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Erasmus als polemicus
Jaarrede door de voorzitter, Dr. M.E.H.N. Mout
‘Ik dacht dat ik er hier slechts de aandacht op zou willen vestigen, dat wij helemaal
aan het begin van de scheldbrief de onverdraaglijke domheid, hoogmoed, grofheid
en het beledigende taalgebruik van de tegenstander zouden moeten aantonen. Wij
zeggen dan dat wij wel gedwongen zijn dit te doen, tegen ons karakter en gewoontes
in, en dat we hem niet zullen trachten te evenaren door het uiten van
beschuldigingen, maar slechts beschuldigingen zullen weerleggen zonder beledigend
te worden. Vervolgens maken we het vanuit een beschrijving van de persoon
aannemelijk dat hij deze uitingen heeft gedaan uit haat of uit een ingeboren neiging
tot kwaadsprekerij. Wij belichten één van de aantijgingen, namelijk die welke het
gemakkelijkst kan worden tegengesproken. Wanneer wij deze zorgvuldig hebben
weerlegd, stellen wij met slechts één tegenbeschuldiging zijn onbeschaamdheid en
valsheid duidelijk aan de kaak. Dan slingeren wij de beschuldigingen die hij aan ons
adres probeerde te maken, terug naar zijn hoofd, om aan te tonen dat die van hem
even erg of erger waren. Veel zaken laten we in het midden, hetzij omdat zij zo
aanstootgevend zijn dat een fatsoenlijk mens zijn tegenstander er zelfs niet van
moet beschuldigen, hetzij omdat wij slechts enkele van zijn vele overtredingen
hebben willen vermelden, daar de rest van zijn levenswandel gemakkelijk uit een
of twee vergrijpen kan worden afgeleid. Wanneer wij in de loop van de rede goed
in de stemming zijn geraakt, gaan wij de persoon belachelijk maken met behulp van
schimpscheuten, hatelijke opmerkingen en snedige grappen. Wij laten zien dat hij
niet alleen weerzinwekkend is, maar ook belachelijk; hij verdient veracht te worden,
zowel vanwege zijn buitengewone dwaasheid als zijn ongelofelijke gemeenheid.
Wij maken daarbij veel gebruik van ironie. Tenslotte doen we alsof we ons inhouden
en dringen er bij hem op aan nu eindelijk bij zinnen te komen en ons niet te dwingen
onze zelfbeheersing te verliezen. Wie een voorbeeld zoekt, leze de beschimpingen
die werden uitgewisseld tussen Demosthenes en Aeschines, Cicero en Sallustius,
Hieronymus en Rufinus, Poggio en Valla, Poliziano en Scala. Daar ikzelf zeer weinig
ervaring in dit genre heb, kan ik je helaas niet tevreden stellen wat betreft de
technieken die erin worden gebruikt. O mocht het toch mogelijk zijn, er altijd
1
onervaren in te blijven!’
Wie had gedacht dat Erasmus, de man van het koele verstand en de
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wijze tolerantie, zo tekeer kon gaan? En dan nog wel in een studieboek, bestemd
voor de rijpere jeugd en een ieder die zich op latere leeftijd zou willen beschaven
door de fijne kneepjes van het brieven stellen te leren. Hoe is dit te rijmen met het
gangbare beeld van Erasmus? Heeft Huizinga hem niet afdoende gekarakteriseerd
2
als iemand die liever geen partij koos en de crisis waar hij kon vermeed? ‘Af en
toe’, zo moest Huizinga toegeven, ‘is hij wat boosaardig, jegens vriend of vijand,
3
maar die uitingen zijn meest van poezigen aard.’ In vergelijking tot de meeste
humanisten van zijn tijd was Erasmus in Huizinga's ogen toch eerder gematigd,
4
bescheiden, welwillend en fijnzinnig in zijn omgang met anderen. En een beetje
huichelachtig, kan men eraan toevoegen, want de verzuchting die Erasmus slaakte
aan het einde van zijn zojuist geciteerde behandeling van de scheldbrief in zijn De
Conscribendis Epistolis (Over het opstellen van brieven, in 1498 geschreven, maar
pas in 1521 gedrukt), zeggende dat hijzelf zeer weinig ervaring in het genre had,
was wel enigszins bezijden de waarheid. Hij had toen al een omvangrijk polemisch
werk geschreven, waarvan alleen het eerste boek bewaard is gebleven: Antibarbari
(Liber antibarbarorum, Het boek tegen de barbaren, ontstaan ca. 1485-1495, gedrukt
5
in 1520).
In werkelijkheid is Erasmus zijn hele leven een geducht polemicus geweest die
het debat niet schuwde, maar vaak zelfs zocht. Hij vocht tegen de ‘barbaren’, dat
wil zeggen tegen tegenstanders van het humanisme, vóór de beoefenaars der
schone letteren, en vóór een geloofsideaal waarbij Christus zelf, en niet de kerk, in
het middelpunt stond. Toen hij nog in het klooster Steyn verbleef, loofde hij in een
brief aan een vriend de Italiaanse humanist Lorenzo Valla als polemicus. De beruchte
en op het scherp van de snede gevoerde pennenstrijd met Poggio Bracciolini waarin Poggio's ciceroniaans humanistenlatijn met Valla's historisch-kritische
methode werd geconfronteerd - was reeds meer dan veertig jaar voorbij. Erasmus
vereerde Valla als de redder van de Italiaanse letteren, die zijn medegeleerden had
6
gedwongen zich in de toekomst in zorgvuldiger Latijn uit te drukken. Antibarbari
was een polemisch werk in de vorm van een dialoog waarin Erasmus de studie van
de antieke literatuur tegen scholastieke theologen verdedigde die deze als nutteloos
en zelfs schadelijk voor de ziel van een christenmens verwierpen. Evenals Valla
legde Erasmus de verantwoordelijkheid voor het verval van de klassieke cultuur bij
deze ‘Goten’. Voortaan werd de vraag, of en hoe de voortbrengselen der antieke
cultuur in de christelijke wereld te integreren waren, het centrale thema
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in het werk van Erasmus. In het jeugdwerk Antibarbari loste hij dit probleem overigens
niet op, maar beperkte zich tot polemische uitvallen aan het adres van degenen die
zo stompzinnig, huichelachtig en misdadig waren de grote waarde van de klassieke
vorming voor het eigentijdse christendom te ontkennen. Met inzet van alle retorische
middelen - en af en toe met behulp van de destijds onder geleerden niet ongewone
scatologische humor - maakte hij zijn tegenstanders belachelijk. Hij laat bijvoorbeeld
de heethoofdige verdediger van de ‘bonae literae’, Jacob Battus, zeggen dat hij
wenste in plaats van de hoofden van zijn vijanden slechts hun tongen te krijgen.
Daarmee zou hij dan zijn achterste afvegen, nachtspiegels schoonmaken, of
7
tenminste de vaat doen.
Erasmus vermeed het echter zijn tegenstanders in de strijd om de al dan niet
humanistische vorming en geleerdheid bij naam en toenaam te noemen. Het debat
in Antibarbari werd bovendien gevoerd in een onschuldig ogende, arcadisch-literaire
omgeving, namelijk onder een perenboom. Onbeschaafde geestelijken en stupide
schoolmeesters werden daar door Erasmus verketterd omdat zij niets van de grote
geesten van de Oudheid wilden weten en de jeugd verre hielden van de humanisten:
8
‘pas op’, waarschuwden zij, ‘hij is een literator, en nauwelijks nog een christen.’
Maar Erasmus verwierp juist die scheiding tussen humanistische geleerdheid en
christelijke vroomheid. Daarbij verwees hij bijvoorbeeld naar de kerkvaders
Hieronymus en Augustinus, die grote achting voor de antieke cultuur hadden
gekoesterd. Slaafse navolging van aspecten daarvan viel bij Erasmus echter ook
niet in de smaak. Dat bewijst het geschrift ter verdediging van zijn ideaal van ‘docta
pietas’, de Dialogus Ciceronianus (1528), een pedagogisch traktaat met sterk
satirische en polemische trekken. Hier rekent Erasmus definitief af met humanisten
die in hun schrijfstijl Cicero tot in alle details wilden navolgen. Onmogelijk en onjuist,
oordeelde Erasmus, want een goede literator moet te allen tijde de regels van de
retorica in acht nemen. Die vereisen juist aanpassing aan de eigen tijd, het gekozen
thema en het publiek. Dat betekende volgens Erasmus dat zelfs Cicero in de
zestiende eeuw niet zou schrijven alsof hij nog in zijn eigen Romeinsheidense tijd
leefde. Een van de hoofdfiguren in de dialoog is doodziek omdat hij altijd bezig is
Cicero te lezen en te analyseren en bovendien veel energie verspilt doordat hij zich
volledig van niet-ciceroniaanse invloeden wenst af te schermen. Vandaar zijn absurd
ascetisme: hij kan nog niet het zwakste geluid verdragen, houdt zich verre van
9
vrouwen en voedt zich met tien krenten en drie gesuikerde korianderzaadjes.
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Wat bij Erasmus was begonnen als een hartstochtelijke polemiek ter algemene
verdediging van het humanisme in de voetstappen van Valla en anderen, ontwikkelde
zich weldra in een specifieke richting. In 1516 publiceerde hij een biografie van
Hieronymus, met wie hij zich geestelijk verwant voelde en bij wie hij in het bijzonder
10
de verweving tussen vroomheid en geleerdheid bewonderde. De heilige werd
liefdevol als een mens van vlees en bloed geschetst, die ‘dicteerde, schreef, ruzie
11
maakte, troostte, en onderwees’. Ook als polemicus beschouwde Erasmus de
woestijnvader als een voorbeeld. Hij becommentarieerde de beroemde droom waarin
Christus aan Hieronymus verscheen en hem verweet, eerder een ciceroniaan dan
een christen te zijn: ‘Cicero schrijft, maar Hieronymus dondert en bliksemt. Wij
12
bewonderen de tong van de eerste, maar van de tweede ook het hart.’ Gedurende
zijn tijd in Cambridge (1511-1514) had hij zich beziggehouden met emendaties van
Hieronymus' tekst en bovendien college gegeven over de polemiek tussen
13
Hieronymus en Rufinus. Bij deze bittere pennenstrijd naar aanleiding van de leer
van Origines hadden beide kemphanen ongemeen felle taal uitgeslagen. Die was
bij Erasmus niet aan dovemansoren gericht. Niet alleen als bijbelgeleerde, ook als
polemicus mocht hij zich graag aan de grote heilige spiegelen. Toen hij aan zijn
editie en vertaling van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament werkte, was hij
zich er natuurlijk van bewust dat hij scherp bekritiseerd zou kunnen worden - net
als Hieronymus destijds, toen deze zijn bijbelvertaling maakte. Evenals deze, en
vaak zelfs met behulp van aan hem ontleende argumenten, verdedigde Erasmus
zich tegen de ernstige aanvallen die zijn deel werden nadat hij het Novum
Instrumentum in 1516 het licht had doen zien. Een polemiek met theologen was
daarmee onvermijdelijk geworden. Erasmus hoopte hen te kunnen overtuigen van
de grote waarde van een gezuiverde en filologisch correct becommentarieerde
bijbeltekst. Daarom publiceerde hij ook belangrijke prolegomena, waarin hij de
nadruk legde op zijn kunde als filoloog, veel meer dan op zijn theologische scholing.
Desalniettemin moest hij toegeven dat filologische kwesties soms niet goed van
14
exegetische vraagstukken te scheiden waren.
Daarmee maakte Erasmus zich kwetsbaar. De bijbel was in de ogen van
scholastieke theologen immers geen willekeurige literaire tekst die aan correcties
onderworpen kon worden. De Griekse tekstoverlevering van het Nieuwe Testament
vonden zij bovendien veel minder belangrijk dan de verlichting door de Heilige Geest,
die Hieronymus ten deel was gevallen toen deze aan de vulgaat werkte. Erasmus
zag het anders: de Heilige Geest
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maakt geleerdheid niet overbodig, maar snelt deze te hulp. Van vele kanten kreeg
hij echter het verwijt, dat hij als filoloog iets tot de theologie poogde bij te dragen en dat kon niet goed aflopen, want een filoloog was nu eenmaal niet van het vak.
Bovendien trokken zijn tegenstanders Erasmus' kwalificaties als theoloog geregeld
16
in twijfel. Het was dus belangrijk dat deze voor de verdediging van zijn bijbelstudies
op humanistische grondslag de juiste toon wist te treffen. Zijn landsman Gerardus
Listrius had hem eens aangeraden zijn critici - ‘deze honden, deze wespennesten’
- met veel verachting te behandelen. Inderdaad beklemtoonde Erasmus steeds
weer dat goede geleerden en zelfs de paus in eigen persoon achter zijn werk
stonden, en dat alleen nietsnutten, betweters en domoren iets er op aan te merken
17
hadden.
Ook andere strategieën bewezen hun waarde: zo kwam het vaak voor dat hij
eenvoudig ontkende dat hij dit of dat ooit had gezegd of bedoeld. Vaak klaagde hij
dat zijn vijanden hem zonder reden of uit louter afgunst en boosaardigheid aan de
schandpaal nagelden. Subtieler was zijn verweer wanneer hij ertoe overging een
bepaalde opvatting in principe te verdedigen, zonder er echter op te wijzen dat deze
in overeenstemming met zijn eigen mening was. Wanneer niets anders hielp, koos
Erasmus soms de strategie van het zwijgen en antwoordde eenvoudig niet op
bepaalde verwijten. Dit alles verhinderde echter niet dat hij van tijd tot tijd gegronde
kritiek wist te aanvaarden, zij het niet van harte. Hij had in het algemeen de neiging
buitengewoon geprikkeld op aanmerkingen te reageren, zelfs als die van vrienden
18
kwamen. Het kostte hem grote moeite fouten publiekelijk toe te geven.
Erasmus had te maken met prominente tegenstanders, zoals de Leuvense
theoloog Jacques Masson (Jacobus Latomus) of de grote Franse humanist Jacques
19
Lefèvre d'Etaples (Faber Stapulensis), maar ook met obscuurdere opponenten.
Deze waren vaak uit kloosterorden afkomstig, en dat was niet verwonderlijk.
Dominicanen, karmelieten en franciscanen waren bijvoorbeeld in de Lof der Zotheid
met dodelijke ironie over de hekel gehaald. Erasmus beklaagde zich op zijn beurt
over hun gewoonte hem vanaf de kansel aan te vallen en kritiek op hem als
uitvloeisels van de ware christelijke leer voor te stellen. Zo haatte hij de prior van
de Leuvense karmelieten, Nicolaas Baechem Egmondanus, van ganser harte. Deze
stond zeer afwijzend tegenover Erasmus' editie en vertaling van het Nieuwe
Testament, maar gaf tezelfdertijd toe dit boek nooit gezien te hebben en het ook
nooit te willen zien. Baechem verwierp humanistische studies, in het
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bijzonder het gebruik van het Grieks bij bijbelexegese. Ook haatte hij de
humanistische dichtkunst, die hij definieerde als ‘spreken zoals gebruikelijk is in een
20
bordeel’.
Een veel gevaarlijker antagonist dan de niet bijzonder geleerde Baechem was
de Spaanse theoloog Jacobus Lopis Stunica (Diego Lopez de Zuñiga), medewerker
aan de beroemde Complutenser polyglotbijbel. Deze verdedigde niet alleen de
vulgaat en Hieronymus tegen de correcties die Erasmus had aangebracht, maar
publiceerde ook lijsten met fouten in diens werk. Wederom had Erasmus grote
moeite zijn criticus gelijk te geven waar hij gelijk had. In de loop van deze
pennenstrijd, die in 1520 begon, publiceerden Stunica, zijn medestrijder Sancho
Carranza de Miranda en Erasmus niet minder dan dertien polemische geschriften.
Al snel ging het hier niet meer om Erasmus als een ‘Hieronymus redivivus’ en de
waarde van zijn bijbelstudies, maar om de vraag in hoeverre Erasmus iets met
Luther te maken had. Stunica en Carranza lieten in hun beschuldigingen aan het
adres van Erasmus een nieuw geluid horen: zij verweten hem blasfemie, ontkenning
van het kerkelijk leergezag en de verdediging van ketterse leerstellingen. Bovendien
21
vermoedden zij invloed van zijn bijbelstudies op Luther. Hiermee kwam Erasmus
in gevaarlijk vaarwater terecht.
Kort nadat Baechem in 1520 bij de keizerlijke inquisitie in de Nederlanden was
aangesteld, begon hij in zijn preken Erasmus in één ademtocht met Luther te
noemen. Toen Erasmus hiertegen bij de rector van de Leuvense universiteit
protesteerde, arrangeerde deze een tweegesprek met de bedoeling een verzoening
tussen beiden tot stand te brengen. Nadat de wederzijdse beschuldigingen
doorgenomen waren en beide opponenten als hun mening te kennen hadden
gegeven dat ze hun tegenstander niet werkelijk hadden geschaad omdat zij nooit
in het openbaar diens naam hadden genoemd, bleef Erasmus op het standpunt
staan dat Baechems aanvallen toch zeer verwerpelijk waren omdat zij van de kansel
waren gelanceerd. Daarop begon Baechem te schreeuwen en te schelden, zodat
het niet tot een debat kwam. Baechem bleef er bij dat Erasmus Luther had
geïnspireerd. Hij eiste dat Erasmus tegen Luther zou schrijven en bovendien zijn
minachtende opmerkingen over de Leuvense theologische faculteit zou herroepen.
Tenslotte stormde Baechem de kamer uit zonder iemand een afscheidsgroet te
gunnen. Het voornemen van de rector een verzoening tot stand te brengen was
daarmee gestrand en bovendien was volgens Erasmus bewezen dat er met Baechem
niet te debatteren viel. Met
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een woordspeling op ‘karmeliet’ duidde Erasmus zijn vijand verder aan als ‘het
kameel’ - een dier dat sinds de Oudheid de naam had bijzonder dom en weinig
22
fijnbesnaard te zijn.
Ofschoon dit mislukte debat natuurlijk wel een grappige scene voor een uitvoerige
brief aan zijn vriend Thomas More opleverde, was Baechems beschuldiging dat
Erasmus aan de kant van Luther stond, zeer verontrustend. Intussen had de paus
immers Luthers leer veroordeeld en de Leuvense theologen volgden alras: Luthers
boeken werden in oktober 1520 in het openbaar verbrand. Erasmus weigerde nog
steeds tegen Luther te polemiseren, en dat was moedig, want zowel Rome als
Leuven zetten hem onder een druk die sprekend op chantage leek: alleen als hij
de pen tegen Luther zou opnemen, zou hij zelf door de rechtzinnige theologen met
rust gelaten worden. De keuze was ‘weggaan of beulsarbeid verrichten’, zei Erasmus
later. Het werd weggaan: hij trok in de herfst van 1521 van Leuven naar Bazel. Dat
leek de vechtlust der Leuvense theologen alleen maar aan te wakkeren, die vlijtig
23
tegen hem bleven polemiseren. Erasmus ging hier echter niet altijd meer op in.
Wanneer polemiseerde Erasmus wel, wanneer niet? De beslissing, wel of niet de
barricaden te bestijgen tegen opponenten, die na 1520 zijn geschriften op ketterse
opvattingen en accenten naplozen, liet Erasmus afhangen van de positie en de
naam van zijn tegenstander. Zolang hij in Bazel of Freiburg verbleef, konden de
Leuvense theologen hem niet zeer schaden. Veel meer te vrezen had hij van de
herhaalde aanvallen van Natalis Beda (Noël Bédier) van de gezaghebbende
theologische faculteit aan de Sorbonne. Erasmus zag zich gedwongen apologetische
geschriften te publiceren waarin hij Beda's vele gedetailleerde beschuldigingen van
24
ketterij verwierp en zijn trouw aan de kerk beklemtoonde. Hierbij ontzag hij zich
niet Beda met diens eigen manier van argumenteren te confronteren en op deze
wijze belachelijk te maken. Zo beweerde hij dat Beda in staat was zelfs het Onze
Vader als ketters voor te stellen:
‘Ik zal voor jou Beda spelen, als je wilt: ‘Onze Vader’ - hier bestaat het gevaar dat
iemand denkt dat de discipelen net als Christus zelf als lijfelijke zonen van God
beschouwd moeten worden. Zij zouden zo hebben moeten bidden: ‘Onze Vader
door adoptie, niet vanwege de natuur’; ‘Vader’ - om hemels wil, dat ruikt naar
arianisme, het klinkt alsof alleen de Vader de ware God is tot wie men moet bidden,
want de Zoon en de Heilige Geest worden niet genoemd; ‘die in de hemelen zift’ bijna godslasterlijk!
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Het klinkt alsof God tot een vaste plaats beperkt is, terwijl integendeel de goddelijke
25
natuur niet meer op de ene dan op de andere plaats aanwezig is.’
Niet ten onrechte geloofde Erasmus, dat de Parijse faculteit een ware campagne
tegen hem voerde. De punten van aanklacht concentreerden zich uiteraard vaak
op Erasmus' kritiek op kerkelijke structuren en tradities. Zijn tegenstanders vonden
dat hij veel te veel in twijfel trok: de waarde van sommige kerkelijke ceremoniën
bijvoorbeeld, of zelfs van een sacrament als de biecht, voorschriften zoals het gebod
te vasten, de verering der heiligen, het leven in de kloosters, de taken van de
inquisitie.
Het duurde niet lang meer of Erasmus werd van de allerergste soort ketterij beticht:
ontkenning van de Heilige Drie-eenheid. Dat was het werk van Spaanse monniken
die een lange lijst van ketterse uitspraken van Erasmus hadden samengesteld.
Deze was buitengewoon verontrust door deze beschuldigingen. Ten eerste wilde
hij uiteraard geenszins bewust van de rechtzinnige leer afwijken en ten tweede
vreesde hij veroordelingen door kerkelijke instanties, die natuurlijk zeer schadelijk
voor zijn reputatie zouden zijn. Bliksemsnel publiceerde hij een apologie (Apologia
ad monachos Hispanos, Apologie tegen de Spaanse monniken, 1528) waarin hij
punt voor punt op de beschuldigingen in ging en bovendien met allerlei uitspraken
het bewijs leverde dat hij wel degelijk in de Heilige Drie-eenheid geloofde. Erasmus'
biograaf Augustijn heeft erop gewezen, dat in deze polemiek een beslissende
tegenstelling aan de dag treedt tussen de exegeet Erasmus en de dogmatici in de
personen van de Spaanse theologen. Voor de laatsten was een mooi opgebouwde
en sluitende systematische theologie veel belangrijker dan de fijnzinnige exegese
met behulp van nieuwe, humanistisch geïnspireerde, filologische methodes waar
26
Erasmus zijn hart aan verpand had.
De vele apologetische geschriften die Erasmus na 1520 het licht deed zien
reageerden op een hele reeks katholieke aanvallers, niet alleen uit Leuven, Parijs
of Spanje, maar ook uit andere hoeken, die Erasmus steeds weer met Luther in
verband brachten en ook wel zogenaamd ketterse uitspraken van Erasmus voor
het voetlicht haalden zonder direct naar Luther te verwijzen. Erasmus beklemtoonde
later dat zijn polemische geschriften geen smaadschriften of invectieven waren,
maar apologieën; hij was immers niet de aanvaller geweest, maar voelde zich wel
steeds gedwongen zijn reputatie van vrome geleerdheid in het openbaar te
27
verdedigen.
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Ongetwijfeld is Erasmus' pennenstrijd met Luther het bekendst geworden van al
zijn polemieken. Want het was er dan tenslotte toch van gekomen dat beiden de
degens kruisten, zij het pas op een moment dat Erasmus geen mogelijkheid meer
tot een verzoenende politiek zag. Hier was Erasmus echter beslist degene die de
aanval had ingezet, al was hij naar zijn eigen gevoel daaraan voorafgaand
geprovoceerd door Ulrich von Hutten. Deze had hem vele persoonlijke beledigingen
naar het hoofd geslingerd en hem ten slotte aan de kaak gesteld als iemand die uit
lafheid geen partij koos: een man met een groot verstand, maar helaas karakterloos.
Erasmus publiceerde een Spons tegen Huttens bezoedelingen (Spongia adversus
aspergines Hutteni, 1523), waarin zijn maxime voorkomt, dat standvastigheid niet
28
is altijd hetzelfde te zeggen, maar wel is altijd naar hetzelfde te streven. In 1524
volgde dan zijn sinds lang door vriend en vijand verwachte aanval op Luther in het
traktaat Over de vrije wil (De libero arbitrio). Niet alleen als exegeet - en misschien
als theoloog tegen wil en dank - trad Erasmus hier tegen Luther in het krijt, maar
ook als humanist. Erasmus was de geleerde die elk probleem van beide kanten
wilde bekijken en, wanneer daar geen oplossing uit voortkwam, een conclusie wenste
te trekken die berustte op leergezag en consensus. Zo'n benadering, waarbij steeds
werd gezocht naar een gematigde middenweg, kon Luther allerminst behagen. Deze
wilde niet eindeloos wikken en wegen, maar streefde naar stellige, dogmatisch
gefundeerde uitspraken. Erasmus noemde hij in zijn traktaat Over de onvrije wil (De
29
servo arbitrio, 1525) een scepticus, en dat was niet vriendelijk bedoeld.
Erasmus antwoordde met een zeer serieuze en enigszins langdradige apologie
in twee delen (Hyperaspistes 1-2, 1526-1527). Hierin wierp hij de grote vraag op,
hoe Luther zo zeker kon weten dat nu juist zijn uitlegging van de Heilige Schrift
correct was, terwijl de kerk de voorkeur gaf aan een andere. Voor Erasmus was
Luthers bijbelinterpretatie subjectief waar zij in strijd was met het kerkelijk leergezag.
Irritant vond hij ook dat Luther zich in laatste instantie steeds beriep op de verborgen
wil van God - en op deze wijze een redelijke theologische discussie tussen geleerden
30
uit de weg ging. Zoals bekend zijn de beide opponenten elkander nooit nader
gekomen. In 1534 nam Luther de handschoen weer op en publiceerde een bijzonder
heftige scheldbrief. Daarin veroordeelde hij Erasmus als een onchristelijk en
dubbelzinnig, een slecht theoloog, ja zelfs een gevaar voor de christelijke godsdienst.
Daarmee trof hij doel: Erasmus was ontzet. Hij besloot echter Luther niet met gelijke
munt terug te betalen, maar zich te

