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De geleerde als instituut
Justus Lipsius (1547-1606) en zijn vriendschappen
Jaarrede door de voorzitter, Dr. M.E.H.N. Mout
De overdracht van kennis schijnt tegenwoordig niet goed te kunnen functioneren
zonder instituties als scholen, opleidingen en universiteiten. Dat zijn allemaal
instellingen die huizen in een of meer gebouwen. Hele legers leerkrachten, overige
werknemers en niet te vergeten bestuurders bevolken die talloze gebouwen voor
lessen, cursussen, colleges, informatiebijeenkomsten, administratieve taken,
examens, diploma-uitreikingen, vergaderingen en wat niet al. Veel van deze rusteloze
bezigheden, vooral die welke zich aan universiteiten afspelen, zouden in de zestiende
eeuw, de tijd van het late humanisme, hoogstwaarschijnlijk in sommige geleerde
kringen enig opzien hebben gebaard. Hoorde een professor niet in de eerste plaats
in zijn studeerkamer? Natuurlijk, hij moest ook college geven, disputaties en examens
leiden, en daarvoor moest hij naar het gebouw waar de universiteit gevestigd was.
Veel belangrijker werd echter een andere rol van hem geacht, vooral als hij beroemd
was: die van middelpunt van een geleerde kring. Zo'n netwerk was ongetwijfeld een
instituut op zichzelf, maar dan eentje zonder muren - zij het niet, zoals wij zullen
zien, zonder grenzen. Het was een instituut waar kennis werd vergaard en
overgedragen. Zijn middelpunt was in zekere zin statisch: zolang de beroemde
geleerde actief was, vormde hij de kern ervan en bestierde min of meer het geheel.
De kring zelf vertoonde echter een zekere dynamiek: het lidmaatschap ervan en de
hiërarchie in de kring waren aan veranderingen onderhevig. In dit opzicht leek zo'n
geleerde kring enigszins op een hof, doch er werd een andere taal gesproken: die
van het humanisme. In het onderling verkeer der humanisten werden
sleutelbegrippen gehanteerd die aan die wereld eigen waren, waaronder dat van
de ‘vriendschap’.

Amicitia: vriendschap als wegwijzer naar wijsheid en deugd
Aristoteles had in het achtste en negende boek van zijn Nicomacheïsche ethiek het
verschijnsel vriendschap behandeld en uitgelegd welke drie vormen
vriendschappelijke relaties tussen mensen (philia) konden aannemen. Hij
1
onderscheidde de nuttige, de aangename en de ware vriendschap. Humanisten
leverden commentaar op Aristoteles' opvattingen. Zij
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beklemtoonden daarbij dat volmaakte vriendschappen in de Griekse, Romeinse en
bijbelse Oudheid te vinden waren, maar zelden in de verdorven eigen tijd. ‘O
vrienden, niemand is een vriend’, riepen zij uit, niet zonder die bestudeerde
zwartgalligheid die men wel in intellectuele kringen aantreft, en bovendien
interpreteerden zij Aristoteles nog verkeerd ook. Deze had waarschijnlijk alleen
maar bedoeld te zeggen dat ware vriendschap zeldzaam is, niet dat mensen zich
2
wel vrienden noemen maar het niet zijn. Ook veel latere antieke opvattingen over
vriendschap - van Plutarchus, Cicero, Seneca, Epictetus en anderen - trokken de
aandacht van humanisten en verleidden hen tot bespiegelingen over het onderwerp,
3
meestal in een moraalfilosofische of literaire context. De belangrijke rol die
correspondentie in vriendschappen kon vervullen, werd - in navolging van Seneca
4
vooral - reeds door Francesco Petrarca aan de orde gesteld. Een enkele maal
werden literaire en geleerde vriendschappen tussen humanisten bevestigd in
‘academies’ - zoals die rond Marsilio Ficino in Florence en Pomponio Leto in Rome
5
- en ‘sodalitates’, zoals opgezet door Conrad Celtis in het Duitse Rijk.
Vriendschap was een factor van belang in de kring rond de Zuid-Nederlandse
humanist Justus Lipsius (Overijse 1547 - Leuven 1606), van 1578 tot 1591 als
hoogleraar geschiedenis en recht een van de coryfeeën van de Leidse universiteit.
Bovenal was hij een geniaal filoloog, wiens kritische edities van Tacitus en Seneca
meer dan drie eeuwen lang als voorbeeldig golden. Zijn reputatie steunt tevens op
zijn commentaren van Romeinse en in mindere mate Griekse klassieke schrijvers
en op zijn eigen Latijnse stijl. Die was zo ver mogelijk verwijderd van het
ciceroniaanse Latijn van de meeste humanisten. Lipsius spiegelde zich in de eerste
plaats aan Tacitus en Seneca; bovendien verwerkte hij nog extra verfijnde
6
zinswendingen en moeilijke woorden in zijn schrifturen. Zo pronkte hij met zijn
reusachtige eruditie, die tevens tot uiting kwam in zijn veelomvattende historische
werken over de Romeinse wereld, in het bijzonder die van het keizerrijk. Dat, zo
hield hij zijn tijdgenoten voor, behelsde menig behartenswaardig voorbeeld voor het
politieke en sociale leven in de eigen tijd. Trouwens, ook aan de Romeinse
wijsbegeerte viel volgens hem veel goeds te ontlenen. De Romeinse stoa leverde
hem stof voor zijn eigen politieke filosofie, die bedoeld was als praktische gids in
een Europa dat verscheurd werd door oorlogen en twisten van allerlei aard. Vooral
godsdiensttwisten en burgeroorlogen, waar ook zijn eigen vaderland Brabant onder
gebukt ging, waren Lipsius een doorn in het oog. De individuele burger werd in
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het bijzonder populaire boek De Constantia (1584) geleerd hoe hij dergelijke
troebelen het hoofd moest bieden: met stoïsche wijsheid. Het bijna even veelgelezen
boek Politica (1589) was daarentegen een vorstenspiegel: de vorst, of ieder ander
die met regeringsmacht was bekleed, kon er de kunst van het regeren uit leren.
Beide boeken wilden een christelijke filosofie verspreiden die gebaseerd was op de
Romeinse stoa en tegelijkertijd zoveel mogelijk afstand bewaarde tot een theologisch
gekleurde moraalfilosofie. Lipsius' neostoïcisme wilde een alternatief bieden voor
de vaak met uiterste bitterheid gevoerde polemieken der strijdende religieuze partijen
van zijn dagen. Als gevolg van die ‘neutrale’ opstelling werd hij zowel door
katholieken als door protestanten aangevallen, daar zijn leer te weinig
christelijk-theologische en te veel antiek-filosofische elementen zou bevatten. Dat
was overigens een verwijt dat vele humanisten vanwege hun geestdriftig beleden
bewondering voor het klassieke denken hebben moeten horen. Aan de andere kant
werd hij ook weer gewaardeerd in alle godsdienstige kampen, namelijk door degenen
die evenals hij de boven het gewoel verheven stoïsche rust liever hadden dan het
bloedig behaalde gelijk. Veel opzien baarde zijn terugkeer, in 1591, naar het
katholieke geloof van zijn jeugd, gepaard aan zijn vertrek van Leiden naar Leuven,
7
waar hij tot zijn dood zou doceren.
De gemeenschappelijke doeleinden van Lipsius en zijn kring waren het najagen
van kennis - soms niet goed te onderscheiden van de meer verheven zoektocht
naar waarheid en deugd - en het verwerven van persoonlijke roem en invloed. Door
deel uit te maken van de kring hoopte men iets in de wereld te bereiken, een leidende
figuur te worden (of te blijven) in het maatschappelijke en geleerde leven, in de kerk,
de staat, aan een universiteit. Lipsius hoopte op zijn beurt deze leidende figuren te
kunnen vormen. De kring functioneerde op basis van ‘vriendschap’, dat wil zeggen
betekenisvolle en soms tamelijk zakelijke intellectuele betrekkingen tussen zijn
leden. ‘Vriendschap’ omvatte hier ook de nauwe banden tussen leraar en leerling.
Het was Lipsius, middelpunt van dit netwerk, die zich inspande bepaalde stoïsche
opvattingen omtrent ‘vriendschap’ nieuw leven in te blazen teneinde deze te
gebruiken in zijn werk als docent en leider van zijn vriendenkring. Zijn inspiratie
haalde hij voornamelijk uit Cicero, De amicitia (44 v. Chr.) en uit Seneca's brieven
aan Lucilius (ca. 64 n. Chr.). Denkbeelden daar opgedaan moesten volgens Lipsius
hun nut bewijzen in de alledaagse werkelijkheid van zijn eigen tijd. Met instemming
haalde Lipsius in zijn leerboek van de stoïsche filosofie (Manuductio ad Stoicam
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Philosophiam, Antwerpen 1604) Cicero's definitie van vriendschap aan: ‘vriendschap
is echter niets anders dan overeenstemming in gevoelens over al het menselijke
8
en goddelijke, gepaard aan welmenendheid en genegenheid’.
Het ideaal van deze op de Romeinse stoa geënte vriendschap verschilde van dat
van Aristoteles. Daar ging het om een kleine vriendenkring van twee of meer, om
9
het spreekwoordelijk geworden ‘één ziel in twee lichamen’ bijvoorbeeld. Lipsius
bekommerde zich, evenals Seneca, meer om de maatschappelijke en politieke
functie die vriendschap kon hebben. Juist een steeds uitdijende vriendenkring was
het best in staat kennis, deugd en wijsheid aldaar opgedaan ten dienste van de
gemeenschap te stellen. Zo kon het netwerk almaar meer mensen bereiken en
werkelijk als instituut opereren. De kring rond Lipsius had als zijn ideaal een hechte
internationale gemeenschap van vrienden, die misschien zelfs in staat zouden zijn
invloed in publieke aangelegenheden uit te oefenen. Daarom moest de vriendenkring
niet alleen intellectuele, maar ook morele vorming aanbieden en de leden zo een
achtergrond verschaffen die onontbeerlijk was voor degenen die leidende posities
zouden gaan innemen of reeds innamen. Het neostoïsche vriendschapsideaal van
Lipsius en de zijnen was dus in hoge mate pedagogisch van aard. Vriendschap was
ook het delen van de stoïsche deugden die Lipsius in zijn reeds genoemde leerboek
der stoïsche filosofie opnoemt: altruïsme, vertrouwen, redelijkheid, vrijgevigheid
bijvoorbeeld. Dat soort ‘amicitia’ was verhevener dan ‘amor’, daar vriendschap, in
tegenstelling tot liefde, vrij was van lage lusten. Had Seneca al niet gezegd dat een
vriend bemint, maar een minnaar niet noodzakelijkerwijze een vriend is? Alleen de
10
wijzen en deugdzamen kunnen vrienden zijn, alleen zij weten hoe lief te hebben.
Lipsius meende dat vrienden die in zo'n ideaalbeeld zouden passen op
verschillende manieren konden worden opgedaan: door het werk en door persoonlijke
contacten. De docent won vrienden door zijn werk in de gehoorzalen van scholen
en universiteiten goed te doen, maar ook door de invloed uitgeoefend door zijn al
of niet in druk verspreide geschriften. Persoonlijke betrekkingen met leerlingen, van
wie enkelen zelfs bij de docent in huis woonden, leidden tot een speciaal soort
vriendschap, met duidelijke hiërarchische verhoudingen. Vrienden die elkaars
intellectuele en sociale gelijken waren, bevestigden de vriendschap door af en toe
bij elkaar op bezoek te gaan. De efficiëntste manier om een uitgebreid internationaal
netwerk van vrienden te onderhouden was door schriftelijk ver-
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keer. Lipsius' omvangrijke correspondentie dient vooral in dit licht te worden gezien.
Het duurde enige tijd voordat Lipsius' denkbeelden over vriendschap geheel waren
uitgekristalliseerd. Reeds in zijn eerste boek, Variae Lectiones (Antwerpen 1569),
waarin hij het praktische nut van de filologie beklemtoonde, gebruikte hij het bekende
klassieke beeld van het symposium of convivium: een maaltijd met vrienden die
geleerde onderwerpen bespreken. Zulke bijeenkomsten vergemakkelijkten immers
11
de verwerving en overdracht van kennis. In een ander vroeg werk, Epistolicae
Quaestiones (Antwerpen 1577), schiep Lipsius een imaginaire vriendenkring. Hij
publiceerde namelijk zijn tekstkritische aantekeningen - voornamelijk over Livius in de vorm van merendeels geheel fictieve brieven aan vrienden en tijdgenoten,
onder wie grote humanisten als Scaliger en Busbequius. Het was zijn eerste werk
in de geserreerde Latijnse stijl die hem later beroemd of berucht zou maken. De
tekstkritische aantekeningen waren bedoeld als voorwerk voor een Livius-editie,
die Lipsius met hulp van al zijn vrienden tot stand hoopte te brengen. Het kwam er
ten slotte niet van, maar inmiddels had Lipsius wel een beeld van zichzelf geschapen
als de geleerde in het middelpunt van een netwerk van vrienden, op wier toewijding
en hulp hij wilde kunnen rekenen. Later ontwikkelde hij het beeld van zichzelf als
de wijze leraar die zijn pupillen liefheeft als zijn vrienden. Alleen zo is hij in staat
12
hun het pad der deugd en wijsheid te wijzen.
Wie nu meent dat dit alles te idealistisch klinkt, te ver verwijderd van de barre
werkelijkheid der zestiende eeuw, moet bedenken dat Lipsius wel degelijk een man
van de praktijk was. Hij beklemtoonde het nut van filologie en geschiedenis, in het
bijzonder Latijnse filologie en Romeinse geschiedenis, voor de eigen tijd. In zijn
politieke filosofie was hij georiënteerd op het oplossen van de praktische problemen
van staat en maatschappij, in het bijzonder de klemmende kwestie der politieke en
godsdienstige verdeeldheid die tot strijd, burgeroorlog, vervolging, onderdrukking
enzovoort leidde. Veel van zijn studenten, zowel in Leiden als later in Leuven,
maakten carrière in dienst van staat en kerk en bereikten hoge posten. Lipsius'
concept van ‘vriendschap’ schijnt dus ook in de realiteit van alledag te hebben
gewerkt. ‘Amicitia’ was het essentiële element in het functioneren van deze geleerde
als instituut.

Werken: leerboeken, verhandelingen en edities
Een zestiende-eeuwse humanist droeg zijn kennis in de eerste plaats over
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in zijn gedrukte werken. In het geval van Lipsius waren dat leerboeken,
verhandelingen van allerlei aard en omvang, commentaren en natuurlijk edities van
klassieke teksten. Elke auteur deed zijn best zijn nieuw geesteskind zo goed mogelijk
aan het publiek te presenteren. Het schrijven van een retorisch gepolijste, zelfs
boeiende ‘brief aan de lezer’ of voorrede, het opdragen van het nieuwe werk aan
de juiste persoon was een zaak van gewicht. Zo verwierf men patroons en dat kon
13
immers leiden tot nuttige contacten, grotere roem of zelfs een nieuwe baan. Lipsius
was zeer teleurgesteld toen de opdracht van zijn Tacitus-editie (1574), die zijn faam
als geleerde vestigde, aan keizer Maximiliaan II niet het gewenste effect had. Hij
kreeg geen post aan het keizerlijk hof te Wenen aangeboden, hoewel hij toch een
extra opdrachtbrief voor de Hongaarse humanist Johannes Sambucus,
hofhistoriograaf van de keizer, had bijgevoegd. Maximiliaan II liet hem slechts een
niet al te hoog geldgeschenk, dertig gulden, uitreiken. Om dat te bereiken had Lipsius
zelfs een tweede exemplaar van het boek aan Sambucus moeten zenden, daar hij
vreesde dat het eerste de keizer niet persoonlijk had bereikt. Sambucus overhandigde
dit tweede exemplaar op zijn beurt aan de invloedrijke keizerlijke hofarts Johannes
14
Crato von Crafftheim met het verzoek het persoonlijk aan de keizer te overhandigen.
In het algemeen was Lipsius echter zeer goed in staat hooggeplaatste patroons
te vinden. Dat hoorde ook bij zijn bestaan van geleerde die tegelijkertijd een ‘instituut’
was: patronage door aanzienlijke en politiek invloedrijke figuren droeg bij tot het
prestige van de vriendenkring wiens spil hij was. Zo dankte paus Paulus V hem in
een persoonlijke brief voor de opdracht van zijn indrukwekkende Seneca-editie
(1605), die als de kroon op zijn filologisch werk beschouwd kan worden. Het boek
werd hem overhandigd door Lipsius' favoriete leerling Filips Rubens, de geleerde
15
broer van de schilder die zich in Rome ophield. En om dichter bij huis te blijven:
Lipsius droeg werken op aan de magistraat van Antwerpen, de Staten van Holland,
16
en de aartshertogen Matthias, Albrecht en Isabella van Oostenrijk. Met andere
woorden: hij zorgde ervoor contacten te onderhouden met de machtigen in beide
politieke kampen: de getrouwe volgelingen van Filips II van Spanje, maar ook de
opstandelingen in de Nederlanden. Maurits van Nassau, stadhouder sinds 1585,
ontving een exemplaar van de Politica (1589) met een eigenhandige opdracht van
17
de auteur. Medegeleerden die aan belangrijke hoven verkeerden, zoals Busbequius
18
en Sambucus te Wenen, ontvingen ook opdrachtbrieven. Alles
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bijeen gaven dergelijke opdrachten de lezer de indruk dat Lipsius en zijn kring in
voortdurend contact met de machtigen waren. Deze werden bovendien geacht de
kennis die hen in het geleerde werk werd geboden ten nutte te maken.
Het op de markt brengen van een nieuwe publicatie met hulp van vrienden was
een essentieel kenmerk van de manier waarop kennis werd verspreid in de wereld
van het late humanisme. Niet voor niets werd Sambucus erop uitgestuurd om Crato
zover te krijgen belet bij de keizer aan te vragen, of werd Filips Rubens een boek
met opdracht voor een Borghesepaus toevertrouwd. Maar dat was maar één kant
van de zaak: het overbrengen van publicaties aan degenen aan wie deze waren
opgedragen in de hoop op prestige en gewin. Aan de andere kant waren contacten
van humanisten onderling van minstens evenveel, misschien zelfs van nog grotere
betekenis. Zij maakten immers voortdurend reclame voor hun eigen werken en die
van hun vrienden. Dat was niets bijzonders; het hoorde zelfs zo. Zo werden nieuwe
publicaties immers op communicatief efficiënte wijze onder de aandacht van anderen
gebracht, in een tijd waarin kranten en tijdschriften met boekrecensies niet, en
uitgeverscatalogussen nog maar nauwelijks bestonden. Het onderling bespreken
en becommentariëren van hun gedrukte of ter perse gaande werken was een
favoriete bezigheid van de leden van Lipsius' kring. Zij zonden elkaar voortdurend
19
wat toe en vroegen ook nadrukkelijk om reacties. Het was niet alleen de bekende
ijdelheid der geleerden die hen zo deed handelen en die hen zo gevoelig voor kritiek
maakte. Kritische opmerkingen van vrienden hadden vaak betrekking op passages
die voor verbetering vatbaar waren en de status van de auteur zouden kunnen
schaden indien ze onverbeterd bleven staan: feitelijke vergissingen op het gebied
van de filologie of de geschiedenis bijvoorbeeld, maar ook - en dat was veel
verontrustender - passages die in die gevaarlijke zestiende eeuw als theologisch
aanvechtbaar of zelfs als ketters zouden kunnen worden geïnterpreteerd.
Een goed voorbeeld is Lipsius' bemoeienissen om het succes van zijn boek De
Constantia (1584) te bevorderen door gebruik te maken van de diensten van zijn
vrienden. Een eerste concept van het werk bestond al in de herfst van 1581. Een
vroegere student, de jurist Dirk van Leeuwen (Theodorus Leeuwius), toevalligerwijze
ook de eerste student die in 1575 aan de pasgestichte Leidse universiteit werd
ingeschreven, kreeg een brief van Lipsius. Daarin klaagde deze over van alles en
nog wat - hij was nu eenmaal een zwartgallig type. Bijvoorbeeld over de kolen in
zijn tuin, die
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allemaal waren bevroren doordat de winter zo vroeg was begonnen, over de
godsdienstoorlogen in Frankrijk en het verloop van de Nederlandse Opstand. Maar
hij meldde Leeuwius ook dat hij een dialoog getiteld De Constantia aan het schrijven
was, die als troost in deze moeilijke tijden was bedoeld. Toen het manuscript in de
late zomer van 1583 gereed was gekomen, nadat Lipsius het keer op keer had
herschreven, had hij al enkele andere naaste vrienden, onder andere Janus Dousa,
van het boek op de hoogte gebracht. Lipsius zorgde er vervolgens voor, dat de
eerste presentexemplaren die hij aan Nederlanders zond, zowel bij aanhangers van
de Opstand als bij koningsgetrouwen terechtkwamen. Hij wilde beslist voorkomen
dat hij bij de ene of de andere partij werd ingedeeld op grond van de inhoud van
het boek, dat de burger troost moest bieden in de verdeelde en door burgeroorlogen
geteisterde Nederlanden. Daarom zond hij een exemplaar naar een calvinistische
vriend in Gent, maar ook naar een kanunnik in Luik. Een invloedrijk lid van de
magistraat te Antwerpen, Cornelis Pruynen, kreeg in een begeleidende brief te horen
dat Lipsius godsdienstige verdeeldheid als een ernstig struikelblok op de weg naar
stoïsche wijsheid beschouwde en dat hij zich helemaal niet met theologische zaken
wilde bemoeien. Hij vond die wel belangwekkend, maar hij begon er
voorzichtigheidshalve niet aan: ‘Men zegt dat olifanten niet onbezonnen de rivier in
gaan, hoewel ze erdoor aangetrokken worden, want ze kunnen niet zwemmen: zo
sta ik tegenover de theologie’, schreef hij. Niettemin vroeg hij Pruynen hem te
waarschuwen als deze iets in de tekst zou aantreffen dat niet door de beugel kon.
Bij de verdeling van presentexemplaren buiten de Nederlanden heeft Lipsius er
vooral op gelet dat zij zo snel mogelijk bij eminente geleerden in alle kampen
terechtkwamen. Zowel de Franse calvinist Jacques Cujas, groot jurist en historicus,
kreeg een boek, als Franciscus Bencius, een bevriende jezuïet in Rome. Kritiek
bereikte Lipsius van verschillende van deze vrienden en collega's, zowel protestanten
als katholieken. Steeds reageerde hij in een verzoenende toon, vaak handig de
klemmendste vragen die hem waren gesteld omzeilend. Desondanks is duidelijk
dat hij bijzonder geïnteresseerd was in de indruk die het boek maakte op deze eerste
lezers, de vrienden die hij met presentexemplaren had vereerd. Hun reacties
voorspelden mogelijk hoe het boek door een breder publiek ontvangen zou gaan
worden en hoe de wereldlijke en geestelijke overheden het zouden beoordelen.
Lipsius herschreef een aantal passages voor de tweede druk van De Constantia
met de kritische opmerkingen van zijn vrienden in
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het hoofd. Het werk, zijn eerste politiek-filosofische traktaat, maakte hem nog
beroemder dan hij al was en schonk hem een schare bewonderaars, gespreid over
20
heel Europa en niet gehinderd door politieke en godsdienstige verdeeldheid.
Nadat Lipsius in 1591 van Leiden naar Leuven was gegaan, moest hij rekening
houden met de katholieke censuur. Gedurende zijn Leidse tijd had hij, geholpen
door zijn vrienden, zelfcensuur uitgeoefend; nooit was hij door een publicatieverbod
getroffen geweest. Maar in het begin van 1593 bestond het gevaar dat zijn boek
Politica (1589), vrucht nog van zijn verblijf in Leiden, op de nieuwe index van paus
Clemens VIII zou worden gezet. Lipsius mobiliseerde invloedrijke vrienden in Rome
om hem te helpen de rechtzinnigheid van zichzelf en zijn publicaties te bewijzen.
Franciscus Bencius, de bevriende jezuïet, adviseerde hem het werk geheel te
herschrijven onder toezicht van de censor van de theologische faculteit te Leuven.
Evenals eerder in het geval van De Constantia volgde Lipsius het advies van zijn
vrienden. Hij herschreef enkele gedeelten van het werk en zorgde er nauwgezet
voor dat de wijzigingen in de smaak vielen bij belangrijke figuren in Rome, zoals de
rector van jezuïetencollege, Roberto Bellarmino. De gevaarlijke ‘Florentijnse
secretaris’ Machiavelli kwam bijvoorbeeld niet meer in deze Leuvense versie van
de Politica voor. De Leuvense versie verschilde beduidend van de originele Leidse.
Lipsius was met hulp van zijn vrienden aan het lot ontsnapt, dat een van zijn
bekendste boeken op de pauselijke index terechtkwam. Hele reeksen passages uit
21
zijn werken bleven echter vermeld op de index van de Spaanse inquisitie.

Leerlingen als vrienden
Lipsius heeft in de loop van zijn leven aan drie universiteiten gedoceerd: Jena,
Leiden en Leuven. Studenten en voormalige studenten vormden een belangrijk deel
van zijn kring. In navolging van Seneca was hij van oordeel dat de omgang met
22
hoogstaande en geleerde mannen voor hen essentieel was. Wie volgens de
principes van Lipsius' stoïsche pedagogiek werd opgeleid, moest een leraar hebben
die als een oudere vriend voor hem was. De ware leermeester diende niet alleen
als intellectuele en morele gids, maar hield ook de vorderingen van de student
nauwgezet in het oog, waarbij hij deze tot zelfkritiek aanzette. De nauwst mogelijke
band smeedden leraar en pupil als zij samen in één huis woonden, in ‘contubernium’
zoals dat heette. Dan zou de leraar de leerling voortdurend kunnen onderwijzen
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en bovendien een wandelend voorbeeld van deugd en wijsheid voor hem kunnen
23
zijn.
Dit hoge ideaal bracht Lipsius zo goed als het ging in praktijk. Wanneer studenten
bij de professor inwoonden, werden zij in ieder geval verre gehouden van de
loszinnigheid die over het algemeen in de studentenhuizen of colleges heerste. Zij
betaalden er ook voor, hetgeen de inkomsten van de professor vergrootte. Lipsius
deed zijn best zijn ‘contubernales’ te onderwijzen door informele geleerde conversatie
waarin de student ook over zijn vorderingen aan de tand gevoeld kon worden.
Formele colleges vonden immers op de universiteit al plaats. Deze manier van
doceren vooronderstelde een bepaalde kalme en ontspannen sfeer van ‘vriendschap’
(‘amicitia’) en ‘vriendelijke tegemoetkomendheid’ (‘comitas’). De leraar was
gemakkelijk te benaderen, een vriendelijke en zorgzame patroon voor de jongeren.
De ‘contubernales’ brachten hun tijd in Lipsius' huis door met het bestuderen van
teksten en het maken van stijl- en steloefeningen en met gesprekken met hun
leermeester. Zij deelden ook zijn tafel en ontspanden zich met hem en zijn hondjes
in de tuin. Na afloop van hun studie bleven deze studenten vaker wel dan niet in
contact met Lipsius. Zij maakten ook als ‘contubernales’ al deel van de vriendenkring
uit, maar bevonden zich wel laag in de hiërarchie van het hele netwerk rond Lipsius.
Uiteraard stonden zij niet op dezelfde voet met de meester als diens oude vrienden,
maar de studenten konden wel de ladder opklimmen, zeker wanneer zij eenmaal
24
waren afgestudeerd en een mooie positie waren gaan bekleden.
In Leiden woonden tussen 1580 en 1584 niet meer dan drie of vier studenten bij
Lipsius, allen afkomstig uit welvarende families. Voorzover bekend studeerden zij
rechten en maakten later carrière in de rechterlijke macht en de ambtenarij. Na hun
vertrek uit Leiden kregen zij van tijd tot tijd brieven van hun professor die nog steeds
hogelijk pedagogisch om niet te zeggen belerend van inhoud waren. Na 1584 schijnt
Lipsius niet veel ‘contubernales’ meer te hebben gehad. Naar de reden kan men
slechts gissen: misschien had hij het te druk en leed hij te zeer onder een slechte
gezondheid. Dit waren immers de jaren dat op de deur van de collegezaal geregeld
te lezen stond dat professor Lipsius ‘vandaag geen college gaf vanwege de
25
sneeuw’.
In Leuven schijnt Lipsius weer meer studenten in huis te hebben gehad: alles
bijeen minstens tien, onder wie Balthasar Moretus, de kleinzoon van zijn uitgever
Christoffel Plantijn, die op zijn beurt een prachteditie van
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Lipsius' Opera Omnia (1637) zou publiceren. Filips Rubens, de broer van de
schilder, die later magistraat in Antwerpen werd maar jong stierf, was een van
Lipsius' geliefdste leerlingen, evenals Johannes Woverius. De laatste was
waarschijnlijk door Lipsius zelf uitgezocht om diens biografie te schrijven. Tevens
publiceerde Woverius na Lipsius' dood bijgewerkte herdrukken van diens befaamde
Tacitus- en Seneca-edities, om zo tot de eeuwige roem van zijn leermeester bij te
27
dragen. Dat behoorde dan ook wel tot de taak van zo'n favoriete leerling en
verhoogde tegelijkertijd diens eigen prestige.
Zolang Lipsius leefde, dienden zijn oud-studenten hem met de verschuldigde
eerbied en dankbaarheid tegemoet te treden. Als tegenprestatie rustte Lipsius hen
uit met aanbevelingsbrieven en dergelijke. Deze hadden een belangrijke functie
voor de afgestudeerden: zij openden deuren. Instituties als universiteiten en hoven
niet alleen, ook oudere en invloedrijkere leden van de kring rond Lipsius waren zeer
gevoelig voor zulke documenten. Erycius Puteanus bijvoorbeeld, later Lipsius'
opvolger in Leuven, verklaarde dat de zeer gunstige aanbevelingsbrief van zijn
leermeester in 1598 tot een uitermate vriendelijke ontvangst door Janus Dousa in
28
Leiden had geleid. Interessant aan deze mededeling is natuurlijk ook, dat
godsdienstige of politieke scheidslijnen, noch Lipsius' door velen betreurde vertrek
uit Leiden naar Leuven hierbij een rol speelden: Puteanus was katholiek, Lipsius
was in Leuven weer katholiek geworden, Dousa was na een katholieke jeugd
protestant geworden en gebleven. De Zuidelijke Nederlanden waren als bezit van
de Spaanse koning op dat moment in oorlog met de opstandelingen in het noorden.
Niettemin functioneerde de republiek der letteren hier zonder haperen. Veel zulke
getuigschriften, aanbevelings- of introductiebrieven zijn in Lipsius' correspondentie
bewaard gebleven. Zij begeleidden zijn oud-studenten op hun pelgrimstocht langs
de instituties van kennisoverdracht die zij bezochten en identificeerden hen als leden
van een machtig intellectueel netwerk.

Conclusie: correspondentie als bindmiddel der vriendschap
Lipsius schreef een leerboek voor het schrijven van brieven, Epistolica institutio
(Leiden 1591), waarin hij de brief omschreef als ‘een boodschap van de geest aan
29
iemand die afwezig is of als afwezig wordt beschouwd’. Hij onderscheidde drie
soorten brieven naar hun inhoud: ernstige brieven over politieke en andere
gebeurtenissen; persoonlijke brieven over familieaangelegenheden en dergelijke,
en de brieven die over geleerde onderwerpen
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gingen. Zulke brieven handelden over kennis en wijsheid: een niet-epistolair
onderwerp werd hier als het ware als brief verkleed. Zij waren in de eerste plaats
bedoeld om kennis over te dragen binnen het geleerde netwerk en Lipsius schreef
ze bij honderden. Sommige van die brieven zijn fictief en bedoeld als voorbeeld, de
pupillen door hun leermeester voorgehouden: hieronder vallen Lipsius'
verhandelingen in briefvorm over de hond, het paard en de olifant en enkele essays
over filologische en retorische problemen. Andere brieven zijn echter het resultaat
van echte intellectuele discussies: meestal hebben zij betrekking op geleerde
30
problemen in klassieke teksten, maar ook op geschiedenis en filosofie.
Gerekend over zijn hele leven bedraagt het aantal correspondenten van Lipsius
van wie brieven bewaard zijn gebleven ongeveer zevenhonderd. Velen waren
illustere geleerden als hijzelf, of machtige figuren uit het politieke en kerkelijke leven.
Vele anderen echter waren veel minder hooggeplaatst: zij waren gewezen studenten
of collega's of eenvoudig bewonderaars, die zelf intellectueel gezien misschien niet
zoveel in hun mars hadden, maar hem graag lazen en fanmail zonden. Binnen die
grote kring van correspondenten is een wat kleinere kring van intimi te ontwaren.
Allen speelden een rol in het netwerk van Lipsius en zijn vrienden, een netwerk dat
functioneerde als één groot geheel waarin kennis werd vergaard en overgedragen
en waar belangwekkende discussies plaatsvonden. De geografische spreiding van
de correspondenten is verbazingwekkend: van Riga tot Lissabon, van Londen tot
Napels - de enige regio die sterk ondervertegenwoordigd is, is het hoge noorden:
31
Scandinavië en Rusland.
Hoewel het middelpunt van de kring, Lipsius zelf, blijvend was, wisselden de
correspondenten in de loop der tijd. Zolang hij zich in Leiden ophield, stonden Lipsius'
contacten met katholieke Italianen en Spanjaarden op een laag pitje. De banden
met zijn katholieke Zuid-Nederlandse vrienden hield hij echter aan. Zodra hij naar
Leuven en tot de katholieke kerk was teruggekeerd, verminderde hij zijn
correspondentie met zijn vrienden in de opstandige provincies in de Noordelijke
Nederlanden, maar stopte die nooit geheel. Wel werd zijn briefwisseling met
katholieken in de Zuidelijke Nederlanden en in Zuid- en Midden-Europa veel
belangrijker.
Politieke en godsdienstige ontwikkelingen en overwegingen beïnvloedden dus
de werking van de kring van Lipsius. Toch is te verdedigen dat deze vriendenkring
ongeveer dertig jaar lang als een instituut voor kennisoverdracht zonder muren heeft
gefunctioneerd. Daarbij werd in die woelige late zestiende eeuw zoveel mogelijk
een innerlijke vrijheid gehandhaafd,
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die het de vrienden mogelijk moest maken te denken, te schrijven en te discussiëren
naar eigen inzicht. Voorzichtigheid was natuurlijk altijd geboden. In 1575 schreef
Lipsius wel dat zijn geest vrij was, daar niemand zijn gedachten kon kennen, maar
hij bleef bijzonder op zijn hoede tegenover de machthebbers. Hij wilde deze niet
32
vleien, maar zeker ook niet provoceren. Omzichtig laverend wijdden Lipsius en de
zijnen zich aan hun taak: het verbreiden van kennis en geleerdheid. Dat dit hen van
tijd tot tijd geen windeieren legde en kon leiden tot een mooie loopbaan of een hoge
positie, was mooi meegenomen, maar niet de hoofdzaak.
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Over de interpretatie van Luceberts gedicht ‘Het boek’ (Alfabel
1955)
door Maarten Klein
Inleiding
Wie een gedicht van Lucebert voor de eerste maal of een tweede maal leest, begrijpt
er doorgaans niets van. Zelfs na talloze pogingen tot begrijpen blijft de tekst vaak
hermetisch gesloten. Wonderlijk genoeg blijven de taal en de opgeroepen beelden
intrigeren, zoals de onbegrijpelijke omschrijvingen van cryptogrammen in de hoofden
van de liefhebbers van dit genre puzzels tot in de kleine uurtjes blijven rondspoken.
Mutatis mutandis kan hetzelfde gezegd worden van veel van Luceberts tekeningen,
gouaches en olieverven: men kijkt ernaar met verbazing, zonder dat men erin slaagt
aan de veelal akelig vervormde wezens een volledige interpretatie toe te kennen,
1
ook als de titel van het werk de toeschouwer in een bepaalde richting duwt.
Luceberts taal in woord en beeld is voortdurend anders en het is voor lezer en
toeschouwer bijna onmogelijk met zijn oeuvre vertrouwd te raken, zoals men
vertrouwd kan worden met het werk van Leopold, Nijhoff en Kouwenaar, of van
Ensor, Gestel of Magritte. Volharding én scherpzinnigheid zijn de eerste vereisten
om enige klaarheid in deze duistere kunstwerken te krijgen. Wat de gedichten betreft,
het was C.W. van de Watering die voor het eerst met een wetenschappelijke analyse
2
à la Merlyn Luceberts onbegrijpelijkheid te lijf ging. Latere onderzoekers hebben
juist zijn nuchtere werkwijze gekritiseerd en gewezen op allerlei interteksten die de
sleutel zouden vormen tot beter begrip. Zo wees R. Cornets de Groot, in reactie op
het proefschrift van Van de Watering, op Rilke en gnosis, en zag A. de Feijter
3
invloeden van Hölderlin en van de joodse mystiek.
Ondanks al deze religieuze invloeden bleef het beeld overeind van Lucebert als
de rebelse antimetafysicus. De taal van gnosis en kabbala, de namen van Hadewijch,
Ruusbroec en Eckhardt zou hij veeleer gebruikt hebben om zich af te zetten tegen
alle vormen van godsdienst dan om uitdrukking te geven aan zijn eigen religiositeit.
Het is de grote verdienste van Jan Oegema geweest dat hij de onjuistheid van dat
beeld in zijn boek Lucebert, mysticus. Over de roepingsgedichten en de ‘Open brief
aan Bertus Aaf-
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jes’ (Nijmegen 1999) heeft aangetoond. Op zeer overtuigende wijze laat hij zien dat
de eerste vier gedichten uit de analphabetische naam (1952) de poëtische weergave
zijn van een mystieke godservaring en dat de dichter daarop met de woordgroep
‘vreselijke wonder’ doelt in zijn ‘Open brief aan Bertus Aafjes’. Een
onderzoeksresultaat dat we bevestigd vinden in Luceberts schilderijen, waarop
engelen, geesten en demonen veelvuldig compareren. Titels als ‘De demiurg als
4
5
6
7
indringer’ , ‘Charon’ , ‘Engel ruikt aan bloem’ , ‘De zoon van de duivel’ en
8
‘Alchemist’ , om er slechts een paar te noemen, verwacht men niet van een
kunstenaar voor wie religie niets anders zou zijn dan het mikpunt van zijn rebellie.
Hoe staat het nu met Luceberts religiositeit in de bundels die verschenen zijn na
apocrief/de analphabetische naam, dus na 1952? We mogen het de auteur van een
boek van zo'n driehonderdvijftig pagina's natuurlijk niet aanrekenen, dat hij daarover
in het laatste hoofdstuk van zijn boek minder duidelijk is. Bleef Lucebert de mysticus,
christelijk, joods of wat dan ook? Een mysticus zonder god, althans zonder een
specifieke god? Een immanent mysticus, wroetend in zichzelf naar zijn goddelijk
Ik? Deze vraag prangt des te meer nu een van Oegema's tegenspelers in de
Lucebertologie, A. de Feijter, in haar inaugurele rede in 1996 de indruk gewekt heeft,
dat Lucebert in zijn bundel Alfabel (1955) onverminderd de kabbala als inspiratiebron
is blijven hanteren om zijn antimetafysische levenshouding tot uitdrukking te brengen.
Gezien deze controverse is het interessant het gedicht dat onderwerp van
discussie was in De Feijters oratie aan een nader onderzoek te onderwerpen.

9

Analyse van ‘Het boek’
Het boek

1 het boek rekt zich slaat haar ogen op
wordt zichtbaar. blank zijn haar armen
haar borsten zijn zwart zwart. vaak
daartussen vond ik ogen eens een
5 grillig gekapt en met kurassen en veren aan de horizon.
soms vertrekt het boek; naar de hel te les beaux
naar het gepekelde fröken bij de lofoten
maar vaker herbergt het: een vale kustvacht
verloor zijn laatste haren en drinkt er de arme nevel
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10 ik hoorde een vallende man bidden in het boek
zijn huis was leeg zijn vrienden sloegen zijn tafel
als een verslagen maar povere vijand. weinig
zijn in de loop de dartele bladeren
maar minder de woorden tegen de eigen adem gesproken
15 ook bloedde het boek op de bergen
waar zwarte vrouwen het namen en vraten
zichtbaar voor de nacht maar het geletterde maanlicht
vertelde de mensen en vuren ontstonden op heuvels
als tongen en spraken de wolken aan in de nacht
20 opdat gevaarlijke vissen opsprongen in de bliksem
al wat het boek vermag
ontwaakt is in mijn ontwakende ogen
met nemen niet met geven alleen de tijd neemt afscheid
terwijl met elke gedachte een aanblik als aandenken nadert

In haar oratie Het boek slaat haar ogen op. Overwegingen bij esthetische autonomie
heeft A. de Feijter zich gewaagd aan een interpretatie van ‘Het boek’, het derde
gedicht uit de bundel Alfabel. Dit gedicht doet in duisterheid niet onder voor de
andere gedichten van Lucebert en zij die bij het uitspreken van de oratie aanwezig
waren, waren dan ook diep onder de indruk van De Feijters kennis van de kabbala
toen zij meedeelde dat in de joodse mystiek de woordgroep het boek de betekenis
kan hebben van ‘de maan’. Kort gezegd kwam haar interpretatie er dus op neer,
dat overal waar in dit gedicht de woordgroep het boek staat deze als de maan
gelezen moet worden, waardoor het bezittelijke voornaamwoord haar terugslaat op
de (in het Nederlands) vrouwelijke maan en niet op het onzijdige boek. De eerste
strofe zou dan een natuurbeschrijving zijn:
de maan rekt zich slaat haar ogen op
wordt zichtbaar. blank zijn haar armen
haar borsten zijn zwart zwart. vaak
daartussen vond ik ogen eens een
grillig gekapt en met kurassen en veren aan de horizon.
soms vertrekt de maan: naar de hel te les beaux
naar het gepekelde fröken bij de lofoten
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maar vaker herbergt zij: een vale kustvacht
verloor zijn laatste haren en drinkt er de arme nevel

Deze interpretatie van de eerste strofe is onhoudbaar en De Feijter moet dat zelf
ook gemerkt hebben, want ik kan mij niet voorstellen dat zij voor, tijdens of na het
schrijven van haar rede de door haar voorgestelde substitutie niet ook op de volgende
regels toegepast heeft. Maar: die regels besprak zij in het geheel niet, behalve de
zeventiende regel, waarin gesproken wordt over het geletterde maanlicht, een
woordgroep waarin zij een ondersteunend argument zag om het boek te interpreteren
als ‘de maan’ en de regels 21 en 22. De regels 10-16, 18-20 en 23-24 van het
gedicht kregen de toehoorders niet te horen of te zien en ook in de gedrukte versie
van de oratie is het volledige gedicht niet te vinden! Zou De Feijter ook in regel 10
het boek vervangen hebben door de maan, dan zouden we haar hebben horen
voordragen:
ik hoorde een vallende man bidden in de maan

of desnoods op de maan. Ik kan niet inzien hoe dat vallende maanmannetje op een
zinvolle wijze verbonden kan worden met de voorafgaande strofe, als die gelezen
10
moet worden als een natuurbeschrijving, zoals De Feijter voorstelt. Bovendien valt
niet in te zien waarom de vermelding van het geletterde maanlicht in regel 17 een
ondersteuning van haar interpretatie zou zijn. Hetzelfde object in de werkelijkheid
(de maan) zou dan op twee manieren in het gedicht aangeduid worden, namelijk
gewoon als ‘maan’ in maanlicht en in versluierde vorm als het boek. Lucebert spreekt
11
niet van boeklicht! Kortom: De Feijter heeft het gedicht ten behoeve van de
academische plechtigheid en van haar kabbalistische interpretatie aanzienlijk ingekort
en aan die ingekorte versie een flinke draai gegeven. Een handelwijze waarmee zij
de moeilijkheden in dit vers op een uiterst handige manier omzeilde, maar waarvan
men - om met Lucebert te spreken - toch niet kan beweren dat het de ruimte van
12
het volledige gedicht beschrijft.
Ik ga er bij het interpreteren van het gedicht van uit, dat Lucebert met de
woordgroep het boek verwijst naar iets wat men redelijkerwijs een boek kan noemen.
Het cruciale punt is natuurlijk: welk boek moeten wij als lezers aan het eind van het
gedicht voor ogen hebben? Is het een bestaand boek, dat aan de dichter
geopenbaard wordt, is het een boek dat in de dichter aan het ontstaan is, aan het
ontwaken is, of moeten we het boek
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toch opvatten als symbool voor iets anders? Op die vragen kunnen we alleen een
antwoord vinden door de tekst nauwgezet te bestuderen. Ik zou haast zeggen: koel
en nuchter à la Van de Watering, maar met de kennis over Luceberts dichterschap
die deze pionier nog niet had. Laten we zien hoe ver we kunnen komen.

De eerste strofe
Het boek openbaart zich aan de dichter (‘wordt zichtbaar’) en wel als ontwakende
vrouw. Het lichaam van dit vrouwelijke boek wordt beschreven: haar armen zijn
blank en haar borsten zijn zwart zwart, tweemaal zwart dus. Wie een boek opent,
heeft aan beide zijden de witte randen van de bladzijden en in het midden ervan
het zwart van de letters. Van de randen te zeggen ‘blank zijn haar armen’ vind ik,
gegeven het beeld van de ontwakende vrouw, begrijpelijk. Als we een dik boek in
het midden openen, vormen de opgestapelde bladzijden aan beide kanten een
bolling. De dichter ziet het boek als vrouw en het beeld van de borsten is dus bijna
voor de hand liggend. Dan volgt een minder makkelijke regel: ‘vaak daartussen
vond ik ogen eens een / grillig gekapt en met kurassen en veren aan de horizon.’
De ik heeft dus in het verleden vaker in het boek zitten lezen. Waartussen vond hij
ogen? Tussen armen en borsten, of tussen de borsten alleen? Dit is niet goed uit
te maken, maar het eerste lijkt mij het waarschijnlijkst, tenminste als het om
afbeeldingen gaat die de ik zag. Kurassen (harnassen) en veren doen natuurlijk
aan ridders denken, of wellicht aan Romeinse of Griekse soldaten, maar engelen
komen wellicht het meest in aanmerking: niet zelden worden zij geharnast
weergegeven en (vleugels en) veren zijn om zo te zeggen hun handelsmerk! Ik
houd het erop dat er afbeeldingen te zien waren met ogen, en eenmaal heeft de ik
een grillig gekapt oog gezien (ik vat dit op als ‘een oog met een kap, een helm’),
omringd door engelen met kurassen (harnassen) en veren (vleugels) aan de horizon.
Ik kom hieronder nog terug op de vraag wat dat grillig gekapte oog zou kunnen zijn.
Het boek is reislustig, want soms vertrekt het naar het zuiden (‘les beaux’) of naar
het noorden (‘lofoten’). Nu kunnen boeken niet reizen, maar de inhoud van een boek
kan natuurlijk wel tijdelijk uit iemands gedachten zijn. Het boek laat de dichter soms
in de steek, zou men kunnen zeggen. Het boek verdwijnt in een onherbergzame
streek, in de tekst vertegenwoordigd door de Val d'Enfer en de Lofoten. Ook is het
niet onmogelijk, dat het boek niet in de gedachten van de ik is, omdat deze zelf op
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Uit: Alexander Roob, Het hermetische museum. Alchemie & mystiek. (Keulen 1997).
Oorspronkelijk in J. Böhme, Theosophische Wercke. Amsterdam 1682.
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen
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reis gegaan is naar bij mensen tamelijk populaire vakantieoorden. De dichter denkt
er dan niet aan, het boek is uit zijn gedachten vertrokken, bijvoorbeeld als de ik op
vakantie gaat naar de Val d'Enfer (‘het dal van de hel’) te Les Baux(-de-Provence)
- en niet les beaux zoals Lucebert abusievelijk spelt - of naar een meisje dat naar
pekel ruikt op de visrijke Lofoten, een Noorse eilandengroep. Het boek is dan
vertrokken, weg uit de gedachten van de dichter. Het is wel met de dichter
meegereisd naar Les Baux of de Lofoten, dat kan ook niet anders, want het boek
heeft zich aan hem geopenbaard. Maar het is ook vertrokken, in die zin dat de ik er
in Les Baux of op de Lofoten niet meer aan denkt. Dan volgt de regel ‘maar vaker
herbergt het:’, waarin de dubbele punt maakt dat men de zin erna leest als het object
van het werkwoord herbergen. Er is dus sprake van een tegenstelling: soms is het
boek weg (geheel verdwenen uit des dichters gedachten), maar vaker geeft het
boek onderdak aan iets vaags, aan iets wat niet scherp omlijnd is, namelijk een vale
kustvacht die zijn laatste haren verloor (een vacht zonder haren dus) en die er de
arme nevel drinkt. Het boek is wel aanwezig in de gedachten van de dichter, maar
de inhoud van het boek is niet scherp omlijnd: een moeilijk zichtbaar kustgebied,
vaal, geen uitsteeksels meer, en bovendien nog in nevel gehuld!

De tweede strofe
Nu vertelt de ik wat hij in het boek hoorde. Hij hoorde een vallende man bidden in
het boek en het is dus in ieder geval een boek met een religieus onderwerp, zou
men zeggen. ‘een vallende man’ doet denken aan Adam tijdens de zondeval, of
aan de mens in het algemeen, want tenslotte zijn wij volgens de bijbel sinds Adam
allen zondaars. Het boek zou de bijbel kunnen zijn, maar dat hoeft niet. Er zijn wel
meer boeken waarin gesproken wordt over Adams val. Het huis van de gevallen
man is leeg, er is niets meer te halen. Zijn vrienden slaan nog op de tafel, zoals een
verslagen vijand doet die zich als verslagene niet erg ridderlijk gedraagt: ‘verslagen
maar pover’. Maar de vergelijking als een verslagen maar povere vijand kan ook
verbonden worden met de tafel: ‘zijn vrienden sloegen zijn tafel als was deze een
verslagen maar povere vijand’, zij slaan de tafel zoals zij een verslagen maar povere
vijand zouden slaan. Voor de gevallen man breekt een sombere, winterse periode
aan. Gezien de vermelding ‘in de loop’ mogen we concluderen dat hij van de plaats
waar zijn huis stond, is weggegaan. Veel dartele (levenslustige, vrolijke) bladeren
zijn er niet, en nog minder spreekt hij tegen zijn eigen adem (in koudeperiodes
13
zichtbaar).
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Ook al is deze strofe niet heel expliciet, toch vinden we voldoende aanwijzingen om
te denken aan Adam, of de mens, wiens paradijselijke toestand verloren is gegaan.
Het gaat om een vallende man die bidt, die eenzaam is en door zijn vrienden in de
steek is gelaten. Vroeger was hij omringd door een bloeiende natuur (‘dartele
bladeren’), maar die is er nu niet meer. Het is winter geworden. Hij spreekt niet veel
meer en als hij dat zou doen dan zou hij tegen zijn eigen (door de winterse kou
zichtbaar geworden) adem doen, een beeld dat zijn eenzaamheid benadrukt.

De derde strofe
Weer een strofe vol religie, maar nu meer magisch, zou ik zeggen. Het boek kan
natuurlijk niet echt bloeden, maar ‘zwarte vrouwen’ (heksen, slechte godinnen als
Hekabe) nemen het boek en vreten het. Het eten van het boek is een beeld dat ook
in de bijbel voorkomt (Ezechiel 2: 9, 10 en 3: 1-3, Openbaring 10) en betekent daar
14
zoveel als ‘goddelijke wijsheid tot zich nemen’, ‘Gods wijsheid verinnerlijken’.
Welnu, dat doen de zwarte vrouwen natuurlijk ook, maar het werkwoord vreten
suggereert dat ze dat niet met heel vrome bedoelingen doen. Als het boek zo door
de vrouwen behandeld wordt, is het beeld van het bloeden niet zo gek, te meer niet,
daar in de eerste strofe het boek als vrouw, als mens geopenbaard wordt aan de
dichter. Hun bezigheid is zichtbaar voor de nacht, dus onzichtbaar voor de mens,
maar zie, het geletterde maanlicht maakt dat de mensen toch weet hebben van het
boek.
Wat moeten we verstaan onder ‘het geletterde maanlicht’? Dat is minder
ingewikkeld dan het lijkt: de uitdrukking verwijst naar bepaalde fasen van de maan,
namelijk de fase waarin er een C aan de hemel zichtbaar is en de fase waarin er
een D zichtbaar is. Die C en D kunnen gerelateerd worden aan de Latijnse
werkwoorden crescere en decrescere (‘wassen’ en ‘afnemen’). Maar omdat de C
juist zichtbaar wordt als de omvang van de maan afneemt en de D als de maan
wast, staat ‘het geletterde maanlicht’ voor: de bedrieglijke maan, de onbetrouwbare
15
maan. De mensen krijgen in de nacht dus ‘kennis’ via het onbetrouwbare maanlicht.
Zie wat er gebeurt: er ontstaan op heuvels vuren als tongen en die vuurtongen
spreken de wolken aan in de nacht (hier wordt nog eens gezegd, dat het nacht is).
En dat doen zij ‘opdat gevaarlijke vissen opsprongen in de bliksem’. Blijkbaar is het
dus de bedoeling van de mensen, dat de hemel (de wolken) aangeroepen wordt en
dat het flink gaat bliksemen en dat in die bliksem ‘gevaarlijke vissen’ opspringen.
Vissen en bliksem zijn symbolen der
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vruchtbaarheid, evenals de maan zelve. Blijkbaar gaat het dus om
vruchtbaarheidsrituelen ten behoeve van bijvoorbeeld de oogst of van regen. De
mensen krijgen via het bedrieglijke maanlicht dus geen kennis over het boek, of
over de inhoud ervan; wel gaan zij zich, door toedoen van de bedrieglijke maan,
bezighouden met magische rituelen.

De vierde strofe
We keren terug naar het ontwakende boek. Al wat dat boek vermag, teweeg kan
brengen, ontwaakt, en wordt voor de ik zichtbaar (‘is in mijn ontwakende ogen’). En
dan volgt de zeer dubbelzinnige regel met nemen niet met geven alleen de tijd
neemt afscheid, die ten minste op drie wijzen gelezen kan worden:
(I) Met nemen/ niet met geven/ alleen de tijd neemt afscheid
(II) Met nemen niet/ met geven/ alleen de tijd neemt afscheid
(III) Met nemen niet/ met geven alleen/ de tijd neemt afscheid
Cruciale verschillen, maar zonder interpunctie valt moeilijk uit te maken wat de
bedoeling is. (II) en (III) komen ongeveer op hetzelfde neer, maar (I) verschilt wezenlijk
van de twee andere, omdat ‘nemen’ als voorwaarde wordt gezien voor het ontwaken
van de ik. Ik ben geneigd voor (II) te kiezen, gelet op het contrast tussen met nemen
niet en alleen de tijd neemt afscheid. De betekenis is dan, dat men alleen door (zich
te) geven de inhoud van het boek deelachtig kan worden en dat (op dat moment)
de tijd afscheid neemt, dat wil zeggen: er breekt dan tijdloosheid aan. Dat lijkt mij
een mystieke ervaring pur sang! De ik blijft iedere keer dat hij aan het boek denkt
een aanblik als aandenken overhouden. Een aanblik, want het boek veroorzaakt
blijkbaar iedere keer dat het zich openbaart een andere aanblik. De inhoud schenkt
hem iedere keer een andere aanblik als herinnering, als aandenken.

