere en kleinere
opstellen, besprekingen, essays en ook zijn grotere werken. In deze laatste categorie
is in het bijzonder zijn verhandeling Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse
Nederland (1960) vermeldenswaard: pioniers-
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werk op het gebied van de politieke theorievorming in de Republiek, dat velen heeft
geïnspireerd tot verder onderzoek. Omstreeks die tijd wendde Kossmann zich ook
meer en meer tot de Nederlandse geschiedenis, mede in verband met zijn benoeming
tot Reader in Dutch History and Institutions aan het University College te Londen
in 1957. In 1962 werd deze post omgezet in een hoogleraarschap. Vier jaar later
verwisselde hij deze leerstoel met een professoraat aan de Universiteit te Groningen
in de Geschiedenis na de Middeleeuwen. In opdracht van Oxford University Press
schreef hij zijn grote geschiedenis van Nederland en België vanaf 1780, die in een
Engelse en in een Nederlandse versie (respectievelijk in 1978 en 1976) verscheen.
De laatste druk van dit boek, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland
en België, is ten opzichte van de eerste druk uitgebreid met een gedeelte over de
periode 1940-1980 en bevat een belangwekkend nawoord van de auteur over de
problemen der contemporaine en nationale geschiedschrijving. Het is een werk dat
veel meer is dan een handboek van de geschiedenis dier Lage Landen in het
moderne tijdvak. Het bevat een zeer persoonlijke visie op de geschiedenis der beide
naties Nederland en België, die, zoals Kossmann het uitdrukte, ‘weinig sympathie
voor elkaar hadden’. Toch heeft de lezer niet de indruk dat de twee landen als
onwillige Siamese tweelingen in het boek aan elkaar geketend zijn, daar het gedeelde
relaas een groot innerlijk evenwicht heeft. Met dit grote boek trad Kossmann uit de
beperkte kring der vakhistorici en voor het voetlicht met de algemeen ontwikkelde
leek als publiek, dat ook af en toe zou worden toegesproken in even prikkelende
als erudiete redes als de Huizinga-lezing (1980) en andere.
Namens de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
(w.g.) D.E.H. de Boer (voorzitter)
J. van den Berg (secretaris)
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Prijs voor meesterschap 1989
Dankwoord door Dr. E.H. Kossmann
Hovaardigheid is een hoofdzonde. Er is geen uitdrukking en geen verband in het
Nederlands te vinden waarin het woord iets positiefs aanduidt. Hoe zit het met trots?
Trots is waarschijnlijk ook zondig, maar lang zo erg niet. Wij verwijten een volk niet
dat het trots is op zijn helden. Een trotse ridder maakt indruk op ons. Over een trotse
moeder en haar jonge kind raken wij vertederd. Trots is niet goed te praten maar
heel verkeerd hoeft hij niet altijd te zijn. Het aardigste echter is fierheid. Het is waar,
wij gebruiken het woord niet of niet vaak in de zin die in de Zuidelijke Nederlanden
gewoon is. Aangezien dat jammer is, zeg ik dus met volle overtuiging en zonder het
gevoel mij aan een hoofdzonde schuldig te maken, dat ik fier ben op deze
onderscheiding.
Dit overwoog ik toen ik het bericht ontving dat mij de Prijs voor Meesterschap
werd toegedacht. Daarna ging ik op onderzoek uit en vond ik de namen van vorige
prijswinnaars. Ik schrok, want als mensen van zo'n statuur - Bartstra, Schönfeld,
Ganshof, Vestdijk, Gijsseling, Slicher van Bath, Ida Gerhardt, De Bruin - deze penning
hebben ontvangen, wie ben ik dan dat ik me bij deze rij mag aansluiten? Met andere
woorden, ik had het probleem van de hoogmoed nu wel bevredigend opgelost, het
probleem van de nederigheid of de bescheidenheid vereiste grotere zorg.
Toen de vorige laureaat, vijf jaar geleden, de medaille kreeg uitgereikt, liet hij
deze vallen en zij rolde de zaal in. Zij werd hem terugbezorgd en De Bruin vergastte
zijn gehoor vervolgens op een mooie beschouwing over zijn indrukwekkende
levenswerk. Bij het horen van het verhaal over deze gebeurtenis - ik was er zelf niet
bij - dacht ik terug aan de meditaties die mij bezighielden tijdens het aanschouwen
van veel trivialere incidenten. Een groot aantal jaren geleden was een van mijn
zoons nog zeer jong. Hij placht zijn dagen tot berstens toe met bezigheden te vullen
en was vroeg in de avond gaarne bereid zich naar bed te begeven. Hij klemde dan
een aantal wollen dieren in de armen, ging opgewekt liggen en wierp die dieren
vervolgens één voor één op de grond. Degenen die zijn grand coucher bewaakten
moesten ze oprapen en aan hem retourneren. Wanneer dit ritueel zich enige keren
had herhaald en hij het volle tal bij zich had, sliep hij tevreden in. Wat stak hier
achter? Ik denk dat deze jeugdige persoon had begrepen dat een bezit pas dan tot
eigendom wordt wanneer men het
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heeft verloren en teruggekregen. Bezit moet op de proef worden gesteld voor men
er zeker van is. Natuurlijk, juridisch deugt deze these van geen kant, maar diep is
zij wel en daar gaat het om.
U vindt misschien dat het geen pas heeft deze plechtige gelegenheid te bederven
door het schetsen van een zo huiselijke scène. U hebt in dat geval zeker gelijk. Het
gekke echter is dat ik, ook al ben ik niet alleen zeer erkentelijk voor de vriendelijke
woorden die tot mij werden gericht maar ook geïmponeerd door de hele gebeurtenis,
toch het gevoel in een huiselijke omgeving te verkeren niet geheel kan onderdrukken.
Dat komt omdat er vanaf 1901, toen mijn grootvader tot lid werd benoemd - ik heb
de plechtig gezegelde oorkonde nog waarmee dit werd bekrachtigd -, altijd wel
iemand met mijn naam tot de Maatschappij heeft behoord. Dat komt ook omdat die
achternaam al vaker op haar erelijsten verschenen is: mijn vader werd in 1966 erelid,
mijn tweelingbroer ontving in 1951 de Van der Hoogt-prijs. Is het dan vreemd, dat
ik de indruk heb in een vertrouwd gezelschap te verkeren, of, om het sterker te
zeggen, een gezellige samenkomst bij te wonen?
Goed dan, u merkt het, ik word door emotie meegesleept en keer nu terug naar
de brandende vraag of ik de penning die in mijn bezit is, zal laten vallen met de
bedoeling om hem terug te krijgen zodat hij mijn eigendom wordt. Ik ben dat niet
van plan. Het meesterschap dat mij is toegedacht beschouw ik als een zeer
kwetsbaar en - ik kom erop terug - zeer discutabel bezit. Mijn onvervreemdbaar
eigendom zal het nooit kunnen worden. Dit dus was mijn afrekening met het probleem
van de nederigheid. De cocktail van fierheid en bescheidenheid die ik zodoende
heb bereid, is, ik verzeker het, krachtig, uiterst smakelijk en heeft een excellente
afdronk.
Tot zover de lyriek. Ik stel voor dat ik u nu voorga in meditaties over het algemene
probleem van meesterschap in de geschiedschrijving in de vorm die zij heden ten
dage bezit. Met het woord meesterschap bedoel ik overigens een kwaliteit die zonder
twijfel veel groter is dan die welke aan mij wordt toegekend, en het is noodzakelijk
de volgende beschouwingen op geen manier met mijn persoon te associëren.
Meesterschap dan in de zin waarin ik het woord ga gebruiken en die mijn geval
dus te boven gaat, bestaat om te beginnen uit de volgende elementen: de meester
is in staat een probleem van enigszins wijde strekking te definiëren, materiaal te
vinden om dat zo niet op te lossen dan toch te preciseren, dit materiaal te ontcijferen
en op zo'n wijze te interpreteren
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dat zijn vakgenoten er niet alleen geen fundamentele kritiek op behoeven te hebben
maar er profijt van kunnen trekken. Of het altijd juist is, durf ik niet te zeggen, maar
idealiter zou ieder die een doctorstitel in de geschiedenis heeft verworven, deze
vorm van meesterschap behoren te bezitten. Maar we denken bij meesterschap,
lijkt mij, toch aan meer dan alleen de geschetste kwaliteiten. Wat achten wij van
nog groter belang dan deze fundamentele voorwaarden van meesterschap?
Originaliteit, stijl, uitzonderlijk grote kennis? Is het verstandiger en krijgen we meer
greep op de vraag wanneer we dit meesterschap van buitenaf definiëren en ons
concentreren op de functie die het werk dat wij meesterlijk noemen vervult, op het
feit dat anderen erdoor geïnspireerd worden tot nieuw onderzoek, en dat het een
groot publiek trekt zonder banaal te zijn? Ik heb gekeken in het boekje dat Jan
Romein in 1951 publiceerde, In de hof der historie. Romein somde daarin zesendertig
namen van historici op die hij tot de rang van ‘grootmeester’ verhief, van Herodotus
tot Charles Beard. Ik heb geprobeerd na te gaan welke criteria hij voor de keuze
van juist deze mensen gebruikte, maar ik ben er niet achter gekomen. Dat was
trouwens ook nauwelijks te verwachten als men ziet dat op de lijst zowel Thucydides
als Gregorius van Tours, zowel de Byzantijnse Psellos - geboren in 1018 - als
Froissart, zowel Voltaire als Lamprecht verschijnen. Men kan er niet veel meer van
zeggen dan dat hier een enigszins willekeurige selectie is gemaakt uit een veel
ruimere groep grootheden die binnen de kleine kring van ingewijden nog niet
volkomen vergeten zijn maar desondanks slechts weinig worden gelezen. Romein
erkende dit zelf: ‘Zijn voorgangers plegen slechts een bescheiden plaats in te nemen
op de lectuurlijst van de moderne historicus.’ Met andere woorden, historici die
schrijven, blijven - in de boekenkast namelijk.
Laten we nu uit Romeins lijst eens een enkele persoon kiezen die wij zonder
enige aarzeling als een meester beschouwen en die niet al te ver van ons verwijderd
is: Henri Pirenne. Meer misschien nog dan eminente generatiegenoten - Meinecke,
net als Pirenne in 1862 geboren, Rostovzeff, die acht jaar, of Huizinga, die tien jaar
jonger was - lijkt hij mij het prototype van de vakhistoricus pur sang, die als
vakhistoricus, in zijn kwaliteit van vakhistoricus, grootheid bereikte en enorme
erkenning vond. Indien het juist is meesterschap te meten aan originaliteit, ja, dan
was Pirenne een meester. De onderwerpen die hij behandelde zagen er na zijn
interventie anders uit. Bovendien ontdekte hij thema's die nog nooit aan systematisch
onderzoek waren onderworpen en stelde hij vragen die niemand voor
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hem zo expliciet had opgeworpen. Indien men meesterschap meet aan stijl, ja, dan
was Pirenne een meester. Wie zoals ik zichzelf bezondigt aan het schrijven van de
geschiedenis van een land (of in mijn geval twee landen), bekijkt Pirennes Histoire
de Belgique uiteraard nauwkeurig, niet alleen om zijn inhoud, ook om eruit te leren
hoe je zo'n verhaal moet vertellen. En steeds weer als ik me erin verdiepte, trof mij
Pirennes volmaakte beheersing van het métier. Zijn onderwerp is in de hoogste
mate gecompliceerd. De samenstelling van de zeven delen, geschreven in een
periode van ruim dertig jaar, is uiterst evenwichtig. De omvang nam natuurlijk toe
naarmate men de nieuwere tijden nadert, maar raakte nergens buiten proportie,
zoals in veel ander werk van deze aard het geval is. De compositie is helder als
glas. Er is een diepe harmonie tussen de analyse van collectieve factoren en de
beschrijving van individuen. De stijl is eenvoudig, zonder literaire pretentie, maar
zo soepel, zo rijk aan sierlijke woorden en wendingen dat hij bij uitstek geschikt is
om een lang verhaal gaande te houden. Ik weet dat sommige lezers geïrriteerd
raken door wat zij als de gepolijstheid en gladheid ervan beschouwen en soms kan
ik dat wel meevoelen. Aan de andere kant zou de loop van de vertelling waarschijnlijk
ernstig verstoord zijn geraakt zowel door een grotere weerbarstigheid van zijn proza
als door een grotere emotionaliteit ervan. Hoe dat zij, er zijn, dunkt me, maar weinig
andere historische werken van lange adem waarvan inhoud, compositie en stijl zo
perfect bij elkaar aansluiten. Bij Macaulay was dat zeker ook, en zelfs in hogere
mate, het geval. Maar in de Nederlandstalige historiografie kennen wij een
vergelijkbaar meesterschap niet. Men moge Geyl om alle mogelijke redenen liever
lezen dan Pirenne en zijn spontane, emotionele levendigheid verkiezen boven diens
grootburgerlijke statigheid, men kan aan de andere kant niet ontkennen dat Geyl
wel heel helder en pittig schreef en de belangstelling van de lezer wist vast te houden,
maar er niet in slaagde de problemen van de compositie in zijn grotere werk
bevredigend op te lossen. Vergeleken met Pirennes Histoire de Belgique is zijn
Geschiedenis van de Nederlandse Stam vormloos.
Een derde criterium van meesterschap is uitzonderlijk grote kennis. Daarover kan
ik kort zijn: blader in de bibliografie van Pirennes oeuvre en zie hoe groot de variatie,
in tijd, in plaats, in thema, van zijn onderwerpen was; daar is geen commentaar op
nodig. Wat nu de functie van en de waardering voor zijn werk betreft - dat waren de
externe kwaliteiten die wij aan meesterschap verbonden - die waren zeer
indrukwekkend. Pirenne heeft vele jaren een hoofdrol in de vakwereld vervuld en
zeker niet al-
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leen in België. Al voor 1914, en daarna in de jaren 1920 en de vroege jaren 1930 hij overleed in 1935 - schitterde hij als geen ander op de grote internationale
congressen van historici. In het mooie boek dat Karl Erdmann onlangs over de
geschiedenis van deze congressen publiceerde, geeft de auteur Pirenne steeds
weer een centrale plaats op zijn toneel en geen van diens lezingen en bijdragen
wordt door hem vermeld zonder dat hij de hoedanigheid ervan preciseert met het
woord magistraal of een synoniem daarvan. Binnen België was Pirenne vanaf het
eerste decennium der eeuw tot zijn dood een waarlijk nationale figuur, vooral na
1918 zonder twijfel, maar toch ook voordien, als de grote representant van
burgerlijk-liberaal, intellectueel, internationaal georiënteerd, Franstalig Belgisch
nationalisme. Ik geloof niet dat in Nederland ooit een vakhistoricus door de elite zo
werd verheerlijkt en - gezien het aantal drukken van zijn Histoire de Belgique - ook
relatief zoveel werd gelezen. Het zou trouwens interessant zijn om zijn positie in de
nationale gemeenschap van België toen eens te vergelijken met die van Loe de
Jong in ons land, want De Jong is, lijkt me, de enige die in dit opzicht met Pirenne
kan wedijveren.
Goed dus. Pirenne voldoet aan alle gestelde criteria. Hij was een meester en
werd door zijn collega-vakhistorici, het lezerspubliek en de establishment als meester
erkend. Zijn zeer veelzijdige werk heeft drie hoofdthema's: het ontstaan van de
Middeleeuwse stad in Europa, het begin van de Middeleeuwen en de samenhang
van de Belgische geschiedenis. Over elk daarvan stelde hij theorieën voor die veel
discussie veroorzaakten en daardoor uiterst vruchtbaar bleken. Zoals dat echter
met theorieën gaat, zij hielden geen stand, ja, ze zijn aantoonbaar onjuist. Zijn
voorstellingen berustten op te weinig materiaal of - zoals het geval is met zijn
Belgische geschiedenis - op een irreëel gebleken visie op België's toekomst. Het
eigenaardige nu is, dat dit onloochenbare feit in het geheel niets afdoet aan onze
appreciatie van zijn meesterschap, wel echter het lezen van zijn werk in hoge mate
compliceert. Ieder immers die zijn teksten doorneemt, weet van tevoren dat zij, hoe
magistraal zij ook de huidige lezer voorkomen, talrijke verklaringen of beschrijvingen
bevatten welke de toets van de hedendaagse kritiek niet kunnen doorstaan. Wij
plegen deze contradictie op te heffen door te zeggen dat Pirenne op basis van het
hem in zijn tijd toegankelijke materiaal of op grond van de toenmalige situatie in
België het volle recht had de conclusies te trekken die hij trok, maar helpt deze
redenering ons veel? Toch eigenlijk niet. Ten eerste: dat er meer materiaal bewaard
was gebleven dan hij gebruikte wist Pirenne natuurlijk ook. Hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