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

12
beperken tot een tamelijk korte en zakelijke verdediging zonder schimpscheuten in
een traktaat tegen de dolleman Luther die nu juist datgene deed, waar Erasmus
31
zo'n hekel aan had: polariseren in geloofszaken.
Overigens was Luther niet de enige reformator met wie Erasmus het aan de stok
kreeg. Hij polemiseerde in de loop der jaren met Zwingli en andere Zwitserse
theologen, met de jonge Guillaume Farel - later een vooraanstaand calvinist - en
met de Straatsburgse reformator Martin Bucer. De reformatorische beweging, zo
voegde Erasmus deze laatste toe, was mensenwerk en niet het werk Gods. Dat
had hij in zijn algemene aanval op deze beweging, zijn Epistola contra
pseudoevangelicos (1529), naar zijn mening toch wel duidelijk aangetoond. Door
het optreden van de reformatoren was het kerkelijk en godsdienstig leven er in zijn
32
ogen bepaald niet op vooruit gegaan.
De geschiedenis van Erasmus als polemicus weerspiegelt de ontwikkelingen in
zijn openbare leven en raakt aan de grote problemen van zijn tijd. Bij de verdediging
van zijn beschavingsideaal - vóór humanistische studies en vóór een sterke band
tussen klassieke cultuur en christelijk geloof - werd hij geïnspireerd door oudere
humanisten zoals Valla. Evenals deze trok hij hierbij fel van leer met gebruik van
alle retorische middelen die een rechtgeaard humanist ter beschikking stonden.
Zulke polemieken trokken de aandacht en droegen bij tot zijn reputatie als geleerde.
Humanisten stonden er immers om bekend dat zij elkaar uitstekend met woorden
te lijf konden gaan: boosaardige smaadschriften, satires en polemieken hoorden
evengoed bij de ‘bonae literae’ als bijvoorbeeld lyrische poëzie of geleerde
verhandelingen. Erasmus paste zich hier eenvoudig aan een reeds bestaande
traditie aan en ontwikkelde zo zijn polemisch meesterschap.
Het is echter opvallend, dat hij reeds in het vroege werk Antibarbari scholastieke
theologen als doelwit uitkoos. Toen hij dit in 1520 publiceerde - jaren nadat hij het
had geschreven - was hij al volop in controversen met zulke godgeleerden verwikkeld.
Voorlopig ging het slechts om onenigheid over de waarde of het gebrek aan waarde
van humanistische bijbelstudies. Aan beide kanten was de toon meestal vlijmscherp,
de aanvallen zeer persoonlijk. Hier kon Erasmus zich aan zijn grote voorbeeld, de
kerkvader en bijbelvertaler Hieronymus spiegelen: een hartstochtelijk mens die zich
volledig voor zijn werk had ingezet en de felste pennenstrijd niet had geschuwd.
Deze strijd had echter reeds aspecten, die voor Erasmus gevaarlijk konden worden.
‘Het is niemand verboden, theoloog te zijn’, schreef hij ter gelegenheid van zijn
uitgave van het Nieuwe Testament. Maar zijn
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tegenstanders uitten vaak openlijk twijfel aan de kwalificaties van Erasmus als
theoloog, en ook presenteerde hij zichzelf in deze tijd liever als filoloog dan als
godgeleerde. Spoedig werd hij echter niet alleen van een schandelijke
vernieuwingswoede met betrekking tot filologische en exegetische problemen beticht,
maar ook van afwijkingen van de leer der kerk en van associatie met Luther.
Nog was Erasmus in staat zonder grote negatieve consequenties voor zijn reputatie
zijn denkbeelden te publiceren. Nog had hij medestrijders die hem steunden met
brieven, pamfletten en traktaten. Zodra de leer en mogelijke ketterse neigingen
tegen hem op het tapijt werden gebracht en Luther begon te woelen, verdwenen
de meeste verdedigers van Erasmus echter als sneeuw voor de zon. Erasmus zelf
putte zich steeds meer uit in uitvoerige, meest zeer snel geschreven en voor latere
generaties veelal betrekkelijk ongenietbare apologetische geschriften. Hij moest
zijn naam zien te zuiveren, want een vlekkeloze reputatie op godsdienstig gebied
was een voorwaarde om in de geleerde wereld als voorbeeldfiguur te kunnen
fungeren. Erasmus, intussen de beroemdste levende humanist, wilde zo'n figuur
zijn en was daarom verplicht zich steeds weer te verdedigen. ‘Het is niet vroom,
zich de smaad van goddeloosheid te laten welgevallen’, schreef hij, want zwijgen
33
zou kunnen worden uitgelegd als een schuldbekentenis.
De manier waarop hij zich in deze eindeloze polemieken verdedigde, beviel niet
iedereen. Tegenstanders kritiseerden zijn neiging tot ‘dissimulatio’: zijn retorische
fijnzinnigheden en trucjes, waar hij zich achter verschanste. Waren dat nu allemaal
uitvluchten? In het bijzonder in Duitsland had Luther het beeld van Erasmus gemunt
met zijn bekende opmerking: ‘Erasmus is een aal. Niemand kan hem vastpakken
34
dan Christus alleen. Hij is dubbelzinnig.’ Helemaal fair was dat oordeel geenszins.
Erasmus zei vaak genoeg precies waar het op stond, tot ongenoegen van zijn
opponenten.
Zijn strijd met Luther en diens aanhangers bracht Erasmus ten slotte in een
geïsoleerde positie. Hij werd nu zowel door katholieken als protestanten aangevallen.
In die situatie kon hij niets anders doen dan met ongebroken volharding zijn
standpunten tezamen met zijn goede naam te verdedigen. Voorbij waren nu de
vrolijke dagen dat hij zijn tegenstanders stommelingen en idioten kon noemen zonder
het gevaar te lopen van ketterij of goddeloosheid beticht te worden. Toen hij stierf,
had hij een lange loopbaan als polemicus achter zich, maar vooral sinds de jaren
twintig had
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het beoefenen van het genre hem niet veel vreugde gebracht. Het is daarom niet
verwonderlijk dat hij zichzelf meer en meer als slachtoffer, niet zozeer als actief
handelende polemicus beschreef. In een late brief aan zijn vriend de Spaanse
bisschop Alonso de Fonseca vergeleek Erasmus zich met de martelaren Steven
en Sebastiaan, die slechts eenmaal gestenigd respectievelijk met pijlen doorboord
35
waren, terwijl hijzelf al vele jaren permanent als schietschijf fungeerde. Van
aanvaller was Erasmus ten slotte verdediger geworden. De moed datgene, wat hem
het naast aan het hart lag, steeds weer te uiten en te verdedigen, had hij echter tot
het laatst toe weten te bewaren.
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Terug naar de schrijverij
door Dr. Henri E. Schütte
Hotz correspondeerde tussen 1945 en 1977 regelmatig met zijn oom Herman Kunst.
Aanvankelijk als ‘Beste Frits’ en ‘Waarde oom Her’; later werd het ‘Beste Herman,
beste Frits’. Het neefje Frits Hotz werd F.B. Hotz de schrijver, ouder, wijzer en
bekender.
Als Hotz in zijn brieven het even niet over literatuur had, vatte hij meestal met de
opmerking ‘terug naar de schrijverij’ het hoofdthema weer op. Hotz hield van
ouderwetse woorden; zijn uitgever Sontrop zou het later over ‘Hotziaanse woorden’
hebben. Vandaar de titel van deze voordracht ‘Terug naar de schrijverij’, want daar
ging het de beide briefschrijvers om!
Ik mag u toespreken, omdat ik met de oudste van de twee dochters van Herman
Kunst en zijn eerste vrouw Bep Hotz getrouwd ben. Frits Hotz is de zoon van mijn
schoonmoeders broer Jaap, dus ik ben een aangetrouwde neef van Frits. Ik heb
hem verschillende malen ontmoet en ook geschreven. Dat wil echter niet zeggen
dat ik erg veel van hem weet. Hij was niet iemand die men gemakkelijk leerde
kennen.
Kunst bezocht de H.B.S. te Leiden en studeerde daar enkele jaren chemie. In
oktober 1927 vertrok hij als chemicus naar de suikerplantages bij Soerabaja. Bep
en hij trouwden in september 1928 in Oegstgeest - met de handschoen - en zij
reisde hem achterna. In de crisisjaren 1933-1934 werd de suikerfabriek in Soerabaja
gesloten en de familie - er waren inmiddels twee dochters geboren - vertrok naar
Brits-Indië, naar de ‘Bengal Sugar Mills’ te Gopalpur. In 1936 keerden zij terug naar
Oegstgeest en richtte hij in Voorschoten-Rijndijk een fabriek voor moutproducten
op.
Frits Hotz leerde mijn schoonvader kennen, toen deze zijn tante Bep het hof
maakte. Hij raakte snel gesteld op deze toekomstige oom, die zich in zijn beleving,
als een slungelige student, dichter bij de kinderen dan bij de volwassenen bevond.
Bovendien hadden zij een gemeenschappelijke liefde: de blanke, orkestrale jazz
van Paul Whiteman. Mijn vrouw vertelde me dat zij als klein meisje vaak danste op
de platen die haar vader draaide, ook op de platen zelf, die in een kast lagen waarin
zij zich verstopte. Misschien wel daarom schonk Kunst zijn collectie aan neef Frits,
hoewel spoedig Bach zijn ‘Anfang und Ende aller Muzik’ zou worden.
Toen ik in 1952 voor het eerst bij de familie Kunst thuis kwam in
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Oegstgeest, werd ik getroffen door het grote aantal boeken in dat huis. Hij had zijn
boekenkast ingedeeld naar taal. De dichtbundels stonden in een aparte kast. Hij
las alles van Shakespeare, Goethe, Heine, E.M. Forster en Huxley. Arthur van
Schendel was toen zijn lievelingsschrijver. Uit die grote voorraad koos Hotz aan het
eind van de oorlogsjaren, toen hij met tuberculose het bed moest houden, wekelijks
een aantal delen. Zijn grootmoeder of zijn vader bezorgde hem die. De eerste briefjes
van Hotz, op uitgescheurde schoolschriftvelletjes en helaas ongedateerd, tonen ons
zijn leeshonger. Maar het is vooral de ontwikkeling van zijn kritische zin en zijn
smaak, die deze periode voor ons zo interessant maken. Pas in de latere brieven
wordt het duidelijk dat Hotz een schrijfwens had en daar te weinig talent voor dacht
te hebben. Hij was vooral erg veeleisend over de kwaliteit van zijn eigen werk: ‘[...]
alsof ik erg overtuigd zou zijn van wat schrijfaanleg b.v. -, dat ben ik bijna nooit -,
maar wel is de schrijfwens echt en oud en vaak aanwezig’, schrijft hij in juni 1960.
Hij moet toen al stukjes hebben geproduceerd. Zijn goede jazzvriend Jan
Schoondergang schrijft naar aanleiding van het overlijden van Hotz in het Nederlands
Jazz Archief Bulletin van maart 2001, dat hij al in 1942 bij de eerste kennismaking,
van Hotz de vraag kreeg of hij, Schoondergang, iemand bij de krant kende, want
hij had een paar korte verhalen (stukjes noemde hij dat). Toen Schoondergang zo
iemand had gevonden, zei Hotz dat het niet meer hoefde, - hij had ze te licht
bevonden en verscheurd.
De status van de twee briefschrijvers ten opzichte van elkaar wisselt in de periode
1945 tot 1977. In de jonge jaren van Hotz, de periode van zijn leeshonger, is Kunst
de oudere belezen oom, die precies de juiste toon vindt om met Hotz te
communiceren. Hij is de vraagbaak, zijn mening is belangrijk. Na 1960, de periode
dat Hotz getrouwd was en zijn brood als trombonist verdiende, is er een hiaat in de
correspondentie. Dat is de periode dat hij het over zijn levensbestemming gaat
hebben.
In 1959 komt Kunst eens bij Hotz thuis in zijn hofje bij de Malle Molen in Den
Haag en daar vertelt Barbara, met wie Hotz toen getrouwd was, dat Frits al veel
verhalen in de kast heeft liggen maar schroomt om ze in te zenden. Waarop Kunst
uitroept: ‘Jezus Frits - als ik kon schrijven dan zou ik het van de daken schreeuwen.’
Hij neemt dan de positie in van stimulerende supporter en krijgt enkele verhalen te
lezen - waarover hij enthousiast is - maar hij is toch weer te onzeker om voldoende
pressie op Hotz uit te oefenen. Kunst suggereert om steun te zoeken bij bevriende,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

19
gearriveerde schrijvers, Helga Ruebsamen bijvoorbeeld. Beiden zijn later blij dat
de intrede van Hotz in de literaire wereld op eigen kracht tot stand is gekomen.
Pas in 1974 volgt Hotz het advies op en stuurt uit zijn voorraad stukjes een,
volgens eigen zeggen, willekeurig verhaal naar het tijdschrift Maatstaf. De verhalen
slaan aan en Kunst is juichend over het succes. Hij verandert nu van toon en neemt
een bijna ondergeschikte plaats in. Afhankelijk van wat in de verhalen staat en wat
in de brieven ter sprake komt, vult hij Hotz aan. Hij produceert stukken uit de
familiecorrespondentie, herinneringen uit zijn eigen jeugd die betrekking hebben op
door Hotz genoemde thema's. Hij spit zijn boekenkast door naar citaten en
anekdotes. Dit allemaal duidelijk met de bedoeling om stof voor toekomstig oeuvre
te leveren. Om taalfouten te voorkomen stuurt hij hem de grote Van Dale. Later doet
Kunst zijn uiterste best om met de inmiddels als literator erkende Hotz op één lijn
te blijven. Hij wil beslist geen storende factor zijn en regelmatig eindigen zijn brieven
met de opmerking: ‘deze brief hoef je natuurlijk niet te beantwoorden, werk maar
rustig door.’
Herman Kunst was niet alleen een passieve liefhebber van de letterkunde. Ook
hij had een schrijfwens, die weliswaar onvervuld bleef. Hoe zou hij gereageerd
1
hebben als hij wist dat nu zijn brieven aan Hotz uitkomen! Tijdens een zakelijk
verblijf in Londen in 1950 schrijft hij een kennis:
‘Ik wilde 's avonds graag naar Eliots stuk The cocktail party en probeerde bij een
theateragent te bespreken, maar uitverkocht. Op mijn middagwandeling liep ik toch
even ‘the New Theatre’ binnen en laat er nu juist een goede plaats vrijgekomen zijn,
door een teruggebracht kaartje. [...] Het stuk was wel interessant met allerlei
psychologische fijn- en scherpzinnigheden. De taal was minder rijk dan die van Fry,
maar de inhoud dieper. Ik heb echter het gevoel dat deze moderne schrijfkunst
teveel aan het verstand appelleert en dat de eigenlijke poëzie pas begint als men
wat meer te raden en te vermoeden heeft.
Hierin was Shakespeare - en is hij nog steeds - de grote meester. Ik zal het stuk,
dat ik kocht, nog eens overlezen. Wat zou ik zelf graag een goed stuk willen
schrijven!’
Tussen de paperassen van zijn nalatenschap vond ik een vergeeld krantenknipsel
dat moet dateren uit 1945. A. den Doolaard had toen een opdracht gekregen om
een reportage te schrijven in dichtvorm, in het Nederlands en in het Engels, over
de drooglegging van een deel van Walcheren. Deze reportage zou in 1947
verschijnen bij Querido als Het verjaagde
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water. Kunst had zo zijn bezwaren op het bericht in de dagbladpers en zond het
volgende stuk in:

Voor den Doolaard
Een grootsch en godgevallig werk wordt daar verricht
In Walcheren dat nooit voor den vijand
Wel voor 't water is gezwicht.
Thans wordt het eiland drooggelegd en paal en perk
Stelt mede Gij aan 't water
Door uw onverdroten werk.
Door dit titanenwerk zijt Gij zeer aangedaan
En kunt Gij straks, spontaan,
In opdracht der Regeering aan het dichten gaan.
Door deze opdracht wordt Gij straks, vrij, onverveerd,
En nog wel in twee talen Tot kunst geïnspireerd.
Zoo was ook ik (in opdracht van mijn vrouw) verplicht
Om mij te inspireren
Tot het bovenstaand gedicht.
Voorlichtingsdienst en andere Muzen, hoort mij aan:
Wilt Gij ons nu na 5 jaar
Wéér in boeien slaan?
(H.W. Kunst)

Blijkbaar heeft hij later dit vers aan Hotz toegezonden, want ergens vraagt Hotz of
er nog meer gedichten van zijn hand bestaan.
Men kan zich afvragen van wie Hotz en Kunst de liefde voor en de aanleg in het
gebruik van de Nederlandse taal erfden. Frits Hotz was een telg van de families
Hotz en Beyer. Zijn grootvaders waren respectievelijk verzekeringsagent en
tolgaarder van de Rijnsburgerweg. Zijn vader vertegenwoordiger van een wijnhandel.
De tolgaarder van de Rijnsburgerweg in

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

21
Leiden verkreeg tussen 1868 en 1873 de eigendomsrechten van de gehele straatweg
tussen Leiden en Oegstgeest. Het recht op tolheffing was gekoppeld aan het
onderhoud van de weg. Daar mankeerde nog het een en ander aan en er kwamen
veel klachten bij de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Ook werd
geklaagd over de lange wachttijden bij de tol en de onaangename bejegening van
de tolgaarder, die vaak onder invloed bleek. Toen in 1882 de concessie werd
ingetrokken kwam Elisabeth van Dokkum, de energieke vrouw van de tolgaarder
in actie en schreef ze burgemeester Terwee van Oegstgeest:
‘[...] ik zal mijn met de bede tot u wende voor mijn en mijne drie kiender. Ik ben
nu rees broodeloos en heb nu nies om van te leefe. Alles wort mijn ontnoome. Waar
nu heen? [...] Nu heb mijn man afstand van mijn gedaan, ook van geheele boel en
ook de straatweg, hij is rees drie weken weg. En daar mijn man alles op mijn naam
heeft laate schrijven, kom ik tot u met de verschuldigste bede en eerbied, ook die
van mijn kiender, die ook onbesproke van gedragt zijn waar ook niemand over te
klage heeft. Nu is ons dringend verzoek u als vader van de gemeente om de koncese
voor mijn aan te vrage, daar ik nu voor alles gemagtig ben. Ik heb nu al die tijd dat
u afweesig ben op den weg laate werke en nog laat ik maar doorgaan om al de
kuilen op te haale en voortdurent iemand op den weg te hebben en als ik hem dan
in order houwd, dan zal u er nies over te klage hebe. Ik heb nies; ik moed voorzien
worde in mijn behoefte, wand ik heb nies om van te leefe. Dan zouw ik verpligt zijn
verkooperij van steene te houwe uit de straatweg [...].’
De burgemeester antwoordde dat Elisabeth volgens hem de middelen niet bezat
om het onderhoud van de weg te plegen en hoopte de weg zodoende voor een
zacht prijsje van haar te kunnen verkrijgen. Maar zij hield voet bij stuk en kreeg per
1 januari 1883 de concessie. Pas in 1910 verkochten de erfgenamen van W. Beijer
2
en E. van Dokkum de hele weg aan de gemeente Oegstgeest voor ƒ 12.000.
Het taalgebruik zal Hotz wel niet van haar hebben, maar wie weet wel haar
vasthoudendheid en de kracht om met woorden een doel te bereiken. Opa Hotz
was een vriendelijk man, die heeft geleden onder zijn huwelijk met zijn wat grillige
vrouw. Hij was achttien jaar toen hij met de tweeentwintigjarige Agatha Beyer
trouwde. Een brief aan zijn aanstaande schoonzoon, Herman Kunst - vlak voor het
huwelijk met zijn dochter Bep - bevat, behalve het verzoek om lief voor zijn dochter
te zijn, ook de volgende ontboezeming:
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‘Het leven is voor mij niet zo gemakkelijk geweest omdat ook mijn vrouw een zeer
moeilijk karakter heeft en ook zij tot haar eigen verdriet het zich zelf en mij zo moeilijk
maakt. Het is voor haar ook vreselijk en sprak zij zich maar eens uit, dan was het
voor ons beiden beter te dragen.
Ik ben er van overtuigd dat mijn vrouw veel van mij houdt, maar er schijnt een
liefde te zijn die zich uit met het moeilijk maken van het voorwerp daarvan en ik zal
het aanvaarden en dragen tot het einde, met de gedachte dat het God is, die ons
dit heeft opgelegd.’
Herman Kunst komt uit de Vriezenveense tak van de familie Kunst. Vanuit
Vriezenveen en Almelo vertrokken vanaf 1700 een aantal families, waaronder ook
Kunst, met huifkar, later ook per trein, naar St. Petersburg in Rusland. Deze families,
bekend geworden als ‘Rusluie’, verwisselden het Vriezenveense agrarische leven
voor de handel in Rusland. Ook Herman Kunst was voorbestemd om naar St.
Petersburg te gaan, als niet de revolutie van 1917 daar een stokje voor had gestoken.
Vele Rusluie kwamen berooid weer naar Nederland terug.
Voor Kunst waren zijn voorouders Jan Kunst, de onderwijzer in Vriezenveen, die
de jeugd klaarstoomde voor het verblijf in St. Petersburg, en zijn grootvader Herman
Hendrik Kunst, die met een dochter Jansen van Jansen & Tilanus getrouwd was,
de belangrijkste bronnen. Door de grote afstand tussen het thuisland en Rusland
werd er over en weer druk gecorrespondeerd, brieven waarvan er vele bewaard
zijn en waarvan Kunst er enkele voor Frits Hotz kopieerde.
Grootvader Herman Hendrik uitte zich naar de mode van die tijd in
gelegenheidsgedichtjes. Bellamy, Helmers, Loots, Ten Kate en vooral Tollens waren
toen voorbeelden voor de gegoede burgerij. Ter gelegenheid van de verjaardag van
zijn vrouw Grietje Jansen, dichtte hij terugziend op de dag dat zij geboren werd:
Toen droomde ik niet, dat eens dat wicht,
dat pas aanschouwde het levenslicht,
voor mij was in de wieg gelegd
en mij zou zaalgen door de echt.

Na het verschijnen van Dood weermiddel, de eerste verhalenbundel van Hotz, wordt
het bekend dat een oom hem tot schrijven zou hebben aangemoedigd. Martin
Schouten, een redacteur van de Haagse Post, schrijft Kunst in 1976 in Spanje om
een geschreven portret van deze ‘intrigerende
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debutant’. Hij schrijft dat volgens hem Kunst de enige is die iets kan vertellen over
de Hotz die teruggetrokken op zijn kamer in Oegstgeest aan zijn proza zit te slijpen.
Hij stelt hem de volgende vragen: 1. wat was de aard van uw contact met de heer
Hotz; 2. hoe was de Hotz die u meemaakte; 3. hoe verliepen de gesprekken over
Hotz' schrijven; 4. wie bent u?
Kunst schrijft op 16 juni 1976 een brief terug die ik zal voorlezen, omdat hij hier
zijn mening over Hotz en hun vriendschap verwoordt:
‘Zeer geachte Heer Schouten,
[...] De frequentie van onze ontmoetingen was zeer wisselend. In de prille jaren
van F.B. Hotz was ik in het buitenland en daarna was ik als (kleine) fabrikant te
bezet om zijn geestelijke groei voldoende waar te nemen. Maar ik ontdekte tot mijn
vreugde dat hij een fervent lezer werd, met een smaak en een
onderscheidingsvermogen die zijn leeftijd ver te boven gingen. Onze gesprekken
draaiden dan ook hoofdzakelijk om boeken en schrijvers en vonden, daar hij een
neefje is van mijn in 1959 overleden vrouw, plaats in beider woningen en in die van
zijn grootmoeder. Ik ben thans 71 jaar en het grote leeftijdsverschil heeft nooit
gemaakt dat er een eenzijdige beïnvloeding van literaire voorkeuren of preoccupaties
optrad. We waren beiden blij met de uitwisseling van onze lezerservaringen en
omdat, zoals u van Du Perron weet, de gemiddelde lezerssmaak niet meer dan 2
cm boven de theetafel uitkomt, was het logisch dat we ons graag samen
onderhielden, al konden, zoals ik reeds zei, de ontmoetingen niet erg talrijk zijn.
Een hoofdkenmerk van Frits Hotz is ongetwijfeld zijn, ik mag wel zeggen, overgrote
bescheidenheid. In gezelschappen was hij zelden aan het woord, ook al door zijn
zachte stem brak hij niet graag door het gewone gepraat heen, maar kwam er iets
dan was het vaak van zo'n verfijnde humor, die nauw grensde aan sarcasme zonder
ooit sardonisch te zijn, dat ik daar nog steeds met vreugde aan terugdenk. Hij leeft
bij voorkeur teruggetrokken, vertrekt of liever vlucht bij onverwacht bezoek naar zijn
kamer. Es bildet ein Talent sich in der Stille...
Die bescheidenheid maakte ook dat hij niet sprak over zijn schrijven en ik ben
pas laat hierover aan de weet gekomen en het duurde nog langer voor hij me
aarzelend iets te lezen gaf en dat waren jeugdherinneringen. Ik vertelde hem dat ik
die zeer goed vond en dan komt al gauw het woord: Zend eens iets in. Achteraf is
het zeer vriendelijk van hem mij die aanmoe-
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diging toe te schrijven, maar ik ben ervan overtuigd dat hij zelf gevoeld heeft wanneer
de tijd rijp was. Zijn dictaatcahiers heb ik nooit gezien en op mijn beurt, als ik dit
zeggen mag, was ik ook te bescheiden daarom te vragen.
Naast het schrijven had muziek zijn grote liefde, de klassieken en de jazz der
twintiger jaren. Het is jammer dat men hem naar een technische school stuurde, hij
zou op een conservatorium op zijn plaats geweest zijn. Zijn gehoor is ongewoon
goed en u weet reeds over zijn muzikantenloopbaan.
In 1970 vertrok ik naar Spanje en daar was het dat ik tot mijn grote blijdschap zijn
brief van 4 december 1974 ontving met de verheugende reacties van de heren
Sontrop en Ros en kort daarop het januarinummer van 1975 van Maatstaf met ‘De
tramrace’. Toevallig was ik al sedert de oprichting in 1952 op Maatstaf geabonneerd.
Ook stelde hij me in het bezit van uitgekomen kritieken en interviews en kon ik me
verheugen in de welhaast unieke en welverdiende dithyrambische toon daarvan.’
Schouten maakte geen gebruik van deze brief omdat zijn artikel al gezet en
opgemaakt was.
Ik sprak Hotz eens over zijn grote bescheidenheid. Ik vond het merkwaardig dat
iemand die zoveel jaren op een podium voor een publiek had gestaan als trombonist,
nu zo'n publieksangst had. Hotz vertelde mij toen over de uitreiking van de
Bordewijk-prijs aan hem:
‘Ik stond daar ineens tussen allemaal mensen die ik niet kende en waar ik niets
tegen wist te zeggen. Uiteindelijk vormden zich kleine groepjes met elkaar pratende
figuren en ik stond daar moederziel alleen op dat grote enge podium, niet wetende
of ik moest blijven staan of weglopen!’
Ondanks de regelmatige briefwisseling heeft er bij Hotz enige onduidelijkheid
bestaan over de persoon van zijn oom Herman. Kunst ontwikkelde een merkwaardige
dagindeling. Hij ging ervan uit dat hij overdag te veel van zijn werk werd gehouden
op de fabriek. Daarom ging hij werken als iedereen naar huis was. Overdag sliep
hij of las in bed. Na het avondeten ging men ook vaak naar de bioscoop of kwam
er bezoek, veel bezoek. Als er een tentoonstelling was in de Lakenhal, nodigde hij
exposanten en kennissen uit nog iets bij hem thuis te komen drinken. Dat wekte bij
buren en kennissen de indruk dat hij een bon-vivant was en er met de pet naar
gooide.
Met ons en zoals mij later bleek, ook in zijn dagboek, werden de films
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en de boeken die hij las uitgebreid besproken. Voor zijn dood in 1977 gaf hij mij zijn
dagboek in twaalf schoolschriftjes uit de periode 1950-1960. Hij wilde graag dat ik
daar kennis van nam. Eenmaal met pensioen werkte ik in 1997 deze dagboeken
uit en stuurde Hotz na afsluiting van elk jaar een exemplaar. Ook ik hoopte dat hij
daar stof voor zijn verhalen uit zou kunnen putten, maar hij was toen al bijna blind
en kon niet meer lezen en het werd dus niets met die informatie. Tot mijn verrassing
zei hij dat hij toch een geheel andere kijk op zijn oom gekregen had; ook hij had
vroeger de indruk dat oom Herman er een beetje op los leefde. Hij besefte nu pas
hoe serieus Kunst was geweest en hoeveel tijd en sores zijn professionele leven
hem bezorgd had.