Wat is het boek?
We keren nu terug naar de vraag die we ons aan het begin stelden: om welk boek
gaat het? Het gaat niet om een boek dat in de kunstenaar aan het ontstaan is; het
gaat onmiskenbaar om een religieus boek. De inhoud varieert: de vallende man die
bidt in de tweede strofe doet denken aan ‘Adam in ballingschap’, aan Genesis, een
boek in de joods-christelijke religie; het bloedende boek in de derde strofe, omringd
door zwarte vrouwen,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

30
verwijst eerder naar religies die gebaseerd zijn op natuurmagie. Nu ligt het voor de
hand de ogen in de eerste strofe ook religieus te interpreteren. Het grillig gekapte
oog is vermoedelijk een verwijzing naar het alziend oog dat op alchemistische
afbeeldingen wel ‘gekapt’ (met helm) wordt weergegeven (zie afbeelding). De
kurassen en veren zouden verwijzingen kunnen zijn naar engelen die op allerlei
16
wijzen in cirkels en hiërarchieën worden weergegeven.
Het boek is dus het boek waarin de goddelijke openbaring is vervat: het Liber
Mundi. Verhelderende woorden over het Liber Mundi vindt men in Chevalier en
17
Gheerbrant :
‘Si l'univers est un livre, c'est que le livre est la Révélation et donc, par extension,
la manifestation. Le Liber Mundi est en même temps le Message divin, l'archétype
dont les divers Livres révélés ne sont que spécifications, des traductions en langage
intelligible.’
Alle verschijningsvormen van de goddelijke boodschap (de esoterische, de
joods-christelijke) en al wat daar op bedrieglijke wijze mee in verband gebracht kan
worden, zijn ‘al wat het boek vermag’ en de ik wordt zich van deze verschillende
verschijningsvormen bewust (‘is in mijn ontwakende ogen’). In de derde strofe
beschrijft de dichter de verwording van het Woord Gods onder de mensen, een
verwording waarvoor het ‘geletterde maanlicht’, het onbetrouwbare maanlicht als
oorzaak wordt aangewezen.

De ‘ik’ versus ‘de mensen’
De ik in het gedicht is aanwezig in alle strofen behalve in de derde, waar het gaat
om wat de mensen doen. Aan de ik openbaart zich het boek rechtstreeks, althans
hij deelt mee dat hij vaak ogen zag in het boek. Het boek mag dan soms in de ik
afwezig zijn en als het wel aanwezig is nogal vaag van inhoud zijn (voor de ik), dat
neemt niet weg, dat de ik het boek ‘kent’. In de tweede strofe vernemen we dat de
ik weet dat het boek over een vallende man gaat die bidt. Al wat het boek openbaart,
hoe vaag ook, is in zijn ontwakende ogen. De dichter zíet iets van het Onzienlijke!
In de derde strofe is de ik afwezig. De mensen doen allerlei vreemde, magische
dingen, maar dat doen zij omdat zij geen werkelijke kennis hebben van de goddelijke
wijsheid, dat wil zeggen: geen kennis die gebaseerd is op persoonlijke ervaring.
Hun kennis over bovennatuurlijke zaken hebben zij verkregen via het onbetrouwbare
maanlicht. De conclusie ligt voor de hand: de ik, de dichter heeft contact met het
hogere, maar de mensen niet. De dichter weet, aan hem heeft het goddelijk woord
zich geopen-
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baard, hij zag een gekapt oog, engelen, de val van de mensen, hun verloren paradijs,
maar de mensen zelf zijn geen ingewijden! Zij beoefenen een vorm van godsdienst
die niet op persoonlijke ervaring gebaseerd is, maar op het vertellen door het
onbetrouwbare maanlicht. Het boek is voor de dichter zichtbaar geworden, maar
voor de ‘gewone’ mensen niet, die moeten het hebben van een onbetrouwbare
instelling: de kerk, die in een ander gedicht in de bundel Alfabel het epitheton ‘kapstok
18
van krankzinnigen’ krijgt.

Samenvatting van de analyse van ‘Het boek’
Het gedicht ‘Het boek’ is beslist niet een natuurbeschrijving, zoals De Feijter, althans
wat de eerste strofe betreft, in haar oratie betoogd heeft, maar een verslag van des
dichters confrontatie met het hogere, dat hier gesymboliseerd wordt in ‘het boek’,
het Liber Mundi. In het gedicht wordt een tegenstelling gecreëerd tussen de dichter,
de ik, en ‘de mensen’. Aan de eerste heeft de goddelijke wijsheid zich rechtstreeks
geopenbaard. De ‘gewone’ mensen hebben geen persoonlijke ervaring met het
hogere, maar krijgen hun religieuze kennis via een onbetrouwbare instantie (‘het
geletterde maanlicht’). De dichter is dus zonder enige twijfel een mysticus voor wie
19
het Goddelijk Woord vrouwelijk vlees is geworden. Het Al heeft zich aan hem
geopenbaard en hij weet dus dat wat de mensen erover zeggen een sprookje, een
fabel is. ‘Het boek’ lijkt mj daarom een uitermate belangrijk gedicht in Alfabel, een
titel die nauwelijks anders te lezen is dan als Al-fabel.
Het behoeft geen betoog, dat deze conclusies een ondersteuning betekenen voor
Oegema's stelling dat althans een deel van Luceberts vroege verzen een diep
religieuze strekking heeft en zeker niet opgevat kan worden als het werk van een
20
rebelse antimetafysicus. Gezien de vele religieuze verwijzingen in latere poëzie
en beeldende kunst van zijn hand lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de oudere Lucebert
21
wel terecht als antimetafysicus getypeerd zou moeten worden.

Eindnoten:
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Lucebert schilder. Wording en analyse van zijn schilderkunst. Vertaald door Lucas Hüsgen.
Nijmegen 2001.
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7 Jensen, Lucebert schilder, plaat 108.
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Levensberichten
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Ernst van Altena
Amsterdam 11 december 1933 - Amsterdam 16 juni 1999
Zoals onze boekenkasten willekeurig verspreid zijn over onze huizen, zijn ook onze
boeken willekeurig verspreid over hun kasten. Dit klinkt deftiger dan het is, maar
het valt niet te ontkennen dat het om twee behuizingen gaat, om een stuk of twaalf
boekenkasten en duizenden boeken. En dat die boeken staan waar ze toevallig zijn
terechtgekomen. In een grijs verleden kenden onze boekenkasten een organische
groei en ik stond me erop voor dat ik precies wist waar alles stond. Nu speel ik dat.
Ga ik daadwerkelijk kijken, dan blijkt het boek waarvan ik zo precies wist waar het
stond spoorloos te zijn. Dit systeem, of liever dit gebrek aan systeem heeft zo zijn
nadelen. Een voordeel is dat iedere zoektocht tot een avontuur wordt, vol
onverwachte ontdekkingen en herontdekkingen. Een van de weinige zekerheden
die mij tijdens deze reizen naar de binnenlanden van het boekenbezit vergezellen
is dat ik onderweg op Ernst van Altena zal stuiten. Waar weet je nooit. Je hebt je
net een weg gebaand door een oerwoud Claus en je staat op het punt een gat te
hakken in een voorraadje Falkland en hop! daar heb je Zangen van Bilitis van Pierre
Louÿs in handen. Tussen een rijtje Chandler en een verdwaalde Colette vind je Al
wie lelijk is maken we af van Boris Vian. De laatste filmmagnaat van Scott Fitzgerald
zit gestapeld achter het Verzameld werk van Molière (van wie Van Altena Amphitryon,
De vrek en Tartuffe vertaalde) en naast De Canterbury-verhalen van Chaucer staan
De roman van de roos en Sprookjes van Perrault. Van Altena was even productief
als veelzijdig. Maar laat mij voor ik het over zijn bevlogen leven heb eerst een boekje
uit de kast pakken, waarvan ik, helaas, maar al te goed weet waar het staat. Het
heet Ik ben gelaryngectomeerd... Ge-wat?! De ondertitel is ‘persoonlijk verslag van
een genezing’. Van Altena schreef het in het voorjaar van 1998. Het verscheen in
kleine oplage in eigen beheer. Het begint met een persoonlijke herinnering, zo
superieur opgeschreven dat we het alleen maar kunnen betreuren dat Van Altena
zijn Memoires, waarmee hij een begin had gemaakt, niet heeft kunnen voltooien:
‘Het was voorjaar 1943. Met mijn vader ging ik, negenjarige jongen, naar Weesp
waar mijn grootvader, een man van zeventig, naar ik nu weet, ziek lag om nooit
meer beter te worden.
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In de stoomtrein vertelde vader mij dat opa nog maar moeilijk kon ademen en niet
meer kon eten en dat hij in zijn tas twee flessen witte wijn voor opa bij zich had als
medicijn. Die toevoeging hoorde erbij, want mijn vader was geheelonthouder en dat
hij wijn bij zich had, was zo mogelijk een nog groter mirakel, dan waar hij die medio
1943 op de kop had getikt. Een ruilhandeltje, waarbij als nieuw gevulcaniseerde
fietsbanden een rol speelden, naar mijn geheugen me opeens stellig verklaart. Mijn
grootvader lag in de alkoof van de arbeiderswoning in de doodlopende straat aan
de rand van Weesp. Een uitgeteerd, tandeloos en kaal mannetje, van wie ik me
alleen nog de glimlach in de diepliggende ogen herinner, toen hij een theelepeltje,
ongetwijfeld zoete, witte wijn proefde.
Niet lang daarna was hij dood. Gestikt of verhongerd of allebei. En toen hoorde
ik ook voor het eerst bewust dat taboewoord: kanker. Keelkanker.’
Na het gruwelijk verleden volgt een al even gruwelijk heden. Het is november
1997. De KNO-arts van het Amsterdamse VU-ziekenhuis kijkt via een slangetje door
Van Altena's neus in zijn keel en zegt: ‘U hebt een tumor in uw strottenhoofd,
kwaadaardig. Maar we kunnen u genezen, u gaat alleen een paar heel moeilijke
maanden tegemoet.’ Het openhartige en moedige verslag dat volgt, eindigt in
optimisme:
‘ ‘U blijft nog tien jaar bij me onder controle,’ sprak de specialist. ‘Dan ben ik
vierenzeventig,’ riposteerde ik. ‘O, maar dat haalt u nu best,’ was zijn antwoord.
We zullen zien.
Om met Koos Speenhoff te spreken: Hoera, we leven nog!’
Ernst van Altena overleed op 16 juni, Bloomsday, 1999.
Hij was op 11 december 1933 in Amsterdam geboren. Hij kwam uit een
arbeidersgezin. Zijn vader was een socialist van het type dat in de afgelopen vijftig
jaar definitief van de aardbodem is verdwenen. Idealist, geheelonthouder, met een
groot geloof in zelfontwikkeling. Boeken moesten ertoe bijdragen je tot een beter
mens te maken. Ze moesten daarom voor iedereen toegankelijk zijn. In huize Van
Altena werd zowel Adama van Scheltema als Gorter gelezen, maar de voorkeur
ging toch uit naar Adama van Scheltema. Ernst van Altena's liefde voor Jacques
Prévert kwam voort uit die keuze voor toegankelijkheid, maar toen hij Prévert ging
vertalen, kwam hij al snel tot de ontdekking dat zijn eenvoud hoogst bedrieglijk is.
Van Altena was een goede leerling en dus moest hij na de lagere school
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naar de middelbare school. Zijn ouders wilden hem naar het Montessori Lyceum
sturen, maar de middelen ontbraken en dus werd het de driejarige HBS in de
Zocherstraat. Dat was een gemeente-instelling en, zoals Van Altena een keer tegen
me zei: ‘Als je die drie jaar had gedaan, kon je toch altijd nog naar de vijfjarige HBS?’
Maar zo gaan de dingen nu eenmaal niet. Op zijn vijftiende werd Van Altena naar
kantoor gestuurd, het kantoor van een metaalwarengroothandel, waar hij het niet
lang zou uithouden. Al snel kwam hij tot de ontdekking dat hij met klarinet spelen
vijfentwintig gulden op een avond kon verdienen. Op kantoor verdiende hij zestig
gulden in de maand. De keus was snel gemaakt.
Van Altena's eerste vertalingen dateren uit deze periode. Hij kende Prévert via
de chansons van Juliette Gréco. De teksten werden door hem van de plaat af
opgeschreven en vervolgens vertaald, Je suis comme je suis, Les Enfants qui
s'aiment, Les Feuilles mortes. Zijn liefde voor het Frans was al op de lagere school
begonnen. In die tijd kon je vanaf de vijfde klas (de huidige groep zeven) na schooltijd
Franse les volgen. Van Altena had aanleg, al was hij, zoals het zelf formuleerde
‘grammaticaal niet zo geïnteresseerd.’ Op de HBS lag hij al snel overhoop met zijn
leraar Frans. Omdat zijn Frans beter was dan dat van de leraar; iets, zoals ik uit
eigen ervaring kan bevestigen, wat je door leraren niet in dank wordt afgenomen.
In het begin van de jaren negentig was hij zijn oude leraar nog eens tegen het lijf
gelopen. ‘ ‘Van Altena,’ zei hij, ‘ik ben zo trots dat ik jou als leerling heb gehad.’ ‘Dat
zal wel,’ zei ik, ‘maar op mijn eindexamen kreeg ik wel een 4 van u.’ ’
Vanaf 1948 werkte Van Altena als jazzklarinettist. Het is nu moeilijk voorstelbaar,
maar jazz en chanson lagen in die dagen vlak bij elkaar. De mensen van de
Amsterdamse Jazz Sociëteit met wie Van Altena omging, hadden allemaal
belangstelling voor het chanson. Boris Vian en Prévert stonden voor
St-Germain-des-Prés en St-Germain-des-Prés betekende jazzkelders. Via de jazz
hield hij dus contact met het Frans. Van beslissende betekenis was zijn kennismaking
met het werk van Georges Brassens. Brassens had de Ballade des dames du temps
jadis van François Villon op muziek gezet. Zijn vertolking van het onsterflijke gedicht
leidde Van Altena naar het oeuvre van Villon. Het was liefde op het eerste gezicht.
Van Altena besloot de hele Villon te vertalen. Maar eerst moest hij natuurlijk nog
Oudfrans leren. Van Altena: ‘Dat is typerend voor de autodidact. Alle studie heb ik
altijd in dienst van een tekst gedaan.’
In die tijd, het einde van de jaren vijftig, deed Van Altena veel radio-
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werk. Iedere week schreef hij drie nieuwe liedjes. Daarnaast was hij werkzaam als
copywriter. Hij vertaalde chansons van onder meer Georges Brassens, Guy Béart
en Jacques Brel en iedere nacht werkte hij tweeënhalf uur aan zijn Villon-vertaling.
Zeven jaar lang, van 1956 tot 1963. De verschijning van De verzamelde gedichten
van François Villon, in 1963, zorgde voor een kleine sensatie. Ik herinner mij dat
vrijwel al mijn vrienden een exemplaar bezaten en dat Van Altena's vertalingen
aanleiding waren voor heftige discussie. In zijn ‘Stellingen van een Villon-vertaler’,
dat de eerste druk vergezelde, zegt hij: ‘Villon is voor mij geen dichter in de
hedendaagse zin van het woord. Geen letterkundige vooral. De kunstmatige
scheiding tussen kleinkunst en letterkunst bestond in de vijftiende eeuw nog niet.
Villon voegde in zijn werk tal van steken onder en boven water in, die rechtstreeks
voor de tribune bedoeld waren. Als een ware cabaretier avant la lettre haalde hij
hooggeplaatste tijdgenoten over de hekel. [...] Juist als cabaret-auteur heb ik me
dus voor Villon geïnteresseerd, omdat naar mijn mening al bij hem de chansonkunst
begint.’ Van Altena lijkt zich hier bij voorbaat in te dekken tegen eventuele kritiek
van het literaire establishment, dat wel raad zou weten met de Villon-interpretatie
van een autodidact die aan de kost kwam met het schrijven van slogans en
cabaretliedjes. Maar in plaats van kritiek was er lof en in 1965 werd Van Altena de
prestigieuze Nijhoff-prijs toegekend. Van Altena had Villon vertaald vanuit het
standpunt van de cabaretier. En juist deze vertaling stelde hem in staat het cabaret
de rug toe te keren. Vanaf 1965 zou hij zich in de eerste plaats met literaire teksten
bezighouden. In een nawoord bij de zesde druk van zijn Villon-vertaling, in 1981,
schreef hij: ‘Terugblikkend spijt het me wel dat ik nadien nooit meer de tijd heb
gevonden voor andere omvangrijke werken van deze aard.’ Vervolgens noemt hij
Villons in het bargoens geschreven ballades, een bloemlezing uit het werk van de
Occitaanse troubadours, De roman van de roos, de balladen van Charles d'Orléans.
Tenslotte zegt hij te hopen ‘dat weer eens een twintigjarige de morele moed heeft
om in het diepe te kunnen springen zonder te kunnen zwemmen en het dan te leren
met het water tot aan de lippen. Want zo is het mij destijds ook vergaan.’
Tussen 1965 en het jaar van zijn dood heeft Van Altena zo'n tweehonderd
vertalingen het licht doen zien. Hij vertaalde uit het Frans, het Engels en het Duits
en een enkele keer uit het Italiaans. Hij vertaalde Simone de Beauvoir en Balzac,
Mac Orlan en Céline, Proust, Mandiargues, Michaux, Hugo, Duras, Flaubert,
Kundera, Blondin, Genet en Simon. Hij vertaalde Scott Fitzgerald en Thomas Hardy
en Jerome K. Jerome, Kip-
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ling, Butler en Dickens. Hij vertaalde Kafka, Kästner en Tucholsky, Morgenstern en
Heine. Hij maakte een sublieme serie t.v.-programmas over Randfiguren, hij was
voorzitter van de Vereniging van Letterkundigen en regisseur van de toneelclub van
zijn woonplaats Landsmeer, hij was columnist, schreef drie dichtbundels en twee
romans. Het meeste succes had hij waarschijnlijk met zijn vertalingen van de
chansons van Jacques Brel, die vaak door Brel zelf werden gezongen. Dat hij nooit
van Brel kon loskomen, irriteerde Van Altena een beetje. In een interview ter
gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag zei hij daarover tegen mij: ‘Waarom
toch altijd weer Brel? Als je de teksten van Georges Brassens tegen het licht houdt,
blijken die klassiek, dan zie je de hele Franse literatuur. De liedjes van Brel zijn vaak
in elkaar geflanst. Tegelijkertijd maakt hij een uiterst onconventioneel gebruik van
de Franse taal. Fransen kunnen het soms maar nauwelijks volgen. [...] Brel was
een gigantische theaterpersoonlijkheid. Door de omstandigheden zijn we aan elkaar
verbonden geraakt en ik moet zeggen, ik heb altijd met veel plezier met hem gewerkt.
Ik kon heel goed met hem opschieten en we hebben veel met elkaar meegemaakt,
maar die vijfenzestig liedjes zijn natuurlijk maar een heel klein stukje van mijn leven.’
Van Altena's grote liefde waren, denk ik, de randfiguren. Zijn twintigste-eeuwse
voorkeuren in dezen verzamelde hij in de even rijke als gevarieerde bundel Van
Apollinaire tot Wedekind, waarin hij werk opnam van onder anderen Aragon, Paul
Fort, Jacques Prévert, Boris Vian, Christian Morgenstern en Raymond Queneau.
De middeleeuwers die hij vertaalde zijn door de grote afstand in tijd die ons van
hen scheidt natuurlijk ook tot randfiguren geworden. Maar ook door hun taal zijn ze
ontoegankelijk geworden. Van Altena maakte het ontoegankelijke weer toegankelijk.
Zijn Villon-vertaling leidde hem naar Charles d'Orléans en via hen kwam hij bij de
Roman de la rose. Vandaar was het maar een stap naar Chaucer en de jongleurs
en de Occitaanse troubadours. ‘Alleen het onmogelijke interesseert me,’ zei Van
Altena graag. In 1981 dacht hij nog dat het er allemaal niet meer van zou komen,
maar vanaf het midden van de jaren tachtig volgden de ‘onmogelijke’ vertalingen
elkaar in hoog tempo op. De in het bargoens geschreven balladen van François
Villon, de balladen van Charles d'Orléans, De roman van de roos, een bloemlezing
uit de poëzie van de Occitaanse troubadours, Chaucers Canterbury-verhalen. Van
Altena deed er in het eerdergenoemde interview tegen mij heel luchtig over: ‘Ach,
ik deed het 's avonds laat met een goed
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glas wijn ernaast en een blocnote en een potlood. Je doet twee pagina's en die tik
je de volgende dag uit en 's avonds doe je weer twee pagina's. Ik rijm heel makkelijk.
Ik heb een soort rijmwoordenboek in mijn hoofd, vaak hoef ik het woord niet eens
te zoeken, het komt zo mijn potlood uit. Het zit in het grafiet. Het is een gave.’
Van Altena zelf was natuurlijk ook een randfiguur. Hij hoorde bij geen enkele
groep of stroming. Hij stond los van het literaire establishment. Beroemd was hij,
zoals hij zelf zei, alleen in België. ‘Daar ben ik de Germanist, de Romanist, word ik
voorgesteld als de dichter. Dat zal me hier niet overkomen.’ Als hij zoiets opmerkte,
lachte hij en schonk nog eens een glas Tavel in en daarna praatten we verder, over
Du Bellay of Boileau, La Fontaine en Molière, Desnos en Soupault, Prévert en
Queneau. Ik mis die gesprekken, maar dat we elkaar via de boekenkast blijven
tegenkomen is een troost.
GUUS LUIJTERS

Voornaamste geschriften

Vertalingen uit het Frans: proza
B. Vian, En al wie lelijk is maken we af. (Et on tuera tous les affreux.)
Amsterdam 1966.
H. de Balzac, Een vrouw van dertig. (La femme de trente ans.) Tricht 1983.
L.F. Céline, Gesprekken met professor Y (Entretiens avec le professeur Y.)
Tricht 1983.
P. Morand, Hecate en haar honden. (Hecate et ses chiens.) Agathon 1984.
A.P. de Mandiargues, Vloedgolven. (Mascarets.) Tricht 1983.
A. Daudet, Brieven uit mijn molen. (Lettres de mon moulin.) Tricht 1983.
H. de Balzac, Het huis De Kaatsende Kat. (La maison du chat qui pelote.)
Goossens 1985.
M. Proust, Bekentenis van een jong meisje, verhalen en poëzie. (Confession
d'une jeune fille.) Tricht 1985.
H. Michaux, Ecuador, een reisjournaal. (Equador.) Utrecht 1985.
V. Hugo, België, reisbrieven. (Belgique.) Utrecht 1986.
G. Flaubert, Langs velden en oevers. (Par les grèves et par les champs.)
Utrecht 1987.
o

o

A. Blondin, Parijs 360 . (Paris 360 .) Baarn 1987.
J. Giono, De man die bomen plantte. (L'Homme qui plantait des arbres.) Utrecht
1988.
J. Genet, Een verliefde gevangene. (Un captif amoureux.) Amsterdam 1989.
A. Daudet, Tarascon-Haven. (Port Tarascon.) Baarn 1990.
Ch. Perrault, Sprookjes. (Contes.) Rotterdam 1997.
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Vertalingen uit het Frans: poëzie
F. Villon, Verzamelde gedichten. (Oeuvres intégrales.) 1963.
Chansons van nu, teksten van Brassens, Brel, Prévert, Bécaud, Trenet,
Aznavour, Béart, Sylvestre. (Chansons d'aujourd'hui.) Amsterdam 1964.
P. Louÿs, Zangen van Bilitis. (Les Chansons de Bilitis, suivies de les Chansons
secrètes de Bilitis.) Den Haag 1969.
Bloemlezing Chansons françaises. Annotaties bij teksten van Brel, Sylvestre,
Dabadie, Moustaki, Vidalin, Béart Gottmer, Haarlem 1970.
J. Prévert, De kromstaf omhoog, diner-masqué. (La crosse en l'air, Tentative
de description d'un diner de têtes à Paris-France.) Tricht 1983.
Villon Vervolgd. (Le jargon ou jobelin, les ballades du concours de Blois, poésies
attribuées, les repues franches de Maistre Villon, inleiding en noten, vertalingen.)
Tricht 1985.
Ch. d'Orléans, Vijftig liederen en rondelen. Vertalingen, geschiedkundig
voorwoord en noten. (Cinquante rondeaux et chansons.) Baarn 1986.
Ik ben François wiens naam zo bont is. (Balladen van F. Villon.) (Je suis
François dont il me poise.) Tricht 1986.
Daar ik tot zang word aangespoord. (Parce qu'on me pousse de chanter,
florilège de textes des troubadours Occitans, traductions de l'occitan.) Baarn
1987.
G. de Lorris, J. de Meung, De roman van de roos. (Le Roman de la rose.)
Baarn 1991.
P. de Ronsard, Pluk toch vooral vandaag de rozen van het leven! (Cueillez dès
aujourd'hui les roses de la vie! Florilège.) Baarn 1992.
Charles Perrault, Sprookjes. (Contes.) Rotterdam 1997.

Bloemlezingen van vertalingen van gedichten, liedteksten en
prozastukken uit het Frans, Duits, Engels, Oudfrans, Italiaans en
Occitaans
Van Apollinaire tot Wedekind. Poëzie en chansons van: Lou Allen, Louis Amade,
G. Apollinaire, L. Aragon, R. Arlen, R. Asso, J. Audiberti, J. Auvray, Ch.
Aznavour, Barbara, P. Barouh, A. Barrier, Bassiak, G. Béart, H. Belloc,
Béranger, Berthelot, W. Biermann, Brantôme, G. Brassens, B. Brecht, J. Brel,
I. Brubeck, R. Burns, Peire Cardenal, M. Carême, M. Carré, G. Chausser, A.
Chenier, Clairville, Clément, Colletet, Corneille, N. Coward, I. Cox, J.L. Dabadie,
J. Debronckart, P. Delanoë, E. Deschamps, P. Destailles, Comtesse de Die,
P.A. Dousset, Minou Drouet, L. Dubrau, Dupré/Beldone, B. Dylan, Elefterion,
S. Elliot, P. Eluard, J.P. Ferland, J. Ferrat, L. Ferré, G. Feydeau, S. Fine, de
la Fontaine, M. Fontayne, C. le Forestier, Paul Fort, John Gay, W. Gilbert,
Guilhèm IX, S. Hamblen, P. Hein, G. Hennevic, d'Hesnault, Langston Hughes,
Jodelle, E. Kästner, K. Kiesewetter, R. Kipling, Klabund, H. Knef,
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R.L. Lafforgue, S. Lama, G. Leenders, T. Lehrer, P. Louka, P. Louki, P. Louÿs,
de Magny, de Malherbe, Manouchka, Marcabru, Marot, Maucroix, J.C.
Massoulier, Maynard, de Meung, Mistral, Molière, Molinet, Moine de Montaudon,
Chr. Morgenstern, Motin, O. Nash, Ch. d'Orleans, G. Partlow, T. Paxton, Payot
de Lignière, C. le Petit, Pontin, de la Porte, Pottier, Prévert, Queneau, Regnier,
Reynolds, Rictus, Ringelnatz, Rivat, J.M. Rivière, Ronsard, Robespierre,
Rutebeuf, Saint Pavin, C. Sandburg, Sartre, Savary, Schilling, Shakespeare,
de Sigogne, Y. Simon, C. Simon, N. Skorsky, A. Sylvestre, Dylan Thomas,
Trenet, de Troyes, Tucholsky, Ustinov, J. Vallée, de Ventadour, Verlaine, Vian,
de Viau, Vidalin, G. Vigneault, Villon, R. Wace, Wedekind. Bussum 1981.
Het grote boek vol fabels. Fabels en verhalen van: Romulus, Tolstoï, la
Fontaine, Hitopadesa, Aesopus, Gay, Bechstein, Lessing, Hawkes, Pestalozzi,
Babrius, Thurber, 1001 nacht, Fay, Meissner, Grimm, Florian, Abraham a
Sancta Clara, Hesiod, Lokman, Multatuli, Steinhowel, Luther, Scharrelmann,
Krylov, Gesta Romanorum, Marie de France, Panchatantra, Montanus,
Andersen, F. Jammes, von Moser, von Minden, Toergenev, von Cube,
Phaedrus, Kipling, Lerbs, Bidpai, von Herder, Gower, Grillparzer, Thurber,
Schopenhauer, Etzel, Florian. Amsterdam 1965.
Randfiguren I. Teksten van: Ringelnatz, Tucholsky, Hughes, Brederode,
Brassens, Prévert en Vian. Amsterdam 1967.
Randfiguren II. Teksten van: Nash, Morgenstern, Aragon, Sandburg, Paul Fort,
Kästner. Amsterdam 1967-1968.

Oorspronkelijk werk: poëzie
Chansons van Ernst. Amsterdam 1965.
Ballade van het optipessimisme. Amsterdam 1969.
Als je erdoor bent is het water heerlijk. Den Haag 1970.
Het afdelingslid / Op een zeldzame zomer. Antwerpen 1987.
Nieuwsgedichten. Deventer 1991.
Verloren Liedjes. Landsmeer 1992.

Oorspronkelijk werk: romans
Een tussen twee. Amsterdam 1973.
Een gewone schoft. Amsterdam 1974.
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Geert van Beek
Gennep 13 maart 1920 - Veghel 2 januari 2001
Geert van Beek werd op 13 maart 1920 geboren in het Noord-Limburgse Gennep,
als vierde van vijf kinderen. Na het overlijden, in 1921, van de vader, die
politieambtenaar was, verhuisde het gezin naar Bemmel, bij Nijmegen, en werden
de drie oudste kinderen tijdelijk bij familie ondergebracht. Vijf jaar lang volgt Geert
gymnasiaal onderwijs aan het klein seminarie van de Missionarii Sanctae Familiae
te Kaatsheuvel, maar in 1938 stapt hij over naar de kweekschool voor onderwijzers
te Nijmegen, waar hij de hoofdakte behaalt. Daarna studeert hij met succes voor
de akte LO Duits. In 1943 wordt hij onderwijzer aan een VGLO-school in Treebeek,
Zuid-Limburg, en gaat in het nabijgelegen Oirsbeek in pension. Naast zijn werk
studeert hij voor de akte LO Engels. In 1944 ontkomt hij ternauwernood aan het
bombardement van de Nijmeegse binnenstad, een fatale vergissing van Amerikaanse
piloten op weg naar Duitsland, die hem, daarvan getuigen vele plaatsen in zijn
literaire werk, heeft opgezadeld met onuitwisbare beelden van brand, dood en
verderf.
Na de oorlog vinden we Geert van Beek als onderwijzer in Nijmegen, in de lagere
school aan de Bijleveldsingel; hij woont dan bij zijn moeder. In de avonduren studeert
hij schriftelijk, via de L.O.I., voor de akte MO-A Nederlands; in 1951 behaalt hij zijn
diploma. In 1954 slaagt hij voor de akte MO-B, waarvoor hij privé-onderwijs heeft
gevolgd in Amsterdam. Naast zijn werk en studie schrijft hij, gestimuleerd door
Lambert Tegenbosch, verhalen, waarvan er in 1952 voor het eerst een (‘De ballon’)
wordt gepubliceerd in het tijdschrift Roeping.
Bij het MO-examen in Den Haag in 1951 heeft hij de vrouw van zijn leven ontmoet,
Anne Bos. Zij trouwen in 1955. Hij is dan werkzaam als leraar Nederlands in het
middelbaar onderwijs: eerst, in 1953, aan het Sint-Thomascollege in Venlo; daarna,
sinds 1954 aan het Sint-Odulphuslyceum in Tilburg. In 1958 wordt hun dochter Birgit
geboren. Hun tweede dochter, Stans, ziet in 1960 het levenslicht; in het jaar dus
van Van Beeks eerste boekpublicatie, de verhalenbundel Een hand boven de ogen.
Inmiddels heeft hij, in 1959, een betrekking aanvaard aan het Zwijsen College in
Veghel. Daar blijft hij werkzaam tot zijn pensionering in 1983. Met zijn vrouw, die in
1971 Frans is gaan studeren en daarna lerares is gewor-
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den, deelt hij de liefde voor taal en literatuur. Hun reizen naar Frankrijk, Duitsland,
Italië en Engeland inspireren hem bij het creëren van een achtergrond voor zijn
verhalen.
Geert van Beek weet zijn leraarschap op bewonderenswaardige wijze te
combineren met zijn literaire werk. In 1961 publiceert hij zijn eerste roman, Buiten
schot, waarvoor hij in 1962 de Anne Frank-prijs ontvangt. Vier jaar later volgt een
nieuwe verhalenbundel, De gekruisigde rat, die hem de Hilvarenbeekse Literatuurprijs
oplevert, toegekend door de Stichting Groot-Kempische Cultuurdagen. In totaal
omvat zijn bibliografie dertien afzonderlijke publicaties in boekvorm, waaronder de
verhalenbundel Het Mexicaanse paardje (1966) - het titelverhaal werd
voorgepubliceerd in de derde jaargang van Merlyn -, de subtiele en ontroerende
novelle Blazen tot honderd (1967) en de met de Vijverbergprijs bekroonde roman
De steek van een schorpioen (1968).
Intussen heeft hij in 1966 de Provinciale prijs voor literatuur van de Provincie
Noord-Brabant ontvangen voor zijn eerste vier titels. Ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag wordt hij op 9 maart 1990 in het Provinciehuis te
's-Hertogenbosch gehuldigd, op initiatief van een comité waarin zitting hebben: Urias
Nooteboom, Pieter Hagers en Cornelis Verhoeven. Kees Fens mijmert bij die
gelegenheid uitvoerig over de laatste zin van de in 1987 verschenen roman Gezichten
binnen handbereik (‘In de la lag een nieuw pak schrijfpapier’) en van Wiel Kusters
wordt een kleine monografie over het werk van de schrijver gepresenteerd, Een
hemd met paardjes, geschreven in opdracht van Het Noordbrabants Genootschap.
Geert van Beek is, hoewel het hem aan lofprijzingen niet heeft ontbroken, een
schrijver voor weinigen gebleven. Voor een deel zal dat te maken hebben met zijn
‘ongelukkige’ gang door uitgeversland. Begonnen bij A.A.M. Stols / J.-P. Barth, een
uitgeverij in zijn nadagen, kwam hij met zijn twee volgende titels bij de Vlaamse
uitgeverij Desclée De Brouwer terecht, ‘ontzettend fijne en hardwerkende mensen,
maar die in Nederland geen voet aan wal kregen door hun Vlaamse en katholieke
stempel’, zoals hij het zelf formuleerde in een ‘interscript’ met Corn. Verhoeven in
het ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag aan hem gewijde nummer van
Raam, opvolger van Roeping, waaraan hij sinds de oprichting in 1964 regelmatig
had meegewerkt. De overgang naar Em. Querido's Uitgeverij in 1967, met Blazen
tot honderd, waarvan een derde druk als Salamander-pocket verscheen, heeft hem
als auteur duidelijker zichtbaar gemaakt, met vier nieuwe titels, maar in 1982 zien
we zijn nieuwe boek, Beeld voor dag en
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nacht, bij de Vlaams-Nederlandse uitgeverij Manteau verschijnen, die in 1983 ook
een herziene herdruk uitbrengt van een drietal oudere verhalen, waaronder ‘De
gekruisigde rat’, tezamen met een nieuwe novelle, onder de aan dit laatste verhaal
ontleende boektitel Een vrouw vloog naar Engeland. Met zijn beide laatste boeken,
Gezichten binnen handbereik (1987) en De tekens van het meisje Cynthia (1993),
vond Van Beek onderdak bij uitgeverij Amber.
Naast deze wisselingen van uitgever speelden mogelijk ook andere factoren een
rol, die hebben verhinderd dat hij een ‘gevestigd’ auteur zou worden. Zijn meest
eigen genre was niet de roman, die in de literaire kritiek de meeste aandacht trekt.
Van Beek was eerder een schrijver van verhalen en novellen, en ook de romans
die hij publiceerde waren welbeschouwd uit kortere verhalen opgebouwd. De criticus
Fons Sarneel heeft in dat verband eens gesproken van ‘twintigste-eeuwse balladen
in proza’, waarmee hij op het fragmentarische karakter van Van Beeks werk heeft
willen wijzen, op de gelijktijdigheid van het epische en het lyrische daarin, en ook
wel op het elegische en tragische in deze verhalen. Het werk van Geert van Beek
is zowel klassiek als experimenteel en surrealistisch genoemd; het is moeilijk te
classificeren, en dat is, zoals we weten, niet zelden een hinderpaal voor de
waardering.
Cultuurhistorisch is het oeuvre interessant door de wijze waarop het vanaf het
begin van de jaren zestig veranderingen en openingen zichtbaar maakt in het tot
dan toe vrij gesloten katholieke wereldbeeld. Geert van Beek is in zijn verhalen en
romans op zoek gegaan naar geestelijke vrijheid, naar bevrijding uit het harnas van
een wettisch geloof en van een tirannieke, frustrerende moraal, zoals hij het zelf
onder woorden bracht in het aangehaalde ‘interscript’ met Verhoeven. In dat verband
werd hij, zeker in verband met De gekruisigde rat, wel eens vergeleken met Jan
Wolkers, van wie hij dan een katholieke tegenvoeter leek, maar met wiens ‘barok’,
met name in de vroege verhalen, hij in stilistisch opzicht weinig ophad.
Opmerkelijk is de enige ‘officiële’ gedichtenbundel die Van Beek publiceerde, Van
je familie moet je 't hebben (1967), geschreven in een sobere, episch-lyrische stijl,
parlando, waarin veel van het hem typerende ‘zoet verdriet’ en van zijn ‘gelukkige
melancholie’ terug te vinden is, hier en daar gepeperd met een snufje sarcasme,
zoals in het laatste gedicht, ‘de warme bakker sluit zijn winkel’, waarin hij het gebrek
aan warmte in de dagelijkse omgang tussen mensen op de korrel neemt: ‘en laten
we vooral
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/ warme woorden / dag vriend / dag lieve vriendin / inslikken bewaren / tot we steriel
stamelen / tegen een urn op een sokkel / tegen een heuveltje aarde’. Overigens
bevat deze bundel niet al zijn in druk verschenen poëzie. In 1993 verzorgde
Bouwbedrijf Van der Linden in Sint-Michielsgestel, bij gelegenheid van zijn
vijfenzeventigjarig bestaan, onder de titel Het oog op scherp een verzameling van
drieëndertig gedichten bij foto's. In 2002 wordt een nieuwe, nu postume,
poëziepublicatie verwacht als relatiegeschenk van dezelfde onderneming.
Op indirecte wijze heeft Geert van Beek zichzelf geportretteerd in deze zinnen
van het meisje Andrea uit zijn in 1977 verschenen roman De dia's van Andrea: haar
vader is ‘een lange man, iets te mager, en dat komt waarschijnlijk omdat hij niet
vrolijk kan zijn en liever erge dingen wil zien dan leuke, zijn haren zijn grijs van het
denken over moeilijke problemen, hij loopt een beetje gebogen alsof hij voortdurend
iets extra's met zich mee moet dragen.’
Dat Geert van Beek ‘liever erge dingen’ wilde zien dan ‘leuke’ hing samen met
zijn grote behoefte aan eerlijkheid. Men moet de pijn van het leven, het geweld, het
lijden, de dood, scherp onder ogen zien, ongenadig, en zichzelf niet bedriegen.
Kijken is in zijn werk een belangrijk thema. De neiging tot verdringing en verdoezeling
worden er bestreden met behulp van een soms bijna masochistisch te noemen
verbeelding. Maar die verbeelding heeft ook een andere, meer vitale kant. In De
dia's van Andrea vinden we die twee aspecten, levenskracht en levenspijn,
gesymboliseerd in twee soorten steen die het meisje dat het verhaal vertelt, opraapt
en meeneemt: ‘gladde witte stenen met ingebrande zwarte vlakken en een ronde
kei die glom van groene aderen precies passend in mijn handpalm’ (cursiveringen
van mij - W.K.).
Het deed Geert van Beek bijzonder veel plezier dat hij met zijn werk jongere
kunstenaars kon inspireren. Zo werd in 1997 door Taller (een samenwerkingsproject
van de kunstenaars Hector Vilch en Armando Bergallo) een operabewerking
gerealiseerd van De steek van een schorpioen; de muziek van de componiste Ilse
Van de Kasteelen werd uitgevoerd door het Aquarius Ensemble onder leiding van
Lucas Vis. Een jaar later maakte de regisseur Peter van Wijk een speelfilm naar
het verhaal Blazen tot honderd, dat hij als scholier had leren kennen en dat hem
sindsdien niet meer had losgelaten. Blazen tot honderd ging in 1998 in première op
het jeugdfilmfestival in Antwerpen en werd daar bekroond met een tweede prijs;
later won de film nog prijzen in Griekenland en Italië.
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Geert van Beek overleed op 2 januari 2001 in zijn woonplaats Veghel en werd aldaar
op 8 januari begraven op het kerkhof bij de Sint-Lambertuskerk, na een uitvaartdienst
waarin muziek van Bach, Händel, Schubert en Albinoni had geklonken, naast, uit
de oosterse kerk, de ‘Hymne à la Mère de Dieu’, gezongen door de monniken van
Chevetogne. Ook werden er twee gedichten van hem gelezen: ‘Paard op de horizon’,
met als slotregels: ‘Laat ons zien wat er is / aan de andere kant’, en ‘Ven in
Oisterwijk’, dat eindigt met de woorden: ‘Hemel hoeft niet mooier / dan zo'n ven in
Oisterwijk.’
Denkend aan de stenen die Andrea raapte, had ik na het bericht van Geerts
overlijden een gedicht voor hem geschreven, dat ik mocht voorlezen aan het graf.

Voor Geert van Beek
Twee stenen woog de Schepper in zijn hand.
Eén zwart; de kleur van wat eens as zal zijn.
Eén groen. - Hij ging tot aan de rand van Zijn
heelal en wierp ze naar de mens in zijn ravijn.
Twee stenen als de kern van ons bestaan.
Maar wie ze water geeft, weet niet of hij ze dooft
of kiemen doet. Wij leven in geloof en waan.
In hoop, in liefde, en daarvan beroofd.
Nu Geert ons dood moet zijn, is aarde lang
niet zacht genoeg: wij houden hem in onze harten
vast en openen onszelf voor groen en licht.
Al houdt hij hier bij ons zijn ogen dicht,
hij heeft zich aan Gods leven aangepast.
Hij ziet de stenen bloeien. En hij lacht.
WIEL KUSTERS
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Voornaamste geschriften
In Wiel Kusters, Een hemd met paardjes. Over het werk van Geert van Beek
('s-Hertogenbosch: Het Noordbrabants Genootschap, 1990) is een bibliografie
opgenomen, die ook de verspreide publicaties omvat, en die werd samengesteld
door Birgit van Beek.
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Willem Frederik Dankbaar
Amsterdam 13 september 1907 - Oosterwolde (Fr.) 15 januari 2001
In een grote Groningse collegezaal, amfitheatersgewijs oplopend, zit een klein
gehoor. De docent beëindigt zijn kerkhistorische les en één der studenten staat
alvast op. Maar wij zijn pas halverwege de jaren zestig, toen er nog mores geleerd
werden. Eén doordringende blik van de hoogleraar is dus voldoende om de
1
voorbarige tot inkeer te brengen: zittend wacht hij diens vertrek af. De ironie der
universiteitsgeschiedenis wil dat juist deze hoogleraar in het begin der jaren zeventig
het ambt van rector magnificus gaat bekleden. Dan is de ‘silent generation’ als bij
toverslag verdwenen. Luidruchtig roept een nieuw geslacht om inspraak en
medezeggenschap, onder verwerping van uitgediende hiërarchieën en hiërarchen.
Het tekent Wim Dankbaar dat hij ook deze storm, zij het met moeite, heeft doorstaan.
Wie was hij? Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden. Hoewel spraakzaam
en altijd bereid ervaringen uit te wisselen, gaf hij zijn innerlijk niet bloot. Dat het W.F.
Hermans, drager van dezelfde voornamen en afkomstig uit dezelfde stad, niet gelukt
is in Onder professoren een glimp van Dankbaar op te vangen, is veelzeggend. Je
kon hem, hoewel klein van stuk, niet over het hoofd zien, wel je afvragen met wie
je eigenlijk te maken had. Hierop het antwoord te vinden kostte Hermans kennelijk
meer moeite dan hij in dat boek wilde investeren. Een sleutelroman hoeft niet op
alle sloten te passen. Maar ook een welwillender toeschouwer komt niet veel verder.
Niet voor niets is Dankbaar - van huis uit zeker geen calvinist - vanaf zijn promotie
levenslang met Johannes Calvijn bezig geweest. Hij moet zijn eigen karakter in
deze, persoonlijk de minst bekende reformator herkend hebben: ijverig,
plichtsgetrouw, gesloten, maar zeker niet contactarm. Eens, met een Grieks schip
op weg naar een oecumenisch congres, deelde hij zijn hut met Henk Berkhof. Deze
vertelde later hoe zij, na een tekort in de uitrusting ontdekt te hebben, hiervoor de
oplossing vonden. Zij belden de hutbediende en Dankbaar riep, wijzend op henzelf
en de ene handdoek: ‘Doewo prosopa, mia handdoeka’ (twee personen, één
handdoek) en al is dit zéker geen correct Nieuwgrieks, het hielp: de handdoek kwam
heel snel.
Wie hieruit afleidt dat Wim Dankbaar autoritair overkwam, heeft gelijk.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