194
doorzag het belang ervan echter onvoldoende. Ten tweede: er waren in het België
van zijn tijd, en daarbuiten, heel wat mensen die de betekenis van de Vlaamse
Beweging veel beter begrepen dan hij en door de ontwikkeling in grotere mate in
het gelijk werden gesteld. Wij kunnen dus vaststellen dat Pirennes meesterschap
voor ieder die zijn werk meer dan een halve eeuw na zijn dood bestudeert in geen
enkel opzicht discutabel is, ook al zijn belangrijke elementen ervan onjuist en zijn
zijn vergissingen voor een deel het gevolg van eigen tekortkomingen.
Waar komt dit door? Naar mijn mening kan men dit verschijnsel niet verklaren
door te wijzen op zijn functie in de voortgaande discussie tussen historici en de
inspiratie die van zijn opinies uitging. Men wordt immers ook nu nog op een zeer
directe manier door zijn proza gepakt en meegesleept. Dat komt niet slechts door
de sierlijkheid en helderheid van zowel zijn uitdrukkingswijze als zijn argumenten,
maar vooral ook door de consistentie, de geslotenheid van zijn betogen. Zelfs al
weet men dat ze deficiënt zijn en niet de waarheid van de huidige generatie historici
bevatten, toch geeft de lectuur ervan groot intellectueel genot. Wij hebben dat te
danken aan Pirennes meesterschap als vakhistoricus. Pirenne heeft nooit gepoogd
de limieten van zijn professie te doorbreken. Hij heeft er nooit naar gestreefd de
gedaante van een literator of een filosoof aan te nemen.
De vraag waartoe deze overpeinzing ons bedoelt te leiden is eenvoudig of een
zo omschreven meesterschap in de huidige historiografie denkbaar is. Het is
natuurlijk onmogelijk daar iets concreets over te zeggen en ik kan niet meer dan er
een impressionistisch antwoord op proberen te geven. Maar ik zou het thema niet
hebben gekozen als ik niet de indruk had dat dit niet het geval is of tenminste veel
moeilijker is. Daarvoor zijn vele redenen. Ten eerste: de druk van buiten het vak. U
weet het, de Nederlandse geschiedschrijving is de laatste jaren het object van veel
kritiek in de periodieke pers. In kranten en weekbladen treffen we met een zekere
regelmaat boze artikelen aan die ons verwijten geen visie te hebben, geen discussies
te voeren, geen syntheses te schrijven. En dat, zo gaat de kritiek verder, terwijl in
het buitenland het ene meesterwerk na het andere van de pers rolt, werk dat als
het wordt vertaald ook in Nederland opgang maakt en in tienduizenden exemplaren
wordt verkocht: zie Le Roy Ladurie en Schama. Dit is niet het ogenblik op dit soort
kritiek diep in te gaan. Misschien mag ik de tijd nemen om even te zeggen dat zij
mij onjuist lijkt. Natuurlijk discussiëren Nederlandse historici met elkaar. Men sla er
hun vakbladen
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maar op na. Natuurlijk worden er visies gepresenteerd, zij het niet met exaltatie en
dogmatisme. Maar men hoeft slechts een boek uit de late jaren 1940 over de
economische geschiedenis van Nederland te leggen naast recente studies over dit
thema; men hoeft de geschiedschrijving van een paar decennia geleden over de
Nederlandse politieke partijen slechts te vergelijken met wat er nu over wordt verteld;
men hoeft Geyls visie op de Opstand slechts te contrasteren met die van
hedendaagse auteurs en men zal zien dat er zeer fundamentele veranderingen in
de perspectieven en interpretaties zijn opgetreden, dat wil zeggen, in dat wat men
met een wel zeer vaag woord ‘visie’ noemt. Alleen, dat zijn geen ‘visies’ die door
één persoon met veel éclat worden gepresenteerd. Wat de commentatoren, denk
ik, missen, is niet zozeer ‘visie’ als wel de meester die de ‘visie’ in een aantrekkelijke
vorm aan de man brengt. En syntheses, schrijven Nederlandse historici die niet
meer? Misschien is dat waar. Men bedenke echter twee zaken: ten eerste is de
synthese in Nederland nooit een bij de vakhistorici gewild genre geweest. Ten
tweede: men treft in de vele meerdelige collectieve werken die verschijnen - de
nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden is er één van - wel degelijk grote,
door één auteur geschreven hoofdstukken aan die een enorme stof in een synthese
samenvatten en interpreteren, fraaie specimina van de gevraagde soort die de
haastige criticus te gemakkelijk over het hoofd ziet.
Misschien is het hoofdbezwaar van de critici tegen de Nederlandse
geschiedschrijving dat zij niet literair genoeg is; zij heeft geen stijl. Vandaar dat veel
critici hun knorrige beschouwingen besluiten met de melancholieke verzuchting dat
het wachten op de nieuwe Huizinga nog maar even door moet gaan. Huizinga
immers verschijnt in dit soort artikelen als de visionaire stilist die zelfs door de meest
geavanceerde Franse auteurs van nu nog steeds als een voorloper van hun eigen
preoccupaties wordt bewonderd en dus ook in ons land steeds als voorbeeld en
norm gesteld dient te worden. Waar komt deze adulatie van Huizinga eigenlijk
vandaan? Zij is vrij recent. Toen in Groningen in 1972 een groot, vierdaags
internationaal congres werd gehouden ter gelegenheid van Huizinga's honderdste
geboortedag, werd dat ruim van subsidies voorzien, trok het uitmuntende sprekers,
werd het goed bezocht maar ondanks taai aandringen van de organisatoren zweeg
de pers het volkomen dood. Het boek met de Acta van het congres, een boek dat
de beste studies over Huizinga bevat die beschikbaar zijn, werd wel in de Times
Literary Supplement maar in geen enkele Nederlandse krant of periodiek besproken.
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Voor zover ik weet verscheen er slechts één mededeling over, verzorgd door de
Lectuurinformatiedienst: de volle nadruk in dat korte onnozele stuk kwam te liggen
op het feit dat Huizinga's werk in de maatschappijkritische discussie van 1972 geen
functie had, kortom, hopeloos ‘passé’ was. En slechts zeventien jaar later beweren
we naar Huizinga's wederopstanding te verlangen!
Er zijn talloze redenen om dit beroep op Huizinga ernstig te betreuren. Laten we
er dus maar van afzien en ons bepalen tot de hoofdvraag: zou de geschiedschrijving
gebaat zijn met een literaire vorm, dient het vak zich veel breder dan nu het geval
is te openen voor literaire elementen, zou het goed zijn als wij opnieuw
beklemtoonden dat Clio een muze is? Al is dit onderwerp behandeling in onze
Maatschappij zonder twijfel waard, deze causerie biedt er niet het juiste ogenblik
voor. Men sta mij echter toe mijn mening te geven en zonder diepzinnig commentaar
zeer kort toe te lichten. Persoonlijk denk ik dat men de schone letteren en de
geschiedschrijving zorgvuldig moet scheiden. Degenen die het artistieke moment
in de geschiedschrijving van overheersende betekenis achten, doen dit meestal om
twee hoofdredenen: de ene heeft betrekking op stijl, de andere op inhoud. Geen
van beide is overtuigend. Het is natuurlijk waar dat een historicus moet proberen
goed en aantrekkelijk te schrijven, maar dat moet iedereen die de pen hanteert. De
stijl van de historicus, hoe mooi en trefzeker ook, heeft echter limieten die de
letterkundige niet kent. Ik meen bijvoorbeeld dat geen historicus moet proberen de
tragiek van de geschiedenis tot uitdrukking te brengen. Hij kan dat eenvoudig niet.
Dat ligt niet binnen de mogelijkheden van het genre dat hij beoefent. Wat nu de
inhoud betreft, men hoort vaak het argument dat elke historische interpretatie of
visie voortkomt uit een persoonlijke verbeelding; feiten, zegt men, zijn tenslotte
slechts gegevens die de historicus selecteert om er een eigen, individueel verhaal
mee samen te stellen; zij steunen zijn interpretatie meer dan dat zij haar constitueren.
Iedere student hoort het in zijn eerste jaar: de feiten spreken niet voor zichzelf. Maar
toch. Op het eerste grote internationale congres van historici dat in 1900 in Parijs
werd gehouden, riep de Académicien en Napoleonbewonderaar Henry Houssaye
op gepassioneerde toon het volgende uit: ‘Feiten, feiten, feiten die in zichzelf hun
leer en hun filosofie bevatten. De waarheid, de hele waarheid, niets dan de waarheid.
O, mijne heren, de jacht op documenten, de lange, steeds te korte dagen
doorgebracht boven stapels oude papieren en stoffige akten, het leven dat er zich
in zijn volle warmte en aangrijpende werke-
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lijkheid uit verheft, de vondst van ontdekkingen, de hypotheses die door een
authentieke brief bevestigd worden, een al lange tijd overdacht probleem waarvan
de geest dank zij een enkele bladzijde, een enkele regel, een enkel woord het
verband ziet - u allen weet hoe men door zulke onderzoekingen wordt geboeid. U
allen kent deze soevereine vreugden. Wat mij betreft, ik heb in de archieven werkelijk
bedwelmende uren doorgebracht in het magnetische contact met vergeelde,
verfrommelde stukken papier waaruit men de geschiedenis tot leven ziet worden.’
Men mag hierom glimlachen zoveel men wil, het is en blijft, lijkt me, een
buitengewoon beminnelijke, ja zelfs een indrukwekkende vorm van positivisme.
Maar natuurlijk schreef Houssaye op basis van de gegevens die hij vond geen
afbeelding van de verleden werkelijkheid. Zijn lyrische exaltaties duiden integendeel
aan dat zijn archieflectuur in zijn geest nu juist de verbeelding prikkelde.
Wij hoeven over deze zaken dus niet te discussiëren. Wel echter moeten wij ons,
net als bij onze observaties over stijl, met de grootst mogelijke helderheid ervan
bewust blijven dat deze verbeelding in de geschiedschrijving aan strenge en nauwe
grenzen gebonden is. Men zou, als men zich op Huizinga beroept, veel meer dan
vaak het geval is, de limieten moeten bestuderen die hij aan zijn verbeelding stelde.
Nu weet ik ook wel dat de vrije letterkundige zijn verbeelding eveneens aan de
teugel moet leggen. De zelftucht van de literator is echter een andere dan die van
de geschiedschrijver, aangezien hun genres wezenlijk anders zijn. Omstreeks 1930
kritiseerden Van Eyck, Romein en Ter Braak Huizinga omdat deze zich in 1929
scherp had gekeerd tegen de ‘vie romancée’ die toen zeer in de mode was. De
auteur van zo'n ‘vie romancée’ (of hij nu vanuit de literatuur dan wel de
geschiedwetenschap kwam deed er niet toe) leverde biografieën die op exacte
feiten waren gebaseerd, maar de ziel van de sujetten op grond van allerlei uit de
vrije verbeelding voortkomende intuïties en hypotheses probeerden te peilen en
aan het zo gevonden inzicht in een zo literair mogelijk opgedofte taal uitdrukking
gaven. De beschreven levens werden meestal op een bijna sensationele manier
gedramatiseerd; de beslissingen die de helden namen en de gemoedsbewegingen
die hen daarbij teisterden werden in heftige woorden meegedeeld. Huizinga noemde
Emil Ludwig, Pierre Champion, Guy de Pourtalés als beoefenaars van het genre;
hij vond het een slecht, hybridisch, verwerpelijk genre, het produkt van een
vervallende beschaving.
De dichter Van Eyck, de historicus-essayist-literator Ter Braak, de
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geschiedschrijver Romein protesteerden, en hoe! De achtentwintigjarige Ter Braak
begon, en al uit de dramatische titel van zijn opstel - Huizinga voor den afgrond begrijpt men dat de opwinding van de ‘vie romancée’ hem toen goed smaakte. Van
Eyck volgde kort daarna in een heel andere toon. Hij was boos, treurig, meewarig.
Hij schudde het hoofd over Huizinga's inconsequenties, erkende dat de man ‘naast
zijn historische aanleg ongetwijfeld over een zeker literair talent beschikte’, maar
verweet hem dat hij daar wegens de gereserveerde receptie van Herfsttij de
Nederlandse vakgenoten verder niets mee had gedaan en nu zelfs de heilige
literatuur attaqueerde uit welker naam haar priester, Van Eyck, de historicus streng
kapittelde. Dit is zonder twijfel een van de zonderlingste studies die ooit over Huizinga
is verschenen. Romeins stuk uit 1931 was heel wat belangwekkender; hij toonde
duidelijk dat Huizinga's diatribe tegen de ‘vie romancée’ velerlei zwakheden bezat.
Toch loopt zijn betoog soms uit de rails, onder andere wanneer hij het genre van
de historische roman tegen Huizinga gaat verdedigen, een genre dat Huizinga niet
had aangevallen. Hoe dat zij, deze drie critici van Huizinga weigerden de huns
inziens te preuts geworden meester te volgen toen hij literatuur en geschiedenis
uiteen wilde houden en zij bepleitten zelfs een vermenging van de genres, al was
het maar om de geschiedenis te bevrijden uit het slop van de droge, academische,
niet meer inspirerende verwetenschappelijking. Is het niet of wij dit zestig jaar later
in onze periodieken nog steeds te lezen krijgen? Maar als we ons afvragen wie er
omstreeks 1930 nu eigenlijk gelijk blijkt te hebben gehad, dan moeten wij toch
zeggen: Huizinga in elk geval meer dan zijn tegenstanders. De ‘vie romancée’ is
geen levenskrachtig genre geweest en als men nu specimina van deze produktie
in handen krijgt, voelt men tegenzin tegen de schoonschrijverij en de bombast. Noch
de letterkunde noch de geschiedenis heeft bij het kortstondige succes van deze
mengvorm baat gehad.
Dit alles betekent natuurlijk in het geheel niet dat historici het in hun hoofd halen
het verleden als een soort privé-jachtterrein te reserveren voor wat we voor het
gemak maar professionele historische onderzoekers zullen noemen, al zou ik niet
goed weten hoe men deze groep precies moet omschrijven. Dat zou niet alleen van
schokkende hoogmoed getuigen, het zou ook geen steun in de feiten vinden.
Geschiedenis is nooit een vak geweest dat men binnen een bepaalde methode en
een specifiek aan deze wetenschap voorbehouden vocabulaire heeft kunnen
opsluiten. Men voelt iets van gêne als men van niet in de universiteit geschoolde
his-
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torische onderzoekers en auteurs hoort zeggen dat dezen amateur-historici zijn.
Maar laat ik hier niet op ingaan: er is te veel over te zeggen. Mijn vraag was of wij
er goed aan doen de zuivere letterkunde en de zuivere geschiedenis dicht bijeen
te brengen, te fuseren zelfs. Die vraag stelde ik omdat een historicus, volgens de
kritiek die op de produktie van Nederlandse historici wordt geuit, slechts als hij of
zij de grenzen tussen de genres overschrijdt recht kan krijgen op de lauweren van
het meesterschap. Nee, antwoordde ik.
De geschiedenis is een open en gedweeë discipline. Zij heeft er plezier in dat
talloze andere vakken gebruik van haar maken en verweert zich daartegen niet.
Sociologen, politicologen, juristen, economen verrijken onze kennis van het verleden
vaak in hoge mate en het is soms moeilijk uit te maken of we nu eigenlijk naar een
socioloog, politicoloog, jurist, econoom, dan wel een historicus luisteren. Hier echter
is sprake van een vermenging van disciplines, niet van genres. Anders is het wanneer
de wijsgeer het woord neemt en de geschiedenis voor zich opeist. Dan staan we
voor een probleem dat in sommige opzichten vergelijkbaar is met dat wat we zo
juist bij de bespreking van de relatie tussen letterkunde en geschiedenis hebben
zien ontstaan. Is het goed wanneer historici - professionele of amateur-historici streven naar wijsgerige stelselmatigheid en grote systemen bouwen waarin zij de
loop van de geschiedenis zowel samenvatten als verklaren? Is dit voor hen de
manier om als ‘meesters’ erkenning te vinden? Alle lezers van NRC-Handelsblad
zullen me begrijpen als ik zeg dat ik deze vragen nauwelijks durf te stellen. Wij
historici zijn immers nog niet bekomen van de grootmeesterlijke terechtwijzingen
die de wijsgeer Harry Mulisch in zijn artikel in die krant (van 9 november 1989) aan
hedendaagse historici in het algemeen - niet alleen de Nederlandse - verstrekte.
Mulisch onderscheidt in deze studie over Het toeval in de geschiedenis twee soorten
geschiedbeoefenaars: de reuzen met een totaal conceptie, Augustinus, Vico, Hegel,
Marx, Comte, Spengler, Toynbee, Teilhard de Chardin, en de kabouters die kleine
akkertjes ploegen, ‘geschiedfilosofisch begeleid door neerslachtige beschouwingen,
waaruit blijkt dat er eigenlijk niets te zeggen valt over het verleden’. En nu staat hier
zo'n kabouter, beoefenaar, zoals Mulisch het uitdrukt, van een geschiedschrijving
die gestrand is in het scepticisme, en hij durft zijn mond nauwelijks open te doen.
Sta mij toe toch heel voorzichtig wat tegen te sputteren. Ten eerste, de reuzen die
Mulisch noemde waren, op een enkele uitzondering na, geen historici in de engere
zin en zij wilden dat ook niet zijn. Het feit nu
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dat Mulisch het werk van theologen, filosofen of sociologen uit het verleden