Eindnoten:
1 Een beetje levensbestemming. F.B. Hotz en H.W. Kunst briefwisseling. Amsterdam 2002.
2 Carla de Glopper-Zuijderland, ‘Uit het archief gelicht’, in Vereniging Oud Oegstgeest presenteert.
Halfjaarlijks periodiek van de vereniging Oud Oegstgeest 6 (1994), nr. 2, p. 13-15.
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‘Beste oom Her’ - de geboorte van een schrijverschap
door Aleid Truijens
Vandaag bevind ik mij in een aangenaam en uitzonderlijk gezelschap. Een
gezelschap van lezers, schrijvers, letterkundigen. Van liefhebbers. De kans is groot,
dames en heren, dat u het werk kent van de schrijver F.B. Hotz. Dat u tot de weinige
Nederlanders behoort die een of meer van de verhalenbundels hebben gelezen van
deze voortreffelijke, geestige schrijver. En een groot stilist, die weliswaar op de
valreep werd gelauwerd met de P.C. Hooft-prijs, maar wiens werk nooit een groot
publiek bereikte.
Een uitgelezen gezelschap. Want mijn ervaring in de afgelopen vijfentwintig jaar
is dat als je iemand vertelt dat je lievelingsschrijver F.B. Hotz. is, je kunt rekenen
op glazige blikken. Holst, oké, Holman, maar Hotz? Multatuli had ooit een
vriendinnetje dat Hotz heette, misschien verre familie - Hotz zelf dacht van niet
trouwens.
F.B. Hotz, Frits voor vrienden, bleef jarenlang na zijn debuut in 1976, Dood
weermiddel en andere verhalen, een soort geheimtip onder liefhebbers. Het waren
de jaren van de mooie blondgelokte debutantes, Tessa de Loo, Marja Brouwers.
Van iets dat op een nieuwe schrijversgeneratie leek: Frans Kellendonk debuteerde,
Oek de Jong, A.F.Th. van der Heijden, die zich presenteerde onder het mom van
een Italiaanse godenzoon, Patrizio Canaponi. Een verlegen, bleke, oudere man
met een grote bril, zelden te verleiden tot een lachje, paste niet in dat rijtje. En dan
schreef hij ook nog eens bij voorkeur over het verleden. Maar wie de moeite nam,
werd overdonderd door zijn vlijmend precieze beschrijvingen van menselijke
zwakheden, zijn grimmige, gelaten wereldbeeld en zijn prettig botte humor.
Er was een volkomen gerijpt schrijverschap uit de lucht komen vallen. De uitgever
vond een volmaakt verhaal in de bus. Het was zoals een boekhandelaar de
toenmalige directeur Theo Sontrop van de Arbeiderpers eens toefluisterde: ‘Dat
Hotz, dat is echt goed hè? Krijgen wij dat ook?’
Ja, dat Hotz, dat is goed. Met de hoogmoed van een twintigjarige dacht ik in 1976,
bladerend in de boekhandel, dat ik geheel op eigen houtje een briljante schrijver
had ontdekt. Een paar alinea's waren genoeg. Bijvoorbeeld uit dat gruwelijk mooie
verhaal ‘De tramrace’, dat gaat over een wedstrijd tussen protestantse en katholieke
dorpelingen, aan het begin van
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de vorige eeuw, Hotz' debuut. De boeren uit het dorp staan, gescheiden naar geloof,
aan weerszijden van de in de zon blikkerende rails. Het is drukkend weer, en je
weet: dit loopt verschrikkelijk slecht af. In enkele zinnen sta je daartussen, met huid
en haar een eeuw teruggeplaatst.
Er zijn maar weinig schrijvers die dat kunnen. En er zijn er nog minder die
vervolgens nog eens God uit de kast halen, als een deus ex machina, om hun
verhaal een andere wending te geven. De tramrace loopt inderdaad gruwelijk af. In
de hitte van de strijd belandt een klein meisje onder het stomende monster en verliest
beide benen. Een boer, Boon, ziet het gebeuren en smeekt God om niet haar,
Mathilde, maar hém te straffen, voor zijn zondige begeerte naar het halfdebiele
meisje. God, die glimlachend neerkijkt op Zijn stumpers, daar aan weerszijden van
de rails, strijkt over zijn hart. In zijn oneindige wijsheid besluit hij de tijd even terug
te zetten, en zie, daar ligt boer Boon onder de rails, en het meisje huppelt weer
rond. De beenloze boer is tevreden, hij heeft boete gedaan.
En dan moest het mooiste nog komen, na dit adembenemende debuut. Het beste
wat Hotz ooit schreef is volgens mij de novelle De Voetnoot, uit 1990. Daarin eist
een trein opnieuw een lichaamsdeel op, ditmaal een voet. Het ongeluk is echt
gebeurd. Op 9 september 1926 ontspoorde bij Leiden een stoomtrein. Er waren
drie doden en een paar gewonden. Een van hen is Ina, de hoofdpersoon. Na het
ongeluk kan ze als eenvoetige haar carrière als actrice wel vergeten. Ze wordt een
beroepsinvalide, een kwezelige gelovige die denkt dat ze een groot offer heeft
gebracht, een beroepsquerulant die een leven lang de Spoorwegen aanklaagt en
eindigt als een voetnoot in de geschiedenis van het recht. De koel geschreven
novelle is te lezen als een verdediging van de gedachte dat niemand recht heeft op
twee voeten en dat het niet aangaat om bij God te reclameren als het leven een
miskoop is - onder verwijzing naar Simone Weil. ‘Mogelijk delen de goden hun
talenten uit op hún condities, die verborgen blijven’, schreef Hotz.
Dat verhaal, of eigenlijk een gesprek dat ik later daarover met de schrijver had,
onthulde mij met een schok dat die ironische, grijnzende God van Hotz werkelijk
God was. Hotz geloofde. Hij geloofde in evenwicht. Hij was ervan overtuigd dat
oorlog, ziekte, moord en doodslag de prijs was die we moesten betalen voor
schoonheid, voor onvergankelijke kunst, zoals die voor hem gemaakt werd in de
gelukkige jaren na de bloedige Eerste Wereldoorlog. Iets moois te maken, iets lichts,
waar tijd en ongeluk geen vat op hebben, iets dat blijft, dat was voor hem een
geschenk van de go-
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den. En daar had de fanatieke Ina met haar ene voet toch maar toe bijgedragen.
Zonder een flinke scheut ellende gaat het niet, zeggen deze verhalen. Deze
onvolmaakte wereld is, met alle pijn, de best mogelijke aller werelden - en hier
hebben we Leibniz. Maar dweept Hotz niet met zijn filosofen?
Hotz schreef vaak over het verleden, met een voorkeur voor de eind van de
negentiende, begin twintigste eeuw, maar hij was geen nostalgicus. In zijn verhalen
beschrijft hij het verleden niet, hij vervoert je. Zijn verleden is een ‘onaf’ heden. De
toekomst ligt nog open, voor de mensen in die verhalen, de verteller
becommentarieert hun gedrag niet met de kennis die hij als laat twintigste-eeuwer
heeft, en dat maakt hem uitzonderlijk.
De historische setting laat menselijke eigenaardigheden en kleinzieligheden
scherper uitkomen, maar de dilemma's zijn van alle tijden. Vaak gaat het over trouw.
Trouw aan een geliefde, een voorkeur, een levensbestemming. Hotz durfde in zijn
eigen leven zijn ware bestemming, die van schrijver, pas heel laat te volgen.
Wat hem aanmoedigde, toen hij debuteerde in 1976, waren de bijna unaniem
positieve reacties op zijn eerste boek. Want míjn ontdekking was het bepaald niet,
daar in die boekhandel. De critici waren mij al voor geweest. Gerrit Komrij
bijvoorbeeld, die schreef dat hij tijdens het lezen van deze verhalen werd opgebeld
uit een koperdiepdrukwereld. Aad Nuis sprak van ‘De nieuwe Elsschot’. Toch werden
het geen bestsellers, die bundels. Hotz deed geen poging het publiek te behagen.
Uit de zeldzame interviews kwam hij naar voren als iemand die zich geheel had
opgesloten in zijn wereld, de white jazz van de jaren twintig, de zwierige mode uit
die tijd, de Art Nouveau, de kunst van Mondriaan en De Stijl, de architectuur van
de Amsterdamse School, de Nederlandse vestingwerken.
Zijn kamer in Oegstgeest - ik ben er één keer geweest - waar hij met zijn zus Atie
woonde, was een jongenskamer van een zeventigjarige. Het kleine vertrek stond
vol met schaalmodellen van vliegtuigen en oude grammofoonplaten, dinky toys, en
prachtige lampen, smeedijzeren asbakken en sierlijke beeldjes. Hotz was toen
vrijwel blind, als gevolg van een oogkwaal die hem als jongen had getroffen en die
verkeerd behandeld werd. Ook alweer pech. In veel opzichten leek Hotz op zijn
personages: het zat hem niet mee, de goden treiterden hem. Hij kon eind jaren
negentig alleen nog lezen als hij een bladzijde onder een groot, sterk
vergrotingsapparaat legde. Dat was wel handig, zei hij, maar het feit dat dat grote,
‘korsetkleurige’ bakbeest de harmonie van zijn kamer verstoorde, deed ieder voordeel
te-
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niet. Dan maar liever niet lezen. Hij was toen al opgehouden met schrijven. Het ging
niet meer met die ogen.
Tot overmaat van ramp werd hem in 1998 ook nog de P.C. Hooft-prijs toegekend.
Hij schrok zich dood toen hij het hoorde. ‘Ik had gehoopt dat ze mij vergeten waren’,
zei hij droogjes. Hij zag de bui al hangen: opdringerige journalisten aan de deur,
snorrende camera's, ronkende toespraken. De uitreiking zegde hij af; een ‘griepje’.
Kees Fens kwam de prijs bij hem thuis afleveren. Een groot deel van het geldbedrag
besteedde hij aan de uitgave van zijn verzameld werk, een prachtige dundrukeditie
in een linnen cassette, in de Stijlkleuren geel en blauw. ‘Denk je niet dat het
tegenstaat, twee van die dikke turven?’, vroeg hij mij toen ik hem kwam interviewen.
‘Zoiets léés je toch niet.’ Hotz ging, net als zijn personages, voor de zekerheid altijd
maar uit van de slechtst denkbare afloop.
Hij was dus uiteindelijk gecanoniseerd. Bijgezet. Een oeuvre in een mooie doos,
met een denkbeeldige strik erom. Maar in de literatuur kende bijna niemand hem
persoonlijk. Aan zijn graf, toen hij in december 2000 overleed, stond een handjevol
mensen.
Hotz schreef al in de jaren vijftig. Hij was een dubbeltalent. Trombonist in
verschillende orkesten, white jazz natuurlijk, maar daar viel geen droog brood mee
te verdienen. Overdag had hij allerlei rottige baantjes. Hij had een vrouw en een
kind. Het verlangen naar een tweede leven, als schrijver, was groot. Maar hij durfde
niet. De drempel van een literaire uitgeverij leek hem een onneembare horde; hij
dacht dat er in het werk van anderen peilloze diepten scholen, die alleen hij niet kon
ontdekken.
Maar er was er één die zijn grote talent zag en het aanmoedigde. En dat was zijn
oom Herman Kunst. Tot voor kort wist ik dat niet. Er viel, dacht ik, eigenlijk niets
meer te ontdekken van of over Hotz. In Hotz' testament stond het verzoek aan zijn
zuster Atie, om alle persoonlijke documenten, brieven en aantekeningen te
vernietigen. En dat deed zij: een ramp voor de toekomstige biograaf. Maar een groot
deel van de brieven die hij aan anderen had gericht, bleef voor de vlammen
gespaard. Ook de grootste correspondentie, de brieven die Frits Hotz en Herman
Kunst elkaar schreven tussen 1945 en 1977.
Het is te danken aan Henri Schütte, dat de brieven binnenkort in boekvorm bij de
Arbeiderspers kunnen verschijnen, en de originelen in beheer komen bij het
Letterkundig Museum in Den Haag. Ik ben blij dat hij, toen hij de brieven na de dood
van Herman Kunst las, onder de indruk raakte. Terecht vond hij het zonde als ze in
een la zouden vergelen. Hotz was het
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daar natuurlijk niet mee eens. Hij had er namelijk niet, zoals aan zijn verhalen,
weken, of jaren, aan zitten schaven, dus kon het in zijn ogen niets zijn. Maar na de
dood van Hotz besloot zijn zuster de brieven aan het Museum te schenken. Anton
Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum, liet ze mij zien. En toen was het
plan om samen met Henri Schütte een brievenboek Hotz-Kunst te bezorgen, snel
gemaakt. Ik hoop nu maar dat Hotz daarboven niet knorrig op ons neerkijkt.
Het zijn belangwekkende brieven. Niet alleen omdat ze tot de weinige documenten
van F.B. Hotz behoren die na zijn dood bewaard zijn gebleven - al is dat op zichzelf
al een reden om ze te koesteren - maar ook en vooral omdat het zulke aardige,
amusante brieven zijn. Beide correspondenten zijn levendige briefschrijvers. Herman
Kunst blijkt een belezen, in muziek en literatuur geïnteresseerde man, met een
kritische geest en een luchtige, laconieke schrijfstijl.
Ondanks het leeftijdsverschil van achttien jaar - in het begin is het nog ‘u’ en ‘oom
Herman’, vanaf 1970 is het ‘Beste Her’ - is het een briefwisseling tussen twee
gelijkwaardigen, twee vrienden. De toon is hartelijk: ze wedijveren in goedmoedige
hoon, jongensachtige grappen en halen beiden zo nu en dan fel uit naar mensen
met wie ze weinig ophebben. Ook stompzinnige correctoren van de uitgeverij,
journalistieke onbenullen, slordige critici, mooischrijvende literatoren, neomarxistische
schoolmeesters en allerhande ‘rooie’, de mensheid reddende naïevelingen krijgen
er stevig van langs. Ze wisten natuurlijk niet dat wíj dit allemaal zouden lezen.
Maar de ondertoon is altijd serieus. Het gaat immers om zoiets belangrijks als
schrijven: Hotz' levensbestemming. En daarbij telt iedere overweging en iedere
aarzeling. Wij zijn getuige van een schrijverschap in wording, ook al lang voordat
Hotz debuteert. De rolverdeling in de brieven ligt vast. Kunst is en blijft de oudere,
wijze raadgever; Frits is de eeuwige twijfelaar die zijn schrijfpogingen voorlegt aan
een lezer die hij volkomen vertrouwt.
Of Hotz zonder de aanmoediging van Herman Kunst zijn verhalen voor altijd in
de la had laten liggen, is niet te zeggen. Maar dat Kunst, in het vaak moeilijke, om
niet te zeggen dramatische leven - maar om dat te vertellen is deze middag te kort,
misschien moet die biografie er toch maar komen - van zijn neef een belangrijke rol
heeft gespeeld, staat vast. Hotz' eenzelvige bestaan liep vermoedelijk niet over van
vriendschap. Want ook al zijn de brieven geestig en van ieder sentiment gespeend,
en gaan ze
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altijd over lezen, schrijven, voorkeur en afkeer, ze zijn ook zeer persoonlijk en op
een verlegen manier hartelijk. Als je aan het eind van de briefwisseling leest dat zijn
kettingrokende oom is gestorven, aan longkanker, valt er als het ware een voelbare
stilte. Er is geen ontkomen aan: dit zijn ontroerende brieven. Want Herman Kunst
was voor Hotz een vriend, een echte, de enige misschien wel.
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Mengelingen
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Simon van Moock, romanpersonage - auteur
door Geert Dibbets
1. Fictie en werkelijkheid

In mei 1997 verscheen bij BV Uitgeverij De Arbeiderspers te Amsterdam de
1
succesvolle roman De zwarte met het witte hart van Arthur Japin , een bestseller,
waarvan inmiddels (juli 2002), behalve de eenentwintigste druk in het Nederlands,
vertalingen in het Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Noors en Spaans het licht
hebben gezien. De auteur heeft hierin ‘aan de hand van de feiten, zoals ik die heb
aangetroffen in officiële en privédocumenten’ (p. 387) de levens gereconstrueerd
van de neven Aquasi (of Kwasi) Boachi, die de centrale figuur van dit retrospectieve
boek is - Kwasi blikt in 1900, ongeveer 73 jaar oud, in zijn ‘ballingsoord’ op Java op
zijn leven terug -, en Kwame Poku, twee prinsen van de Ashanti uit de omgeving
van Kumasi in het huidige Ghana. Ongeveer tien jaar oud (p. 22) werden ze in 1837
aan de Nederlandse koning Willem I geschonken als onderpanden voor een
onwettige ‘recruten-’, lees liever slavenhandel, een lot dat Kwasi's broers Kwadwo
en Kwabena eerder ten deel was gevallen toen ze aan de Engelse gezant waren
meegegeven (p. 30-31). Na de zomer van 1837 kwamen de jongens in huis bij de
Delftse kostschoolhouder S.J.M. van Moock. Dat voor juist deze school werd
gekozen, zal ongetwijfeld mede zijn bepaald door de goede naam van de instelling
en haar directeur: één jaar later - de prinsen zijn dan nog maar kort aan Van Moock
2
en de zijnen toevertrouwd - heeft hoofdinspecteur H. Wijnbeek in zijn verslag de
dato 31 december 1838 betreffende het negende schooldistrict in Zuid-Holland
opgemerkt:
‘Delft. hier vond ik eene werkzame Plaatselijke Schoolcommissie,
3
waardoor het gemis van den schoolopziener (want hij bezoekt er de
scholen niet) minder gevoeld wordt. Aan den ijver dier commissie zijn te
danken [...], eenige goede Nederduitsche en Fransche scholen, waarvan
de beste zijn: de Nederduitsche school van N.P. van Es en twee Fransche
kostscholen, die van S.J.M. van Moock en die van G.J.F. Guffroij, waarvan
echter de laatste als kostschool vervallen [opgeheven] is, zoo men meent
als gevolg van zijn opvliegend karakter. De grijze van Moock volgt nog
de oude leermethode. Maar de regtvaderlijke wijze, waarop hij met zijne
leerlingen omgaat, de godsdienstigheid,
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die in zijne woning heerscht, maakt hem bij hen geacht en bemind, en
hunne vorderingen zijn geenszins gering. Ik vond en onderzocht er de
beide Ashantijnse prinsjes. Zij hadden reeds eenige vorderingen in het
lezen van het Nederduitsch, in het schrijven en in het rekenen gemaakt.’
Ook op de hedendaagse lezer van Japins boek maakt de wijze waarop de
kostschoolhouder doceerde, geen geweldige indruk (zie p. 99-100), maar zeker met
Kwasi is er een goede verstandhouding in opgebouwd; het nuchtere en warme
optreden van mevrouw Van Moock heeft daartoe in het boek ongetwijfeld
bijgedragen. Niet vanwege zijn door Japin geschetste didactiek maar omdat Van
Moock een bescheiden rol vervuld heeft binnen de geschiedenis van de Nederlandse
taalkunde, ga ik hier nader op hem en zijn werk in.
4

Simon Johan(nes) Matthijs van Moock is op 28 mei 1771 in het Duitse Wesel
geboren en daar in de gereformeerde Willibrordikirche gedoopt, als vierde van de
vijf kinderen van Arnold van Moock, praeceptor van de Willibrordischule, en Anna
5
Elisabeth Voss. De matrikel van het gymnasium van Wesel laat zien dat Simon
kort voor zijn twaalfde verjaardag de school van zijn vader - waar hij waarschijnlijk
6
al Nederlands heeft geleerd - verlaten heeft (‘ex praeceptionibus scholae Mocii’)
en ingeschreven werd als leerling van het plaatselijke gymnasium; in 1791 had hij
die opleiding afgerond, zodat hij het rectoraat en directoraat van vader Christoph
Albert en diens zoon Jodocus Casparus Albertus Eichelberg (1744-1785, resp.
1776-1819) heeft meegemaakt, van wie de laatste in Utrecht had gestudeerd
(inschrijving 1768) en er was gepromoveerd (1774). Waarschijnlijk is hij in 1796
7
naar Den Haag gekomen en gaan wonen in de Houtstraat. In 1802 is hij in het
huwelijk getreden met Henrietta Albertina Koch uit het zo'n 35 kilometer van Wesel
8
gelegen Kleef , waar zij, dochter van praeceptor Johan Peter(sen) Koch en Johanna
9
Sybilla Hack, op 22 maart 1772 gedoopt was.
Met attestatie van de gereformeerde gemeente van Den Haag hebben de Van
Moocks zich in december 1802 in Delft gevestigd; hun akte van inwoning daar is
18 december 1802 verleend. Op 5 december 1804 hebben zij daar voor ƒ 2000 ‘Een
huis en erve met een tuin daar agter staande en gelegen aan de W[est]z[ijde] van
de Oude Delft, binnen de stad’ gekocht (Wijk 4, nr. 480), op de plaats van het huidige
nummer 161, naast de Hieronimuspoort, waar zij hun leven lang zijn blijven wonen.
Daar
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heeft het echtpaar zeker zeven kinderen gekregen, die gedoopt zijn in de
10
gereformeerde Gasthuiskerk. In dat pand aan de Oude Delft was ook, nadat het
Delfts stadsbestuur hem op 19 juli 1804 toestemming had verleend tot het oprichten
11
ervan , Van Moocks kostschool gevestigd, onder andere volgens het Jaarboekje
12
voor de stad Delft. 1848 (Delft: J. de Groot, 1848) tot in het jaar van zijn overlijden.
Ook op deze ‘Franse school’ is vervolgonderwijs gegeven van een
algemeen-vormend karakter, met een breed spectrum aan vakken. De schaarse
gegevens die ter beschikking staan, wijzen erop dat de aantallen kostleerlingen
sterk fluctueerden en dat er nogal wat kinderen van zogenaamde Indischgasten wellicht ook een reden om de Afrikaanse prinsen bij hem te besteden - aan de
zorgen van de Van Moocks toevertrouwd zijn geweest: het al gememoreerde verslag
van hoofdinspecteur Wijnbeek spreekt over 1838 van acht kostleerlingen (exclusief
de prinsen) en een gering aantal dagscholieren; in 1839 echter hadden de Van
Moocks hun inkomen van ‘18 inwonende leerlingen in de leeftijd van 9-16 jaar, allen
13
van buiten Delft, 9 van hen uit Nederlands-Indië waar hun ouders woonden’.
Erkenning voor de onderwijskundige kwaliteit van de geheel onbevoegde Van Moock
- hij bezat ‘geene rang’ als onderwijzer - spreekt uit zijn benoeming tot lid van de
plaatselijke school-commissie op 24 november 1830; ook was hij belast met de
directie over de Delftse armenscholen.
In de fictionele werkelijkheid van de roman is Henriëtte van Moock in de herinnering
van Kwasi Boachi met haar man in september 1843 trots aanwezig bij de doop van
de beide Ashanti-prinsen in de Oude Kerk te Delft en drukt zij Kwasi bij die
gelegenheid een met ‘Uwe vriendin, Henriette van Moock’ ondertekend bijbelcitaat
in handen (p. 201-202), ontvangt zij, nagenoeg blind, Kwasi zelfs nog in 1856 met
een levendige beschrijving van Simon van Moocks recente laatste momenten, als
de ‘augustuszon [...] de keien na een stortbui droog[stoomde]’ (p. 344). De historische
realiteit is anders geweest. Volgens deze kan Henriëtte Koch zelfs geen énkele
rechtstreekse rol hebben gespeeld in het leven van de twee Afrikaanse prinsen,
aangezien volgens de overlijdensakte Henriëtte Albertine te Delft op 9 september
14
1831 overleden is, ‘oud negen en vijftig jaren en bijna zes maanden’. En Simon
van Moock overleefde haar vele jaren: zevenenzeventig jaar oud is hij in Delft
gestorven, niet in de oogstmaand van 1856 maar op 21 december 1848, zoals uit
de akte van overlijden en uit de Delftsche Courant van vrijdag 29 december van dat
jaar blijkt.
Ondanks de gevorderde leeftijd van haar leider had de school bij diens
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dood nog een goede naam. Schoolopziener Gerard van Wieringhen Borski, tevens
rector van het Delftse gymnasium en leraar Nederlandse stijlen letterkunde aan de
15
Koninklijke Academie tot opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft , kondigde
tenminste in Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding
van 1849 (p. 164) aan:
‘Door het overlijden van den Heer S.J.M. van Moock, is alhier eene
bloeijende Dagen Kostschool voor jonge heeren opengevallen. Zoo
mogelijk, wenscht men deze vacature dus te vervullen, dat de school,
welke, eene reeks van jaren, de stad tot sieraad strekte, haar' bestendigen
16
bloei behoude.’
Enkele maanden later werd Hubertus van Nerum, kostschoolhouder te Wassenaar,
zonder vergelijkend examen tot Van Moocks opvolger benoemd (zie ook Nieuwe
bijdragen (1849), p. 739). Hem verkopen Van Moocks dochters Henriëtta, Catharina
en (Frederica) Elisabeth, die ook namens de andere erfgenamen optraden, op 21
juli 1849 de ouderlijke woning met erf aan de Oude Delft, die tot 8 augustus 1866
in zijn handen zal blijven.

2. De auteur Van Moock

Inleiding
17

Simon van Moock heeft een negental zelfstandige publicaties het licht doen zien ;
het merendeel ervan was bestemd voor het talenonderwijs.
Enigermate apart staat de Chronologische tafel van de merkwaardigste
gebeurtenissen uit de Nederlandsche geschiedenis, van het jaar 100, voor de
geboorte onzes Heeren Jezus Christus, tot op onzen tijd, die hij in 1817 bij Peter
de Groot uit Delft heeft laten verschijnen; een derde druk hiervan zou bij Simon de
Gebber te Amsterdam zijn gepubliceerd. Op dit planovel zijn in acht kolommen feiten
uit de vaderlandse geschiedenis in chronologische volgorde geplaatst, beginnend
met ‘100. De Batten of Batavieren, een Germaansch volk, komen in Nederland, op
een eiland tusschen de armen van den Rijn, Bat-ouwe, (goede grond) Batavia
genoemd’ tot ‘1817. Den 19 Februarij wordt den Erfprins der Nederlanden een zoon
geboren, die den naam van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk ontvangt’;
allerlei gebeurtenissen die eertijds de gemoederen in beroering brachten, krijgen
de aandacht zoals: ‘1732. Gewormte in de palen der zeedijken ontdekt.’
Een publicatie met Van Moocks naam op het titelblad die wat haar on-
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derwerp betreft niet direct voor het taalonderwijs bedoeld was, verscheen bij
Johannes Allart in Amsterdam in 1828: de door hem gecorrigeerde Duitse vertaling
Kurze Beschreibung verschiedener merkwürdige Völkerschaften in den fünf
Welttheilen, die door J. Sutherland vervaardigd was; het boek is echter ‘in Aufgaben
eingetheilt, damit man sich in vier Sprachen üben kan’. Het valt te verbinden met
Van Moocks correspondentie met de Wesleyan Society in Londen, en zijn
belangstelling voor ‘topografie, geschiedschrijving en wetenschap, chemische
samenstellingen, staatkundige, sociale, wettelijke aangelegenheden’ (Japin, De
zwarte met het witte hart, p. 100 en p. 98). Maar er is tot nu toe geen exemplaar of
een bespreking van aangetroffen, noch ook van de eerdere Duitse en de daaraan
18
mogelijk ten grondslag liggende Engelse grondtekst.
De overige boeken zijn uitgegeven bij Thieme in Zutphen in wiens fonds ze goed
pasten. Maar er is nóg een verklaring te geven waarom Van Moock ‘huisauteur’
werd bij Thieme. De eerste Zutphense Thieme: Hermann Carl Anton, de stamvader
van het drukkersgeslacht dat later ook zelfstandige vestigingen kreeg in Arnhem
en Nijmegen, was ruim één jaar eerder dan Van Moock, op 2 maart 1770, evenals
deze geboren in Wesel en het is niet onwaarschijnlijk dat de bijna-leeftijdgenoten
elkaar in die stad van nog geen vierduizend inwoners al in hun jonge jaren hebben
leren kennen: de familie Thieme woonde in Wesel in de Niederstraße, in de directe
omgeving van de school waaraan vader Adolf van Moock lesgaf, en van de huizen
waarin deze met zijn eerste en tweede echtgenote en hun gezinnen heeft gewoond:
in de Domstraße en aan de Großen Markt. Toen Thieme, die zijn voornaam inmiddels
tot Herman had vernederlandst, de blijkbaar ambitieuze Van Moock had herontdekt
in de Nederlanden, zal hun gemeenschappelijke herkomst en wellicht jeugdige
19
vriendschap mede een goede basis voor samenwerking hebben gevormd.