52
De lage cijfers die hij op tentamens - in zijn tijd nog mondeling afgenomen - placht
uit te delen, wijzen in dezelfde richting, vooral omdat geen student ooit ter plekke
durfde protesteren. Men accepteerde, een enkele keer achteraf morrend, zijn
beslissingen. Ook op vakgroepsvergaderingen, die onder zijn leiding niet lang
duurden, had hij steeds het beslissende woord, waartoe het wapen van zijn soms
wat scherpe humor doorslaggevend kon bijdragen. Toch was hij zeker niet onbemind,
en ook dat had goede gronden. Zo was het op zijn verjaardagen, die hij (zolang
Annie, zijn vrouw, het aankon met haar afnemend gehoor) met zoveel mogelijk
vrienden en collega's vierde, bijzonder gezellig; men kwam er graag. En voor de
studenten was hij de laatste hoogleraar uit de theologische faculteit die iedere nieuwe
lichting die bij hem college kwam lopen - in zijn geval de tweedejaarsstudenten een avond bij hem thuis uitnodigde. Behalve thee (!) kwam er dan ook goede wijn
op tafel. Bovendien haalde hij zijn cello tevoorschijn om te onderstrepen dat het in
het leven ook om andere dingen gaat dan werk en studie. Hij was zeer muzikaal en
speelde behalve cello heel behoorlijk piano. Helaas heeft hij die unieke ontvangsten
niet tot zijn emeritaat kunnen voortzetten.
Over Dankbaars manier van tentamen afnemen deden de wildste geruchten onder
studenten de ronde. Juist was dat hij zeer op nauwkeurigheid gesteld was; een
mythe daarentegen dat er vierentwintig pausen met naam, rangnummer en jaartallen
gekend moesten worden. Van zulk soort uit hun verband gerukte feitjes moest hij
juist niets hebben. Evenwel, dat er zo tegen kerkgeschiedenis werd aangekeken,
maakte sommige studenten zeer beducht voor het tentamen. In één geval viel het
Dankbaar op dat een jongen die allang bij hem geweest had moeten zijn, almaar
niet kwam opdagen. Hij vroeg hem eens op zijn studeerkamer te komen praten, en
al spoedig bracht Dankbaar het gesprek op allerlei inhoudelijke punten van het vak.
Het bleef desondanks geanimeerd en toen er twee uren verlopen waren, zei
Dankbaar dat het hem een genoegen was geweest en dat hij daarom een
tentamenbriefje met ruim voldoende wou meegeven. Zelden zal een student meer
verrast zijn geweest. Zo was de door hem zo gevreesde hoogleraar dus ook!
Willem Frederik Dankbaar werd op 13 september 1907 geboren te Amsterdam,
waar zijn vader employé was bij ‘De Vorstenlanden’. Beide ouders waren gestempeld
door de geest van het Réveil en bedreven dus praktisch christendom, vrolijk en
ondogmatisch orthodox. Vader Dankbaar
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deed zondagsschoolwerk in de Nieuwmarktbuurt en gaf op woensdagavonden
bijbellezing voor volwassenen - tegenwoordig zou dat een bijbelkring heten, maar
destijds ging dat meer frontaal. De gezondheid van de vader vereiste echter na
enige tijd een gezondere woonomgeving en zo verhuisde het gezin, waar zes jaar
na Wim een zoon bijgekomen was, naar Bloemendaal, in 1915 nog een oase van
rust: ‘aanvliegroutes’ waren toen immers geheel onbekend en automobielen
bezienswaardigheden. Er kon onbekommerd van de zeewind genoten worden. Voor
voortgezet onderwijs was men op Haarlem aangewezen en dus bezocht Wim daar
het voortreffelijke Christelijk Lyceum. Maar minstens zo belangrijk was dat de
hervormde predikant van Bloemendaal, de erudiete J.C. van Dijk, zijn pastor werd.
Deze zoon van de bekende Groningse godsdienstwijsgeer Isaäc van Dijk was ook
zelf een typische ethische theoloog met een ruime blik en een grote kennis van de
wereldliteratuur. Zijn catechisanten profiteerden daar uitvoerig van. Bovendien kon
de kerkenraad van Bloemendaal, gegeven de gunstige spoorwegverbindingen,
zonder problemen allerlei theologische coryfeeën - meest Utrechtse hoogleraren als gastpredikanten vragen en al deze factoren bij elkaar brachten Wim Dankbaar
tot de keus voor de theologische studie en, uiteraard, voor Utrecht als universiteit.
Eer het zover was kreeg hij een werkelijk unieke kans zijn eerste internationale
ervaring op te doen. Als lid van één van de destijds bloeiende Christelijke
Jongemannen Verenigingen (doorgaans Jongelingsverenigingen genoemd) mocht
hij aan de in Helsinki in 1926 belegde wereldconferentie van ‘zijn’ organisatie, de
YMCA (Young Men's Christian Association) deelnemen. Kon men op een landelijke
toogdag allerlei Nederlandse beroemdheden van dichtbij meemaken, hier kwam
men internationale grootheden tegen: John Mott, de grote leider, was er nog maar
ook Nathan Söderblom, de aartsbisschop van Uppsala, die eerst naam gemaakt
had als godsdienstwetenschapper en in die functie het Kompendium der
Religionsgeschichte van de Nederlander C.P. Tiele had bewerkt. Dit boek zou later
nog tot Dankbaars tentamenstof gaan behoren. Maar toen deze hem hoorde, stond
Söderblom op de top van zijn tweede carrière, de opbouw van de oecumenische
beweging. In 1925 had hij immers kans gezien, in Stockholm de ‘Wereldconferentie
voor praktisch christendom’ bij elkaar te brengen, na de Eerste Wereldoorlog een
sprong vooruit. Het enthousiasme waarmee Dankbaar nog op latere leeftijd over
2
‘Helsinki’ vertellen kon - hij had er ook W.A. Visser 't Hooft in diens beginjaren
meegemaakt! -
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toonde hoe hij door die wereldconferentie daar geïnspireerd was.
Daarna - kon het anders? - werd Utrecht een deceptie. Althans, de professoren
bleken niet te zijn wat enkelen hunner als gast-predikanten in Bloemendaal getoond
hadden. Met name Hugo Visscher, die door Abraham Kuyper - 1901-1905 minister
van Binnenlandse Zaken - als geestverwant op de leerstoel voor
godsdienstwijsbegeerte en -wetenschap was benoemd, maakte, afgezien van een
enkele geniale uitschieter, niets van zijn vak. Ook de bijbelse vakken waren in zeer
traditionalistische handen. Dus weken de studenten voor wijsbegeerte uit naar B.J.H.
Ovink en vulde A.M. Brouwer, toen nog hoogleraar vanwege de Nederlandse
Hervormde Kerk, voor hen de tekorten op exegetisch terrein aan.
De andere kerkelijke hoogleraar was Maarten van Rhijn en deze kon als
kerkhistoricus niet goed uit de voeten met dogmatiek. Dit manco werd elders
3
uitstekend verholpen. Op de NCSV was Nico Stufkens druk bezig met propaganda
voor de dialectische theologie zoals die door de Zwitser Karl Barth destijds in
Duitsland ontwikkeld werd. Op ‘Progredior’, het theologendispuut met medeleden
als Henny Touw, zijn huisgenoot, Jan Koopmans en Ad van Selms, werd dit
onderwerp in eindeloze discussies uitgediept. Voor menigeen heeft een goed dispuut
opgewogen tegen matige docenten.
Maar Dankbaar wilde meer. Hij hoopte zijn ambities in de richting van de
systematische theologie eerst van een stevig historisch fundament te voorzien en
had daarvoor te weinig fiducie in de kerkhistoricus J.A. Cramer als leermeester. Van
A. Eekhof te Leiden verwachtte hij voor de technische kant van het vak ‘geschiedenis
van het christendom en zijn leerstellingen’ meer. Hij werd in die verwachting niet
beschaamd nadat hij in 1929 naar het praesidium libertatis was omgezwaaid. Binnen
twee jaar wist hij zowel het proponentsexamen (dat toegang gaf tot het predikambt)
als het doctoraal af te leggen. In 1931 volgde een beroep naar Kuinre en het huwelijk
met Annie Beekman, een medeleerlinge uit de catechese van Van Dijk. Deze
zegende het huwelijk in en bevestigde Dankbaar vervolgens - het bekende patroon
- in het ambt. In Kuinre werd zoon Wil geboren, op wie nog drie dochters volgden.
Terwijl hij bezig was zich de praktijk van het predikantschap eigen te maken,
trachtte Wim Dankbaar ook een dissertatie te schrijven. Menigeen is daarop
stukgelopen. Het onderwijs in de ‘praktische theologie’ is immers een voornamelijk
theoretische aangelegenheid, die nauwelijks voorbereidt op de dagelijkse praktijk.
Die moet - zeker destijds - in de eerste
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gemeente met vallen en opstaan in een tijdrovend proces geleerd worden. Er kwam
dus niets van het proefschrift terecht, mede omdat het door Eekhof aanbevolen
onderwerp, ‘de leer der Verzoening bij Hugo Grotius’, maar niet wilde boeien.
De omstandigheden veranderden echter grondiger dan verwacht. Er kwam een
beroep uit een andere gemeente en in Leiden moest noodgedwongen een nieuwe
hoogleraar (en dus ook een nieuwe promotor) het roer overnemen. Eekhof overleed
onverwacht op achtenveertigjarige leeftijd in 1933, dus tijdens het hoogtepunt van
de economische ‘malaise’ of ‘crisistijd’, zoals dat toen genoemd werd. Men wilde
dit heengaan in Den Haag benutten voor een soort ‘natuurlijke afvloeiing’, door de
vacature onvervuld te laten. Leidse protesten (volgens L.J. van Holk is er zelfs met
4
een professorenstaking gedreigd ) leidden tenslotte tot een koerswijziging: de
benoeming van J.N. Bakhuizen van den Brink werd een feit. En intussen was het
gezin Dankbaar verhuisd naar St. Annaparochie. Daar voelde Wim zich veel beter
thuis: zijn Amsterdamse directheid, die altijd moeite gehad had met de Saksische
omslachtigheid, vond snel een natuurlijk contact met de Friese zakelijkheid. Daar
kwam bij dat Friezen de studeerkamer op de pastorie beschouwen als de werkplaats
van de predikant, waar zij hem liever zien dan in de moestuin of op de fiets: alstublieft
5
geen ‘spinaziedominee’. Dus kon Dankbaar, geplaatst in een inspirerende omgeving,
nieuwe contacten met Leiden leggen. Bakhuizen van den Brink hielp hem toen het
roer finaal om te gooien met het voorstel, de sacramentsleer bij de reformatoren na
te gaan. Dit onderwerp bleek Dankbaar veel beter te liggen, zij het dat hij ontdekte
dat het veel te omvangrijk was. Het werd beperkt tot de sacramentsleer van Calvijn
en was eind 1940 geheel afgerond. Evenwel, toen was Leiden, als reactie op het
college waarin R.P. Cleveringa had geprotesteerd tegen het ontslag van joodse
geleerden, door de bezetter gesloten; deze periode vertegenwoordigt thans zeker
geen ‘grijs verleden’, maar toen wel een onzekere toekomst. Moet het dan nu achteraf
als ‘grijs’ worden beschouwd dat, met anderen, ook Dankbaar de tijdelijke heropening
van de universiteit benutte om te promoveren? In geen geval! Onder de toen
heersende druk werd al wat aan Nederlands culturele leven kon worden toegevoegd,
ervaren als een soort overwinning, al was het dan maar in een heel klein hoekje.
Elke nieuwe doctor, mits uit het goede hout gesneden, hield een belofte in voor een
betere toekomst.
6
Dit was ook de visie van Dankbaar. Reeds voor zijn promotie had hij
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een onderdeel van een op die, nog steeds zeer bedreigde, toekomst gericht project
7
voor zijn rekening genomen. H.B. Wiardi Beckman, in dienst van Tjeenk Willink ,
trachtte het verzet - waar hijzelf volop bij betrokken was - geestelijk te onderbouwen
door de uitgave van een serie monografieën over de vaderlandse geschiedenis.
Voor het calvinisme had hij Bakhuizen van den Brink benaderd, die op zijn beurt
Dankbaar vroeg deze taak op zich te nemen. Zo geschiedde: Dankbaar begon de
Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zeventiende eeuw op een
rijtje te zetten, zij het in een nieuwe gemeente, Goes-Wilhelminadorp, waarheen hij
na zijn promotie was vertrokken. De spoedige arrestatie van Wiardi Beckman en
de manipulaties bij de toewijzing van het steeds schaarser papier deden het project
stranden. Het werk van Dankbaar - die van doorzetten wist: hij had het gereed in
het voorjaar van 1944 - verscheen afzonderlijk in 1946. Deze hele achtergrond
verklaart waarom één van de vijf hoofdstukken uit Hoogtepunten de titel meekreeg:
‘De stichting van de Leidse universiteit en de eerste decennia van haar bestaan’.
Dit was immers een stuk erfgoed waaraan de auteur zoveel te danken had, maar
waar de bezetter zich aan vergreep.
Preludeerde dit boek in wezen reeds op de bevrijding, ook aan concreter plannen
voor na de oorlog had Dankbaar deel. Met zijn promotor overlegde hij over de opzet
van een breed nieuw theologisch tijdschrift en over de oprichting van een
werkverband voor kerkhistorici. Hier kwamen uit voort twee nog altijd springlevende
projecten: het Nederlands Theologisch Tijdschrift, zij het alleen uitgaande van de
faculteiten aan de openbare universiteiten, en het ‘Kerkhistorisch Gezelschap in
Nederland’, dat evenwel op grond van een herenakkoord slechts bij uitzondering
rooms-katholieke vakcollega's uitnodigt. Eer het zover was, had Dankbaar in het
zuiden de bevrijding al beleefd. Als voorzitter van het Provinciaal Kerkbestuur van
Zeeland werd hij erdoor overstelpt met werk, want vanuit een hoek waar de
Nederlandse Hervormde Kerk getalsmatig een minderheid vormt, moesten herstel
en wederopbouw na de bevrijding van de rest van Nederland worden voorbereid.
Aan de ‘synodale urgentiecommissie in het zuiden des lands’ en aan de oprichting
van het blad Hervormd Nederland (aanvankelijk onder een andere titel) nam hij een
stevig aandeel; men denke alleen al aan de toenmalige reistijd Goes-Eindhoven!
Ook richtte hij met J.M.S. Baljon en A.J. Bronkhorst een theologische noodfaculteit
op, die voornamelijk uit de onderduik bovenkomende studenten tentamineerde. Na
de bevrijding zijn de uitgereikte tentamenbriefjes ook officieel er-
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kend; de vollopende faculteiten waren er uiteraard mee geholpen, dat niet alle
studenten het hele tentamenprogramma hoefden af te leggen.
Na de bevrijding ging in de Nederlandse Hervormde Kerk een in de oorlog
opgestelde ‘werkorde’ functioneren, die de basis meer inbreng verschafte dan het
door Willem I in 1816 opgelegde Algemeen Reglement met zijn ‘top down’ - structuur.
En zo vaardigde de classis (kerkelijk district) Goes Dankbaar af als haar
vertegenwoordiger in de nieuwe Generale Synode die op 31 oktober 1945, dag van
de kerkhervorming, voor het eerst bij elkaar kwam. Dit bracht Dankbaar nog meer
voor het landelijk voetlicht en daar hij in zijn Friese tijd voorzitter van de Provinciale
Zendingscommissie in Friesland was geweest, volgde reeds in 1946 zijn benoeming
tot ‘zendingsdirector’, dat wil zeggen één der leidinggevenden aan het te Oegstgeest
gevestigde bureau van de samenwerkende zendingscorporaties. Deze, aan het
eind van de achttiende en gedurende de gehele negentiende eeuw opgerichte
verenigingen stelden zich ten doel het christendom te verbreiden, in principe
wereldwijd, in de praktijk steeds meer op de Oost geconcentreerd. Het ‘binnenlandse
werk’, Dankbaars afdeling, betrof dan ook niet de zogenaamde ‘inwendige zending’,
maar de voorlichting aan en de organisatie van de achterban in den lande. In deze
functie had hij een groot aandeel in de opheffing van de zendingsverenigingen en
de overdracht van hun werk aan zuiver-kerkelijke organen. Hiernaast werd hij ook
docent aan de Zendingshogeschool, die eveneens was omgebouwd. De oude
functie, de gehele opleiding van toekomstige zendelingen te verzorgen, verviel;
daarvoor in de plaats kwamen cursussen voor afgestudeerden, theologen en enkele
medici, die overzee adviseurs werden van de daar gevestigde kerken en hun
organen, of als docenten optraden. Men mag dus nauwelijks veronderstellen dat
de twee jaren waarin Dankbaar vanuit St. Annaparochie als parttime-leraar
godsdienst aan de Christelijke H.B.S. te Leeuwarden had gefungeerd (1939-1941)
hem op deze taak hadden voorbereid. Zeker is daarentegen wel dat het docentschap
te Oegstgeest vervolgens veel vruchten afwierp voor de laatste fase van zijn carrière,
het hoogleraarschap. Het met grote inzet waargenomen secretariaat van de redactie
van het Nederlands Theologisch Tijdschrift toonde zijn bekwaamheden hiervoor
trouwens duidelijk.
Na zowel voor de Oegstgeestse organisatie als voor Dankbaar zelf hinderlijk
getouwtrek tussen departement en universiteit kwam begin 1953 de benoeming af
in de vacature J. Lindeboom. Vanaf 6 mei 1953 tot 1 sep-
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tember 1975 heeft Dankbaar diens leerstoel voor ‘de geschiedenis van het
christendom en de leerstellingen van de christelijke godsdienst’ bekleed, en met
ere! Weliswaar begon hij met de onhandigheid zijn oratie te wijden aan De jonge
kerken en de kerkgeschiedenis. De leerlingen van de overtuigd vrijzinnige, naar
uiterste objectiviteit strevende Lindeboom voelden zich hierdoor gesterkt in hun
achterdocht jegens ‘die zendingsman’, die wel eens bevooroordeeld zou kunnen
blijken. Doch al spoedig bemerkten zij hun vergissing: de nieuwe hoogleraar kwam
uit dezelfde school als de oude: objectiviteit was ook zijn hoogste streven. Gelukkig
kon Dankbaar van lieverlede aanzienlijke delen van zijn te omvangrijke
onderzoekgebied aan anderen overlaten.
Veel te snel, reeds na twee jaar, kwam een eervolle maar zware nevenfunctie op
hem af. Dankbaar werd gekozen tot voorzitter van de ‘Oecumenische Raad van
Kerken in Nederland’ en bleef dit tot 1963. Dat was in die hoogtijdagen (zij het nog
niet in Nederland) van het christelijk oecumenisme - het Tweede Vaticaans Concilie
viel in die tijd - geen sinecure, al was het enthousiasme elders wel een stimulans.
Minder veeleisend was een taak die hij in 1956 van zijn voorganger erfde: adviseur
van ‘Austin Friars’, de Nederlandse kerk in hartje Londen. In haar rijke archieven
kon hij vele uren zijn hart ophalen; het heeft hem goed gedaan dat hij de uitgave
8
van haar Acta nog heeft beleefd. Even inspirerend, zij het totaal anders van aard,
was zijn lidmaatschap van Teylers Godgeleerd Genootschap te Haarlem. Weliswaar
hing hier de geur omheen van vergane glorie, maar de oude traditie van het
uitschrijven van prijsvragen lag hem van nature wel. Hij heeft de laatstgenoemde
functies dan ook eerst na 1975 (emeritaat) neergelegd.
Voor iemand die zo zorgvuldig wikt en weegt heeft Dankbaar veel gepubliceerd.
Een keur van artikelen in vaktijdschriften, met name het Nederlands Theologisch
Tijdschrift, waarvan hij de eerste redactiesecretaris was geweest, laat zijn constante
activiteit zien. Deze bijdragen zijn overwegend in het Nederlands gesteld, een enkele
maal in Frans of Duits, nimmer in het Engels. Van de afzonderlijke uitgaven is slechts
zijn boekje over de Straatsburgse reformator, Martin Bucers Beziehungen zu den
Niederlanden (1961) niet in het Nederlands geschreven. Veel boeken heeft hij
trouwens niet op zijn naam staan, al mogen zijn bijdragen aan de latere drukken
van het Handboek der Kerkgeschiedenis, eens gestart door zijn voorganger en zijn
promotor, en aan de tweedelige tekstuitgave Documenta Reformatoria (1960-1962)
niet onderschat worden. Maar bij een breder publiek is hij
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eerst bekend geworden door twee bestsellers. De eerste was Calvijn, zijn weg en
werk (1957), dat drie drukken beleefde, ook trouwens in Duitse vertaling, en dat
zelfs in het Indonesisch uitkwam (1967). Hierin tekent hij op basis van zijn uitgebreide
studie van de Geneefse reformator een buitengewoon helder en gelijkend portret.
Diens invloed op de Nederlandse christenheid - al is lang niet alles wat ‘calvinistisch’
heet ook werkelijk aan hem toe te schrijven - verklaart het succes van dit boek: er
was behoefte aan. Behoefte was er ook aan een nog succesvollere produktie: het
schoolboek Kerkgeschiedenis (Groningen 1961), dat terecht acht drukken beleefd
heeft. Het was destijds in zijn beknoptheid het beste wat er op de markt kwam en
verreweg het beste uit de serie ‘Bijbel en Kerk’, waarin het was opgenomen. Men
noemde die serie spottend ‘de professorenreeks’, daar alle auteurs deze titel voerden
en op één na hun boekjes veel te moeilijk hadden gemaakt. Daar had Dankbaar
geen last van: ook in dit boekje schittert zijn gebruikelijke helderheid volop.
Aan het eind van zijn loopbaan wendde hij zich geheel tot de liturgiek, waarvoor
hij zijn vakkennis en muzikaliteit beide kon inzetten. Hij had al een groot aandeel
genomen in de oprichting van het aan de theologische faculteit gekoppelde Liturgisch
Instituut, het enige aan een openbare instelling in Nederland, waar altijd
gevoeligheden liggen wat betreft de ‘kerkelijke vakken’; gevoeligheden waar
Dankbaar zich niet aan stoorde. Zijn afscheidscollege ging dan ook over
Middeleeuwse oorsprongen van de gereformeerde liturgie, dat als opmaat fungeerde
voor het artikel ‘Adoro devote’ (1981) en zijn boekje Communiegebruiken in de eeuw
der Reformatie (1986), waarin opnieuw veel aandacht wordt geschonken aan het
Genève van Calvijn. Beide studies zijn van zeer hoog gehalte en vormen een
waardige ‘fermate’ aan het slot van Dankbaars openbare optreden.
Vanaf dat moment richtte hij zich geheel op zijn familie, waarin hij tradities
voortzette die hij tenslotte op schrift stelde in alleen voor die familiekring bestemde
Herinneringen. In deze periode raakte hij gehandicapt bij het gaan, maar bleef hij
helder van geest. Zo is hij overleden, ondanks zijn hoge leeftijd geheel onverwacht.
Wie was dus Dankbaar? Een man, gestempeld door tradities, waarvan hij
vasthoudend de wortels naspeurde, om het waardevolle met overtuiging te kunnen
doorgeven. Terecht stond zijn uitvaart in het teken van Psalm 90, naar de berijming
van Jan Wit: ‘Geslachten gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in UW ontferming
opgenomen.’
F.R.J. KNETSCH
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Voornaamste geschriften
Zie voor de tot 1977 verschenen publicaties: T. Nieuwenhuis, ‘Bibliografie van Prof.
Dr. W.F. Dankbaar’, in Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een
actueel vraagstuk, aangeboden aan Professor dr. W.F. Dankbaar. Amsterdam 1977,
p. 223-225.
Daarna publiceerde hij nog:
Hervormers en Humanisten, een bundel opstellen. Amsterdam 1978.
‘De hervormde psalmen- en gezangenbundel van 1938’, in: A.C. Honders
(red.), Klinkend Geloof. Uit de geschiedenis van het Nederlandse kerkelijk en
geestelijk lied. 's-Gravenhage 1978, p. 63-77.
Marten Mikron. Een waerachtigh verhaal der t'zamensprekinghen tusschen
Menno Simons ende Martinus Mikron van der menschwerdinghe Iesu Christi
(1556). Met inleiding en aantekeningen. (= Documenta Anabaptistica
Neerlandica III.) Leiden 1981.
‘Adoro devote. Lotgevallen van een middeleeuws sacramentslied’, in Nederlands
Theologisch Tijdschrift 35 (1981), p. 298-325.
Communiegebruiken in de eeuw der Reformatie. Instituut voor
Liturgiewetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen 1986.

Eindnoten:
1 Voor het meedelen van menig detail dank ik mevrouw E.A. Lesterhuis-Dankbaar en de heren
ds. J. Jeltema, dr. Chr. G.F. de Jong, drs. T. Nieuwenhuis en dr. Regn. Steensma.
2 Aan de feestbundel Oecumene in 't vizier (1960) voor deze secretaris-generaal van de Wereldraad
van Kerken zou Dankbaar als voorzitter van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland
bijdragen: ‘Vroege Nederlandse stemmen over de eenheid der kerk’, p. 40-50.
3 ‘Nederlandse Christen Studenten Vereniging’. Breed-protestantse beweging gericht op vorming
en toerusting van de leden, vooral in het interbellum invloedrijk, met afdelingen in alle
universiteitssteden. Centrum: conferentieoord Woudschoten te Zeist. Vermaard om de
zomerkampen voor ‘middelbare scholieren’. Overleefde de jaren zeventig niet.
4 Deze mededeling genoteerd omstreeks 1950 op een college ‘Moreel Beraad’.
5 Aldus H. Faber op een door hem voor Van Holk te Leiden in 1948 waargenomen college
encyclopedie der godgeleerdheid.
6 Zeer verhelderend hiervoor: D.F.J. Bosscher, ‘Schuldig verleden?’, in Geschiedenis van de
Wijsbegeerte in Nederland 10/2 (1999) [Leo Polak-nummer], p. 11-12. In deze openingsrede
voor het ‘Leo Polak symposium’ (Groningen, juni 1999) gaat de rector magnificus als historicus
in op het lot van Polak - na een protestbrief tegen zijn ontslag als jood weggevoerd naar
Sachsenhausen en daar omgekomen -, de schuld van de toenmalige rector magnificus daaraan,
en hiertegenover de gevoelens van de meeste academici in die tijd (p. 12). ‘[Er] heerste in Leiden
[... en] elders het gevoel dat het dichtgaan van universiteiten de Duitsers in de kaart speelde,
daar dit het einde zou betekenen van de vorming van Nederlands intellectuele elite en daarmee
het doven van een vlam die ten koste van alles brandend moest worden gehouden om Nederland
in de toekomst geestelijk verweer te kunnen laten bieden tegen het nazisme.’
7 Het lemma ‘Wiardi Beckman, Herman Bernard’, Biografisch Woordenboek van Nederland I,
654-655, zwijgt over de hier volgende episode uit diens leven; zie echter Dankbaar, Hoogtepunten,
VI: ‘[...] wetenschappelijk adviseur der firma H.D. Tjeenk Willink en Zoon’.
8 A.J. Jelsma, O. Boersma, Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen,
1569-1585. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 76). Den Haag 1993.
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Simon Cornelis Dik
Delden 6 september 1940 - Holysloot 1 maart 1995
Simon Dik werd op 6 september 1940 in Delden geboren als zoon van de schilder
Cor Dik en de onderwijzeres Sies Noorman. Na de oorlog verhuisde het gezin naar
Amsterdam. Simon bezocht daar het Barlaeusgymnasium, waar hij in 1958
eindexamen deed en zowel het alfa- als het bètadiploma behaalde. Hoewel hij ook
andere talenten had, koos hij voor een studie klassieke talen aan de Gemeente
Universiteit Amsterdam. Al in zijn tweede studiejaar werd hij student-assistent
Algemene Taalwetenschap, bij de hoogleraar Anton Reichling, die hem als
gecommitteerde bij het eindexamen had ‘ontdekt’ en hem gestimuleerd had om
letteren te gaan studeren. Jarenlang zou hij Reichlings meest vertrouwde
medewerker blijven, die hem bijstond bij de voorbereiding en uitwerking van colleges
en bij zijn werkzaamheden als redacteur van het tijdschrijft Lingua. Op de Amsteldijk,
waar Reichling met zijn gezin woonde, was Simon bij wijze van spreken kind aan
huis.
Het was logisch dat Simon na zijn kandidaatsexamen klassieke talen verder ging
met de bovenbouwstudie ATW. Maar in de taalwetenschap, waar hij al zo vroeg van
dichtbij mee in aanraking kwam, was inmiddels iets aan het veranderen. Chomsky's
Syntactic structures had in 1957 de bel geluid voor een ontwikkeling in de richting
van formele grammatica's, in het bijzonder, op dat moment, de
transformationeel-generatieve grammatica. Al in 1960 liet Reichling op het 26ste
Nederlands Filologencongres in Groningen de taalkundige wereld in Nederland
kennismaken met dat boek - en niet minder met zijn fundamentele kritiek daarop.
De taalkundigen raakten verdeeld in kampen, en de structuralisten die aan de
Nederlandse universiteiten doceerden waren in meerderheid ‘tegen’. Maar een
kleine groep jongere mensen, vooral in Amsterdam, kreeg steeds meer belangstelling
voor Chomsky, en die ontwikkelingen waren niet te stuiten. Simon Dik nam in die
discussie een kritische en onafhankelijk positie in. Hij volgde de ontwikkeling van
de generatieve grammatica met belangstelling, en werd daarin door Reichling niet
gehinderd. Met andere jonge taalkundigen bezocht hij, bijvoorbeeld, in 1965 een
seminar dat in de avonduren door Frits Staal werd gegeven over Chomsky's net
verschenen Aspects of the Theory of Syntax.
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Na zijn doctoraalexamen en aanstelling als wetenschappelijk ambtenaar, begon
Simon te werken aan een proefschrift over coördinatie. Daarin zette hij zijn bezwaren
tegen een generatief-syntactische analyse van dat toen al veelbesproken onderwerp
helder en duidelijk uiteen, en ontwikkelde hij ook een alternatief. Hij verdedigde de
dissertatie, Coordination; its implications for the theory of General Linguistics in mei
1968. Nog geen jaar later werd hij benoemd tot opvolger van Reichling als hoogleraar
Algemene Taalwetenschap, een benoeming die nogal wat rumoer veroorzaakte,
zelfs in de kranten. Maar Simon Dik ging onverstoorbaar zijn eigen gang. Onder
zijn leiding ontwikkelde het instituut voor ATW in Amsterdam zich tot een actief en
groeiend centrum van taalonderzoek, waar verschillende opvattingen, ook de
generatieve, naast elkaar gedoceerd werden, en waar zich bovendien, op Simons
initiatief, onder leiding van Ben Tervoort een bloeiende afdeling toegepaste taalkunde
kon ontwikkelen. Nog weer later deden de creolistiek en sociolinguistiek hun intree
in de persoon van Pieter Muysken. In 1970 publiceerde Simon Dik samen met zijn
toenmalige collega en medewerker Jan Kooij een inleidend boek, Beginselen van
de Algemene Taalwetenschap, waarvan een gewijzigde editie verscheen in 1979
en dat jarenlang een van de meest verkochte Aula-pockets in Nederland was - iets
waar de auteurs overigens geruime tijd onkundig van bleven.
Ondertussen waren de discussies in de taalkunde nog volop gaande. En bij Simon
Dik groeide de behoefte zich duidelijk in het vak te manifesteren, met een eigen
opvatting. In 1978 lanceerde hij zijn theorie over Functional Grammar, een combinatie
van formele en functionalistische beschrijving van de zinsstructuur, vanuit het
perspectief van taal als een communicatiemiddel. De zin is, in dat perspectief, een
formeel, een functioneel en een pragmatisch object, en in dat laatste opzicht bevat
de theorie meer elementen van de opvattingen van zijn leermeester Reichling dan
men wel eens heeft vermoed. In de grammaticale component verwierp Dik het idee
van ‘verplaatsing’ als fundamenteel syntactisch principe.
Bij sommige collega's, in eerste instantie in Amsterdam, en daarna ook elders,
wekte deze integrale opvatting over de beschrijving van taalstructuur veel
enthousiasme. Tot zijn medestanders van het eerste uur behoorden onder andere
de classici Harm Pinkster en Machtelt Bolkestein en de anglist Lachlan Mackenzie.
Anderen waren sceptisch over de noodzaak van een nieuwe theorie, en van de kant
van de generatieve syntactici waren de eerste reacties op het nieuwe programma
kritisch en soms ronduit negatief. De Amsterdamse FG-groep ontwikkelde zich al
spoedig tot een
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eigen school met een eigen programma, hoewel Simon Dik probeerde om het
sectarisme, zeker in zijn eigen instituut, zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Simon Dik is verantwoordelijk geweest voor veel positieve ontwikkelingen in de
beoefening en organisatie van de Nederlandse taalkunde. Een voorbeeld daarvan
is de jaarlijkse bijeenkomst ‘Taalwetenschap in Nederland’ (TIN), waar vooral jonge
taalkundigen de resultaten van hun onderzoek in korte lezingen kunnen presenteren
aan een landelijk publiek van vakgenoten. In de tijd dat de faculteiten heil begonnen
te zien in het ondersteunen en stimuleren van onderzoeksinstituten die zich
verantwoordelijk maakten voor de opleiding en begeleiding van promovendi, bracht
Harm Pinkster het grootste deel van de taalkunde van de letterenfaculteit in de UvA
bij elkaar in het Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik, bij
afkorting IFOTT. Simon speelde daarbij een belangrijke rol. Ook spande hij zich in
voor de taalkundige werkgemeenschappen van - toen nog - ZWO, en voor de latere
Stichting Taalwetenschap van NWO, en hij zette zijn organisatorische activiteiten
voort toen hij in 1987 werd gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen. Van 1985 tot 1988 was hij ook decaan van de Amsterdamse
letterenfaculteit, maar dat viel hem niet zo mee, omdat hij zich tegengewerkt voelde
door de ambtelijke autoriteiten, en niet kon wennen aan een manier van omgaan
met anderen die hij in zijn instituut vanaf het begin resoluut had uitgebannen. In het
voetspoor van Reichling, en lange tijd nog samen met hem en anderen, was Simon
Dik redacteur van het internationale taalkundige tijdschrift Lingua, en ook daar nam
hij verschillende initiatieven die de positie van het tijdschrift versterkten.
Ondertussen werkte hij gestaag verder aan de uitbouw en toepassing van zijn
theorie, ook op andere talen dan de bekende westerse, waardoor in Amsterdam
ook de belangstelling voor taaltypologie toenam. Hij trad op als promotor van
leerlingen, zoals Kees Hengeveld, die later zijn opvolger zou worden, maar hij was
ook promotor bij een aantal dissertaties over andere onderwerpen en met andere
visies op grammatica, inclusief generatieve grammatica. Het Instituut voor ATW in
Amsterdam bleef een plaats waar pluriformiteit vanzelfsprekend was, ook nu Dik
een eigen positie in het vak had ingenomen. Hij verdedigde die positie als hij dat
nodig vond met kracht. Nederland was inmiddels in de internationale taalkunde een
belangrijk centrum geworden van de generatieve grammatica, en ook daar was de
pluriformiteit gegroeid. Maar Dik hield vast aan zijn overtuiging
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dat er aan die theorie iets essentieels ontbrak, en dat de functionalistische
opvattingen van hem en anderen, ook als ze andere namen droegen, een
noodzakelijk tegenwicht vormden. Na het boek uit 1978 publiceerde hij al in 1980
een vervolg, Studies in Functional Grammar, met een aantal preciseringen en een
aantal case studies. In 1989 verscheen het eerste deel van The Theory of Functional
Grammar, het tweede deel, geredigeerd door Kees Hengeveld, verscheen samen
met een nieuwe druk van het eerste deel, postuum in 1997. Hij publiceerde ook nog
enkele meer semantische studies, zoals Stepwise lexical decomposition uit 1978.
Op het hoogtepunt van zijn succesvolle carrière, als taalkundige, leider van een
groep, en bestuurder, openbaarden zich vroeg in 1992 de eerste verschijnselen van
een ernstige ziekte. Aanvankelijk was er, ook bij Simon zelf, optimisme over de kans
om de ziekte en z'n gevolgen te bestrijden. Hij zette zijn werk voort, maar met steeds
meer moeite en inspanning, en in 1994 was hij gedwongen zijn hoogleraarschap
neer te leggen omdat hij de dagelijkse taken niet meer kon vervullen. Het einde
kwam op 1 maart 1995; hij was toen nog geen vijfenvijftig jaar oud. Een groot aantal
vrienden en collega's begeleidden hem en zijn naaste familie op zijn laatste tocht
naar Westerveld. Hij liet zijn tweede vrouw Willy van Wetter achter, met hun kleine
zoon Remco, en twee dochters, Iris en Hester, uit zijn eerste huwelijk met Annelies
Vogels.
Het verhaal van het leven en de carrière van Simon Dik is voor een deel ook het
verhaal van de geschiedenis van de taalkunde in Nederland, in het bijzonder in
Amsterdam. Begonnen in de betrekkelijke bescherming van een degelijke studie
klassieke talen, kwam hij al gauw terecht in de fascinerende, maar ook rumoerige
ontwikkelingen van de taalkunde in de jaren zestig en zeventig, waar het soms hard
toeging. Als assistent en vertrouweling van Reichling moest hij zijn eigen positie
bepalen, en op jonge leeftijd de verantwoordelijkheden van hoogleraar op zich
nemen. Hij deed dat met beheersing en daadkracht, en werd op die manier de
onbetwiste leider van het Instituut voor ATW. Voor zichzelf koos hij met zijn
Functionele Grammatica een positie in het vak die niet gemakkelijk was. Aan de
ene kant was het een moderne theorie, die de formele kant van de grammatica niet
schuwde, maar het was ook een theorie die formele en functionele gezichtspunten,
structuur en gebruik, in een en dezelfde dimensie wilde integreren - wat een
ambitieuze doelstelling is. Bovendien moet hij beseft hebben dat het riskant was
om een theorie uit te werken en te verdedigen die de pretentie had een ander
paradigma te bieden, terwijl jongere taalkundi-
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gen, maar ook leeftijdgenoten en oudere collega's in Nederland, zich in toenemende
mate door Chomsky en zijn leerlingen lieten overtuigen. Maar op dat punt was Simon
onverstoorbaar en overtuigd van zijn gelijk. Dat had een voordeel, maar ook een
nadeel: na de allereerste confrontaties, kort na het verschijnen van Functional
Grammar in 1978, bleef de gehoopte discussie verder uit. De verschillende
taalkundigen werkten in feite langs elkaar heen, ieder in hun eigen circuit.
In zijn instituut was Simon Dik een betrouwbare vriend, collega en begeleider, die
van het begin af de democratie waarvoor de WUB de mogelijkheid gaf, volledig
doorvoerde. In zijn persoonlijke leven was hij charmant en gastvrij; zijn verjaardagen
waren vrolijke ontmoetingsplaatsen van vrienden en collega's uit alle hoeken van
de universiteit en daarbuiten. Alleen kon zijn onverstoorbaarheid ook wel eens
omslaan in een soort koppigheid, waar niets tegen te beginnen was. De lange relatie
met zijn inmiddels hoogbejaarde leermeester Reichling kreeg een nogal abrupt
einde - wat hij met iets meer tact van zijn kant ook had kunnen voorkomen. En in
de redactie van Lingua ontstonden moeilijkheden toen Simon zijn Functional
Grammar wat al te krachtig wilde bevorderen, met als gevolg dat hij het tijdschrift
verliet. Maar dat waren uitzonderingen: gewoonlijk was hij tolerant en laconiek en
had hij genoeg gevoel voor humor om zichzelf en anderen te relativeren. Toen onze
wegen in het vak zich definitief gescheiden hadden, ook omdat ik me steeds meer
toelegde op de fonologie, die hem weinig interesseerde, en ik hem op een TIN-dag
tegenkwam, keek hij naar beneden en zei op droge toon: ‘Nou ja, in ieder geval
dragen we nog hetzelfde soort schoenen.’
Voor de organisatie en de positie van de taalwetenschap in Nederland heeft Simon
Dik veel verdiensten gehad. De promovendi van nu in Nederland profiteren nog
steeds van een infrastructuur die in die jaren werd opgebouwd, door collega's in
verschillende faculteiten, maar zeker ook door Simon. Dat hij, toen hij al ziek was,
mede voor zijn bestuurlijke activiteiten een koninklijke onderscheiding kreeg was
dan ook terecht. De Nederlandse taalkunde en de opleiding Algemene
Taalwetenschap in Amsterdam hebben veel aan hem te danken, en zijn collega's
en studenten bewaren een warme herinnering aan een actieve en daadkrachtige
man, die zich volledig in dienst stelde van het vakgebied zoals hij het zag en zoals
hij het wilde ontwikkelen.
J.G. KOOIJ
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Simonna Anna Gabriella Charlotta Dubois-De Bruyn
Gent 29 april 1910 - 's-Gravenhage 5 april 2001
Wanneer Simone Dubois vertelde over de tijd dat zij nog Simone de Bruyn was,
klonk er een prelude. Zij werd in 1910 te Gent geboren in een burgerlijk gezin, dat
zij wel vergeleek met het milieu van Suzanne Lilar en Françoise Mallet-Joris. Het
was tweetalig, met het Frans, zeker buitenshuis, als voertaal; het was, dankzij de
ouderlijke voorliefde voor toneel en opera, niet van artisticiteit ontbloot. (De
grootvader van moederszijde was in Antwerpen toneelregisseur geweest.) Het
kenmerkte zich voorts door zijn ongodsdienstigheid, in die jaren nog iets
uitzonderlijks.
De jonge Simone was ‘een zwak meisje’, dat dikwijls de school verzuimde, en
1
dat wellicht na de vroege dood van een jonger zusje werd ontzien. Zij volgde in
Gent het meisjesatheneum, afdeling humaniora, waar zij als enige leerlinge in haar
klas van het religieuze onderricht was vrijgesteld. (Zij zou pas op middelbare leeftijd
de bijbel lezen, die zij maar ‘een akelig, oorlogszuchtig boek’ vond.) Van verdere
studie, voor een meisje destijds toch al niet vanzelfsprekend, werd wegens haar
gezondheidstoestand afgezien: in Brussel, waarheen het gezin in de jaren twintig
verhuisde, kreeg zij een plaats aan de mode-academie, om couture en broderie te
leren ontwerpen. ‘Het lag mij totaal niet, maar ik deed mijn best.’
Een avondcursus stenografie diende het doel dat zij zich inmiddels zelf stelde:
financieel onafhankelijk worden van haar ouders, en niet, betamelijk maar passief,
‘wachten op een man’. Begin jaren dertig trad zij als secretaresse in dienst bij het
Hollandsch Weekblad, een periodiek dat hoofdzakelijk in België gevestigde
Nederlanders bereikte; zij werd allengs ‘de juffrouw’ die administratie en advertenties
beheerde. Jan Greshoff en, later, Adriaan van der Veen waren medewerker van het
blad.
Bij de Duitse inval in 1940 meldde Simone de Bruyn zich als vrijwilligster bij het
Rode Kruis, waarvoor zij in de oorlogsjaren, onder meer bij de eerste hulpverlening
na bombardementen en de ambulancedienst, werkzaam bleef. Dit zijn de slotmaten
van het voorspel: zij is dan een nog jonge vrouw, van begin dertig, die zelfstandig
is, èn zich nuttig maakt, zonder merkbare persoonlijke ambities of een enigszins
omschreven levensdoel; zij is ‘beschikbaar’.
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In de zomer van 1942 ontmoette zij Pierre H. Dubois, toen een beginnend auteur
met voornamelijk poëzie op zijn naam, die in Brussel een bestaan als journalist
trachtte op te bouwen; de kennismaking mondde uit in hun huwelijk op 12 juni 1943.
Eerst de vereiste formaliteiten brachten aan het licht dat de bruidegom zeven jaar
2
jonger was dan de bruid; zij hadden tevoren niet naar elkaars leeftijd gevraagd.
Van meet af aan zag Simone de Bruyn in haar toekomstige echtgenoot iemand
die ‘van nature anders’ was dan de mensen met wie zij omging, volstrekt ‘geen
Hollander’, eerder, net als zijzelf, ‘Frans georiënteerd’; dat Pierre Dubois in Nederland
een bescheiden bekendheid had opgebouwd, wist zij niet, en speelde geen rol: ‘Ik
ben niet op een schrijver, maar op Pierre zelf verliefd geworden.’
Niettemin werd het schrijverschap de rode draad in beider leven. Dubois vatte
zijn arbeid in loondienst (als journalist, enige jaren als redacteur bij uitgeverij
Meulenhoff in Amsterdam, ten slotte van 1952 tot 1980 bij de Haagse krant Het
3
Vaderland) steeds op ‘als middel van bestaan, een basis voor het schrijven’ , en
Simone Dubois zag het als haar opgave dit ‘dubbelleven’ in goede banen te helpen
leiden. Zij nam enkele traditionele rollen op zich: als huisvrouw, als moeder (de
beide zoons werden in 1945 en 1946 geboren), als gastvrouw in een grote kring
van vrienden, kennissen en collega's; daarnaast fungeerde zij als medewerkster of
‘secretaresse’ van haar echtgenoot (zij noemde het zo met lichte zelfspot, en met
licht verwijt aan de werkgever), en daar sloten weer bij aan haar, aanvankelijk
bescheiden, bezigheden als publiciste en vertaalster (van onder anderen Françoise
Sagan), deels om den brode ondernomen, deels omdat het werk haar na aan het
hart lag. Stellig speelde zij deze rollen zonder zich ermee te vereenzelvigen, maar
consciëntieus: zij ‘deed haar best’.
Het was het ensemble van deze rollen (méér dan de som der delen) dat zij volledig
als haar levenstaak zag: haar positie als schrijversvrouw. Deze positie was een
lotsverbondenheid met haar man, en gaf haarzelf de gelegenheid zich als intellectuele
te ontplooien; ze is dan ook allerminst op te vatten als een conventionele vrouwelijke
‘opoffering of onderwerping’. Simone Dubois, die de emancipatie van de vrouw als
‘de belangrijkste ontwikkeling in de [twintigste] eeuw’ beschouwde, vervulde de
taken die op haar weg kwamen met zorg en realiteitszin, zonder zich daarmee weg
te cijferen.
Het moet haar van begin af aan duidelijk geweest zijn dat Pierre Dubois, van plan
‘de zwartste boeken die er bestaan’ te schrijven, een tegen-
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wicht nodig had voor zijn sombere natuur en onpraktische aard: ‘hij had niet alleen
kunnen leven’. Eveneens moet zij al in de eerste gesprekken begrepen hebben dat
zij tweeën met dezelfde filosofische vraag, ‘hoe moet men leven?’, en hetzelfde
verantwoordelijkheidsgevoel op een zelfde beginpunt stonden. Hun lange leven
tezamen werd mede een voortdurende gedachtewisseling en samenwerking, waarvan
Dubois' schrijverschap de spil vormde: ‘Als hij zat te schrijven, deed het me goed.’
Simone Dubois beschouwde het scheppend vermogen als de hoogste menselijke
gave en roeping, die met zorg omringd dient te worden; zelf wenste zij niet als
schrijfster te worden aangeduid: ‘ik heb alleen maar gepubliceerd’. Haar houding
in dezen was, als haar gehele levenshouding, met de woorden van André Gide,
een ‘individualisme serviable’.
Een vergelijkbare voldoening vond zij in later jaren in haar werk voor Belle van
Zuylen, oftewel Isabelle de Charrière (1740-1805). Dat deze Franstalige, Nederlandse
schrijfster thans faam geniet, is voor een groot deel aan de inspanningen van Simone
Dubois te danken. Zij ontdekte, na een suggestie van haar man, een auteur en
persoonlijkheid van formaat, ten onrechte nagenoeg vergeten, die van voren af aan
geïntroduceerd, uitgegeven en bestudeerd moest worden. Vooral door haar
biografische studie Leven op afstand (1969) en de bloemlezing Rebels en
beminnelijk, die zij bezorgde (1971), werd zij een belangrijk grondlegger van de
internationale ‘Belle-studie’, die voerde tot de uitgave van de OEuvres Complètes
(tien delen, 1979-1984), en, als kroon op het werk, van de uitvoerige biografie Zonder
vaandel, die zij samen met Pierre Dubois schreef (1993).
Het is denkbaar dat Simone Dubois in de figuur van Belle van Zuylen allereerst
getroffen werd door de vrouw die de haar toegewezen rol oversteeg, en Pierre
Dubois in eerste instantie door het karakter van haar schrijverschap als zelfexpressie:
zijn opvatting van literatuur, en zijn typering van eigen werk. Dat waren dan
accentverschillen. Voor beiden was ‘Belle’ een eminent vertegenwoordigster van
hun geliefkoosde achttiende eeuw (de eeuw waarin de moderne ongodsdienstigheid,
4
en daarmee het tragische levensgevoel, ontstond, en waarin Frankrijk meer dan
ooit de toon aangaf), een alerte, vitale geest op de grens van Verlichting en
Romantiek, en bovenal iemand die haar vrijheid van denken tegelijk met haar
kunstenaarschap veroverde, als twee kanten van dezelfde moderniteit. Een
geestverwante, die zij ‘over de grens van de tijd’ met spontane en belangeloze
5
‘serviabilité’, en met vriendschap bejegenden. Zij leerden Belle en haar leven
gaandeweg zo grondig kennen, dat zij inderdaad soms over haar
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spraken als over een hartsvriendin, en ongetwijfeld was zij dat voor hen beiden
geworden.
Simone Dubois verrichtte haar onderzoek merendeels na haar zestigste jaar (en
leerde nog op haar tachtigste zich van de computer te bedienen): nadat haar dagtaak
als moeder voorbij was - en het gehele appartement aan de Haagse Thorbeckelaan
als huiselijke boekerij kon worden ingericht. Wie daar, zeker in de jaren rond 1990,
op bezoek kwam, kon merken hoezeer het werk haar - en hen beiden - in beslag
6
nam, en soms als vanzelfsprekend de conversatie overheerste. Tegelijk was duidelijk
dat dit werk als vriendendienst goed samenging met een onverminderde, warme
aandacht voor kinderen en kleinkinderen (die bijvoorbeeld op Franse les konden
rekenen), een druk sociaal leven, en uiteraard de toewijding aan het eigen werk van
haar man. Zo vertelde zij, met gepaste trots, hoe zij hem voor de roman Najaar
(1982) een nieuw personage suggereerde, en daarmee na een impasse weer op
gang hielp.
De verschijning van Zonder vaandel bracht een onverwacht succes, en tal van
eerbewijzen. ‘Tot onze verbazing verschenen wij op ‘Bestsellerlijsten’ en stegen
inmiddels van de 8ste naar de 5de plaats... Wij zetten nog nooit zoveel
7
handtekeningen.’ De Gouden Ganzeveer, de Akademiepenning en het eredoctoraat
van de Utrechtse universiteit benadrukten het belang van de geleverde prestatie,
maar werden door de auteurs hoofdzakelijk in ontvangst genomen als huldeblijken
voor Belle van Zuylen zelf.
Toen deze drukke tijd achter de rug was, trad in het bestaan van Simone Dubois
een onmiskenbare ontspanning in. Zij gaf nog lezingen, en er waren vooreerst
beslommeringen te over (ledigheid kende zij niet, en verdroeg zij niet), maar zij had
een levenswerk voltooid, en de erkenning deed haar deugd. Na verloop van tijd
besloot zij, evenals haar echtgenoot, de verplichtingen te beperken, mede om
gezondheidsredenen, maar in de veronderstelling dat er nog enkele aangename
jaren voor hen waren weggelegd - niet zonder arbeid, want Pierre Dubois werkte
aan zijn laatste roman.
Diens plotseling overlijden, op 24 maart 1999, beëindigde voor Simone Dubois
het zinrijke bestaan getweeën; de tijd die haar nog restte, was niet meer dan een
naspel. Zij droeg zorg voor de literaire nalatenschap, en zette haar sociale leven
naar vermogen voort, moedig en niet zonder de oude allure, maar ondervond
toenemend hinder van fysieke verzwakking, inzonderheid van een oogkwaal die
haar het lezen vrijwel onmogelijk maakte. Tot haar laatste bekommernissen voor
het vertrek naar een bejaardentehuis (dat haar uiteindelijk bespaard is gebleven)
behoorde de bestem-
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ming van het Franse boekenbezit, dat ten slotte een plaats vond in de culturele
vertegenwoordiging van Frankrijk te Gent, haar geboortestad.
‘Men moet zijn best doen’ - deze, altijd met een lachje gebrachte overtuiging was
in haar lange leven onafgebroken haar richtsnoer; men gedenkt Simone Dubois in
haar geest door vast te stellen dat zij haar woorden gestand heeft gedaan, en meer
dan dat.
JACQUES KRUITHOF

Voornaamste geschriften
Simone Dubois, Leven op afstand. Belle van Zuylen 1740-1805. Zaltbommel
1969.
Belle van Zuylen, Rebels en beminnelijk. (Uitgezocht, ingeleid en vertaald door
Simone Dubois.) Amsterdam 1971. Privé-Domein 18.
Simone Dubois, Belle van Zuylen - Confrontatie met Europa. Amsterdam 1972.
Pierre H. Dubois en Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van Zuylen
1740-1805. Een biografie. Amsterdam 1993.

Eindnoten:
1 In de jaren 1999 en 2000 voerde ik verscheidene lange gesprekken met Simone Dubois, waaruit
haar bewoordingen tussen aanhalingstekens afkomstig zijn.
2 Een en ander over deze ontmoeting (waaraan de poëzie niet ontbreekt) in: Pierre H. Dubois,
Retour Amsterdam-Brussel. Amsterdam 1988, p. 9-20.
3 Dubois, ibid., p. 17.
4 ‘Ik heb me altijd Europees gevoeld, nooit Vlaams of Belgisch of Nederlands’, zei Simone Dubois
in een van de bovengenoemde gesprekken; haar stond, welbewust, een historisch Europa voor
ogen, met de Franse cultuur en literatuur nog in het middelpunt. Zie hieromtrent ook het
vraaggesprek in: Paul de Wispelaere, Een Vlaming bekijkt Nederland. Amsterdam-Brussel 1972,
p. 27-35.
5 Zie voor de opvatting van geestverwantschap en bewondering als vorm van vriendschap: Pierre
H. Dubois, Over de grens van de tijd. Amsterdam 1997, passim. Het denkbeeld bepaalde zowel
voor Pierre als Simone Dubois de omgang met oudere literatuur en kunst, en strekte zich
bijvoorbeeld uit tot Diderot, Guardi en Haydn: achttiende-eeuwers.
6 Uitvoeriger over de Belle-studie en het aandeel van Simone Dubois daarin: Lut Missinne, ‘Il faut
bien que mon coeur parle’, in Ons Erfdeel 44 (2001), p. 571-574.
7 Brief van Pierre H. Dubois aan schrijver dezes, 26 maart 1993.
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Antonin van Elslander
Gent 10 september 1921 - Heusden 17 juni 1999
Antonin Henri François van Elslander werd op 10 september in Gent geboren als
zoon van Antoine Victor van Elslander (1896-1971), ‘baskuulmaker’
(weegschaalmaker) en van Denise Leopoldine Thérèse Vandenhende (1898-1970).
Na hem werd nog een zus, Eliane, geboren. Na de lagere school in de ‘Ecole
Moyenne’ doorliep hij in zijn geboortestad verder de klassieke humaniora in het
Koninklijk Atheneum. Hij studeerde vervolgens Germaanse filologie aan de
Rijksuniversiteit (nu: Universiteit) Gent (1938-1942), waar hij op 30 maart 1950
promoveerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte: Germaanse filologie, op een
bekend gebleven, richtinggevende studie over Het refrein in de Nederlanden tot
1600 (bekroond en gepubliceerd door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taalen Letterkunde in 1953). Op 31 januari 1953 behaalde hij eveneens het diploma
van bibliothecaris-bibliograaf.
Van Elslander was een briljant student. Onmiddellijk aansluitend bij zijn studies
werd hij aangesteld als wetenschappelijk assistent NFWO (nu FWO) bij de Centrale
Bibliotheek van de RUG (1942-1943) en als aspirant FWO (1943-1945). Na zijn militaire
dienst (1945-1946) werd hij aangesteld navorser FWO (1946), assistent RUG
(1946-1952), buitengewoon bursaal FWO (1952-1954) en bibliothecaris van de
Centrale Bibliotheek RUG (1955-1957). Van 1948 tot 1953 was hij tevens lector
Nederlands aan de universiteit te Rijsel.
Bij Koninklijk Besluit van 4 december 1957 werd hij als opvolger van zijn vereerde
leermeester Frank Baur benoemd tot docent in de faculteit letteren en wijsbegeerte
van ‘zijn’ Alma Mater, waar hij belast werd met het onderwijs in de Nederlandse
letterkunde en de verklaring van Nederlandse schrijvers. Op 1 januari 1962 werd
hij benoemd tot gewoon hoogleraar, op 1 oktober 1965 werd hij aangesteld tot
titularis van de leerstoel Nederlandse literatuur. Als directeur-diensthoofd van het
Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie en van het Seminarie voor
Middelnederlands en als directeur van het Seminarie voor Bijzondere Methodiek
van de Germaanse talen-Hoger Secundair Onderwijs (Nederlandse letterkunde),
wat hij bleef tot zijn emeritaat op 1 oktober 1986, heeft hij niet alleen verscheidene
generaties studenten Germaanse talen, maar gedurende vele
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jaren ook studenten in de geschiedenis en studenten in de rechten ingewijd in de
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.
Tijdens zijn academische carrière heeft hij ook verschillende bestuurlijke functies
vervuld. Hij was secretaris (1964-1967) en decaan (1968-1969) van zijn faculteit en
zetelde als vertegenwoordiger ervan in de raad van bestuur van 1969 tot 1971.
Tijdens het academiejaar 1979-1980 was hij secretaris van de Academische Raad
van de Universiteit.
Van Elslanders hoogleraarschap was veelzijdig en vruchtbaar. Zijn vroegste
publicaties getuigen vooral van zijn belangstelling voor de retoricale studie. Het is
dan ook mede aan hem te danken dat het door J.A.N. Knuttel reeds in 1910 met
aandrang gevraagde ‘eerherstel’ van de rederijkers een feit is geworden. Getuige
van zijn stimulerende invloed is de ‘Lijst van verhandelingen op het gebied van de
rederijkersstudie in de periode 1960-1980’, samengesteld toen hij zestig werd en
een hulde-aflevering van het Jaarboek van de Gentse rederijkerskamer ‘De Fonteine’
aan hem werd gewijd (Jaarboek 1980-1981, deel II, Opstellen voor A. van Elslander).
De lijst omvat niet minder dan tweehonderd namen. Uit sommige van deze
licentieverhandelingen zijn later publicaties ontstaan, bijvoorbeeld Lucas d'Heeres
Den Hof en boomgaerd der poësien en Edward de Denes Testament Retoricael.
Verscheidene bijdragen zijn opgenomen in het Jaarboek van ‘De Fonteine’, dat
vanaf de eerste aflevering, in 1943, werd geredigeerd door Van Elslander en is
uitgegroeid tot een internationaal gewaardeerd, voor het historisch en filologisch
onderzoek van rederijkersleven en -literatuur uniek en onvervangbaar instrument.
Het werk wordt tot op heden voortgezet door twee van zijn vroegere medewerkers.
De rederijkersstudie is in de academische loopbaan van Van Elslander een vaste
waarde gebleven: ‘als een oude en trouwe vriendin’, zoals hij het zelf formuleerde
in 1970 in een lezing op het vierde Colloquium neerlandicum. Maar daarnaast heeft
zijn belangstelling voor de klassieke filologische methode hem ook algauw op het
spoor gebracht van de historischeteksteditie. Hij publiceerde over fragmenten uit
Maerlants Istory van Troyen, over handschriften van Ruusbroecs Vanden kersten
ghelove en van de laat-zestiende-eeuwse mysticus Pelgrum Pullen, van wiens
Navolginghe Christi hij een editie bezorgde (1958).
Eerder had hij al het Volksboek Vanden X Esels (1946) en Elckerlyc (1952)
uitgegeven. In de keuze uit de ‘opstellen en toespraken van A. van Elslander’ die
in 1986 onder de titel Terugblik werd uitgegeven door zijn mede-
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werkers, zijn nog diverse andere zwaartepunten te zien in het onderzoek van de
hoogleraar. Zijn belangstelling gaat niet alleen uit naar de Nederlandse literatuur
van de Middeleeuwen en de rederijkerstijd, maar ook naar figuren als Huygens en
Bredero, de gezusters Loveling en Cyriel Buysse, August Vermeylen en Karel van
de Woestijne en in het algemeen naar het verleden van zijn vaderstad Gent. In zijn
publicaties zijn vooral de negentiende eeuw en Van Nu en Straks goed
vertegenwoordigd. Reeds als bibliothecaris van de Gentse Universiteitsbibliotheek
was hij onder de indruk gekomen van de daar aanwezige rijke collectie brieven en
documenten, een schat van nog onbewerkt materiaal dat de bouwstenen bevat voor
de geschiedenis van de negentiende-eeuwse literatuur die zo nauw is verbonden
met de Vlaamse Beweging. In september 1947 gaf hij ter vervanging van F. Baur
twee lezingen, respectievelijk over Jan Frans Willems als hoofdman van De Fonteine
en over de betekenis van Willems, Ledeganck en Snellaert. Het is echter pas
decennia later dat hij deze draad zelf weer op zou nemen, toen hij in concreto de
opdracht kreeg om het onderdeel ‘overzicht van de poëzie in Vlaanderen’ te schrijven
voor deel VIII van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden onder
redactie van F. Baur. Het overzicht is er helaas niet gekomen; de aanzet ervan is
beperkt gebleven tot voorstudies over Karel Lodewijk Ledeganck en over de
gezusters Loveling. Voor deze laatsten heeft hij ook aandacht gevraagd door middel
van een voor het moderne publiek toegankelijke bloemlezing.
De voornaamste auteurs van het tijdschrift Van Nu en Straks waren al heel vroeg
in zijn onderzoek en onderwijs aanwezig. Hij heeft ze ook in ontelbare
populariserende lezingen bij een groot publiek bekendgemaakt. Hij was betrokken
bij de editie van het Verzameld Werk van Herman Teirlinck (in samenwerking met
Willem Pée), hij schreef herhaaldelijk over de betekenis van August Vermeylen en
ging in de archieven op zoek naar de omstandigheden waarin Karel van de Woestijne
hoogleraar werd aan de Rijksuniversiteit Gent. Het meest in het oog springend is
zijn verdienste voor de Cyriel Buysse-studie. Toen de anno 1959 nog steeds
controversiele auteur, neef van de gezusters Loveling, met een tentoonstelling werd
gehuldigd op initiatief van de Gentse afdeling van het Willemsfonds, werd een beroep
gedaan op de jonge, nog maar pas aangestelde docent, die zich - nauwgezet
historicus als hij was - grondig over het onderwerp documenteerde. Zijn optreden
op de herdenkingsavond (14 november) werd nog gevolgd door diverse lezingen
op verscheidene plaatsen en resulteerde in een kleine, tweedelige monografie Cyriel
Buysse: uit zijn leven en werk, Ant-
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werpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1960 en 1961 (uitgave van het
Willems-Fonds, nr. 196 a en b). Via de studie van Buysse werd ook de
correspondentie met diens vriend Maurice Maeterlinck ontsloten. De biografisch
opgevatte monografie verscheen op een moment dat van Cyriel Buysse slechts éen
boek in druk beschikbaar was. Dat Cyriel Buysse inmiddels een bredere erkenning
te beurt is gevallen, is ongetwijfeld mede te danken aan de inzet van Van Elslander.
De publicatie, samen met ondergetekende, van het verzameld werk (zeven delen,
1974-1982) vormt hiervan de blijvende bekroning en effende ook het pad voor
verdere wetenschappelijke studie.
Nauw verbonden met zijn universitaire carrière was zijn loopbaan in de academie.
Op 24 oktober 1967 werd Van Elslander geïnstalleerd als lid van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (nu Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde), in opvolging van Maurice Roelants. Hij werd
een trouw en actief lid en zou ook verschillende bestuurlijke functies vervullen: in
1978 werd hij onderbestuurder, in 1979 voorzitter en vanaf 1980 lid van de
bestuurscommissie; van 4 juli 1990 tot 1 augustus 1997 was hij waarnemend vast
secretaris. Hij was verder nog lid van talrijke verenigingen, genootschappen en
commissies en houder van de volgende eretekens en onderscheidingen: Grootofficier
in de Leopoldsorde, Grootofficier in de Kroonorde, Burgerlijk Kruis eerste klasse.
Van Elslander combineerde zijn diverse activiteiten met een druk sociaal leven.
Hij was een onderhoudend verteller, een joviaal en beminnelijk man met zin voor
humor en relativering, een diplomaat in de omgang die een graag geziene gast werd
in een ruime vriendenkring en in verschillende milieus. Een speciale
vriendschappelijke band verbond hem met zijn Utrechtse collega A.L. Sötemann,
met wie hij onder meer zijn liefde voor de Gentse dichter Richard Minne deelde. Hij
overzag niet alleen het brede spectrum van de hele geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde, maar had ook een vrij grondige kennis van de Engelse, Duitse en Franse
literatuur, die in zijn bibliotheek ruim vertegenwoordigd waren. Daarnaast was hij
ook een groot muziekliefhebber en concertbezoeker. Zijn bibliotheek, die hij heeft
gelegateerd aan de Gentse Universiteitsbibliotheek, omvatte niet alleen 13.500
boeken, maar ook enkele duizenden muziektitels (lp's en cd's), die momenteel nog
niet geïnventariseerd zijn.
Van Elslander is vrijwel zijn hele leven lang vrijgezel gebleven - zijn leuze was
‘Ich prijse te houdene met niemand ende met alleman’. Op hoge
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leeftijd (op 22 januari 1999) is hij getrouwd met zijn nicht en vriendin Yolande de
Backer, die hem in zijn laatste levensjaren met grote toewijding heeft verzorgd.
ANNE MARIE MUSSCHOOT