aantrekkelijker vindt dan dat van historici van nu, is interessant voor zijn intellectuele
biografie, het kan uiteraard niet dienen als grondslag voor conclusies over de
teloorgang van de geschiedwetenschap. Ten tweede, Mulisch noemt een zeer klein
aantal beroemde systeembouwers; hij noemt de massa's vergeten systeembouwers
niet. Trouwens, ook nu zijn er nog een paar aan het werk en in de toekomst zullen
er zeker nieuwe komen. Maar wie door de negentiende eeuw loopt stoot vaak op
lugubere ruïnes waar de regen en de wind doorheen waaien, droevige restanten
van eens met hartstocht en zelfvertrouwen geconstrueerde, alles verklarende
historische totaalconcepties. Men moet er werkelijk niet aan denken dat een flink
deel van de huidige historici tegen beter weten in zijn tijd aan de opbouw van zulke
systemen zou besteden. Er zijn er al zoveel mislukt, dat wie nog eens zo'n poging
waagt kan verwachten zeer spoedig onder het puin ervan begraven te worden. Ook
al twijfelen historici niet aan de vergankelijkheid van hun resultaten - hoe zouden
ze, hun thema is de vergankelijkheid -, zij beoefenen een zelfbewust vak dat niet
willens en wetens zijn eigen romantische kerkhof mag aanleggen om filosoferende
letterkundigen genot te bieden. U hoort het, deze kabouter begint het hoofd weer
te heffen; zijn rode puntmuts staat nu wat fierder overeind. Hij is natuurlijk bereid te
buigen voor het genie van Augustinus, Vico en Hegel, om de werkelijk groten uit
Mulisch' rijtje te selecteren, hij realiseert zich dat de geschiedwetenschap in de
engere zin zulke genieën niet kent, hij voelt zich daardoor echter niet buitengewoon
terneergeslagen. Het komt me voor dat de historicus de glorie van het meesterschap
heden ten dage niet kan verwerven door als een geschiedfilosoof in Mulisch' zin op
te treden.
Tegen de druk van buiten in pleit ik dus voor een zorgvuldige bepaling van de
grenzen waarbinnen een historicus zijn thema's en zijn ambities beperkt. Maar die
grenzen omsluiten een gigantisch terrein en zowel de instrumenten waarmee de
hedendaagse historicus de grond bewerkt als de produkten die hij daarop doet
groeien zijn van een ongekend raffinement. Indien de geschiedwetenschap in een
crisis verkeert, wat soms gezegd wordt, dan is de oorzaak daarvan noch gebrek
aan onderwerpen, ideeën en onderzoekers, noch povere kwaliteit, noch buitensporige
concentratie op details, maar integendeel overmatige, waarschijnlijk voorlopig
onbeheersbare groei. Het zou bepaald dwaas zijn daarover te klagen. Het niveau
van het historische onderzoek en van wat men noemt de ver-
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slaggeving daarvan is mijns inziens in het algemeen hoog. Terecht bezit het vak
zelfvertrouwen. Dit is in zekere zin overigens merkwaardig. Vergeleken met de
situatie omstreeks 1900 heeft de geschiedwetenschap aan prestige ingeboet. Zij
kon zichzelf een eeuw geleden als de centrale wetenschap van de humaniora
beschouwen, methodisch het best uitgerust, zakelijk het efficiëntst georganiseerd,
door de nationale staten het ruimst gesteund, zowel moreel als financieel. Die positie
van meester-wetenschap heeft de geschiedenis nu natuurlijk niet meer. Maar zij
schijnt van dit verlies aan prestige geen schade te hebben ondervonden en zich
aan haar steeds veranderende situatie voortreffelijk aan te passen.
Zeer dubieus en ambivalent echter is in de hedendaagse wetenschapsbeoefening
de kwalificatie ‘meester’ geworden. Natuurlijk zijn er in alle landen waar de
geschiedenis wordt bestudeerd personen die om wat voor redenen dan ook meer
bekendheid als historicus genieten dan anderen. Natuurlijk kent de
geschiedwetenschap ook in de tweede helft van deze eeuw figuren die enige tijd in
de hele wereld grote aandacht trokken, door velen hogelijk werden gewaardeerd
en belangrijke initiatieven ontwikkelden. Toch was de positie van Braudels
meesterschap, dunkt mij, minder verheven dan die van Pirenne en is het de vraag
of zij zo onaantastbaar zal blijken voor de onvermijdelijk toenemende kritiek op zijn
oeuvre. Ik beweer dus in het geheel niet dat de tweede helft van de eeuw geen
grote geschiedschrijvers heeft bezeten. Die bezit zij zeker ook nu. Maar of in de
hedendaagse geschiedwetenschap, bevolkt door ontelbare hoog gekwalificeerde
onderzoekers, voorzien van geraffineerde technieken, gedreven door voorlopig nog
onuitputtelijke inventiviteit en beheerst door de uiterst snelle wisseling van de thema's
die centraal worden gesteld, - of in zo'n wetenschap individuen aan het werk zijn
en blijven die decenniën lang door vakgenoten, leerlingen, lezers en autoriteiten als
meesters worden herkend, dat is toch uiterst twijfelachtig. Trouwens, ook op het
eenvoudige niveau van het universitaire onderwijs ziet men het begrip ‘meester’ of
‘leermeester’ langzaam maar zeker verdwijnen. Vraagt men twintigjarige studenten
geschiedenis of zij zich kunnen voorstellen dat zij over nog eens twintig jaar aan
een van hun docenten terugdenken als aan een leermeester, dan kijken ze u
verbaasd aan. Ze kennen het woord nauwelijks en dat is begrijpelijk. Zij komen
immers met veel meer docenten in aanraking dan vroegere generaties en volgen
de colleges van deze mensen veel korter. Dat vergroot hun zelfstandigheid, verbreedt
hun deskundigheid, verkleint echter de mogelijkheid zich naar een voorbeeld te
vormen.
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Historici van mijn generatie hadden tijdens hun studie van een jaar of zes met drie
vakdocenten te maken. De studenten van nu studeren in hun vierjarige cursus bij
een stuk of dertig. En natuurlijk is ook de relatie van promovendus en promotor de
laatste decenniën volkomen anders geworden dan zij vroeger was; ik hoef dat niet
uiteen te zetten.
Het wordt tijd deze causerie te beëindigen. Zij was niet bedoeld als een diepzinnige
en plechtige beschouwing maar als een luchtige overpeinzing naar aanleiding van
de buitengewoon beminnelijke aanbieding van de prijs voor een meesterschap
waarvan ik met veel oprechte erkentelijkheid bezit neem, maar waarvan ik de aard
te slecht doorzie om hem tot mijn eigendom te rekenen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Noot
Dit dankwoord werd uitgesproken in het Academiegebouw te Leiden, op 16 december
1989.
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Henriette de Beaufort-prijs 1989
Advies van de jury voor de toekenning
Volgens het reglement wordt de Henriëtte de Beaufort-prijs elke drie jaar toegekend,
afwisselend aan een Noordnederlandse en een Vlaamse auteur. Voor deze tweede
bekroning met de Henriëtte de Beaufort-prijs draagt de jury voor: Christine D'haen,
De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie (Lannoo, Tielt, z.j.),
verschenen in december 1987.
In het ‘Woord vooraf’ zinspeelt de auteur op haar langdurig beraad met de
Gezelle-kenner K. de Busschere over het voor en tegen van wat zijzelf zo'n ‘raar’
boek noemt. Niet anders is het de jury vergaan. Zíj moest zich bovendien afvragen
hoe de erflaatster en biografe Henriëtte de Beaufort dit boek zou hebben beoordeeld
en hoe daarbij haar reactie zou zijn uitgevallen op de door de auteur in de subtitel
èn in de inleiding geïntroduceerde term ‘dichtersbiografie’: een onmiddellijk
nieuwsgierig makende maar tevens terstond teleurstellende aanduiding. Deze
impliceert immers dat er nog steeds geen sprake is van een boek waarnaar in het
Nederlandse taalgebied al langer dan een halve eeuw gespannen wordt uitgezien:
een in alle opzichten nieuwe en weer voor lange tijd ‘definitieve’ biografie van Guido
Gezelle, een ‘standaardwerk’ dat A. Walgraves Het Leven van Guido Gezelle (1923)
voorgoed zou hebben vervangen of dat aan Frank Baurs zo veelbelovend begonnen
maar onvoltooid gebleven Uit Gezelle's Leven en Werk (1930) een of twee
vervolgdelen zou hebben toegevoegd.
Wanneer dan ook nog in deze ‘dichtersbiografie’ verhalende en essayistische
elementen nagenoeg geheel ontbreken, terwijl er anderzijds niet kan (en ook niet
mag) worden gesproken van een zuiver documentair boek in de trant van Enno
Endts Herman Gorter Documentatie 1864-1897, wordt de lezer toch wel uiterst
nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag hoe desondanks Christine D'haen zelf
haar boek over Gezelle als een volwaardige biografie beschouwt en uiteraard van
harte graag verhoopt daarin door haar lezers te zullen worden bijgevallen.
Deze fundamentele vraag komt vanzelfsprekend aan de orde in de inleiding tot
dit, ook fraai maar te karig geïllustreerde, boek van bijna vijfhonderd bladzijden.
Naar het gevoelen van de jury echter wordt op die zo
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belangwekkende vraagstelling aanzienlijk levendiger gereflecteerd, met aandraging
ook van even verrassende als onweerlegbaar lijkende argumenten, in een - onder
dezelfde titel als die van haar boek - door de auteur aan Dietsche Warande en
Belfort, april 1988 (p.196-198) bijgedragen beschouwing. Daarin wordt duidelijk
gemaakt waarom de auteur zich ‘eerst en voor alles met de gedichten zelf [heeft]
beziggehouden’, met de beperking evenwel dat zij zich concentreerde op wat zij
Gezelles interessantste werk vond: ‘mijn evaluatie, met relatieve verwaarlozing van
de rest (ca. 300 gedichten op ca. 600). Ik weet, dat ik dat methodologisch niet
verdedigen kan - maar ik verklaar mij tevreden als iemand mij ooit hetzelfde aandoet.’
In een zogeheten wetenschappelijke biografie zou zo'n ‘bekentenis’ volstrekt
ontoelaatbaar zijn en voortdurend aanleiding geven tot hevig wenkbrauwfronsen.
Binnen de zeer persoonlijke optiek echter van waaruit deze ‘dichtersbiografie’ het
aanschijn kreeg, wordt het onderhavige citaat volkomen aanvaardbaar als een
waardeerbaar vrijmoedig, ja pittig gedurfd geluid. De Inleiding en het Warande-artikel
gonzen als 't ware van deze geluiden. Naarmate de lezer in het boek vordert, neemt
het wenkbrauwfronsen af en zo ook de teleurstelling dat al die zoveel jaren lang
door de auteur verzamelde gegevens niet in een ‘verhaal’ werden ondergebracht.
Er groeit al vlug begrip voor het herhaaldelijk beleden standpunt liever te citeren
dan na te vertellen. Halverwege het boek heeft de auteur het al lang klaargespeeld
de aanvankelijk onwillige lezer zodanig in te palmen en mee te slepen dat hij vrede
neemt - trouwens wel vrede móet nemen - met Christine D'haens wijze van citeren:
‘Chronologisch, met opgave van de bron, letterlijk, in de spelling van de tijd. Maar!
Ik kies de citaten (op welke gronden?); ik classificeer ze (dat stuk hier, dat stuk
ginds); ik excerpeer ze (ik laat stukken weg, de meeste zelfs helaas); ik arrangeer
ze (dit citaat van Faict naast dat citaat van Faict naast dat van een andere bisschop),
waardoor ze in een andere richting geduwd worden - zodat de lezer, met de schijn
van onweerlegbare documenten, gewonnen-verloren, aan mij overgeleverd is.’
Aan Christine D'haen overgeleverd zijn kan natuurlijk enkel tot een vruchtbare
communicatie leiden bij gelijktijdige bereidheid zich aan haar boek, háár ‘mythe van
Gezelle’ over te geven. Is die bereidheid aanwezig, dan voert zij als vanzelf tot de
zekerheid dat deze ‘dichtersbiografie’ in de herinnering zal blijven voortleven als
een mogelijk op het eerste gezicht
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inderdaad ‘raar’ uitgevallen, maar uiteindelijk bijzonder krachtig stimulerend boek,
alleszins deze bekroning waard.
Namens de jury, bestaande uit
dr. S. Dresden (voorzitter)
mw. dr. A.M. Musschoot
dr. R. Th. van der Paardt
dr. H.G.M. Prick
(w.g.) Harry G.M. Prick
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Henriette de Beaufort-prijs 1989
Dankwoord door Christine D'haen
Dames en heren,
Als Henriëtte de Beaufort nog leefde, dan had ik met haar van gedachten kunnen
wisselen over het genre van de biografie. Ze had daaromtrent immers haar eigen
opvattingen, die ze op schrift heeft gesteld in De biografie: een theoretisch onderzoek
(1957). Uit haar levensbericht in het Jaarboek van de Maatschappij van 1982-1983
blijkt dat ze een lieve vrouw was; ze bleef tot haar tweeënnegentigste een levendig,
communicatief persoon; en zij stichtte een prijs waarmee zij anderen en nu mij
gelukkig heeft gemaakt. Daarom is het een vreugde haar hier dankbaar te gedenken
en haar voorbeeld voor ogen te houden. Ja, zij maakt mij gelukkig met haar prijs en
dat doet ook de jury, die blijkens het rapport zoveel aandacht en goede wil, zoveel
openheid en inleving aan de dichtersbiografie van Gezelle heeft besteed.
In het juryrapport heb ik een groot begrip gevonden voor de angsten, de
problemen, en ook de aarzelende zekerheden die zich bij de samenstelling van het
boek aan mij opdrongen. Ik zou deze gelegenheid willen benutten om de aard van
deze aarzelende zekerheden kort uiteen te zetten.
Allereerst wilde ik tijdverlies voor mijzelf en voor de lezer vermijden. Het leven is
kort, er is veel te leren, veel te kennen, veel te begrijpen. Gezelle zelf heeft veel tijd
verloren - en we weten uit verschillende uitspraken dat hij dat besefte - en pas aan
het eind van zijn leven, tussen 1893 en 1897, heeft hij in een ultieme poging, eindelijk,
zijn bundel, Rijmsnoer om en om het Jaar, geschreven. Ik wilde dus geen naar mijn
mening irrelevante informatie geven, en wat wèl van belang was in een kort bestek,
op een heldere en niet onaangename wijze aan de lezer presenteren.
Voorts wilde ik niet ‘navertellen’ - of althans zo weinig mogelijk. Bijvoorbeeld als
Gezelles superior Faict, in zijn leraarsrapport van 1856 aan bisschop Malou schrijft:
‘un peu inculte, mais cela viendra’ - hoe moeten we inculte dan begrijpen? De Robert
doet mij enkele mogelijke betekenissen aan de hand: ‘1. aride, p.e. terres, sols
incultes; 2. qui n'est pas soigné: négligé; 3. sans culture intellectuelle: grossier,
ignorant.’ De mogelijkheden 1 en 2 zouden passen: nog wat boers, ‘ongeschaafd’,
wat onverzorgd.
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Maar gissen is niet genoeg, we moeten weten! Daarvoor zou ik een groot aantal
rapporten moeten bestuderen: komt het woord nog voor? Ik zou een grote
belezenheid moeten hebben in 19de-eeuwse Franse uitspraken in Vlaanderen en
het woordgebruik registreren. En: hoe zwaar weegt het woord voor de superior?
Wat is het verschil met bijvoorbeeld: mal élevé, impoli, assez peu civilisé, enzovoorts?
Ik ben verplicht mijn onkunde te erkennen. Zoveel kennis op alle terreinen - het
politieke, sociale, religieuze, kerkelijke, literaire, filosofische, folkloristische, lokale
- heb ik niet. Ik kan alleen een hypothese opstellen, en daaruit resulteert een diffuse
indruk, een betekenisveld dat misschien niet totaal verkeerd is.
Een andere beslissing hield in dat ik de mens Gezelle alleen wilde toelaten omwille
van het beste van de dichter. Mijn zoektocht was gericht op de gedichten en op
alles wat die zou kunnen belichten. Pas daarna, als toemaat, achter de gedichten,
op de mens zelf. Voor een kunstenaar komt niet het leven, maar het werk op de
eerste plaats. Zoek eerst het rijk der hemelen: het waardevolle werk van de
kunstenaar.
Vanuit deze drie beperkingen: ontwijken van wat naar mijn gevoel irrelevant was,
afwijzen van synoniemen en parafrasen en haastige interpretaties, en een voorlopig
bezwaar tegen het leven om het leven, is mijn dichtersbiografie, helaas met al haar
mankementen, gemaakt.
Dames en heren, in 1854 had Gezelle de goede gewoonte zijn tanden te poetsen.
Wij weten dit, doordat zijn vier jaar jongere zuster Louise hem schrijft dat ze hem
*
(pas leraar geworden te Roeselare) onder andere opstuurt : ‘eene doos met kammen
bustels zeepe tandebugt, scheesen, enz. enz. enz. (uw lieve-vrouwbeeld, uwen
kostbaren spiegel, [...] mijn schoonste beste en fijnste wijwatervat [...]).’ Intussen
las ik in Richard Holmes' boek over Shelley dat Byron in 1818 van tooth-powder
spreekt.
Wie poetste in die tijd in Vlaanderen, in de Nederlanden, zijn tanden? Heeft dit
feit belang voor Gezelles gedichten? Ik kan het niet met zekerheid weten. Mijn
nieuwsgierigheid voor de mens Gezelle sleept mij mee. Iets nochtans heeft méér
belang: nu weet ik dat hij een innig zorgende zuster had, en dat zij optrad omdat de
moeder dat naliet - er was enerzijds een tekort, anderzijds warmte, toewijding en
steun. En dàt heeft wellicht voor de aard van Gezelles werk zijn belang gehad. Maar
ik schrijf dat niet zo op: de meditatie over het citaat openbaart ons dit, en nog veel
meer bo-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989