Frans
Op 9 juli 1810 werd het Koninkrijk Holland, tot dan toe door Lodewijk Napoleon
namens zijn broer Napoleon Bonaparte bestuurd, als de ‘Départements de la
ci-devant Hollande’ bij Frankrijk ingelijfd. Bij wet van 18 oktober 1810 werd hier
bovendien het Frans als tweede officiële taal ingevoerd en begin 1812 diende, aldus
een keizerlijke decisie van 13 oktober 1811, het Frans op alle scholen van het
voormalige ‘Hollande’ te worden onderricht. Van Moocks eerste boek, Oefeningen
voor de jeugd, om het Fransch te leeren schrijven, verscheen in datzelfde jaar zodat
men zou kun-
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nen denken dat uitgever en auteur op het goede moment in het gat gesprongen zijn
dat door de nieuwe situatie was ontstaan. Maar het oorspronkelijk Duitse werk van
Albert Christian Meineke of Meinecke, Neues französisches Lesebuch (Leipzig: G.
1

2

Fleisscher, 1795, 1799) was door Thieme al drie jaar eerder in het Nederlands op
de markt gebracht, toen ‘Uit het Hoogduitsch van Albert Christiaan Meineke’ vertaald
door Johannes van Bemmelen, de productieve Leidse kostschoolhouder die op de
Delftse Fundatie van Renswoude zijn opleiding had gekregen en begin 1808
20
overleden was. Nog vaker zullen we Van Moock vermeld zien op het titelblad van
bij Thieme verschenen werken die aanvankelijk door Van Bemmelen waren bezorgd,
soms naast, soms in plaats van diens naam: we mogen aannemen dat hij door
Thieme als opvolger is aangetrokken van Van Bemmelen. De editie van Van
Bemmelen viel waardering ten deel in de Algemeene Vaderlandsche
letter-oefeningen van 1807 (p. 544), de door Van Moock aanzienlijk verbeterde en
uitgebreide uitgave (van 165 naar 276 pagina's octavo) werd in hetzelfde tijdschrift
((1811), p. 172-173) warm aanbevolen.
In de fondslijst die uitgever Thieme heeft opgenomen achterin de hier nog te
bespreken Aanleiding tot het zamenstellen en ontbinden van volzinnen uit 1811,
wordt vermeld dat Oefeningen ‘het eenigste boekje, waarin de taalregels zoo beknopt
en duidelijk geleerd worden’ is; vol trots is verwezen naar de positieve ontvangst
die Oefeningen ten deel is gevallen in Algemeene Vaderlandsche
21
letter-oefeningenen , en tevens wordt uitvoerig geciteerd uit een bespreking in de
Nieuwe Vaderlandsche Bibliotheek 9 (1811), p. 420. Van Moock had Van Bemmelens
boekje flink onder handen genomen (‘Voorrede’, p. III-IV):
‘het heeft daardoor eene aanmerkelijke verandering en vermeerdering
ondergaan; tot welke mij de volgende bedenkingen [overwegingen] deden
besluiten.
Niet alle onderwijzers hebben den tijd, om een compendium van de
voornaamste regels der Fransche taal voor zich te vervaardigen, in
dezelfde volgorde als deze opstellen [oefeningen]. Er zijn wel verschillende
zamenstellen [compendia, ‘abrégés’] voor handen, zoo als de abrégés
van Waillij, Restaut, Lhomond enz. welke daartoe schijnen geschikt te
zijn, doch ook in deze is de volgorde geheel anders; zij zijn dikwerf, zelfs
ten opzigte der noodzakelijkste gronden der taal, niet zeer volledig, en
derzelver schrijvers wijken, in menig opzigt, van de grondregels af, naar
welke dit werkje is zamengesteld: eene teregtwijzing [verwijzing naar
goede informatie] alleen naar meer uitgebreider werken zoude deszelfs
gebruik te omslagtig gemaakt hebben. Ik besloot dus de
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regels, welke ten grondslag liggen voor deze oefeningen, bij dezelve te
voegen, en de laatsten, waar mij zulks noodig scheen, met eenige te
vermeerderen.’
Het ordenend principe in Oefeningen is de woordsoortenleer. Telkens geeft Van
Moock de zijns inziens voornaamste regels die in het Frans voor één van de tien
22
woordsoorten (wél het deelwoord, géén telwoord ) gelden. Deze worden gevolgd
door enkele zinnen die in het Frans moeten worden vertaald met toepassing van
de zojuist gegeven regels; nog onbekende Franse woorden zijn steeds toegevoegd.
We hebben dus te maken met een werk volgens de zogenoemde
‘grammatica-vertaalmethode’, die hier te lande waarschijnlijk is geïntroduceerd door
schoolhouder en leerboekenauteur Antoine Nicolas Agron in Verzameling van
opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd door middel van haare moedertaal,
op eene ordenlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te
leiden etc. uit 1794 en ontleend zal zijn aan de Praktische französische Grammatik
(1783) van Johann Valentin Meidinger.
Opvallend is dat Van Moock duidelijk laat blijken, belangrijke taalkundige werken
over het Frans ten bate van zijn boekje, zijn ‘eerste poging’, te hebben bestudeerd:
hij verwijst naar François Séraphin Regnier Desmarais' Traité de la grammaire
françoise (Parijs: J.-B. Coignard, 1705) of diens Grammaire françoise (Amsterdam:
H. Desbordes, 1706), Urbain Domergues Grammaire françoise simplifiée, ou Traité
d'orthographe [...] (Lyon: U. Domergue, 1778), Gabriel Girards Les vrais principes
de la langue françoise, ou la parole réduite en méthode, conformément aux loix de
l'usage (Parijs: Le Breton, 1747), Charles-François Lhomonds zeer populaire
Elemens de la grammaire françoise (Nice: Societé typographique, 1809),
Pierre-Joseph Thoulier d'Olivets Essais de grammaire (Parijs 1740), Roussel de
Brévilles Essai sur les convenances grammaticales de la langue française (Lyon
1784), La Touches L'art de bien parler François [...] (Amsterdam: R. en G. Wetstein,
1696) en vele malen naar Noël-François de Waillys Grammaire françoise, ou la
manière dont les personnes polies et les bons auteurs ont coutume de parler ou
d'ecrire (Parijs: Debure sr., 1754 etc.) en diens Abrégé de la grammaire française
(Parijs: Debure sr. en J. Barbou, 1759), boeken die bijna alle een aantal herdrukken
23
hebben beleefd. De (onbevoegde) kostschoolhouder van Duitse komaf heeft zijn
Nederlandse mede-onderwijzers laten zien, op de hoogte te zijn van de Franse
grammatica. Dat hij zich over het algemeen heeft laten leiden door inmiddels oudere
werken, heeft hem blijkbaar geen zorgen gebaard.
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Méthode familière pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue françoise
[...]. Gemeenzame leerwijze voor de geene die zig in 't Fransch beginnen te oefenen
was één van de succesboeken van de uit Frankrijk afkomstige, aanvankelijk Delftse
24
(1685-1688) en vervolgens Amsterdamse taalmeester Pierre Marin. Deze heeft
het voor het eerst in Amsterdam in 1698 het licht doen zien en het werd zeker tot
1874 herdrukt. Méthode stond bekend als ‘de kleine Marin’, ter onderscheiding van
Marins eveneens tot in de negentiende eeuw populaire Nouvelle méthode pour
apprendre les principes et l'usage des langues françoise et hollandoise van 1692.
Nadat onder het toeziend oog van Van Bemmelen bij Daniel du Mortier te Leiden
25
al enkele sterk gemoderniseerde heredities van ‘de kleine Marin’ uitgegeven waren ,
heeft ook Van Moock ijver en tijd aan het werkje besteed. In 1811 verscheen bij
Thieme de eerste editie ‘corrigée et considerablement augmentée par S.J.M. van
Moock’; ongeveer tezelfdertijd heeft de Dordtse kostschoolhouder Rudolph van der
Pijl zíjn bewerking van Marin onder dezelfde titel bij Blussé & Van Braam in Dordrecht
26
in het licht gegeven. Het octavo-werkje dat in de door Van Bemmelen bezorgde
editie van 1797 176 bladzijdes telde, was ‘augmenté’ tot een boek van 225 pagina's.
Slechts van de achtste druk, die in 1863 voor A.J. van den Sigtenhorst verscheen,
is een exemplaar bekend. Het octavo-boek beslaat daar 2+162 bladzijden. De
reductie valt toe te schrijven aan het verdwijnen van een aantal ‘opstellen’ achterin
- waarschijnlijk de ‘noodige opstellen’ en de ‘Histoires et lettres françoises pour
traduire en hollandais’ die we bij Van Bemmelen nog vinden. Deze ingreep is
gepleegd in de zesde druk, uit 1853, waarvan de voorrede in 1863 is opgenomen.
Voor het overige is de opzet van Marins boek gehandhaafd zoals Van Moock die
gewijzigd had: lijstjes per onderwerp geselecteerde woorden (in 1863 p. 1-78),
behandeling van de Franse woordsoortenleer (p. 78-108) en zinnetjes met zestien
dialogen; veel ervan is in Van Bemmelens uitgave van 1797 terug te vinden. De
recensent van het Tijdschrift van kunsten en wetenschappen van het Departement
der Zuidzee ((1812), p. 733), zoals van 1812 tot 1813 Algemeene Vaderlandsche
letter-oefeningen heette, heeft wel nog waardering voor dit werk, zeker nu het van
‘verbeteringen en vermeerderingen door den Heer van Moock (bovenal in de
woordenlijst) voorzien’ is.
‘Of echter dit boekje, voor meer dan eene eeuw opgesteld, sedert de veel
verbeterde leermethode in de 18de eeuw, en de groote vorderingen in
de behandeling van het theoretisch gedeelte der Fransche taal, gedurende
dat tijdvak, niet geheel verouderd is,
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en niet alléén door volstrekte omsmelting aan de behoeften van den tijd
kan beantwoorden, - dit is eene andere vraag, welke wij liefst
onbeantwoord willen laten.’
Welk antwoord de criticus door het hoofd speelde, laat zich raden, hoewel Marins
Méthode nog decennia in gebruik bleef. Blijkbaar was er in 1811 sinds de bespreking
van Van Bemmelens uitgave uit 1809 veel veranderd in de behoefte aan leermiddelen
voor het vak Frans, of verschilden de besprekers uit de Bijdragen en het Tijdschrift
aanzienlijk van opvatting.
In de bespreking van Van Moocks Méthode in het Tijdschrift van kunsten en
wetenschappen klinkt lichte kritiek door op de presentatie van de stof in Van Moocks
Thêmes pour ceux qui commencent à traduire du Français en Hollandais, een
27
oefenboek dat in 1812 bij Thieme uitkwam. Het was een kakografisch werkje, dat
door Van Moock op één lijn is gesteld met de hierna te noemen Verzameling van
28
opstellen. Meer waardering (‘de onderwerpen [...] vrij wel gekozen en onderhoudend
voor de jeugd’) spreekt in diezelfde recensie - drie van de zes besproken werken
waren van de hand van Van Moock - voor het Fransch leesboek voor hen, die reeds
eenige vorderingen in het Fransch gemaakt hebben, en deze taal zuiver begeeren
te leeren spreken en schrijven. Het was de Nederlandse versie van een gecompileerd
boekje dat Johann Christian Wiedemann in Halle in 1803 onder de titel Französisches
Lesebuch für Anfänger, mit Wortregister in twee delen had laten verschijnen en dat
29
Van Moock had gecorrigeerd en voorzien van een woordenlijst. Niettemin bevat
het werkje, waarvan de leesstukjes aantrekkelijke titels dragen als ‘Het ijverige kind’,
‘De goede Raad’ en ‘De bedelaer en de kinnebakslag’, volgens de recensent enkele
‘grove misvattingen’ die de jeugd misleiden, maar niet op de rekening van de vertaler
30
mogen worden geschreven.
Na deze kleinere boekjes ten behoeve van het onderwijs in het Frans, voor een
deel vertalingen en bewerkingen, kwam - een dozijn jaren later - een omvangrijk
werk van Van Moock op de markt: de Nouveau dictionnaire français-hollandais, et
hollandais-français. In de ‘Voorrede’ van het Frans-Nederlandse deel kondigde de
uitgever in 1824 aan dat de banden met Nederlands-Frans spoedig zouden volgen.
In diezelfde ‘Voorrede’ heeft Thieme enkele redenen aangevoerd waarom dit nieuwe
woordenboek moest verschijnen. Allereerst wordt het Frans ‘bij alle eenigzins
beschaafde lieden in ons vaderland, meer en meer beoefend [...], daar zij eene
reeks van de schoonste werken in allerlei vakken van wetenschap oplevert’ en die
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beschaafde lieden missen node een goed woordenboek. De bestaande
woordenboeken immers - en dat is Thiemes tweede argument - zijn niet geheel
actueel: in het Frans zijn nieuwe woorden opgenomen en nieuwe betekenissen
gehecht aan bestaande woorden:
‘[...] naar mate de vakken van verschillende wetenschappen, in de laatste
jaren vooral, zich hebben uitgebreid, grondiger zijn behandeld geworden,
de Fransche taal inzonderheid vele nieuwe kunstwoorden [vaktermen]
31
uit de Grieksche heeft overgenomen , en de bekende gebeurtenissen in
Frankrijk aanleiding tot het scheppen van een aantal nieuwe, immers
32
[althans] in beteekenis nieuwe, woorden gegeven hebben.’
De uitgever heeft ‘mannen, der beide talen kundig en in de wetenschappen ervaren’
bereid gevonden hun aandeel te leveren tot de totstandbrenging van dit nieuwe
woordenboek. Hún namen heeft hij niet vermeld, wél heeft hij de dictionaria
aangeduid die ‘hun tot gidsen hebben gestrekt’, door - als een waarborg voor de
kwaliteit van het eigen woordenboek - de namen van de auteurs ervan te noemen,
33
waaraan af en toe wat preciserende informatie is toegevoegd (‘Gödicke Néologie’).
In de meeste gevallen betreft het gewaardeerde Nederlandse of buitenlandse, eenof meertalige, algemene of gespecialiseerde woordenboeken die in de gepasseerde
kwarteeuw voor het eerst waren verschenen of een bijgewerkte herdruk hadden
beleefd. In deze opsomming heeft Thieme ook ‘Blumenbach’ genoemd; ongetwijfeld
is hiermee de befaamde Duitse natuurwetenschapper Johann Friedrich Blumenbach
bedoeld, die evenwel geen woordenboek heeft samengesteld maar in wiens werken
termen, zoals de benamingen van vogels, in het Latijn, het Duits en het Frans werden
geboden. Werk van hem werd in het Nederlands vertaald, zoals zijn Handbuch der
1

Naturgeschichte (Göttingen: Dieterich, 1779), waarvan de sterk uitgebreide zesde
druk (Frankfurt, 1802) door Jan Arnold Bennet en Gerrit van Olivier onder de titel
Hand-boek der natuurlijke historie of natuur-geschiedenis (Leiden: L. Herdingh,
1802) aan het geïnteresseerde Nederlandse publiek werd aangeboden, waarbij
Nederlandse benamingen aan de oorspronkelijke zijn toegevoegd.
Ik laat de genoemde ‘bronnen’ hier volgen in de volgorde waarin ook Thieme ze
heeft geplaatst en heb daaraan titels en andere bibliografische informatie (o.a. het
jaar van verschijning van de laatste druk vóór 1824) toegevoegd:
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Petrus Weiland, Nederduitsch taalkundig woordenboek. 11 dln. Amsterdam:
J. Allart, 1799-1811.
Le Dictionnaire de l'Académie françoise. 4 dln. Parijs: J.-B. Coignard, 1694;
5

1822.
Pierre-Claude Victor Boiste (i.s.m. Jean-François Bastien), Dictionnaire universel
6

de la langue française [...]. Parijs: P.-Cl. Victor Boiste, 1800; 1823, of Boistes
Dictionnaire de géographie universelle, ancienne, du moyen âge et moderne
comparées [...]. Parijs: J. Desray, 1806, of Dictionnaire des belles-lettres [...].
5 dln. Parijs: H. Verdière, 1821-1824.
Etienne-Augustin de Wailly en Noël-François de Wailly, Nouveau dictionnaire
2
12
françois [...]. Parijs: J.-É. Rémont, 1803, 1824, of François de Wailly,
Dictionnaire portatif de la langue françoise [...]. 2 dln. Lyon: J.-F. Brassompièrre,
1775.
Jean-Charles (Thibault de) Lavaux, Dictionnaire françois-allemand et
allemand-françois. [...]. Berlijn: A. Wever, 1784-1785, 1820, of Dictionnaire de
l'Académie française. [...]. Parijs: N. Moutardier, 1802, of Dictionnaire raisonné
des difficultés grammaticales et littéraires de la langue françoise. Parijs: Lefevre,
2
1818, 1822, of Nouveau dictionnaire de la langue française. 2 dln. Parijs:
2
Deterville en Lefèvre, 1820, 1823.
Jean-Baptiste Morin, Dictionnaire étymologique des mots françois dérivés du
Grec, et usités principalement dans les sciences, les lettres et les arts [...];
enrichi de notes par M. d'Ansse de Villoison, [...] et revu par M. de Wailly. Parijs:
2
B. Warée, 1803, 1809.
Pierre-Marie-Sébastien Catineau-Laroche, Dictionnaire de poche de la langue
française [...]. Parijs: gebr. Bartilliot, 1799. Heruitgegeven als Nouveau
dictionnaire de poche de la langue française [...]. Parijs: P.-M.-S. Catineau,
7
1802, 1821.
Claude-Marie Gattel, Nouveau dictionnaire portatif de la langue françoise [...].
2
2 dln. Lyon: J.-M. Bruyset, 1797, 1803, of Nouveau dictionnaire espagnol et
françois, françois et espagnol. 4 dln. Lyon: J.-M. Bruyset, 1790, 1803, of
Nouveau dictionnaire de poche françois-espagnol [...]. 2 dln. Valencia: P.J.
Mallen, 1798 en Parijs: M. Bossange, J.-R. Masson en J.-Ph. J. Besson, 1798,
2
1806, of Dictionnaire universel de la langue française. [...]. Lyon: Mme J.
3
Buynand-Bruyset, 1813, 1819.
Hendrik Willem Lantsheer, Woordenboek der Fransche zee-termen,
bijeenverzameld en in Hollandsche en gedeeltelijk in Engelsche kunstwoorden
overgebragt [...]. - Dictionnaire des termes de marine français recueillis et
traduits en termes techniques hollandais et en partie en anglais [...]. Amsterdam:
P. den Hengst en zn., 1811.
Friedrich August Gödicke, Nieuw Fransch woordenboek, waarin zoodanige
woorden en uitdrukkingen, die aan de Fransche staatsomwenteling hun bestaan
te danken hebben [...] letterlijk en zaaklijk verklaard worden. In 't Nederduitsch
vertaald door Ernst Willem Cramerus. Haarlem: E.W. Cramerus, 1796.
Louis Sébastien Mercier, Néologie, ou Vocabulaire de mots nouveaux, à
renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles. 2 dln. Parijs: Moussard,
1801.
Dominique Joseph Mozin, J. Th. Biber en M. Hölder, Nouveau dictionnaire
complet à
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l'usage des Allemands et des Français [...] / Neues vollständiges Wörterbuch
der deutschen und französischen Sprache. 4 dln. Stuttgart-Tübingen: J.G.
Cottasche Buchhandlung [= J.F. Cotta], 1811/1823-1824.
M.A. Thibaut [= Johann Gottlieb Haas], Vollständiges Wörterbuch der
französischen und deutschen Sprache. Leipzig: Schwickert, 1786.

De eindredactie van en eindverantwoordelijkheid voor deze woordenboeken lag bij
Van Moock. Hem prijst Thieme in de ‘Voorrede’ voor het resultaat van zijn arbeid
in vroege en late uren gedurende een aantal jaren:
‘Den kundigen en ijverigen man, die voornamelijk dit
Fransch-Nederduitsche Deel heeft bearbeid, en bij zijne drukke
bezigheden, alleen de uren van den vroegen morgen en laten avond aan
dezen lastigen en moeijelijken arbeid heeft kunnen toewijden, waarom
hij ook verscheidene jaren hieraan bezig is geweest.’
Ook voor Van Moock zal hebben gegolden wat zijn Haarlemse ambt- en tijdgenoot
Willem van den Hull heeft genoteerd in zijn Autobiografie: ‘Ik hoef niet te zeggen,
dat zoo veele beezigheeden, als waarmeede ik van 's morgens 6, tot 's avonds tien
34
uur overladen was, mij somtijds deeden suizebollen.’
Het woordenboek werd in de Vaderlandsche letter-oefeningen van 1825 (p.
302-305) enthousiast ontvangen en uitvoerig besproken: in een samenvattende
beschouwing van alle actuele woordenboeken Duits-Nederlands, Engels-Nederlands
en Frans-Nederlands meende de recensent ‘gerustelijk te mogen beweren, dat
dezelve aan den hoogen trap van voortreffelijkheid niet beantwoorden, welke de
Letterkunde dier volken in onzen leeftijd bereikt heeft’. Bij alle achting die de auteur,
en bij alle erkenning van kwaliteit die het boek toekomt, is Abraham Blussé's
Dictionnaire portatif Français (Dordrecht: A. Blussé en zn, 1811), dat in zijn herdruk
van 1815 de titel Dictionnaire de poche françois et hollandois / Fransch en
Nederlandsch zak-woordenboek had meegekregen en in de Vaderlandsche
letter-oefeningen van 1815 (p. 459-462) zeer positief was besproken, niet meer dan
een zakwoordenboek,
‘Maar het Dictionnaire, 't welk wij nu aankondigen, is naar een zoo veel
ruimer en meer omvattend plan bewerkt, dat het, in ons oog, eene
wezenlijke behoefte in onze Letterkunde vervult.
Volledigheid toch schijnt het groote doel van den Heer Van Moock en
zijne medear-
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beiders geweest te zijn; eene volledigheid, die zich, naar luid van [volgens]
den geheelen titel en der voorrede, zelfs tot alle vakken van kunsten en
wetenschappen uitstrekt, en die de beteekenis der woorden door
veelvuldige spreekwijzen opheldert, ter bereiking waarvan men den arbeid
der grootste Taalkundigen in de laatste jaren zich ijverig ten nutte gemaakt
heeft.’
Het verwijt van overvolledigheid wordt zelfs geuit, maar: ‘Wij erkennen gaarne, dat
de Heer van Moock en zijne medeärbeiders een allezins verdienstelijk en veelzins
voortreffelijk werk geleverd hebben.’
Bij het verschijnen van de eerste band (A-L) van Van Moocks woordenboek
schalde de loftrompet niet minder luid, over uitgever en eindredacteur, in de De
recensent, ook der recensenten 18 (1825, dl. I, p. 198-200), waar het samen met
New dictionary of the English and Dutch language (Nijmegen: J.F. Thieme, 1822)
van de autodidact Dirk Bomhoff besproken werd:
‘De Heer Thieme, die ons Publiek al zoo menig nuttig Boek, hetzij
oorspronkelijk, hetzij vertaald in handen gegeven, en zich bijzonderlijk op
het in het licht zenden van dezulke toegelegd heeft, welke tot onderwijs
en opleiding der Jeugd en minkundigen verstrekken kunnen; - de Heer
Thieme, van wie de pers reeds verscheidene goede Woordenboeken,
35
zoo als een Grieksch door den Proponent Bergman , een Latijnsch van
36
37
den Rector Frieseman , en door den Heer Jungst een Hoogduitsch dat
in het gebruik zeer gemakkelijk is, en mogelijk nog andere, gekomen zijn;
- de Heer T. beschenkt ons hier wederom met twee, ieder in zijne soort
uitmuntende Schriften van dezen aard.
[...] De Heer Van Moock heeft blijkbaar getracht aan het zijne al die
volmaaktheid te geven, welke zou kunnen verlangd worden, en wij twijfelen
er niet aan, of hetzelve zal ook bij onze naburen, onder hen, die toch ook
eenig werk van de Nederduitsche taal maken, goeden opgang maken.’
De betrouwbaarheid van deze jubelende aankondiging wordt aangetast door enkele
onnauwkeurigheden: de Zutphense en de Nijmeegse Thieme zijn door elkaar
gehaald, en van Jungst is geen Duits maar een Latijn-Nederlands woordenboek
bekend.
Ondanks de hierboven gememoreerde nadrukkelijke toezegging betreffende de
spoedige verschijning van de Nederlands-Franse pendant van het eerste deel begon
deze, onder de titel Nieuw Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch
woordenboek, eerst in 1833 te verschijnen; hij zou pas in
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1846 voltooid zijn. Dat lag niet aan Van Moock, zoals uitgever Carl Anton Thieme
in 1833 in het ‘Voorberigt’ heeft uiteengezet:
‘Bij de uitgave van dit eerste stuk van het tweede deel van het
Woordenboek, voor de Fransche en Nederduitsche talen, door den heer
S.J.M. van Moock, - waarvan ik, door aankoop, eigenaar ben geworden
uit het fonds van wijlen mijnen vader, den heer H.C.A. Thieme te Zutphen,
- heb ik aan het geachte publiek niets anders te berigten, dan dat een
zamenloop van omstandigheden, waaronder voornamelijk te tellen is het
overlijden van mijne hooggeschatte ouders, de vroegere uitgave van dit
deel heeft belet, en dat de stuksgewijze [in gedeelten] uitgave alleen
daarom geschiedt, ten einde het aanzienlijk getal Inteekenaren de
zekerheid te verschaffen, dat de voortzetting van dit belangrijk werk zeker
plaats zal hebben, en geenszins wordt gestaakt.’
Het vervolg van dit ‘Voorberigt’ bevat, naast een loftuiting aan het adres van Van
Moock die de tijd zo ten bate van het woordenboek heeft gebruikt, een mededeling
die de nieuwsgierigheid prikkelt:
‘De kundige en ijverige Van Moock heeft echter het ruime tijdvak, dat,
sedert de uitgave van dat eerste deel, tot nu toe verloopen is, niet
nutteloos laten voorbijgaan, maar de snipperuren, die hem van zijnen
anders zoo bezetten tijd overbleven, besteed, om gestadig met dezen
moeijelijken en zoo veel inspanning vorderenden arbeid voort te gaan,
waarin hij loffelijk is bijgestaan door iemand, die in de letterkundige wereld
niet ongunstig bekend is, doch dien ik vermeen nog niet te moeten
noemen.’
Wie kan in 1833 verborgen worden gehouden achter de litotes ‘iemand, die in de
letterkundige wereld niet ongunstig bekend is’? En heeft Thieme ooit diens naam
geopenbaard, iets wat het woord ‘nog’ lijkt te suggereren? Op beide vragen moet
ik vooralsnog het antwoord schuldig blijven, mede doordat het archief van de
Zutphense Thieme ontbreekt.
Het Nederlands-Franse deel van het woordenboek dat, zoals gezegd, eerst van
1833 tot 1846 het licht heeft gezien, is gebaseerd op Pierre Marins Nieuw Nederduits
en Frans woordenboek [...] (Amsterdam: wed. G. de Groot, 1701) en het
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen [...] (Utrecht: W. van de Water
en Amsterdam: P. Mortier, 1710) van François Halma. De zwagers Isaac Marcus
en Nathan Salomon Calisch hebben Van Moocks vertaalwoordenboek-zonder
daarvan melding te maken - omgewerkt tot het Nieuw woordenboek der
39
Nederlandsche taal (Tiel: H.C.A. Campagne , 1861-1864), dat de solide grondslag
is geweest voor het Nieuw
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woordenboek der Nederlandsche taal ('s-Gravenhage: M. Nijhoff, Leiden: A.W.
40
Sijthof, Arnhem: D.A. Thieme, 1872-1874) van Johan Hendrik van Dale. Bovendien
blijkt Van Moocks woordenboek zijn sporen achtergelaten te hebben in de
41
nomenclatuur van het Woordenboek der Nederlandsche taal. In het Verslag der
redactie van het Nederlandsch woordenboek etc. (Haarlem: A.C. Kruseman, 1854,
p. 16) heeft niemand minder dan Matthias de Vries ‘het uitmuntend
Hollandsch-Fransche Woordenboek van den heer Van Moock, dat ons door zijne
volledigheid ruime bijdragen schenkt’ geprezen, lof die door dezelfde lexicograaf is
herhaald in zijn verslag over 1856 (p. 10). Het is dan ook merkwaardig dat de
Rotterdamse taalkundige en tijdschriftredacteur Arie de Jager zich waarschijnlijk
negatief over Van Moocks woordenboek heeft uitgelaten tegenover Jacob Kramers.
Deze was door uitgever Gerrit Benjamin van Goor, die Van Moocks boek uit het
fonds van Thieme had gekocht, aangezocht om de tweede druk van dit woordenboek
te bezorgen, en had in een brief van 7 augustus 1849 De Jager gevraagd ‘te
getuigen, dat Van Moock's woordenboek in volledigheid, doeltreffendheid, bewerking
enz. meer verdienste dan eenig ander der soortgelijke werken voor Nederlanders
bezit’. Kramers begon, na de ontvangst van een blijkbaar negatieve reactie van De
Jager, aan een nieuw woordenboek Français-Neêrlandais et Neêrlandais-Français,
42
waarvan hij het eerste deel in 1858 en het tweede in 1862 voltooid heeft.