Voornaamste geschriften
Een bibliografie van het werk van Van Elslander uit de periode 1943-1985 is te
vinden in het door zijn medewerkers uitgegeven hulde-album Terugblik. Opstellen
en toespraken van A. van Elslander. Gent 1986, p. 269-281, waar ook een
karakteristiek van het werk en van het onderwijs van de hoogleraar wordt gegeven
(‘Inleiding’, p. 3-6). Voor aanvullingen bij deze bibliografie zie de Jaarboeken van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (vanaf 1969). Een
volledig overzicht hiervan, met een lijst van de in de Academie gehouden lezingen,
in de ‘Bibliografische notitie’ bij het levensbericht door Ada Deprez, in Jaarboek van
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 2000, Gent: KANTL,
2000, p. 146-158.
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Egbertus van Gulik
1
Hoorn 21 juli 1910 - Oegstgeest 8 oktober 1998
Maart 1961 plaatste de gemeente Rotterdam een advertentie in diverse dagbladen
en vaktijdschriften, waarin sollicitanten werden opgeroepen voor de betrekking van
bibliothecaris. Deze zou worden belast met ‘de algehele leiding van de gemeentelijke
bibliotheek en de leeszalen’. Zijn taak omvatte ‘zowel de verantwoordelijkheid voor
een aanzienlijke wetenschappelijke verzameling als de zorg voor de
lectuurvoorziening in brede zin’. De betrekking kwam per 1 september vacant. Op
die datum zou de vertrekkende functionaris, dr. C. Reedijk, in dienst treden van de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag als tweede onderbibliothecaris, met het
vooruitzicht een jaar later aan het hoofd van die instelling te komen staan.
Uiteindelijk kwamen er twee namen terecht op de aanbeveling aan de
gemeenteraad: drs. E. van Gulik en dr. A.W. Willemsen. Tijdens de raadsvergadering
van 13 juli 1961 viel de keuze op eerstgenoemde. Met eenendertig tegen vijf
stemmen versloeg hij zijn concurrent. Willemsen, twintig jaar jonger dan Van Gulik
en sedert 1957 als wetenschappelijk ambtenaar werkzaam in de Koninklijke
Bibliotheek, zou het aldaar aan het eind van de jaren tachtig tot bibliothecaris
brengen. Van Gulik was als wetenschappelijk hoofdambtenaar voor de algemene
geschiedenis verbonden aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
De Rotterdamse Gemeentebibliotheek, een openbare bibliotheek, besteedde
naar verhouding veel aandacht aan wetenschap. Dit was allereerst te danken aan
het beleid van de uit Gent afkomstige prof. dr. W.L. de Vreese, die in 1919 tot
bibliothecaris was benoemd. Aan hem ook was het te danken dat Rotterdam een
centrum van Erasmus-studie werd. Bij zijn aantreden bestond de collectie Erasmiana
uit ruim vijfhonderd werken, voor het merendeel óver Erasmus. Tijdens zijn
bibliothecariaat werden zo'n duizend Erasmiana verworven, waaronder veel eerste
drukken en heel wat zeldzame of nog onbekende Nederlandse postincunabelen.
Zijn opvolgers, de neerlandicus dr. F.K.H. Kossmann (1934-1958) en de classicus
dr. C. Reedijk (1958-1961), werkten in dezelfde richting voort. Een historicus als
drs. E. van Gulik paste wonderwel in deze traditie.
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Egbertus van Gulik werd op 21 juli 1910 geboren in Hoorn, als tweede en laatste
kind van Gerrit van Gulik en Geertje Buis. Hun oudste zoon, Willem, was van 1901.
Het gezin woonde aan het Kerkplein, naast een aardig renaissancepoortje. Hoorn
was in die dagen een kleine provinciestad aan de Zuiderzee. Vader had er een
goede betrekking op kantoor bij K.H. de Jong's Exporthandel, een van de grootste
kaasexporteurs in de stad. Al vroeg raakte Bart bevriend met een drietal jongetjes
uit de buurt. Die vriendschap zou een leven lang standhouden. Op zijn grote broer
was hij zeer gesteld. Getweeën maakten ze dikwijls fietstochten door het West-Friese
land. Bart was een heel goede leerling op de lagere school. In 1922 ging hij dan
ook naar de Rijks-HBS met vijfjarige cursus, de hoogste vorm van voortgezet
onderwijs die in zijn woonplaats beschikbaar was. De school telde circa
honderdtwintig leerlingen, afkomstig uit Hoorn en wijde omgeving. Tot de docenten
behoorden enkele markante figuren.
De leraar wis- en natuurkunde, dr. H.A. Naber (1867-1944), was gegrepen door
de vindingen die de uit Alkmaar afkomstige Cornelis Jacobsz Drebbel omstreeks
1600 deed en die de wetenschap genegeerd had of aan anderen toegeschreven.
Hij zocht eerherstel voor hem, onder meer door proefnemingen met modellen van
een door Drebbel ontwikkelde ‘duikboot’. In de jaren twintig liet hij op school
bovendien een eenpersoonsduikboot bouwen, waarmee in de haven van Hoorn
geregeld tochtjes werden gemaakt. Ook Bart was dan wel onder de toeschouwers.
Tekenleraar was de veelzijdige J.C. Kerkmeijer (1875-1956). Behalve leraar was
hij conservator van het Westfries Museum, oprichter (in 1917) en voorzitter van de
Vereniging ‘Oud-Hoorn’, en tenslotte zelfs ereburger van de stad. Kerkmeijer gaf
aan Bart een exemplaar van de in 1918 verschenen Inventaris van het archief der
stad Hoorn, die de jongen grondig bestudeerde. Samen probeerden ze de daarin
vermelde, maar niet meer bestaande steegjes te lokaliseren.
Een grote slag voor Bart was het overlijden van zijn vader in 1925. Het gezin
verhuisde daarna naar een woning op de Gouw, boven schoenwinkel ‘In de Rooie
Laars’. In 1927, enkele dagen voor Kerstmis, volgde een tweede slag, de zelfgekozen
dood van Willem. Hij was een veelbelovend natuurkundige, die sinds zijn afstuderen
in 1924 bij prof. Keesom in Leiden werkte en eerder, als student, prof. Kamerlingh
Onnes had geassisteerd.
Het was de tekenleraar die Bart van Gulik inspireerde tot de studie geschiedenis.
Daartoe gaf het diploma HBS-B - Bart had gekozen voor de
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exacte richting - dat hij in 1927 behaalde, geen toegang. In Alkmaar nam hij particulier
les in klassieke talen, waarna hij in 1929 met goed gevolg het aanvullend
staatsexamen aflegde. Nu kon hij zich laten inschrijven aan de Rijksuniversiteit te
Leiden.
Moeder en zoon verhuisden naar die stad, waar ze een sober leven leidden. Van
Gulik volgde colleges van de hoogleraren Johan Huizinga (algemene geschiedenis),
H.T. Colenbrander (vaderlandse geschiedenis en staatsinrichting), Albert Verwey
en P.N. van Eyck (Nederlands). Daarnaast besteedde hij aandacht aan vakken als
economische geschiedenis, filosofie en ook wel wat wiskunde. Lid van een
studentenvereniging was hij niet, wel van het in 1872 opgerichte en nog steeds
bestaande letterendispuut Literis Sacrum. Lid worden kon pas na een goed verlopen
hospitium en aan de leden werden hoge eisen gesteld. Op 2 december 1931 werd
Van Gulik geïnaugureerd, samen met enkele medestudenten. Een van hen, de
neerlandica Tonny van Beusekom, zou later zijn vrouw worden. In de loop der tijd
behandelde hij onderwerpen als ‘Staatsleer van Spinoza’, ‘Het politiek-filosofisch
radicalisme, de geschiedenis van een theorie’ en ‘Revolutionaire vormen in de 19de
en 20ste eeuw, n.a.v. Blanqui en Lenin’. Zijn ‘beurten’ waren boeiend en er viel altijd
wel iets te lachen. Gedurende twee jaren maakte hij deel uit van het bestuur, eerst
als quaestor (1934), daarna als praeses (1935).
In 1933, op 12 mei, legde Van Gulik het kandidaatsexamen af, maar het zou nog
heel lang duren voor hij eindelijk was afgestudeerd. Hem speelde parten dat hij
buitengewoon perfectionistisch was. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
was hij nog altijd niet klaar. Na de befaamde rede van prof. Cleveringa op 26
november 1940, waarin hij tegen de ontheffing uit het ambt van zijn joodse collega
E.M. Meijers protesteerde, en de daaropvolgende studentenstaking, werd de
universiteit door de Duitse bezetter gesloten. Na de paasvakantie van 1941 waren
examens en promoties weer toegestaan, een gunst die eind november werd
ingetrokken. Op het nippertje, op 19 november, deed Van Gulik dan toch het
doctoraalexamen. Huizinga raadde hem aan zijn afstudeerscriptie over ‘De kijk van
Jefferson op Europa’ nog wat uit te breiden en te promoveren bij prof. Van Winter
in Groningen. De contacten zijn nog wel gelegd, maar van een promotie is het niet
meer gekomen.
Nu kwam het erop aan werk te vinden. Met Colenbrander en Huizinga besprak hij
de mogelijkheden. Leraar worden was niets voor hem. Wel
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voelde hij iets voor het archiefwezen, maar dat raadden zijn leermeesters hem af.
Een andere mogelijkheid was de bibliotheek. Dr. Jacob ter Meulen, de bibliothecaris
van het Vredespaleis, was in de ‘stille’ tijd ten gevolge van de oorlog begonnen met
een uitvoerige bibliografie van de werken van Hugo de Groot. Hij werd bijgestaan
door zijn vaste medewerkers en door enkele tijdelijke krachten. Een paar maanden
lang is Van Gulik in het Vredespaleis werkzaam geweest. Hier deed hij zijn eerste
ervaringen op met het vak van titelbeschrijven. Wanneer in 1950 de ruim
zevenhonderd pagina's dikke Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius
verschijnt, prijkt zijn naam in het voorwoord tussen die van de medewerkers. In het
voorwoord van het vervolgdeel, Bibliographie des écrits sur Hugo Grotius imprimés
au XVIIe siècle uit 1961, schrijven de samenstellers, Ter Meulen en Diermanse, dat
Van Gulik, ‘alors conservateur à la bibliothèque de l'Université de Leyde, était
toujours disposé à nous aider lorsque nous faisions appel à son concours’.
In de loop van 1942 meldde Van Gulik zich op aanbeveling van Huizinga bij de
Leidse Universiteitsbibliotheek. Daar kwam hij terecht onder de deskundige leiding
van mejuffrouw dr. H.J.A. Ruys. Zij was in 1911 haar carrière in de UB begonnen
als volontair. In hetzelfde jaar nog volgde de benoeming tot chef van het
uitleenbureau en sedert 1918 was zij conservatrice van de gedrukte werken. De
hele catalogus, alfabetisch en systematisch, viel onder haar verantwoordelijkheid.
Van Guliks eerste opdracht was om, met behulp van woordenboek en grammatica,
de Tsjechische boeken aan te pakken. De vooruitzichten waren zodanig, dat hij in
het voorjaar van 1943 Tonny van Beusekom kon trouwen. Drie jaar later, in 1946,
volgde hij mejuffrouw Ruys op als conservator van de gedrukte werken.
Het bibliografisch werk was geknipt voor iemand die zo nauwkeurig en
perfectionistisch was als Van Gulik. Het betekende echter niet dat zijn liefde voor
de geschiedenis verdwenen was. In 1942 was hij lid geworden van de Vereniging
‘Oud-Leiden’ en in 1946 publiceerde hij zelfs een artikel in het Nederlands Archief
voor Kerkgeschiedenis over ‘De Moderne Devotie in Hoorn’. Hierin besteedde hij
aandacht aan het nagenoeg vergeten feit dat in 1385, nog geen jaar na de dood
van Geert Groote, in Hoorn een huis van de broeders des Gemenen Levens tot
stand kwam. Slechts in Deventer en Zwolle bestond al een dergelijke devote
instelling.
Het bibliotheekwerk bleef echter hoofdzaak. Hij werd lid van de Nederlandse
Vereniging van Bibliothecarissen, sectie Wetenschappelijke Biblio-
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theken. Eind jaren veertig was hij in de vereniging actief in de studiecommissie voor
de titelbeschrijving. Juni 1955 werd, in het kader van de lustrumviering van de Leidse
universiteit, een tentoonstelling gehouden in de UB over ‘Leven en werken van
François Haverschmidt (Piet Paaltjens)’, die door Van Gulik was ingericht. Hij had
hiervoor geput uit de literaire nalatenschap van deze negentiende-eeuwse
dominee-dichter, die deel uitmaakt van het bezit van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. (De bibliotheek van de Maatschappij is
ondergebracht in de UB.)
In hetzelfde jaar 1955 viel Van Gulik de eer te beurt te worden uitgenodigd voor
het lidmaatschap van de Historische Kring. De meeste van de negentien leden
werkten aan de Leidse universiteit, veelal als hoogleraar. De Kring was opgericht
in 1942, toen de universiteit gesloten was en er toch behoefte bestond aan contact
op wetenschappelijk niveau. Tijdens de bezetting was voor bijeenkomsten van
twintig personen of meer een schriftelijke ‘Genehmigung’ nodig. Nieuwe leden
werden gekozen na uitvoerige discussie en schriftelijke stemming. Van de leden
werd verwacht geregeld een spreekbeurt te vervullen. Gepensioneerden waren
boventallig; zij hadden ook geen verplichtingen meer. Van Gulik is tot zijn dood lid
gebleven en bezocht de vergaderingen tot in de jaren tachtig. Zeven keer vervulde
hij een spreekbeurt, voor het laatst in 1977.
Zijn eerste optreden in de Kring vond plaats op 9 november 1956 en had een
publicatie van Erasmus tot onderwerp, de Catalogus omnium Erasmi Roterodami
lucubrationum, in april 1523 gedrukt bij Johan Froben te Bazel. Hij kwam het werkje
tegen in het oude magazijn van de UB, toen hij in een verloren kwartiertje op zoek
was naar zestiende-eeuwse boekbanden. Het exemplaar van de UB stuurde Erasmus
ooit met een eigenhandige opdracht op het titelblad aan zijn vriend Johan von
Botzheim, op wiens verzoek hij de Catalogus had geschreven.
Een volgende erkenning van Van Guliks bekwaamheden viel hem in juni 1959
ten deel, toen hij tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde tot gewoon lid werd gekozen.
Voor sommigen moet het een verrassing geweest zijn, dat op 11 september 1959
door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam besloten werd Van Gulik aan te
stellen als ‘conservator eerste klasse bij het Historisch Museum, met de persoonlijke
titel van directeur’.
In 1935 was de collectie van wat destijds Museum van Oudheden heette,
opgeslagen. Twaalf jaar later werd mejuffrouw Petra Beydals als conserva-
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trice aangetrokken om het museum nieuw leven in te blazen. Met heel haar
persoonlijkheid zette zij zich daarvoor in. Het museum was gevestigd in het
zeventiende-eeuwse Schielandshuis, dat pas in de loop van 1958 helemaal
beschikbaar kwam. De restauratie en inrichting waren nog niet geheel voltooid toen
Beydals, inmiddels ruim zevenenzestig jaar oud, tot haar grote spijt per 1 januari
1960 met pensioen werd gestuurd. Ze had zich vooral toegelegd op het inrichten
van stijlkamers en op kunstnijverheid. De nieuw aangetrokken functionaris had
evenwel andere ideeën. Het museum zou in de eerste plaats de opkomst en
ontwikkeling van de stad moeten duidelijk maken, onafhankelijk van de artistieke
waarde van de voorwerpen. De gemeente was daarvan op de hoogte.
Half december kwam de wethouder onder wiens verantwoordelijkheid het museum
viel, Van Gulik thuis in Oegstgeest opzoeken. Zou het wellicht mogelijk zijn
mejuffrouw Beydals nog enige tijd in te schakelen, zodat ze haar werk kon afmaken?
Het gemeentebestuur zou dat waarderen, zo liet hij doorschemeren. Maar Beydals
was iemand die moeilijk met anderen kon samenwerken. Ze zou het haar opvolger
knap lastig kunnen maken. Op 28 december verzocht Van Gulik schriftelijk om zijn
benoeming ongedaan te maken. Nu brak er een moeilijke periode voor hem aan.
Hij had een vrouw en drie opgroeiende kinderen. Door zijn terugtreden is hem echter
ook veel bespaard gebleven.
Per 1 oktober 1960 kreeg Van Gulik een aanstelling bij de Leidse universiteit als
wetenschappelijk hoofdambtenaar voor de algemene geschiedenis. Deze functie
was nieuw gecreëerd, omdat er veel nieuwe werken over geschiedenis verschenen.
Van Gulik werd belast met de bibliografische documentatie: historische publicaties
opsporen en beschrijven.
Lang zouden docenten en studenten niet profiteren van zijn vakkennis, want nog
geen jaar later, op 1 september 1961, begon hij zijn werk als bibliothecaris van de
Gemeentebibliotheek te Rotterdam. Aan zijn activiteiten in de Nederlandse Vereniging
van Bibliothecarissen kwam rond die tijd ook een einde. Als lid van de
Congrescommissie had hij enkele malen het jaarlijkse bibliotheekcongres helpen
organiseren, en van de Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken was hij
penningmeester geweest.
In Rotterdam kwam Van Gulik aan het hoofd van een groot bedrijf: de centrale
bibliotheek, tien bijbibliotheken (filialen), zes jeugdbibliotheken (waarvan één rijdende)
en vier uitleenposten. Met elkaar telden zij bijna 485.000 boekdelen en 46.000 leden,
wat neerkwam om ruim zes procent
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van de bevolking. Rond de honderd personeelsleden waren in dit bedrijf werkzaam.
Hij stond er niet dadelijk alleen voor. De eerste twee maanden was zijn voorganger,
dr. C. Reedijk, nog enkele dagen per week aanwezig om hem in te werken.
In de loop van 1962 boekte Van Gulik zijn eerste successen. Een nieuwe, speciaal
voor dit doel ontworpen bibliobus voor de jeugd werd in gebruik genomen. De oude,
een omgebouwde stadsbus, was na negen jaren trouwe dienst finaal versleten. Op
7 november opende in Hoogvliet de elfde bijbibliotheek haar deuren. Beide projecten
waren nog door Reedijk voorbereid.
Een groot probleem vormde het personeelstekort, waar vrijwel elk bedrijf in die
jaren mee worstelde. Het aantal personeelsleden was achtergebleven bij de enorme
groei die het bibliotheekwerk na de oorlog had doorgemaakt. Een bijna even groot
probleem was het ruimtegebrek in het hoofdgebouw aan de Nieuwemarkt, dat uit
1923 stamde. Geen nieuw probleem overigens. Begin jaren veertig al waren de
eerste uitbreidingsplannen gemaakt en na de oorlog volgde het ene ontwerp na het
andere. Een oplossing leek in zicht toen de gemeenteraad in april 1964 in beginsel
akkoord ging met het plan een zijvleugel van vier verdiepingen aan te bouwen.
Wegens de slechte financiële toestand der gemeente werd in december van hetzelfde
jaar besloten het plan voorlopig niet uit te voeren. Pas in 1983, toen een gloednieuw
gebouw op de Hoogstraat in gebruik kon worden genomen, was het ruimteprobleem
van de baan.
Hoezeer Van Gulik ook verknocht was aan de stad Leiden en omgeving, toch
raakte hij ook in Rotterdam ingeburgerd. Na een jaar dagelijks heen en weer reizen
betrok hij met zijn gezin een woning in een aantrekkelijk gedeelte van de wijk
Kralingen. Al spoedig (november 1961) werd hij uitgenodigd toe te treden tot het
Historisch Genootschap ‘De Maze’, waarvan zo'n tachtig historici, beroepsmensen
en amateurs, lid waren. Het Historisch Genootschap ‘Roterodamum’, dat openstaat
voor iedere geïnteresseerde, deed eveneens algauw een beroep op hem; eerst om
zitting te nemen in de kascommissie (1962), vervolgens om deel te gaan uitmaken
van het bestuur (1963-1972). Hij nam er de plaats in van dr. F.K.H. Kossmann,
gepensioneerd gemeentebibliothecaris, en in 1947 een van de oprichters van
‘Roterodamum’. Kossmann was redacteur geweest van de reeks boeken die het
genootschap had uitgegeven. Tot dan toe waren er twintig verschenen. Tijdens Van
Guliks redacteurschap kwamen er achttien nieuwe delen uit.
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Zelf heeft Van Gulik slechts weinig gepubliceerd. Hij stelde zeer hoge eisen aan
wat hij schreef. Het kon altijd nóg beter, er viel altijd nóg meer te ontdekken over
de onderwerpen waarmee hij zich bezighield. In 1965 verscheen bij de Leidse
uitgeverij E.J. Brill het boekje Een gedenksteen voor Plantijn en Van Raphelingen
te Leiden. De Antwerpse drukker-uitgever Plantijn had in 1583 een bedrijf in Leiden
gevestigd en was vrijwel onmiddellijk academiedrukker geworden. In 1585 droeg
hij de zaak over aan zijn schoonzoon Van Raphelingen, professor in het Hebreeuws
en eerste drukker van het Arabisch in Nederland. In 1619 kwam een einde aan het
bedrijf, dat gevestigd was op de hoek Breestraat/Vrouwensteeg. Nu staat daar de
studentensociëteit Minerva. Op 14 mei 1965 werd in de zijgevel van het eerder dat
jaar geopende nieuwe gebouw van Minerva (het oude was in 1959, naar later bleek
onherstelbaar, door brand geteisterd) een fraaie gevelsteen onthuld ter herinnering
aan Christophorus Plantinus en Franciscus Raphelengius. In de
Universiteitsbibliotheek was een tentoonstelling van de Leidse drukken der ‘Officina
Plantiniana’ ingericht, en drs. E. van Gulik en dr. H.D.L. Vervliet (adjunct-directeur
van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen) spraken over de betekenis van
beide drukkers. Hun teksten zijn te vinden in het eerdergenoemde boekje.
Het onderwerp had Van Gulik al langer beziggehouden. In 1958 nam hij contact
op met dr. L. Voet van het Museum Plantin-Moretus over zijn plan om een bibliografie
van de ‘Officina Plantiniana’ te verzorgen. In 1963 vertelde hij daarover in de
Historische Kring. Jaren later vatte hij het onderwerp weer op. Het monumentale
Leiden University in the Seventeenth Century. An Exchange of Learning, dat in 1975
verscheen ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de universiteit, bevat een
uitgebreide versie van de tekst uit 1965. ‘Drukkers en geleerden. De Leidse Officina
Plantiniana (1583-1619)’ is een degelijk stuk werk, voorzien van een korte Franse
samenvatting. De overige artikelen in het gedenkboek zijn, ten behoeve van de
niet-Nederlandse lezer, in het Frans, Duits of Engels gesteld. Dat van Van Gulik
was te laat klaar om nog te kunnen worden vertaald. Maar nog was hij niet tevreden.
Zijn laatste optreden in het Historische Kring, op 18 februari 1977, droeg de titel:
‘Nog eenmaal drukkers en geleerden in het Douziaanse Leiden. Een noodzakelijk
complement op sprekers bijdrage aan de eeuwfeestbundel’.
In het kader van zijn bibliotheekwerk kwam van publiceren al gauw helemaal niets
meer. De reeks verslagen over de bibliotheek en leeszalen der gemeente Rotterdam,
die jaarlijks door de bibliothecaris werden opge-
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steld en daarna in druk uitkwamen, stopt met het jaar 1963. Het verslag over 1964
bestaat slechts in klad. Pas in 1975, na Van Guliks pensionering, is de draad weer
opgepakt. Wel maakte hij in de jaren zestig deel uit van een kleine commissie die
de Engels-Frans-Duitse Unesco-uitgave Vocabularium Bibliothecarii (1953; tweede
uitgave 1962) bewerkte voor het Nederlandse taalgebied. Het nu viertalige
woordenboek werd onder de titel Bibliotheekterminologie in 1967 uitgegeven door
de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken.
Gedurende zijn Rotterdamse tijd raakte Van Gulik steeds meer in de ban van
Erasmus. In 1969 zou het vijfhonderd jaar geleden zijn dat de grote humanist geboren
werd en in 1960 al kwam het Historisch Genootschap ‘Roterodamum’ met enkele
suggesties voor een herdenking: het beleggen van een congres of het verzorgen
van een tekstkritische uitgave van Erasmus' verzamelde werken. Eerdere edities
van de Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami waren verschenen in Bazel
(1538-1540) en Leiden (1703-1706).
Begin december 1963 kwamen, als gasten van het gemeentebestuur, twaalf
geleerden uit acht Europese landen te Rotterdam bijeen om de basisprincipes voor
de nieuwe Opera omnia vast te leggen. Samen vormden zij de Conseil international
pour l'édition des oeuvres complètes d'Erasme. Natuurlijk bracht het gezelschap
een bezoek aan de Gemeentebibliotheek om er de permanente Erasmus-expositie
te bezichtigen. Vooraf hield de bibliothecaris een korte inleiding over de geschiedenis
van de collectie. De Conseil kwam geregeld bijeen, aanvankelijk jaarlijks, later
minder frequent. Van Gulik heeft er ook deel van uitgemaakt, van 1965 tot eind
1989, toen hij zich wegens gevorderde leeftijd terugtrok.
Zoals te verwachten was, werd voor de nieuwe uitgave intensief gebruik gemaakt
van de Erasmus-collectie in de Gemeentebibliotheek. Het fotografisch atelier maakte
zo nodig microfilms of fotokopieën. Ter ondersteuning van het project begon Van
Gulik in 1964 met het verzamelen van bibliografische informatie over
Erasmus-drukken, verschenen tot aan de uitgave van de vorige Opera omnia in
1703-1706. Het was noodzakelijk om te weten in welke bibliotheken, waar ook ter
wereld, die oude uitgaven bewaard werden. Aanvankelijk was de bedoeling om
alleen de grootste tien Erasmus-collecties in het documentatieapparaat op te nemen,
maar allerlei kleinere verzamelingen bleken ook van belang. Nu kwam aan het licht
dat de Rotterdamse Erasmus-collectie de allergrootste was.
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Het apparaat bewijst uitstekende diensten. In de loop der tijd is het uitgegroeid tot
een systeem waarin gegevens van bijna zeshonderd bibliotheken zijn opgenomen.
Het beslaat nu tweeënveertig half tot geheel gevulde kaartenbakken. Per uitgave
is er een kaartje waarop met nummers de bibliotheken zijn aangegeven die dit werk
bezitten (1 = Gemeentebibliotheek Rotterdam, 583 = Auckland Public Library, New
Zealand). In een enkel geval is er ook een uitgave van na 1706 opgenomen. Plannen
om dit zogenaamde ‘apparaat Van Gulik’ op microfiches te zetten, zijn gestrand.
Meer en meer raakte Van Gulik ook betrokken bij andere Erasmus-activiteiten.
Hij maakte deel uit van het in 1966 ingestelde gemeentelijke Comité
Erasmus-herdenking. In dat kader legde hij het eerste contact met de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die bereid bleek het Erasmus-congres
onder haar auspiciën te nemen. Sinds 1967 had hij zitting in het werkcomité dat een
grote tentoonstelling voorbereidde in Museum Boijmans-Van Beuningen. Als
bestuurslid van ‘Roterodamum’ zocht hij sprekers aan voor het congres dat het
genootschap organiseerde, speciaal voor leden van historische verenigingen uit het
hele land. Het vond plaats op 26 april 1969 en was een doorslaand succes. Circa
zevenhonderdvijftig mensen kwamen ervoor naar de Kleine Zaal van de Doelen.
Een hoogtepunt van het herdenkingsjaar was het driedaagse internationale
congres, gehouden rond de geboortedag van Erasmus (27-29 oktober). Tijdens de
openingsbijeenkomst werd koningin Juliana het eerste exemplaar aangeboden van
de Opera omnia, deel 1-1. Een tweede hoogtepunt was de grote tentoonstelling in
Boijmans (3 oktober - 23 november) over Erasmus en zijn tijd. Veel van de
geëxposeerde boeken waren uit de Gemeentebibliotheek afkomstig en vrijwel alle
handschriften, boeken en documenten in de catalogus werden door de
gemeentebibliothecaris besproken of in verband gebracht met Erasmus. Voor iemand
als Van Gulik is het een enorme prestatie geweest zijn bijdragen op tijd klaar te
krijgen. Daartoe had hij zich verschanst in de commissiekamer van de bibliotheek,
onbereikbaar voor iedereen. Vooral door zijn inspanning is de tweedelige
tentoonstellingscatalogus Erasmus en zijn tijd nog steeds een belangrijke bron van
informatie.
Een van de tentoongestelde documenten in Boijmans (cat. nr. 543) was een
verzendlijst van de bibliotheek van Erasmus, afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek
te Bazel. De lijst werd opgesteld kort na de dood van Erasmus en er komen 413
titels op voor, die zeer verkort zijn weergegeven. Slechts tien werken waren tot dan
toe met zekerheid achterhaald.
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Welke boeken had Erasmus in zijn bibliotheek? Die vraag zou Van Gulik de rest
van zijn leven bezighouden. Heel wat werken wist hij, voortbouwend op een Zwitserse
publicatie, te identificeren en in november 1970 sprak hij erover in de Leidse
Historische Kring. Daarmee oogstte hij grote waardering en bewondering. Er werd
zelfs geapplaudiseerd, wat zeer ongebruikelijk is in de Kring. Hetzelfde onderwerp
behandelde hij enkele maanden later in ‘De Maze’.
Om meer tijd te hebben voor wetenschappelijk werk nu hij nog fit was, trad Van
Gulik per 1 december 1973 af als bibliothecaris. Enkele dagen eerder had hij, zonder
dat daar ruchtbaarheid aan was gegeven, de Wolfert van Borselen-penning
ontvangen, een officiële gemeentelijke onderscheiding. Tot zijn pensionering op 31
juli 1975 bleef hij als parttime-medewerker aan de bibliotheek verbonden, om zich
speciaal bezig te houden met de Erasmus-collectie. Zijn opvolger, de heer P.J.Th.
Schoots, een echte manager, aanvaardde op 1 april 1974 het ambt van bibliothecaris.
Schoots trof een heel wat groter bedrijf aan dan zijn voorganger in 1961. In ruim
twaalf jaar was het aantal bijbibliotheken gestegen van tien tot vijftien, terwijl een
zestiende weldra zou opengaan; in 1970 was er een centrale technische bibliotheek
gekomen en het totale boekenbezit was met meer dan 200.000 gestegen tot 695.000
delen. Bijna twaalf procent van de Rotterdammers, 76.000 mensen, was nu lid van
de bibliotheek. Met de Erasmus-collectie hield Schoots zich niet bezig. Voor dat
werk werd in 1976 een deskundige in dienst genomen.
Zoals overeenkwam met zijn aard, nam Van Gulik op ingetogen wijze afscheid van
bibliotheek en medewerkers. Zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau
was een grote verrassing. De recente heruitgave van een boek ‘bevattende eenige
afbeeldingen der voornaamste hoofdgebouwen en fraaie gezigten in en nabij de
stad Leiden’, met bijschriften door A. Montagne Yz., was een passend geschenk.
Van Gulik en zijn vrouw zouden zeer binnenkort een serviceflat betrekken in
Oegstgeest.
Voor bibliotheekbezoek of het bijwonen van een concert ging hij af en toe terug
naar Rotterdam. Samen met zijn vrouw genoot hij van uitstapjes naar historische
stadjes overal in het land. Samen ook bereisden ze per openbaar vervoer hun geliefd
Italië tot in de verste uithoeken.
De reconstructie van de bibliotheek van Erasmus bleef hem bezighouden. Altijd
viel er nog wel iets te verbeteren of aan te vullen, soms vluchtte hij weg in bijzaken.
Vooral na de dood van zijn vrouw in 1995 vorderde
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het werk slecht. Vrienden zagen het met bezorgdheid aan, want Van Gulik was
inmiddels hoogbejaard.
Bij zijn dood in 1998 was het manuscript vrijwel voltooid. Al jaren bestonden er
contacten met de University of Toronto Press, uitgever van de Collected Works of
Erasmus en van studies die met Erasmus verband houden. Toronto wilde het werk
van Van Gulik graag uitgeven, maar Van Gulik kon de kopij niet uit handen geven.
Eindelijk gaat het er dan toch van komen. In november 2001 heeft een
vertegenwoordiger van de Canadese uitgever het materiaal opgehaald, waarna in
2002 het drukken kan beginnen. Heel jammer dat de auteur zelf het resultaat van
zijn inspanningen niet meer onder ogen zal krijgen, maar ‘de in Erasmus en in de
bronnen van zijn studies geïnteresseerde theologen, filologen en historici in vijf
continenten [zullen] dankbaar kennisnemen van wat voor hen is voorbereid door
2
de hun tevoren onbekende E. van Gulik uit Nederland’.
E. MEELDIJK

Eindnoten:
1 De auteur heeft in de jaren 1975-1976 enkele keren met drs. E. van Gulik gesproken over de
periode dat hij aan de Rotterdamse Gemeentebibliotheek verbonden was. Een neerslag daarvan
is te vinden in: E. Meeldijk, De gemeentebibliotheek te Rotterdam, 1858-1974 (Schiedam 1977).
Zonder de medewerking van zijn drie kinderen zou dit levensbericht niet tot stand zijn gekomen.
Zij putten uit hun geheugen en uit de nagelaten papieren van hun vader en overlegden met
elkaar. De jongste van hen, mevr. drs. M.E. Schram-van Gulik te Wijdenes, schreef lange brieven
om mijn vele vragen te beantwoorden, en verwees naar personen die meer zouden kunnen
vertellen. Dat waren de heer O. Rees te 's-Gravenhage (schoolvriend) en prof. dr. A.E. Cohen
te Oegstgeest (studievriend). Belangwekkende informatie verschaften verder mevr. dr. J.J.M.
van de Roer-Meyers van de Gemeentebibliotheek te Rotterdam, mevr. prof. dr. C.W. Fock te
Leiden en dr. J. Trapman te 's-Gravenhage. Hen allen dank ik hiervoor hartelijk.
In het Gemeentearchief te Rotterdam zijn geraadpleegd: Archief Historisch Genootschap
‘Roterodamum’, inv. nr. 84: ‘Erasmusherdenking’; Archief Historisch Museum Rotterdam, inv.
nr. 80; Verzameling J. Haspers, inv. nr. 287 en 288.
Verder werd informatie gevonden in de volgende kranten, periodieken en seriewerken:
Bibliotheekleven, Handelingen van de gemeenteraad van Rotterdam, Jaarboekje voor geschieden oudheidkunde van Leiden en omstreken, Lectio Certa (personeelsblad van de
Gemeentebibliotheek Rotterdam), Nieuwe Rotterdamse Courant, Nieuwsblad voor de Boekhandel,
De openbare bibliotheek, Rotterdams Jaarboekje, Het Vrije Volk.
2 Aldus prof. dr. A.E. Cohen tijdens de crematieplechtigheid te Leiden, 13 oktober 1998.
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Jan Kees Haalebos
1
Hilversum 12 juli 1942 - Nijmegen 6 maart 2001
In de nacht van 5 op 6 maart 2001 kwam een abrupt einde aan het leven van Jan
Kees Haalebos, sinds 1995 hoogleraar in de Provinciaal-Romeinse Archeologie
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Enkele uren voor zijn overlijden had hij
nog juist de sleutel gevonden tot de ontcijfering van een op het eerste gezicht
raadselachtige tekst op een loden plaatje uit Bodegraven, dat hem door de vinder
ter bestudering was toevertrouwd. De omstandigheden van zijn dood zijn tekenend
voor zijn leven en werken: hij stond open voor ieder die zijn passie voor de Romeinse
geschiedenis van onze streken deelde, amateur of vakgenoot, hij boog zich graag
over een ongewone vondst, die hij dank zij zijn grote belezenheid en ongeëvenaarde
materiaalkennis bijna altijd wist te duiden, en hij werkte harder dan goed voor hem
was.
Geboren in Hilversum bracht hij sinds 1947 zijn jeugd door in het Noord-Hollandse
Heiloo, waar zijn vader aan huis pianoles gaf. Zijn moeder illustreerde kinderboeken;
zij was een dochter van de schrijver Cor Bruijn, vooral bekend van Sil de strandjutter.
Al tijdens zijn verblijf op het Murmellius-Gymnasium in Alkmaar legde Jan Kees
Haalebos een grote belangstelling aan den dag voor de tastbare resten van de
geschiedenis van zijn omgeving. Hij richtte de Vereniging tot Geschiedkundig
Onderzoek van Noord-Holland op en bracht menige dag door met archeologische
verkenningen en waarnemingen. In 1959 verscheen zijn eerste publicatie onder de
titel ‘Enkele vuurstolpen uit Alkmaar en omgeving’ in Westerheem, het orgaan van
het landelijke verband van amateur-archeologen.
In 1962 legde hij met goed gevolg het eindexamen gymnasium-alfa af, waarna
hij zijn militaire dienstplicht vervulde. De avonduren bracht hij door met de lectuur
van onder andere Caesars relaas van de Gallische Oorlog, als voorbereiding op de
studie klassieke talen waarmee hij in 1963 aan de Universiteit van Amsterdam
begon. Hier leerde hij Annigje Westra kennen, met wie hij in 1970 trouwde. Ze
zouden drie dochters krijgen: Chaia, Sanne en Merit.
Een student-assistentschap Grieks verraadt de belangstelling waarmee
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hij zijn studie verrichtte; het resulteerde in een artikel met de titel ‘Themistocles en
Artemis’, dat in 1966 verscheen in het tijdschrift Hermeneus. Hoewel hij na het in
datzelfde jaar cum laude behaalde kandidaatsexamen het accent verlegde naar de
archeologie, mochten de klassieke talen zich later nog altijd in zijn belangstelling
verheugen. Een gedegen kennis van het Latijn achtte hij onontbeerlijk voor een
provinciaal-Romeins archeoloog.
Tijdens de doctoraalfase van zijn studie werd hij als kandidaat-assistent aan het
Albert Egges Van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie (IPP) door de toenmalige
hoogleraar W. Glasbergen belast met de opgraving van het Romeinse castellum
(fort) te Zwammerdam, ten oosten van Alphen aan den Rijn. In 1969-1970 verbleef
hij een jaar aan de universiteit van Bonn, waar hij Latijnse epigrafie studeerde bij
G. Alföldy en provinciaal-Romeinse archeologie bij H. von Petrikovits, terwijl hij
intussen in het Rheinische Landesmuseum de vondsten uit Zwammerdam bewerkte.
In maart 1970 studeerde hij cum laude af, waarna hij de uitwerking van de opgraving
van Zwammerdam als promotieonderzoek voortzette. Hoewel hij kort daarop als
wetenschappelijk medewerker werd aangesteld bij de Katholieke Universiteit
Nijmegen, voltooide hij zijn proefschrift in minder dan drie jaar tijd. De bul werd hem
in maart 1973 uitgereikt - alweer cum laude.
De Duitstalige handelseditie van zijn dissertatie, die in 1977 verscheen onder de
titel Zwammerdam-Nigrum Pullum: Ein Auxiliarkastell am Niedergermanischen
Limes, wordt nog steeds veelvuldig geciteerd. Het is een treffende illustratie van
zijn werkwijze: een compacte beschrijving van de structuur, datering en bezetting
van het fort, gebaseerd op een gedegen analyse van grondsporen en vondsten. De
belangrijkste vondstcategorieën worden integraal gepresenteerd. De talrijke citaten
uit antieke bronnen verraden zijn klassieke achtergrond, het ontbreken van
theoretische verklaringsmodellen zijn inductieve benadering.
Zijn werkwijze sloot goed aan bij die van J.E. Bogaers, de hoogleraar onder wiens
verantwoordelijkheid hij aan het toenmalige Instituut voor Oude Geschiedenis en
Archeologie in Nijmegen kwam te werken. Toch was de begintijd in Nijmegen niet
gemakkelijk. De Amsterdamse bakermat was ver weg, het verzorgen van onderwijs
viel hem zwaar, en Bogaers was een veeleisend man.
Samen stortten ze zich op een lange reeks kleine opgravingen, niet alleen in
Nijmegen - voornamelijk in de legioensvesting op de Hunerberg
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en in de Romeinse stad Ulpia Noviomagus onder het Waterkwartier - maar ook in
Alphen aan den Rijn en Woerden, waar zij jarenlang vergeefs zochten naar de forten
die daar moesten liggen. De opgravingsverslagen verschenen steeds onder hun
beider naam. Deze traditie bleef bestaan tot 1991, toen Bogaers met emeritaat ging.
Als gevolg van eerdere bezuinigingen mocht de leerstoel Provinciaal-Romeinse
Archeologie niet worden herbezet, zodat de wetenschappelijke staf van de afdeling
tot één universitair hoofddocent werd gereduceerd.
In die omstandigheden gaf Haalebos leiding aan de langste en omvangrijkste
opgraving tot dan toe. Achter het voormalige Canisiuscollege op de Hunerberg in
Nijmegen-Oost werd een terrein van 3, 5 ha onderzocht, waar zich de resten
bevonden van een dubbele legioensvesting uit de tijd van Augustus en van het
kampdorp bij de vesting van het Tiende Legioen, die na de Bataafse Opstand van
69-70 na Chr. was aangelegd. Ruim tien jaar lang, van 1987 tot en met 1997, werkte
hij persoonlijk de honderden veldtekeningen uit en inventariseerde hij de vele
tienduizenden vondsten. Bijna jaarlijks verscheen een samenvatting van de
belangrijkste resultaten in het tijdschrift Numaga.
De opgraving achter het Canisiuscollege zou het laatste veldwerkproject in
Nijmegen zijn. In 1989 richtte de gemeente een eigen archeologische dienst op.
Haalebos had het onderzoek van de Romeinse vestingen op de Hunerberg nog
graag voortgezet, maar tot zijn grote teleurstelling was dit niet mogelijk. Daarom
week hij in 1999 uit naar Roemenië, waar hij door middel van geofysisch onderzoek
in enkele weken de plattegrond vastlegde van het castellum van Tihau, ooit de basis
van een Cananefaatse infanterieeenheid. Aangezet door het succes van deze
onderneming vatte hij het plan op om in korte jaarlijkse campagnes verscheidene
andere Roemeense forten op deze wijze te onderzoeken, voordat de te verwachten
intensivering van de landbouw de nog goed bewaarde resten zou aantasten. In
2000 volgde het castellum van Romitá, waar eens Bataafse infanterie gelegerd was.
Dichter bij huis vatte hij het onderzoek van de West-Nederlandse grensforten
weer op, dat door de grote opgraving op de Hunerberg noodgedwongen meer dan
tien jaar was blijven liggen. In 1998 kon hij zowel in Alphen aan den Rijn als in
Woerden de aanwezigheid van de lang gezochte castella eindelijk onomstotelijk
vaststellen. De grote opgravingen die in beide gemeenten als gevolg van de
herinrichting van het centrum op stapel stonden, vormden een pleister op de
Nijmeegse wonde.
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Inmiddels was Haalebos tot hoogleraar benoemd. Vanaf 1995 bekleedde hij een
zogenaamde profileringsleerstoel, die in 2000 in een gewone leerstoel werd omgezet.
Op 7 februari 1997 sprak hij zijn inaugurele rede uit, onder de titel Ars cretaria:
Nijmegen en La Graufesenque.
In 1999 en 2000 wist hij zich te omringen met vier promovendi, die ieder een deel
van de uitwerking van de opgraving in Nijmegen-Oost op zich namen. Voor de
gehele wetenschappelijke analyse had hij tien jaar uitgetrokken, waarbij hij zelf
onder meer een monografie over de grote legioensvesting uit de tijd van Augustus
voor zijn rekening zou nemen.
Ieder ander zou aan al dit werk de handen meer dan vol hebben gehad, maar
Haalebos nam nog meer verplichtingen op zich. Hij ontfermde zich over vier
buitenpromovendi; had zich opgeworpen als redacteur en belangrijkste auteur van
het hoofdstuk ‘Prehistorie en Romeinse tijd’ van de stadsgeschiedenis die ter
gelegenheid van het negentienhonderdjarig bestaan van Nijmegen wordt geschreven;
was onder meer voorzitter van de Rei Cretariae Romanae Fautores, een
internationaal verband van aardewerkdeskundigen, lid van de redactieraad van het
tijdschrift Westerheem, redacteur van het Jaarboek Numaga en voorzitter van de
Gelderse Archeologische Stichting.
Deze dadendrang was niet zozeer het gevolg van een overmatige ambitie als wel
van een warm hart, niet alleen voor zijn vak, maar ook voor zijn medemens. Geen
amateur-archeoloog klopte vergeefs bij hem aan; zijn kamer op de universiteit en
zijn studeerkamer thuis puilden uit van de vondsten die hij graag nader wilde bekijken.
Hij spande zich tot het uiterste in om mensen in wie hij iets zag, een behoorlijke
betrekking te bezorgen. En enkele dagen voor zijn dood had hij nog twee jonge
Roemeense archeologen naar Nederland gehaald, om hier drie maanden
werkervaring op te doen; hij had niet alleen werk en onderdak voor hen geregeld,
maar zich tevens persoonlijk garant gesteld voor hun verblijf. Hij wond zich niet snel
op, en als hij eens een aanvaring met iemand had, was hij doorgaans degene die
daar het meeste onder leed. Hij was afkerig van uiterlijk vertoon, van hiërarchie en
van bureaucratie, en schepte er genoegen in om zaken op een andere manier te
‘regelen’ dan via de officiële weg.
Zijn grootste fout was dat hij geen nee kon zeggen. Hij haalde zich veel te veel
op de hals - omdat hij meende dat hij dat aan zijn positie als hoogleraar verplicht
was, omdat hij er iemand anders een dienst mee bewees, of eenvoudigweg omdat
hij het zo leuk vond dat hij het niet kon laten. Deze ‘frohe Tatendrang’ en het
hardnekkig negeren van de symp-
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tomen van een vaataandoening zijn hem uiteindelijk noodlottig geworden.
M. POLAK

Voornaamste geschriften
Een door Haalebos zelf opgesteld overzicht van zijn belangrijkste publicaties is te
vinden in Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 37 (2001), p. 11-16. Daarin
ontbreken drie artikelen die bij zijn overlijden reeds voltooid waren:
‘Eine severische Bauinschrift aus Alphen aan den Rijn-Albaniana’, in: M.
Lodewijckx (ed.), Belgian Archaeology in a European Setting, I. Leuven 2001
(Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 12), p. 41-47.
‘Traian und die Hilfstruppen am Niederrhein: Ein Militärdiplom des Jahres 98
n. Chr. aus Elst in der Over-Betuwe (Niederlande)’, Saalburg-Jahrbuch 50
(2000), p. 31-72.
‘Die früheste Belegung des Hunerberges in Nijmegen, in: P.W.M. Freeman et
al. (ed.), Limes XVIII, Proceedings of the XVIIIth International Congress of
Roman Frontier Studies held in Amman, Jordan (September 2000). Oxford
2002 (BAR International Series), in druk.
De beschrijving en interpretatie van de loden plaat uit Bodegraven zal worden
aangeboden aan de redactie van Westerheem.

Eindnoten:
1 Met medewerking van A.K. Haalebos-Westra, T.A.S.M. Panhuysen en M.D. de Weerd.
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Gezinus Evert Meuleman
Hoogersmilde 8 juli 1925 - Amsterdam 20 april 1998
G.E. Meuleman is opgegroeid in de gereformeerde pastorie te Den Ham (Overijssel).
Hij heeft theologie gestudeerd, eerst aan de Theologische Hogeschool der
Gereformeerde Kerken te Kampen en later aan de Faculteit der Godgeleerdheid
van de Vrije Universiteit. Zijn leermeester was G.C. Berkouwer, de gereformeerde
dogmaticus die na de Tweede Wereldoorlog sterk heeft bijgedragen aan een meer
open en oecumenische instelling in grote delen van de Gereformeerde Kerken.
Berkouwer heeft drie boeken over de rooms-katholieke theologie gepubliceerd. Het
eerste, uit 1948, was antithetisch; de twee andere zijn meer dialogisch ingesteld en
tot stand gekomen tijdens en na het Tweede Vaticaanse Concilie waar hij als
waarnemer was uitgenodigd. Twee van de grote disputen tussen Rome en
Reformatie (zoals dat heette) waren de relatie tussen de bijbel en de traditie (met
name rond het leergezag van de kerk) en de verhouding tussen natuur, bovennatuur
en genade. Deze laatste kwestie heeft Meuleman later beziggehouden; over de
eerste handelt zijn dissertatie: De ontwikkeling van het dogma in de
Rooms-Katholieke theologie (1951), die hij op vijfentwintigjarige leeftijd cum laude
verdedigde. In deze studie behandelde hij tegen een breed geschetste historische
achtergrond de Tübinger School en het denken van Newman (dat hem altijd is blijven
boeien), kerkelijke uitspraken erover en de visies van denkers uit de ‘théologie
nouvelle’. Tegen de theologische richting die kerkrechtelijk gezien de sterkste positie
inneemt (de ‘dialectische’) brengt Meuleman de volgende stelling in: ‘De dialectische
theorieën hangen alle samen met een intellectualistische opvatting van de openbaring
en worden gekenmerkt door overschatting van de kracht van het menselijke denken’.
Dit verzet tegen een overschatting van de kracht van het menselijke denken is een
rode draad in zijn denken. Jarenlang is Meuleman een vraagbaak gebleven voor
kennis van de katholieke fundamentaal-theologie, zoals ook uitkomt in lemma's als
‘analogia entis’ in de Christelijke Encyclopedie en in een min of meer populair
geschrift als ‘De Encycliek ‘Humani Generis’’ (1952).
Na zijn promotie werd Meuleman predikant in Vijfhuizen (4 november 1951 - 26
augustus 1956). Daarnaast was hij enige tijd assistent van Berkouwer, maar al vanaf
september 1954 werd hij hoogleraar dogmatiek
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aan de Faculté Libre de Théologie Protestante te Aix-en-Provence, aanvankelijk
naast zijn predikantschap en daarna als voltijdse functie. Deze faculteit behoort tot
de Église Reformée Évangelique, die in die periode te maken kreeg met studenten
die de volwassendoop voorstonden, terwijl de kerk de kinderdoop leerde. Zo raakte
Meuleman betrokken bij de discussies over ontwikkelingen in de protestantse
theologie en bijgevolg over de aard van het schriftgezag. Zijn betrokkenheid bij deze
Franse protestantse kerk resulteerde in opstellen over kerkleer, kinderdoop en
andere dogmatische onderwerpen in het tijdschrift Études évangéliques. In de
Nederlandse kerkelijke pers schetste hij in een twintigtal artikelen de ontwikkelingen
in het Franse protestantisme.
Per 19 juni 1959 werd Meuleman aan de Vrije Universiteit benoemd tot hoogleraar
in de godsdienstwijsbegeerte, de symboliek, apologetiek en encyclopedie der
godgeleerdheid. Deze leerstoel was nieuw voor de Vrije Universiteit, die in deze
periode iets meer middelen verkreeg. Abraham Kuyper had naast zijn vele boeken,
die oorspronkelijk in afleveringen in de krant De Standaard en het weekblad De
Heraut waren verschenen, één omvangrijk, driedelig werk geschreven, de
Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, waaruit Meuleman de studenten
aanvankelijk bij zijn colleges encyclopedie partes liet bestuderen. Herman Bavinck,
die Kuyper was opgevolgd toen deze in 1901 minister-president werd, had in Kampen
een magistrale Gereformeerde Dogmatiek geschreven, maar heeft in zijn periode
aan de VU vooral aandacht geschonken aan naburige vakgebieden. Zijn meer
wijsgerige opstellen zijn gebundeld in Wijsbegeerte der openbaring. Voor de Vrije
Universiteit, gesticht in 1880, was de godsdienstwijsbegeerte dus niet nieuw, maar
de wenselijkheid van een afzonderlijke leerstoel werd sterk gevoeld. Meuleman,
dan bijna vierendertig jaar oud, was gespecialiseerd in wat in de katholieke traditie
de fundamentaal-theologie wordt genoemd en heeft zijn inaugurele rede dan ook
over een thema uit dat vakgebied gehouden: ‘Maurice Blondel en de apologetiek’.
Blondel probeerde in zijn geschriften te laten zien dat het menselijke bestaan
noodzakelijk met een volmaakt doel, en zo met God, is verbonden. Meuleman voelde
veel sympathie voor de apologetiek, maar meende dat Blondel dacht ‘zijn tijdgenoten
door redenering verder te kunnen leiden dan wij voor mogelijk houden’. Wat wel
kan, is mensen over bepaalde drempels heen helpen die voor ongelovigen
belemmeringen op de weg naar het geloof zijn. Enkele jaren later publiceerde
Meuleman een artikel over ‘De apologetische methode van Pascal’, waarin hij veel
nadruk legt op de rede-
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nen van het hart die door de rede niet geheel worden doorgrond.
De theologische studie was tot ongeveer 1970 in twee delen gesplitst, een gedeelte
dat op het predikantschap voorbereidde en eventueel daarna een doctoraalexamen
dat nergens toe diende dan tot verdere bekwaming in een van de theologische
vakken en dat toegang gaf tot de promotie. In de kandidaatsfase gaf Meuleman
encyclopedie en symboliek; in 1965 nam H.M. Kuitert de symboliek over. Vanaf het
midden van de jaren zestig werd in de kandidaatsfase het college
godsdienstwijsbegeerte ingevoerd, waarin Meuleman de geschiedenis van de
wijsbegeerte behandelde met een sterke toespitsing op thema's die voor de theologie
van belang waren. Daarnaast verzorgde Meuleman het college
godsdienstwijsbegeerte in de doctoraalfase, dat door hoofd- en bijvakstudenten
werd gevolgd. Aan het begin van de jaren zeventig werd aan zijn leeropdracht het
college geschiedenis van de wijsbegeerte voor studenten in de theologie toegevoegd,
dat van toen af aan net als encyclopedie door zijn leerlingen is gegeven.
Vooral de doctoraalcolleges en de omgang met studenten die zich in zijn vakken
specialiseerden hadden zijn hart. Om zichzelf in de godsdienstwijsbegeerte te
bekwamen volgde hij gedurende zijn hele loopbaan de geschiedenis der westerse
wijsbegeerte. Hij moet bij Plato en Aristoteles zijn begonnen. Uitvoerig heeft hij Kant
en Hegel behandeld. In het academisch jaar 1966-1967 was hij toe aan Karl Marx
- een zeer actueel onderwerp in die tijd -, waarna een jaar over Nietzsche en
Kierkegaard volgde. Vooral de fenomenologie en de hermeneutische filosofie hebben
hem intensief beziggehouden. Na een meer algemene inleiding behandelde hij twee
jaar lang het denken van Martin Heidegger: de studenten met de boeken open en
de leermeester die hen (ons) van bladzijde naar bladzijde leidde, de verbanden liet
zien en zo studenten leerde zich lastige teksten eigen te maken en hoe door
na-te-denken zelf te denken. Daarna volgden twee jaren over theologen die zich
het denken van Heidegger hadden eigen gemaakt en zijn inzichten gebruikten om
theologische problemen inzake taal, hermeneutiek en het zijn van God te
verhelderen. In navolgende jaren besteedde hij veel aandacht aan de analytische
(godsdienst)wijsbegeerte en het proces-denken.
Een aantal van Meulemans liefhebberijen leidde tot dissertaties van leerlingen.
L. Oranje promoveerde in 1968 op een studie over God en wereld bij Schleiermacher,
H.M. Vroom in 1978 op een dissertatie over het schriftberoep als criterium voor de
theologie als wetenschap, J.J. van Es in 1979 op een studie over het gebruik van
metaforen in het spreken