208
vendien: de waardigheid van de leraar, zijn bekommernis om persoonlijke reinheid,
de devotie, de sfeer van Gezelles goederen. Lezers die op deze wijze willen
mediteren hoop ik voor mijn boek nog te vinden.

Eindnoten:
* opsturen: met een kar meegeven? Met de trein?
bustels: borstels
bugt: bucht, bocht, gerei
scheesen: scheermessen
Dit dankwoord werd, geïmproviseerd, uitgesproken tijdens de jaarvergadering van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, op 27 mei 1989.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering te Leiden 27 mei 1989
Orde der werkzaamheden
1. Opening door de voorzitter, dr. H. Heestermans. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 1988-1989.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 1988-1989.
4. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het jaar 1988-1989.
5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar 1988.
6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1988.
7. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 1988. 2. Verslag van de kascommissie. 3. Financieel beleid van het
bestuur voor de jaren 1989 en 1990. 4. Vaststelling van de contributie voor het
maatschappelijk jaar 1989-1990.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
1988-1989.
9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 1988-1989.
10. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar 1988-1989.
11. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde over het jaar
1988-1989.
12. Instellen Werkgroep zeventiende eeuw.
13. Stemming over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
14. Stemming over de Prijs voor Meesterschap 1989.
15. Mededeling over de toekenning van de Henriëtte de Beaufort-prijs.
16. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
17. Verkiezing bestuursleden.
18. Verkiezing voorzitter uit de leden van het bestuur.
19. Benoeming van leden in de Commissie voor schone letteren.
20. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lopend buffet in De Doelen, Rapenburg 2.
21. Drie lezingen over Mei van Gorter.
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22. Uitreiking van de Henriëtte de Beaufort-prijs aan Christine D'haen.
23. Sluiting.