Nederlands
Naast het Frans kreeg ook het onderricht in de Nederlandse taal de aandacht van
de publicist Van Moock, die als kostschoolhouder, in de door Japin beschreven
terugblik van Kwasi, zijn leerlingen onderrichtte in Grieks (p. 95-97, 121),
mathematica (p. 100), geschiedenis van het schrift en het alfabet (p. 100), Nederlands
(p. 114-115), aardrijkskunde (p. 106, 119), geschiedenis (p. 107), Frans (p. 112).
Zijn eerste, en voor ons interessantste, boekje op het gebied van het Nederlands
is de Aanleiding tot het zamenstellen en ontbinden van volzinnen, gemeenlijk bekend
onder den naam van construeren en analyseren uit 1811, bedoeld als inleiding
43
(‘Aanleiding’) voor collega's die daar behoefte aan hadden. In de ‘Voorrede’ geeft
Van Moock als zijn mening dat ‘Het taalkundig onderwijs, wanneer hetzelve
oordeelkundig gegeven wordt, [...] zeker mede een der geschiktste middelen, om
het verstand en oordeel der kinderen op te wakkeren, en te ontwikkelen’ is. Hij zat
daarmee op één lijn met de anonymus die in ‘Het nut van het onderwijs der taalkunde’
uit 1805, de spraakkunst als ‘een gewigtig
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middel tot oefening van het denkvermogen en tot opscherping des verstands’ had
44
gekwalificeerd, zoals Van der Woude heeft geschreven , maar gaat dus niet zover
als Nicolaas Anslijn, die in Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden
(Leiden: D. du Mortier en zn., 1814, p. IV) ‘de redekundige ontleding der voorstellen
[...] het onfeilbaarste middel’ achtte ‘om het taalonderwijs tot eene oefening voor
het verstand te maken’. Het construeren en analyseren van volzinnen acht Van
Moock bij dat ‘taalkundig onderwijs’ zeer van nut.
Van Moocks ‘zamenstellen’ vertoont - oppervlakkig bezien - veel overeenkomst
met wat wij ‘redekundig ontleden’ noemen. Hij behoort ermee tot de eersten die de
aandacht vroegen voor de logische fundering van de delen van de zin, voor de
45
logische analyse, zoals De Jager al in 1842 heeft opgemerkt ; zo stond hij vroeger
nog dan schoolmeester Anslijn aan de wieg van ‘het onheil [...], dat heele generaties
in hun taalonderwijs getroffen heeft’, zoals De Vos de redekundige ontleding heeft
46
aangeduid. Met dat ‘zamenstellen’
‘als onafhankelijk van spraakkundige bepalingen [definities], kan men
vroeg aanvangen, reeds vóór dat de kinderen met de termen en regelen
der spraakkunst bekend zijn; ook is het tot welverstand van deze zeer
nuttig; zij leeren er vele begrippen door, op welke zij in het vervolg de
spraakkundige Terminologie slechts hebben toetepassen.’ (p. 3)
Weiland had in zijn ‘in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche
Republiek’ uitgegeven spraakkunst ‘het onderwerp der rede’, de daaraan
‘toegeschreven werking, of eigenschap’, andere elementen die deze twee delen ‘in
hunne eigenschappen, betrekkingen en omstandigheden’ nader aanduidden, én
47
‘tusschenzinnen’ onderscheiden (p. 314-315). Matthijs Siegenbeek kwam in zijn
anoniem verschenen Syntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal (1810) met
een aanpak die, evenals die van Weiland, gebaseerd was op de Deutsche
Sprachlehre (1781) van Johann Christoph Adelung. Doordat daarbij termen en
begrippen uit de woordsoortenleer (‘zelfstandig naamwoord’, ‘naamval’) worden
gebezigd naast ‘voorwerp’ etc. lijkt hij op twee gedachten te hinken. Voorop staan
de twee voor een volzin noodzakelijke delen: ‘het onderwerp der rede (subject)’ en
het ‘predicaat’ (p. 76-77). Maar ‘de meeste werkwoorden [behoeven] om een
volkomen predicaat uit te maken, een of meerdere woorden bij zich’, waarbij ‘ons’
naamwoordelijk deel van het gezegde (‘een bijvoeglijk naamwoord, of ook een
zelfstandig naamwoord’) ‘achter de werkwoorden zijn,
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worden enz.’ (‘de kinderen worden groot; Pieter is een leerzaam kind’) onder één
noemer is gebracht met ons lijdend en meewerkend voorwerp: ‘Zoo hebben de
bedrijvende werkwoorden noodzakelijk een’ vierden naamval van het voorwerp der
werking, en niet zelden ook een' derden des persoons bij zich, als: de man slaat
den hond; de meester geeft het boek aan Karel (p. 78); andere woorden vormen
‘uitbreiding’ van de genoemde delen:
onderwerp der rede
predicaat

zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord
vierde naamval van het voorwerp van de
werking
derden naamval van de persoon

uitbreiding
Van Moock heeft, beïnvloed door Siegenbeek of rechtstreeks door Adelung, in
zijn Aanleiding vier delen onderscheiden in de ‘zin’ of ‘volzin’. Deze wordt gevormd
door ‘al de woorden te zamen genomen, waardoor men eene gedachte uitdrukt’, te
weten:
- onderwerp of werker: het woord dat de persoon of zaak noemt ‘welke iets
verrigt of doet, waaraan men eene daad of werking toeschrijft, toekent of
ontkent’ (p. 5-6);
- werking: ‘dat gene, wat het onderwerp verrigt, de daad, welke aan hetzelve
toegeschreven of ontkend wordt’ (p. 5);
- voorwerp der werking of uit den volzin: het woord dat de persoon, de zaak of
het voorwerp noemt ‘waarop de werking, welke door het onderwerp wordt
verrigt, overgaat’ of die of dat ‘die handeling of werking ondergaat of lijdt’ (p.
48
6) ;
- bepaling, omschrijving of wijziging van onderwerp, werking of voorwerp, soms
met, soms zonder voorzetsel (p. 7).

Ten aanzien van de eerste drie ‘deelen der volzin’ wordt opgemerkt dat deze elk uit
méér dan één woord kunnen bestaan; uit de voorbeelden blijkt dat hier alleen gedacht
is aan neven- en niet aan onderschikkingen binnen de woordgroep (‘Pieter, Hendrik
en Jan spelen en zingen’; ‘wij hebben boeken, pennen, en papier ontvangen’).
Bijvoeglijke bijzinnen heten, evenals bij (Adelung), Weiland en Siegenbeek, tussenzin.
Maar, plaatste Siegenbeek, gelet op omschrijvingen als ‘een’ vierden naamval van
het voorwerp
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der werking’, elementen uit de woordsoortenleer voorop waarnaast hij oog had voor
de semantische relaties tussen delen van een zin, Van Moocks aandacht lijkt
allereerst naar de laatste uit te gaan. Er is bij Van Moock niet, zoals iets later bij
Anslijn in navolging van opvattingen uit de school van de grammaire générale het
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geval is , sprake van een analyse van het ‘voorstel’ wij hebben boeken, pennen en
papier ontvangen in onderwerp (‘wij’), koppelwoord (‘zijn’), gezegde (‘ontvangende
geweest’) en bepaling(en) (‘boeken, pennen, en papier’), waarvan die met voorzetsel
worden onderscheiden van die zonder prepositie; binnen de laatste categorie neemt
de ‘uitbreiding van het gezegde’ (het voorwerp) een aparte plaats in. Hoe weinig
voor Van Moock dit redekundig ontleden zich nog een plaats binnen de spraakkunst
had verworven, mag blijken uit zijn opmerking dat met het ‘zamenstellen, als
onafhankelijk van spraakkundige bepalingen’ (p. 3) reeds vroeg kan worden
begonnen, en uit de zinsneden ‘dat het onderwerp der rede overeenkomt met het
geen men in de spraakkunst eersten naamval noemt’ (p. 5) en dat ‘het voorwerp
[...] overeenkomt met het geen men in de spraakkunst den vierden naamval zonder
voorzetsel noemt’ (p. 6): ‘onderwerp’ en ‘voorwerp’ lijken met dit ‘in de spraakkunst’
buiten de grammatica te worden gehouden; in dezen stemt hij overigens met Anslijn
overeen, voor wie de redekundige ontleding is ‘de grond’ [basis], waarop ‘de
spraakkunstige verandering der woorden, voornamelijk die der naamwoorden,
gevestigd’ is (p. IV-V). Sprekender nog is bij deze laatste mijns inziens p. 19, aan
het slot van de redekundige ontleding: ‘De woorden, waaruit de voorstellen bestaan,
zijn aan zekere verandering en schikking onderworpen, die deels uit den aard der
zaak afgeleid, deels willekeurig aangenomen zijn. Eene verzameling der regelen,
waarnaar deze verandering en schikking geschiedt, en die bij een volk erkend en
aangenomen zijn, noemt men Spraakkunst, en deze zal het onderwerp der volgende
bladen uitmaken’.
Na de analyse van enkele ‘volzinnen’ bij wijze van voorbeelden te hebben geleverd
komt Van Moock tot een definitie van ‘zamenstellen’: het blijkt niet de analyse maar
50
de (actieve) syntaxis of compositio van semantisch onderling samenhangende
delen door de taalgebruiker te zijn, het ‘faire la construction’ zoals César Chesneau
du Marsais het in Logique et principes de grammaire (1769) had genoemd:
‘Eenen volzin, op de hier boven aangetoonde wijze uit zijne deelen
zamenstellen, heet men eenen volzin construëren, zamenzetten of
zamenvoegen, waar bij men dan het onder-
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werp met deszelfs bepalingen enz. eerst plaatst: vervolgens de werking
met derzelver omschrijvingen, en eindelijk het voorwerp der werking met
deszelfs bepalingen.’ (p. 8)
Heel wat meer bladzijden (36) dan aan het ‘zamenstellen’ (6 p.) heeft Van Moock
besteed aan de traditionele ‘ontbinding of analyse der volzinnen met betrekking tot
de woorden, waaruit zij zamengesteld zijn’, de ‘taalkundige benoeming’, de
woordsoortenleer; dat is overigens ook zo bij Anslijn, bij wie maar 15 procent van
het boek (met vele voorbeelden en opdrachten) aan de redekundige ontleding is
gewijd. In enkele samenspraken tussen een onderwijzer en zijn leerlingen - allen
jongens - vinden we achtereenvolgens: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoord, werkwoord, voornaamwoord, voorzetsel, bijwoord, voegwoord en,
summier, hun al even traditionele ‘accidentia’ of ‘bijzonderheden’; het ontbreken
van telwoord en tussenwerpsel betekent niet dat Van Moock Weilands tiendeling
niet zou hebben erkend.
Veel van wat in dit ‘ontbinden’ ter sprake wordt gebracht, blijkt nagenoeg letterlijk
te zijn overgenomen uit Weilands grammatica, die binnen het onderwijs
voorgeschreven was. Als voorbeeld volgt hier Van Moocks bespreking van de
conjugatio: de indeling van de werkwoorden op grond van hun vormen. Van Moock
heeft drie categorieën onderscheiden: ‘ongelijkvloeijende, gelijkvloeijende en
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onregelmatige’ (p. 29). Deze zijn als volgt omschreven:
Ongelijkvloeijende: ‘zijn die werkwoorden, welke in de vervoeging den wortelklinker
veranderen, en in het verledene deelwoord en met een voorgevoegd ge hebben,
zoo als: spreken, sprak, gesproken, zingen, zong, gezongen; vinden, vond,
gevonden’. (p. 29)
Gelijkvloeijende: ‘zijn zulke, welke in de vervoeging den wortelklinker behouden,
en in den onvolmaakt verledenen tijd op de of te, en in het verledene deelwoord op
d of t uitgaan, en een voorgevoegd ge hebben; als eeren, eerde, geëerd; blaffen,
blafte, geblaft; matigen, matigde, gematigd’. (p. 29)
Onregelmatige: ‘zijn die, welke in een of ander opzigt van den gewonen regel van
vervoeging afwijken, en wel bijzonder, die in de onbepaalde wijs niet op en maar
op n uitgaan; of die noch in de onbepaalde wijs, noch in het verledene deelwoord
en, maar n hebben’, zoals ‘Doen, deed, gedaan; zien, zag, gezien; slaan, sloeg,
geslagen; gaan, ging, gegaan’. (p. 19-20)
Weiland heeft op p. 122-129 dezelfde drie ‘rangen’ in dezelfde volgorde geboden
met nagenoeg gelijke omschrijvingen en voor een deel dezelfde voorbeelden. Van
Moocks Aanleiding moet, wat de woordbenoeming aan-
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gaat - veruit het grootste deel dus van het boekje -, als een ‘Weiland-in-hoofdzaken’
worden beschouwd. Opmerkelijk is dat de auteur de door Siegenbeek geboden
redekundige ontleding in een variant heeft overgenomen. De recensent in de
Vaderlandsche letteroefeningen van 1813 (p. 559) is dit niet opgevallen: de
opmerking ‘Het woord constructie wordt dus hier meer van enkele woorden [...]
gebruikt’ verraadt zelfs dat de criticus niet heeft gezien waar het eerste gedeelte
van de Aanleiding over handelde.
In de ‘Voorrede’ tot zijn Aanleiding kondigde Van Moock de spoedige verschijning
aan van een boekje met ‘eene opklimmende reeks van fautive of gebrekkige
opstellen, tegen de regelen der spraakkunst van den Heer Weiland en de spelling
van den Heer Siegenbeek, welke men den leerlingen ter correctie, constructie, en
analysis (verbetering, zamenstelling, en ontleding) kunne voorleggen’. Bedoeld is
Verzameling van opstellen ter verbetering van de daarin voorkomende spel- en
taalfouten, voor kinderen, dat eveneens in 1811 bij Thieme uitkwam en in 1837 zijn
zesde druk heeft beleefd. Deze kakografie paste goed in de leermiddelen die men
aan het begin van de negentiende eeuw nodig achtte binnen het onderwijs, maar
biedt weinig interessants. Het nut van dit onderdeel van het taalonderwijs stond
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enigszins ter discussie en daarom zal Van Moock de tegenstanders ervan de mond
hebben willen snoeren met het argument van de ervaring:
‘Dat het verbeteren van gebrekkige opstellen een zeer krachtig middel
is, om de kinderen de Taal zuiver te leeren schrijven, en de hun geleerde
Taal- en Spelregelen te doen toepassen, is aan mij en andere
onderwijzers, door eene veeljarige ondervinding, gebleken.’
Dat het boekje met name ook bedoeld is om goed te leren spellen, of liever: om
spelfouten bij de leerlingen te ontdekken, blijkt uit het vervolg:
‘Het vervaardigen van zoodanige opstellen tot bijzonder gebruik wegens
het herhaalde overschrijven is lastig, en bij het dicteren blijven vele fouten,
die alleen door het gezigt, en niet door het gehoor zijn te ontdekken - dit
geldt voornamelijk fouten tegen de spelling en sluiting der werkwoorden
- onopgemerkt.’
Van de honderd instructieve en vormende opstellen die Van Moock de Nederlandse
jeugd ter correctie aangeboden en ongetwijfeld zijn eigen leerlingen heeft voorgelegd,
luidt het laatste:
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‘Een braaf kind denkt, behalven mijne ouders verwagten insgelijks mijnen
leermeesters liefde en gehoorzaamheid van mij, want zij beminnen mijn
ook, en zorgen voor mijnen welvaart. Ik zou dierhalven eenen zeer
ondankbaar hart toonen, wanneer ik hen mijne wederkeerigen liefde
ontzeggen, of hen door ongehoorzaamheid kommer en verdriet aandoen
wilde. Ja, ik zou mij door zulk een gedrag zelfs het grootsten nadeel
bewerken, want, indien ik den toegenegenheid mijner leermeesters
verbeur, zullen zij mij ook niet zo ijverig en getrouw onderweizen, en haar
onderwijs, het geen mij anders zo aangenaam en nuttig ware, zou mijn
verdriete, en hatelijk wonde. Ik zal dus mijne leermeesters gaarn en
vrijwillig gehoorzame, opdat ik ook van hun gepreeze en bemint worde’
Niet alleen vanwege de taalkundige moeilijkheidsgraad zal menig negentiende-eeuws
kind het kleine boek met tranen in de ogen hebben toegeslagen.

3. Slot
Er blijken nogal wat verschillen te bestaan tussen de romanfiguur Van Moock en
de werkelijke kostschoolhouder en auteur uit Delft, tussen diens hartelijke en
extroverte vrouw uit De zwarte met het witte hart en de realiteit van haar absentie
in 1837. De ‘magere man’ met zijn ‘lang, benig gezicht met grote ogen’ uit de roman
(p. 91), de burgerlijke, lijvige en over weinig elegantie beschikkende Henriëtte van
Moock zijn dan ook niet meer of minder dan romanpersonages. Een betrouwbaarder
beeld van de werkelijke Van Moock levert Wijnbeek ons met de traditionele en ‘grijze
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van Moock’ , die het beste aan zijn leerlingen schenkt dat hij kan geven: vaderlijke
genegenheid, godsdienstigheid en goed onderwijs. Diezelfde Van Moock blijkt,
evenals zijn Leidse collega en voorganger Van Bemmelen en Dordtse tijdgenoot
Van der Pijl, ook een verdienstelijk auteur te zijn geweest van boeken op het gebied
van de talenstudie. Daarvan moeten vooral het Frans-Nederlandse en
Nederlands-Franse woordenboek worden genoemd, en de Aanleiding tot het
zamenstellen en ontbinden van volzinnen, gemeenlijk bekend onder den naam van
construeren en analyseren. Met name het laatste boekje laat zien dat nieuwe
ontwikkelingen in de taalkunde Van Moock niet waren ontgaan.
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Publicaties van Moock

1. A.C. Meineke, Oefeningen voor de jeugd, om het Fransch te leeren schrijven.
Uit het Hoogduitsch van Albert Christiaan Meineke. Door J. van Bemmelen
[...]. Vermeerderd, verbeterd, en aan het hoofd der opstellen met de daarbij
2

o

behoorende taalregels voorzien. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1810 [8 ; 4+276
pp.]. 15 stuivers.
2. Méthode familière, pour ceux qui commencent à s'exercer dans la langue
française, composé par Pierre Marin. Corrigée et considérablement augmentee
3
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o

[sic] par S.J.M. van Moock. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1811 [8 ; 4 225 pp.],
4

6

8

o

1828; Deventer: A.J. van den Sigtenhorst, 1853, 1863 [8 ; 2+162 pp.]. 8 st.
3. Aanleiding tot het zamenstellen en ontbinden van volzinnen, gemeenlijk bekend
onder den naam van construeren en analyseren. Zutphen: H.C.A. Thieme,
o

1811 [8 ; 42 pp. +6 pp. fondslijst Thieme]. 3 st.
4. Verzameling van opstellen ter verbetering van de daarin voorkomende spelo

5.
6.

7.

8a.

8b.

9.

en taalfouten, voor kinderen. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1811 [8 ; 48 pp.], 1816
o
5
o
6
o
[8 ; 48 pp.]; Nijmegen: J.F. Thieme, 1832 [8 ; 48 pp.], 1837 [8 ; 48 pp.]. 3 st.
Thêmes pour ceux qui commencent à traduire du français et hollandais.
Zutphen: H.C.A. Thieme, 1812. 6 st.
J.C. Wiedeman, Fransch leesboek voor hen, die reeds eenige vorderingen in
het Fransch gemaakt hebben, en deze taal zuiver begeeren te leeren spreken
en schrijven. Overgezien, en voorzien met een woordenboek, waarin men de
moeijelijkste, in dit werkje voorkomende, woorden, vinden kan. Zutphen: H.C.A.
o
Thieme, 1812. [8 ; 216 pp.]. 15 st.
Chronologische tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen uit de
Nederlandsche geschiedenis van het jaar 100, voor de geboorte onzes Heeren
Jezus Christus, tot op onzen tijd. Delft: P. de Groot, 1817. Amsterdam: S. de
3
Gebber, 1847. [1 plano]. 8 st.
Nouveau dictionnaire Français-Hollandais, et Hollandais-Français. Nieuw
Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch woordenboek. I. Deel.
Fransch-Nederduitsch [2 bdn.: A-L, M-Z]. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1824 [gr.
o
8 ; band 1: 20+682 pp. +fondslijst Thieme; band 2: 8+707 pp. +1 p. fondslijst
Thieme].
Nieuw Fransch-Nederduitsch en Nederduitsch-Fransch woordenboek. II. Deel.
Nederduitsch-Fransch. [2 bnd: A-N, O-Z]. Arnhem: C.A. Thieme, 1833-1846
o
en (met ander titelblad) Gouda: G.B. van Goor, 1833-1846 [gr. 8 ; band 1:
8+734 pp.; band 2: 4+766 pp.]. Bij voorintekening: fl. 10,90, buiten intekening:
fl. 13,00.
J. Sutherland, Kurze Beschreibung verschiedener merkwürdige Völkerschaften
in den fünf Welttheilen, nebst kurze alphabetische Auszüge der Fabellehre: in
Aufgaben eingetheilt, damit
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man sich in vier Sprachen üben kan. Verbessert durch S.J.M. van Moock. Delft:
wed. J. Allart, 1828. fl. 1,50.