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

98
over God, en W. Stoker in 1980 over de natuurlijke theologie in de tijd van de
Verlichting. De huidige dogmaticus van de Universiteit van Pretoria, C.J. Wethmar,
promoveerde in 1977 op een studie over dogmaontwikkeling en verstaanshorizon,
die onder Berkouwer was voorbereid, maar door diens ziekte uiteindelijk is afgerond
onder leiding van Meuleman, die ook als promotor optrad. De laatste leerling van
Meuleman was R.F. Smit, die in 1997 promoveerde op een dissertatie over
transcendentie en de zinvraag bij Wilhelm Weischedel, onder
medeverantwoordelijkheid van ondergetekende. Zijn leerlingen zijn sterk door zijn
manier van denken en zijn zorgvuldige, denkende omgang met wijsgerige teksten
beïnvloed.
In zijn lezingen van wijsgerige teksten ging het hem erom de teksten te begrijpen
en meer inzicht te verkrijgen. Zoals hij mij in 1979 eens vertelde, heeft hij nooit een
artikel geschreven dat hem niet gevraagd was. Zijn publicaties lagen aanvankelijk
op het gebied van de apologetiek en de verhouding Rome-Reformatie, waarover
hij een instructieve bijdrage leverde in een bundel die na afsluiting van het Tweede
Vaticaanse Concilie verscheen, waarin hij het accentverschil tussen beide tradities
typeerde met de katholieke oppositie natuur-genade en de protestantse
zonde-genade. Enkele publicaties kwamen uit colleges voort, zoals over ‘Troeltsch
en het historisme’ en ‘geloof en geschiedenis’ (1971). De plaats van
godsdienstwijsbegeerte en theologie aan de universiteit heeft Meuleman altijd
beziggehouden. De laatste twintig jaar van zijn leven heeft hij aan een omvangrijk
project over de opvattingen over de wetenschappelijkheid van de theologie gewerkt.
Dit resulteerde in een groot aantal voorstudies, waarvan hij er slechts twee
publiceerde, waaronder zijn diesrede uit 1982, ‘De Godgeleerdheid volgens de wet
op het Hoger Onderwijs van 1876’. Lang werkte Meuleman aan een monografie
over de Leidse modernistische theoloog J.H. Scholten, die hij echter niet heeft
kunnen voltooien.
Meuleman stond bekend om zijn scherpzinnigheid en zijn slimheid. Eén van de
meest cruciale momenten voor degene die een lezing of gastcollege aan de faculteit
gaf, was na de pauze de vraag van Meuleman, die steevast iets niet begreep, de
tijd nam om uit te leggen wat hij niet begreep en waarom hij het graag wilde begrijpen
omdat hij, als hij dit punt niet begreep, eigenlijk het hele betoog van de spreker niet
goed kon volgen. Aan de hand van een onderdeel dat hij echt niet begreep rolde
hij, scherpzinnig als hij was, het hele betoog op, zich duizend keer verontschuldigend
dat het natuurlijk geheel aan hem lag dat hij het niet begreep. De spreker
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moest meestal erkennen dat hij er nog eens goed over moest nadenken. Zijn slimheid
was ook een sterk wapen in bestuurszaken. Meuleman was enige malen decaan
van de theologische en eenmaal van de filosofische faculteit. In de roerige jaren
zeventig met hun betogingen en bezettingen van gebouwen door studenten was hij
gedurende negen jaren vice-rector en als zodanig nauw betrokken bij het overleg
met de vertegenwoordigers van studentenorganisaties. Zijn kracht lag erin dat hij
niet alleen slim was maar ook belangstelling voor studenten had en bovendien
allerlei heilige huisjes niet helemaal serieus nam, om niet te zeggen: helemaal niet
serieus nam. Daardoor kon hij vaak relativeren en compromissen bereiken.
In deze periode heeft Meuleman vanaf 1974 deel uitgemaakt van de ‘Commissie
van Advies en Coördinatie ten dienste van de culturele betrekkingen tussen
Nederland en Zuid-Afrika’. De beraadslagingen in deze commissie werden uiteraard
sterk door de apartheid en de Nederlandse afwijzing daarvan bepaald. In augustus
1975 maakte Meuleman deel uit van een delegatie die een bezoek bracht aan
Zuid-Afrika, met als instructie van de staatssecretaris mr. L.J. Brinkhorst om de
besprekingen met de Zuid-Afrikaanse commissie van advies te voeren ‘met
inachtneming van de wens om met het Cultureel verdrag de dialoog tussen beide
landen gaande te houden en het waar mogelijk dienstbaar te maken aan het geven
van uiting aan de opvattingen van de Nederlandse regering over de
apartheidspolitiek’. Meuleman kwam niet vrolijk terug, maar de commissie achtte
verdere dialoog toen nog zinvol. Enige tijd later is het cultureel akkoord beëindigd.
Op 1 juli 1990 ging Meuleman met emeritaat. Hem is een bundel opstellen
aangeboden onder de titel Cultuur als partner van de theologie. Opstellen over de
relatie tussen cultuur, theologie en godsdienstwijsbegeerte (Kampen 1990), waarin
niet alleen Nederlandse collega's en leerlingen een opstel hebben geschreven maar
ook enkele collega's met wie hij via de World Alliance of Reformed Churches goede
relaties had opgebouwd. In deze bundel is een bibliografie van Meulemans
publicaties opgenomen.
De jaren door is Meuleman sterk op de kerk betrokken geweest. Hij was lange
tijd lid en voorzitter van het gereformeerde deputaatschap voor het onderhouden
van de buitenlandse oecumenische contacten. In die functie heeft hij veel kerken
in het buitenland bezocht. Dierbaar was hem zijn twintigjarig lidmaatschap van de
European Area Committee (E.A.C., tot 1987) van de World Alliance of Reformed
Churches (W.A.R.C.) en gedurende een periode van ongeveer zeven jaar ook van
de Executive Commit-
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tee van de W.A.R.C. Hier heeft hij langdurige vriendschappen gesloten en een
gemeenschap over nationale grenzen heen meegemaakt. De E.A.C. was, en is, een
commissie van twintig mensen die uit verschillende Europese lidkerken van de
W.A.R.C. afkomstig zijn. Vóór de val van het IJzeren Gordijn in 1989 was de oecumene
voor theologen in communistische landen de enige mogelijkheid om in contact te
komen met mensen uit het Westen. In die jaren was het onderhouden van deze
contacten de belangrijkste functie van de E.A.C. Als deze commissie in Oost-Europa
samenkwam, werden de bijeenkomsten door een ruime kring van mensen
bijgewoond. Er werd gerapporteerd over de situatie van de diverse landskerken soms door middel van letterlijk voorgelezen teksten die door een communistische
staatssecretaris voor godsdienstzaken waren goedgekeurd - en gesproken over
zaken van wederzijds belang. Zo werden in de bijeenkomst te Brno in Moravië in
1984 besprekingen gewijd aan de mensenrechten en aan de manier waarop de
uitleg en toepassing van de bijbel aan een aantal veranderingen onderhevig is. Als
geëngageerd lid en gedurende één zittingsperiode als voorzitter heeft Meuleman
daarin een belangrijke rol vervuld.
Uit de geciteerde stelling bij zijn proefschrift is direct al duidelijk dat Meuleman
niet geloofde in uitgewerkte theorieën over God en mens, noch in welomschreven
blauwdrukken voor de perfecte samenleving. Aan elk denken over God komt alleen
een einde als men het in vertrouwen opgeeft om alles te willen weten. Er is meer
dan redenatie; we moeten drempels over om de dingen echt te leren zien. Voor
levensovertuiging is de rede niet genoeg, want mensen worden op een dieper niveau
aangesproken. Voor de apologetiek betekent dit dat ze geen bewijzen moet proberen
te leveren, want dan verduistert ze het zicht op de aard van geloof; apologetiek is
toeleiding, geen bewijs. Voor de theologie betekent dit dat ze haar bestaansgrond
niet in empirisch traceerbare ervaringen vindt, maar altijd met haar oorsprong in de
Schrift en met geloofsleven verbonden blijft. Voor de godsdienstwijsbegeerte heeft
dit als implicatie dat ze niet neutraal kan zijn; zij voert het gesprek tussen theologie
en het denken in de cultuur. Tenslotte, voor de geloofszekerheid betekent het dat
die zekerheid op een diep niveau ligt. Vanuit deze zekerheid is het mogelijk om zich
niet voor het vragen en doordenken af te sluiten en genoegen te nemen met tastende
antwoorden die altijd voor verbetering vatbaar blijven. Voor Meuleman was het even
onbegrijpelijk dat sommige mensen zulke stellige opvattingen over geloofszaken
hebben als dat anderen aan geloof geheel voorbij kunnen gaan.
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Enkele jaren na zijn emeritaat op 1 juli 1990 is Meuleman ziek geworden. Met
tussenpozen kwam de ziekte terug. Hij heeft zijn boek niet kunnen afmaken en is
op 20 april 1998 te Amsterdam overleden en vanuit de Oude Kerk begraven.
HENK VROOM

Voornaamste geschriften
De ontwikkeling van het dogma in de rooms-katholieke theologie. (Diss.)
Kampen 1951.
Maurice Blondel en de apologetiek. (Inaugurele oratie.) Kampen 1959.
‘De apologetische methode van Pascal’, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift
64 (1964), p. 2-32.
‘De correlatie van geloof en openbaring bij G.C. Berkouwer’, in Gereformeerd
Theologisch Tijdschrift 65 (1965), p. 209-216.
‘Natuur en genade’, in: H. Berkhof e.a., Protestantse Verkenningen na
‘Vaticanum II’. 's-Gravenhage 1967, p. 65-88.
‘Schleiermacher en de apologie van het christelijk geloof’, in Septuagesimo
Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof. dr G.C. Berkouwer.
Kampen 1973, p. 152-180.
‘De wijsbegeerte van de godsdienst in de theologische faculteit’, Rondom het
Woord 16 (1974), p. 81-103.
‘Herleving van de natuurlijke theologie in Amerika’, in Gereformeerd Theologisch
Tijdschrift 74 (1974), p. 49-71.
De Godgeleerdheid volgens de wet op het Hoger Onderwijs 1876. Amsterdam
1982, diesrede Vrije Universiteit.
‘De theologie als habitus en doctrina volgens enkele vertegenwoordigers der
oudprotestantse orthodoxie’, in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 84 (1984),
p. 221-247.
‘Het begrip secularisatie’, in: G. Dekker en K.U. Gäbler (red.), Secularisatie in
theologisch perspektief. Kampen [1988], p. 16-30.
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Hugo Pos
Paramaribo 28 november 1913 - Amsterdam 11 november 2000
1.
Ik heb nooit iemand gekend die zo'n merkwaardige verhouding had tot het
verschijnsel ‘tijd’ als Hugo Pos. Hij had de laatste twintig jaren van zijn leven de
godganse dag de tijd om te doen en laten wat hij wilde, maar hij schreef of de duivel
hem op de hielen zat. Hij heeft lang moeten wachten voordat hij zich de nestor van
de Surinaamse literatuur mocht noemen, want Albert Helman reeg de jaren aaneen
en wist van geen wijken. Hugo Pos schreef stug door, al was geduld nooit zijn
sterkste karaktertrek geweest. 's Ochtends om kwart voor acht belde hij me eens
uit mijn bed, ik wreef het slaapzand uit mijn ogen en vroeg me af hoe ik op dat uur
iets zinnigs over Joséphine de Beauharnais kon zeggen - want hij was met het
onderwerp bezig en dus bestond het niet dat iemand iets anders aan zijn hoofd kon
hebben. Mijn verbazing over zijn verhouding tot de tijd nam in de laatste twee jaren
‘ongewisse tijd’ alleen maar toe. Eind 1998 lag hij in het VU-ziekenhuis met een
tumor achter de maagstreek; zijn ziekenhuisbed leek zijn allerlaatste sponde te
worden. Hij had aanvankelijk wat teleurgesteld geleken dat dat lichaam niet meer
mee wilde met zijn geest, maar er uiteindelijk vrede mee gehad. Enkele dagen vóór
Kerstmis besloot hij dat alle medicatie moest worden stopgezet, alle infuusslangen
moesten eruit, dit was het dan geweest. Maar hij herrees op wonderbaarlijke wijze,
zat enkele weken later weer op de fiets, bezocht opnieuw het schrijverstennistoernooi
en stond voor dag en dauw op om mensen uit hun bed te bellen. Zijn relatie met de
tijd had hij weer in zijn eigen voordeel weten te beslechten. Game and set Mister
Pos.

2.
Hugo Pos was de tweede zoon van Coenraad Simon Pos, een vooraanstaand
Surinaams praktizijn (een lokaal opgeleid advocaat) en kantonrechter. Zijn moeder
Abigaël Morpurgo, stamde uit een in Suriname bekend joods drukkersgeslacht. Al
was zijn grootvader van vaderszijde orthodox joods en zijn vader jarenlang voorzitter
van de Kerkeraad van de Joodse Gemeente, Hugo kreeg een liberale opvoeding.
Hij volgde de Conradischool en ging op zijn achtste naar de Hendrik-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

103
school, de neutrale MULO. Op veertienjarige leeftijd maakte hij de oversteek naar
Nederland. Hij doorliep in Alkmaar het gymnasium, stortte zich vervolgens in het
Leidse studentenleven om tussen hijsen en rokkenjagen door zijn rechtenstudie te
doen, met een onderbreking van enkele maanden toen hij in Parijs colleges volgde
in vergelijkend recht.
Bij de capitulatie van Nederland na de Duitse inval in 1940 probeerde Pos direct
weg te komen. De tweede poging slaagde: via Finland, Rusland en Japan reisde
hij naar Californië, Canada en Engeland, waar hij dienst nam als soldaat bij de
Prinses Irene-brigade. Vervolgens meldde hij zich als kanonnier bij de koopvaardij;
zijn schip werd getorpedeerd, maar hij overleefde het avontuur. Hij keerde terug in
Suriname waar hij een officiersopleiding kreeg en secretaris werd van de Commissie
voor de Schutterijen.
In 1943 trad hij in dienst als bestuursambtenaar van de Netherlands Civil
Administration (NICA), die de Amerikanen bijstand bood bij de bevrijding van
Indonesië. Na de oorlog werd hij als kapitein en auditeurmilitair gedetacheerd in
Timor. Kort daarna werd hij belast met het onderzoek naar de oorlogsmisdaden van
de Japanners in het neutrale Portugees-Timor. In Tokio en Yokohama werkte hij
als aanklager bij het Internationale Hof voor ‘minor war crimes’.
In 1948 keerde Pos naar Nederland terug. Hij werkte korte tijd voor de Nederlandse
Bank, de KLM en als advocaat, maar zocht in 1950 opnieuw zijn geboorteland op,
nu als ‘ambtenaar ter beschikking’ belast met rechtspraak. Hij werd rechter en in
1960 procureur-generaal.
Al kort na zijn aankomst in Suriname werd hij voorzitter van het toneelgenootschap
Thalia. Van 1961 tot 1965 was hij lid van de Culturele Adviesraad voor het Koninkrijk.
Hij maakte deel uit van de redactie van Vox Guyanae en publiceerde onder de naam
Ernesto Albín in het tijdschrift Soela.
In 1964 ging Pos voorgoed naar Nederland, waar hij Caribiton nieuw leven inblies,
een stichting die het culturele leven onder Surinaamse en Antilliaanse immigranten
wilde opporren. Hij maakte deel uit van het Sticusa-bestuur (1965-1978), was tot
1974 verbonden aan de Amsterdamse rechtbank, vervolgens tot 1983 raadsheer
en vice-president van het gerechtshof in Den Haag. Na zijn pensionering op
zeventigjarige leeftijd werd hij de eerste voorzitter van het Landelijk Bureau
Racismebestrijding. Hij zat in de Beroepscommissie van het Fonds voor de Letteren,
de Beklagcommissie Inspraak van de Gemeente Amsterdam en gaf les aan de
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Rechtsschool. Bij de decembermoorden van 1982 in Suriname kwamen zijn
oud-studenten Hoost en Riedewald om, wat hem er mede toe bracht het
voorzitterschap te aanvaarden van de Stichting voor Hulp aan de Nabestaanden
van Slachtoffers van de Decembermoorden.
In 1969 begon Pos kritieken over Surinaamse en Antilliaanse literatuur te schrijven
voor Het Parool; ook werkte hij voor de Prisma-Lectuurvoorziening. Analytisch noch
kritisch stelden zijn recensies veel voor. Het waren eerder uitgebreide flapteksten,
stukjes van een liefhebber die zijn enthousiasme wilde overdragen op lezers voor
een literatuur die tot dan toe weinig bekendheid genoot. Jouw boekbesprekingen
lees ik niet, zei Karel van het Reve tegen hem, want je schrijft toch alleen maar
waarderend. Voor Trouw besprak hij vanaf het einde van de jaren zeventig ook
literatuur uit en over Azië, met name uit Japan en India. Zijn creatieve werk verscheen
in onder meer Maatstaf, Bres, De Gids, Avenue, New Found Land, Bzzlletin en
Optima.
Voor zijn eenakter Meester Julius, geschreven onder het pseudoniem Marius,
kreeg Pos de eerste prijs in een door het Cultureel Centrum Suriname in 1952
uitgeschreven prijsvraag. Zijn hoorspel Black and White werd in 1961 bekroond
door het Prins Bernhardfonds Suriname. Hij werd in 1992 benoemd tot Commandeur
in de Ereorde van de Palm. In 1996 ontving hij de E. du Perron-prijs voor In triplo,
in 1997 de Cosmic Award. Bij zijn vijfentachtigste verjaardag in 1998 boden zijn
literaire vrienden hem een bundel aan: Vrijpostige kwatrijnen. Het jaar daarop werd
de wisseltrofee van het Schrijverstennistoernooi in Dordrecht naar hem vernoemd.
Pos huwde tweemaal; uit het huwelijk met de Australische Ann Page werd een
dochter geboren, uit het huwelijk met Dietje Kortmann een dochter en twee zoons.

3.
Pos heeft de elementen uit zijn rijke leven optimaal ingezet voor zijn literaire werk,
op uiteenlopende wijzen en met telkens andere invalshoeken en details. In
interviewvorm deed hij dat tegenover Jos de Roo in Oost en West en Nederland
(1986). De collectie Reizen en stilstaan (1988) geeft journalistieke stukken en
reisreportages die zich vaak enkel in zoverre van Pos' verhalen onderscheiden, dat
hun historische situering exacter is. In opdracht van het Nederlandse Fonds voor
de Letteren schreef hij het autobiografische relaas In triplo (1995), een boek dat
misschien eerder nog dan een autobiografie, een afwisseling is van memoires,
essay, reisverslag en
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historisch relaas. Op een vierde - en de meest complexe - wijze gebruikte hij het
‘materiaal van zijn leven’ voor zijn verhalen. Pos zegt daar zelf over in Voorbij
Confucius: ‘Ik lees geen boeken meer, ik verzin ze. Dat wil zeggen ik verzin een
plot. En die plot vul ik op met mensen die ik eens heb ontmoet. Mensen te scheppen
uit het niets, die helse arbeid - het bijvoeglijk naamwoord zegt het al - laat ik aan
God over. [...] ik kleed een stuk of wat etalagepoppen aan die dan op bedrieglijke
wijze even tot leven komen.’
In de literaire activiteit van Hugo Pos tekenen zich vier periodes af. Tot 1950
verscheen er gelegenheidswerk. Van 1950 tot het midden van de jaren zestig was
hij voornamelijk actief op theatergebied. Van 1969 tot 1985 werkte Pos als
stimulerende kracht van de Surinaamse letteren. Met de verschijning van zijn eerste
verhalenbundel, Het doosje van Toeti, in 1985 legde hij zich toe op het schrijven
van kort proza en kwatrijnen.
Het werk uit de eerste periode behoort over de hele lijn tot het vederlichtgewicht.
Pos schreef in de jaren 1934-1940 verzen in het Leidse weekblad Virtus Concordia
Fides, waarvan hij ook redacteur was, en de Almanak van het Leidse Studentencorps.
Dertien van deze karakteristiek studentikoze gedichten vol branie en grappen,
vrouwen en drank verschenen in de bloemlezing Leidsche lier (1946) en zeven
daarvan weer, aangevuld met andere gedichten, in een bibliofiel bundeltje van
hemzelf: Ik klim overal in (1986). Light verse zou hij ook later met graagte blijven
beoefenen.
Toen Pos in 1950 in Suriname neerstreek, werd hij algauw betrokken bij Thalia,
het uit 1838 daterende toneelgenootschap, een elitair, wit gezelschap dat onder zijn
voorzitterschap meer kleur op de wangen kreeg. Hij schreef de stukken Meester
Julius en Viva la vida en regisseerde in 1956 het programma Watra Mama met zijn
eigen poëtische tekst Ojeje-Ajoemba - die hem een denderende ruzie en voorgoed
verstoorde relatie met Albert Helman opleverde.
Vanaf het einde van de jaren zestig legde Hugo Pos zich vooral toe op het
schrijven over Surinaamse literatuur. Behalve zijn recensies in Het Parool schreef
hij verschillende korte historische overzichten. Hij stelde in 1973 het
Suriname-nummer van Tirade samen, maar van een verdere samenwerking met
uitgever Geert van Oorschot kwam het niet; de heren, beiden notoire cententellers,
raakten gebrouilleerd over de financiële vergoeding. In hetzelfde jaar stelde Pos
samen met Jules de Palm, de minibloemlezing Kennismaking met de Antilliaanse
en de Surinaamse poëzie sa-
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men, die in een oplage van 100.000 in het Nederlandse onderwijs werd verspreid.
Het jaar daarop leidde hij De jonge Surinaamse literatuur in, een speciaal nummer
van Sticusa Journaal. In 1979 schreef hij de teksten voor het Schrijvers prentenboek
van Suriname. Zijn verspreid verschenen opstellen over Surinaamse schrijvers en
over zijn vriend Cola Debrot werden gebundeld in de tweede afdeling van zijn bundel
Reizen en stilstaan (1988).
Op tweeënzeventigjarige leeftijd maakte Pos zijn prozadebuut met Het doosje
van Toeti. Het titelverhaal was eerder door Maatstaf en Tirade geweigerd, maar
werd in 1985 wel door De Gids opgenomen, en zou een van zijn succesvolste
verhalen worden. Het point of view in de zeven verhalen van de bundel ligt bij een
jongen van tien tot veertien jaar, Hugo Pos geheten. De verhalen geven een beeld
van de stad Paramaribo rond de jaren twintig zoals de jongen die toen waarnam (of
zoals de schrijver denkt dat de jongen die toen waarnam). Documentaire pretentie
hebben de verhalen niet, het gaat om fictioneel proza. De verbeeldingskracht van
de jongen maakt de werkelijkheid fantastischer, soms mythischer dan zij voor de
gewone beschouwer is. Misschien het mooiste verhaal is ‘De wet van Aptailo’, waarin
de jongen meent een dwaze vrouw die op straat een beroerte krijgt, van de dood
te redden door haar eigen obscene woorden bezwerend uit te spreken, zonder dat
hij zelf de betekenis ervan kent. De omstanders spreken er schande van.
Het bereik van de verhalen uit De ziekte van Anna Printemps (1987) was ruimer
naar tijd en plaats: van 1920 tot 1960 en van Paramaribo tot Sydney. Zijn derde
bundel Het mausoleum van de innerlijke vrede (1989) kende een zelfde ruim bereik,
zij het dat in de thematiek van de verhalen de dood nu een vast element was
geworden. De eerste drie bundels zijn in de literaire kritiek wel eens een drieluik
genoemd, maar thematisch en compositorisch zijn daarvoor niet veel termen
aanwezig. De bundels Van het een (1992), Voorbij Confucius (1996) en De
ongewisse tijd (1999) bouwden bovendien Pos' vroegere thematiek consequent uit,
zodat de ‘trilogie’ zeker geen afzonderlijke plaats in zijn oeuvre is gaan innemen.
Wel werden intrige en vertelperspectief vaak complexer en het aandeel van
elementen ontleend aan het leven van de schrijver kleiner. Dat leverde overigens
tegen het einde van zijn leven niet direct betere verhalen op.
Hugo Pos schreef met een inlevend vermogen dat de dingen in een mild daglicht
stelde. Niet langer was het wetboek van strafrecht de maatstaf der dingen voor de
oud-rechter, maar het innerlijk rechtvaardigheidsgevoel dat zich niet altijd in wetten
en decreten laat vangen. De drie geo-
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grafische coördinaten die dat leven bepaald hebben zijn Suriname, Nederland en
het Verre Oosten. Bijna altijd draait het bij Pos om de afstand in tijd tussen twee
gebeurtenissen. Een sterfgeval roept bijvoorbeeld beelden op van een voorval lang
geleden. Maar er is dan geen sprake van terugkijken - wat memoires opgeleverd
zou hebben - maar van een combineren van toen en nu: ‘Je kunt tien, veertig jaar
na iemands dood geen foto van de dode meer maken, je zult je moeten behelpen
met de foto's die bij het leven zijn gemaakt. Dat schept een afstand, een afstand
die elk jaar groter wordt, zou je zo denken. Toch is dat niet zo: door ouder te worden
groei je juist naar de doden toe, je zult ze eens, straks inhalen. Het groeiproces gaat
in omgekeerde richting.’
Net als in Griekse tragedies draaien de verhalen vaak om drie figuren: protagonist,
antagonist en tritagonist. Degene die de tegengestelde belangen van de andere
twee weegt, is vaak de ik-figuur. Deze is ook meestal degene die de loop van de
vertelde geschiedenis heeft beïnvloed. In het tijdsverloop vertoont zich daarom vaak
een tijdssprong, die het mogelijk maakt een vergelijking te treffen en de balans op
te maken. Zo zorgt in het verhaal ‘Een en een’ een ik-figuur op dienstreis door het
Marowijnedistrict voor de ontbrekende papieren van een al veertig jaar gelukkig
levend stel, maar als hij na jaren terugkeert, blijken die papieren het geluk volledig
te hebben verstoord. De afstand in tijd geeft ruimte tot bezinning op de vraag waar
verantwoordelijkheid overgaat in aansprakelijkheid, waar de grens tussen schaamte
en schuld ligt.
Zo bezon Pos zich ook in Oost en West en Nederland en in het hoofdstuk
‘Demonen’ uit In triplo op zijn eigen rol in de veroordeling van Indonesiërs tijdens
de oorlog, een rol die door het uitroepen van de republiek in 1949 in een ander
daglicht kwam te staan. Het functioneren van het geheugen wordt vaak bevraagd.
Een goed voorbeeld daarvan geeft het verhaal ‘Het geheugentheater’, waar eerst
aan het einde blijkt dat het slachtoffer van een vernederend ontgroeningsfeest onder
studenten, de verteller zélf geweest moet zijn. Waar geheugen en fictie elkaar
kunnen aanvullen, demonstreert Het averechts handelen (1997), over de gedroste
oud-premier de Geer: journalist Jan Kuijk doet in dit boek het historische verhaal,
terwijl Pos zijn verbeelding in werking zet en de witte plekken in de historie opvult.
De coïncidentie van feiten waarvan men zich pas na een groot aantal jaren bewust
wordt, is de pit die uit de schillen van Pos' verhalen tevoorschijn komt. Of het dan
gaat om een constructie of een reconstructie is
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niet te zeggen. ‘Mister X’ begint als een essay over de dichter Bernardo Ashetu,
maar gaat na vijf pagina's over in een relaas dat evengoed historisch exact kan zijn,
als puur een weergave van de verbeelding die een gedicht van Ashetu bij Pos op
gang brengt. Frequent ook geven de verhalen reconstructies van een geschiedenis
die in aanvang nauwelijks gekend is. De verschillende versies van de mogelijke
geschiedenis passeren de revue, waarbij de verbeelding van de verteller (veelal de
ik-verteller) de lege plekken invult.
Maar, constructie of reconstructie, in alle gevallen lijkt het Pos te doen om het
sluitend krijgen van de puzzel van het leven, want de handelingen van de
verhaalfiguren worden vaak beheerst door misverstanden en vooroordelen. In deze
fascinatie geeft zich ongetwijfeld veel bloot van de preoccupatie van de
gepensioneerde rechter Pos. Helder laat ‘In retrospectief’ dat zien, een vertelling
die door Pos' zoon Diego bewerkt werd tot een filmscript waarvan Erik Fransman
een veelbekroonde film maakte met een imposante cast: Max Croiset, Wim van der
Grijn, Helen Kamperveen, Wil van Kralingen, Annet Nieuwenhuijzen, Huub Stapel
en Gerald Stadwijk. Het is het verhaal van een rechtszaak die nooit werd afgerond,
omdat de verdachte om onverklaarbare redenen zelfmoord pleegde. De rechter die
aan het woord is, spreekt woorden die even veelzeggend zijn voor hemzelf, als voor
de schrijver Hugo Pos: ‘Vandaar dat ik de monologue intérieur heb gecultiveerd, ze
biedt mij een genadige uitkomst, ik maak er als een herkauwend dier dankbaar
gebruik van. Niemand zal me daarbij van gemakzucht kunnen beschuldigen. Ik houd
me bij voorkeur bezig met die gevallen, waaraan, om het populair te zeggen, nog
een slot moet worden gebreid.’
Hugo Pos hanteert een echte vertellersstijl. ‘Wie herinnert zich nog mr. Uffelie,
advocaat, kantoor houdende aan de Herenstraat vlak tegenover de Beatrixschool?’,
zo opent het verhaal ‘Sic transit’ uit De ziekte van Anna Printemps, en daarmee
wordt de lezer opgenomen in de vertellerskring. De schrijver put uit verschillende
registers, inclusief het Surinaams-Nederlands, zij het enkel op lexicaal niveau. In
erotische scènes is Pos opmerkelijk openhartig en zijn taalgebruik verhult niets. Hij
brengt nuchtere observaties van het alledaagse leven op een hoger plan door de
keuze van een bepaald epitheton of een bepaalde metafoor, maar past ook het
omgekeerde procédé toe: in een plechtstatige stijl - niet zelden ontleend aan het
juridisch jargon - gebruikt hij opeens een volks of plat woord. De distantie in het
werk van Pos, ook geregeld in de vorm van ironie, is nooit bijtend.
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Hugo Pos is kritisch tegenover bepaalde verschijnselen in zijn land van herkomst,
en dan met name tegenover het militarisme van na 1980, maar anders dan Bea
Vianen, Leo Ferrier, René de Rooy, Albert Helman of V.S. Naipaul is zijn toon nooit
bitter. In het op lichte wijze aan de orde stellen van zwaarwichtige problemen
bekende Pos zich een zielsverwant van de Braziliaan Machado de Assis en dan
met name van diens Postume herinneringen van Brás Cubas, al zei Pos erbij dat
zijn werk niet de diepgang van Machado heeft.
De verhalen van Hugo Pos kenmerken zich door een combinatie van zuiver
ingevulde couleur locale met een detective-achtige spanningsopbouw die een grote
helderheid niet in de weg staat. Die helderheid gaat niet verloren wanneer Pos een
psychologisch complexe thematiek aansnijdt, of wanneer de verteller zijwegen
inslaat. Dat is bijvoorbeeld het geval in zijn ‘Albina la coquette’, dat de tragiek verhaalt
van een relatie tussen een eenzame districtscommissaris en een zwakzinnige
Indiaanse - die hem later bruusk van zich afstoot wanneer haar man na een jarenlang
verblijf in het bagno terugkeert. Slechts in een beperkt aantal verhalen snijdt de
complexiteit van de plot de natuurlijke adem van de tekst af, als in de eerste twee
verhalen van De ongewisse tijd.
De compositie van Pos' verhalen is vaak schijnbaar nonchalant. De eerste zin
van het openingsverhaal ‘Het huis aan de Gravenstraat’ uit de bundel Van het een
luidt: ‘Van het een komt het ander, van het ander het een.’ Hiermee geeft Hugo Pos
aan welke serieschakeling soms in werking kan treden. In wezen is dit zogenaamd
associatief aaneenrijgen een techniek die bijdraagt aan de spanning. Pos maakt
ook gebruik van de techniek van orale vertellers om met groot gemak anekdotes in
te lassen en omwegen te maken om een smakelijk detail uit te diepen. Wanneer de
subtiliteit van de schakels die de schrijver tussen verschillende gebeurtenissen of
verhaalsegmenten aanbrengt, te wensen overlaat, blijkt de plot weinig solide.

4.
Hugo Pos publiceerde in 1977 een bundeltje: 12 kwatrijnen. Het was zijn eigenlijke
debuut in boekvorm. In 1984 volgde Het tweede dozijn kwatrijnen. Beide bundeltjes
waren geïllustreerd door Erwin de Vries - de ontwerper van het binnenkort te
onthullen slavernijmonument - en beide werden opgenomen in zijn latere bundel
Een uitroep zonder uitroepteken. Afgezien van enkele ballades en de bibliofiel
verschenen bundel Ik klim overal in (1986), die ook andersoortig werk van vóór de
oorlog bevat, heeft Hugo
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Pos zich geheel en al toegelegd op de geserreerde vorm van het kwatrijn. Zo
verschenen bij In de Knipscheer Voordat ik afreis (1993), Tot in de nde nde graad
(1998) en Het talmen van de tijd (2000). De titels geven al aan dat iemand aan het
woord is die aan het einde van zijn leven de balans opmaakt, of die zelfs in de
wachtkamer van de dood leeft. De van de verhalen bekende sceptisch-relativerende
kijk op het leven, spreekt ook uit deze ‘nestoriaanse kwatrijnen’, zoals Pos ze zelf
noemde:
Soms denk ik, mooi zo, alles is geweest,
nou niet meer janken en de pret verstoren,
hoe of je het ook bekijkt, van achteren en van voren,
geen christenmens kwam ooit terug van weggeweest.

De motieven van de verhalen komen in samengebalde vorm terug in de poëzie. Dat
levert soms korte scènes op, een anekdote of aforisme, maar zijn beste kwatrijnen
stijgen daar bovenuit en zijn filosofische mijmeringen als die van Omar Khayyam
of van oude Chinese gedichten, zoals het navolgende, geschreven bij de dood van
zijn dochter Tamara:
Als zon noch maan verduistert, wat dan nog
de wijzers niet vertragen, wat dan nog
jouw spoor dat ik blijf volgen dat is toch
door regens uitgewist, maar wat dan nog.

Bijzonder is voorts dat Pos in een aantal kwatrijnen de dialoog aanging met andere
kwatrijnenschrijvers als Omar Khayyam en Jacob Israël de Haan, maar ook met
Surinaamse dichters als Bhai en Hans Faverey.

5.
Pos kreeg in 1997 de Cosmic Award, met name voor zijn moed om na de
decembermoorden het toneelstuk De tranen van Den Uyl te schrijven. Met die moed
viel het overigens nogal mee, want Pos had al in geen jaren meer een stap in
Suriname gezet en bovendien was in 1988 de ergste militaristische kou al uit de
lucht. Het stuk werd als reading in Amsterdam opgevoerd bij de zesde herdenking
van de decembermoorden door onder meer Joop van Tijn, Wilfred Lionarons, Gerda
Havertong en John Leerdam. Pos heeft het stuk zelf een ‘semi-documentaire’
genoemd en dat is precies wat het is. In zes korte akten schetst Pos de
ontwikkelingen van 1975 tot
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1983 met journalist en dichter Jozef Slagveer als centrale figuur. De Werdegang
van deze bevlogen nationalist wordt slechts schematisch aangegeven, vanaf het
moment dat Suriname vóór de onafhankelijkheid staat, tot aan de door hem op
handen gedragen ‘revolutie’ van 1980, de bezinning na de Rambocuscoup die
Slagveer uitspreekt tegenover de dichter Michael Slory, Slagveers ‘bekentenis’ op
de Surinaamse televisie vlak vóórdat hij samen met veertien anderen in de nacht
van 8 op 9 december vermoord werd, en tenslotte de emotionele toespraak van
Joop den Uyl bij de dodenherdenking in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk. Pos
gaf de protagonisten woord maar zonder iets aan de historische gebeurtenissen
toe te voegen. Hij gebruikte voor het tweede bedrijf de authentieke weergave van
de rechtszitting tegen Surendre Rambocus en bracht de pleidooien van de advocaten
terug tot één pleidooi van advocaat Eddy Hoost. In de figuur van Slagveer is het
proces geschilderd van torenhoge verwachtingen die ruw verstoorde illusies werden.
Doordat Pos de bekendste nationalistische gedichten van Suriname inlaste, is de
ontwikkelingsgang tevens het verhaal geworden van een dichtersgeneratie die zo
succesrijk leek, maar uiteindelijk haar woorden volledig zag worden uitgehold.
Slagveer wijst in het eerste bedrijf op Voltaires Candide, waarin de wreedheid van
de Surinaamse slavernij werd uitgetekend door een slaaf met één been en één arm.
Hij heeft dan al gesproken over de rol van de schrijvers in de Surinaamse
maatschappij: ‘Ja, de dichters. De bevrijding van binnenuit, dat was het pijnlijke
groeiproces waar we doorheen moesten, onze eigen kra ontdekken, laat ik dat maar
heel christelijk voor u met zoiets als de ziel vertalen. Toen dat stadium eenmaal was
bereikt, het gevoel van eenheid, van alles te kunnen, toen was de onafhankelijkheid
geen punt meer.’ Het is langs deze weg dat hij tot zijn idee is gekomen: ‘niet onze
politici maar onze dichters hebben ons de onafhankelijkheid gebracht.’ Dat is een
bewering die Hugo Pos eerder zelf gedaan had.

6.
Tenslotte nog enkele gedachten over de mens achter het oeuvre, de mens en zijn
horloge. Ik heb Hugo niet zo lang gekend, niet eens twintig jaar, langer dan een
gemiddeld huwelijk, maar het is weinig op een leven van bijna zevenentachtig jaar.
Het ligt voor de hand dat iemand die zo oud wordt en nog van alles wil doen, op het
einde haast krijgt. Maar bij Hugo zat het dieper, want toen ik hem voor het eerst
ontmoette, had hij niet minder haast dan in zijn laatste weken. Als hij nadacht, gooide
hij zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