Receptie in het Academiegebouw.

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
Op zaterdag 27 mei 1989 is de jaarvergadering gehouden in het Academiegebouw,
Rapenburg 73 te Leiden. Traditiegetrouw was er een vijftigtal leden aanwezig. Na
zijn welkomstwoord houdt de voorzitter een rede die elders in dit Jaarboek staat
afgedrukt. Vervolgens herdenkt hij de leden die het afgelopen maatschappelijk jaar
zijn overleden: dr. Th. P. van Baaren, dr. C.C. de Bruin, mr. J. Fleerackers, D. Frenkel
Frank, mw. dr. M. Hartgerink-Koomans, mr. F.A. Holleman, dr. F. Jansonius, Olaf
J. de Landell, Sjoerd Leiker, mw. dr. C.A.E.M. Mohrmann, dr. J.P. Naeff, dr. A.A.
Prins, dr. G.F. Pijper, mr. J.H. Rombach, dr. G. Th. Rothuizen, dr. M. Rutten, dr.
V.W.D. Schenk, P.J. Steenbergen.
Het verslag van de secretaris, vermeldende de staat der Maatschappij (2) wordt
door de vergadering goedgekeurd. De voorzitter deelt vervolgens mee dat er voor
optimisme ten aanzien van een uitgave van Nederlandse Klassieken thans weer
minder reden aanwezig lijkt. De plannen kunnen alleen worden uitgevoerd met
behulp van een aanzienlijke subsidie van het ministerie van WVC en de vooruitzichten
daarop zijn op het ogenblik weer ongunstiger dan enige tijd geleden. Vervolgens
worden de verslagen van de Noordelijke Afdeling (3), van de Zuidelijke Afdeling (4)
en van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika (5) voor kennisgeving aangenomen.
Het verslag van de bibliothecaris (6) wordt goedgekeurd.
Bij het punt beheer der gelden (7) maakt de penningmeester allereerst melding
van een typefout in de toegezonden jaarstukken. Onder D. Algemeen Prijzenfonds
staat ‘Kosten 10.676’. Dit moet zijn ‘Kosten 106,76’.
De heer R. Visser merkt op dat volgens de Rekening en Verantwoording een
bedrag van ƒ 6.306,46 voor het Nieuw Letterkundig Magazijn is uitgegeven. In de
Begroting is nu een bedrag opgenomen van ƒ 14.000,--. Betekent dit dat het Magazijn
in de toekomst met een hogere frequentie zal verschijnen? Gezien de kwaliteit van
het NLM zou de heer Visser dit zeer toejuichen. De penningmeester antwoordt dat
rekeningen van een bepaald jaar soms pas in de verantwoording van het volgende
jaar kunnen worden opgenomen en dat daaruit het gesignaleerde verschil in de
bedra-
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gen verklaard moet worden. Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie,
bestaande uit mw. dr. M.B. Smits-Veldt en dr. P.F.J. Obbema, door eerstgenoemde
voorgelezen. De vergadering dechargeert daarop het bestuur. De voorzitter dankt
de commissie, alsmede de administrateur van de Maatschappij, de heer D. Braggaar.
Sprekend over het financieel beleid voor de jaren 1989 en 1990, deelt de
penningmeester mee dat de toenemende activiteiten van werkgroepen en afdelingen
voor de Maatschappij ook hogere kosten met zich zullen meebrengen. De uitbreiding
van de activiteiten is overigens een ontwikkeling die het bestuur van harte toejuicht.
Het nadelig saldo acht de penningmeester nog niet verontrustend. Hij spreekt de
hoop uit dat de Rijksuniversiteit te Leiden, die als ‘koepel’ voor de Maatschappij
gaat optreden, voldoende oog voor onze belangen zal houden. Ten onrechte is er
nog geen begrotingspost voor de Zuidelijke Afdeling opgenomen. De penningmeester
zal deze post alsnog opvoeren. De vergadering gaat vervolgens akkoord met het
voorstel de contributie voor het maatschappelijk jaar 1989-1990 te handhaven op ƒ
55.-Het verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (8) wordt voor
kennisgeving aangenomen. Nadat de secretaris van de Commissie voor taal- en
letterkunde nog een zin aan het verslag heeft toegevoegd, wordt ook dat voor
kennisgeving aangenomen (9). De verslagen van de Werkgroep negentiende eeuw
(10) en van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (11) worden ten slotte
eveneens voor kennisgeving aangenomen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur de Werkgroep
zeventiende eeuw te installeren als Werkgroep van de Maatschappij, conform artikel
49, lid 3 van de Wet.
Het voorstel van de Commissie voor schone letteren de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 1989 toe te kennen aan Marc Reugebrink voor zijn bundel Komgrond
wordt met de grootst mogelijke meerderheid aangenomen.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met het voorstel van de Commissie
voor geschied- en oudheidkunde, de Prijs voor Meesterschap toe te kennen aan
dr. E.H. Kossmann.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft de Henriëtte de
Beaufort-prijs 1989 toe te kennen aan Christine D'haen voor haar boek De wonde
in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie, Tielt [1987], dit overeenkomstig de
voordracht van een Commissie bestaande uit
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dr. S. Dresden (voorzitter), mw. dr. A.M. Musschoot, dr. R. Th. van der Paardt en
dr. H.G.M. Prick.
De Commissie voor de stemopneming bestond dit jaar uit mw. dr. J.G. Kruyt en
dr. L.L. van Maris. Er blijken 41 nieuwe leden gekozen te zijn. Het zijn in alfabetische
volgorde: dr. F.J. Bakker, mw. dr. P. Bange, Thea Beckman, Hans Berghuis, dr. A.
Berteloot, dr. A.A.M. Besamusca, Huub Beurskens, R. Bloem, mw. dr. A.M.
Brandenburg, dr. W.F.G. Breekveldt, dr. E.H. Cossee, mw. R. Dorrestein, dr. Albert
Dunning, dr. J. van der Elst, dr. Marius Flothuis, Eva Gerlach, mr. dr. L. de Gou, W.
Hazeu, dr. P.G. Hoftijzer, dr. E.M.V.M. Honée, dr. L.E.I.M. Jongen, mw. dr. M.G.
Kemperink, dr. A.E. Kersten, J. Kingma, dr. H. Lademacher, H.J.M.F. Lodewick, dr.
A.D.A. Monna, mw. Ch. Mutsaers, dr. J. Offerhaus, Cyrille Offermans, mw. Barber
van de Pol, dr. S. Predota, dr. R.J. Resoort, dr. J. Roegiers, M. Salverda, dr. J.G.H.
Tans, mw. dr. C.P.H.M. Tilmans, dr. P.J.H. Ubachs, dr. E. van Uitert, dr. K. Verheul,
Ph. Vermoortel.
De penningmeester dr. P.J. van Swigchem en de ondervoorzitter P.A.W. van
Zonneveld zijn volgens de bepalingen van de Wet aan het einde gekomen van hun
zittingsperiode als bestuurslid. De voorzitter dankt beiden hartelijk voor de vele en
belangrijke diensten die zij de Maatschappij hebben bewezen. Uit de ingeleverde
stembiljetten blijkt dat als nieuwe bestuursleden zijn gekozen: A.J.M. Meinderts, dr.
F.P. van Oostrom en dr. J. Trapman. De bestuursleden J.J.M. van Gent en dr. L.L.
van Maris zijn herkozen.
De vergadering stemt bij acclamatie in met het bestuursvoorstel om voor het
komend maatschappelijk jaar wederom dr. H. Heestermans tot voorzitter te kiezen.
In de Commissie voor schone letteren zijn als nieuwe leden gekozen A.J. Korteweg
en dr. R. Th. van der Paardt. De voorzitter deelt mee dat, behalve A. van Dis, ook
W.G. van Maanen en W.P. van Toorn de wens te kennen hebben gegeven hun
lidmaatschap van de Commissie neer te leggen. Het bestuur heeft deze wens
gerespecteerd onder dankzegging voor het vaak niet gemakkelijke werk dat de
Commissie met name voor de toekenning van de Van der Hoogt-prijs heeft verricht.
In de rondvraag stelt dr. M.F. Fresco voor aandacht te schenken aan het feit dat
het in 1990 tweehonderd jaar geleden is dat Frans Hemsterhuis is overleden. Er
zijn plannen voor een congres in Leiden over zijn filosofie en één in Münster over
zijn receptie in Duitsland, waarin meer cultuur-
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historische aspecten aan de orde zullen komen. De heer Fresco stelt voor een
tentoonstelling te organiseren die kan zijn geënt op de tentoonstelling over Hamann,
‘der Magus im Norden’, een Duits filosoof en vriend van Hemsterhuis. De suggestie
vindt bijval vanuit de vergadering. Besloten wordt dat de heer Fresco de
mogelijkheden nader zal onderzoeken en te zijner tijd met een concreet voorstel
zal komen.
Dr. D.E.H. de Boer acht het bezwaarlijk dat de voordracht voor de Van der
Hoogt-prijs niet met de jaarstukken kon worden meegestuurd. De leden waren
daardoor niet in de gelegenheid zich een oordeel te vormen. Mocht in de toekomst
de voordracht niet op tijd klaar kunnen zijn, dan zou de vergadering ervan af moeten
zien de prijs toe te kennen. Het bestuur betreurt het dat het rapport niet tijdig
beschikbaar was en zegt toe al het mogelijke te doen om herhaling te voorkomen.
Dr. W. van den Berg en de heer G.J. Hooykaas hebben bezwaar tegen het huidige
ballotagesysteem van de Maatschappij. Zij vragen dit onderwerp voor de volgende
jaarvergadering te agenderen, zodat er een discussie over kan worden gehouden.
De voorzitter zegt toe aan dit verzoek te zullen voldoen.
Het openbare gedeelte van de vergadering, waarvoor de middag is gereserveerd,
begint met drie voordrachten over Gorters Mei. Rudi van der Paardt behandelt de
eerste twintig regels van Mei in een voordracht getiteld: De klassieke opening van
Mei: een voetnoot bij Fresco 1978. Onder de titel Een ‘mooi warm wicht’ houdt
Jacques Kruithof een voordracht waarin hij de plaats behandelt die Mei binnen het
oeuvre van Gorter inneemt. Wiel Kusters onderzoekt in Liedren als zuilen de relatie
tussen Mei en de poëzie van Schaepman. Onder leiding van Rudi van der Paardt
vindt na afloop van de voordrachten een gedachtenwisseling plaats.
Als lid van de Commissie van voordracht voor de Henriëtte de Beaufort-prijs 1989
leest Harry G.M. Prick het rapport voor op grond waarvan het bestuur de prijs heeft
toegekend aan Christine D'haen. De voorzitter van de Maatschappij reikt vervolgens
de prijs uit, waarna de bekroonde op enthousiaste wijze haar dank betuigt. Zowel
het rapport van de Commissie van voordracht als het dankwoord zijn elders in dit
Jaarboek afgedrukt.
De middag wordt besloten met een receptie in het Academiegebouw.
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2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 1988-1989
In het afgelopen maatschappelijk jaar is het ledental gestegen tot 1085. De
Maatschappij heeft 63 nieuwe leden opgenomen, van wie er 39 zijn gekozen en 24
door het bestuur zijn benoemd. Door overlijden zijn ons 14 leden ontvallen. Het
aantal leden dat voor het lidmaatschap bedankt heeft, was ook dit jaar zeer beperkt.
Gedurende het verslagjaar werd het bestuur gevormd door dr. H. Heestermans
(voorzitter), P.A.W. van Zonneveld (ondervoorzitter), dr. L.L. van Maris (secretaris),
dr. P.J. van Swigchem (penningmeester), J.J.M. van Gent (bibliothecaris), mw. dr.
F. Balk-Smit Duyzentkunst, dr. A. Th. van Deursen, dr. R. Th. van der Paardt, mw.
dr. M.B. Smits-Veldt en mr. E. van Vliet. Vertegenwoordiger van de Noordelijke
Afdeling was K. Iwema.
Ter herdenking van de honderdste sterfdag van Carel Vosmaer werd op 17 juni
1988 in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage een lezingenmiddag gehouden,
die was belegd door het Centraal Register van Particuliere Archieven, de
geschiedkundige vereniging Die Haghe, het Letterkundig Museum en de
Maatschappij. Achtereenvolgens werd het woord gevoerd door dr. F.L. Bastet, mw.
M.C. van Leeuwen-Canneman, mw. M. Kok en dr. N. Maas. Daarna werd door Peter
van Zonneveld, ondervoorzitter van de Maatschappij, en mw. D.M.H. Vosmaer-Hudig
gezamenlijk een steen onthuld die de Maatschappij had laten aanbrengen in de
gevel van het pand De Ruyterstraat 73, eertijds het woonhuis van Carel Vosmaer.
Op de bestuursvergadering van 6 september 1988 werd een brief besproken
waarin dr. Wiel Kusters het voorstel deed te komen tot de oprichting van een
Zuidelijke Afdeling, die gevestigd zou zijn te Maastricht. Deze Afdeling zou ook een
deel van de in België en de Duitse Bondsrepubliek woonachtige leden in haar
activiteiten kunnen betrekken. Het bestuur reageerde positief. De initiatiefnemers
gingen over tot de vorming van een voorlopig bestuur van de Zuidelijke Afdeling
i.o., bestaande uit dr. Wiel Kusters (voorzitter), dr. Peter J.A. Nissen (secretaris) en
Leo Herberghs (penningmeester). Op 28 januari 1989 werd de Zuidelijke Afdeling
officieel opgericht tijdens een plechtige bijeenkomst, waarbij het bestuur van de
Maatschappij zich had laten vertegenwoordigen door
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dr. H. Heestermans (voorzitter) en P.A.W. van Zonneveld (ondervoorzitter). Tijdens
de bijeenkomst werd het eerder gevormde voorlopige bestuur gekozen tot bestuur
van de Zuidelijke Afdeling.
Op 2 december 1988 hield Peter Schat in de Pieterskerk te Leiden de zeventiende
Huizinga-lezing. Zoals bekend worden de Huizinga-lezingen gehouden onder
auspiciën van de faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit te Leiden,
NRC-Handelsblad en de Maatschappij.
Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft besloten de
Rijkscommissie voor advies inzake opdrachten op het gebied van de literatuur-historie
per 1 januari 1989 als rijkscommissie te ontbinden en in andere vorm te laten
voortbestaan. In een drie-partijenoverleg gevoerd tussen het ministerie van WVC,
de Rijkscommissie en de Maatschappij is in beginsel besloten dat de commissie
als Commissie van advies inzake opdrachten op het gebied van de literatuur-historie
bij de Maatschappij wordt ondergebracht. Het ministerie zal subsidies verlenen voor
de honorering van opdrachten en voor de administratieve ondersteuning van de
Commissie, zodat een en ander geen extra kosten voor de Maatschappij met zich
mee zal brengen.
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de zogeheten koepeling van de
para-universitaire instituten, waartoe het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
ook de Maatschappij rekent. Zoals in het vorige jaarverslag al werd bericht, heeft
de Maatschappij ervoor gekozen dat de door het ministerie verstrekte subsidie haar
bereikt via de Rijksuniversiteit te Leiden. De minister heeft ons bericht zijn
voornemens, na de reactie van de Kamer, nu ongewijzigd ten uitvoer te willen
brengen.
De jaarvergadering van de Werkgroep zeventiende eeuw heeft unaniem ingestemd
met een haar gedaan voorstel de Werkgroep een plaats te geven binnen de
Maatschappij, zoals daar al geruime tijd de Werkgroep negentiende eeuw
functioneert. Het bestuur heeft de Werkgroep zeventiende eeuw inmiddels als
werkgroep van de Maatschappij welkom geheten.
Op 17 januari 1989 heeft de Vestdijkkring in samenwerking met onder andere de
Maatschappij een symposium georganiseerd onder de titel Twintig jaar Vestdijkstudie,
naar aanleiding van het verschijnen van Martin Hartkamps Identificatie en isolement:
Een visie op Vestdijk, Amsterdam 1988. Na een korte inleiding van Hartkamp zelf
werd het woord gevoerd door H. Bekkering, Kees Fens, Maarten 't Hart, J.J.
Oversteegen en R. Th. van der Paardt. Het geheel stond onder leiding van W.
Bronzwaer.
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Het eerder in gang gezette overleg tussen het ministerie van WVC, een aantal
uitgevers en de Maatschappij over een serie Nederlandse Klassieken is ook dit jaar
voortgezet. Het plan is alleen uitvoerbaar wanneer het door het ministerie wordt
gesubsidieerd. De vooruitzichten lijken op dit moment niet ongunstig.