Eindnoten:
* Onder dankzegging aan J. Noordegraaf (Alphen aan den Rijn) voor zijn kritische opmerkingen
bij een eerdere versie van dit artikel, R. van de Schoor (Nijmegen) die enig bibliografisch
onderzoek verrichtte, en F. Wilhelm (Nijmegen) die me kopieën van recenties van het werk van
Van Moock heeft bezorgd.
1 Ik verwijs in deze bijdrage naar de vijfde druk (Vianen 1997).
2 Henricus Wijnbeek (Leiden, 15 november 1772 - 's-Gravenhage, 11 december 1866) was niet
de eerste de beste. Hij gaf aanvankelijk onderwijs op het instituut van A. van Bemmelen in
Leiden. In 1808, kort nadat Wijnbeek zijn Leidse rechtenstudie had afgesloten, nam Rutger Jan
Schimmelpenninck hem aan als huisonderwijzer voor zijn zoon Gerrit. Na vanaf januari 1814
directeur te zijn geweest van de Nederlandsche Staatscourant werd hij in 1816 tot commissaris,
en in 1818 tot inspecteur van de Latijnse scholen in Noordelijk Nederland benoemd. Van 1832
tot 1850 was hij daarnaast hoofdinspecteur van het lager en middelbaar onderwijs. Hij was van
1836 tot 1859 redacteur van Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding.
Het geciteerde in: R. Reinsma, ‘Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noorden
Zuid-Holland’, in Zuid-Hollandse studiën 11 (1965), p. 7-157, i.c. p. 130-131.
3 Jhr. mr. J.W. van Vredenburch kwam zijn verplichtingen niet na, en Wijnbeek achtte dit
schooldistrict het slechtste van de provincie, onder andere ten gevolge daarvan. Op p. 94 van
de

4
5

6

7
8

9

Reinsma's artikel: ‘Wat den schoolopziener van het 9 district, den Heer Vredenburch aangaat,
wenschelijk ware het, dat ZijnEd. konde bewogen worden om eervol ontslag te vragen’.
Voor de gegevens uit Wesel dank ik hier dr. Martin Roelen van het Weseler Stadtarchiv van
harte, die me op 7 juni 2002 per e-mail een groot aantal gegevens deed toekomen.
Arnold van Moock (Wesel, 12 april 1733 - Wesel, 21 juni 1803) was een zoon van Johann van
Moock en Elisabeth Haris; we mogen aannemen dat de familie van vaderszijde haar wortels
had liggen in het hemelsbreed nauwelijks vijftig kilometer verderop gelegen Noord-Limburgse
Mook. Uit zijn huwelijk met Anna Elisabeth Voss († Wesel, 4 augustus 1775) werden, behalve
Simon J.M., geboren: Christina Elisabeth (1 januari 1764), Catharina Helena (13 oktober 1765;
zij huwde 17 oktober 1807 in Delft Johan Conrad Theodor Vigelius en stierf er 8 april 1826),
Anna Sophia (20 juli 1768 - Delft, 19 juni 1841), Johanna Margaretha (16 mei 1774). Uit zijn
tweede huwelijk, met Cornelia Noordyck, zijn vier kinderen bekend: Clara Cornelia (18 juni 1782),
Anna Elisabeth Aletta (18 februari 1784), Leonhard Simon Adrian (4 maart 1786) en Lydia Maria
Cornelia (16 juni 1789).
De Weselse magistraat nam op 15 december 1768 een bepaling over van het Kleefse
gebiedsbestuur, waartoe Wesel behoorde, dat kinderen Duits én Nederlands moesten leren
lezen. Zie: A. Kleine, Jahres-Bericht über das Schuljahr 1899-1900. Wesel: Carl Kühler, 1900,
p. 6. Onderwijzers werden vóór hun aanstelling onder andere getoetst op hun kennis van het
Nederlands.
In de Haagse registers van ingekomen vreemdelingen is voor 1796 een Matthias van Moock uit
Wesel aangetekend.
De DTB van Den Haag vermelden voor 23 mei 1802: ‘Simon Jean Matthieu van Mook geb. te
Wezel, onlangs gewoond hebbende alh[ier], met Henrietta Koch, geb[oren] en beide wonende
te Cleve’. In de marge: ‘bij attestatie van Cleeve’. In het Stadtarchiv van Kleef is geen akte van
ondertrouw aanwezig (e-mail drs. B. Thissen (Stadtarchiv Kleve) d.d. 1 juli 2002).
Onderzoek op het Stadtarchiv te Kleef bracht de doopdatum aan het licht, die mogelijk enkele
dagen verschilt van de geboortedatum. Waarschijnlijk was zij het eerste kind van het echtpaar,
dat verder nog in de doopboeken van de gereformeerde gemeenschap in Kleef vermeld staat
als ouders van: 2. Friederica Elisabetha Louisa (24 december 1774), die op 30 november 1806
in Delft trouwde met Jan de Kleyn uit Rotterdam, 3. Johanna Sybilla Geertruida (26 februari
1778), 4. Johann Peter Conrad (8 juni 1780), 5. Johan Carl (9 januari 1783), 6. Johann Ludwich
(27 september 1787). Duidelijk is dat deze gegevens niet volledig zijn: uit de Delftse doopakten
van de kinderen Van Moock blijkt dat er ook een Maria Catharina Koch was, én volgens de
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Kleefse Einwohnerlisten 1791/1792 (Stadtarchiv A VIII 9) woonde Johann Koch in het kadastrale
pand 478 met echtgenote, 2 zonen en 1 dochter jonger dan 10 jaar, en 2 zonen en 2 dochters
ouder dan 10 jaar.
10 1. Arnoldus Lodewijk, gedoopt 10 april 1803. Volgens de Klapper vertrokken lidmaten ging hij
6 augustus 1820 naar Amsterdam; 2. Cornelia Maria Christina, gedoopt 28 oktober 1804, gehuwd
10 november 1826 te Delft met Cornelis Oversluis uit Goes; 3. Frederica Elisabetha Louiza,
gedoopt 30 november 1806, overleden te Delft 3 januari 1866; 4. Antonius Wilhelmus, geboren
3 en gedoopt 25 september 1808. Hij trouwde op 9 september 1846 te Coevorden met Johanna
Alberdina van Tarel (Coevorden, 20 april 1821 - Coevorden, 5 november 1904), en overleed er
28 maart 1886. Hij zal de zoon zijn ‘die uithuizig voor dominee studeerde’ (Japin, De zwarte met
het witte hart, p. 94), hoewel hij op 16 september 1826 al in Utrecht als student in de theologie
werd ingeschreven (Album studiosorum academiae Rheno-Trajectinae
MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI. Utrecht 1886, p. 264). Zijn eerste standplaats werd, op 3 juli 1842,
Coevorden; auteur van Het dankbaar gedenken aan des Heeren uitredding uit den bangen nood
[...]. Koevorden: D.H. van der Scheer, 1850, negatief beoordeeld in De recensent, ook der
recensenten (1850), dl. I, p. 371-374, waarin onder andere de slechte beheersing van het
Nederlands aan de kaak wordt gesteld: ‘Doch nog minder verschoonlijk is, dat, bij zoveel smaak
voor de hooge poëzij, de gewijde Redenaar zovele bokken tegen de Hollandsche taal en stijl
maakt’; 5. Catharina Geertruida, geboren 11 en gedoopt 24 maart 1811, gehuwd 7 oktober 1841
met geneesheer Hubert Marinus de Witt Hamer uit Goes, die in Delft zijn beroep zou gaan
uitoefenen, en overleden te Delft op 5 januari 1854; 6. Henriëtta Albertina Johanna, geboren 21
april 1813, te Delft overleden op 26 maart 1881; 7. Sophia Wilhelmina Johanna, geboren 26
maart 1817 en 17 september 1837 in Delft overleden.
11 Vgl. GA Delft, toeg. 11 inv. nr. 389, fol. 78: ‘Simon Joannis Mattheus van Moock consent verleent
om alhier een kostschool te mogen houden’.
12 Op het titelblad van enkele van zijn boeken noemt Van Moock zich, behalve kostschoolhouder,
ook ‘translateur’. Die stedelijke functie zal een bijverdienste hebben opgeleverd van de kant van
particulieren en van de stad, met name bij de rechtbank waar hij als tolk zal hebben gefungeerd
en als vertaler van stukken.
13 Vgl. Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Delft 1984, dl. I, p. 185. In het GA
Delft vond ik in toeg. 106, inv. nr. 13 voor 1826 14 kostschool- en 22 dagleerlingen vermeld,
voor 1828 alleen 14 kostschoolleerlingen. Dáár ook worden we geïnformeerd dat Van Moock
‘geene rang’ als onderwijzer had, toen werd bijgestaan door Johannes Petrus van der Schaft
(die in 1833 ‘eene school voor het middelbaar onderwijs voor jongens’ vanaf 12 jaar mocht
openen) en van 1835-1848 door George Sutherland (* 1811), bevoegd voor wiskunde, Engels
en Frans (zijn verzoek om een kostschool te mogen oprichten werd 13 oktober 1848 door het
stadsbestuur afgewezen; wilde hij misschien de school van de doodzieke Van Moock
overnemen?).
14 De mevrouw Van Moock uit het boek (‘Zijn vrouw’, p. 91) zou uiteraard een tweede echtgenote
van Simon van Moock kunnen zijn, hoewel het Delfts gemeentearchief geen gegevens omtrent
een tweede huwelijk aanreikt. De naamsovereenkomst bij de doop doet vermoeden dat men
hier op een historische onjuistheid, een stukje fictionaliteit stuit.
15 Naast onderwijsboekjes op allerlei gebied verschenen van zijn hand Handleiding tot de
theoretische beoefening van den Nederlandschen prozastijl (Haarlem: erven F. Bohn, 1848),
Wegwijzer bij de zinsontleding (Delft: H. Koster, 1852-1854), Beknopt leerboek voor het
aanvankelijk onderwijs in de moedertaal (Delft: H. Koster, 1853-1855), Handleiding voor de
practische oefeningen in de zinsontleding naar de tweede, verbeterde en vermeerderde uitgaaf
van het werk van den hoogleeraar T. Roorda Over de deelen der rede en de rede-ontleding
(Delft: H. Koster, 1856). Zie L. van Driel, De zin van de vorm. Roorda's logische analyse en de
algemene grammatica. Amsterdam 1988, p. 193-203.
16 Het voortbestaan van de kostschool kwam uitgebreid ter sprake in de Delftse schoolcommissie
vanaf januari 1849 (GA Delft toeg. 106, inv. nr. 2). Vgl. 12 januari 1848: ‘De Heer de Groot,
bijzonder Commissaris der school van den Heer van Moock, brengt in deliberatie, of de school
voor vervallen [beëindigd] behoort te worden gehouden, dan wel of dezelve behoort te worden
vervult; waarop, na gewenschte consideratien, is goedgevonden, Burgemeester en Wethouders
van het overlijden kennis te geven en daarbij voortestellen [...] de inrigting van den Heer van
Moock te behouden en dezelve alzoo vacant te stellen, met verdere kennisgeving, dat in de
waarneming der school wordt voorzien door den Heer Sutherland, Secondant bij genoemde
inrigting.’
17 Ze zijn alle vermeld in L.G. Saalmink, Nederlandse bibliografie 1801-1832. Houten 1993 (3 dln.),
waar ze zijn ontleend aan de onderscheiden afleveringen van de Naamlijst van Nederduitsche
boeken (vanaf dl. 5 (1809-1813): Naamlijst van uitgekomen boeken, kaarten, prentwerken enz.)
van Antony Bernard Saakes. Amsterdam: A.B. Saakes, 1794-1819; Den Haag: S. de Visser,
1820-1824; Amsterdam: C.L. Schleyer, 1825-1855). Enkele daar genoemde boeken van Van
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Moock zijn, via Picarta, in de grote Nederlandse bibliotheken noch in de bibliotheek van het
Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam te vinden.
Een G. Sutherland was als secondant aan Van Moocks kostschool verbonden (noot 13). In de
autobiografie van Willem van den Hull (zie noot 34) wordt gesproken ‘van een Schot, Sutherland
genaamd’, die in Groningen Engelse les gaf. Al in 1701 werd te Leiden ‘Jacobus Sutherland
Scotus’ als student ingeschreven. De naam komt dus al ruim een eeuw in Nederland voor. Is
misschien de Sutherland bedoeld wiens Reise durch die Straße von Gibraltar nach Konstantinopel,
nebst den vornehmsten Begebenheiten in die Kriege der Oestreicher und Russen mit den Türken
bis zu Anfang des Jahres 1789 in Lübeck in 1790 is verschenen (een vertaling uit het Engels)?
Zie W.F. Kalkwiek, Groeien in de tijd. 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf
Thieme. Zutphen 1992. H.C.A. Thieme (Wesel, 1770 - Zutphen, 9 juni 1826) solliciteerde in 1788
naar de functie van leider van de drukkerij bij de Zutphense boekhandelaar en uitgever Albertus
van Eldik, door wie hij aangenomen werd. In 1792 heeft hij in feite, in 1795 formeel het bedrijf
van Van Eldik overgenomen, die inmiddels zijn schoonvader was geworden. De inlichting
betreffende de straat waar de Thiemes in Wesel woonden, ontving ik van dr. Martin Roelen van
het Weseler Stadtarchiv (e-mail 20 juni 2002).
Hij was in Delft gedoopt op 25 oktober 1757 en overleden te Leiden 31 januari 1808. Zie E.P.
de Booy, ‘Het onderwijs in Delft’, in De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1667 tot 1813.
Delft 1982, p. 82-87. Zie ook Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het
schoolwezen in het Bataafsche Gemeenebest 9 (1809), p. 16-22.
In jrg. 1811, p. 172-173, een bespreking van één alinea met onder andere: ‘In handen van eenen
kundigen Onderwijzer, zal het Werkje, ter bereiking van deszelfs oogmerk, voortreffelijk kunnen
dienen.’
P. 1: ‘Hier bij zoude men nog kunnen voegen [...] de telwoorden die noms substantifs of noms
adjectifs zijn.’
Zie onder andere E. Stengel, Chronologisches Verzeignis französischer Grammatiken vom Ende
des 14. bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts nebst Angabe der bisher ermittelten Fundorte
derselben. Neu herausgegeben mit einem Anhang von Hans-Josef Niederehe. Amsterdam 1976,
en A. Chervel, Les grammariens françaises, 1800-1914. Répertoire chronologique. Parijs 1982.
De eerste druk van dit werk van Pierre Marin (La Ferté-sous-Jouarre, 1667/1668 - Amsterdam,
(begr.) 22 december 1718) was verschenen in 1698 te Amsterdam voor de erven weduwe De
Groot. Na vele herdrukken gedurende de achttiende eeuw onder de naam Marin bezorgden
Johannes van Bemmelen er (zeker) 6, Rudolph van der Pijl 1, Van Moock, J.J.V.A. 1 en H.
Scheerder 7 heruitgaven van. Zie P. Loonen, ‘ ‘Is die P. Marin onsterfelijk?’ Het sukses van een
vergeten taalmeester’, in Meesterwerk, afl. 8 (1997), p. 14-21; id., ‘Marin als maat voor de Franse
les: een verkenning’, in Meesterwerk, afl. 10 (1997), p. 23-28. Willem van den Hull spreekt in
zijn door R. Padmos uitgegeven Autobiografie (1778-1854) (Hilversum 1996, p. 142) van ‘[...]
den toen [1788] algemeen gebruikte, misschien vijftig maal herdrukten, Kleinen Marin’.
Vgl. Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsche
Gemeenebest 9 (1809), p. 20: ‘Ook heeft men nog aan hem te danken eene uitmuntend
verbeterde uitgave van de bekende Méthode familière van Marin, waardoor dit boek geheel van
aard en aanleg is veranderd, en, uit een naauwelijks noemenswaardig, een zeer geschikt leerboek
is geworden.’
Zie F. Wilhelm, ‘ ‘... eene meer dan gewoone kunde en bedrevenheid...’ Een schets van het
leven en werk van Rudolph van der Pijl (1790-1828)’, in Meesterwerk, 17 (2000), p. 2-14.
‘Er wordt hier, gelijk in meer schriften van dien aard, veel plaats weggenomen door de woorden
tweemaal, eerst in het opstel en dan onder hetzelve in de woordenlijstjes, te plaatsen, hetwelk
even voegzaam met bloote nommers, en de daaraan beantwoordende Hollandsche woorden,
had kunnen geschieden.’
Zie Verzameling van opstellen, p. 3: ‘Mogt dit werkje de goedkeuring van deskundigen verdragen,
dan zal het wel haast van een diergelijk in het Fransch gevolgd worden.’
Van Moock heeft waarschijnlijk gebruik gemaakt van de tweede druk van 1805 die, in tegenstelling
tot de eerste, de naam Wiedemann op het titelblad voert. Twee exemplaren van de Nederlandse
tekst zijn aanwezig in de UBA (1180 G 18; 670 C 40) (nog niet in Picarta).
‘Echter moest men zulke grove misvattingen, als op bl. 148, waar gezegd wordt, ‘dat Jan van
Beijeren, Graaf van Holland, het Noordergedeelte diens Graafschaps, thans Noord-Holland
genoemd, veroverd, en met zijne Staten vereenigd had, en wel NB. in 1313,’ - in een leesboek
voor de jeugd, waarbij alle verkeerde daadzaken blijven hechten, vermijd hebben. Op bl. 161
zet zich een scheepskapitein, om avonturen te vertellen, te Lissabon in het hoekje van den
haard. Het is bekend, dat de Portugezen nooit stoken, maar bij sterke koude slechts een' vuurpot
in 't vertrek zetten, en zich in hunne mantels wikkelen.’
Op die ‘wetenschappen’ wordt ook in de bronnen vaak gewezen, bijvoorbeeld in het woordenboek
van Morin, ‘Préface’, p. XV: ‘J'y ai donc renfermé un très-grand nombre des termes propres des
sciences et des arts. La Médicine, la Physique, les Mathématiques, l'Histoire naturelle, les
Belles-Lettres, &c. en ont fourni la plus grande partie. On trouvera dans ce Dictionnaire les
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nouveaux mots tirés du grec, comme Télegraphe, Sténographie [...], les principaux termes de
la nouvelle nomenclature de chimie [...].’
Vgl. ‘Avertissement des éditeurs’ in het hieronder vermelde Dictionnaire universel etc.: ‘Pour ne
rien changer au plan adopté par M. Gattel, nous avons conservé à la fin du second volume le
Vocabulaire des mots introduits dans la Langue depuis la Révolution françoise, et nous l'avons
augmenté de tous ceux qui doivent leur naissance aux derniers évènemens politiques.’
In enkele van de genoemde woordenboeken gebeurt hetzelfde, bijvoorbeeld in dat van Mozin,
‘Préface’ p. IV: ‘Le dict. de l'Académie, Lavaux, Gattel, Boiste, Ferraud, Trévoux, et
particulièrement l'Encyclopédie, outre les dictionnaires nombreux qui ont paru depuis 20 ans
sur tant de branches ou sciences particulières, ont été consultés et ont fourni des matériaux
analogues, et Guizot les synonymes.’ In Gattels Dictionnaire universel wordt in de ‘Préface’, p.
XI-XXXI uitvoerig gesproken over de gebruikte voorgangers.
Willem van den Hull, Autobiografie (1778-1854). Hilversum 1996, p. 524.
Bedoeld is het Handwoordenboek der Grieksche taal, volgens etymologische orde, ten dienste
der scholen. Zutphen: H.C.A. Thieme, 1822, van Jan Theodorus Bergman.
De Harderwijkse rector Hendrik Frieseman stelde het Nieuw Nederduitsch-Latijnsch woordenboek
(Zutphen: H.C.A. Thieme, 1810) samen.
Bedoeld zal zijn het Nieuw Hollandsch-Hoogduitsch hand-woordenboek, in 1809 voor H.C.A.
Thieme te Zutphen en J. Allart te Amsterdam anoniem verschenen, het enige Nederlands-Duitse
woordenboek dat in die jaren bij Thieme werd uitgegeven. Van de hand van J.P. Jungst was in
1806 bij Thieme in Zutphen wel verschenen het Lexicon latino-belgicum ex maiori Schelleriano
aliisque contractum in usum studiosae iuventutis. Met de drie genoemde woordenboeken wordt
geadverteerd op de achterzijde van de kaft van Van Moocks Oefeningen uit 1810 en Aanleiding
van 1811.
Bijna steeds is het deel Nederlands-Frans in twee banden. Het Legermuseum te Delft beschikt
over een editie in drie banden, die hebben behoord aan het ‘Departement van den Grootmeester
der Artillerie’: hierin dragen de stukken II.I (A-G) op het titelblad het jaartal 1833, stuk II.II (H-N)
1836, stuk II.III (O-R) 1838, stuk II.IV (S-U) 1841; andere titelbladen ontbreken. In een ander daar
aanwezig exemplaar bevat stuk II.V (U-Z) op het titelblad het jaartal 1846. Zowel het
r-v

Frans-Nederlandse als het Nederlands-Franse deel bevat de tekst (p. *1 ): ‘Aan den hoogedelen
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gestrengen heer M . D.J. van Ewyck, administrateur voor het onderwijs, de kunsten en
wetenschappen, in Nederland, wordt dit woordenboek, met de meeste hoogachting opgedragen
door den schrijver en uitgever, S.J.M. van Moock en H.C.A. Thieme’. Bedoeld is de topambtenaar
Daniël Jacob van Ewijck van Oostbroek en De Bilt (1786-1838), die zich onder andere heeft
ingespannen voor het wis-, natuur- en scheikundig onderwijs en tal van hoge functies heeft
uitgeoefend.
Campagne was een schoonzoon van H.C.A. Thieme en dus een zwager van diens Zutphense
opvolger.
Zie P.G.J. van Sterkenburg, Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers. Utrecht-Antwerpen 1983,
p. 17-23.
Zie M. Mooijaart, ‘De woordenboeken in het Woordenboek’, in: F. Heyvaert e.a. (red.), Het
grootste woordenboek ter wereld. Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (WNT). Den Haag 1998, p. 259-279, inz. p. 271.
Zie E. Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers (1802-1869)’, in: Nicoline van der Sijs (red.),
Woordenboeken en hun makers. Den Haag [z.j.], p. 104-112, inz. p. 110.
‘gemeenlijk bekend’ wijst erop dat het een min of meer vertrouwde aanpak en terminologie was.
J. Noordegraaf wees me erop dat K. van der Palm in Verhandelingen van het Zeeuwsch
Genootschap (1782), p. 249-250, heeft opgemerkt: ‘dus legt men eenen vasten grond om tot
de Constructie ofte Samenvoeging der woorden en der reden over te gaan’.
Overigens achtte deze anonymus ‘[h]et onderwijs in de Nederduitsche taal op de lagere scholen
[...] een der werkzaamste middelen ter bevordering van kennis en algemeene beschaving’.
Anslijn is explicieter dan zijn voorgangers doordat hij stelt dat het taalonderwijs de leerling ertoe
kan zetten ‘zijne gedachten en die van anderen behoorlijk te ontleden’, waardoor deze ‘op den
gang [de ontwikkeling] der denkbeelden opmerkzaam gemaakt’ wordt. Zie ook P. van der Woude,
‘Meester Anslijn leert ontleden. Iets over N. Anslijn Nzn. en zijn taalonderwijs’, in: L. van Driel
en J. Noordegraaf (red.), Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde.
Kloosterzande 1982, p. 146-156. Van der Woudes doctoraalscriptie ‘Rondom Anslijns
Nederduitsche Spraakkunst’ (VU Amsterdam 1973) heb ik niet onder ogen gehad.
A. de Jager, ‘Iets over het redekundig ontleden’, in De unie, dl. I, 2de stuk (1842), p. 136-151.
Van Moock noteert aan het slot van de bespreking van het ‘zamenstellen’: ‘Van eene logische
constructie zullen wij nu niet spreken’.
Hendrik J. de Vos, Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Een historisch-kritisch overzicht
van de methoden bij de studie van de moedertaal in het Middelbaar Onderwijs sedert het begin
e

van de 19 eeuw. Turnhout 1939, p. 67.
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47 Overigens heeft Weiland binnen de woordsoortenleer, bij de bespreking van de naamvallen,
opgemerkt: ‘De handelingen eens redelijken wezens hebben niet alleen een voorwerp, waartoe
zij overgaan, maar ook een einde, waartoe zij geschieden. Zoo zegt men, bij voorbeeld, ik snijd
mij vleesch; terwijl ik het handelende wezen, snijd de handeling, vleesch het voorwerp, en mij
het doel der handeling is.’
48 WNT XXII2, 1011 vermeldt dat de term voorwerp in deze taalkundige betekenis eerst ‘Sedert de
2de helft van de 19de e.’ zou voorkomen en biedt een citaat uit 1860 als oudste vindplaats!
49 Vgl. J. Noordegraaf, Norm, geest en geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende
eeuw. Dordrecht 1985, p. 19-28. In dit boek ook uitvoerig de relatie tussen het werk van Weiland
en Siegenbeek en dat van Adelung op p. 173-237.
50 Weiland had in zijn Nederduitsche spraakkunst (Amsterdam: J. Allart, 1805 etc.), Nederduitsche
spraakkunst ten dienste der scholen (Amsterdam: J. Allart, 1805 etc.), en Beginselen der
Nederduitsche spraakkunst (Amsterdam: J. Allart, 1805 etc.) syntaxis met ‘woordvoeging’
vertaald, evenals Siegenbeek in zijn Syntaxis, of woordvoeging der Nederduitsche taal (Leiden:
D. du Mortier, Deventer: J.H. de Lange, Groningen: J. Oomkens, 1810), bij wie het derde
hoofdstuk de titel draagt ‘Over het zamenstel en de onderscheidene soorten van volzinnen’.
Voor de toeschrijving van Syntaxis etc. aan Siegenbeek, zie J. Noordegraaf, Norm, geest en
geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de negentiende eeuw. Dordrecht 1985, p. 227-230.
51 De terminologie is in Arnold Moonens Nederduitsche spraekkunst (Amsterdam: F. Halma, 1706)
ontleend aan de Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache van Justus Georg Schottel
(Braunsweig: Chr. F. Zilligern, 1663) en vervolgens gedurende de achttiende eeuw veel gebezigd.
52 Vgl. het door Josué Teissèdre l'Ange tot Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs
voor ouders, leermeesters en opvoeders (Haarlem: F. Bohm, 1799-1810) vertaalde werk van
August Hermann Niemeyer, Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts für Eltern, Hauslehrer
und Schulmänner (1796), waarin het de laatste plaats inneemt onder de 21 oefeningen van het
verstand waarmee men zich taalvaardigheden eigen moest maken.
53 Vgl. ook de schriftelijke mededeling d.d. 22 december 1848 van de kinderen van het overlijden
B

van hun vader aan de Delftse schoolcommissie (GA Delft, toeg. 106, ing. nr. 8 235 ): ‘Dat het
afsterven van den zijne kinderen zoo waarden en geliefden grijsaard smartelijk treft, zal [...].’
54 De hierna volgende beschrijving is gebaseerd op autopsie. Mijn collega R. van de Schoor leverde
me informatie met betrekking tot 7. Van nummer 9 werd geen exemplaar aangetroffen. De
opgegeven prijzen zijn ontleend aan het eerder genoemde boek van Saalmink.
55 Titel ontleend aan de enige druk waarvan een exemplaar bekend is, die van 1863.
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Net echt, lijkt het
Het begin van onze kijkcultuur?
door P.W.J.L. Gerretsen
In ‘Barbertje's portret’, een van zijn Falklandjes, spreekt uit Barbertjes bewonderende
reactie op het portretfotootje de fascinatie die de fotografie omstreeks 1900 nog had
voor de minderbedeelden. ‘ ‘Sprèkend, sprèkend,’ zei Aag [...]. ‘Precies 't gezicht
van moeder. Zie je de ooge, Piet? 't Geeft me wonder, dat ze iemand zoo kenne
1
treffe, hè?’ ’ Het is de stereotiepe reactie uit de jaren veertig van de negentiende
eeuw, toen Daguerre de westerse wereld veroverde. Bij het zien van zulke
levensechte beelden was men met stomheid geslagen, nooit eerder had de
alledaagse werkelijkheid zich op zo'n indringende wijze gemanifesteerd. Men zag
nu tal van details waar men nooit eerder acht op had geslagen. Zo levensecht waren
die eerste foto's, dat ze leken te leven, wat zelfs enige angst inboezemde. Wat een
van de eerste Duitse fotografen daarover aan zijn zoon vertelde, is te aardig om
niet te citeren: ‘Man scheute sich vor der Deutlichkeit der Menschen und glaubte,
daß die kleinen winzigen Gesichter der Personen, die da auf dem Bilde waren, einen
selbst sehen konnten, so verblüffend wirkte die ungewohnte Deutlichkeit und die
ongewohnte Naturtreue der ersten Daguerrebilder auf jeden, der noch nie ein solches
2
Bild in der Hand gehabt hatte.’ Een decennium later had deze fascinatie
plaatsgemaakt voor een blijvende afhankelijkheid van de foto voor wat betreft haar
natuurgetrouwheid en objectiviteit. Het is niet overdreven te stellen dat het nieuwe
medium soms zelfs meer vertrouwd en hoger aangeslagen werd dan de eigen
3
waarneming. Zoals blijkt uit de anekdote over een moeder die op lovende woorden
over haar baby antwoordt: ‘Oh, dat is nog niets, je zou deze baby eens op de foto
4
moeten zien.’
De populariteit van de foto en haar permanente aanwezigheid hebben geleid tot
een groeiende en ingrijpende visualisering van onze cultuur. Zien heeft een
buitengewone overtuigingskracht als bron van informatie en kijken alleen al lijkt bij
voorbaat plezierige verstrooiing te garanderen. De onontkoombare en indringende
invloed van de visuele media, zoals fotografie, film en televisie, hebben ons eraan
gewend beeld en tekst vooral op hun objectieve en informatieve gehalte te
onderzoeken, waardoor
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andere aspecten van kijken en lezen, die op reflectie en oordeelsvorming gericht
zijn, in het gedrang komen.
Wanneer zijn deze voor onze cultuur zo wezenlijke veranderingen begonnen?
Het lijkt erop dat de Julimonarchie met haar sterke popularisering en democratisering
van het beeld de eerste symptomen van deze veranderingen te zien gaf. De Parijse
Salon bleek, zoals later ten tijde van het impressionisme, een brandpunt te zijn van
controverses tussen nieuwlichters die alles verwachtten van visualisering als teken
van de vooruitgang, en traditionalisten die wars van elk vooruitgangsgeloof hun
hoop stelden op de menselijke verbeeldingskracht die zonder visualisering toe kan.
Het was geen sinecure om op de Salon te exposeren. Zeker niet tijdens de
Julimonarchie, toen zij uitgroeide tot een ware hausse in cultureel Parijs, een sociaal
5
evenement van de eerste orde. Van mei tot juli verdrongen zich dagelijks honderden
bezoekers in de zalen van het Louvre en vergaapten zich aan de honderden
schilderijen, grafische kunstwerken en beelden. De Salon was een en al exposure,
niet alleen van kunst en kunstenaars, maar ook van een ieder die zich als kenner
6
wilde laten gelden. Het Louvre leek in die maanden volgens de jonge Heine eerder
7
een ‘un théatre d'exhibition’ dan een museum. In Parijs werd de beeldende kunst
naast het theater het troetelkind van het grote publiek, een voor Europa uniek
verschijnsel, resultaat van de onderwijshervormingen die de Franse Revolutie had
8
gebracht. Een overvloed aan artikelen in kranten en periodieken die de Salon
begeleidden, bood vele nieuwkomers de gelegenheid om enigszins vertrouwd te
9
raken met de schilderkunst. Ook van de zijde van de kunstenaars was een
aanpassing zichtbaar, want om een breed publiek te bereiken, moest afgezien
worden van thema's die al te veel voorkennis vereisten en was het gewenst de
10
aandacht van de kijker zo snel mogelijk te vangen. Waar kon men daarom beter
te rade gaan dan bij het theater, want waar had men meer ervaring om grote groepen
11
te boeien en in de ban te houden? Publiciteit was voor beeldende kunstenaars
12
even belangrijk geworden als voor acteurs. Menigeen onderging deelname aan
de Salon, met de daaraan verbonden publieke belangstelling, als het betreden van
de arena; niet alleen om zich te meten met vakbroeders, maar ook om de grillen
13
van het publiek te ondergaan. Maar dat was nog niet alles. Waren veel recensies
een echo van wat men ervan vond en derhalve even middelmatig als het merendeel
van de inzendingen, een kleine groep critici ontpopte zich daarentegen als felle
tegenstanders van de hype rond de
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Salon. Vooral de kunstenaars met ‘réputations soufflées’ waren het mikpunt van
bijtende kritiek, omdat zij zouden heulen met de gemakkelijke smaak van het grote
14
publiek.
In een welhaast onstuitbaar tempo deed in het Frankrijk van de jaren dertig van
de negentiende eeuw een ongekende popularisering van het beeld haar intrede,
die zelfs als het begin van de popcultuur is aangeduid. W.T.A. Mitchell spreekt van
een picturial turn, een ingrijpende visualisering van de cultuur met als imperatief:
15
‘look and feel’.
Toentertijd was de nu vrijwel vergeten historieschilder Paul Delaroche (1797-1856)
de pionier en held van deze omwenteling in de beeldende kunst. Zo groot was zijn
populariteit dat men op de Salon alleen maar de stroom van het publiek hoefde te
16
volgen om bij zijn werk uit te komen. In 1831 was hij vertegenwoordigd met vier
17
schilderijen, waarvan Cromwell et Charles I een waar ‘succès fou’ werd. Het bracht
de onverwachte en dramatische confrontatie van Cromwell met de in zijn lijkkist
18
opgebaarde Karel I in Whitehall op spectaculaire wijze in beeld. Het stuk eiste alle
aandacht op en werd uitvoerig besproken in talloze kranten en periodieken. De
gezaghebbende criticus Horace de Viel-Castel wijdde er in het nieuwe periodiek
L'Artiste, revue de l'art contemporain, zelfs een aparte en uitvoerige bespreking
aan, vergezeld van een lithografische reproductie. Cromwell was in zijn ogen
magnifiek, een ‘puissante peinture, belle et terrible à voir de loin, belle et profonde
à étudier de près’, dat Cromwell zó levensecht, zó overtuigend uitbeeldde dat er
geen ander oordeel mogelijk was dan dit: zó was hij en niet anders. Hier sprak, zo
19
vervolgde de criticus, niet alleen een kunstenaar, maar ook een denker. Met dat
laatste stemde de jonge Victor Schoelcher - de latere abolitionist - in, maar hij deelde
20
geenszins het esthetische oordeel van De Viel-Castel. Een zelfde mening was
Heine toegedaan, voor wie eveneens het esthetische aspect minder zwaar woog
21
dan de associaties die Cromwell wist op te roepen. ‘Welchen grossen Weltschmerz
hat der Maler hier mit wenigen Strichen ausgesprochen!’, riep hij, zich met huiver
herinnerend hoe hij ooit in een winternacht - durchföstelt - langs Whitehall was
22
gelopen. De jonge Heine was kort tevoren in Parijs, zijn nieuwe Jeruzalem,
aangekomen om de smaak van de nieuwe vrijheid, die de Julirevolutie van 1830
23
had gebracht, te proeven. In zijn euforie zag Heine, evenals De Viel-Castel, niet
alleen een toespeling op de Franse koningsmoord uit 1793, maar ook een
wereldhistorische worsteling tussen de principes van ‘hérédité’ (Karel) en ‘capacité’
24
(Cromwell).
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1. Paul Delaroche, Cromwell et Charles I, 1831, Musée des Beaux Arts, Nîmes.