112
hoofd achterover, zijn oogleden zakten langzaam omlaag zoals bij een van de
majestueuze reuzenschildpadden van Galibi die hij heeft beschreven. Maar achter
die oogleden was het een en al bruisende vitaliteit. De tijd, die voor de meeste
hoogbejaarden steeds relatiever wordt, werd voor Hugo steeds absoluter.
Ik wil daarop wat licht laten schijnen aan de hand van enkele voorvallen die op
het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. In 1996 nam hij in Namen
deel aan een driedaags colloquium; hij zou er spreken over zijn geliefde Lafcadio
Hearn. Tom van Deel was bezig een fraai verhaal over Leo Vroman af te steken,
toen op een afstand luid gebonk klonk, als van een oud-strijder die een deur probeert
te forceren. ‘Maken jullie die deur onmiddellijk open! Ik ben het, Hugo Pos!’ Het was
niemand minder dan de zojuist gemijterde paus van de Surinaamse literatuur die
de verkeerde ingang had genomen en nu met het handvat van zijn paraplu een deur
bewerkte die al sinds mensenheugenis gesloten was.
Voorval 2. Toen we begin augustus 1997 op een terras zaten in Saint-Pierre, het
in 1902 door de vulkaan Mont Pelée op Martinique compleet weggevaagde dorp
waar eens Lafcadio Hearn woonde, blokkeerde een stomdronken man de straat.
Het irriteerde Hugo mateloos. De dronkaard had vervolgens ook nog het lef om geld
te komen bedelen in ons restaurant. Ik heb hem nog nooit zo boos gezien, ‘Laat die
man weggaan’, siste hij. We hebben de drinkebroer ferm de deur uit geleid. Hadden
we dat niet gedaan, ik zweer bij het onthoofde hoofd van Joséphine de Beauharnais
dat Hugo de man met zijn wandelstok te lijf was gegaan.
Voorval 3 is de persoonlijkste anekdote en speelt zich het langst geleden af, op
een miezerige middag in Amsterdam. Het ging in die tijd nogal beroerd met me. Ik
zou bij Hugo iets ophalen en stond als een verregende hond aan zijn deur. Hij kwam
naar beneden, we wisselden een handvol zinnen en hij vroeg hoe het met me ging.
Hij moet scherp gekeken hebben, en trok me naar binnen, hij beschermde me zoals
een reuzenschildpad haar poten over haar eieren houdt en die wegstopt in het
warme zand.
Wat hebben het driftige geklop in Namen, de ergernis over de drinkebroer aan
de voet van de Mont Pelée en deze anekdote met elkaar gemeen?
Als ik me niet vergis, dan zijn de laatste zeventien jaren van het leven van Hugo
Pos zijn beste geweest. In 1983 had hij de rechterstoga, dat schild van
onaantastbaarheid, aan de kapstok gehangen en verruild voor een ander, onzichtbaar
maar zeker zo krachtig schild: de schrijverskiel.
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Rechter en schrijver bekommeren zich beiden om de vraag: wat is er ooit gebeurd
en hoe wordt dat weergegeven? Wat is de waarheid nog nadat een zekere mate
van tijd verstreken is? De afstand tussen twee tijdsmomenten deed er voor Hugo
zoveel toe, omdat daarin het instrument lag om de werkelijkheid te manipuleren.
Als oud-rechter wist hij als geen ander de betekenis daarvan, en als schrijver buitte
hij de mogelijkheden van de tijdsafstand optimaal uit. Maar toen hem in 1996 dan
eindelijk de eretitel van nestor van de Surinaamse letteren toekwam, heeft hij zijn
vorstelijke privileges optimaal benut, groot en charmant manipulator die hij was van
interviewers, redacteuren en uitgevers. En van doktoren natuurlijk.
De voorvallen die ik schetste, dreigden aan zijn koninkrijk afbreuk te doen. In
Namen stevende hij af op een groep waarin hij als goed verteller kon schitteren.
Onderweg was er iets opgedoken dat afbreuk deed aan een wereld die hij normaal
gesproken naar zijn hand kon zetten. Dat obstakel moest weg.
In Martinique was er een man die zich buiten de rechtsorde plaatste en zo Hugo
terugtrok in zijn oude rol van procureur, een lang vervlogen tijd toen hij nog niet de
absolute monarch was die nu in zijn vijfentachtigsteste levensjaar heerste over zijn
literaire domein, een tijd ook waarin hij fouten had gemaakt die hem voor de rest
van zijn leven zijn nachtelijke ‘demonen’ hadden bezorgd. Het zal niet verrassen:
in het verhaal dat Hugo over Martinique schreef, ‘La belle créole’, zweeg hij over
het incident in alle talen.
En die derde anekdote dan, zult u zeggen, dat sentimentele verhaal van jou?
Was ik een van de miserabelen die hij in zijn lange juridische loopbaan voorbij had
zien komen en die met een schouderklop weer op weg geholpen moesten worden?
Nee, ik denk het niet. Er was uiteindelijk voor hem een waarde waarvoor zelfs de
letteren mochten wijken: de warmte van echte vriendschap. En echte vrienden, ja
die kon men te allen tijde uit hun bed bellen.
MICHIEL VAN KEMPEN
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Fokke Veenstra
Hardegarijp 29 december 1906 - Leeuwarden 26 februari 1997
‘Een leven in dienst van onderwijs en wetenschap.’ Zo typeerde Fokke Veenstra
zelf zijn leven, zij het met de kanttekening dat de wetenschap aanvankelijk in dienst
stond van het onderwijs, maar geleidelijk tot hoofddoel werd, waarbij het onderwijs
meer een begeleidende functie kreeg. Na zijn emeritaat als lector aan de Universiteit
van Amsterdam diende hij alleen nog de wetenschap.
Geboren en getogen op het Friese platteland, in een vrijzinnig milieu, doorliep Fokke
Veenstra de lagere en de ulo-school te Bergum, waarna hij van 1921 tot 1925 de
Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen bezocht. Dit was een voortreffelijke
opleiding - één van de vijf in Nederland - waar hij met veel waardering op terugkeek.
Naast het gewone pakket leervakken bevatte het programma ook muziekonderwijs
en handenarbeid en werden er vioollessen gegeven. Het was een school waar het
begrip cultuur hoog in het vaandel stond en bezoek aan musea, tentoonstellingen
en concerten met nadruk werd gestimuleerd. Van de leerlingen verwachtte men dat
zij zich aan verdere studie zouden wijden.
Na het behalen van het onderwijzersdiploma en de studie daarna voor de
hoofdakte, die hij in 1927 verwierf, werd hij onderwijzer aan de openbare lagere
school te Hardegarijp, een functie die hij tot 1939 zou vervullen. Hoewel hij een
geboren onderwijzer was, trok zijn hart vooral naar de studie. In 1928 behaalde hij
zijn akte LO Frans. De docent die hem had opgeleid, dr. C. Kramer, volgens Veenstra
een groot kenner van de Franse literatuur, wist zijn liefde voor de Franse cultuur op
zijn leerling over te brengen. Eerst later realiseerde deze zich hoe diepgaand hij de
invloed van zijn leermeester had ondergaan. Toen dr. Kramer hem aanraadde Frans
te gaan studeren, had Veenstra evenwel al een andere keuze gemaakt: het moest
geschiedenis worden.
Zijn opleiding voor MO Geschiedenis kreeg hij van de Groninger hoogleraar dr.
J.S. Theissen, een kenner van de renaissance en de achttiende eeuw. Voor Veenstra
werd hij een geestelijk mentor die hem de interesse voor de historische
wetenschappen in de ruimste zin bijbracht. Tijdens deze studie ontstond zijn liefde
voor de cultuur van de renaissance, een
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liefde die hem nooit meer heeft verlaten. Later vertelde hij wel dat het lezen van
classics als Jacob Burckhardts Die Kunst der Renaissance in Italien en Karl Brandi's
Die Renaissance in Florenz und Rom hem zo had gefascineerd dat hij voorgoed
was gewonnen voor deze cultuurperiode. In 1934 haalde hij de akte MO
Geschiedenis, een zogenaamde B-akte. Helaas had hij in maatschappelijk opzicht
het tij tegen: het waren de beruchte jaren dertig en in Nederland woedde een zware
economische crisis, het was volop malaise en betrekkingen bij het middelbaar
onderwijs waren niet te krijgen. Veenstra liet zich daardoor niet afschrikken en
besloot, in overleg met professor Theissen, de studie voor het Staatsexamen A te
beginnen met de bedoeling uiteindelijk een academische studie te volgen. Zijn
docent Oude Talen werd de classicus dr. B.L. Hijmans, leraar aan het Stedelijk
Gymnasium te Leeuwarden en directeur van de Buma Bibliotheek in die stad. Deze
studie opende opnieuw een wereld voor hem, want dr. Hijmans wist Veenstra's
belangstelling voor de klassieke filosofie blijvend te wekken. Ook deze interesse
werd een passie die hij tot het einde van zijn leven trouw zou blijven; in zijn laatste
jaren las hij nog slechts Plato, omdat de figuur van Socrates hem, zoals hij zelf zei,
bleef intrigeren. Dankzij de stimulerende inzet van dr. Hijmans verwierf Veenstra
een diep inzicht in de betekenis van de antieke cultuur voor de westerse beschaving.
Na het behalen van het Staatsexamen volgde de studie Nederlands aan de
Rijksuniversiteit te Groningen. En daarmee werd Veenstra een deeltijdstudent avant
la lettre. In Groningen was zijn belangrijkste docent de hoogleraar Nederlandse
Taal- en Letterkunde dr. G.S. Overdiep, een vooraanstaand grammaticus, maar
ook een geleerde met een diepgaande interesse in de renaissance-literatuur. Andere
leermeesters daar waren de Oudgermanist prof. dr. J.M.N. Kapteyn en de historicus
prof. dr. P.J. van Winter. Vanaf zijn aantreden aan de Groninger universiteit ging
het snel: in 1938 volgde het kandidaatsexamen, in 1941 het doctoraalexamen. Twee
jaar voor dat doctoraal, in 1939, had hij Friesland verlaten en was hij leraar geworden
aan een ulo-school in Den Haag.
Het had er alle schijn van dat hij onder een ongelukkig gesternte naar Den Haag
was vertrokken, want nauwelijks was hij daar aangesteld of in september 1939 brak
de Tweede Wereldoorlog uit en werd Veenstra in de rang van onderofficier van het
Nederlandse leger gemobiliseerd. Bijna twee maanden voor de mobilisatie, op 13
juli 1939, was hij in het huwelijk getreden met Greet Oostenbrug. Het jonge echtpaar
zou net zijn eerste woning in Den Haag betrekken toen de mobilisatie werd
afgekondigd.
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Gelukkig werd Veenstra tijdens zijn mobilisatietijd wel de gelegenheid geboden om
zijn studie voor het doctoraalexamen, zoveel de dienst het toeliet, voort te zetten,
zodat hij in een hoog tempo kon doorwerken. Na de Duitse overval op 10 mei 1940,
de oorlogshandelingen en de capitulatie van het Nederlandse leger werd hij al snel
gedemobiliseerd en keerde hij terug naar het onderwijs in Den Haag.
Het jaar 1941 was een belangrijk jaar in Veenstra's carrière in het onderwijs
doordat hij de overstap maakte naar het middelbaar onderwijs en leraar Nederlands
werd aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum te Den Haag. Aan deze
gerenommeerde school zou hij tot 1958 verbonden blijven, zij het niet zonder
onderbreking. Want als onderofficier van het Nederlandse leger moest hij zich medio
1943 melden bij de Duitse autoriteiten om in krijgsgevangenschap te worden
afgevoerd. Veenstra gaf geen gehoor aan dit bevel, maar dook voor twee jaar onder
in Friesland, eerst bij zijn zuster in Dronrijp, later bij zijn schoonmoeder in
Noordbergum.
Van die twee jaar onderduik heeft Veenstra in zoverre geprofiteerd dat hij de
gedwongen vrije tijd gebruikt heeft om zijn proefschrift te schrijven. Bij die studie
was de hulp van zijn vrouw Greet onontbeerlijk. Zij was hem naar Friesland gevolgd
en haalde regelmatig op de fiets de benodigde studieboeken uit de
Universiteitsbibliotheek van Groningen of de Provinciale of de Buma Bibliotheek in
Leeuwarden. Zo stelde zij haar echtgenoot in staat in het verborgene te studeren
en te schrijven. Dit had tot gevolg dat hij al vrij kort na de bevrijding, op 22 februari
1946, aan de Rijksuniversiteit te Groningen kon promoveren op het proefschrift
Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft. Zijn promotor was prof. dr. J.
Brouwer. In zijn proefschrift onderzocht Veenstra - vanuit een grote belezenheid in
wat hij toen zag als bronnen van Hooft en vanuit zijn kennis van diens teksten - de
invloeden van onder andere de klassieke auteurs Lucianus en Lucanus en van de
zestiende-eeuwse schrijvers Michel de Montaigne en Justus Lipsius op het werk
1
van Hooft.
Na de bevrijding keerde Veenstra, in juni 1945, terug naar Den Haag en nam zijn
taak als leraar aan het VCL weer op. Achteraf bezien beschouwde Veenstra de jaren
van het leraarschap aan het VCL als een uiterst belangrijke fase in het leven van
zijn vrouw en hemzelf. Afgezien van de hoge kwaliteit van het onderwijs, waren het
vooral ook de bijzondere kwaliteiten van deze school zoals de tolerantie, de nadruk
op het individu met zijn rechten en plichten, de verantwoordelijkheid van de docenten
voor elkaar en voor de leerlingen, die hen zeer aanspraken en overeenkwamen
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met hun eigen opvattingen. Ook de omgang met vele collega's waaruit diepe
vriendschappen voortkwamen, ervoeren zij als een verrijking van hun bestaan. In
Veenstra's visie is de tijd van het leraarschap aan het VCL de periode geweest waarin
hun beider persoonlijkheden definitief zijn gevormd.
Daarnaast zijn de jaren aan het VCL jaren geweest van intensieve studie. Het zal
vooral in deze periode zijn geweest dat Veenstra zijn grote belezenheid in de binnenen buitenlandse renaissance-literatuur heeft verworven. Bovendien heeft hij zich
toen ook de buitenlandse vakliteratuur eigen gemaakt en daarmee het referentiekader
voor zijn eigen wetenschappelijk onderzoek aanzienlijk kunnen uitbreiden. Een
eerste resultaat van deze intensieve studie is de teksteditie geweest, in 1954, van
2
Hoofts Baeto in de reeks Zwolse drukken en herdrukken. Uit zijn uitvoerige inleiding
van deze editie blijkt hoezeer hij nieuw verworven kennis weet toe te passen bij zijn
3
analyse en interpretatie van het stuk. Deze Baeto-editie werd twee jaar later gevolgd
door een tekstuitgave van hetzelfde stuk in de reeks Klassieken uit de Nederlandse
letterkunde, nu met een veel kortere inleiding, die duidelijk was bestemd voor een
4
ander publiek. In de eerste helft van de jaren vijftig heeft hij daarnaast, samen met
5
zijn VCL-collega Paul van der Meulen , een veelvuldig herdrukte, driedelige reeks
leerboeken voor het middelbaar onderwijs uitgegeven, Literatuurgeschiedenis in
6
teksten en opdrachten.
De echte overstap naar de wetenschap kwam in 1958, toen de Amsterdamse
hoogleraar W. Gs Hellinga hem naar het Instituut voor Neerlandistiek van de
Universiteit van Amsterdam haalde. Een aardige wetenschappelijke binnenkomer
was de publicatie, in datzelfde jaar, van een lezing over Hooft die Veenstra in het
cursusjaar 1956-1957 had gehouden op de Haagse School voor Taal- en
7
Letterkunde. In deze lezing toonde hij aan dat zowel in Hoofts Granida als in diens
lyriek neoplatonische ideeën tot uitdrukking worden gebracht. Daarmee wierp hij
voor veel vakgenoten een verrassend nieuw licht op het werk van de Muider drost
en haalde dit uit de nauwe, nationale context waarin het tot dat moment was
8
bestudeerd. Het was een artikel dat later hele jaargangen studenten Nederlands
in Amsterdam hebben moeten bestuderen.
Veenstra kreeg een gedeeltelijke aanstelling in Hellinga's staf als wetenschappelijk
hoofdmedewerker, een functie die hij enkele jaren combineerde met tien uur
leraarschap aan het Vossius Gymnasium in Amsterdam. De Amsterdamse banen
brachten ook een verhuizing met zich mee naar
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die stad: de Veenstra's kochten een bungalow in Buitenveldert, het nieuwe stadsdeel
dat net in ontwikkeling was en waar zij zich echte pioniers voelden. Aanvankelijk
was Veenstra op het Instituut speciaal belast met het onderwijs aan de opleiding
MO Nederlands. Toen het aantal studenten bleef toenemen, kwam hij in 1962 volledig
in dienst van het Instituut voor Neerlandistiek. De groei van de studentenpopulatie
was zo sterk dat het onderwijs hem volledig opeiste, waardoor het onderzoek ernstig
in het gedrang kwam en er geen enkele ruimte meer overbleef om te publiceren.
Hoewel de eerste helft van de jaren zestig aan het Instituut voor Neerlandistiek niet
tot de gemakkelijkste jaren van zijn leven behoorde, zag hij na verloop van tijd wel
kans om meer onderzoeksruimte voor zichzelf te creeren, wat in 1968 leidde tot de
publicatie van Ethiek en moraal bij P.C. Hooft, een boek waarmee hij zich in één
klap deed kennen als een erudiet en gezaghebbend renaissancist en
9
Hooft-specialist.
Toen een jaar later de democratiseringsgolf over de Universiteit van Amsterdam
spoelde, waarbij staf en studenten van het Instituut voor Neerlandistiek een
prominente rol speelden, hield Veenstra zich relatief afzijdig, al was hij het in veel
opzichten eens met de inzichten en eisen van hen die de barricaden op gingen. Zijn
gevoel voor vrijheid en tolerantie, zijn idealen ten aanzien van academisch onderwijs
en onderzoek en zijn opvatting dat er aan de verstarde situatie en de hiërarchische
verhoudingen op de universiteiten veel moest veranderen, maakten dat hij vanaf
het begin van de democratisering welwillend stond tegenover allerlei veranderingen.
Zonder reserves heeft hij zich daarom aanvankelijk ingezet voor de vrijere
10
verhoudingen en de grotere verantwoordelijkheid van de studenten voor hun studie.
Midden in die rumoerige periode viel zijn benoeming tot lector in de Nederlandse
letterkunde van de renaissance aan de Universiteit van Amsterdam, een benoeming
die hij ervoer als een erkenning van zijn wetenschappelijke verdiensten, maar vooral
ook als een erkenning van de belangrijke plaats die de letterkunde van de Gouden
Eeuw in de Nederlandse literatuurgeschiedenis innam. Hij aanvaardde zijn lectoraat
met de openbare les Een litterair kunstrechtelijk triumviraat en heroïsche poëzie,
waarin hij poëticale opvattingen van Hooft, Huygens en Barlaeus in een brede
11
context behandelde. Het was een inspirerende rede die allerlei mogelijkheden
bood voor onderzoek en opnieuw duidelijk maakte hoe belangrijk het voor de
interpretatie van renaissancepoëzie was om inzicht te hebben in het contemporaine
wereldbeeld.
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Veenstra zou het lectoraat, dat in het academisch jaar 1972-1973 ook nog werd
onderbroken door een fellowship aan het NIAS (Netherlands Institute for Advanced
Study in the Humanities and Social Sciences) in Wassenaar, slechts vier jaar
uitoefenen. Met volle teugen heeft hij genoten van het verblijf op het NIAS: hij voelde
zich daar opgenomen in een internationaal gezelschap van academici uit
verschillende disciplines die wetenschap en maatschappij tegemoet traden met een
open mind, hun kennis en inzichten verdiepten door intensieve studie in een daartoe
geëigende omgeving, en die hun visies door middel van voordrachten en discussies
confronteerden met de opvattingen van de aanwezige collega's. Zijn verblijf op het
NIAS had nog een ander gevolg: Veenstra was zich de aantrekkelijkheid bewust
geworden van Wassenaar als woonplaats. Dit leidde ertoe dat de Veenstra's in
1973, al voor zijn pensionering, naar Wassenaar verhuisden, waar zij een bungalow
aan de voet van de duinen betrokken. In 1974 ging hij toch nog voortijdig hoogleraren en lectoren werden nog geacht tot hun zeventigste te werken - met
pensioen, waarschijnlijk omdat hij teleurgesteld was geraakt in de ontwikkelingen
aan het Instituut voor Neerlandistiek die hem te excessief werden, maar ook omdat
hij zich nog een aantal jaren in de rust van zijn studeerkamer aan de wetenschap
wilde wijden. Op dat gebied lagen immers nog belangrijke taken op hem te wachten
waar hij voor een deel al bij was betrokken. Veenstra was als lid van het werkcomité
namelijk vanaf het begin deelgenoot geweest van Garmt Stuivelings grote project
van de uitgave van De werken van Gerbrand Adriaensz. Bredero, dat in het midden
12
van de jaren zestig van start was gegaan. In dat kader had hij in 1973 al een
onconventionele en eigenzinnige editie van Bredero's Griane gepubliceerd met een
zowel geprezen als bekritiseerde, uitvoerige inleiding. Daarnaast maakte hij deel
uit van de ‘commissie-van-vijf’ die de taak had Bredero's Groot Lied-boeck uit te
13
geven met een veelzijdig commentaar. Het eerste deel van het Groot Lied-boeck
met de teksten en de woordverklaringen kwam al in 1975 uit, het tweede deel met
het commentaar verscheen eerst in 1983. De uitgave van dit tweede deel eiste van
de commissie veel inzet, studie, discussie, overleg en vooral tijd.
Als emeritus heeft hij zijn otium ten volle kunnen benutten, omdat hem, na het
werk aan de Bredero-editie, een nog veel omvangrijker taak wachtte. Al voor zijn
emeritaat had hij van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de
eervolle opdracht gekregen om een wetenschappelijke editie te maken van H.L.
Spiegels Hert-spiegel (1614), een van de ontoegankelijkste en weerbarstigste
moraalfilosofische teksten uit de Neder-
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landse letterkunde van de renaissance. Hij heeft zich met volle inzet op die taak
gestort en daar het herfsttij van zijn leven mee gevuld. Toen de editie, waar door
velen reikhalzend naar werd uitgezien, in 1992 eindelijk verscheen, was Veenstra
al in zijn vijfentachtigste levensjaar. Zijn magnum opus was met recht het werk van
zijn ouderdom.
Tussen alle wetenschappelijke bedrijvigheid door onderhield hij na zijn emeritaat
vanuit Wassenaar zijn contacten met vakgenoten, oud-collega's, oud-studenten en
vrienden. Zijn huis was een gastvrij trefpunt waar hij en zijn vrouw Greet velen
ontvingen. Maar ook op andere manieren was hij nog actief binnen het vak. Tot op
zeer hoge leeftijd kon men hem, meestal vergezeld van zijn echtgenote, aantreffen
op congressen en symposia, bij oraties of promoties van oud-collega's en
oud-studenten, bij festiviteiten van het Instituut voor Neerlandistiek, of bij andere
bijeenkomsten.
Een hoogtepunt in zijn post-academisch bestaan was de aanbieding, op 10
december 1986, tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Agnietenkapel in
Amsterdam, van een Liber amicorum onder de titel Eer is het Lof des Deuchts.
Enkele vakgenoten hadden hiertoe het initiatief genomen ter gelegenheid van het
14
feit dat hij eind december van dat jaar tachtig zou worden. De initiatiefnemers had
voor ogen gestaan een feestbundel te presenteren die in hoge mate representatief
zou zijn voor het academisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de
Nederlandse letterkunde van, ruim genomen, de zestiende tot eind achttiende eeuw.
Zij zijn in die opzet ten volle geslaagd, want vrijwel iedereen in ons taalgebied die
zich op dat moment bezighield met de Nederlandse literatuur tussen 1550 en 1770,
onder wie ook enkele van Veenstra's oud-studenten, heeft bijgedragen aan de
bundel. Daarnaast treffen we nog een paar bijdragen aan van historici en
kunsthistorici die zich met hetzelfde tijdvak bezighielden, zodat een zekere
interdisciplinariteit was gewaarborgd. De bundel opende met een lucide beschouwing
van de hand van Mieke Smits-Veldt over Veenstra's wetenschappelijk werk onder
15
de titel ‘Een fraaie geest in 't Kabinet der Muzen’. Veenstra was zeer verguld met
dit vriendenboek, dat hij ervoer als een vorm van erkenning en waardering door de
vakgenoten. De manier waarop hij de bundel in ontvangst nam was kenmerkend
voor hem: zijn dankwoord werd zoiets als een college over zijn perceptie van het
begrip renaissance en nam bijna een uur in beslag.
Zo heeft hij tot op hoge leeftijd een levendige belangstelling gehouden voor alles
wat met de ontwikkeling van het vak had te maken. Zijn laatste publieke optreden
was in maart 1996 in het P.C. Hooft-huis in Amster-
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dam toen hij, met een voor Veenstra's doen korte speech, het eerste exemplaar
16
van de bundel Visie in veelvoud aanbood aan prof. E.K. Grootes. Zijn laatste artikel
was een bijdrage aan de feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag
17
van Mieke Smits-Veldt, Kort Tijt-verdrijff, in 1996, het jaar waarin hij negentig werd.
In dat artikel keert hij nog eenmaal terug naar Hoofts Baeto, het treurspel dat hij
door en door kende en dat hij verschillende keren had uitgegeven. En hoewel het,
vooral in de stijl de sporen vertoont van iemand van hoge leeftijd, is het tegelijkertijd
glashelder en met argumenten onderbouwd en geeft het blijk van zijn diepe
vertrouwdheid met Hoofts briefwisseling en werk. Met deze bijdrage was de cirkel
rond, hij was zijn wetenschappelijke publicaties met Hooft begonnen en is ook met
deze auteur geëindigd.
In 1992 zijn de Veenstra's naar Friesland teruggekeerd. De comfortabele bungalow
in Wassenaar werd verruild voor een gerieflijk appartement in Leeuwarden. In die
stad heeft hij, dichter bij zijn Friese familie, zijn laatste jaren doorgebracht. Maar
ook daar bleef hij studeren - de Bumabibliotheek en de Provinciale Bibliotheek van
Friesland waren dichtbij - en Plato herlezen. Daar kwam, volledig onverwacht, het
einde. Op woensdag 26 februari 1997 overleed hij na een ziekte van anderhalve
dag. Op 3 maart, een prachtige voorjaarsdag, werd hij begraven op het kerkhof van
het Friese Oudkerk. Tijdens de rouwdienst zat het middeleeuwse kerkje van Oudkerk
vol met familieleden, vrienden en buren, maar vooral ook met oud-collega's,
oud-leerlingen en oud-studenten. Velen van hen hadden de verre reis naar Friesland
ondernomen om met hun aanwezigheid hun respect en waardering voor hun collega
en leermeester te betonen.
Een begenadigd docent met een groot en stimulerend enthousiasme voor zijn vak.
Zo zullen oud-leerlingen van het VCL en vooral oud-studenten Nederlands van de
Universiteit van Amsterdam zich hem herinneren. Op het Instituut voor Neerlandistiek
heeft hij een aantal jaargangen studenten opgeleid van wie velen in het onderwijs
zijn terechtgekomen. Als docent in de Nederlandse letterkunde van de renaissance
zette hij ramen en deuren wijd open en confronteerde hij zijn studenten met de
complexe ideeënwereld van de renaissance. Hij liet zijn studenten zien dat er ‘zoiets
als ideeëngeschiedenis bestond’. Hij leerde hen inzien dat het literaire verleden niet
alleen een wereld vol feiten en gebeurtenissen reflecteert, maar vooral ook dat
achter die literatuur een veel complexere wereld schuilgaat van politieke, morele
en religieuze opvattingen. Daardoor kon
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het gebeuren dat zijn colleges het karakter kregen van levenslessen die bij studenten
het gevoel konden doen ontstaan dat zij greep kregen op gebeurtenissen en
18
verschijnselen.
Het intensiefst werkte hij met groepjes studenten die zich specialiseerden op het
gebied van de renaissance. Die colleges konden uitgroeien tot ware privatissima
die werden gegeven bij hem thuis in Buitenveldert of (soms) thuis bij de betreffende
studenten. Juist in die selecte groepjes werd bijzonder intensief gewerkt en
gediscussieerd. Dan wist hij op zijn eigen bevlogen manier onvermoede
perspectieven te openen en zijn studenten te prikkelen tot uitdagende vraagstellingen.
Het was waarschijnlijk ook de enige soort colleges waarin hij zijn afstandelijkheid
aflegde om, als daar aanleiding toe was, vanuit het verleden van de zestiende en
zeventiende eeuw een lijn te trekken naar gebeurtenissen en ontwikkelingen van
de eigen tijd. Dat zijn opvattingen dan wel eens principieel konden verschillen van
die van zijn studenten, was geen reden om zulke exkursen niet te maken. Deze
intensieve manier van onderwijs maakt - achteraf bezien - ook duidelijk hoezeer
Veenstra waarde hechtte aan het persoonlijk leermeesterschap. Dat daarbij zijn
eigen ervaringen meespeelden is evident.
Deze betrokken omgang met aankomende academici was voor hen een vruchtbare
en doeltreffende manier om in de wetenschap te worden ingeleid. Van die
toekomstige specialisten verwachtte hij dat zij zich grondig zouden verdiepen in de
classics die van belang waren voor de studie van de Nederlandse
renaissanceliteratuur: de door hem gehanteerde lijst liep van de bijbel en de
klassieken tot Petrarca, Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Shakespeare en vele
andere auteurs. Een even indrukwekkende lijst van ‘secundaire vakliteratuur’ waaruit
de student een stevige keuze moest maken, werd afgesloten met een diepgravend
mondeling tentamen dat kon uitgroeien tot een volwassen vakgesprek. En juist in
zo'n gesprek bleek steeds weer zijn indrukwekkende belezenheid, zowel wat
oorspronkelijke literaire teksten als wat internationale vakliteratuur betrof. Studenten
die zich specialiseerden en bij hem afstudeerden konden daarna dan ook bogen
op een grote kennis van hun vakgebied.
Maar zijn pedagogische idealen beperkten zich niet tot de wereld van de teksten.
De educatieve en culturele hoogtepunten tijdens zijn lectoraat waren voor hem, en
voor zijn studenten, de beide excursies van twee weken naar Florence en Rome,
die onder zijn leiding werden gemaakt. Tijdens deze excursies toonde hij zich een
deskundige en onvermoeibare, maar ook bijzonder charmante gids die zijn studenten
vertrouwd maakte
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met de culturele hoogtepunten van zijn favoriete periode uit de Europese
cultuurgeschiedenis. Deze excursies zouden nog lang worden gememoreerd.
Wie Veenstra's bibliografie overziet, moet constateren dat hij publicitair pas laat
echt op gang is gekomen. Eerst vanaf het verschijnen van Ethiek en moraal bij P.C.
Hooft, in 1968, begint hij iets frequenter te publiceren, met zwaartepunten tussen
1968 en 1975 en tussen 1980 en 1986. Maar ook in die perioden is hij geen
veelschrijver. Na 1986 volgen de publicaties elkaar op met grotere tussenpozen.
Uit dit verloop wordt al wel duidelijk dat Veenstra's geschriften vaak een lange
incubatietijd hebben gehad. Misschien dat ze daarom ook des te verrassender waren
voor velen. Ook leert de lijst van geschriften ons dat hij zich eigenlijk maar met het
werk van drie dichters, Hooft, Bredero en Spiegel, intensief heeft beziggehouden.
De publicatie van Ethiek en moraal bij P.C. Hooft betekende voor veel neerlandici
een eye-opener in die zin dat hier voor het eerst werd duidelijk gemaakt hoezeer
Hoofts werk was doortrokken van contemporaine moraalfilosofische opvattingen.
19
Veel vakgenoten hadden grote lof voor het boek, al kwam er ook wel kritiek. Toch
kan men gevoeglijk stellen dat het boek binnen het vak al vrij snel de status kreeg
van een classic die men moest hebben gelezen.
Als editeur van Bredero's Griane en Spiegels Hert-spiegel toont Veenstra zich
het meest eigenzinnig en onconventioneel. Hij gaat bij het editeren uit van de
opvatting dat het de primaire taak is van een tekstediteur om een betrouwbare,
goede tekst te leveren, voorzien van een adequate woordverklaring en een veelzijdig
commentaar. In dat opzicht wijkt hij niet af van de aanpak van zijn vakgenoten. Het
eigenzinnige en onconventionele blijkt eerst uit de manier waarop hij zijn edities
inleidt. Daar wijkt hij sterk af van de gebaande paden. Zo leidt hij Griane in met een
20
diepgravende studie onder de titel ‘Bredero en de situatie van de mens’ , waarin
hij het mens- en wereldbeeld behandelt dat uit het stuk naar voren komt. De winst
hiervan is dat Veenstra laat zien dat Bredero niet de eenvoudige volksdichter is
waar men hem altijd voor gehouden heeft, maar een cultureel goed geschoold auteur
die grote vertrouwdheid toont met het renaissancistisch gedachtegoed. Tegenover
deze nieuwe visie staat dat Veenstra in zijn inleiding Griane bijvoorbeeld niet
literair-historisch situeert, geen aandacht schenkt aan de vormgeving en niet in
discussie treedt met literatuurhistorici of filologen die eerder over deze tekst hadden
geschreven. Juist over het werk van de ‘vorigen’ had hij uitgesproken opvattingen:
hij vond dat deze
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vakgenoten die zich eerder hadden beziggehouden met de betreffende tekst volstrekt
serieus moesten worden genomen en dat betekende in zijn visie dat zij er recht op
hadden in hun geheel te worden bestudeerd. Deze voorgangers hadden hun eigen
autonome verdienste en vertegenwoordigden een bepaalde wetenschappelijke en
filologische of literair-historische opvatting, waarbij zij andere vragen aan de tekst
hadden gesteld dan Veenstra als editeur deed. In de praktijk komt het erop neer
dat Veenstra in zijn eigen inleiding de geëditeerde tekst als het ware ‘blanco’
binnengaat vanuit één of meer passages en vervolgens zijn betoog langzamerhand
ontvouwt. Het spreekt vanzelf dat zijn aanpak en zijn uitgangspunten in de kring
21
van vakgenoten regelmatig op principiële kritiek stuitten.
Een zelfde onorthodoxe aanpak vertoont de editie van Spiegels Hert-spiegel uit
1994: een tekst met uitvoerig woordcommentaar, gevolgd door meer dan honderd
pagina's met breder uitgewerkte aantekeningen, die soms de vorm van kleine essays
kunnen aannemen. De editie wordt voorafgegaan door twee inleidingen, de eerste
waarin Veenstra zijn tekstkeuze, het handschrift en niet de editio princeps,
verantwoordt en de tweede, bijzonder uitvoerige, waarin hij een aantal inhoudelijke
aspecten van de Hert-spiegel behandelt en Spiegels daarin naar voren komende
moraalfilosofische systeem verklaart vanuit de klassieke Griekse ethica. Behalve
dat hij zich in zijn tweede inleiding beperkt tot enkele inhoudelijke aspecten van de
tekst, laat hij hierin ook literair-historische, literaire en taalkundige kwesties als het
genre, de plaats van de Hert-spiegel in de traditie van het leerdicht, de vormgeving,
het bijzondere taalgebruik, etc., buiten beschouwing en treedt hij niet in discussie
met eerdere filologen die zich over de tekst hebben gebogen. Op deze manier laat
Veenstra bewust nog allerlei taken voor anderen liggen. In hun recensies traden de
vakgenoten de Hert-spiegel-editie kritisch, maar toch vooral welwillend en respectvol
22
tegemoet, blij als ze waren met deze langverwachte tekstuitgave.
Als geleerde stond Veenstra volop open voor kritiek op zijn eigen werk en was
hij altijd bereid een betere interpretatie dan de zijne te erkennen. Als hij zelf werk
van vakgenoten moest recenseren, konden zijn recensies uitgroeien tot
diepgravende, principiële recensie-artikelen, waarin hij zijn eigen wetenschappelijke
uitgangspunten tegenover die van de betreffende vakgenoot zette. Op die manier
besprak hij de dissertatie van Sonja Witstein (1969), het eerste deel van W.A.P
Smits studie over het Nederlandse epos in de zeventiende eeuw en H.W. van Trichts
23
editie van Hoofts brieven (1976-1979).
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Als we de ontwikkeling van de Nederlandse renaissancistiek overzien, kunnen we
constateren dat Veenstra's publicaties uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de
vorige eeuw, samen met die van W.A.P. Smit en Sonja Witstein, in sterke mate de
basis hebben gelegd voor de richting die het wetenschappelijk onderzoek van de
Nederlandse letterkunde van de renaissance sedert de jaren zestig is ingeslagen.
Deze drie literatuurhistorici kunnen worden beschouwd als de godparents van de
ongeëvenaarde ontwikkeling die het renaissancistisch onderzoek de laatste decennia
heeft doorgemaakt. Richtten de eerste twee geleerden zich in hun onderzoek vooral
op vragen van poëticale en retorische aard, Veenstra is degene die zich het minst
bekommerde om de vormgeving van de literaire teksten en de literaire theorie
erachter, maar des te intensiever om de in die teksten uitgedrukte ideeën. Daarin
ligt zijn grote en blijvende verdienste voor het vak.
Fokke Veenstra was als mens en geleerde een humanist in de zeventiende-eeuwse
betekenis van het woord. Vanuit zijn eigen vrijzinnige achtergrond zag hij zich staan
in de traditie van tolerantie en geestelijke vrijheid van humanistische intellectuelen
als Erasmus, Coornhert, Spiegel en Hooft. De klassiek-christelijke erfenis waarop
deze humanisten zich baseerden was ook in hoge mate bepalend voor zijn ethiek.
In hun traditie koesterde hij ook zelf de ethische en educatieve idealen van een
geestelijke aristocratie voor wie de dignitas van de harmonische mens een onbetwiste
zekerheid was. Terwijl hij met beide benen bewust in de twintigste eeuw stond, heeft
hij in zijn lange leven ernaar gestreefd om als een gerust en harmonisch mens te
24
leven, zijn ‘borst ghemoedight, met het zap des wijsheyts teghens ramp.’
H. DUITS
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Edzo Hendrik Waterbolk
Akkerwoude 5 december 1915 - Haren 9 augustus 2000
Collega's en oud-studenten die meenden de twee jaar geleden overleden
Fries-Groningse historicus E.H. Waterbolk een beetje te kennen, zeiden vaak dat
het zo'n ‘vriendelijke’, ‘beminnelijke’ en ‘zachtmoedige’ man was. In de korte berichten
1
die direct na zijn dood verschenen, waren dit ook steeds terugkerende woorden.
Wellicht komt het daarom voor sommigen als een verrassing te horen dat dezelfde
Waterbolk in de laatste dagen van de oorlog actief deelgenomen heeft aan het
gewapende verzet tegen de Duitse bezetter en als getrouwd man met twee kleine
kinderen betrokken is geweest bij vuurgevechten waarin aan beide zijden doden
vielen. Waterbolk sprak er niet veel over, maar het samengaan van beminnelijkheid
in de gewone omgang en de bereidheid essentiële waarden desnoods
gewapenderhand te verdedigen typeert de man - en zijn werk. Hij heeft zich
toegelegd op de geschiedenis van het vroeg-moderne humanisme, op de idee van
de tolerantie en op de positie van de middengroepen in de door partijstrijd
verscheurde zestiende-eeuwse Nederlanden. Hij bestudeerde een mentaliteit, maar
leefde ook vanuit die opvatting en maakte door zijn eigen voorbeeld duidelijk dat
die tolerantie en lankmoedigheid geen teken hoefden te zijn van zwakte,
besluiteloosheid of onwil om te kiezen. Die houding kon ook voortkomen uit de
sterke overtuiging dat men de waarheid niet kan afdwingen, dat zij zichzelf alleen
in vrijheid kan bewijzen.
Edzo Hendrik Waterbolk werd op 5 december 1915 geboren als eerste en enige
zoon van Klaas Waterbolk, hoofd der openbare lagere school in het Friese
Akkerwoude (ten zuiden van Dokkum). Het geestelijk milieu waarin hij opgroeide is
niet eenvoudig te karakteriseren. Zijn vader, van huis uit overigens Groninger, had
een doopsgezinde achtergrond, maar beschouwde zichzelf als onkerkelijk. Toch
hield hij wel degelijk voeling met het milieu waaruit hij voortgekomen was. Zo
bespeelde hij jarenlang trouw het orgel in de doopsgezinde vermaning in
Veenwouden, het dorp waar hij in 1924 naar toe verhuisde. Edzo Waterbolk en zijn
oudere zus Gré zijn dus in een vrijzinnige, maar in de verte toch nog doopsgezinde
sfeer opgevoed, waarbij de soms radicale, ten dele zelfs multatuliaanse trekjes van
zijn vader werden getemperd door de meer verzoenende inbreng van zijn moe-
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der. Van die levenssfeer heeft de latere historicus zich in wezen nooit afgekeerd.
Waterbolk doorliep de lagere school van zijn vader, eerst in Akkerwoude en later
in het al genoemde Veenwouden. Deze plaats lag aan de spoorlijn tussen Groningen
en Leeuwarden en dat maakte het mogelijk om vanaf 1929 het Stedelijk Gymnasium
in de Friese hoofdstad te bezoeken. Van alle leraren die hij daar meemaakte, heeft
de classicus B. Hijmans (ook directeur van de Buma-bibliotheek) wel de meeste
indruk op Waterbolk gemaakt en zijn waardering voor wat taal vermag gaat in
belangrijke mate terug op de Latijnse lessen van Hijmans. Na het eindexamen
Gymnasium-alfa afgelegd te hebben, schreef Waterbolk zich in 1935 in voor de
studie geschiedenis in Groningen. Tevens meldde hij zich aan als lid van het
studentencorps Vindicat atque Polit en doorstond hij met humor de zijns inziens vrij
zinloze ontgroening. Het lag niet in zijn aard om daarna een prominent lid van het
corps te worden. We komen hem daar alleen tegen als de voorzitter van de
archiefcommissie die in 1939, tijdens de lustrumvieringen van dat jaar, een expositie
met stukken uit het Vindicat-archief mocht samenstellen.
Geschiedenis studeren in Groningen betekende in die tijd studeren bij I.H. Gosses,
maar hoewel Waterbolk later met liefde en respect over deze historicus sprak - ook
Gosses was trouwens uit Noordoost-Friesland afkomstig - is het nooit tot enige
persoonlijke toenadering tussen beiden gekomen. In de eerste jaren volgde de
kleine schare historici colleges samen met studenten van andere richtingen uit de
letterenfaculteit en toen Waterbolk in 1938 zijn kandidaats deed, was Gosses al te
ziek om hem het examen persoonlijk te kunnen afnemen (hij zou in 1940 overlijden).
P. Geyl en H. Brugmans vielen in en deden dat met verve, maar vastigheid kregen
de Groningse historici pas weer toen in 1939 jhr. P.J. van Winter de leerstoel van
Gosses innam. Meer dan van Gosses is Waterbolk dan ook een leerling van Van
Winter geworden, zij het onder wat uitzonderlijke omstandigheden. In 1939 werd
Waterbolk bij de algemene mobilisatie onder de wapenen geroepen en al kon hij
na verloop van tijd wel als sergeant voor Onderwijs en Ontspanning terugkeren naar
Groningen om - in uniform - zijn studie voort te zetten, voor ongedwongen contact
tussen hoogleraar en student was amper gelegenheid. Na de Duitse inval en de
demobilisatie eind mei 1940 zette Waterbolk zich aan het afstuderen. Op 4 maart
1941 legde hij het doctoraalexamen af.
Waterbolk had zich inmiddels verloofd met een boerendochter uit Oud-
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woude, Eeke Dijkstra, die hij in Leeuwarden op de hockeyclub had leren kennen.
Eeke - volgens Waterbolk het mooiste meisje van de club - leidde zo haar eigen
leven. Zij had een middelbare opleiding lichamelijke opvoeding achter de rug en
richtte her en der sportclubs op die ze dan zelf ging begeleiden. Maar na het behalen
van het doctoraal werd het voor Waterbolk tijd om een nette baan te zoeken en te
trouwen. Die baan vond hij in september 1941 aan de Rijks-HBS in Coevorden en
het jaar daarop, op 29 juli 1942, trad hij met Eeke in het huwelijk. In 1943 kwam
echter de bekende oproep van de Duitsers aan alle militairen die in 1940 onder de
wapenen waren geweest om opnieuw in krijgsgevangenschap te gaan. Waterbolk
gaf daar geen gehoor aan en dook onder, eerst bij zijn oude studievriend en
mede-Vindicater B.H. Slicher van Bath, die hem negen maanden onderdak bood
in De Bilt, later bij zijn zwager Pieter Douma op diens boerderij in Kollumerpomp,
vlak bij de Lauwerszee. Deze Pieter Douma was in de laatste periode van de oorlog
lokaal commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten en toen Waterbolk zich
eens met misschien te veel bravoure over de strijd tegen de Duitsers had uitgelaten,
werd hij, oudmilitair, door zijn zwager geronseld als ondercommandant van een van
de lokale gevechtsgroepen. Bij de verovering van de Dokkumer Nieuwe Zijlen in
april 1945 en de gevangenneming van vluchtende Duitsers en NSB'ers vonden in
die laatste dagen van de oorlog felle schotenwisselingen plaats waarbij ook aan de
kant van de Binnenlandse Strijdkrachten vier doden te betreuren waren. Een van
hen was knecht op de boerderij van Pieter Douma waar Waterbolk ondergedoken
2
zat. Waterbolk zelf, inmiddels vader van twee kinderen, bleef ongedeerd en kon
na de bevrijding zijn leraarsbaan in Coevorden weer opnemen.
Lang duurde dat niet, want in 1946 maakte Waterbolk de overstap naar het
Gemeentelijk Lyceum in Enschede, waar hij ook les kon geven aan de gymnasiale
afdeling. Wat er aan vrije tijd overbleef (het gezin was met nog twee kinderen
uitgebreid en zijn echtgenote gaf in Enschede zelf ook weer lessen lichamelijke
opvoeding), besteedde Waterbolk zoveel mogelijk aan zijn dissertatie. Indertijd had
hij met Van Winter overlegd over een onderwerp dat hem, leraar in het toch wat
afgelegen Coevorden, niet naar archieven voerde en dat op basis van literatuurstudie
kon worden voltooid. Als vanzelf kwam er toen een historiografisch onderwerp uit
de bus, de Friese geschiedschrijving in de zestiende en zeventiende eeuw. In de
onderduiktijd bij Slicher van Bath werd een stevig fundament gelegd waarop
Waterbolk na de bevrijding verder kon bouwen. (Vandaar de wat crypti-
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sche mededeling in het voorwoord over ‘de heer en mevrouw Slicher van Bath, die,
als vrienden in nood, in hun huis getuigen waren van het eerste verzamelen van
het materiaal, waaruit dit boek is ontstaan’.) Uiteindelijk kon Waterbolk op 17 juni
1952 bij Van Winter cum laude promoveren op het proefschrift Twee eeuwen Friese
geschiedschrijving. Opkomst, bloei en verval van de Friese historiografie in de
zestiende en zeventiende eeuw.
De titel van het boek is - ik ben niet de eerste die het zegt - niet opmerkelijk, maar
het boek zelf is dat wel. De humanistische geschiedschrijving had indertijd geen al
te beste naam door de vaak fantastische voorstellingen die de geschiedschrijvers
gaven van het verre verleden van eigen stam en natie. Waterbolk benadrukt echter
de moderniteit van hun arbeid. Hij wijst erop dat ze anders dan de kroniekschrijvers
die hen voor waren gegaan zich juist verdienstelijk hebben gemaakt door het
ontwikkelen van een moderne historische kritiek en door het inschakelen van allerlei
later nog vervolmaakte historische hulpwetenschappen, zoals de cartografie, de
chronologie en de oorkondenleer. Bovendien, betoogt hij, schreven zij vanuit het
besef dat het heden geen directe voortzetting is van het verleden; dat zich in staat
en samenleving voortdurend veranderingen voordoen en dat de geschiedschrijver
zich rekenschap moet geven van die verschillen tussen het heden en het verleden.
De zestiende-eeuwse geschiedschrijvers legden zo de basis voor een modern
historisch besef. Dat zij daarnaast hun verhalen ook nog wel eens lardeerden met
in onze ogen fantastische verhalen doet niets af aan hun wezenlijke verdiensten,
die, ook als men ze afzet tegen wat elders in Europa door humanistische
geschiedschrijvers werd gepresteerd, niet gering waren.
Het behalen van het doctoraat verschafte Waterbolk de mogelijkheid het ooit door
hem begeerde ideaal te verwerkelijken, namelijk leraar geschiedenis te worden aan
een niet al te groot gymnasium. Hij werd in september, 1952 verbonden aan het
Stedelijk Gymnasium in Haarlem en gaf daarnaast gedurende enige jaren ook nog
les aan avondscholen en aan de School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag.
Verder vond hij nog tijd om enige artikelen te schrijven, ten dele in het verlengde
van zijn dissertatie, zoals artikelen over zeventiende-eeuwse denkbeelden over de
grondslagen van het historisch verhaal en over reacties op het historisch
pyrrhonisme.
Ook idealen hebben een overtreffende trap, verklaarde Waterbolk later eens,
want toen hem in 1958 gevraagd werd aan de Groningse universiteit de invoering
van een MO-opleiding Geschiedenis te organiseren, greep hij
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deze mogelijkheid om terug te keren naar de universitaire werksfeer met beide
handen aan. Aan de Groningse letterenfaculteit was lang, te lang eigenlijk, verzet
geboden tegen de oprichting van een universitaire MO-opleiding, maar onder druk
van laag blijvende studentenaantallen voor de academische opleiding waren Van
Winter en de zijnen alsnog overstag gegaan en moest een klein team de nieuwe
opleiding gaan verzorgen. Samen met M.G. Buist (later hoogleraar in Groningen)
en J. Heringa (later rijksarchivaris in Drenthe) zette Waterbolk zich aan deze taak.
En dus verhuisde het gezin in 1959 nog eens - maar nu voor het laatst. Waterbolk
kocht het door zijn hoge puntdak zo karakteristieke huis aan de Rijksstraatweg 98g
in Haren, waar hij zelf op de eerste verdieping een studeerkamer betrok en Eeke
op de zolderverdieping daarboven haar heilgymnastische praktijk kon beginnen.
Een heel belangrijke beslissing was de aankoop - niet dan na enige aarzeling bij
de door crisis- en bezettingservaringen spaarzaam geworden Waterbolk - van een
stuk half wilde tuin achter het huis, dat Eeke tot een waar paradijs omtoverde. Navel
van die tuin werd het tuinhuisje, waar Waterbolk zeker in zijn latere jaren graag
vrienden en leerlingen ontving.
In de jaren zestig was de zorgelijke situatie in de Groningse letterenfaculteit wel
zo'n beetje voorbij en kon er aan expansie ook van de academische opleiding worden
gedacht. Bij het emeritaat van Van Winter in 1965 bleek dat er voldoende ruimte
was om niet alleen een opvolger van de scheidende hoogleraar aan te trekken (als
zodanig werd E.H. Kossmann aangeworven); ter ontlasting van diens taak kon ook
nog een tweede hoogleraar voor de namiddeleeuwse geschiedenis aangesteld
worden. Op deze post werd Waterbolk benoemd, maar hij stond erop dat hij een
positie kreeg die gelijkwaardig was aan die van Kossmann; hij was beschikbaar
voor een hele leerstoel, zei hij, niet voor een halve. Eens te meer bleek dat de
beminnelijke en ogenschijnlijk inschikkelijke Waterbolk ook koppig en vasthoudend
kon zijn. En zo gebeurde het dat in 1965 twee hoogleraren met dezelfde leeropdracht
werden benoemd, namelijk geschiedenis na de Middeleeuwen, een unieke situatie
die tot op de dag van vandaag voortduurt. Beide hoogleraren spraken af dat ze in
het onderwijs de grens zouden leggen ergens in de tweede helft van de achttiende
eeuw, waarbij Waterbolk de vroegmoderne periode voor zijn rekening nam.
Op 1 februari 1966 presenteerde de nieuwe hoogleraar zich publiekelijk door het
uitspreken van een oratie met de wat merkwaardige titel ‘Een hond in het bad’,
waarin hij enige beschouwingen gaf over de verhouding
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tussen Rudolf Agricola en Erasmus. Waterbolk liet daarmee merken dat hij zijn
arbeidsterrein sinds zijn promotie nogal had uitgebreid. Het was hem nu niet alleen
om de Friese historiografie te doen, maar om de hele intellectuele geschiedenis van
de noordelijke gewesten gedurende de renaissance en de vroegmoderne tijd, waarbij
hij die noordelijke geleerdenwereld steeds nadrukkelijk in de ruimere context van
de Europese beweging van het humanisme plaatste (tot ver in het buitenland werd
Waterbolk later geroemd om zijn intieme kennis van Erasmus). Van enghartig
provincialisme was dus in het geheel geen sprake. Ondanks zijn Friese afkomst
stond Waterbolk altijd zeer gereserveerd tegenover een uitgesproken Fries
nationalisme en pogingen van Friese zijde om deze ‘Fries om utens’ bij die beweging
in te lijven zouden zeker gefaald hebben. Waterbolk hield het oog meer gericht op
het hele gebied van de oude Friese landen, inclusief Groningen en Oost-Friesland.
Daar vestigden in de vijftiende eeuw, op een moment dat men in Holland nog moest
leren wat zuiver Latijn was, geleerden als Wessel Gansfort en Rudolf Agricola een
intellectuele traditie van Europese allure. De geschiedschrijving was natuurlijk een
belangrijk element van deze intellectuele traditie en zij behield Waterbolks interesse.
Niet onbelangrijk is geweest de stimulans die hij heeft gegeven aan de studie van
het werk van Ubbo Emmius, Fries geschiedschrijver, pedagoog en eerste rector
van de Groningse universiteit. Maar ook nieuwe thema's kregen nu aandacht, zoals
de geschiedenis van de cartografie en de debatten in geleerde en minder geleerde
kringen over godsdienstige tolerantie. Over al deze onderwerpen liet Waterbolk zich
in her en der gepubliceerde artikelen regelmatig horen. Een grote monografie over
dit onderwerp heeft hij echter nooit willen schrijven. Zijn kracht zocht hij artikelen
die dicht bij de bronnen bleven, maar tegelijk op concrete wijze heel algemene
thema's aansneden. Met elkaar vormden die artikelen een mozaïek waarvan men
pas later, als alle steentjes gelegd zijn, kan zien wat het verbeeldt. De bundel
Verspreide opstellen die hem bij zijn emeritaat in 1981 werd aangeboden, biedt
deze mogelijkheid: ondanks de verscheidenheid van onderwerpen laat het boek
een sterke samenhang en een onderlinge verwevenheid van thematiek zien die
men zelfs in menige monografie node mist.
Waterbolk gold in zijn tijd als leraar aan HBS, lyceum en gymnasium als een goed
docent, maar het universitaire onderwijs stelde, zeker toen de aantallen studenten
in de jaren zeventig snel begonnen te stijgen, zo zijn eigen eisen en niet altijd was
Waterbolk bereid of in staat daaraan te vol-
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doen. De hervormingen op het niveau van het middelbaar en het academisch
onderwijs hebben hem weinig vreugde bereid. Hij had met enthousiasme meegewerkt
aan de invoeging van de MO-opleiding in het academisch verband, maar toen later
de MO-opleiding volledig opging in de academische opleiding en kennis van de
klassieke talen niet meer nodig was om toegelaten te worden tot studie in de
geschiedenis, kon hij dat slechts betreuren. Ook een stijl van lesgeven die in de
klas goed had gewerkt - met een snedig verteld verhaal, een losse, associatieve
manier van betogen - bleek niet te voldoen toen hij voor steeds groter groepen
studenten kwam te staan. Zijn ogenschijnlijk aarzelende, bijna tastende manier van
praten, zijn warme, maar te zachte stem, het kwam niet over in de grote collegezalen.
Aan het eind van de jaren zeventig moest Waterbolk op aandrang van de studenten
het geven van hoorcolleges dan ook overlaten aan een ander lid van zijn vakgroep
nieuwe geschiedenis, Albert Mellink. Zelf floreerde Waterbolk veel meer in de
beslotenheid van de werkgroep en daaraan bewaren zijn leerlingen ook de beste
herinneringen. Voor de een is dat een prekandidatencollege over ‘Geloof, magie
en rede’, voor de ander een kandidatencollege over Lieuwe van Aitzema, de
rekeningen van het Oldeklooster bij Bolsward, of de correspondentie van Cornelis
de Schepper en Johannes Dantiscus. Vaak bleef het niet bij het college alleen, soms
gaf het aanleiding tot een gemeenschappelijke publicatie, soms tot een
tentoonstelling (over Ubbo Emmius bijvoorbeeld) en soms tot een excursie (naar
Stuttgart en Uppsala). Kenmerkend bij dit alles was dat Waterbolk wel leerlingen
had, maar niet echt school maakte. Net als Van Winter voor hem spoorde Waterbolk
zijn leerlingen aan toch vooral hun eigen richting te kiezen; zij moesten zich niet
gebonden voelen aan de thema's of benaderingen die hij prefereerde. Het toont zijn
invloed echter dat degenen die bij hem promoveerden of door hem op het pad van
de promotie zijn gezet, wel vaak een onderwerp kozen uit zijn interessesfeer: Viglius
van Aytta, Aggaeus van Albada, Johan van den Corput of andere geleerde
ingenieurs.
Aan het eind van de cursus 1980-1981 vond Waterbolk het genoeg. Hij had er
veertig jaar onderwijs op zitten en had weinig lust om zich nog te storten in de
verbouwing van de opleiding geschiedenis die door de introductie van de
tweefasenstructuur werd vereist. Op 13 oktober 1981 sloot hij zijn officiële
universitaire loopbaan af met het uitspreken van een afscheidsrede ‘Met Willem
Lodewijk aan tafel’, waarin hij, nu aan de hand van de tafelgesprekken van de
Fries-Groningse stadhouder Willem
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Lodewijk, nogmaals zijn academische en menselijke credo uitsprak. De essentie
van het geschiedkundig werk van Waterbolk ligt in de persoonlijke ontmoeting met
levende mensen uit het verleden. Daarom had hij steeds een duidelijke voorkeur
voor die situaties waarin mensen elkaar werkelijk naderbij komen. Dat kan een
correspondentie zijn, maar ook een tafelgesprek, want samen eten brengt mensen
tot elkaar. ‘Tafelen noopt niet tot keuze, maar biedt kans tegenstellingen te
verzachten of weg te nemen.’ De rede werd opgenomen in de al genoemde bundel
Verspreide opstellen. Maar hiermee was nog geen eind aan zijn wetenschappelijke
arbeid gekomen. In de jaren na zijn emeritaat bleef Waterbolk regelmatig publiceren,
zoals hij ook het contact met zijn leerlingen aanhield. Als hoogleraar had hij sedert
1971 samen met Mellink twee keer per jaar op een zaterdag een bijeenkomst
gehouden van de zogenaamde ‘doctorandi nieuwe geschiedenis’ (waarop men
overigens ook welkom was als men gepromoveerd was) en deze bijeenkomsten
werden voortgezet onder Waterbolks opvolger Arend Huussen. Voor de
oud-leerlingen was dit een soort halfjaarlijkse reünie, voor Waterbolk een prachtige
gelegenheid even bij te praten en te weten te komen wat iedereen zoal deed. En
voor de meer vertrouwde leerlingen stond de deur van zijn huis in Haren altijd open.
Een echt eind aan de wetenschappelijke carrière leek gekomen te zijn toen
Waterbolk in september 1988 getroffen werd door een hartinfarct, dat naar spoedig
bleek ook inoperabel was. Het getuigt echter van zijn geestkracht - en van de
zorgzaamheid van zijn vrouw - dat hij er toch weer redelijk bovenop kwam en de
draad - zowel in het onderhouden van contacten als in het publiceren - weer opnam,
zij het in geleidelijk beperkter kring. Uiteindelijk bleek de oogst zo rijk dat in 1995,
bij zijn tachtigste verjaardag, een nieuwe bundel van verspreide opstellen kon worden
aangeboden, dit keer onder de titel Omtrekkende bewegingen (een mooie
karakterisering overigens van Waterbolks stijl). Zelfs toen was hij nog niet
uitgeschreven. In eigen beheer en in eigen tempo heeft hij tot het laatst bundeltjes
met kleinere studies, vaak over archiefstukken, onder intimi verspreid, en steeds
wist hij nog iets nieuws uit de stukken op te diepen. Het laatste bundeltje, met de
toepasselijke titel Veegsel. Samengeveegde restanten, verspreidde hij nog in 2000.
Zo heeft hij nog ettelijke jaren kunnen nagenieten van de oogst van een
geleerdenleven. Voor een nog altijd niet echt kleine schare vrienden en leerlingen
was het een genoegen hem in zijn tuinhuisje achter het pand aan de Rijksstraatweg
op te zoeken - voor de
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een lag er dan een verwijzing naar een onbekende bron klaar, de ander ging naar
huis met een opbeurend of relativerend woord. Waterbolk stierf tenslotte, toch nog
onverwacht, op 9 augustus 2000 in zijn woonplaats Haren - officieel aan een val,
maar in feite gewoon omdat het lichaam op was. Onder grote belangstelling werd
hij op 15 augustus daaropvolgend ten grave gedragen. Het gebouw van de
doopsgezinde gemeente in Haren, waarmee de banden dus niet geheel verbroken
3
waren, was te klein om alle belangstellenden te herbergen.
Enige tijd na de begrafenis bezocht ik Eeke weer eens in het hoge huis aan de
Rijksstraatweg. Zij en haar zoon Niek, over uit Utrecht, namen mij mee naar de
studeerkamer en lieten het boek zien dat Slicher van Bath Waterbolk bij zijn
benoeming als hoogleraar ten geschenke had gegeven. Het was een exemplaar
van de Effigies et Vitae Professorum Academiae Groningae et Omlandiae uit 1654.
Slicher van Bath had evident een goede hand van kiezen gehad. Door juist dit boek
te geven, het boek waarin de Groningse universiteit terugkeek op de eerste vier
decennia van haar bestaan en haar geestelijke voorgeschiedenis terugvoerde tot
Wessel Gansfort en Rudolf Agricola, wekte hij in ieder geval de suggestie te hopen
dat de nieuwe hoogleraar bij de traditie van het Noordelijk humanisme zou
aanknopen. Het leek Eeke en Niek passend dit boek bij deze gelegenheid aan mij
cadeau te doen, als een aandenken aan Edzo Waterbolk. Alleen als een aandenken?
Een meester leeft voort in zijn leerlingen en zou het dus niet meer in de stijl van
Waterbolk zijn geweest dit boek als een estafettestokje te beschouwen?
K. VAN BERKEL
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Voornaamste geschriften
Een vrijwel volledige bibliografie van E.H. Waterbolk is te vinden in: E.H. Waterbolk,
Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar
aan de Rijksuniversiteit Groningen (Amsterdam 1981), met een vervolg in: E.H.
Waterbolk, Omtrekkende bewegingen. Opstellen aangeboden aan de schrijver ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag (Hilversum 1995). Hierin zijn dus niet
opgenomen de in eigen beheer uitgegeven artikelenbundeltjes zoals het in de tekst
genoemde Veegsel. In de twee genoemde feestbundels vindt men ook een overzicht
van de interviews met en artikelen over Waterbolk. Daaraan kan nog worden
toegevoegd: F. Postma, ‘Edzo Hendrik Waterbolk (1915-2000). Docent, geleerde
en onderzoeker’, De Vrije Fries 81 (2001), p. 67-78. Voor het samenstellen van het
levensbericht heb ik ook gebruikgemaakt van een door Waterbolk in 1996 ingevulde
‘Vragenlijst in verband met het onderzoek naar de geschiedenis van de Groningse
universiteit 1930-1950’ en van de feestrede die Wiebe Bergsma in 1997 hield bij de
vijftigste bijeenkomst van de doctorandi Nieuwe Geschiedenis.

Eindnoten:
1 Harry Perton, ‘Herinneringen aan prof. dr. E.H. Waterbolk. Vriendelijk en beminnelijk’, UK 30
(2000-2001), nr. 3 (7 september 2000), p. 6.
2 Gegevens ontleend aan artikelen in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland, 25 juli 1984 en
28 april 2000. Op een daar afgebeelde foto is Waterbolk - met geweer - te zien. Zie ook: S.
Hogendorp, Bezetting en bevrijding in Kollumerland. Een terugblik op de jaren 1940-1945. Kollum
1975. Met dank aan dr. O. Vries te Westergeest die mij deze gegevens verstrekte.
3 Anderhalf jaar later waren veel van Waterbolks vrienden weer bij elkaar in de doopsgezinde
kerk in Haren, toen ze op 29 december 2001 afscheid namen van zijn vier dagen daarvoor
overleden vrouw Eeke.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2001
Rapport van de Commissie voor schone letteren
Van de stapel dichtbundels die voor de Van der Hoogt-prijs 2001 in aanmerking
kwamen, hield de Commissie voor schone letteren na selectie drie titels over, alle
debuten. Het bleek niet gemakkelijk hieruit een definitieve keuze te maken, maar
uiteindelijk koos de Commissie toch met overtuiging voor Dansmuziek, de
omvangrijke eerste bundel van René Puthaar (geboren 1964), in januari 2000 bij
uitgeverij Meulenhoff te Amsterdam verschenen. Het zijn uiteraard niet zozeer
kwantitatieve als wel kwalitatieve overwegingen geweest die deze keuze hebben
bepaald. Als zodanig noemen wij de variatie in formele en inhoudelijke zin; de
technische perfectie waartoe deze dichter in staat blijkt; de erudiete allusies en, in
gedeeltelijke samenhang daarmee, de raadselachtigheid die heel wat gedichten
kenmerkt: zij noden tot herlezen en tot heroverwegen van betekenismogelijkheden.
De eerste indeling die men van de bundel kan maken is die van de cyclus ‘De
Parade’, gewijd aan een gestorven vriend, waarmee Dansmuziek besluit, en de
daaraan voorafgaande drieëntwintig gedichten van zeer uiteenlopende omvang,
techniek en thematiek. Wat opvalt is dat begin en einde van het eerste deel worden
gevormd door twee poëticale gedichten. Die poëticaliteit laat zich het best illustreren
aan het gedicht met de titel ‘Gevlogen’, waarvan de tekst hier volgt.
Je ziet het vederlicht
Over de horden gaan
En gist naar het verband
Waarin het heeft gestaan.
Met elke sprong verdwijnt
Er iets uit het gedicht
Maar wat je blijft herstelt
Volmaakt het evenwicht.
Lexicografisch land
Dat vol is van de vlucht
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En van de kudde die
Volhardt in twijfelzucht.
Want ergens, vogelvrij
Zal het op poten staan.
Analfabetisch rijk,
Van niets meer onderdaan.

Op grond van een aantal trefwoorden in het gedicht zoals ‘Lexicografisch land’ en
‘Analfabetisch rijk’ kan men vaststellen dat het gaat over de poëzie zelf en met name
de autonome poëzie: er wordt immers een gebied opgeroepen dat ‘van niets meer
onderdaan’ is, dus onafhankelijk bestaat. Dat het welslagen van de tocht naar het
land van de poëzie, gezien het futurum in de laatste strofe, allerminst zeker is, lijkt
gecontrapunteerd te worden door het gebruik van door de conventie geheiligde
vormen als vaste, strenge maat (jamben) en duidelijk rijm. Misschien kan men ook
zeggen dat de onbereikbaarheid van het uiteindelijke doel op paradoxale wijze door
de obsoleet aandoende vormen wordt onderstreept. In ieder geval is ‘Gevlogen’
een gedicht dat in vorm en inhoud zowel terugverwijst naar eerdere poëticale
verkenningen als vooruitwijst naar de hellevaart van de cyclus ‘De Parade’.
Ook in het eerste gedeelte van de bundel treft men trouwens cycli aan: twee van
elk zeven gedichten. Zij verschillen in vorm sterk van elkaar (het gaat om een cyclus
van tienregelige gedichten met verdoezeld rijm en een tweede cyclus strofen- en
rijmloze gedichten), maar ze hebben inhoudelijk gemeen dat het onderwerp bestaat
uit portretten, beelden en foto's. Daartussenin geklemd staat een heus sonnet,
‘Hippolyte’ (de koningin der Amazonen, wier gordel door Herakles moest worden
geroofd), dat in de befaamde reeks ‘Griekse sonnetten’ van Simon Vestdijk niet zou
hebben misstaan. De poëtische ruimte ervan wordt evenwel niet gevormd door de
tijdloze wereld van de mythe, maar door een hedendaags museum met een suppoost
in een opvallende, herculische rol:
De tien gehandicapten zijn van marmer.
Terwijl een uitgelaten jeugd de gang
Door draaft, eet de suppoost een boterham
En peilt hoe Leto koel naar hem verlangt.
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Haar zachtgewelfde buik. Dit wordt zijn dag.
Het cryptogram is opgelost, de zaal is leeg
Maar ginds, nabij de tomben, klinkt gelach
Dat dwarrelt als een lindenblad. Hij veegt
Wat kruimels van een dij, verhuist voldaan
Zijn theekan naar een urn, gaat zitten op
De krant. Voor Herakles is ze gaan staan,
Nog naschuddend onder haar minirok.
Geef mij je gordel, schat. Zij hoort het aan
En staat versteend. Het is haar dag. Het klopt.

De al genoemde cyclus ‘De Parade’ heeft een zeer hechte structuur: alle veertien
gedichten bevatten negen kwatrijnen met gekruist rijm, met uitzondering van ‘Lola's
lied’, dat zeven kwatrijnen telt en geen vast rijmschema kent. Mogelijk hangt deze
uitzonderingspositie samen met het feit dat dit gedicht slechts in beperkte mate het
werk van Puthaar zelf is: het is namelijk onmiskenbaar een ironische versie van
‘Voor wie dit leest’ van Leo Vroman, getuige alleen al de eerste strofe:
IJzige woorden laat ik u hier horen
Maar met mijn warme mond kan ik niet zingen,
Mijn hete tong door deze mom niet dringen;
Wat kan ik doen? Ik kan u niet doorboren.