3. Verslag der werkzaamheden van de noordelijke afdeling in het
verenigingsjaar 1988-1989
De Noordelijke Afdeling belegde in het verenigingsjaar 1988-1989 vier gewone
maandvergaderingen en één maand- tevens jaarvergadering. In het programma
van voordrachten werd ten dele de vorig jaar gekozen algemeen oriënterende opzet
gehandhaafd, ten dele verslag van eigen specialistisch onderzoek gedaan.
Het programma van voordrachten luidde:
28 oktober 1988: dr. A. Sassen: Wat zin taalfouten?
30 november 1988: J.J. Heij: Kunst en kunstnijverheid rond 1900, toegelicht aan
de hand van de collectie in het Drents museum
25 januari 1989: dr. P. Kooij: Dorpen en steden in deprovincie Groningen in de
negentiende eeuw
22 februari 1989: dr. H. Niebaum: Tussen Nederlands en Nederduits; een
zeventiende-eeuwse Groningse dagboekschrijver en zijn taal
5 april 1989: G.J. Zwier: Het reisverhaal vroeger en nu
Deze bijeenkomsten werden bezocht door gemiddeld 12 personen.
Voorts was de Afdeling betrokken bij de organisatie van een literaire avond van
de Stichting ‘Dolersheem’ te Zuidhorn op 19 november 1988; door toedoen van de
Afdeling kon onder anderen de auteur A.F. Th. van der Heijden worden uitgenodigd.
Het bestuur stelde in maart 1989 kandidaat voor een benoeming tot lid van de
Maatschappij: dr. F.J. Bakker, Anton Brand, mw. dr. M.G. Kemperink, dr. C.A.A.
Linssen, dr. J.R. Luth, dr. J. van Sluijs en mw. dr. C.P.H.M. Tilmans.
Op het tijdstip van de jaarvergadering bedroeg het aantal leden 107.
Het bestuur bestond uit: J.M.J. Sicking (voorzitter), K. Iwema, (secretaris), dr.
H.K. s'Jacob (penningmeester) en dr. O. Vries (assessor).
Aldus vastgesteld op 5 april 1989.
K. Iwema, secretaris
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4. Verslag der werkzaamheden van de zuidelijke afdeling in het
verenigingsjaar 1988-1989
In het verenigingsjaar 1988-1989 werd het initiatief genomen tot de oprichting van
een Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Met
instemming en steun van het algemeen bestuur van de Maatschappij werd deze
oprichting voorbereid door een voorlopig bestuur, bestaande uit dr. Wiel Kusters,
voorzitter, dr. Peter J.A. Nissen, secretaris en Leo Herberghs, penningmeester. Het
voorlopig bestuur koos Maastricht als plaats van vestiging van de Zuidelijke Afdeling.
Daar kreeg de Afdeling een gastvrij onderdak in het Kanunnikenhuis aan de Grote
Gracht, alwaar de Rijkshogeschool Opleiding Tolk-Vertaler gevestigd is.
Rond de jaarwisseling werd het plan tot oprichting van een nieuwe Afdeling
gepresenteerd aan de leden van de Maatschappij in de provincies Noord-Brabant
en Limburg, in de omgeving van Nijmegen, in België en in de Duitse grensstreek,
wier aantal bij het opmaken van dit verslag 214 bedroeg. Aan hen werd
bekendgemaakt dat de Zuidelijke Afdeling op een zelfde wijze zou gaan functioneren
als de Noordelijke, met als belangrijkste activiteit de vier werkvergaderingen en de
jaarvergadering. Aan deze laatste zou telken jare een openbaar gedeelte met een
gastspreker verbonden worden.
Op zaterdag 28 januari 1989 vond de oprichtingsvergadering van de Zuidelijke
Afdeling plaats. De voorzitter van de Maatschappij, dr. H. Heestermans, installeerde
de nieuwe Afdeling. Het voorlopig bestuur werd voor een eerste zittingstermijn van
vier jaar in zijn functie bevestigd. Het Huishoudelijk Reglement en de Begroting voor
1989 werden goedgekeurd en de data van de werkvergaderingen werden
vastgesteld. De werkzaamheden van de Afdeling werden geopend met een
voordracht van de voorzitter, dr. Wiel Kusters, over Cyclische verbanden in de
Verzamelde gedichten van Jan Hanlo. Tijdens het openbare gedeelte sprak dr.
Harry G.M. Prick over Werken aan Frans Erens: winst en verlies.
Op 3 maart 1989 was de Zuidelijke Afdeling betrokken bij de presentatie van de
Brieven 1931-1969 van Jan Hanlo, verschenen bij Uitgeverij G.A. van Oorschot te
Amsterdam. Deze presentatie vond plaats in de Redoute van de Stadsschouwburg
te Maastricht. J. Bernlef voerde het woord over Hanlo en Wiel Kusters leidde een
gesprek met de bezorgers van de brieveneditie, Erica Stigter, K. Schippers en Ser
J.L. Prop.
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Op 1 april 1989 sprak dr. Nop Maas tijdens de werkvergadering over De ‘excentrieke’
ideeën van Carel Vosmaer.
De vergaderingen van de Zuidelijke Afdeling werden bezocht door gemiddeld
twintig personen, het openbare gedeelte van de jaarvergadering door ongeveer
zestig personen.
Het bestuur van de Afdeling stelde in maart 1989 kandidaat voor een benoeming
tot lid van de Maatschappij: Hans Berghuis, Huub Beurskens, dr. J.J.H. Dekker, dr.
mr. L. de Gou, D.C. Grit, dr. L.H.M. Kreukels, H.J.M.F. Lodewick, Cyrille Offermans,
dr. J.F.M.M. Perry, Ser J.L. Prop, dr. J.G.H. Tans, dr. P.J.H. Ubachs en P.J.A.
Winkels.
dr. Peter J.A. Nissen, secretaris

5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar
1988
Dit bericht moet helaas beginnen met de melding dat een onzer leden, dr. C.J.M.
Nienaber, op 3 april 1988 overleden is. Het heengaan van deze geleerde en geliefde
academicus wordt door velen betreurd.
De leden van de Zuidafrikaanse tak van de Maatschappij waren in het afgelopen
jaar actief op allerlei gebieden. Onderscheidingen vielen ook te beurt aan sommigen.
G. Beukes ontving onder meer een ‘Staatspresidentstoekenning (Orde vir voortreflike
Diens)’ en een ‘Goue Masker toekenning’ van DALRO voor voortgezette bevordering
van toneel in Zuid-Afrika. J.C. Kannemeyer werd onderscheiden met de Gustav
Preller-prijs voor literaire kritiek. P.J. Nienaber ontving een oorkonde van de stad
Bloemfontein voor zijn werk op het gebied van de bewaring van de ‘historiese erfenis’
van genoemde stad. Hem werd ook het erelidmaatschap toegekend van de
Zuidafrikaanse Vereniging voor Cultuurgeschiedenis. De bekende dichter Ernst van
Heerden mocht voor zijn bundel Amulet teen die vuurzowel de Hofmeyr- als de
CNA-prijs in ontvangst nemen.
Mij bereikten de volgende gegevens in verband met publikaties van de leden. In
sommige gevallen werden niet de uitgeverijen en plaats van uitgave verstrekt.
G. Beukes, 'n Lag en 'n traan. Kortspele vir juniors. Spel en spelers. Eenbedrywe
vir seniors.
A.J. Böeseken, Uit die Raad van Justisie, 1652-1672. In de reeks Suid-Afri-
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kaanse Argiefstukke, Kaapse dokumente, deel III. Pretoria: Staatsdrukker. E. van
Heerden, Die ligtende trein. Kaapstad: Tafelberg, 1988.
M. Hugo, Piet Retief in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing, in Suid-Afrikaanse
Tydskrif vir Kultuur- en Kunsgeskiedenis, 1988, 2, 2, p. 108-126.
M. Hugo, Well-dressing in Derbyshire, England, in Lantern, 1988, 37, 3, p.38-42.
M. Hugo, Die Voortrekkervrou: 'n huldeblyk, in De oude emigrant. Groot Trek
Herdenkingsjaar, p.25.
J.A. van Jaarsveld, Die groot trek in die historiese bewussyn van die Afrikaners,
in Bergh, J.S., Herdenkingsjaar 1988: Portugese, Hugenote en Voortrekkers,
Universiteit Pretoria, 1988, p.100-123.
J.A. van Jaarsveld, 'n Afrikanerperspektief op die Groot trek: simbool en ritueel,
in Historia, 33, 2, (november 1988), p.11-26.
W.F. Jonckheere, Afrikaans authors of Pietermaritzburg, in Laband, J. & Haswell,
R., Pietermaritzburg 1938-1988, Pietermaritzburg: Shuter & Shooter, 1988,
p.235-237.
W.F. Jonckheere, Periode van vernuwing en idealisme, in Van der Elst, J. (red.)
Momente in die Nederlandse letterkunde, Pretoria: Academica, 1988, p.239-318.
W.F. Jonckheere, Die gepolariseerde ruimtestruktuur van Houd-den-Bek, in
Senekal, J. (red.) Donker weerlig, Kenwyn: Jutalit, 1988, p.76-89.
W.F. Jonckheere, J. van Melle. Bart Nel (skooluitgawe). Pretoria: Van Schaik,
1988.
J.C. Kannemeyer, Die Afrikaanse literatuur 1652-1987. Kaapstad: Academica,
1988.
J.C. Kannemeyer, Die veelsydige Krige. Pretoria: Academica, 1988.
H. Roos, Die skrywer as digter. ‘Moedeloos in die vrede’ van W.F. Hermans, in
Woorde open die beskouing. Vir Ernst Lindenberg. Durban: Butterworth, 1988.
H. Roos, Perspektief op die moderne Nederlandse prosa, in Van der Elst, J. (red.)
Momente in die Nederlandse letterkunde. Pretoria: Academica, 1988.
De sneeuwbui en andere Nederlandse verhalen. Bloemlesing met inleiding en
aantekeninge deur N. Snyman en H. Roos. Johannesburg: Perskor, 1988.
W.F. Jonckheere
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6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 1988
1. Collectievorming
1.a. Gedrukte werken
In het verslagjaar zijn in totaal 1037 aanwinsten geregistreerd (1106 in 1987). In dit
aantal zijn begrepen: nieuwe werken 839 (882), antiquarisch verworven werken 12
(83), geschenken inclusief ruil 169 (141) en nieuwe abonnementen 17 (0).