Delaroche was er kennelijk in geslaagd - en niet alleen met Cromwell-in eerste
instantie zowel een breed en ‘ongeletterd’ publiek als de culturele elite te fascineren.
Geen geringe prestatie, waarvoor hij officieel beloond werd, zij het volgens sommigen
25
aan de magere kant. Het eclatante succes was het gevolg van een originele,
verrassende en geheel eigentijdse aanpak. Velen hadden het gevoel plotseling oog
in oog met het verleden te staan, waarbij alles en iedereen in de directe omgeving
onwerkelijk scheen te worden. Even leek de tijd stil te staan en de geschiedenis
haar adem in te houden om wat komen ging. Het was dezelfde hallucinerende
sensatie die het tableau vivant - ‘Zwitterbilder’ (Goethe) - thuis of in het theater
26
opriep, maar dan nog heviger en directer. Was het omdat men leek te balanceren
op de grens van leven en dood, tussen tijd en eeuwigheid, of was het, zoals Goethe
in zijn Wahlverwandtschaften suggereerde, ‘daß man fürwahr in einer andern Welt
zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Wirklichen statt des Scheins eine Art
27
von ängstlicher Empfindung hervorbrachte’.
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De romantiek kende een sterk, bijna obsessief verlangen naar direct contact met
de werkelijkheid, die door een overweldigende levenskracht bezield leek te zijn. Dat
gold niet alleen de levende, maar ook de dode natuur. Wie zich ervoor openstelde,
kon zich nauwelijks onttrekken aan haar zeggingskracht. Wie er oog voor had,
ontdekte een geheimzinnige uitstraling, iets wat Walter Benjamin een eeuw later
het aura van de werkelijkheid en een ander, Maurice Blanchot, fascinatie zou
noemen, een uitstraling of betovering die mensen en dingen uittilt boven het louter
bestaan en die getuigt van een zekere wil om er niet alleen te zijn, maar ook om
zichzelf als bestaand te manifesteren. Hetgeen doet denken aan de geldingsdrang
die Spinoza toeschreef aan alle bestaan (‘conatus essendi’) en aan ‘der äpfelnde
28
Apfel’ waarover de filosoof Jean Wahl sprak. Die excessieve aanwezigheid van
de zichtbare en tastbare werkelijkheid wilde men ondergaan als een ‘expérience
vécu’. Deze mystiek-fysieke ervaring kon, zo meende men, tot stand komen door
middel van de zintuigen, waarbij het zien allengs de andere gewaarwordingen
29
overvleugelde. Dat prikkelde tot het zoeken naar optische technieken die een
afbeelding zó levensecht deden schijnen, dat door een ‘ressemblance matérielle’,
30
fictie en werkelijkheid nauwelijks te onderscheiden zouden zijn.
De cultuur van zichtbaarheid leek een onstuitbare zegetocht begonnen te zijn.
‘The visions which our ancestors saw with the mind's eyes, must be embodied for
us in palpable forms - all must be palpable to sight, no less than to feeling’,
31
constateerde de Engelse toneelcriticus William Donne. Al veel eerder had Goethe
zich laatdunkend uitgelaten over kunst die wil opgaan in een zintuiglijke ervaring,
een wensdroom van het grote publiek: ‘sinnlich wahr, volkommen gegenwärtig,
dramatisch sein und das Dramatische selbst soll sich dem wirklich Wahren völlig
32
an die Seite stellen.’
Dat de concrete wereld een dergelijke onweerstaanbare en overtuigende uitstraling
scheen te hebben, kan niet goed begrepen worden zonder oog te hebben voor de
secularisatie die sinds de achttiende eeuw snel om zich heen had gegrepen en die
de religieuze aandacht van de hemel had verlegd naar de aarde, waardoor het
33
transcendente als immanent werd ervaren. Heel raak typeerde de socioloog Richard
Sennett de gevolgen hiervan: ‘As the gods fled, immediacy of sensation and
perception grew more important; phenomena came to seem real in and of themselves
34
as immediate experience.’ Overigens zette juist op dit punt, de betovering of
35
mystificering van de werkelijkheid, de kritiek van de jonge Marx in. In de eerste
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euforische jaren van de Julimonarchie werden veranderingen in het culturele leven
geradicaliseerd en ervaren als onomkeerbare ontwikkelingen. Zo klonk stellig en
verholen triomfantelijk ‘la foi catholique est morte, les croyances s'éteignent, et l'on
ne trouvait plus aujourd'hui un coeur qui puisât son inspiration d'artiste dans son
enthousiasme religieux’, met de even stellige toevoeging dat de geschiedenis de
36
plaats van het traditionele geloof ingenomen had. Die overtuiging deelde ook
Delaroche: de grote religieuze thema's behoorden tot het verleden en waren
bovendien door de grote meesters van weleer zó volmaakt vorm gegeven dat er
37
voor een modern kunstenaar geen eer meer aan te behalen viel.
Wilde Delaroche dus als modern kunstenaar geloofwaardig zijn, dan moest hij
zich wijden aan historische onderwerpen en deze op een eigentijdse wijze uitbeelden,
wat wilde zeggen dat zijn schilderijen zich moesten kenmerken door een direct
aansprekende natuurlijkheid. Hij probeerde met een natuurlijke vormentaal een
ieder, ook de eenvoudigen van geest, direct aan te spreken. Schilderen was voor
hem een kwestie van zien, net als het begrijpen van een schilderij. Voor het
romantische verlangen naar levensechte ervaringen schoot natuurgetrouwe imitatie
tekort: visualisering moest een respons teweegbrengen alsof men de realiteit zelf
38
voor ogen had. Op een of andere manier zocht men een familieband met het
origineel van de afbeelding af te lezen. Een relatie die Charles Peirce, de
negentiende-eeuwse grondlegger van de semiotiek, karakteriseerde als ‘index’, een
39
verwijzing naar zijn oorsprong. De fotografie zou pas verwezenlijken wat de
romantiek in zijn hevige verlangen naar authenticiteit nastreefde. Gelijkenis of imitatie,
die de kunstenaar bood, wilde meer zijn dan ‘mimicry’; op een of andere wijze moest
zij aarden naar haar oorsprong en daarvan kenmerken tonen. Een origineel dat
weliswaar niet meer voorhanden was, maar dat alleen al door het te tonen voor het
grijpen lag. ‘Voir, c'est avoir’, zong de populaire dichter en tijdgenoot van Delaroche,
40
Pierre-Jean de Béranger. Tekenend is in dit opzicht wat Lodewijk XVIII opmerkte
bij de huldiging van de schilder Granet over diens ongekend populaire voorstelling
van het kapucijnerconvent in Rome: ‘Monsieur Granet, on m'assure qu'un de vos
41
capucins vient de d'éternuer!’
Delaroche stond dus voor de taak het verleden zo natuurgetrouw en historisch
verantwoord als maar mogelijk was uit te beelden. Een taak waar hij zich uiterst
nauwgezet van kweet door vele archieven te raadplegen en musea te bezoeken.
42
Maar dit verklaart maar ten dele het hallucinerende effect van Delaroches werk.
Hoe was het mogelijk dat men getuige
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leek te zijn van een dramatische gebeurtenis uit het verleden, alsof men met eigen
ogen zag wat er gebeurde? Dit was meer dan een reconstructie van een historische
gebeurtenis, een documentatie zouden wij zeggen. Delaroche bereikte dit door een
uiterst zorgvuldige uitwerking tot in de kleinste details en door het geheel te laten
glanzen met ongerepte properheid. Een properheid die niet ieder overtuigde, zoals
de bezoekster die ironisch opmerkte dat zelfs het stof van de meubels verwijderd
43
leek. Een glans die kunstreproducties tegenwoordig ook bezitten en waar de
44
originelen het niet zelden tegen afleggen.
Deze tot het uiterste en voor sommigen tot in het ridicule doorgevoerde finesse
gaf in combinatie met een perfecte beheersing van het perspectief en de toepassing
van verrassende lichteffecten Delaroches figuren een plasticiteit en levensechtheid
die nauwelijks voor de werkelijkheid leek onder te doen. Het kon dan ook niet
uitblijven dat een enkeling bij het zien van Jane Grey een strootje van het doek
45
trachtte te plukken. Een reactie die zich ook voordeed bij de eerste vertoningen
van driedimensionale films. Daarnaast speelde ook het formaat een niet te
onderschatten rol. De kleine, uiterst gedetailleerde werken zorgen voor het popperige
effect van een kijkdoos, die gevoelens van bewondering en vertedering oproept.
De grote doeken daarentegen werkten overweldigend, niet alleen door het formaat,
maar ook omdat Delaroche zijn hoofdrolspelers bijna levensgroot vóór op het doek
plaatste, wat het effect sorteerde van een ‘close up’, zo mogelijk nog overtuigender
46
dan in het theater.
Delaroche voerde de mogelijkheden van het tableau vivant tot het uiterste op,
maar ondermijnde het resultaat tegelijkertijd, doordat de ontlading van de spanning,
die bij een echte tableau vivant optrad door het weer tot leven komen van de spelers,
op het doek nooit tot stand kwam. Dat leidde na enige tijd tot verstarring en doodsheid
van het beeld dat aanvankelijk zozeer scheen te leven. Men vond de figuren van
47
Delaroche van papier maché. Het verklaart ook waarom Delaroche al tijdens zijn
leven in vergetelheid raakte: men was op hem uitgekeken, er viel niets meer te
raden. Wat Madame De Staël van Voltaire zei, is hier heel toepasselijk: ‘C'est un
auteur charmant, à la bonne heure; mais je lui trouve un défaut impardonnable,
48
c'est qu'il est trop clair et toujours clair.’
De indruk van levensechtheid werd ook in de hand gewerkt door het als vanzelf
ineenvloeien van de virtuele ruimte van het schilderij en de reële ruimte waarin de
toeschouwers zich bevonden. Beide leken in elkaars verlengde te liggen, zo niet in
elkaar over te gaan, een gevolg van consequen-
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te toepassing van het perspectief, waarbij de zichtlijnen samenkomen in de
beschouwer, waar hij ook staat. Van dichtbij of van veraf ligt de voorstelling, zoals
49
de toeschouwer in het theater gewend is, geheel en al in zijn blikveld. Overigens
is deze systematische toepassing van het ruimteperspectief, anders dan doorgaans
aangenomen wordt, eerder een verworvenheid uit de negentiende eeuw dan van
50
de renaissance.
Dit perspectief, dat de transparantie van de voorstelling versterkt, had ook een
figuurlijke betekenis. Het suggereerde dat het verloop van de geschiedenis inzichtelijk
is en dat verschijningsvormen uit het verleden, zichtbaar gemaakt kunnen worden
zonder enige vervorming. De relatie tot het verleden is metonymisch van aard
doordat heden, verleden en toekomst niet wezenlijk van elkaar verschillen.
Geschiedenis is een doorgaande beweging, pure ‘progrès’: inzicht in en kennis van
het verleden zijn dus uiterst relevant voor een goed verstaan van heden en toekomst.
In de woorden uit 1828 van de historicus Prosper Barante, tijdgenoot van Delaroche:
51
‘nous voulons donner à l'historien la haute mission du prophète.’
Wenkend perspectief, verlokkende plasticiteit, indrukwekkende close up en
betoverende glans die het geheel overstraalde, dat alles werkte een ‘suspense of
disbelief’ in de hand die, zoals bekend, kritische distantie en creatieve participatie
op afstand houdt en eerder aan emoties dan aan cognitieve vermogens appelleert.
Wanneer Delaroche door middel van zijn illusionisme te veel op de kaart van dit
krachtige psychische verschijnsel heeft gezet, hetgeen hem niet geheel ten onrechte
verweten is, dan is daar de verleiding van het illusionisme debet aan. Daaraan kon
men na hem, met de ontwikkeling van visuele technieken, in combinatie met de
cumulatieve kennis van de menselijke psyche, net zo min weerstand bieden.
Delaroche kon de blokkerende effecten van zijn illusionisme nauwelijks bevroeden,
gevangen als hij toch nog was in de traditionele retorische trits delectare, movere
en docere. Kunst moest niet alleen te voelen, maar ook te denken geven en dat
52
laatste streefde Delaroche oprecht na; hij schilderde ‘pour enseigner aux masses’.
Maar evenals de beschouwer direct emotioneel geraakt moest worden, was ook
53
een ‘compréhension rapide’ gewenst. Begrip en inzicht, waaronder oorspronkelijk
een hoogst persoonlijk creatief en interactief proces van de toeschouwer verstaan
werd, versmalden daardoor tot een ‘statement’, kennis van een stand van zaken.
Wilde ‘zien’ in de retorische traditie te ‘denken’ geven, bij Delaroche trivialiseerde
het tot een ‘zien is kennen’. Voor wat betreft het cognitieve aspect zou men kunnen
zeggen dat zijn werk vooruitloopt op de histori-
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sche schoolplaat, zonder daar overigens ook maar een kwaad woord van te willen
zeggen. De didactische waarde van de schoolplaten staat buiten kijf, maar zij behoren
niet tot het domein van de kunst.
Hoe anders was dit bij Delacroix. Voor hem moest kunst in de breedste zin het
woord prikkelen tot denken, tenminste voor wie kunnen denken, voegde hij eraan
toe. Dat is de grootste triomf voor een kunstenaar: ‘faire penser ceux qui peuvent
penser’, een adagium dat, geheel anders dan bij Delaroche, getuigde van een
54
opmerkelijke onverschilligheid voor het populariseren van kunst.
Kunst moet te denken geven en een kritisch-creatief proces uitlokken ter bevrijding
van gestolde vanzelfsprekendheden, was de stellige overtuiging van Delacroix. Zij
55
kon ons mensen een nieuw en verrassend uitzicht op de werkelijkheid bieden.
Verbeelding - ‘l'imagination, la reine des facultés’, in de woorden van Baudelaire was de katalysator van dit proces, aan tijd noch plaats gebonden, die door het
oproepen van denkbeelden, die te vergelijken zijn met concepten, concrete vormen
en pure abstracties kon synthetiseren. Deze denkbeelden herinnerden aan de
middeleeuwse figurae mentis, die aanzetten tot een permanent proces van een
allegorisch associëren, dat eerder verwees naar wijkende horizonnen dan dat het
56
zich richtte op het identificeren van vaste betekenissen en relaties. Hayden White,
die zich intensief heeft beziggehouden met de retorische aspecten en functies van
het taalgebruik van negentiende-eeuwse historici, wijst metaforen een zelfde functie
57
toe als de aloude figurae. Visualisering van historia was gericht op een mentale
beweging die wegvoerde van de zichtbare werkelijkheid naar het rijk van de geest
en was dus vol van verwijzingen die elke poging van illusionisme bij kunstenaar en
58
beschouwer ondermijnde. Het was Alberti die daar een radicale verandering in
bracht door alle aandacht te richten op het visualiseren. Voor hem waren figurae
zichtbare en tastbare gestalten die een eenduidige rol speelden in hun historia en
59
waar ons ‘figureren’ als optreden in een toneelstuk nog aan herinnert.
Het is niet alleen de verbeeldingskracht van de kunstenaar die de kunst
voortbrengt, het is ook de verbeeldingskracht van de beschouwer die de kunst als
het ware tot een goed einde brengt. ‘L'imagination du spectateur fait le tableau qu'il
60
regarde’, aldus Delacroix. Een opvatting die ook Hegel huldigde. Voor hem vindt
een kunstwerk, dat als een intermediair fungeert, eerst in de appreciatie en
apprehensie van de toeschouwer of lezer zijn voltooiing. Op het ontcijferen van
betekenissen komt het in de kunst
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aan; een opvatting die de visuele en esthetische aspecten relativeert, om maar te
zwijgen over de referentiële functie. Voor de baanbrekende kunstfilosoof Arthur
Danto, die op radicale wijze kunst en esthetiek ontkoppeld heeft, spreekt kunst zich
op een metaforische wijze uit over haar eigen representatie, die te denken geeft,
61
hetgeen hem ingegeven heeft te spreken over ‘embodied meanings’. Tegenover
een ‘look and feel’ van Delaroche zou een ‘look and see’ van Delacroix gesteld
kunnen worden: een kijken dat tot inzicht leidt en dat het zintuiglijk kijken in hoge
mate relativeert en dat herinnert aan de uitspraak van Bonaventura dat het oog niet
62
vervuld wordt door het kijken en het oor niet door het horen.
Delacroix en zijn omgeving blijken dus in een oude traditie te staan die argwanend
stond tegenover de empirische verschijningswereld. Naar haar aard, zo meenden
zij, was kunst tegendraads en ‘counterfactual’ en zij diende de feitelijke werkelijkheid
in een andere modaliteit, die van het mogelijke, een modaliteit die toegang bood tot
63
het ware, over te zetten. Dat vroeg van de kunstenaar een ironische afstand tot
de empirische werkelijkheid om ruimte te geven aan de verbeelding. Daarom ried
Gautier, als altijd de schildknaap van Delacroix, kunstenaars aan zich bij het
schilderen niet te verliezen in de zichtbare wereld: ‘Que l'artiste pense au ciel en
64
peignant la terre, et à Dieu en peignant l'homme’. Voor hem was Delacroix het
toonbeeld van de kunstenaar die daarnaar handelde en die zich tijdig van de
werkelijkheid afkeerde om de indrukken op zijn geheel eigen wijze te verwerken.
‘Quand M. Delacroix compose un tableau, il regarde en lui-même au lieu de mettre
le nez à la fenêtre’, schrijft Gautier, hetgeen ook als kritiek op Delaroche opgevat
kon worden, geobsedeerd als deze was door het illusionisme waarin hij de kunst
65
geheel wilde laten opgaan.
Delacroix verfoeide alle kunst die zich wilde manifesteren als een objectief
ooggetuigenverslag dat aan duidelijkheid niets te wensen over wilde laten: ‘Vous
ne croyez nullement assister à des événements tout à fait réels, comme serait la
66
relation d'un temoin oculaire.’ Een opvatting die niet alleen diepe wortels had, maar
ook vooruitwees naar de esthetiek van iemand als Adorno, voor wie kunst
67
‘Anschauung eines Unanschaulichen’ betekende. Delacroix streefde een ‘state of
68
the mind’ na, terwijl Delaroche zich oriënteerde op de zichtbare wereld. Hoe ver
waren zij niet van elkaar verwijderd, twee werelden die lijnrecht tegenover elkaar
stonden. Delaroche die de objectiverende blik van de ooggetuige centraal stelde in
zijn kunst en Delacroix voor wie kunst mensenwerk was en daar alle
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kenmerken, waaronder de signatuur van de kunstenaar, van moest dragen. ‘Vous
sentez la main de l'artiste et devez la sentir, de même que vous voyez un cadre à
69
tout tableau.’
Niet alleen als kunstenaar, ook als beschouwer van kunst stond hij, gevoelig als
hij was voor visuele indrukken, argwanend tegenover de fascinerende en
verlammende werking van het beeld dat geen ruimte laat de indrukken te verwerken
70
en te overdenken, waar het tenslotte op aan kwam. Waar kwam het nu voor
Delaroche op aan? Voor alles ging het om een dramatische visualisering van een
historische gebeurtenis, waar lijnen uit het verleden en naar de toekomst zich als
in een brandpunt - het moment suprème - onmiddellijk en vanzelfsprekend
manifesteerden. Om dit te bereiken brak hij met picturale conventies en met de
traditionele iconografie, die ervaring en voorkennis vereisten. Maar hoe moest het
verder na deze beeldenstorm en kaalslag? Wat lag meer voor de hand dan te rade
te gaan bij het theater, hèt medium om grote groepen te bereiken, in het bijzonder
het tableau vivant. Avond aan avond brachten excentrieke melodramatische
voorstellingen massa's in vervoering, onvergetelijke ervaringen die overdag bij het
lezen van historische romans als die van Walter Scott of de narratieve
71
geschiedenissen van Prosper de Barante nieuwe impulsen kregen. Geschiedenis
72
was niet alleen ‘in’, het was een hype van hoog tot laag. Wat kon Delaroche, die
de polsslag van zijn tijd meende te voelen, als schilder anders doen dan proberen
73
de mogelijkheden van het theater te evenaren, zo niet te overtreffen? Daarin
slaagde hij triomfantelijk en hij wist met zijn ‘instinctive appreciation of popular feeling’
de toeschouwer direct te boeien door hem het gevoel te geven vertrouwd te zijn
74
met de geschiedenis, wie weet zelfs het gevoel van déja vu.
Vriend en vijand waren het erover eens dat hij een voortreffelijk arrangeur was
van historische taferelen, maar de oefening, volharding en wilskracht die dat vereiste
en waar hij keer op keer om geprezen werd, maakten hem in de ogen van zijn critici
nog niet tot een waar kunstenaar. Wat hij ook zou doen, Delaroche zou nooit
uitstijgen boven het niveau van ‘un ouvrier de talent, un arrangeur assez adroit et
rien de plus’. Hoe anders verging het een Delacroix, de ware kunstenaar, plaagde
75
Théophile Gautier. Delaroche oefende een ‘métier’ en paste daardoor volmaakt
bij de ‘bourgeoisie pratique et intelligente’ die hij zo naar de ogen keek; de
‘bourgeoisie’ die voor de kring rond Delacroix een eufemisme was voor
76
cultuurbarbarij. . Gautier - eens zijn aartsvijand, maar later milder gestemd - prees
hem in 1857 postuum om zijn talenten als theaterman en
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vond dat hij wat dat betreft zijn roeping gemist had: ‘Là était son vrai talent. Quelle
77
adresse et quelle habilité de mise en scène!’ Dit vermogen om te ensceneren en
daarmee grote groepen te bereiken, rekende Delaroche tot de taak van de moderne
kunstenaar. ‘His aim was to represent with accurate fidelity the passions of the
78
actors in the scenes he selected’, schreef een negentiende-eeuwse biograaf.
Daarin immers lag het zwaartepunt van het historiestuk: de levensechte en
natuurgetrouwe reconstructie van het verleden, een ‘résurrection d'un être vivant’,
79
zoals een tijdgenoot de taak van de historicus beschreef.
Om dit effect te bereiken moest de virtuele ruimte van het schilderij naadloos
aansluiten op de reële ruimte van de toeschouwer. Dat leidde tot een paradoxale
situatie omdat het beschilderde doek enerzijds de materiële voorwaarde was van
de op te wekken illusoire werkelijkheid en anderzijds de illusie teniet zou doen zolang
het als doek zichtbaar zou zijn. Door consequent theatereffecten in zijn schilderijen
na te streven, ontkende Delaroche in feite ongewild en onbedoeld de autonomie
van het schilderij. De tweedimensionale uitbeelding op het schildersdoek
manifesteerde zich voor de toeschouwers op het eerste gezicht als een levensechte,
driedimensionale voorstelling, waardoor de voorstelling en het voorgestelde samen
leken te vallen. Het schilderij als medium diende zich volledig weg te cijferen, ten
einde zich te kwijten van zijn taak om volledig transparant te zijn en virtual reality
als reality te tonen. Ook hierin verschilde Delaroche radicaal van Delacroix, die het
spel van lijnen en kleur een paradoxale eigenheid toekent, die het oog dat gewend
is aan alledaagse verschijningsvormen, niet weet te ontwaren zonder de hulp van
de geest. Delacroix beschrijft deze wonderlijke observatie en sensatie na het zien
van een schets van Rubens. ‘Il semble dans ces linéaments à peine tracés que mon
esprit devance mon oeil et saisisse la pensée avant presque qu'elle n'ait pris une
80
forme. De referentiële functie is hier geheel ondergeschikt aan een complexe
interactie tussen kunstwerk en beschouwer. Zichtbaarheid en tastbaarheid, die ook
voor de Delacroix als kind van zijn tijd een mysterieuze aantrekkingskracht had,
gold voor hem niet zozeer hetgeen het schilderij representeerde, maar vooral het
kunstwerk zelf. ‘Il offre une réalité tangible en quelque sorte, qui est pourtant de
81
mystère.’ De zeventiende-eeuwse kunsttheoreticus Roger de Piles was dezelfde
mening toegedaan en maakte de referentiële functie van een kunstwerk
ondergeschikt aan het effect op de beschouwer, een gevolg van de autonomie van
het kunstwerk. Hij wees op de discontinuïteit van de perceptie wanneer een
beschouwer
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zich verplaatst voor het doek. Van veraf trad het ‘effet du réel’ op, dat verloren ging
en plaatsmaakte voor de realiteit van de verf wanneer het doek zich van dichtbij liet
82
zien. Alweer, hoe anders dan bij Delaroche, die ervoor zorgde dat het beeld
onafhankelijk was van het standpunt van de toeschouwer en in wezen hetzelfde
bleef, alsof men zich in het theater bevond.
Het ontbreken van picturale autonomie of van een esthetisch concept maakte het
ook mogelijk dat de composities van Delaroche zich moeiteloos, dat wil zeggen
zonder dat er iets verloren ging, gereproduceerd konden worden als gravures of als
litho's, die grif van de hand gingen als ‘excellents sujets de salle à manger
83
bourgeoise’ en niet weinig bijdroegen tot zijn roem.
Dat Delaroche zich als beeldend kunstenaar zo uitgeleverd had aan een
illusionisme dat thuishoorde in het theater en wezensvreemd was voor de
schilderkunst, bracht de bekende criticus Gustave Planche ertoe om, naar aanleiding
van Delaroches succes met Jane Gray op de Salon van 1834, te spreken van pure
84
theatraliteit. Dreigde kunst op deze wijze niet te verworden tot entertainment, om
de alledaagse werkelijkheid even te vergeten? Daar moet wel bij aangetekend
worden dat Delaroche meer dan dat op het oog had: hij wilde immers ware emoties
85
bieden.
Vermoedelijk waren er twee overwegingen, één die men egocentrisch zou kunnen
noemen en één die men altruïstische trekken zou kunnen toekennen, die het
effectbejag van Delaroche zouden kunnen verklaren. De eerste hield waarschijnlijk
verband met de context van de Salon, waar de kunstenaar zich te midden van de
86
visuele kakofonie moest zien te profileren, zoiets als een ‘survival of the fittest’.
Het tweede motief had vermoedelijk te maken met de omstandigheid dat de Salon
een breed publiek trok dat nauwelijks vertrouwd was met beeldende kunst, met het
87
medium zelf, noch met de thematiek. Het kwam er dan ook op aan zò de aandacht
te trekken dat de toeschouwer ‘croie d'abord à ce qu'il voit’, dat er eenvoudig geen
88
ontsnappen aan was. En daar slaagde Delaroche als geen ander in. Critici als
Gustave Planche en Alphonse Calonne erkenden dit, maar wezen er tevens op dat
het effect slechts van korte duur was. Dat gold ongetwijfeld voor hen, vertrouwd als
ze waren met de schilderkunst. Maar voor anderen was dat minder het geval en het
feit dat zij langer geboeid waren, vormde volgens De Viel-Castel, bewonderaarvan
Delaroche, een bewijs dat Cromwell diepe en melancholieke gedachten in hun geest
geboren liet worden, een verklaring die eerder paste in de conventionele
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esthetische theorieën dan in de onconventionele aanpak van Delaroche. Inderdaad,
bekende Planche, was ook hij even van zijn stuk en zelfs in vervoering gebracht
door Cromwell, maar eenmaal bij zinnen was hij doordrongen van de onbenulligheid
van dit werk. Ondanks of misschien dank zij zijn technische creativiteit was Delaroche
niet opgewassen tegen de ware tragiek van dit thema, en moest deze vermetele
poging wel schipbreuk leiden en stranden in lege theatraliteit, hoe terughoudend hij
90
daarin ook was. Door zijn werk zozeer te modeleren naar het theater wist Delaroche
weliswaar kortstondige emoties op te roepen, maar slaagde hij er niet in werkelijk
te overtuigen, meende De Calonne: ‘Vous pensez aussitôt que tout les personnages,
si bien et si proprement occupés de leur besogne, vont, après la représentation,
descendre de leur cadres, reprendre leurs habits de ville et se promener paisiblement
91
comme vous sur le trottoir.’ Het verwijt klonk daarin door dat Delaroche zich te
veel had laten leiden door het publiek, deze ‘infatiguable courtisan des tendances
et des usages de son temps’ - een telkens terugkerend verwijt - en dat hij zich te
weinig had laten leiden door het thema zelf, waardoor de toeschouwers - ‘des heures
92
entières’ - in trance raakten - wat zelfs Planche bijna was overkomen. In dat opzicht
toonde Delaroche zich uiterst modern door optimaal gebruik te maken van het
medium dat hem ten dienste stond. Zonder het te kunnen weten, was hij een adept
93
van MacLuhan met zijn uitspraak ‘the medium is the message’.
Het gebod van de neutraliteit van het picturale medium strekte zich ook uit tot de
kunstenaar zelf. Als schilder deed Delaroche er alles aan om in zijn werk afwezig
te zijn: op dat laatste kwam immers alles aan, daaraan kwam alle aandacht toe. De
toeschouwers mochten op geen enkele wijze voor de voeten gelopen worden door
de kunstenaar. Om het werk geheel voor zichzelf te laten spreken, gold hier een
eenvoudig, maar onverbiddelijk: voilà.
Wilde Delaroche in zijn werk de grote afwezige zijn, in Parijs, in Frankrijk, ja in
heel Europa was hij alom aanwezig en zeer gevierd. Zijn werk had een grote
verspreiding door talloze reproducties in de vorm van gravures, die de originelen 94
hoe vreemd dat ook klinkt - soms naar de kroon staken. Zijn werk vond weerklank
95
in brede kring omdat het zo toegankelijk en begrijpelijk was. Was Delaroche
volksopvoeder, idool van de massa die hij verhief of een smaakmaker die zijn oren
liet hangen naar het oordeel van het grote publiek, zoals de kleine kring van critici
meende?
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Delacroix, die het middelpunt van die kleine kring was, brak de staf over Cromwell;
96
niet door naar de pen te grijpen maar door de penseel op papier te zetten. Delacroix
bracht zijn kritiek in beeld en zag daarbij af van alle effectbejag van Delaroche. Geen
overweldigende olieverf, maar een kleine aquarel. Geen dwingend perspectief,
geraffineerde lichteffecten en plasticiteit, maar een compositie van dominante
horizontalen en verticalen waardoor de compositie zich vrijwel volledig voegt naar
het platte vlak van het papier. Geen transparantie en illusionisme, maar kleuren en
lijnen die een eigen spel spelen: een spel dat zich niet aan het zicht wil onttrekken.
Geen concentratie op het moment suprème, maar een sfeer van tijdloosheid. En,
tenslotte, geen eenduidigheid, maar ambivalentie en ironie.
Het toeval wil dat beide kunstenaars zich, zij het retrospectief, ieder over hun
eigen Cromwell hebben uitgelaten. Delacroix vond het werk van Delaroche ronduit
een niemendal, een ‘non-sens’, nietszeggend omdat de kunstenaar niet de moeite
97
had genomen om zich werkelijk in te leven in het karakter van Cromwell. Had hij
dat wel gedaan, dan was hij nooit op het idee gekomen om hem uit te beelden als
een nieuwsgierig, gluurderig type dat niet ontbloot was van sensatiezucht. Deze
indruk van Cromwell werd in de hand werd gewerkt door het oplichten van de deksel
98
van een doodkist die eerder op een tabaksdoos leek. Een en al banaliteit als gevolg
van gebrek aan verbeeldingskracht, een en al onvermogen om zich werkelijk een
idee te vormen van de ware dramatiek als die van Shakespeare en tenslotte een
en al gemis aan artisticiteit om dit menselijke drama picturaal vorm te geven.
Daardoor bleef Delaroche, ondanks zijn ijver en toewijding, steken in goedkope
99
visuele effecten en typeringen. Waar karakter ontbrak hem ten enen male.
Wat nu voor Delacroix een teken van zwakte was, typering in plaats van
karakterisering, was voor Delaroche juist het bewijs van zijn gelijk. Zijn Cromwell
was in de loop van de jaren uitgegroeid tot een waar icoon... op het toneel (!), zelfs
100
in Engeland, voegde Delaroche er met nauw ingehouden trots aan toe. Was hij
er niet in geslaagd om zijn historische personages te verbeelden als mensen van
101
vlees en bloed?
Wat Delaroche in toenemende mate verbitterd zal hebben, was de niet aflatende
kritiek uit de kleine kring rond Delacroix dat hij uit zou zijn op de gunst van het grote
102
publiek, terwijl hij er slechts op bedacht was kennis en inzicht bij te brengen. Zo
onverzoenlijk stonden voor- en tegenstanders van Delaroche tegenover elkaar, dat
wat de één depreciërend eenzich-verlagen vond, de ander als een onbaatzuchtige
verheffing van de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