Wat thema betreft is deze cyclus een soort katabasis of hellevaart, in dit geval een
zoektocht naar een dode vriend, die vertoeft in een kermisachtige onderwereld. In
de veertien gedichten worden ons diverse ‘staties’ getoond. In het slotgedicht laat
de dode vriend aan de dichter zien hoe hij in de bovenwereld vruchteloos zit te
schrijven-vermoedelijk juist aan deze cyclus. Het is niet de enige keer dat de dichter
zichzelf waarneemt: dit narcisme verleent juist de eenheid aan de bundel, die verder
zo opvalt door zijn diversiteit.
Door de genoemde kwaliteiten overtuigd van het grote talent en het gerijpte
vakmanschap van René Puthaar stelt de Commissie voor schone letteren aan het
bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkun-
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de voor aan diens debuut Dansmuziek de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2001
te verlenen.
Rudi van der Paardt (voorzitter)
Hugo Brems
Anna Enquist
Kester Freriks
Esther Jansma
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten het
advies van de Commissie voor schone letteren te volgen en de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs 2001 toe te kennen aan René Puthaar voor zijn bundel
Dansmuziek.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2001
Dankwoord door René Puthaar
Dames en heren,
Een tijdje geleden bereikte mij de mededeling dat mij een literaire aanmoedigingsprijs
is toegekend op grond van de dichtbundel Dansmuziek, geschreven door René
Puthaar. Dat is de naam van degene die nu tot u spreekt, en voor zijn naasten en
de Burgerlijke Stand inderdaad degene die de zeg 9000 woorden schreef waaruit
de bundel Dansmuziek bestaat. En toch kan ik vanmiddag alleen namens de dichter
een dankwoord voor de prijs uitspreken.
Hoe ontstaat poëzie? Sinds ik Dansmuziek schreef weet ik het minder dan ooit.
Zoals een haan een ei legt, kan ik Nijhoff citeren, en het daarbij laten. We zijn dan
snel klaar, zodat we straks meer tijd voor de borrel hebben. Maar wat ik wel weet,
uit eigen ervaring, is dat de poëzie op grond waarvan ik vandaag word
aangemoedigd, is ontstaan nadat ik had besloten om geen gedichten meer te
schrijven. Mijn baan had ik opgezegd om aan een roman te kunnen werken. In die
eerste roman zou ik mensen scheppen, een tijdsverloop, virtuele ruimten,
conversaties; kortom: een nieuwe wereld, een tweede leven. En ik, die hier sta, zou
daar de maker van zijn.
Maar ik bleek geen heer en meester in eigen huis; degene namens wie ik vandaag
spreek nam in een lange zomernacht het roer over, en bij het ontwaken stonden
opeens de eerste honderdzoveel regels van het gedicht ‘De Parade’ op papier.
Hoe daar, bij deze feestelijke gelegenheid, iets inzichtelijks over te zeggen? Ik,
of wie dan ook, was die nacht in een onderwereld geweest. Daar zag ik een jongen,
die zich geleidelijk als een lang geleden gestorven vriend bekendmaakte. Uit alles
werd duidelijk dat hij, en hij alleen, de dichter geroepen had. De jongen wilde blijkbaar
iets zeggen, of tonen; deze dode had iets op zijn lever en om die reden
eenvoudigweg een stem nodig. Wat het was dat hij te melden had, begreep ik de
volgende ochtend nog niet. Het geluid dat hij had voortgebracht herinnerde ik mij
als iets onnoembaar ijzingwekkends. Maar algauw riep hij weer, en ik vervolgde
spoedig mijn tocht door het curieuze oord waar hij bleek te verblijven. Hij had dat
oord, vermoedde ik, speciaal voor de gelegenheid kleurrijk inge-
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richt, opdat ik niet onmiddellijk de benen zou nemen. Afijn, zo ontstond het eerste
gedicht van Dansmuziek; nu het sluitstuk van de bundel.
De dichter van Dansmuziek, zo komt het mij nu voor, was niet de schepper van
de dode jongen die in ‘De Parade’ een rondleiding door zijn habitat verzorgt, terwijl
ik wel de schepper van de personages was geweest in de roman waaraan ik werkte.
Nee, het was, ben ik bang, andersom. Ik vermoed, als ik dan toch voor de dichter
moet spreken, dat de schrijver van ‘De Parade’ door een dode in het leven is
geroepen, dezelfde misschien die ook voor andere gedichten in Dansmuziek een
geluid en een bestaanswijze heeft overgedragen. Anderzijds zie ik heel goed, en
dat houdt mij uit de klauwen van spiritisten en ander gespuis, dat deze chimerische
jongen bij gratie van het gedicht bestaat. Daarbuiten is het, na de laatste punt,
doodstil. Of er wordt gebabbeld, zoals ik dat hier en nu sta te doen.
Toen ik als middelbaar scholier naar Simon Carmiggelts radio-interviews met
Adriaan Roland Holst luisterde, hoorde ik de dichter halfdronken beweren: ‘Proza
is horizontaal; poëzie is verticaal.’ U begrijpt, het beste proza van Gerrit Krol was
toen nog niet tot Bergen doorgedrongen. Maar desondanks had de oude Jany gelijk,
want behalve het gedicht bestaat ook de dichter zelf in de wereld op een imaginaire
verticale lijn; tussen twee denkbeeldige polen, één in de hoogte en één in de diepte.
Naïef voorgesteld: de dichter kijkt recht omhoog, in het rond, naar beneden, of hij
legt een oor aan de grond. Hijzelf bevindt zich, al dan niet zichtbaar, in de stilstand.
Daar zit hij in het oog van een storm en spitst zijn oren, focust zijn blik en trilt met
zijn neusvleugels.
Tussen die denkbeeldige, elkaar spiegelende polen raast alles in een wervelstorm
heen en weer, omhoog en omlaag. In het luchtruim verschijnen vissen, onderaards
zwieren zwaluwen; daar begint het nog maar mee. De dichter doet aanvankelijk
niets dan zijn zintuigen gebruiken, bovenal zijn gehoor, en daarom is zijn leven niet
te filmen, zoals Szymborska zo terecht heeft opgemerkt. Heel zijn bestaan is een
telkens hernomen concentratie op een geluid: een stem die de dichter roept. En,
visueel, op de oogopslag waarmee alle dingen, reëel of imaginair, de dichter vragend
of gebiedend aankijken.
Zoals ik hier namens de dichter spreek, spreekt ook de dichter zelf weer namens
een ander die hem tot het gedicht geroepen heeft.
De misschien beloftevolste dichter aller tijden, de jonge Engelsman John Keats,
heeft in zijn brieven herhaaldelijk geprobeerd de wonderlijke aard
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van het dichterschap te verwoorden. De dichter, schrijft hij na ongetwijfeld lang
getob, is niets. Hij onderscheidt zich bij voorkeur door zijn ‘negative capability’; door
het vermogen om zonder identiteit te volharden in het oog van een storm, waarvan
de rondvliegende deeltjes stuk voor stuk zijn vorm en kleur kunnen bepalen. Een
dichter is, voor wat zich in de chaos of de leegte ophoudt, een uitnodiging tot een
metamorfose, tot een formele wederopstanding, tot een articulatie. Ik zeg het
nogmaals: een dichter spreekt namens iets of iemand anders. Graag citeer ik uit
één van Keats' prachtige brieven een beroemde passage waarin hij, als
drieëntwintigjarige, de dichter portretteert:
‘As to the poetical Character itself (I mean that sort of which, if I am anything, I
am a Member, that sort distinguished from the wordsworthian or egotistical sublime;
which is a thing per se and stands alone) it is not itself - it has no self - it is every
thing and nothing - It has no character - it enjoys light and shade; it lives in gusto,
be it foul or fair, high or low, rich or poor, mean or elevated - It has as much delight
in conceiving an Iago as an Imogen. What shocks the virtuous philosopher, delights
the camelion Poet. It does no harm from its relish of the dark side of things any more
than from its taste for the bright one; because they both end in speculation. A Poet
is the most unpoetical of any thing in existence; because he has no Identity - he is
continually informing and filling some other Body -’
‘Filling some other Body’. Dat lichaam is niet alleen de ander die de dichter roept,
het is ook het gedicht dat de ander - door de dichterlijke activiteit - zal worden. Want
zonder de vaak furieuze activiteit van het dichten, en zonder haar resultaat: het
gedicht, betekent de stilstand, althans voor de buitenwereld, te weinig. Soms voel
ik mee met de mij dierbare Paul van Ostaijen, die uiteindelijk beweerde dat niet
zozeer de dichter maar het gedicht niets te betekenen heeft; het gedicht was in zijn
ogen niet meer dan de inkt van een inktvis: een uiterlijk teken dat van het bestaan
van de onzichtbare dichter getuigt.
Dames en heren, voor ik afsluit wil ik een gedempte noodkreet slaken. De
poëziebeschouwing in Nederland is, naar mijn indruk, op een beschamend laag
niveau beland. De meest onnozele uitspraken over de ‘supreme fiction’ die de poëzie
is (denk aan Jan de Roders ‘poëzie neigt naar betekenisloosheid’ of de populistische
slogans van Ilja Pfeijffer) houden de literaire gemoederen in ons land maandenlang
bezig. Dat getuigt van een grote armoe.
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Het is voor een Republiek der Letteren een verplichting om de kunstvorm poëzie
met de grootst mogelijke kennis van zaken te blijven ontvangen. En te bestuderen.
Als men op de universiteiten geen Ernst Robert Curtius meer wil lezen, is er altijd
nog het verplichte nummer van Huizinga's Homo Ludens, dat stimulerende essay
dat ondermeer uitnodigt tot een steeds hernieuwde studie van de aard en regels
van het spel dat in de gesloten ruimte van het gedicht vorm en inhoud krijgt. Zo had
De Roder bij Huizinga onmiddellijk kunnen vinden waaruit de verwantschap tussen
poëzie en ritueel bestaat.
Twee grote Nederlandse dichters, Gerrit Kouwenaar en Gerrit Komrij, heb ik
herhaaldelijk horen verzuchten dat zij na tientallen jaren dichterschap nauwelijks
één artikel of essay kunnen aanwijzen dat getuigt van inzicht in hun werk. In beider
geval lijkt de verzuchting mij gegrond. En dát beschouw ik als het ware schandaal
van de poëzie in Nederland. Ik ben hier misschien aan het verkeerde adres, maar
toch zou ik de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde willen oproepen tot een
initiatief dat de inhoudelijke aandacht voor de levende Nederlandse poëzie
bevorderen kan. Er is immers in een goed gedicht heel wat meer aan de hand dan
een publiek bij een poëzievoordracht of een criticus bij de routineuze lezing van een
bundel kan behapstukken. De dichters doen hun werk; nu de lezers nog.
Dames en heren, ik dank de jury en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
heel hartelijk voor de toegekende prijs. En u begrijpt inmiddels dat ik de Van der
Hoogt-prijs zal opvatten als een aanmoediging om stil te blijven te zitten temidden
van een oorverdovend geraas; om de zin en de concentratie op te blijven brengen
om een stem op te vangen die de dichter roept, een ander lichaam dat een gedicht
bewonen wil. Ik ben vandaag aangemoedigd, en dat is toch een zeldzaamheid, tot
een passief bestaan en een handvol furieuze acties.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2001
Advies van de Commissie van voordracht
De geschiedenis van het modernisme vormt een belangrijk hoofdstuk van de
Europese cultuurgeschiedenis. De artistieke avant-garde die dit modernisme droeg,
heeft dan ook veel belangstelling gekregen van kunst-, literatuur- en ideeënhistorici.
In een eindeloze reeks edities, monografieën en tentoonstellingscatalogi hebben
zij de modernistische beweging opnieuw tot leven gewekt. Hun studies tonen de
luister van bohémiens en de schittering van het mondaine leven, een grootstedelijke,
nerveuze cultuur, een steeds terugkerende obsessie met techniek- en
vormexperimenten; zij tonen de wereld van Cocteau, Picasso en Coco Chanel. Joris
van Parys' in 1995 verschenen Masereel roept een andere wereld op.
Het boek doet dat als een biografie. Het traceert het leven van Masereel
(1889-1972) in chronologisch geordende hoofdstukken. De lezer wordt er van
Blankenberge en Gent - over Parijs, Tunis, Genève en opnieuw Parijs - naar Nice
en Avignon gevoerd, van de Villa St. Christophe aan de Vlaamse kust tot de
mediterrane omgeving waarin Masereels vlucht voor de oorlog hem in 1940 had
gebracht. De biografie biedt een innemend portret van een man die zelfstandig en
bescheiden, wars van grootspraak, zijn eigen weg koos. Van Parys' portret is
gedetailleerd, maar het blijft gereserveerd ten aanzien van Masereels intieme leven.
De spanningen die zijn relatie met zijn eerste gezellin Pauline Imhoff doortrokken,
de gecompliceerde verhouding met Thea Sternheim, de wijze waarop Laure Malclès
Pauline op de achtergrond drong: het wordt allemaal eerder gesuggereerd dan
geanalyseerd. Maar tegelijkertijd behoren de bladzijden waarin de auteur de fysieke
en geestelijke aftakeling van Pauline beschrijft, tot de beste (en aangrijpendste) van
het boek.
De biografie is dan ook vooral een geschiedenis van Masereels openbare leven.
Zij richt zich op de kunstenaar, op Masereels vorming door de Gentse etser en
tekenaar Jules de Bruycker, op zijn bewondering voor Emile Verhaeren, op zijn
doorbraak en zijn succes, op de reeks grote retrospectieven, die in 1929 in Mannheim
begon. Zij toont Masereels oeuvre in al zijn veelzijdigheid: de houtsneden en de
schilderijen natuurlijk, maar ook de eigen uitgaven, de theaterdecors en -kostuums,
de filmexperimenten, de mozaïeken. Masereel is echter ook een boek over ‘politiek
engagement’ (een term waarvan de kunstenaar zelf overigens niet wilde weten).
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En ook dit engagement wordt in zijn veelzijdigheid beschreven: de sympathie die
Masereel al omstreeks 1900 voor een anarchistisch communisme toonde, de
betrokkenheid in de pacifistische beweging tijdens de ‘Grote Oorlog’, het contact
met de Russische revolutionairen, de afkeer van ideologische scherpslijperij, het
Franse Volksfront en de Spaanse Burgeroorlog, de ontgoochelingen. Van Parys
beoordeelt dit politieke optreden met veel zin voor nuance en evenwicht.
In de reconstructie van Masereels artistieke en politieke Werdegang wordt
geleidelijk ook een heel netwerk van medestanders blootgelegd. Romain Rolland
en Stefan Zweig behoorden ertoe; Masereel had hen tijdens de oorlogsjaren in
Zwitserland, te midden van ‘de Geneefse kolonie van vluchtelingen, ballingen en
dienstweigeraars’ leren kennen. Maar ook Georg Reinhart en Henry van de Velde,
George Grosz en Kurt Tucholsky, Pierre Vorms en vele anderen maakten er deel
van uit. Zij waren ‘zakenpartners’, mentors of opdrachtgevers, kunstenaars met wie
Masereel zich verwant voelde, of politieke bondgenoten. Maar zij werden vaak ook
vrienden, met wie een intieme band bestond. Het netwerk van medestanders biedt
Van Parys daardoor haast vanzelfsprekend de mogelijkheid Masereels persoonlijke,
artistieke en politieke leven te integreren. Hij slaagt daar op voortreffelijke wijze in.
Tegelijkertijd krijgt Masereel door de ruime aandacht voor deze kring van vrienden
en collega's en door de grondigheid waarmee ook hun biografie wordt geanalyseerd,
een onvermoede reikwijdte. Het boek is een levensbeschrijving, maar het is ook de
geschiedenis van een politieke beweging. Met name voor de tussenoorlogse periode
biedt het een inzicht in de ontwikkeling van pacifisme, antimilitarisme en anarchisme.
Maar veel meer nog vormt de biografie een cultuurgeschiedenis van de lotgevallen
van de artistieke avant-garde waarin Masereel zo'n prominente rol speelde. Dat
geldt voor de artistieke avant-garde in het Belgische land van herkomst, dat Masereel
om zijn politieke keuzes overigens lang een paspoort bleef weigeren. Joris Minne,
Paul van Ostaijen, de gebroeders Cantré, Herman Teirlinck: zij maken allen hun
opwachting in Masereel. Maar het is natuurlijk vooral de internationale avant-garde
van het modernisme die in dit boek wordt beschreven. Masereel had zijn land immers
al in 1911 verlaten; sindsdien hadden nationale grenzen voor hem nog maar weinig
betekenis.
Zo rijst uit dit boek een vitale wereld op van schrijvende en beeldende kunstenaars,
mecenassen, kunsthandelaars, uitgevers en drukkers, galerij-
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houders, acteurs, journalisten en regisseurs. Maar die avant-garde is niet de
avant-garde van Cocteau, Picasso en Coco Chanel. In Masereel gaat het om een
kring waarin kunst en politiek een vanzelfsprekende, maar geen probleemloze
eenheid vormden, waarin sociaal engagement belangrijker werd gevonden dan welk
techniek- of vormexperiment ook, waarin niet ‘de volstrekte onbeduidendheid van
de tumultateliers’ (zoals Tucholsky schreef), maar het verzet tegen oorlog en geweld
de standaard zette. Dat maakt het boek niet alleen vanuit biografisch, maar ook
vanuit cultuurhistorisch oogpunt tot een belangwekkend en vernieuwend boek.
Masereel is bovendien uitstekend gedocumenteerd. Van Parys raadpleegde veel,
vaak onbekend archiefmateriaal uit Belgische, Franse, Duitse, Zwitserse en
Amerikaanse publieke en particuliere collecties. Het archief van de familie Masereel,
de briefwisseling met Reinhart, Rolland, Zweig en vele anderen, de dagboeken van
Thea Sternheim: zij hebben een uiterst rijk boek opgeleverd, waarin tenslotte ook
het beeld dat Masereel van zichzelf presenteerde, herhaaldelijk wordt gecorrigeerd.
Dat boek is beheerst en met zorg geschreven. Het is met grote deskundigheid
gecomponeerd en toont, zonder te vervallen in anekdotisme, oog voor detail. Het
brengt Masereel en zijn vrienden nabij door het in extenso citeren van een enkele
brief, een enkel dagboekfragment, en faseert dit leven door de ritmiek van de
illustraties. Masereel. Een biografie is een voornaam boek. Om al deze redenen
bevelen wij de toekenning van de Henriëtte de Beaufort-prijs 2001 aan Joris van
Parys met volle overtuiging aan.
dr. A.M. Musschoot
dr. M.J. Schwegman
dr. J. Tollebeek (voorzitter)
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten het advies van de
Commissie van voordracht te volgen en de Henriëtte de Beaufort-prijs 2001 toe te
kennen aan Joris van Parys voor zijn boek Masereel. Een biografie.
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Henriëtte de Beaufort-prijs 2001
Dankwoord door Joris van Parys
Een auteur mag zich gelukkig prijzen wanneer zijn werk met zoveel kritische aandacht
en nuchtere waardering wordt gelezen als de Commissie van voordracht dat blijkens
haar verslag heeft gedaan. Terecht wijst de commissie onder andere op de nauwe
contacten en de hechte vriendschappen tussen Frans Masereel en Europese literaire
grootheden zoals de Nobelprijswinnaars Romain Rolland, Roger Martin du Gard,
Thomas Mann en Hermann Hesse. In een opstel over Masereel constateerde Klaus
Mann dat de Vlaamse graficus en schilder in het Parijs van de jaren twintig onder
de beeldend kunstenaars degene was die door schrijvers, dichters en literatoren ‘sonst nicht so sehr einig miteinander’ - het meest werd gerespecteerd. Hoe
duurzaam de waardering van bijvoorbeeld Thomas Mann was, illustreren zowel het
in de biografie verwerkte briefje aan Masereel als een antwoordbrief van de schrijver
aan zijn Zwitserse vriend en uitgever Emil Oprecht die ik begin dit jaar in Zürich
aantrof, in een deel van de correspondentie van de uitgever dat vijftig jaar lang
vergeten in een safe was blijven liggen. In de jaren twintig al had Mann een essay
geschreven als inleiding voor de vele malen herdrukte goedkope editie van Mein
Stundenbuch, de bekendste van de zogenaamde ‘romans zonder woorden’ waarmee
Masereel als houtsnijder een niet gering aandeel had aan de vernieuwing van de
Europese grafiek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Masereel niet alleen
zijn appartement in Parijs maar ook zijn atelier aan de zwaar gebombardeerde
Franse kust bij Boulogne. In een brief uit 1948 aan Thomas Mann - die toen nog
als emigrant in Californië verbleef - vroeg uitgever Oprecht naar aanleiding van een
Amerikaanse heruitgave van Mein Stundenbuch, hoe het zat met de auteursrechten
voor de vooroorlogse inleiding. Oprecht schreef dat Masereel geld nodig had en
natuurlijk blij was met de New-Yorkse heruitgave van een van zijn boeken. Een
week later kwam het antwoord van Mann: dat hij zijn honorarium graag wilde afstaan
aan Masereel. ‘Lieber Herr Opi’, schreef hij, ‘Für die amerikanische Ausgabe von
Masereels ‘Stundenbuch’ verzichte ich gern zugunsten des Künstlers auf jedes
Honorar.’
Hoewel Masereel het grootste deel van zijn leven in Frankrijk en Zwitserland
doorbracht, verloor hij nooit het contact met zijn geboorteland en illustreerde hij
tijdens het interbellum werk van onder anderen August
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Vermeylen, Stijn Streuvels en Herman Teirlinck. Zijn houtsnedenportret van de
zeventigjarige Cyriel Buysse is met reden de bekendste beeltenis van de schrijver
geworden. In 1926 bracht Karel van de Woestijne als Brussels correspondent van
de NRC verslag uit over de eerste Masereel-expositie in België. Ondanks zijn
voorkeur voor het werk van zijn vriend Jozef Cantré had Van de Woestijne er geen
moeite mee om te erkennen dat Masereel ‘ongetwijfeld de grootste’ onder de
Vlaamse houtsnijders was.
Wie vanaf zijn jonge jaren al bijzondere affiniteiten met Masereel had was Louis
Paul Boon. Op de jonge auteur werkte de houtsnedensuite De zon zo prikkelend,
dat ze hem kort na de oorlog inspireerde om de beelden een voor een als het ware
open te trekken met eigenzinnige, provocerende teksten die blijkens recent
onderzoek kunnen worden beschouwd als vingeroefeningen voor zijn eerste romans.
In de catalogus van een Masereel-expositie vertelt Boon zelf dat er thuis in zijn
kamer een reproductie van een houtsnede van Masereel aan de muur hing, het
beeld van een jonge pacifist die als deserteur tegen de muur is gezet om
geëxecuteerd te worden. De jongen kijkt naar iets dat Masereel er niet bij gesneden
heeft, zegt Boon: ‘En met alleen dat voor ogen trachtte ik mijn eerste verhalen te
schrijven.’ Het is een aardig toeval dat een paar maanden geleden een Antwerpse
editie van De zon is verschenen waarin de houtsneden van Masereel en de teksten
van Boon voor het eerst bijeen zijn gebracht.
Geachte dames en heren. Hopelijk hebt u er bij deze feestelijke gelegenheid even
weinig behoefte aan als ik om u te buigen over ‘De biografie als probleem’ of ‘Het
onbehagen van de biograaf’ - om maar twee titels te noemen uit de niet te stuiten
biografologie van de voorbije jaren. Mij lijkt het in elk geval passender vandaag even
stil te staan bij de bijna tienjarige voorgeschiedenis van het boek over Masereel.
Eigenlijk moet ik daarvoor nog veel verder terug in de tijd, naar het voorjaar van
1924. Toen overleed Lenin in Moskou, kwamen in Londen de socialisten voor het
eerst in de Britse geschiedenis aan het bewind, stond Hitler in München na zijn
mislukte putsch terecht wegens hoogverraad, behaalde Mussolini in Rome de
verkiezingsoverwinning die hij nodig had om zijn dictatuur een democratische façade
te geven en maakte een linkse verkiezingsoverwinning in Frankrijk een eind aan
het nationalistische Poincaré-tijdperk. Een buitenlander die de Franse
verkiezingscampagne van dichtbij had kunnen volgen was de Duitse auteur Kurt
Tucholsky, die zich kort tevoren, in maart 1924, als krantencorrespondent in Parijs
had gevestigd. De verhuizing van
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Berlijn naar Parijs veroorzaakte bij Tucholsky een ware cultuurschok, maar gelukkig
trof hij in de Franse hoofdstad zijn Berlijnse vriend George Grosz, die hem de eerste
dagen al meenam naar een paar goede vrienden. Een van die vrienden was Frans
Masereel. Dat de Parijse Vlaming ook voor Tucholsky een ‘Gesinnungsfreund’ werd,
blijkt niet alleen uit de opdrachten in boeken die hij cadeau kreeg, maar in het
bijzonder ook uit de recensie van Mein Stundenbuch en Die Sonne, waarin Tucholsky
zijn bewondering niet onder stoelen of banken steekt. Ik vertaal het slot van het
stuk: ‘Het diep revolutionaire gevoel dat de man voortdurend alert houdt, de absolute
vanzelfsprekendheid waarmee hij altijd aan de kant van de onderdrukten staat, zijn
hardgesmeed hart en zijn voelend verstand maken van deze kleine boekjes het
mooiste wat er op het gebied van beeldverhalen bestaat. Je kunt ze telkens weer
doorbladeren en je vindt elke keer iets nieuws. Iemand met talent én met een
overtuiging - zo zijn er niet veel.’
De brieven van Tucholsky las ik in 1986, in de periode waarin ik een aantal
gedichten van hem aan het vertalen was. Zijn opvallende sympathie voor Masereel
begon me te intrigeren, en omdat ik meer over hun contacten te weten wilde komen,
ging ik op zoek naar een biografie van Masereel - een boek dat niet bleek te bestaan.
Bij die vaststelling was het allicht gebleven, als er in dezelfde maanden, van juni tot
september 1986, in het Gentse Museum voor Schone Kunsten niet een grote
Masereel-retrospectieve was geweest, die daarvoor ook in Berlijn te zien was. Het
bezoek aan die expositie werd voor mij een nadere kennismaking met verstrekkende
gevolgen. Het betekende de ontdekking van een veelzijdig oeuvre dat me steeds
meer ging boeien naarmate ik er meer van te zien kreeg, en van een levensverhaal
dat een eeuw Europese cultuurgeschiedenis weerspiegelt. Zo is 't gekomen. Wat
mij aanvankelijk stof leek voor een opstel over een merkwaardig voorjaar 1924, is
de historische achtergrond geworden voor een van de hoofdstukken in een biografie
van Frans Masereel.
‘Een biografie van wie?’ werd me wel eens gevraagd toen ik nog bezig was met
de research. Des te groter is de voldoening over het feit dat Masereel in eigen land
nooit zoveel aandacht en waardering heeft gekregen als in de jaren sinds de
publicatie van zijn biografie. Twee jaar geleden zag bovendien een Duitse editie het
licht, en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Franse vertaling, die
hopelijk volgend jaar zal kunnen verschijnen. Dit alles neemt niet weg dat het woord
van de Latijnse auteur ‘Habent sua fata libelli’ - boeken hebben hun eigen
lotsbestemming - mij nog altijd in de eerste plaats doet denken aan de avond van
de uitreiking
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van de gemeentelijke cultuurprijs van mijn woonplaats, het Oost-Vlaamse Stekene,
die werd opgeluisterd door jonge leerlingen van de plaatselijke muziekschool. Na
afloop kwam een vrouw me verzekeren dat ze mijn boek zou kopen, en ze zei er
ook bij waarom: als aandenken aan het eerste publieke optreden van haar dochtertje.
Ik ben de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zeer oprecht dankbaar voor
de waardering die mij door de toekenning van de Henriëtte de Beaufort-prijs wordt
betuigd. Ik dank de Maatschappij ook voor haar gastvrijheid, en wens u allen een
prettige voortzetting.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op 2 juni 2001 te Leiden
Orde der werkzaamheden
Opening door de voorzitter, mw. dr. M.E.H.N. Mout.
1. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 2000-2001.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 2000-2001.
4. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het jaar 2000-2001.
5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar 2000.
6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2000.
7. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 2000. 2. Begroting 2002. 3. Verslag van de kascommissie 2000.
4. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2002.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
2000-2001.
9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 2000-2001.
10. Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2000.
11. Verslag van de Werkgroep Achttiende Eeuw over het jaar 2000-2001.
12. Verslag van de Werkgroep Negentiende Eeuw over het jaar 2000.
13. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde over het jaar 2000.
14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde over het jaar 2000-2001.
15. Verslag van de Werkgroep Biografie over het jaar 2000-2001.
16. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging over het
jaar 2000-2001.
17. Mededeling over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
2001.
18. Mededeling over de toekenning van de Henriëtte de Beaufort-prijs 2001.
19. Bekendmaking van de uitslag der verkiezing van nieuwe bestuurs- en
commissieleden.
20. Verkiezing van de voorzitter uit de leden van het bestuur.
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21. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
22. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Lunch in restaurant Fabers, Kloksteeg 13, Leiden.
Programma van het openbare middaggedeelte van de vergadering:
23. De heer P.W.J.L. Gerretsen spreekt over ‘Lezen in veelvoud. De retorica van
het lezen in vogelvlucht aan de hand van tekst en beeld.’
24. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2001, toegekend aan
René Puthaar voor zijn bundel Dansmuziek.
25. Uitreiking van de Henriëtte de Beaufort-prijs 2001, toegekend aan Joris van
Parys voor zijn boek Masereel. Een biografie.
Sluiting
Receptie in het Academiegebouw

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 2 juni 2001 gehouden in de raadszaal van het
Academiegebouw te Leiden. Er zijn 33 leden aanwezig. De voorzitter, mw. dr.
M.E.H.N. Mout, opent de vergadering en houdt een rede, die elders in dit Jaarboek
staat afgedrukt. Daarna herdenkt zij de leden die ons het afgelopen maatschappelijk
jaar zijn ontvallen:
Geert van Beek, I.J. Citroen, dr. W.F. Dankbaar, mw. dr. Simone Dubois, mw. dr.
G.M.J. Duyfhuizen, J. Fox, mw. A. Gast, dr. C. Ch. Goslinga, dr. J.K. Haalebos, F.B.
Hotz, Frans van Isacker, dr. G.E. Meuleman, mr. H. Pos, R. Visser, J. van de Walle,
dr. E.H. Waterbolk, dr. W.M. Zappey.
Er zijn geen mededelingen (1). Het verslag van de staat der Maatschappij wordt
zonder wijzigingen goedgekeurd (2). De verslagen van de Noordelijke Afdeling (3),
van de Zuidelijke Afdeling (4), van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika (5) en van
de bibliothecaris (6) worden voor kennisgeving aangenomen. De penningmeester
licht het beheer der gelden toe (7). De overschrijding van het budget voor de aankoop
van boeken en tijdschriften was te verwachten doordat het sedert tien jaar niet
bijgesteld is. Vervolgens wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen, die
dit jaar bestaat uit mw. I.W.L. Moerman en mw. C.H.D. van der Poel. De vergadering
dechargeert het bestuur van rekening en verantwoording over het boekjaar 2000.
De voorzitter dankt de commissie, alsmede de administrateur van de Maatschappij,
de heer D. Braggaar. De vergadering gaat
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akkoord met het voorstel de contributie te handhaven op vijfenvijftig gulden. Mr. K.J.
Cath stelt voor het contributiebedrag in euro's naar boven af te ronden. Het bestuur
onderschrijft dit voorstel.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (8), van de
Commissie voor taal- en letterkunde (9), van de Werkgroep zeventiende eeuw (10),
van de Werkgroep achttiende eeuw (11), van de Werkgroep negentiende eeuw (12)
en van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (13) worden voor
kennisgeving aangenomen. De heer Th.A.M. Welsink merkt op dat ook dit jaar het
aantal leden in de werkgroepen niet is vermeld. Het bestuur zal hier volgend jaar
op aandringen. In het verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied
van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde (14) wordt een kleine correctie
aangebracht. Het verslag van de Werkgroep Biografie (15) wordt goedgekeurd,
evenals het verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging
(16) na een enkele correctie.
De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft de Lucy B. en C.W. van
der Hoogt-prijs 2001 toe te kennen aan René Puthaar op grond van zijn bundel
Dansmuziek.
De Henriëtte de Beaufort-prijs 2001 is toegekend aan Joris van Parys voor zijn
boek Masereel. Een biografie.
Geen van de prijstoekenningen geeft de vergadering aanleiding tot het maken
van opmerkingen.
De voorzitter dankt mw. Mensje van Keulen, die aan het eind van haar
zittingsperiode als bestuurslid is gekomen, voor de diensten die zij de Maatschappij
heeft bewezen. Uit de vóór de vergadering ingeleverde stembiljetten blijkt dat de
vergadering mw. Nelleke Noordervliet heeft gekozen als nieuw bestuurslid, terwijl
het bestuurslidmaatschap van Willem Huberts en dr. L.L. van Maris voor een
volgende periode is verlengd. Mw. dr. B.M.A. de Vries is gekozen tot lid van de
Commissie voor geschied- en oudheidkunde.
De vergadering stemt bij acclamatie in met het voorstel mw. dr. M.E.H.N. Mout
opnieuw tot voorzitter te benoemen.
Mw. dr. E. Ruijsendaal houdt een warm pleidooi voor het apostrof, dat in de lijst
van kandidaten voor het lidmaatschap niet altijd correct wordt weergegeven.
De commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit mw. C.H.D. van der Poel
en mw. M.C. Eenhuis. Er zijn 336 geldige stembiljetten binnengekomen, zodat de
kiesdeler volgens de Wet moest worden vastgesteld op
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68. Na de telling bleek dat er 85 kandidaten waren die 68 of meer stemmen op zich
hadden verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn:
R. Belemans, Abdelkader Benali, mw. Margriet Berg, Hafid Bouazza, dr. J.A.
Brongers, Emile Brugman, dr. P.G. de Bruijn, Ernst Bruinsma, dr. C.H.L.I. Cools,
mw. dr. S. Corbellini, dr. Th. Damsteegt, dr. J. Dane, dr. Frans Debrabandere, H.L.M.
Defoer, mw. dr. Marie-Ange Delen, mw. M.T.G.E. van Delft, mw. M.A.A.A.J. van
Dorst, Arjen Duinker, dr. Philip J. van der Eijk, M. Entrop, dr. Roelof van Gelder, dr.
G.C.A.M. van Gemert, mw. dr. Judit Gera, Jef van Gool, dr. N.D.B. Habermehl,
Kees 't Hart, mw. Maria Heiden, dr. P. Hemminga, dr. Tette Hofstra, mw. C.
Hogetoorn, C.P.A. Holierhoek, dr. A.A. den Hollander, dr. Johan van Iseghem, dr.
Han Israëls, mw. dr. E.M. Jacobs, mw. dr. A. de Jeu, dr. J. Joor, Jos Joosten, mw.
Chantal Keijsper, mw. dr. A.W G. Kingma-Eijgendaal, mw. Martha Kist, mw. Renée
Kistemaker, dr. Geert Koefoed, dr. Gustav Korlén, mw. dr. J.E. Korteweg, Henk J.
Kraima, dr. P.Th. van der Laar, Richard van Leeuwen, dr. Gotthard Lerchner, dr.
A.J. Lever, Robert Long, dr. Erwin Mantingh, dr. Peter Meel, Erik Menkveld, Anthony
Mertens, mw. dr. I. Michajlova, mw. Els Moor, mw. Gemma M. Nefkens, Peter
Nijmeijer, Joost G.N. Nijsen, mw. dr. W.R.D. van Oostrum, Kees Ouwens, mw. Hilde
Pach, mw. dr. H.H. Pijzel-Dommisse, dr. A.G.M.Th. Pikkemaat, mw. Annette
Portegies, mw. J.M.J.v.d. Putte, dr. R.A.A.G.M. van Raak, mw. dr. C. Reinders
Folmer-van Prooijen, dr. J.H. de Roder, mw. Margreet Ruardi, dr. Hugo Ryckeboer,
A.R. Schröder, dr. H.G. Slings, mw. Marie Christine van der Sman, H. Speliers, dr.
J. Spoelder, dr. J.C. Steyn, mw. dr. Willemijn L. Stokvis, dr. R.E.V. Stuip, mw. dr.
R. Vandekerckhove, dr. H. van 't Veld, mw. Heidi M. de Villiers, Jos van Waterschoot,
mw. Marja Wiebes-van Oort.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mw. dr. C. Musterd. Zij vraagt wat
het verschil is tussen een commissie en een werkgroep. De voorzitter antwoordt
dat de Wet vroeger alleen de oude statutaire vorm werkgroep kende. Mr. K.J. Cath
voegt hieraan toe dat commissieleden lid zijn van de Maatschappij en
werkgroepleden niet.
De voorzitter schorst de vergadering voor de lunchpauze.
Het openbare gedeelte van de jaarvergadering begint om 14.30 uur in het Klein
Auditorium van het Academiegebouw. De heer P.W.J.L. Gerretsen spreekt over
‘Lezen in veelvoud. De retorica van het lezen in vogelvlucht
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aan de hand van tekst en beeld’. De voordracht zal worden afgedrukt in het volgende
Jaarboek. Na een korte pauze worden vervolgens de door de Maatschappij
toegekende prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
aan René Puthaar en vervolgens de Henriëtte de Beaufort-prijs aan Joris van Parys.
De dankwoorden van de laureaten zijn in dit Jaarboek opgenomen. De plechtigheid
wordt besloten met een druk bezochte en geanimeerde receptie.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 2000-2001
Aan het eind van het maatschappelijk jaar bedroeg het aantal leden ruim 1450. Door
overlijden ontvielen de Maatschappij dit jaar 15 leden. Hun namen worden door de
voorzitter aan het begin van de jaarvergadering genoemd en zijn in het verslag van
de vergadering opgenomen.
In 2000 zijn 59 leden gekozen. Hun namen zijn: mw. dr. P. van Beek, mw. Jana
Beranová, J. Boerstoel, M.V. van den Boogert, dr. D.J. Bos, W.A. de Clercq, dr.
W.A.G. Derks, Luc Devoldere, Ch. Dumas, Wilken W.K.H. Engelbrecht, mw. dr. V.
Fraeters, mw. dr. Evelien Gans, mw. dr. J. van Goinga-van Driel, dr. F.H.M.
Grapperhaus, dr. R. Grüttemeier, mw. dr. C. de Haan, J. Harten, L.A.G.J.v.d. Haterd,
dr. W. ten Have, dr. P.A.W. van Heck, J.J. van Heel, mw. dr. K.M. Hofmeester, mw.
dr. D.G. Hondius, L. Houët, D. Hugo, dr. A.B.G.M. van Kalmthout, dr. G.J. van
Klinken, mw. dr. M. Kool, Lisette Lewin, dr. A. Lieffering, mw. dr. J. Linders, dr. A.J.J.
Meershoek, Willem Melchior, dr. M. van Oostendorp, dr. E.A. Overgaauw, Hans
van Pinxteren, mw. dr. H. du Plooy, mw. dr. M.E. Polman, Murk A.J. Popma, dr.
P.W. van Reijen, dr. L. Renders, R. Riemen, R.R. Rijkse, dr. M.V. Roscam Abbing,
dr. B.J.P. Salemans, dr. A.W.F.M. van de Sande, dr. A.H.M. van Schaik, D. Schouten,
P.H.M. Smulders, mw. Rita D. Snel Trampus, A.S. Spruit, dr. H. Tieken, J. Veenbaas,
P.G.J.I.E. van der Velde, mw. dr. S. Verheesen-Stegeman, dr. R.P.W. Visser, mw.
dr. A. de Vos, mw. dr. E.S. van der Westhuizen, dr. C.J. Zandvliet.
Het bestuur heeft het afgelopen maatschappelijk jaar 25 leden benoemd. Hun
namen zijn: dr. G. Alberts, dr. L.C.J. Barbiers, dr. H.P. Deys, Chris van der Heijden,
Ingmar Heytze, Tonny van der Horst, dr. J.A. Jacobs, dr. R. de Jong, dr. Stefan
Kiedron, dr. S.M. Moors, Ethel Portnoy, J. Posthu-
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mus, J.R. Ritman, Albert Schaalma, Angelie Sens, dr. P.C. Sonderen, dr. J.A.
Szirmai, mw. mr. S. Tammes, dr. H. Tiefenbach, dr. H.M. Viljoen, dr. A. Visser, mr.
J.B.M. Vranken, dr. W.A. Wagenaar, W.L. van de Watering, dr. E.G.J. Wennekes.
De volgende kandidaten hebben om verschillende redenen hun benoeming niet
aanvaard: mw. Jana Beranová, J. Harten, dr. G.J. van Klinken, dr. A. Lieffering, dr.
A.J.J. Meershoek, Ethel Portnoy, dr. M.V. Roscam Abbing, P.H.M. Smulders.
Van de volgende leden is het lidmaatschap op hun verzoek beëindigd: mw. dr.
P. Bange, dr. J. Bosmans, dr. J.M. Bremer, dr. H. van Dijk (Dordrecht), dr. J.M.
Duytschaever, dr. P.C. Emmer, Barbara Henkes, dr. C.A. van Kalveen, J.A.L. Lancée,
Anja van Leeuwen, dr. C.F.G. Lorenz, Marc Reugebrink, mw. dr. C.J.M. Smits, dr.
E. den Tex, G.A. van der Toorn-Piebenga, Henk van Ulsen, dr. S.L. Verheus, mw.
dr. A.E. Visser, B.C. Winkler.
Op grond van artikel 16.2 van de Wet is van het lidmaatschap vervallen verklaard:
dr. W.A. Ligtendag.
Op 15 december 2000 hield Ian Buruma in de Pieterskerk te Leiden de 29ste
Huizinga-lezing, getiteld De neo-romantiek van schrijvers in exil. De
Huizinga-lezingen worden georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de
Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij. De lezing is gepubliceerd
door uitgeverij Bert Bakker te Amsterdam.
Op voorstel van het bestuur van de Maatschappij heeft de Van Bijleveltstichting
te Utrecht een bedrag van ƒ 104.500, - ter beschikking gesteld van de Stichting
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Het bedrag is bedoeld
om op de website https://www.dbnl.org een Atlas voor de Nederlandse taal en
literatuur te ontwikkelen.

3. Verslag der werkzaamheden van de Noordelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2000-2001
Na een periode van stagnatie is de Noordelijke Afdeling tegen het einde van het
jaar 2000 weer actief geworden, wat resulteerde in het opstellen van een nieuw
jaarprogramma, met de Middeleeuwen als thema. Inmiddels had dr. J.M.J. Sicking
tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen, omdat dr. W.E. Krul te kennen had
gegeven dat hij zich wilde terugtrekken uit het bestuur.
In de werkvergadering van 18 januari 2001 sprak dr. Hubert Slings

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

165
over het onderwerp Toekomst voor de Middeleeuwen. In zijn voordracht ging hij
vooral in op nieuwe methodes om leerlingen uit het voortgezet onderwijs actief
kennis te laten maken met Middelnederlandse teksten. Deze bijeenkomst, die ook
openstond voor niet-leden, trok ruim twintig belangstellenden. Op 15 februari 2001
hield mevrouw Martha Kist voor een twaalftal leden een voordracht met als titel
Jancko Douwama: feiten en fictie. Daarin besprak zij niet alleen de rol die deze
‘hoofdeling’ tijdens de eerste decennia van de zestiende eeuw heeft gespeeld in de
Friese geschiedenis, maar ook de twee historische romans die aan hem zijn gewijd.
Op 15 maart 2001 behandelde dr. Willem Visser het onderwerp Leenwoorden in
het Fries, met name uit het Latijn en het Frans. Bij deze bijeenkomst, die in
samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden was georganiseerd, waren
ongeveer vijfentwintig personen aanwezig. Op het moment dat dit verslag wordt
ingeleverd, moet de jaarvergadering van 28 april 2001 nog plaatsvinden. Na een
inleiding zal dr. Jos M.M. Hermans de aanwezigen dan in het Groninger Museum
rondleiden langs de tentoonstelling Hel en Hemel in de Middeleeuwen, De
Middeleeuwen in het Noorden.
De Noordelijke Afdeling telt thans ongeveer 140 leden. Het bestuur bestond in
het verslagjaar uit: dr. J.M.J. Sicking (voorzitter), mevrouw dr. L.S. Wierda
(secretaris), C.O. Jellema (penningmeester) en dr. H. Bloemhoff (assessor). Aparte
vermelding verdient nog dat de vergaderingen niet meer worden geopend met het
voorlezen van de nu rondgestuurde notulen, maar met het voordragen van een
gedicht, bij voorkeur door een van de dichters onder de leden.
J.M.J. Sicking, vertegenwoordiger Noordelijke Afdeling

4. Verslag der werkzaamheden van de Zuidelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2000-2001
Het twaalfde verenigingsjaar van de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd geopend met de jaarvergadering, die plaatsvond op
zaterdag 25 maart 2000 in de bibliotheek van het Bonnefantenmuseum te Maastricht.
Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering werden het jaarverslag van
de secretaris en de penningmeester over 1999 en de begroting voor 2000
gepresenteerd. Dr. Wiel Kusters trad af als voorzitter en het echtpaar dr. Marcel
van der Heijden
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en dr. Nel Rogier nam het voorzitterschap bij wijze van duobaan van hem over.
De vergadering werd voortgezet met een voordracht van dr. Gerard Rooijakkers,
onderzoeker aan het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, over het thema Pastoraal
rigorisme, of hoe het Vaticaan omstreeks 1840 Brabantse zielzorgers terugfloot. De
voordracht was gebaseerd op nieuw onderzoek in de Vaticaanse archieven en betrof
het succesvol klagen van Zuid-Nederlandse stedelijke elites bij de Heilige Stoel in
Rome met betrekking tot de beknotting van hun ‘beschaafde’ vermakelijkheden. De
kwestie liep zo hoog op dat in Rome serieus werd overwogen de apostolisch vicaris
van Den Bosch, een boerenzoon uit Gemert, wegens verregaand moraaltheologisch
rigorisme te vervangen.
Na de jaarvergadering vonden nog drie werkvergaderingen plaats. Op 17 juni
sprak neerlandicus en publicist Gé Vaartjes over Top Naeff, over wie hij een
dissertatie voorbereidt. Voor velen is Top Naeff onlosmakelijk verbonden met het
meisjesboek Schoolidyllen. Dat zij ook romans en novellen schreef en een
gezaghebbend toneelcritica was, is tegenwoordig minder bekend. Gé Vaartjes
belichtte Naeffs literaire veelzijdigheid, haar leven en de neerslag hiervan in haar
werk, en de waardering van Naeff als schrijfster, tijdens haar leven en na haar dood.
Op 16 september vond een vergadering plaats in ‘De Knillispoort’ te Den Bosch.
Hier hield dr. Paul Wijnands, docent Frans aan de vertalersopleiding van de
Hogeschool Maastricht en publicist op het gebied van culturele identiteit in de
Franstalige wereld, een lezing over het onderwerp Lexicon en culturele identiteit:
benoemingsproblemen in Frans Canada en Franstalig België. Spreker verschafte
inzicht in de vele manieren waarop minderheidsvolkeren, in dit geval de
Frans-Canadezen en de Franstalige Belgen, gebruik maken van taal om hun
collectieve conflictuele identiteit bij voortduring te herdefiniëren. De lezing ging in
op vragen als: wanneer worden welke lexicale mogelijkheden aangeboord, en tot
welke maatschappelijke verschijnselen leidt de onmogelijkheid om de etniciteit of
het territorium te benoemen?
Op 18 november sprak onze voorzitter dr. Nel Rogier, neerlandica, publiciste en
‘drukker in de marge’, over Jan Engelman en Vera Janacopoulos. Ter gelegenheid
van de honderdste geboortedag van Engelman heeft spreekster een boekje
uitgegeven onder de titel Jan Engelman's Vera Janacopoulos: geschiedenis van
een gedicht in vlindervlucht. Engelmans cantilene ‘Vera Janacopoulos’ heeft een
bewogen geschiedenis. Immers, verschenen
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in 1930, heeft ze een (twist)geschrijf teweeggebracht, waaraan vrijwel alle bekende
literatoren uit die tijd deelnamen. Aan de orde kwamen vragen als: Wie is Ambrosia?
Hoe zit het met dat ‘schedelveld’? Is het gedicht ‘leeg’? Is het poésie pure? Of heeft
het toch betekenis? Hoe denkt men erover in 2000?
De werkvergaderingen werden door gemiddeld twaalf leden en genodigden
bijgewoond. De convocaties zijn verstuurd naar de circa 230 leden van de
Maatschappij die in het Zuiden van Nederland, in België en in het Duitse grensgebied
woonachtig zijn. Het bestuur bestond in het verslagjaar uit dr. Marcel van der Heijden
en dr. Nel Rogier, voorzitters, dr. Diederik Grit, secretaris, Lizet Duyvendak,
penningmeester, en dr. Jos Perry, lid.
Diederik Grit, secretaris

5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar
2000
Er valt weinig opbeurends te melden over de ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse
neerlandistiek. In 2000 werd de drastische inkrimping van het vak voortgezet. Zo
moest het Departement Afrikaans en Nederlands bij de Universiteit van de
Witwatersrand in Johannesburg sluiten bij gebrek aan studenten. Ooit was dit
departement met geleerden als N.P. van Wyk Louw, Ernst van Heerden, Ernst
Lindenberg, Edith Raidt en Gerrit Olivier een van de meest vooraanstaande centra
voor neerlandistiek en afrikanistiek in Zuid-Afrika. Ook andere departementen aan
met name Engelstalige, Zuid-Afrikaanse universiteiten verkeren in grote problemen
door de terugloop in het aantal studenten. De beweging in de richting van Engels
en een daarmee gepaard gaande dalende interesse voor Afrikaans (en Nederlands)
is daar het sterkst te voelen, maar raakt ook de (voormalige) Afrikaanstalige
universiteiten. Met uitzondering van de Universiteiten van Stellenbosch en
Potchefstroom zijn deze instellingen trouwens allemaal tweetalig geworden, waarbij
het de vraag is hoe lang de tweetaligheid in stand gehouden kan worden, omdat
verdubbeling van het onderwijsaanbod (in Afrikaans en Engels) erg duur is en veel
vraagt van het personeel.
Helaas is er van de kant van de Taalunie geen structurele steun te verwachten
voor de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek. De Taalunie beperkt zich tot reeksen
projectsubsidies die de Zuid-Afrikaanse neerlandistiek in haar geheel steunen zowel de zwakke als de levensvatbare delen ervan. Deze
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subsidievorm is aantrekkelijk voor subsidiegevers omdat ze een maximale
beleidsruimte toelaat en anderzijds aan iedereen in het veld de gelegenheid biedt
een deel van de beschikbare middelen te krijgen. Het nadeel is echter dat de
subsidies op die manier te dun verspreid worden om de verdwijning van de
neerlandistiek in Zuid-Afrika te kunnen verhinderen.
Niettemin worden hier en daar met subsidie van de Taalunie op zichzelf
lofwaardige pogingen ondernomen om interesse in het vak te stimuleren. Er verschijnt
een vaktijdschrift (Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans), studiebeurzen worden
uitgedeeld, er worden workshops aangeboden en in 2001 wordt in Pretoria weer
het driejaarlijkse internationale neerlandistiekcongres georganiseerd. Het moet ook
gezegd worden dat extra-murale taalvaardigheidscursussen steeds meer studenten
trekken. Maar het is de vraag of deze inspanningen het vak kunnen redden.
Siegfried Huigen
Universiteit van Stellenbosch

6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2000
1. Collectievorming
1.a. Gedrukte werken
In het verslagjaar zijn 1581 aanwinsten geregistreerd (1386 in 1999).

1.b. Schenkingen
J.C. Bedaux (Stads- of Atheneumbibliotheek), Deventer; Katholieke Universiteit
Nijmegen Bibliotheek, Nijmegen; C.V. Bock (Castrum Peregrini Presse), Amsterdam;
E. Bosch, 's-Gravenhage; Buehrmann-Ubbens, Zutphen; A. Buurman-Brunsting,
Leiden; Copyright Foundation Simon Vestdijk, Doorn; J.C.M. Damen, Leiden;
Boekhandel De Kler, Leiden; J. De Poortere, Deinze; N.M.J.T. van den Eerenbeemt,
Eindhoven; H. Eggels (Van Spijk Art Projects), Venlo; F. Eulderink, Oegstgeest;
Universiteit Leiden Faculteit Sociale Wetenschappen, Leiden; A.A.P. Francken,
Leiden; E.K. Grootes (Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde),
Amsterdam; J.P. Guépin, Amsterdam; Haags Gemeentemuseum, 's-Gravenhage;
Haags Historisch Museum, 's-Gravenhage; M.J.M. de Haan, Roelofarendsveen;
J.M. van der Horst, Leuven; Boekhandel In de Bonnefant, Banholt; A. de Jong,
Leiden; K. Jongeling; G.J. Keijser, Woubrugge; Kerckebosch Uitgeverij, Zeist; J.L.
Kern-Esbach, Leiden; M. Klein, Nij-
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megen; Antiquariaat Klikspaan, Leiden; A.J.M. Koenhein, Utrecht; Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden; Koninklijke Academie van Nederlandse
Taal- en Letterkunde, Gent; Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage; Maatschappij
tot Nut der Israëlieten in Nederland, Nijverdal; L.L. van Maris, Leiden; Hogeschool
Amsterdam Mediatheek Leeuwenburg, Amsterdam; De Nederlandse Taalunie,
's-Gravenhage; Nederlandse Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, Zoeterwoude;
J. van den Noort, Rotterdam; De Oare Utjouwerij, Enschede; E.L. van Olst (Stichting
Historisch Boerderij-Onderzoek), Arnhem; Omen Malum Litterarum, Leiden; G.J.
Post van der Molen, Leiden; J.G. Praas, Odijk; S. Predota (Univ. Wroclawski),
Wroclaw; S.J.L. Prop, Banholt; Provincie Limburg, Maastricht; M. Raadgeep, Delft;
REMU, Utrecht; H.G.F. Schneeweiss, Breda; Soc. Estalal para la Conmem. De los
Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid; Stichting Literaire Manifestaties
Enschede, Enschede; Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, Middelburg;
Stichting Uitg. Perio, Leeuwarden; P.R.D. Stokvis, Leiden; M. Stol, Leiden; E. Stronks,
Utrecht; C.A.J. Thomassen, Zoeterwoude; J.L.G. Tichelaar, 's-Gravenhage; C.
Tutein Nolthenius, Arnhem; K. Uijthoven-van Kinderen (Uitgeverij Europese
Bibliotheek), Zaltbommel; Universiteit Leiden Vakgroep Nederlands, Leiden; W.
Voskuilen, Amsterdam; Werkgroep Achttiende Eeuw; Yang, Gent.

1.c. Handschriften
Bij Ltk 2175: Brief van Nicolaas Beets aan zijn dochter Ada G. Beets (1871-1955),
gedateerd 11.4.1896. Geschonken door de kleindochter van de geadresseerde,
mevr. A. van Ree-van Benthem Jutting te Amsterdam.
Brief van J.C.C. den Beer Poortugael aan S.H. Carr-van der Sluis, d.d. 21.3.1809.
Aangetroffen in Nagelaten gedichten en verhandelingen van Mr. J.C.C. den Beer
Poortugael, 's-Gravenhage 1826 (ex. 1303 C 45), afkomstig uit het legaat van Tj.
W.R. de Haan (1983).
Bij Ltk 2180: Gedicht van H. Tollens: ‘De Moederlooze Kinderen aan hunnen
vader. (Uit het Hoogduitsch van Heilmann vertaald, en mijn vriend W.H. Suringar
toegeëigend)’. 24 verzen. Gedateerd 1823. Gesigneerd H. Tollens Cz. Autograaf.
2 ff. (1) 190:113 mm.
Ltk 2240: Papieren van dr. J.C.H. de Pater (1887-1971). Onderverdeeld in: 1.
Correspondentie, o.m. betreffende Het schoolverzet (1969); 2. Manuscript van
biografie over A.R. Falck; 3. Notities, lezingen, inleiding Het
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Schoolverzet, artikelen, recensies; 4. Drukwerk. In 1990 geschonken door de zoon
prof. dr. ir. A.D. de Pater te Pijnacker.
Ltk 2241: Redactionele stukken m.b.t. De Gids uit het bezit van Emmy van
Lokhorst, 1949-1964. 6 omslagen. In 1987 geschonken door K. Lekkerkerker,
Amsterdam. Aanvankelijk gevoegd bij Ltk 1888; thans ondergebracht in een apart
nummer.
Ltk 2242: Correspondentie van fam. De Haan gericht aan Ch. Raadsveld,
1948-1961: 1. Twee briefkaarten en een brief van Tj. W.R. de Haan, 1950-1957; 2.
Twee brieven en een briefkaart van diens broer R.C.W. de Haan (Renzo), 1948
(?)-1952, alsmede een afschrift van een brief aan de Studentenzuiveringscommissie
van de Rijksuniversiteit te Leiden, gedateerd 1.12.1948; 3. Brief van hun vader J.
de Haan, gedateerd 21.2.1961. Met enkele bijlagen. Afkomstig uit de nalatenschap
van Charles Raadsveld. Overgedragen door bemiddeling van J.C. Hageman
(executeur-testamentair) en het Letterkundig Museum te Den Haag.
Ltk 2243: Correspondentie, aantekeningen en andere stukken uit het bezit van
Tj. W.R. de Haan, 1945-1974: 1. Brieven ontvangen door De Haan, 1945-1975,
alfabetisch geordend; 2. Aantekeningen en andere stukken van De Haan of door
hem ontvangen, ongesorteerd. Aangetroffen bij het ongeordende materiaal in het
gekluisd magazijn. Vermoedelijk afkomstig uit het legaat van De Haan (1983); vgl.
Ltk 2170.
Ltk 2244: J. de Haan (1884-1979): Mémoires. Gedateerd 11 september 1972 na 21 februari 1974. Genoteerd in een ‘dummy’ van Tj. W.R. de Haan, Folklore der
Lage Landen, Amsterdam/Brussel 1972. - Aangetroffen bij het ongeordende materiaal
in het gekluisd magazijn. Vermoedelijk afkomstig uit het legaat van Tj. W.R. de Haan
(1983); vgl. Ltk 2170.
Ltk 2245: ‘Uitgeschreven Poëzij van Harmanus Asschenbergh anno 1793’. Met
register. Afschrift van een deel van de brieven, vertelsels en puntdichten, en
verscheiden gedichten uit H. Asschenbergh, Poëzy, Amsteldam: Pieter Johannes
Uylenbroek, 1793. - Papier in quarto, 42 ff., 197:157 mm. Contemp. pag. 1-81 (74
overgeslagen). Gebonden op twee perkamenten stroken. Kartonnen band,
rugbekleding verdwenen.
Ltk 2246: Verzameling Nederlandse (deels vertaalde) gedichten en prozateksten,
naar aanleiding van contemporaine gebeurtenissen, in het bijzonder te Rotterdam,
ca. 1789-1803. - Papier in folio, 315:190 mm. Contemporaine paginering 1-171.
Genaaid op vier stroken. Perkamenten band met kartonnen platkernen en
doorgehaalde binding.
Ltk 2247: C.I. Kruimel, ‘Beknopte schets der fabelkunde’. 1816. Bevat:
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‘Namen van Eenige der Voornaamste Goden en Godinnen der Heidenen’ (1-9),
uitwerking van de stof in vraag en antwoord (10-91), register (92-96), ‘Iets Nader
over de Halve Goden en Helden’ (97-99), ‘Iets over de Egyptische Godheden’
(100-105), ‘Ietsch over de Noordsche Goden’. - Papier in kwarto, 225:180 mm.
Contemp. pag. 1-109. Met gewassen pentekening als titelpagina. Gebonden in bruin
halfleer met hoeken en goudstempeling, kartonnen platten met marmerpapier beplakt.
Rugtekst: ‘SCHETS / DER / FABELKUNDE’. Geel geverfde front- en staartsneden.
Ltk 2248: ‘J. Perrin: Vermakelijke fabelen. Uit het Fransch vertaald door G.M.
Kruimel’. Eerste kwart negentiende eeuw. Honderdveertig fabels (1-243), met register
(244-250). - Papier in kwarto, 226:180 mm. Contemp. pag. 1-250. Met gewassen
pentekening als titelpagina. Gebonden in bruin halfleer met hoeken en
goudstempeling, kartonnen platten met kievitspapier beplakt. Rugtekst: ‘J. PERRIN
/ VERMAKELIJ[KE] / FABELEN. - Mogelijk een ongepubliceerde vertaling van J. Perrin,
Fables amusantes. Avec une table générale et particulière des mots et de leur
signification en anglois et en hollandois, pour en rendre la traduction plus facile à
l'écolier. Leiden 1803 (2de dr. Leiden 1808).
Ltk 2249: C.F.P. Stutterheim, Münster, De ondergang van een gemeenschap.
Treurspel in drie bedrijven en negentien tafereelen met een proloog, ca. 1929-1941.
- Typoscript, gefolieerd 1-76. - In 1998 geschonken door dr. J. Noordegraaf te Alphen
aan den Rijn.
Ltk 2250: D. van Hoogstraten, Aenmerkingen over de geslachten der zelfstandige
naemwoorden ten dienst der taellievenden tot een proeve opgestelt. 2de verm. dr.
Amsterdam 1710. Wit doorschoten exemplaar met vele handgeschreven aanvullingen
op de gedrukte citaten en vindplaatsen van woorden. ca. 1710-1724. - Papier in
folio, 115 ff., 315:200 mm., niet gefolieerd, bijna alle beschreven, samengebonden
met de blaadjes (ca. 150:95 mm) van de octavo-druk (p. 1-228). Het voorwerk (3
katernen) en nawerk (2 katernen) van de druk is niet doorschoten. Contemporaine
halfleren rode band, kartonnen platten beplakt met marmerpapier.