1.b. Schenkingen 1988
Bataafse Leeuw; Bezige Bij, Amsterdam; Y. Bloemen, Leiden; Bruna; Burgersdijk
en Niermans, Leiden; K.J. Cath, Den Haag; Van Delden, Appingedam; Dimensie,
Leiden; Esso, Breda; J.J.K. Fuchs, Leiden; Genootschap Gerrit Achterberg; J.J.M.
van Gent, Leiden; G. Groeneveld, Rotterdam; A. de Groot, Capelle aan de IJssel;
H. Heestermans, Leiden; Hes Uitgevers, Utrecht; F.W. Huisman, Leiden; In de
Bonnefant, Banholt; De Kler BV, Leiden; Koninklijke Bibliotheek, Den Haag; Min.
van de Vlaamse Gemeenschap; J. Meyer, Heemstede; H.T.J. Miedema, De Bilt;
Sectie Militaire Geschiedenis, Landmachtstaf; Museum Meermanno Westreenianum,
Den Haag; Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag;
A. van Nimwegen, Utrecht; J. Noordegraaf, Alphen aan den Rijn; NVPI Audio,
Hilversum; Rijksarchief, Zeeland; M. Stol, NINO-Leiden; Swertz antiquariaat, Utrecht;
UB Groningen; UB Nijmegen; UB Utrecht.

1.c. Handschriften
Ltk.2185. - Dossier betreffende Eduard van der Noorda (1908-1988), deels
eigenhandig door hem opgesteld en verzameld door O. Andersen, voornamelijk
betrekking hebbend op het verzet van Van der Noorda tegen de Duitse bezetting.
Een omslag. Kopieën. Tot het jaar 2000 niet openbaar toegankelijk. Geschenk van
Eduard van der Noorda, ontvangen door bemiddeling van dr. I. Schöffer.
Ltk.2186. - Huwelijksalbum van Jacques François Spiering en Anna Barbara
Spiering-Santbergen, [Haarlem 1884], aangeboden door Daniel Pieter Brongeest.
Gedrukt album in wit linnen band, met gedichten van J.J.L. ten Kate, aangevuld met
bijdragen in handschrift. Aangekocht op de auctie bij Bubb Kuyper, Haarlem,
29.6.1988, nr.1302.
Ltk.2187. - Poëziealbum van Emilie Gerlings (Leiden 1887-1891). Geïl-
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lustreerd met aquarellen, tekeningen, enzovoorts. Bevat een los inliggende bijdrage
van H.[Roland Holst]-van der Schalk, gedateerd Noordwijk, 11.11.1891, gericht aan
Henriëtte Gerlings. Band verloren. Aangekocht op de auctie bij Bubb Kuyper,
Haarlem, 29.6.1988, nr.1307.
Ltk.2188. - [Lachtropius,] Af-beeldzel der Boeren kermis of Boeren en Boerinnen
Mart. (!) Gouda, 1706. Met register waarin een opgave van het werk van de auteur.
Autograaf. 194 pp., 205:160 mm.; gebonden in halfleer. Gekocht bij Antiquariaat
André Swertz, Utrecht. Ontvangen 6.9.1988. Prijs ƒ 3750,--.
Kleine stukken verworven over 1988
20.12.1988: Briefkaart van Willem de Vreese aan J.W. Muller. Geschenk van dr.
J. Ph. van Oostrom te Leiderdorp. - Gevoegd bij Ltk.2018.
13.7.1988: Briefkaart van N. Beets aan Mej. C. Beets, z.j. Gedicht van N. Beets
[aan Mej. C. Beets?], gedateerd 24.8.1876. Aangekocht op de auctie bij Bubb Kuyper,
Haarlem, 29.7.1988, nr.1297. - Opgenomen in Ltk.2175.

2. Gebruik van de collecties
2.a. Gedrukte werken
Het aantal uitleningen, zowel voor gebruik binnen de bibliotheek als daarbuiten
bedroeg 12.894 (14.485).

2.b. Handschriften
Aantal gereproduceerde Ltk-handschriften in 1988 bedroeg 97 (69 foto- of
filmopdrachten, 28 xerox-opdrachten). In 1987 waren dat er 59. Uitgeleende
handschriften: 3 (in 1987: 9):
Ltk.732, tentoonstelling ‘Het machtige eyland - Ceylon en de VOC’, 15 december
1988 - 19 maart 1989; Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam.
Ltk. Beets I, tentoonstelling ‘Burgersdijk en Deventer’; 21 mei - 5 juni 1988, Stadsof Athenaeumbibliotheek Deventer.
Ltk.951, tentoonstelling ‘Professor, Politicus, Piëtist - Rijklof Michael van Goens
(1748-1810)’; 3 maart - 3 april 1988; KB Den Haag.
Gerestaureerd: Ltk.195.
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3. Beheer van de bibliotheek
De voor 1988 geplande overplaatsing van een aantal tijdschriften naar het Open
Magazijn van de Universiteitsbibliotheek kon nog niet plaatsvinden in verband met
uitgebreide herinrichtingsactiviteiten die in 1988 nog niet gereed waren. Het staat
nu vast dat deze overplaatsing in 1989 zal plaatsvinden.

7. Verslag van de kascommissie
Op de op 20 maart 1989 gehouden werkvergadering van de Maatschappij zijn conform artikel 31, lid 9 van de Wet - het bestuurslid mw. dr. M.B. Smits-Veldt en
het gewone lid dr. P.F.J. Obbema benoemd tot leden van de in het voornoemde
artikel bedoelde commissie, belast met de controle van de jaarstukken 1988 van
de penningmeester. Zij hebben op 9 mei 1989 ten huize van de administrateur, de
heer D. Braggaar, steekproefsgewijze boeken en stukken betreffende de financiën
van de Maatschappij gecontroleerd en deze op alle onderdelen in lofwaardige orde
bevonden. Zij hebben grote waardering voor de zorgvuldige financiële administratie
die de heer Braggaar ten dienste van de Maatschappij voert.
Zij stellen aan de ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren van rekening
en verantwoording over het boekjaar 1988.
dr. P.F.J. Obbema, gecommitteerd lid buiten het bestuur
dr. M.B. Smits-Veldt, gecómmitteerd bestuurslid

8. Verslag van de commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 1988-1989
De Commissie kwam vijfmaal bijeen. De volgende voordrachten werden gehouden:
25 oktober 1988 sprak de heer Blom over de Algemene Rekenkamer tijdens de
Duitse bezetting;
23 november 1988 sprak de heer Van den Berg over ‘Glorious Revolution’ en
Millennium: de ‘apocalyptical thoughts’ van Drue Cressener en de heer Braat over
Een fabrikant uit de negentiende eeuw;
25 januari 1989 sprak de heer De Jongste over Beeldvorming rond Frederik II in
de Republiek: impressies van een paradox;
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22 februari 1989 sprak de heer Gumbert over bewaarde boeken uit ‘Noord-Nederland’
van vóór het einde van de veertiende eeuw;
22 maart 1989 sprak de heer Backhuys over de studie van de malacologie in het
verleden en de heer De Boer over de fasen van de uitbreiding van de stad Leiden.
Als voorzitter van de Commissie fungeerde de heer De Boer. De heer Cohen trad
af als secretaris; zijn taak werd overgenomen door de heer Van den Berg. In de
oktobervergadering stond de voorzitter stil bij het heengaan van het oud-lid der
Commissie dr. C.C. de Bruin. Een subcommissie, bestaande uit mevrouw Mout en
de heren Fasseur, De Jonge en Obbema (voorzitter), bereidde een voorstel voor
betreffende de toekenning van de ‘Prijs voor Meesterschap’, dat door de Commissie
werd overgenomen en aan het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde werd toegezonden.
Leden van de Commissie waren de dames dr. C.W. Fock en dr. M.E.H.N. Mout
en de heren dr. W. Backhuys, dr. H. Baudet, dr. J. van den Berg, dr. J.C.H. Blom,
dr. D.E.H. de Boer, dr. W.C. Braat, dr. J.R. Bruijn, dr. A.E. Cohen, dr. C. Fasseur,
mr. R. Feenstra, dr. S. Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge, dr. J.A.F. de
Jongste, dr. J. Th. Lindblad, dr. P.F.J. Obbema, dr. G.H.M. Posthumus Meyjes, dr.
I. Schöffer en dr. K.W. Swart.

9. Verslag van de commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 1988-1989
De Commissie had in de verslagperiode de volgende samenstelling: dr. F.P. van
Oostrom (voorzitter), dr. M.C. van den Toorn (secretaris), dr. G.R.W. Dibbets, dr.
M.H. Schenkeveld, dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van
Sterkenburg, dr. L. Strengholt, dr. J.P.A. Stroop, dr. P.E.L. Verkuyl, dr. G.C. Zieleman.
De Commissie voerde de redactie over het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. Als redactiesecretaris trad dr. G.C. Zieleman op. Van jaargang 104
verschenen de afleveringen 3 en 4, van jaargang 105 de aflevering 1.
De Commissie vergaderde maandelijks te Leiden in de vergaderzaal van de
Universiteitsbibliotheek. Tijdens deze bijeenkomsten werden de volgende
wetenschappelijke mededelingen gedaan:
21 september 1988: dr. P.E.L. Verkuyl, Zoeken naar zin. Theophelos' rol in
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Rodenburgs Keyser Otto III, dl. 2;
26 oktober 1988: dr. G.C. Zieleman, ‘Een wat verward liedje’ ontward (AL CXCIX);
23 november 1988: dr. M.C. van den Toorn, Formaties op -ette in het Nederlands;
21 december 1988: dr. G.R.W. Dibbets, Balthazar Huydecoper over
samentrekkingen;
18 januari 1989: dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Matthijs van de Merwede
van Clootwijcks Geestelijke minnevlammen: bundel van een bekeerling?;
15 februari 1989: dr. J.P.A. Stroop, Op weg naar school;
22 maart 1989: dr. P.G.J. van Sterkenburg, Taal van het journaal;
19 april 1989: dr. P.F.J. Obbema, Een vergelijking van Latijnse en
Middelnederlandse handschriften;
24 mei 1989: dr. L. Strengholt, Hoofts Neederlandsche Histoorien (1642): iets
over het boek en zijn inhoud.

10. Verslag van de werkgroep negentiende eeuw over het jaar
1988-1989
De Werkgroep negentiende eeuw had op 1 april 1989 512 leden.
Het bestuur bestond uit dr. W. van den Berg (voorzitter), mw. dr. A. Deprez, Henk
Eijssens (penningmeester), G.J. Hooykaas, dr. E. van Uitert en Peter van Zonneveld
(secretaris).
Op zaterdag 26 november 1988 werd in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke
Grond te Amsterdam het twaalfde symposium van de Werkgroep gehouden. Het
thema was: Wetenschap als beroep, de professionalisering van de
cultuurwetenschappen in de negentiende eeuw. I.H.J. Worst sprak over de
negentiende-eeuwse historiografie in Nederland. Ada Deprez belichtte de
professionalisering van de neerlandistiek in Vlaanderen tussen 1817 en 1914. J.A.
Le Loux-Schuringa behandelde de synchrone taalbeschouwing als wetenschap. De
professionalisering van de muziekwetenschap werd behandeld door Leo Samama.
De signatuur als zegel was de titel van de lezing waarin Jeroen Boomgaard de
ontwikkelingen op kunsthistorisch gebied aan de orde stelde. W.E. Krul sloot de rij
van sprekers met een verhandeling over de klassieke studiën in de negentiende
eeuw. De lezingen zijn inmiddels gepubliceerd in een speciale aflevering van De
Negentiende Eeuw, Wetenschap als beroep 13 (1989), 1 (maart).
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Van het documentatieblad De Negentiende Eeuw verschenen vier afleveringen. In
de loop van het jaar hebben Thera de Graaf en Hugo Röling de redactie verlaten,
waarna de historicus Pieter Stokvis de gelederen kwam versterken. Peter van
Zonneveld, redactiesecretaris vanaf de eerste jaargang, droeg na twaalfjaar zijn
functie over aan Marita Mathijsen. Op 1 april 1989 bestond de redactie uit: Henk
Eijssens, Jan Jaap Heij, Marja Keyser, Nop Maas, Marita Mathijsen, Pieter Stokvis
en Peter van Zonneveld.

11. Verslag van de werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
over het jaar 1988-1989
Op 1 april 1989 telde de Werkgroep 687 leden.
Het bestuur van de Werkgroep, dat tevens de redactie vormt van het
documentatieblad Indische Letteren, bestond uit: Reggie Baay (secretaris), Joop
van den Berg, Frits Jaquet, Rob Nieuwenhuys, Gerard Termorshuizen en Peter van
Zonneveld (voorzitter).
Op 27 mei 1988 vond in Leiden een lezingenmiddag plaats, gewijd aan het tijdperk
van de VOC. M.L. Barend-van Haeften sprak over Nicolaus de Graaff, F.M. Timmen
over de Van Hogendorps in Nederlands-Indië en M.N.J. Sol en A.M. Zuiderweg
belichtten, ook aan de hand van dia's, het Batavia uit die periode.
Op 30 juni 1988 werd Rob Nieuwenhuys, de nestor van de Werkgroep, tachtig
jaar. Bij die gelegenheid werd hem een door Peter van Zonneveld samengestelde
bloemlezing aangeboden uit Oriëntatie, het tijdschrift waarvan Nieuwenhuys
redactiesecretaris was in de turbulente periode 1948-1952.
Op 11 oktober 1988 introduceerde Karel Bostoen de dichter Laurens van Els(t)land,
van wie de Bibliothèque Nationale te Parijs een belangwekkend handschrift bevat,
met (zeer vroege!) Indische poëzie uit de zeventiende eeuw. Olf Praamstra gaf een
overzicht van de Indische jaren van Busken Huet.
Op 2 december vond in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden een
feestelijke bijeenkomst plaats rond de persoon van Rob Nieuwenhuys. Peter van
Zonneveld, Joop van den Berg, Frits Jaquet, Reggie Baay, Gerard Termorshuizen
en J. Noorduyn spraken de octogenarian toe, waarna Frits van den Bosch de jubilaris
de bundel Indisch-Nederlandse Literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys
aanbood. Het boek was samengesteld door Reggie Baay en Peter van Zonneveld.
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Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over
het jaar 1988
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
Contributies 1988/1989
Contributies voorgaande
jaren

1988
ƒ 46.123,50

1987
ƒ 43.620,-

9.836,25

10.726,55

Subsidie ministerie O & W 85.000,-

85.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit
Leiden

34.000,-

40.000,-

Opbrengst eigen uitgaven 1.978,35

1.378,39

Rente van effecten,
bankrente

2.904,80

1.510,23

Legaat Höweler

1.650,-

10.000,-

---

---

ƒ 181.492,90

ƒ 192.235,17

ƒ 17.623,29

ƒ 22.099,39

2. Honorarium
administrateur

6.500,-

6.500,-

3. Kosten Noordelijke
Afdeling

1.300,-

2.322,21

4. Kosten
bestuursvergaderingen

1.249,25

1.821,-

B.

Kosten vergaderingen
1. Convocaties en
lokaalhuur

-

1.522,83

2. Honorarium en kosten
sprekers

-

100,-

3. Promotie en publiciteit

3.438,90

6.843,66

UITGAVEN
A. Korten van beheer
1. Bureaukosten
secretariaat en
administratie

C.

Kosten jaarvergadering 14.226,70

Kosten bibliotheek
1. Honorarium
bibliothecaris 1988
D.

3.000,-

15.688,41
2.000,-

Honorarium bibliothecaris 2.000,1987
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2. Aankoop boeken en
tijdschriften

58.367,13

58.371,05

3. Bijdrage
verwervingsfonds

1.000,-

1.000,-
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Kosten jaarboek en
publikaties
Kosten jaarboek
1986/1987
E.

31.566,80

34.260,51

Typografische verzorging -

3.165,40

Wet

9.741,40

-

Ledenlijst

3.559,20

-

Kosten redactie Tijdschrift 1.007,06

616,25

Register Tijdschrift

5.000,-

-

Commissie voor de
Publikaties

2.736,90

2.594,20

Nieuw Letterkundig
Magazijn

6.306,46

9.706,06

Kosten commissies en
werkgroepen
Vaste commissies

2.471,50

2.506,27

F.

Bijdragen Werkgroep 19e 5.000,eeuw

8.000,-

Bijdragen Indische
Werkgroep

5.000,-

4.000,-

G. Prijs voor Meesterschap

800,-

800,-

1.123,16

983,18

---

---

TOTAAL

ƒ 183.017,75

ƒ 184.900,42

Totaal der ontvangsten

181.492,90

192.235,17

Totaal der uitgaven

183.017,75

184.900,42

---

---

-1.524,85

7.334,75

H.

Onvoorzien, diversen

OVERSCHOT/TEKORT

Huygens-herdenking
Balans 31.12.87 te ontvangen

4.837,88

In 1988 ontvangen

80.382,79
--75.544,91

In 1988 uitgegeven

35.980,26
---
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B. Vermogensoverzicht
1 jan. 1989
ƒ 1.000,-

1 jan. 1988
ƒ 4.080,-

-

4.000,-

Huygens-herdenking

-

4.837,88

Saldi bij Amro-bank en
Postbank

95.664,10

32.072,32

---

---

Vermogen vóór
voorzieningen

ƒ 96.664,10

ƒ 44.990,20

Voorzieningen
Prijs voor Meesterschap

ƒ 3.200,-

ƒ 2.400,-

Prijs voor literaire kritiek

1.830,79

1.830,79

Reserve jaarboek
1987/1988

33.000,-

33.000,-

Te betalen
Huygens-herdenking

39.564,65

-

Diversen te betalen

21.331,47

8.447,37

---

---

Vermogen na
voorzieningen NEG

ƒ 2.262,81

ƒ 687,96

Samenhang tussen de
hierboven vermelde
vermogens
Vermogen 1 januari 1988

NEG

ƒ 687,96

Effecten
Nog te ontvangen uit
Prijzenfonds
Nog te ontvangen inzake

Tekort gewone rekening

1.524,85
--NEG

Koersverlies effecten

2.212,81
50,---

Vermogen 1 januari 1989 NEG

ƒ 2.262,81
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank 1 januari 1988

ƒ 53.695,12

Reservering ten laste
algemene rekening

1.000,-

Losbaar 1000,- 11 1/4%
Ned. 1992

1.000,-

Losbaar 4000,- 12% Ned.
1991

4.000,-

Rente kapitaal

3.683,34

Bankrente

269,06

Uitkering Bijlevelt-Stichting
1985/1986/1987

20.000,--83.647,52

Gekocht:
49.750,50000,- 6 1/4% Ned. 1987
6000,- 6% Ned. 1996

5.982,-

3000,- 6 3/4% Ned. 1998 3.027,Kosten

114,76

58.873,76

---

---

Saldo bank 1 januari 1989

24.773,76

9600,- 3% inschrijving
Grootboek

5.472,-

36600,- 2 1/2% inschrijving
Grootboek

19.032,-

Obligaties

75.510,---

Vermogen 1 januari 1989

124.787,76

B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank 1 januari 1988

ƒ 240,67

Losbaar 100,- 6% Ned. 1992

100,-

Losbaar 1000,- 10 1/2% Ned. 1989

1.000,-

Rente kapitaal

1.623,35
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Kosten

ƒ 95,06

Gekocht 1000,6,75% Ned. 1998

1.009,-

Prijs Jan Brokken

5000,-

Uit Prijzenfonds

4000,-

1.000,-

2.104,06

---

---

---

Saldo bank 1
januari 1989

ƒ 859,96

ƒ 13.900,- 3%
inschrijving
Grootboek

7.923,-

Obligaties

15.084,---

Vermogen 1 januari
1989

ƒ 23.866,96

C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank 1
januari 1988

ƒ 941,98

Rente kapitaal

542,12

Losbaar 1000,- 6
1/2% BNG 1992

1.000,-

Losbaar 1000,- 6%
Ned. 1992

1.000,--3.484,10

Koop 1000,- 6 3/4%
Ned. 1998

ƒ 1.009,-

Koop 1000,- 6%
Ned. 1995

1.002,-

Prijs F.P. van
Oostrom

3000,-

Uit Prijzenfonds

2500,-

Kosten

Saldo bank 1
januari 1989

500,41,94

2.552,94

---

--931,16
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Inschrijving
Grootboek

5.980,-

Obligaties

4.010,---

Vermogen 1 januari
1989

10.921,16
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D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank 1 januari 1988

ƒ 108.420,95

Rente kapitaal

2.585,36
--111.006,31

Gekocht: 8.000,- 6% Ned. ƒ 7.976,1996
Gekocht: 50.000,-6 1/4%
Ned. 1994

50.350,-

Gekocht: 43.000,- 6 3/4% 43.000,Ver. Spaarb.
Toeslag V.d. Hoogt-prijs

4.000,-

Toeslag W. Francken-prijs 2.500,Kosten

10.676,-

107.932,76

---

---

Saldo bank 1 januari 1989

3.073,55

Obligaties

136.610,---

Vermogen 1 januari 1989

139.683,55

E. Henriette de Beaufort-fonds
Saldo bank 1 januari 1988

ƒ 23.782,50

Rente

540,--24.322,50

Gekocht 24.000,- 6% Ned. 1996

23.928,---

Saldo bank 1 januari 1989

394,50

Obligaties

23.520,---

Vermogen 1 januari 1989

23.914,50
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Bijlage II Besturen en commissies in het verenigingsjaar 1988-1989
Algemeen bestuur
Voorzitter: dr. H. Heestermans
Ondervoorzitter: P.A.W. van Zonneveld
Secretaris: dr. L.L. van Maris
Penningmeester: dr. P.J. van Swigchem
Bibliothecaris: J.J.M. van Gent
Leden: mw. dr. F. Balk-Smit Duyzentkunst, dr. A. Th. van Deursen, mw. dr. M.B.
Smits-Veldt, dr. R. Th. van der Paardt, mr. E. van Vliet, K. Iwema (vertegenwoordiger
Noordelijke Afdeling), dr. Wiel Kusters (vertegenwoordiger Zuidelijke Afdeling)

Bestuur van de noordelijke afdeling
Voorzitter: J.M.J. Sicking
Secretaris: K. Iwema, Wolddijk 55, 9784 TD Noordwolde
Penningmeester: dr. H.K. s'Jacob
Assessor: dr. O. Vries

Bestuur van de zuidelijke afdeling
Voorzitter: dr. Wiel Kusters
Secretaris: dr. Peter J.A. Nissen, Oogstweg 13, 6418 JD Heerlen
Penningmeester: Leo Herberghs

Vertegenwoordiger in Zuid-Afrika
dr. W.F. Jonckheere, Jesmondweg 28, SA - 3201 Pietermaritzburg
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Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: vacant
Leden: A. van Dis, P. Korthuys, dr. V.A. February

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter; dr. D.E.H. de Boer
Secretaris: dr. J. van den Berg, Witte Singel 31, 2311 BH Leiden
Leden: dr. W. Backhuys, dr. H. Baudet, dr. J.C.H. Blom, dr. W.C. Braat, dr. J.R.
Bruijn, dr. A.E. Cohen, dr. C. Fasseur, mr. R. Feenstra, mw. dr. C.W. Fock, dr. S.
Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. H.J. de Jonge, dr. J.A.F. de Jongste, dr. J. Th.
Lindblad, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. P.F.J. Obbema, dr. G.H.M. Posthumus Meyjes,
dr. I. Schöffer, dr. K.W. Swart

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. F.P. van Oostrom
Secretaris: dr. M.C. van den Toorn, Proosdijweg 5, 6525 ET Nijmegen
Leden: dr. G.R.W. Dibbets, mw. dr. M.H. Schenkeveld, mw. dr. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, dr. P.G.J. van Sterkenburg, dr. L. Strengholt, dr.
J.P.A. Stroop, 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: W.G. van Maanen, W. van Toorn

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Leden: J.J.M. van Gent, dr. J.P. Gumbert
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Commissie van advies voor de financien
Voorzitter: dr. J.J. Klant
Leden: dr. H.G. Advokaat, mr. P.R. Mees

Commissie voor de publikaties
Voorzitter: mr. W.R.H. Koops
Secretaris: mw. G. Th. M. van den Dool, p/a Bibliotheek der Rijksuniversiteit,
Postbus 9501, 2300 RA Leiden
Leden: mw. dr. C.W. Fock, N. Maas, P.A.W. van Zonneveld

Werkgroep negentiende eeuw
Voorzitter: dr. W. van den Berg
Secretaris: P.A.W. van Zonneveld, Joh. Verhulststraat 208, 1075 HE Amsterdam
Penningmeester: H.J. Eijssens
Leden: mw. dr. A. Deprez, G.J. Hooykaas, dr. E. van Uitert

Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: P.A.W. van Zonneveld
Secretaris/penningmeester: R. Baay, Praam 27, 2377 BW Oude Wetering
Leden: J. van den Berg, F. Jaquet, dr. R. Nieuwenhuys, G.P.A. Termorshuizen
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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 R.J.M. van de Schoor
Het correspondentie-adres van de Commissie voor de publikaties luidt:
Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Postbus 9501, 2300 RA Leiden
Druk Tulp, Zwolle
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