2. Gebruik van de collecties
2.a. Gedrukte werken
Het aantal uitleningen, zowel voor gebruik binnen de bibliotheek als daarbuiten,
bedroeg ca. 24.000 (25.000 in 1999). Het betrof monografieën, tijdschriften en delen
van reeksen.
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2.b. Handschriften
Gereproduceerde handschriften: 53.
Uitgeleende handschriften: 7.
Ltk 417, 420, 432, 464, 466, 2143, ten behoeve van de tentoonstelling ‘Jacob van
Lennep’ in het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den
Haag (29 april - 17 september 2000).
Ltk 2159, in verband met de voorbereidingen voor een editie,
Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
Gerestaureerde handschriften: 3 (Ltk 357, 1030 1563).
Daarnaast werden in het kader van Metamorfoze, het nationale
conserveringsprogramma voor bibliotheekmateriaal, brieven en handschriften uit
de volgende collecties zuurvrij geborgen, ontsloten in CEN en verfilmd:
Redactiearchief De Gids (Ltk 1888, 2241), Collectie A.C. Kruseman (Ltk 1238-1290,
1389-1508, 1795), Collectie J. Tideman (Ltk 1515).

7. Het beheer der gelden
Zie Bijlage I, p. 184.

8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 2000-2001
De Commissie had in het verslagjaar de volgende samenstelling: dr. J.P. Sigmond
(voorzitter), dr. P.F.J. Obbema (secretaris), dr. W. Backhuys, dr. J. van den Berg,
dr. J.C.H. Blom, dr. J.R. Bruijn, dr. C. Fasseur, mr. R. Feenstra, mw. dr. C.W. Fock,
dr. F.S. Gaastra, dr. S. Groenveld, dr. J.P. Gumbert, dr. P.G. Hoftijzer, dr. J.A.F. de
Jongste, dr. J.Th. Lindblad, mw. dr. M.E.H.N. Mout, dr. W. Otterspeer, dr. G.H.M.
Posthumus Meyjes, dr. I. Schöffer en dr. E.J. Sluijter. De heer Gumbert legde in
september het lidmaatschap neer wegens vertrek naar elders.
De Commissie kwam vijfmaal bijeen. De volgende voordrachten werden gehouden:
25 oktober 2000: dr. J. van den Berg, Daniel Chantepie de la Saussaye (1818-1847)
en de Hervormde Kerk.
29 november 2000: dr. C. Fasseur, Wilhelmina encore.
31 januari 2001: mw. dr. C.W. Fock, Zitten: gemak of ongemak?
28 februari 2001: mw. dr. M.E.H.N. Mout, De achtergronden van het netwerk van
Justus Lipsius.
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28 maart 2001: dr. S. Groenveld, Van Duivenvoorde naar Wassenaar; 1525-1665.

9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 2000-2001
De Commissie kwam in de verslagperiode vijfmaal bijeen. Tijdens de bijeenkomsten
werden de volgende wetenschappelijke mededelingen gedaan:
20 september 2000: dr. G.C. Zieleman, Geert Grote (1340-1384): een synodale
rede en een pastorale brief; dr. G.R.W. Dibbets, Taalkunde in de Helicon.
22 november 2000: dr. W. van Anrooij, Grasduinen in 36.800 blz. van het Leidse
Tijdschrift; dr. J. Noordegraaf, Eelco Verwijs en zijn Middelnederlandsche
Spraakkunst.
24 januari 2001: dr. K.H. van Dalen-Oskam, De Paradox van Willem de Vreese.
21 maart 2001: dr. W. Waterschoot, Vier sonnetten en een refrein voor Willem van
Oranje (1577-1578).
16 mei 2001: dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, Interpretaties van Vondels
Noah; dr. M.J. van der Wal, ‘Relativiteit’ in de geschiedenis van het Nederlands.
Voorts werd vergaderd over nieuwe inhoudelijke taken die de Commissie op zich
zou kunnen nemen. Zo kwam onder meer de wenselijkheid en praktische
haalbaarheid van een digitaal raadpleegbaar bio- en bibliografisch lexicon van de
neerlandistiek ter sprake. In verband hiermee gaf de heer C.A. Klapwijk (Leiden),
projectleider van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), tijdens
de vergadering van 21 maart 2001 een toelichting op het project waarbinnen hij
werkzaam is, met een demonstratie.
De Commissie was in de verslagperiode als volgt samengesteld: dr. J. Noordegraaf
(voorzitter), dr. W. van Anrooij (secretaris), dr. A. Besamusca, dr. A. Bouwman, dr.
K.H. van Dalen-Oskam, dr. G.R.W. Dibbets, dr. H. Heestermans, dr. J.A. van
Leuvensteijn, dr. O. Praamstra, dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. J.P.A.
Stroop, dr. M.J. van der Wal, dr. W. Waterschoot.
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10. Verslag van de Werkgroep zeventiende eeuw over het jaar
2000-2001
De Werkgroep zeventiende eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 1999 is het
bestuur als volgt samengesteld: K. Porteman (voorzitter), J. Jansen
(penningmeester), J. Spaans (lid), H. Leeflang (lid) en E. Stronks (secretaris). De
Werkgroep telt rond de 490 leden. Eens per jaar houdt de Werkgroep een
interdisciplinair congres; er wordt naar gestreefd deze congressen met enige
afwisseling in Nederland en Vlaanderen te laten organiseren. Ook wordt afwisseling
beoogd van een- en meerdaagse congressen.
Op vrijdag 25 augustus organiseerde de Werkgroep een eendaags congres over
‘Tijd’. Een zeventig deelnemers uit binnen- en buitenland werd ontvangen door de
Universiteit van Amsterdam. Het congres ving aan met twee plenaire sessies met
lezingen van E. Grootes en J. Salman. De dag werd ingeleid door K. Porteman. In
de middag werden workshops gehouden. Het congres werd afgesloten met een
centrale lezing verzorgd door H. Miedema.
Het congres werd georganiseerd door Arno Witte, Paul Knevel, Hubert Meeus
en, namens de Werkgroep, Jeroen Jansen. De congreslezingen verschijnen als te
doen gebruikelijk in het tijdschrift van de Werkgroep De zeventiende eeuw, dat twee
keer per jaar verschijnt. De redactie bestaat uit J. Jansen (redactie-secretaris), L.
Noordegraaf, J. Spaans, M. van Vaeck en H. Vlieghe.
De jaarlijkse ledenvergadering werd op 25 augustus, in aansluiting op de laatste
sessie van het congres gehouden. Twee toekomstige congressen werden onder
de loep genomen. In 2001 zal een tweedaags congres gewijd zijn aan het thema
‘Taal en ethiek in de vroeg-moderne tijd’ (organisatie T. van Houdt; Leuven, 30 en
31 augustus 2001).
De instelling van een jaarlijkse scriptieprijs voor bijzondere afstudeerscripties op
het gebied van de cultuur van de zeventiende eeuw is op de jaarvergadering
voorgelegd. Voor dit plan is van de aanwezigen goedkeuring verkregen.
Els Stronks (secretaris)
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11. Verslag van de Werkgroep achttiende eeuw over het jaar
2000-2001
De Werkgroep achttiende eeuw is in 1968 opgericht om het onderzoek op het terrein
van de achttiende-eeuwse cultuurgeschiedenis in België en Nederland te stimuleren
en om mensen met belangstelling voor de achttiende eeuw, zij het actief of passief,
met elkaar in contact te brengen. Bovendien ziet de Werkgroep het als haar taak
om Belgisch en Nederlands onderzoek op het terrein van de achttiende eeuw
internationaal onder de aandacht te brengen.
Op dit moment (voorjaar 2001) heeft de Werkgroep 270 leden. Het bestuur wordt
gevormd door Ernestine van der Wall (voorzitter), Joris van Eijnatten
(penningmeester), René Bosch, Harald Deceulaer, Stephan Klein, Angelie Sens en
Tom Verschaffel. In januari 2001 werd het secretariaat door René Bosch
overgedragen aan Tom Verschaffel. Het bestuur vergaderde op 11 mei en 27
september 2000 en 31 januari 2001 (in Leiden). De algemene ledenvergadering
werd, zoals gewoonlijk, gehouden in de marge van het jaarlijkse symposium. De
Werkgroep achttiende eeuw werkt onder de koepel van de International Society for
Eighteenth Century Studies (ISECS); de voorzitter zetelt in het uitvoerend comité van
de ISECS.
Het symposium 2000 van de Werkgroep werd op 24 november in het
Franciscushuis in Den Bosch gehouden. Het was gewijd aan Zelfmoord in de
achttiende eeuw. De congrescommissie werd gevormd door Roel Bosch en namens
het bestuur van de Werkgroep René Bosch en Tom Verschaffel. Lezingen werden
gehouden door Peter Buijs, Anna de Haas, Jos Monballyu en Roel Bosch. Een
vijftigtal leden woonden het symposium bij; het werd voorgezeten en ingeleid door
René Bosch, en werd besloten met een levendige discussie.
Van het tijdschrift De achttiende eeuw verschenen het tweede nummer van 1999
en de volledige jaargang 2000. Het eerste daarvan bevat artikelen van Anke Gilleir,
Willeke Los, Gerard Schulte Nordholt, Tom Verschaffel en Marleen de Vries. De
bijdragen van Gilleir, Los en Verschaffel vormen de neerslag van het (eendaagse)
symposium Wie ben ik? Individualiteit in de achttiende eeuw, dat de Werkgroep op
11 december in 1998 in Schiedam organiseerde. Het dubbelnummer 2000 bevat
de uitgebreide neerslag van het (tweedaagse) symposium Religie en Verlichting
(Leiden 9 en 10 december 1999). Het bevat artikelen van André Hanou, Peter van
Rooden, Jan
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de Vet, Dries Vanysacker, Ernestine van der Wall, Jan Wim Buisman, Jan Snoek
en Wiep van Bunge, aangevuld met commentaren van Roel Bosch, Theo Clemens,
Joris van Eijnatten, Wouter Hanegraaff, Gert-Jan Johannes, Cornelis A. de Niet,
een inleiding van Ernestine van der Wall en een conclusie van Jan Roegiers. De
redactie van De achttiende eeuw wordt gevormd door Lodewijk Palm (secretaris),
Theo Clemens, Eveline Koolhaas, Jacqueline de Man, Maarten Prak, Joost
Rosendaal en Dries Vanysacker.
De Werkgroep publiceert een nieuwsbrief (afleveringen verschenen in augustus
en oktober 2000 en april 2001), waarin informatie over de werking van de Werkgroep
zelf is opgenomen, alsook signalementen van nieuwe publicaties en
tentoonstellingen, en aankondigingen en calls for papers van congressen in binnenen buitenland.

12. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar
2000-2001
Het jaar 2000 is een bijzonder jaar geweest voor de negentiende eeuw. Het heeft
in Nederland in het teken gestaan van het afscheid van die eeuw als vorige eeuw.
Na een lange voorbereiding is de manifestatie Vaarwel negentiende eeuw van start
gegaan op 29 april, toen in Den Haag de Van Lennep-tentoonstelling openging in
het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie Centrum. Daar werd ook
de website www.negentiende-eeuw.nl in gebruik gesteld. Leden van de Werkgroep
waren uitgenodigd voor de opening.
Hoogtepunt van de manifestatie was het Weekend van de negentiende eeuw
(15-17 september), waarin er zich meer dan zestig activiteiten door het hele land
afspeelden. De trekschuit voer door het Friese landschap, de alleroudste filmbeelden
van Nederland waren te zien, er werd negentiende-eeuws eten geserveerd. Er was
een leesbibliotheek nagebouwd en er kon gewandeld worden door
negentiende-eeuwse buurten. Jules Deelder droeg in Rijswijk De overwintering op
Nova Zembla van Hendrik Tollens voor, bij gelegenheid van de uitreiking van de
Tollens-prijs. Er was een congres over negentiende-eeuwse bibliotheken en in
Amersfoort vertelden hele oude mensen over het dagelijks leven vroeger. Kort na
het weekend opende de fameuse lichttentoonstelling in het Van Gogh Museum en
op de televisie konden we met Geert Mak lopen in de voetsporen van Jacob van
Lennep. Al deze manifestaties waren vermeld op een folder die gemaakt was voor
het Weekend van de negentiende
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eeuw, en ze stonden uitvoerig beschreven op de genoemde website.
Op 2 december 2000 is de manifestatie Vaarwel negentiende eeuw afgesloten
met het symposium Het beste van de negentiende eeuw in de aula van de Universiteit
van Amsterdam. Het congres was vanwege het bijzondere jaar anders georganiseerd
dan gewoonlijk. Eregast Gerrit Komrij opende met een lezing, waarna er een forum
was over de verworvenheden van de negentiende eeuw. Sprekers waren Herman
Belien, historicus aan de Universiteit van Amsterdam; Andreas Blühm,
hoofdconservator aan het Van Gogh Museum; Willem Otterspeer, biograaf,
hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en conservator van het Academisch
Historisch Museum; Piet de Rooy, hoogleraar moderne geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam en Jo Tollebeek, hoogleraar moderne geschiedenis
aan de Universiteit van Gent.
Hoofdorganisatoren van de manifestatie waren, namens de Werkgroep, Norbert
van den Berg en Marita Mathijsen. Zij werden bijgestaan door het cultureel
organisatiebureau Verstegen & Stigter en door Andreas Blühm (Van Gogh Museum),
Annemarie Vels-Heijn (Nederlandse Museum Vereniging), Mariet Willinghe
(Architectuur Museum). Er werden extra subsidies verworven van vele instellingen.
De Werkgroep negentiende eeuw had op 31 december 2000 460 leden. Het
bestuur bestond uit Norbert van den Berg, dr. Gita Deneckere, dr. Marlite Halbertsma,
dr. Annemieke Hoogeboom, dr. Ton van Kalmthout, dr. Paul van de Laar
(penningmeester), dr. J. Leerssen (voorzitter), dr. Marita Mathijsen (secretaris), dr.
Jo Tollebeek.
Van het tijdschrift De negentiende eeuw verschenen vier afleveringen, waaronder
een dubbelnummer. Het eerste nummer was het symposiumnummer, gewijd aan
‘Het podium van de negentiende eeuw’. Het dubbelnummer is gewijd aan
negentiende-eeuwse bibliotheken, onder de titel: ‘Lezen in rangen en standen’. Voor
het eerst sinds 1977 is geen van de oorspronkelijke oprichters meer
vertegenwoordigd in de redactie. Marita Mathijsen heeft haar plaats beschikbaar
gesteld. De redactie bestond bij het eerste nummer uit: Ton van Kalmthout (secr.),
Chantal Keijsper, Peter van Rooden, Lieske Tibbe, Henk te Velde en Boudien de
Vries.
Marita Mathijsen
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13. Jaarverslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
over het jaar 2000-2001
Het bestuur van de Werkgroep, dat tevens de redactie vormt van het tijdschrift
Indische Letteren, bestond uit: Reggie Baay (secretaris), Liesbeth Dolk, Bert
Paasman, Gerard Termorshuizen en Peter van Zonneveld (voorzitter). Het aantal
leden van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bedroeg op 31 december
2000: 745.
Op 18 februari 2000 vond in Leiden een lezingenmiddag plaats. Anneke Lüger
vergeleek het werk van de Indische schrijfsters Marie van Zeggelen, Carry van
Bruggen en Annie Salomons. Vilan van de Loo besprak het werk van mevrouw
J.N.C. Kloppenburg-Versteeg. Tot slot toonde Heleen Hoelen hoe de bersiap in
Soerabaja in de Indische literatuur gestalte heeft gekregen.
Vrijdag 16 juni 2000 organiseerde de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
haar volgende lezingenmiddag. Walraven-biograaf Frank Okker vertelde onder de
titel Een bewogen reis naar Blimbing over het schrijven van de biografie van Willem
Walraven. Aansluitend sprak Peter van Zonneveld met mevrouw Lies Walraven
over het leven en werk van haar vader. Na de pauze besloot Nicole Jansen de
middag met een voordracht over de Indische en Hollandse cultuuraspecten in het
werk van Marion Bloem.
Op 8 september 2000 vond er in Leiden een lezingenmiddag plaats die voor een
belangrijk deel gewijd was aan het Dagboekenproject van het NIOD. Sprekers waren
Mariska Heijmans-van Bruggen, Jeroen Kemperman en Richard Voorneman. Na
de pauze besprak René Karels de Indische poëzie van Leo Vroman en Georgine
Sanders.
Vrijdag 6 oktober 2000 vond ter gelegenheid van de verschijning van de biografie
Kijk in Kloppenburg een speciale Kloppenburg-middag plaats. Te gast waren
verschillende sprekers en spreeksters, onder wie Vilan van de Loo, de schrijfster
van de biografie.
Op zondag 19 november 2000 vond te Bronbeek weer het jaarlijkse symposium
van de Werkgroep plaats. Ditmaal was het thema: Rob Nieuwenhuys en de toekomst
van tempo doeloe. Dit drukbezochte symposium (er waren ruim driehonderd
belangstellenden), bedoeld als hommage aan Rob Nieuwenhuys, liet zien dat er
toekomst is voor de Indische Letteren. Peter van Zonneveld opende de bijeenkomst
met een korte beschouwing over de betekenis van Rob Nieuwenhuys voor de
Indische Letteren. Vervolgens
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vertelde Hella S. Haasse over de herinneringen die de fotoboeken van Nieuwenhuys
bij haar oproepen. Liesbeth Dolk trachtte na vijftien jaar Indische Letteren zowel
terug te blikken als vooruit te zien. Bert Paasman bracht met zijn lezing over de
toekomst van de studie van de Indische Letteren het kader aan voor de andere
lezingen. Ingeborg Huizinga belichtte daarna het vergeten genre van de Indische
poëzie. Om te bewijzen dat er ook nu nog Indische poëzie van betekenis verschijnt,
las Patty Scholten enkele gedichten uit haar Rumphius-cyclus Een tuil zeeanemonen.
Gerard Termorshuizen wees op het belang van een ander genre dat meer aandacht
verdient: het Indische literaire feuilleton in de Indische pers. Reggie Baay belichtte
vervolgens een ander ‘vergeten’ literair genre in de Indische Letteren: het Indische
toneel. Vilan van de Loo liet, met het oog op de toekomst, tot slot de mogelijkheden
van het Indisch internet zien.
Van het kwartaaltijdschrift Indische Letteren verschenen in 2000 vier afleveringen.
Waarvan het laatste nummer een speciaal (extra dik) nummer was ter gelegenheid
van het vijftienjarig bestaan van de Werkgroep.

14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van
de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde over het jaar
2000-2001
De Commissie vergaderde tweemaal, eenmaal schriftelijk in september 2000 en
eenmaal in maart 2001.
Als voorzitter van de Commissie fungeerde mw. dr. E.M.P. van Gemert. Leden
van de Commissie waren: dr. S.N. Bakker, dr. K.J.S. Bostoen, S.A.J. van Faassen,
dr. J.D.F. van Halsema, dr. A.J.A.M. Hanou, dr. R.J. Resoort, dr. J.M.J. Sicking,
mw. dr. J.R. van der Wiel.
In het jaar 2000-2001 heeft de Commissie de volgende opdrachten verleend:
W. Brunner: Verwerving van illustratiemateriaal voor deel 5 in de reeks Text
in Context.
P. Dijstelberge: Digitalisering van oudere literaire teksten (drie projecten):
1. Pamfletten uit de Thysiuscollectie
2. Nederlandse kluchten uit het eerste stadhouderloze tijdperk
3. Nederlandse hofdichten.
Mw. S. Dings en mw. W.A. Wormgoor: Voorbereiding van een editie van P.C.
Hoofts Warenar in de reeks Text in Context.
G. Jensma: Editie van het Oera Linda-boek.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

180
Mw. dr. A. de Jeu: Voorbereiding van een bloemlezing met gedichten van
vrouwelijke auteurs uit de Republiek.
Mw. E.C.J. Nieuweboer: Voorbereiding van een editie van G. Paape, Vrolijke
Reis van een Engelschman door Holland (1769).
Mw. A. Ruder: Voorbereiding van een uitgave van het Vrede Tractaet van I.
de Moerloose.
G. Schelvis en K. van der Vloed: Monografie over het leven en werk van Robert
Hennebo.
P. Smith: Verwerving van illustraties bij een boek over woord/beeld-relaties in
de Nederlanden van 1500 tot 1800 (projectgroep ‘Leids Instituut voor de Nieuwe
Tijd’).
R. Spoor: Editie van de nagelaten aantekeningen van E. du Perron voor De
onzekeren.
Mw. M. Zijlstra en mw. M. Geesink: Editie van Laurens van Elstland, Klugt van
Jan onder de deecken.

In 2000-2001 zijn de volgende literatuur-historische opdrachten voltooid:
Dr. W. van Anrooij en mw. dr. E. Ruijsensdaal: Historiografische analyse van
115 delen TNTL.
W. Brunner: Verwerving van illustratiemateriaal voor deel 5 in de reeks Text
in Context.
Mw. F. Demmer en mw. A. van der Borgh: Een bibliografie van schoolen
kinderboeken 1800-1849.
P. Dijstelberge: Cd van het werk van Theodore Rodenburgh, met twee
tekstedities en het proefschrift over Rodenburgh van Wouter Abrahamse.
Mw. S. Dings en mw. W.A. Wormgoor: Voorbereiding van een editie van P.C.
Hoofts Warenar in de reeks Text in Context.
Mw. dr. L. Dolk: Inventarisatie en beschrijving van het archief Springer.
G. Groeneveld: Studie over het bruine boek in Nederland tussen 1921 en 1945.
Dr. Koen Hilberdink: Biografie over Paul Rodenko.
Dr. H. Kienhorst: Codicologische beschrijving van het Hartebok.
Dr. J.W.H. Konst: Heruitgave van Jan Six' Medea.
Mw. K. Muller: Teksteditie memorieboek E. van der Woude.
F. Okker: Biografie van Willem Walraven.
H. Renders: Studie over en herdruk van het tijdschrift Braak.
Mw. dr. D. Sturkenboom: Bloemlezing uit de spectatoriale geschriften.
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15. Verslag van de Werkgroep biografie over het jaar 2000-2001
Na tien jaar, vanaf de oprichting van de Werkgroep in 1990, het voorzitterschap te
hebben bekleed, nam Wam de Moor in maart 2000 afscheid. Tijdens het
jubileumsymposium van de Werkgroep werd hem wegens zijn verdiensten voor de
Nederlandse biografie het erelidmaatschap voor het leven aangeboden. Wam de
Moor werd opgevolgd door vice-voorzitter Joke Linders. Ook Herman de Liagre
Böhl, vier jaar lang secretaris, en Elly Kamp, gedurende drie jaar lid voor de
symposia, namen afscheid. Hun plaatsen zijn ingenomen door Els Broeksma (lid
symposia en vertegenwoordiger van het Biografie Bulletin), Frank Okker (secretaris)
en Marjan Schwegman (lid symposia). In de redactie van het Bulletin kwamen Els
Broeksma, Monica Soeting en Thomas Vaessens in de plaats van Margot Dijkgraaf,
Elly Kamp, Hans Schoots en Gé Vaartjes.
Het twintigste symposium, gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan
van de Werkgroep, vond op 10 maart plaats in de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. Het was gewijd aan het thema ‘Van Oudshoorn en zijn tijd; de Hollandse
binnenkamer 1890-1914’. Dit onderwerp werd gekozen, omdat de (tweedelige)
levensbeschrijving van J. van Oudshoorn door Wam de Moor, die in 1982 verscheen,
het begin vormde van een snel groeiende reeks biografieën van Nederlandse auteurs.
Tijdens het symposium kwamen niet alleen de Hollandse benauwenis in het tijdvak
1890-1914 en de vertolking daarvan in de literatuur aan de orde, maar ook de
pogingen daaruit weg te breken: de opkomst van het socialisme, de strijd om het
vrouwenkiesrecht, de bewustwording onder homoseksuelen en nieuwe
ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs. Dit gebeurde onder grote publieke
belangstelling aan de hand van lezingen over J. van Oudshoorn en Frans Coenen
(Wam de Moor), Ina Boudier-Bakker en Top Naeff (Gé Vaartjes), Jacob Israël de
Haan (Leo Ross), de cultuuromslag in Nederland rond 1900 (Herman de Liagre
Böhl), de strijd om vrouwenkiesrecht en Wilhelmina Drucker (Marianne Braun) en
de nieuwe opvoedingsideeën van Maria Montessori en de invloed daarvan in
Nederland (Marjan Schwegman). Het geslaagde symposium werd afgesloten met
een terugblik van Wam de Moor op de ontwikkeling van de biografie in Nederland
gedurende de afgelopen tien jaar.
Er verschenen twee nummers van het Biografie Bulletin. In die nummers werden
de lezingen opgenomen die Sem Dresden en Margaretha Schen-
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keveld hielden tijdens het symposium ‘De biografie van de eeuw’ (december 1999)
en drie inleidingen over ‘De Hollandse binnenkamer’. Daarnaast schonk het Bulletin
onder meer aandacht aan de verdwenen jeugdverzen van J.C. Bloem en de
biografieën van Marcus van Blankenstein, Nico van Suchtelen, David Cohen, Gerard
Vossius en Emile Zola. De publicatie van het derde nummer werd wegens
productieproblemen uitgesteld tot februari 2001.
Behalve via het Bulletin verstrekt de Werkgroep al enige tijd informatie over haar
activiteiten via Internet. Voor het actualiseren van de gegevens op onze website
(www.leidenuniv.nl/host/mnl/biografie) wordt dankbaar gebruik gemaakt van de
diensten van Vilan van de Loo, die sinds het afgelopen jaar als website-redacteur
optreedt.

16. Verslag van de Werkgroep Nederlandse boekhistorische
vereniging over het jaar 2000-2001
De ledenvergadering op 24 juni 2000 vond plaats in het Centraal Faciliteitengebouw
van de Universiteit Leiden. Na afloop hield in het nabijgelegen Snouck Hurgronje-huis
C.L. Heesakkers een voordracht over het door hem uitgegeven en bezorgde Album
amicorum van Janus Dousa. Tevens bestond de gelegenheid een bezoek te brengen
aan de Bibliotheca Thysiana, alwaar P.G. Hoftijzer en E. Mourits de aanwezigen
rondleidden. Die middag werd ook het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
7 (2000) gepresenteerd. De redactie bestond uit mevr. H. van Goinga-van Driel
(hoofdredacteur), mevr. I. Leemans (redactiesecretaris), mevr. H. Dongelmans-Mac
Lean (tekstredactie), mevr. M. van Delft, mevr. N. van Dijk, mevr. K. Ghonem-Woets
en de heren C. Coppens en W. Heijting. Mevr. Dongelmans heeft de redactie
inmiddels verlaten. Nieuwe redactieleden zijn mevr. A. Langendoen en de heer K.
van der Hoek.
Op 15 september was de NBV medeorganisator van het drukbezochte symposium
‘Lezen in rangen en standen. Negentiende-eeuwse bibliotheken opnieuw bezocht’,
dat in het kader van de manifestatie Vaarwel negentiende eeuw werd gehouden in
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. De voordrachten zijn inmiddels
verschenen in het tijdschrift De negentiende eeuw. Op 30 september vond de
aanbieding plaats van het boek Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis
van de kinder- en jeugdliteratuur, onder redactie van Berry Dongelmans, Netty van
Rotterdam, Jeroen Salman en Janneke van der Veer (Den Haag: Biblion, 2000),
aan de plaatsver-
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vangend directeur van de Koninklijke Bibliotheek, mevr. E. van Eijck van Heslinga.
Het bevat de lezingen van het gelijknamige congres, dat de NBV een jaar eerder
samen met de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur op 1 en 2 oktober
1999 in Utrecht had georganiseerd.
De onder auspiciën van de NBV opererende werkgroepen Twintigste Eeuw, Capel
Wardenaar en Ledeboer functioneerden ook deze periode met wisselende intensiteit.
Met betrekking tot de ‘Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse
boekhandel, Nieuwe reeks’, is te melden dat op 16 november 2000 in de Burgerzaal
van het Stadhuis van Leiden de boekpresentatie plaatsvond van deel 5:
Boekverkopers van Europa. Het zeventiende-eeuwse uitgevershuis Elsevier onder
redactie van B.P.M. Dongelmans, P.G. Hoftijzer en O.S. Lankhorst (Zutphen: Walburg
pers, 2000). De wethouder van cultuur van Leiden, A. Pechthold, nam het eerste
exemplaar in ontvangst. Vervolgens sprak de heer A.W. Schimmelpenninck (Kluwer
Academic Publishers) over de internationalisering van de Nederlandse uitgeverij in
de tweede helft van de twintigste eeuw. De redactie van de reeks wordt gevormd
door mevr. J. de Kruif, mevr. T. de Boer, mevr. N. van Dijk en de heren F. de Glas
en P. Visser.
In november hield de drukkerswerkplaats De Ammoniet tweemaal open huis in
het kader van de reeks ‘Boekhistoricus aan het werk’. Deze margedrukker verzorgde
tevens een speciaal voor de leden van de NBV gemaakte nieuwjaarswens.
Op 8 februari was de NBV te gast op de almanakkententoonstelling in de Koninklijke
Bibliotheek, alwaar de heren M. de Niet en F. Schreuder een rondleiding verzorgden.
Tevens presenteerde de heer A. Leerintveld een keuze uit bijzondere stukken en
recente aanwinsten uit het bezit van de bibliotheek.
In de verslagperiode maart 2000 - maart 2001 is het aantal leden licht gestegen.
Waren er in april 2000 581 leden, per april 2001 stonden 600 NBV-leden geregistreerd.
Het bestuur kwam in deze periode viermaal bijeen: op 24 juni en 19 september
2000, 30 januari en 6 april 2001. Het bestuur bestond in 2000-2001 uit: mw. B.M.A.
de Vries (voorzitter), de heer F. de Glas (vice-voorzitter), de heer B.P.M. Dongelmans
(secretaris), mw. I. Verheul (penningmeester), mw. C.C.A.E. Keijsper, mw. J. van
der Veer en de heer J. Salman (leden).
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Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over
het jaar 2000
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
Contributies 2000
Contributies voorgaande
jaren

2000
ƒ 72.860,-

1999
ƒ 71.752,34

1.610,-

1.375,-

Subsidie ministerie OC & W 107.000,-

102.000,-

Subsidie Rijksuniversiteit
Leiden,
incl. ƒ 5000,- prijscomp.
1999

57.000,-

55.000,-

Opbrengst eigen
publicaties

946,08

1.346,40

Rente

19.992,11

22.321,82

------------

------------

ƒ 259.408,19

ƒ 253.795,56

1. Bureaukosten
secretariaat en
administratie

25.297,16

26.513,34

2. Honorarium
administrateur

7.500,-

7.500,-

3. Kosten Noordelijke
Afdeling

1.300,-

1.300,-

4. Kosten Zuidelijke
Afdeling

2.000,-

2.000,-

5. Kosten
bestuursvergaderingen

255,25

650,-

UITGAVEN
A. Kosten van beheer

6. Toevoeging aan reserve accountantskosten

12.000,-

7. Reserve toekomstig
beleid

20.000,-

20.000,-

8. Kosten Zuid-Afrikaanse 2.000,afdeling

2.000,-
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B.

Kosten vergaderingen

Convocaties, kosten
sprekers, promotie en
publiciteit

2.222,58

5.288,20

C.

Kosten jaarvergadering 8.760,82

9.048,07

D.

Kosten bibliotheek

1. Vergoedingen
bibliotheek

2.000,-

2.000,-

2. Taxatiekosten

-

-

3. Aankoop boeken en
tijdschriften

65.000,-

64.944,47

overschrijding budget

24.921,65

-

1. Drukkosten jaarboek

34.511,48

37.293,58

2. Boekverzorging

3.000,-

3.114,15

3. Porto

5.363,06

5.430,36

4. Jaarboekredactie

-

2.568,50

5. Commissie voor de
publicaties

2.533,-

-

6. Ledenlijst

-

-

7. Nieuw Letterkundig
Magazijn

20.082,08

17.061,53

8. Redactie tijdschrift

-

-

1. Vaste commissies

698,95

515,95

2. Werkgroep 19e eeuw

5.000,-

7.500,-

3. Werkgroep 17e eeuw

5.000,-

5.000,-

4. Werkgroep Indisch-Ned. 7.500,letterk.

5.000,-

5. Werkgroep Biografie

2.500,-

5.000,-

6. Werkgroep 18e eeuw

5.000,-

5.000,-

Kosten jaarboek en
publicaties
E.

Kosten commissies en
werkgroepen
F.
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7. Werkgroep Ned.
5.000,Boekhistorische Vereniging

5.000,-

G. Prijs voor Meesterschap

2.204,-

800,-

Onvoorzien, diversen

794,31

1.213,09

------------

------------

ƒ 260.444,34

ƒ 253.741,24

H.

TOTAAL
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Totaal der ontvangsten

259.408,19

Totaal der uitgaven

260.444,34
-----------ƒ 1.036,15

TEKORT

B. Vermogensoverzicht

Saldi bij banken

1 jan. 2001
ƒ 827.372,33

Te
20.506,48
ontvangen/vooruitbetaald

1 jan. 2000
ƒ 773.881,43
33.677,86

------------

------------

ƒ 847.878,81

ƒ 807.559,29

Reserve voor toekomstig
beleid

79.280,89

76.407,-

Subsidie Prins
Bernhard-Fonds en
VSB-fonds voor boek

16.000,-

32.000,-

Prijs voor Meesterschap

2.204,-

-

Jaarboek 1999/2000

33.000,-

33.000,-

Reserve herdenkingen

32.533,50

32.533,50

Diversen te betalen/vooruit 26.613,28
ontvangen

12.275,50

Reserve
accountantskosten

55.593,75

55.593,75

Commissie voor
159.490,opdrachten op het gebied
van de geschiedenis van
de Nederlandse
letterkunde

163.840,-

Van Bijlevelt-inkomsten

54.334,10

34.334,10

Reserve voor printer,
ledenlijst

3.514,28

3.514,28

Vermogen vóór
voorzieningen

Voorzieningen

Rekening-courant fondsen 169.576,-

147.286,-

------------

------------
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Vermogen na
voorzieningen

ƒ 215.739,01

ƒ 216.775,16
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Vermogensmutaties
Vermogen 1 januari 2000

ƒ 216.775,16

Tekort gewone rekening

1.036,15
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 215.739,01

Commissie voor
opdrachten op het
gebied van de
geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde
Saldo 1 januari 2000

ƒ 163.840,-

Subsidie 1999

50.000,-----------213.840,-

Uitgaven:
Voltooide opdrachten

ƒ 44.350,-

Automat. apparatuur

5.000,-

Kosten

5.000,-----------ƒ 54.350,-

54.350,------------

Saldo 1 januari 2001

ƒ 159.490,-

Specificatie Van
Bijlevelt-inkomsten
Saldo 1 januari 2000

ƒ 34.334,10

Uitkering 2000

20.000,------------

Saldo 1 januari 2001

ƒ 54.334,10
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Subsidie Prins
Bernhard-Fonds en
VSB-fonds voor boek
Ontvangen totaal

ƒ 120.000,-

Uitgaven 1997

18.000,-

Uitgaven 1998

39.000,-

Uitgaven 1999

31.000,-

Uitgaven 2000

16.000,-----------ƒ 104.000,-

104.000,------------

Saldo 1 januari 2000

ƒ 16.000,-

Prijs voor Meesterschap
Saldo 1 januari 2000

ƒ-

Reservering

2.204,------------

Saldo 1 januari 2000

ƒ 2.204,-

Reserve voor toekomstig
beleid
Saldo 1 januari 2000

ƒ 76.407,-

Besteed in 2000

17.126,11
-----------ƒ 59.280,89

Reservering

20.000,------------

Saldo 1 januari 2001

ƒ 79.280,89
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 78.952,55

Rente kapitaal

8.594,72
-----------ƒ 87.547,27

Kosten

237,57
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 87.309,70

Obligaties

77.541,44

Lopende rente

4.452,50
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 169.303,64

B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 9.665,12

Rente kapitaal

1.867,18
-----------ƒ 11.532,30

Van der Hoogt-prijs 2000 ƒ 5.000,Uit Algemeen Prijzenfonds 4.000,-----------1.000,Kosten

75,98
-----------ƒ 1.075,98

1.075,98
------------

Transport

ƒ 10.456,32
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Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 10.456,32

Obligaties

22.756,63

Lopende rente

1.270,41
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 34.483,36

C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 13.597,14

Rente kapitaal

878,79
-----------ƒ 14.475,93

Wijnaendts Francken-prijs ƒ 3.000,2000
Uit Algemeen Prijzenfonds 2.500,-----------500,Kosten

20,21
-----------ƒ 520,21

520,21
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 13.955,72

Obligaties

5.575,23

Lopende rente

322,92
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 19.853,87
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D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 21.814,79

Rente kapitaal

13.095,15
-----------ƒ 34.909,94

Kosten

ƒ 401,11

Toeslag Van der
Hoogt-prijs

4.000,-

Toeslag Wijnaendts
Francken-prijs

2.500,-----------ƒ 6.901,11

6.901,11
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 28.008,83

Obligaties

172.266,74

Lopende rente

10.134,48
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 210.410,05

E. Henriette de Beaufort-fonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 7.755,03

Rente kapitaal

2.415,95
-----------ƒ 10.170,98

Kosten

85,69
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 10.085,29

Obligaties

32.884,27

Lopende rente

1.973,30
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F. Kruyskamp-fonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2000

ƒ 19.314,89

Rente kapitaal

8.272,96

Legaat

6.000,-----------ƒ 33.587,85

Kosten

ƒ 304,26

Prijs

5.000,-----------ƒ 5.304,26

5.304,26
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rek.-courant

ƒ 28.283,59

Obligaties

107.500,06

Lopende rente

3.267,28
------------

Vermogen 1 januari 2001

ƒ 139.050,93
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Bijlage II Besturen en commissies per 1 mei 2001
Algemeen bestuur
Voorzitter: mw. dr. M.E.H.N. Mout
Ondervoorzitter: dr. J. Tollebeek
Secretaris: dr. L.L. van Maris, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300
RA Leiden
Penningmeester: Willem Huberts
Bibliothecaris: P.W.J.L. Gerretsen
Leden: mw. dr. E. Groenenboom-Draai, dr. P.G. Hoftijzer, mw. Mensje van Keulen,
mw. C.H.D. van der Poel
Vertegenwoordiger Noordelijke Afdeling: mw. Maria van Daalen
Vertegenwoordigers Zuidelijke Afdeling: dr. M.C.A. van der Heijden en mw. dr.
N. Rogier

Bestuur van de Noordelijke Afdeling
Voorzitter: dr. J.M.J. Sicking
Secretaris: mw. dr. L.S. Wierda, Moddermanlaan 15, 9721 GK Groningen
Penningmeester: C.O. Jellema
Assessor: dr. H. Bloemhoff

Bestuur van de Zuidelijke Afdeling
Voorzitters: dr. M.C.A. van der Heijden en mw. dr. N. Rogier
Secretaris: dr. Diederik C. Grit, Boksdoorn 16, 6226 WK Maastricht
Penningmeester: Lizet Duyvendak
Lid: dr. Jos Perry

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika
Dr. Siegfried Huigen, Hertestraat 27, Stellenbosch 7600, Zuid-Afrika
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Commissie voor Zuid-Afrika
Leden: A. van Dis, dr. V.A. February, dr. A.A.P. Francken (secretaris), dr. H.L.
Wesseling

Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: dr. J.P. Sigmond
Secretaris: dr. P.F.J. Obbema, Witte Singel 87, 3211 BP Leiden
Leden: dr. W. Backhuys, dr. J. van den Berg, dr. J.C.H. Blom, dr. J.R. Bruijn, dr. C.
Fasseur, mr. R. Feenstra, mw. dr. C.W. Fock, dr. F.S. Gaastra, dr. S. Groenveld,
dr. J.P. Gumbert, dr. P.G. Hoftijzer, dr. J.A.F. de Jongste, dr. J.Th. Lindblad, mw.
dr. M.E.H.N. Mout, dr. W. Otterspeer, dr. G.H.M. Posthumus Meyjes, dr. I. Schöffer
en dr. E.J. Sluyter

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. J. Noordegraaf
Secretaris: dr. W. van Anrooij, A. van Hattemstraat 21, 2331 MP Leiden
Leden: dr. A. Besamusca, dr. A. Bouwman, dr. K.H. van Dalen-Oskam, dr. G.R.W.
Dibbets, dr. H. Heestermans, dr. J.A. van Leuvensteijn, dr. O.J. Praamstra, dr. M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, dr. J.P.A. Stroop, dr. M.J. van der Wal en dr. W.
Waterschoot

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: dr. R.Th. van der Paardt
Leden: dr. H. Brems, Anna Enquist, mw. dr. Esther Jansma, K. Freriks

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Leden: P.W.J.L. Gerretsen, dr. J.P. Gumbert, Michaël Zeeman
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Commissie van advies voor de financiën
Voorzitter: mr. K.J. Cath
Leden: mr. C.H. Goekoop, C. de Hart

Commissie voor de publicaties
Voorzitter: dr. J.A.F. de Jongste
Secretaris: dr. R.J.M. van de Schoor, Okapistraat 65, 6531 RK Nijmegen
Leden: dr. E.K. Grootes, dr. Th.M. van Leeuwen, dr. E.J. Sluijter

Werkgroep zeventiende eeuw
Voorzitter: dr. K. Porteman
Secretaris: dr. E. Stronks, Goethelaan 33, 3533 VP Utrecht
Penningmeester: dr. J. Jansen
Leden: H. Leeflang, dr. J. Spaans

Werkgroep achttiende eeuw
Voorzitter: mw. dr. E.G.E. van der Wall
Secretaris: Tom Verschaffel, Regastraat 34, 3000 Leuven, België
Penningmeester: dr. J. van Eijnatten
Leden: dr. R.P. Bosch, dr. H. Deceulaer, dr. S.R.E. Klein, mw. A. Sens

Werkgroep negentiende eeuw
Voorzitter: dr. J. Leerssen
Secretaris: dr. Marita Mathijsen, Nic. Maesstraat 7, 1071 PM Amsterdam
Penningmeester: dr. P. van de Laar
Leden: N.P. van den Berg, dr. Gita Deneckere, dr. Marlite Halbertsma, dr. Annemieke
Hoogeboom, dr. Ton van Kalmthout, dr. J. Tollebeek

Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: Peter van Zonneveld
Secretaris: Reggie Baay, Verdihof 36, 2402 VC Alphen aan den Rijn
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Leden: Liesbeth Dolk, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen

Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde
Voorzitter: mw. dr. E.M.P. van Gemert
Leden: dr. S.N. Bakker, dr. K.J.S. Bostoen, S.A.J. van Faassen, dr. J.D.F. van
Halsema, dr. A.J.A.M. Hanou, dr. R.J. Resoort, dr. J.M.J. Sicking, mw. dr. J.R. van
der Wiel

Werkgroep biografie
Voorzitter: Joke Linders
Secretaris: Frank Okker, Eijmerspoelstraat 54, 2334 BX Leiden
Penningmeester: Jelle Gaemers
Leden: Els Broeksma, Marjan Schwegman

Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: mw. B.M.A. de Vries
Vice-voorzitter: F. de Glas
Secretaris: B.P.M. Dongelmans, Stevinstraat 14, 2405 CP Alphen aan den Rijn
Penningmeester: mw. I. Verheul
Leden: mw. C.C.A.E. Keijsper, J. Salman, mw. J. van der Veer
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Register op de levensberichten 1992-2001
Eerste tienjarig supplement op Register op de levensberichten van leden der
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1766-1991, zijnde het Register
van levensberichten, verschenen in de Jaarboeken van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde 1991-1992 tot en met 2000-2001
Aafjes, L.J.J., door P.H. Dubois 1993/4:83
Aalders H.WZn., G.J.D., door L. de Blois 1999/2000:89
Altena, Ernst van, door Guus Luijters 2000/2001:37
Baaren, Th.P. van, door L. van Krevelen 1993/4:90
Bakhuizen van den Brink, J.N., door G.H.M. Posthumus Meyjes 1993/4:103
Baudet, E.H. Ph., door C. Fasseur 1998/9:39
Bayer, J.J.M., door J. Opdam 1991/2:93
Beek, Geert van, door Wiel Kusters 2000/2001:45
Berkhof, H., door E.P. Meijering 1996/7:87
Bijl, M. van der, door G.R. Zondergeld 1995/6:65
Broecke-de Man, E.J. van de, door J.B. Berns 1999/2000:95
Bronzwaer, W.J.M., door K. Fens en L. Stapper 1998/9:45
Brugmans, I.J., door I. Schöffer 1993/4:115
Buck, H. de, door W.R.H. Koops 1991/2:102
Buijtenen, M.P. van, door A.D.A. Monna 1997/8:77
Cohen, E.A., door W. Mooijman 1995/6:73
Cornets de Groot, R.A., door H. Foppe 1992/3:75
Crena de Iongh, A.C., door H. Heestermans 1994/5:67
Dankbaar, Willem Frederik, door F.R.J. Knetsch 2000/2001:51
De Busschere, K.C., door C. Moeyaert 1998/9:53; zie ook 1999/2000:147
De Paepe, N., door F. Willaert 1996/7:93
Dibon, P.A.G., door Th. Verbeek 1996/7:105
Dik, Simon Cornelis, door J.G. Kooij 2000/2001:62
Drewes, J.B., door J. de Groot 1997/8:85
Dubois, P.H., door J. Kruithof 1998/9:65
Dubois-de Bruyn, S.A.G. Ch., door Jacques Kruithof 2000/2001:67
Durlacher, G.L., door S. Dresden 1997/8:94
Eeghen, I.H. van, door W. Chr. Pieterse 1997/8:103
Elburg, J.G., door S.N. Bakker 1994/5:71
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Elslander, Antonin van, door Anne Marie Musschoot 2000/2001:72
Ferguson, M., door K. Freriks 1992/3:83
Flam, L., door A. Van Sevenant 1997/8:109
Forster, L.W., door A. Eyffinger en M. de Schepper 1998/9:73
Frank, M.D., door E. van Tongeren 1996/7:107
Geurts, P.A.M., door A.E.M. Janssen 1995/6:81
Groot, J.H. de, door P. van Beek 1992/3:90
Gulik, Egbertus van, door E. Meeldijk 2000/2001:77
Haalebos, Jan Kees, door M. Polak 2000/2001:90
Heerden, E. van, door H. Ester 1998/9:85
Hendriks, W.A., door P.J. Verkruijsse 1997/8:120
Hoboken, W.J. van, door W. Chr. Pieterse 1992/3:96
Hoenderdaal, G.J., door Th.M. van Leeuwen 1998/9:93
Idenburg, Ph. J., door A.M.L. van Wieringen 1996/7:111
Jager, O., door A. Jelsma 1994/5:86
Josselin de Jong, K.H.R. de, door J.J. van Herpen (m.m.v. Gé Vaartjes)
1991/2:112
Kalma, J.J., door Ph. H. Breuker 1991/2:116
Kazemier, G., door H.A. Wage en H. Schultink 1999/2000:100
Klerk, W.A. de, door H. Ester 1997/8:124
Knol, J., door J. Noordegraaf 1992/3:103
Koets, P.J., door G.W.B. Borrie 1996/7:118
Kooistra, J., door J. van Delden 1992/3:109
Koolhaas, A., door W. de Moor 1993/4:127
Kruyskamp, C.H.A., door H. Heestermans 1992/3:115
Leiker, S., door S.N. Bakker 1991/2:129
Lenselink, S.J., door B. Maljaars 1998/9:102
Lind, G.J., door A. van Marken 1991/2:144
Lodewick, H.J.M.F., door F. van Leeuwen 1998/9:112
Lubbe O.F.M., H.F.A. van der, door M. Klein 1992/3:125
Marken, A. van, door D. Grit 1995/6:91
Meeuwesse, A.C.M., door M. Klein 1991/2:146
Meijer, R.P., door K. Bostoen 1994/5:94
Meijer, Th.J., door E.M. Moormann 1997/8:131
Mendels, J.J., door F. Balk-Smit Duyzentkunst 1995/6:99
Meuleman, Gezinus Evert, door Henk Vroom 2000/2001:95
Meyer, H., door W. Schönau 1993/4:134
Moerkerken, E. van, door H. Renders 1995/6:104
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Naeff, J.P., door M.C.A. van der Heijden 1991/2:155
Nauta, D., door C. Augustijn 1994/5:99
Nienaber, G.S., door H. Ester 1995/6:110
Nienaber, P.J., door H. Ester 1996/7:127
Petersen, S.V., door H. Ester 1999/2000:103
Pos, Hugo, door Michiel van Kempen 2000/2001:102
Prakke, H.J., door J.M.H.J. Hemels 1999/2000:110
Reeser, H., door M.H. Schenkeveld 1993/4:143
Reijnders, K.A.P., door N. Maas 1997/8:138
Reve, K. van het, door R. van Amerongen en C.J. Aarts 1998/9:122
Schaper, B.W., door H.L. Wesseling 1991/2:161
Schmidt, A.M.G., door J. Roos 1995/6:115
Schneider, M., door J.M.H.J. Hemels 1997/8:151
Schoorl, H., door J.T. Bremer 1997/8:161
Schram, P.L., door A. de Groot 1994/5:106
Schulte Nordholt, J.W., door A. Lammers 1995/6:127
Schuur, J.G., door J. van Delden 1997/8:167
Selm, B. van, door F. van Oostrom 1995/6:142
Snijman, F.J., door H. Ester 1995/6:151
Stellwag, H.W.F., door F. Heyting 1996/7:133
Stoep, D. van der, door H. Werkman 1998/9:139
Stutterheim, C.F.P., door C. van Bree 1993/4:149
Suttorp, L. Chr., door H. van Spanning 1992/3:129
Swart, K.W., door S. Groenveld 1992/3:133
Tans, J.A.G., door H. Schmitz du Moulin 1994/5:116
Toonder, J.G., door M. Toonder 1997/8:174
Veenstra, Fokke, door H. Duits 2000/2001:115
Veltman, M.A., door W.J. Simons 1995/6:157
Ven, F.J.H.M. van der, door J.C. Bedaux 1999/2000:129
Verspoor, D., door R. Lemm 1997/8:181
Versprille, A.J., door R.C.J. van Maanen 1996/7:138
Vin, A. de, door J.B. Berns 1999/2000:133
Vliet, P. van der, door H. Werkman 1998/9:149
Vries, G. de, door J. de Rooij 1991/2:174
Vries, G.J. de, door W. Kassies 1992/3:140
Vuyk, B., door J. van den Berg 1991/2:179
Wage, H.A., door H. Schultink en W. Blok 1999/2000:140
Waterbolk, Edzo Hendrik, door K. van Berkel 2000/2001:129

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

200
Weevers, Th., door W. Woods 1994/5:122
Wessem, J.N. van, door I.W.L. Moerman 1993/4:161
Witstein, S.F., door T. Harmsen 1992/3:146
Zandvoort, R.W., door J. Gerritsen 1993/4:169

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

201
Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor de publicaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris belast.
Het correspondentieadres van de secretaris van de Commissie voor de publicaties
luidt: Rob van de Schoor, afd. Nederlands K.U.N., Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen.
Drukbezorger en samensteller van het Register op de levensberichten 1992-2001
was Rob van de Schoor.
Het drukwerk werd verzorgd door drukkerij Giethoorn Ten Brink te Meppel, het
bindwerk door boekbinderij De Haan, Zwolle.
Het Jaarboek is een uitgave van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden.
Dr. L.L. van Maris, secretaris
p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA Leiden
tel. 071-5144962, tijdens kantooruren soms 071-5272327
fax 071-5272836, e-mail: mnl@library.leidenuniv.nl
Mevr. E.M.H. Klumper, secretaresse
Oranjegracht 95, 2312 NE Leiden
tel. 071-5127673, e-mail: lies.klumper@planet.nl
D. Braggaar, administrateur
Cronesteinkade 26, 2313 GX Leiden
tel. 071-5124464
Bankrekening 45 10 61 306, postgiro 4384197, beide t.n.v. Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden
Website van de Maatschappij: www.leidenuniv.nl/host/mnl
Website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren: www.dbnl.org

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2001