80

2. Eugène Delacroix, Cromwell et Charles I, 1831, Musée du Louvre, Parijs.
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massa zag. Zelf vond Delaroche dat hij zijn succes niet gezocht had en dat het
ook van geen enkele invloed was geweest op zijn visie van moderne kunstenaar.
Die visie had alles te maken met zijn waardering van het tijdsgewricht waarin hij
104
leefde en waarvan hij zich als mens en als kunstenaar een exponent voelde. En,
wat Delaroche als opdracht voelde: uitvoeren wat zijn tijd van hem vroeg, dat was
volgens zijn critici zijn achilleshiel, een knieval voor de machten dezer wereld. Want
de kunstenaar moest zich nu juist distantiëren van wat de tijd of de tijdgeest of ‘men’
verlangde. Kunst kon en mocht op geen enkele wijze een afgeleide zijn van culturele,
maatschappelijke, laat staan politieke factoren. Vandaar het devies ‘l'art pour l'art’,
dat volgens Gautier geenszins betekende dat het in de kunst louter om haarzelf of
om de vorm zou gaan, maar dat de kunstenaar zich door niets en door niemand liet
105
binden of de wet voorschrijven. Delaroche, die zich op slaafse wijze aan de smaak
van de bourgeoisie, de aanbidders van de vooruitgang, had onderworpen, ontlokte
dan ook de volgende vileine spot aan Gautiers pen: ‘Il y a quelques siècles on avait
Raphaël, on avait Michel-ange; maintenant l'on a M. Paul Delaroche, le tout parce
106
qu'on est en progrès.’
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Hoe anders een Delacroix en een Ingres, die telkens weer ten voorbeeld gesteld
werden als moderne kunstenaars, die hun eigen, eenzame weg gingen. Voor de
aanhangers van Delaroche was die boodschap aan dovemansoren gericht, want
voor hen was juist hij het die zijn eigen weg ging, als een messias leek het wel,
107
ondanks ‘des violences de M. Planche ou des malices de quelques autres!’ Zij
meenden, met Delaroche en iemand als Benjamin Constant, in een tijd van crises
en catastrofes te leven. Doordrongen als zij waren van de beslissende en
onherroepelijke factor tijd in het politieke, maatschappelijke en culturele leven,
betekende dit voor hen het einde van eerbiedwaardige, maar onbruikbaar geworden
levensvormen. Hun tijd stond in het teken van de geschiedenis en dat werd ervaren
als een verdrijving uit de paradijselijke staat van tijdloosheid die het ancien régime
gekend zou hebben. Maar de eerlijkheid gebood dit dapper onder ogen te zien en
een standpunt in te nemen dat getuigde van realiteitszin. Vooral Delaroche voelde
zich opgenomen in deze onomkeerbare beweging en wilde niets anders dan kind
van zijn tijd zijn, om zich als kunstenaar daarnaar te gedragen. Wat kon dat anders
betekenen dan afdalen van de Parnassus en als modern kunstenaar openstaan
voor de noden en eisen van de eigen tijd en zoeken naar eigentijdse
uitdrukkingsvormen? Was deze wending naar het eigentijdse ook niet een vorm van
secularisatie, in die zin dat kunst niet meer als een oncontroleerbare, geheimzinnige
aangelegenheid, maar als een doelgerichte, instrumentele beheersing van media
werd gezien? Had Delaroche niet tot zijn programma verheven wat de estheticus
Théodore Jouffroy in 1826 van de literatuur had gezegd, dat zij ‘doit être materièlle
108
et non métaphysique’? De moderne kunstenaar moest de aloude preoccupatie
met het metafysische laten varen om zich te richten op ‘l'analyse des événements
109
purement humains, le réprésentation des faits au point de vue dramatique’. Alleen
dan zou hij zich verstaanbaar kunnen maken voor een modern publiek, dat naar hij
dacht hunkerde naar kennis en inzicht. Het ging nu en in de toekomst om een
‘enseignement direct, et jusqu'à un certain point familier, voilà ce qui s'appropriera
110
le mieux aux conditions de l'art moderne, aux besoins intellectuels de notre époque’
Na zijn euforische jaren tijdens de Julimonarchie trad een kentering in. Delaroche
voelde zich gegriefd door de niet aflatende kritiek uit de kring rond Delacroix en een
sluipend gevoel van miskenning bij het publiek liet zich niet onderdrukken nadat hij
voor enkele officiële opdrachten gepasseerd was. Hij trok zich geleidelijk aan terug
uit het publieke leven en liet
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zich niet meer zien op de Salon. Ook Heine was in de jaren veertig enigszins
teleurgesteld geraakt. Zijn hoge verwachtingen van de popularisering van de kunst
werden niet bewaarheid, in zijn ogen leidde zij tot de trivialisering en vulgarisering
111
waar de ‘art-pour-l'art’ - aanhangers zo beducht voor waren. De onstuitbare opmars
van de fotografie verafschuwde hij evenzeer, doordat passieve imitatie plaatsmaakte
voor actieve verbeelding en daarin viel Baudelaire hem - zij het een tiental jaren
later - bij met een vlammend artikel, in een beschouwing over de Salon, tegen het
112
nieuwe medium, onder de titel ‘Le public moderne et la photographie’. In dezelfde
beschouwing maakte hij in het licht van de verbeeldingskracht een onderscheid
tussen twee soorten kunst: enerzijds de imaginatieve en anderzijds de realistische,
die hij, heel opmerkelijk, ook wel positivistisch noemde. De kunstenaar die de eerste
richting aanhing, wilde, in de woorden van Baudelaire, ‘illuminer les choses avec
[son] esprit et en projeter le réflet sur autres esprits’. En wat wilde de ‘positiviste’?
Tonen hoe de dingen zijn alsof het ‘ik’ niet bestond; ‘en supposant que je n'existe
113
pas’. Met die houding zijn we beland in het tijdperk van het positivisme, toen men
eer stelde in het observeren van de empirische werkelijkheid en elke vorm van
subjectiviteit verafschuwde. Het is de foto die dit ideaal kan realiseren, omdat zij
114
geheel onwetend is en dus op geen enkele wijze de beeldvorming kan beïnvloeden.
Het is deze houding die de cultuur doordesemde en tekst en beeld op hun
informatieve gehalte sondeerde. Het werden objecten van onderzoek, documenten
over werelden die òf te ver in het verleden, òf te ver achter de horizon lagen om
rechtstreeks met het blote oog gezien te kunnen worden. In die sfeer was het mogelijk
dat Delaroche zijn befaamde uitspraak: ‘à partir de ce moment la peinture est morte’
in de mond werd gelegd, als zou hij dit bij het vernemen van de ontdekking van de
115
fotografie gezegd hebben. Zijn werk werd sinds de tweede helft van de negentiende
eeuw meer en meer vergeleken met de fotografie, omdat men vooral oog had voor
het imitatieve en objectieve karakter. Het is waarschijnlijker dat Delaroche met zijn
gezegde doelde op het vermogen van de fotografie om in een flits de werkelijkheid
en het onherhaalbare moment vast te leggen. In die zin is Delaroche zelf het
slachtoffer geworden van zijn blinde geloof in visualisering: hij is een document
geworden dat eerder iets lijkt te zeggen over Delaroche en zijn tijd dan dat het ons
aanspreekt, zoals het werk van Delacroix.
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on rapporte que le nom de M. Delaroche aurait été rayé de la liste sous prétexte que celui qui
avait fait ‘Cromwell’ n'était pas un bon citoyen! Le fait est que M. Delaroche, avec les deux
princes Edouard, Richelieu, Mazarin, Cromwell et une foule de choses admirables qui suffiraient
à vingt réputations, n'a reçu aucune récompense à cette royale séance.’
26 Martin Meisel, Realizations - Narrative, Pictorial, and Theatrical Arts in Nineteenth-Century
England. Princeton 1986, p. 47 e.v. ‘Da ohnedem diese Tableaux Zwitterwesen zwischen Malerey
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und dem Theater sind’; Goethe in een brief aan J.H. Meyer van 9 februari 1813, in Briefe,
Weimarer Ausgabe, Bd. 23, p. 281.
Die Wahlverwandschaften, Weimarer Ausgabe, Bd. 20, p. 253.
Geciteerd in: C.A. van Peursen, Verhaal en werkelijkheid, p. 179.
Jonathan Crary, Techniques of the Observer-On Vision and Modernity in the Nineteenth Century.
Massachusetts 1998, p. 61-62.
Heinz Buddemeier, Panorama, Diorama, Photographie. München 1970, p. 60 e.v., Stephen
Bann, The Clothing of Clio. A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century
Britain and France. Cambridge 1984; William J.T. Mitchell, ‘Romanticism and the Life of Things:
Fossils, Totems and Images’, in: Critical Inquiry (2001), 28, p. 167-184.
William Bodham Donne, Essays on the Drama. Londen 1859, p. 206 en ‘The present time is
eminently pictorial’, geciteerd in: Michael R, Booth, Theatre in the Victorian Age. Cambridge
1981, p. 95.
In een brief aan Schiller van 23 december 1797, Goethes Briefe, II, Hamburg 1964, p. 329.
Richard Sennett, The Fall of Public Man. Londen 1993, p. 28.
Ibidem, p. 151.
Arend Th. van Leeuwen, Critique of Heaven and of Earth. New York 1972.
L'Artiste (1831), I, p. 185: ‘Les âmes les plus tendres et les plus chaleureuses ne trouvant en
elles [= religieuze onderwerpen] ni croyance, ni fois, ni passion, combattues de doutes rongeurs
de la vie, n'essayèrent plus de briser leur talent à peindre un ciel qu'ils ne comprenaient pas;
une mission noble et grave, une mission d'historien sembla désormais devoir être l'apanage de
la peinture; l'histoire des âges modernes, le grand drame du moyen age et des temps qui ont
accompli leur révolution jusqu'à notre époque, fut le domaine dont ils résolurent de s'emparer.’
Henri Delaborde, ‘Peintres et sculpteurs modernes de la France - Paul Delaroche’, in Revue
des deux mondes (1857), XVIII, p. 15.
Nan Stalnaker spreekt in dit verband van ‘causal realism’: ‘A causal realist image is one where,
to explain the way it looks, we must appeal to something physical - other than pictures - that the
artist saw. To claim that a painting is conventional is, on the other hand, to explain it in terms of
widely recognized pictorial precedents.’ Nan Stalnaker, ‘Manet's realism in Déjeuner sur l'herbe’,
in Word & Image (1999), 15, p. 248.
Zoals bekend onderscheidde Peirce drie vormen van tekens: de index, die een oorzakelijk
verband zichtbaar maakt, de icoon, die gekenmerkt wordt door gelijkenis, en het symbool, dat
conventioneel van aard is.
Pierre-Jean de Béranger, ‘Chansons’, in: OEuvres complétes. Paris 1847, p. 418, geciteerd in:
Martin Jay, Downcast Eyes - The Denigration of Vision in Twentieth-Century France. Berkely
1994, p. 120.
Jules Jamin, ‘L'optique et la peinture’, in Revue des deux mondes (1857), VII, p. 537.
‘Le Cromwell de M. Delaroche, placé dans le grand salon carré près de la porte de l'entrée,
arrête tout d'abord le public, qui reste silencieux des heures entières, étonné des idées profondes
et mélancoliques que ce tableau fait naître en lui.’ Horace de Viel-Castel, in L'Artiste (1831), I,
p. 269.
Planche, Etudes, p. 24: ‘Voyez ce billot: comme il est bien préparé, comme les veines du bois
sont ressemblantes, comme ces anneaux - d'acier poli sans doute, brillent à la lumière, comme
la paille est fraîche et propre!’ Calonne, OEuvre de Paul Delaroche, p. 502.
Zie voor de invloed van reproducties: Barbara E. Savedoff, Transforming Images, p. 151-184.
Gautier, ‘Exposition des oeuvres de Paul Delaroche aux Palais des beaux-arts’, in L'Artiste
(1857), 1, p. 79.
Calonne wijst op dit merkwaardige verschijnsel naar aanleiding van La mort du président Duranti,
dat verloren is gegaan: ‘il est en face du spectateur, comme au théâtre, bien que l'action vienne
au fond du tableau’; Paul Delaroche et son oeuvre, p. 498. Delaroche gaf naar zijn zeggen zijn
figuren opzettelijk massaliteit om de toeschouwers te imponeren, een effect dat hij niet bereikt
zou hebben ‘si j'eusse fait mon héroïne [Marie-Antoinette] bien mince et ajustée d'une voile’;
geciteerd in: Louis Ulbach, ‘Paul Delaroche’, in Revue de Paris (1857), XXXVI, p. 355.
‘Il semble que ses personages aient été tout à coup miraculeusement changés en statues de
carton et qu'il leur soit aussi difficile de se nuire que de se mouvoir’; Calonne, Paul Delaroche
et son oeuvre, p. 498.
Geciteerd door Planche, Études, p. 25.
Susan Siegfried, ‘Ingres and the theatrics of history painting’, p. 69.
James Elkins, The Poetics of Perspective. New York 1994.
Prosper Barante, Études historiques et biographiques II. Paris 1858, p. 219.
Geciteerd in: Ulbach, ‘Paul Delaroche’, in Revue de Paris (1857), XXXVI,, p. 361.
Ibidem, p. 357.
Eugène Delacroix, Journal 1822-1863. Paris 1980, p. 879.
Michele Hannoosh, Painting and the Journal of Eugène Delacroix. Princeton 1995, p. 17.
Zie voor allegorieën: Graham Ward, ‘Allegoria: Reading as a Spiritual Exercise’, in Modern
Theology (1999), 15, p. 271-295.
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57 Hayden White, ‘The Historical Text as Literary Artefact’, in Tropics of Discourse: Essays in
Cultural Criticism. Baltimore 1978, p. 91.
58 Georges Didi-Huberman, Fra Angelico: dissemblance et figuration. Paris 1990, p. 49.
59 Ibidem, p. 152; Christopher Braider, Refiguring the Real: Picture and Modernity in Word and
Image, 1400-1700. Princeton 1993, p. 21-36.
60 Citaat uit een brief van Delacroix, in Baudelaire, OEuvres Complètes, II, p 1407.
61 Arthur C. Danto, The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge (Mass.) 1981 en idem,
Embodied Meanings. New York 1994.
62 Geciteerd in David Summers, Michelangelo and the Language of Art. Princeton 1981, p. 95.
63 ‘L'imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle est
positivement apparentée avec l'infini.’ Baudelaire, ‘Salon de 1859’, in OEuvres Complètes, II, p.
621.
64 Théophile Gautier, ‘Le beau dans l'art’, in Revue des deux mondes (1847), III, p. 683-698.
65 Théophile Gautier, ‘Salon de 1841’, in Revue de Paris (1841), III, p. 159-160.
66 27 oktober 1853, Journal, p. 377.
67 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie. Frankfurt 1981, p. 148.
68 Zie noot 51.
69 Ibidem.
70 Eugène Delacroix, OEuvres littéraires, 1. Paris 1923, p. 74.
71 ‘Chez un peuple et à une époque où le théâtre a une action si grande et si décisive sur l'art, sur
les sentiments, sur les idées, il était naturel qu'un peintre ardent au succès et ne sentant pas le
génie qui entraîne et dirige, flattât les goûts dominants en prenant le théâtre pour inspirateur et
pour modèle’; Calonne, Paul Delaroche et son oeuvre, p. 499. Zie voor het melodramatische
theater: Étienne de Jouy, L'Hermite de la Chaussée-d'Antin ou observations sur les moeurs et
les usages français au commencement du XIXe siècle. Paris 1815, p. 266.
72 Petra ten Doeschate-Chu, ‘Pop Culture in the Making’, p. 166-188.
73 ‘[...] tâtant le pouls à l'opinion, interrogeant même le flux et le reflux de la politique’; Calonne,
Paul Delaroche et son oeuvre, p. 549.
74 Janet-Emily Ruutz-Rees, Horace Vernet - Paul Delaroche. London 1880, p. 61. Ook: ‘Singularly
happy in his choice of subjects, he selected those scenes from history which were familiarly
known in romance.’ En: ‘La composition en est habile faite, les contrastes, les épisodes, le
grotesque et le terrible, le vrai et le faux, y sont ménagés avec assez d'art pour servir de thème
aux admirations vulgaires et aux lieux communs d'un monde qui a fait son éducation historique
au théâtre ou dans les romans.’ Alphonse de Calonne, ‘Paul Delaroche et son oeuvre’, in Revue
contemporaine (1857), p. 515.
75 Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Correspondances esthétiques sur Delacroix. Paris 1998,
p. 19.
76 In de kunstbeschouwingen wordt telkens weer gepolariseerd tussen de kunst als poëzie en
kunst als metier. Bijv. in L'Artiste (1831), I, p. 280: ‘Encore une fois, la peinture n'est point un
métier, c'est une poésie en relief qui peut et qui doit avoir la plus grande influence sur les moeurs.’
Jules Jamin sprak zelfs van een transformatie van een ‘art de sentiment en un métier vulgaire’,
p. 640. Calonne, Paul Delaroche et son oeuvre, p. 515; de journalist A.J. du Pays was bij zijn
bezoek aan het atelier van Delaroche verbaasd over de uiterst verzorgde en opgeruimde inrichting
die hem eerder aan een werkplaats dan aan een atelier deed denken, Visite aux Ateliers, p.
164, ‘[...] ce que les étudiants appellent un philistin, et les artistes français un beourgeois’;
Gautier, ‘Du beau dans l'art’, in Revue des deux mondes (1847), VIII, p. 684.
77 Théophile Gautier, ‘Exposition des oeuvres de Paul Delaroche au Palais de Beaux-Arts’, in
L'Artiste (1857), I, p. 78.
78 J. Ruutz-Rees, Horace Vernet - Paul Delaroche, ibidem.
79 Prosper Barante, ‘Notice sur la vie de Frédéric Schiller’, in Études littéraires et historiques, II.
Paris 1858, p. 110.
80 25 januari 1857, Journal, p. 623.
81 23 september 1854, Journal, p. 477.
82 Jacqueline Lichtenstein, La couleur éloquente. Paris 1989, p. 238-239.
83 Calonne, Paul Delaroche et son oeuvre, p. 499.
84 Gustave Planche, ‘De l'école française - au Salon de 1834’, in Revue des deux mondes (1834),
I, p. 54.
85 ‘Il faut que le spectateur, qui arrive indifférent, croie d'abord à ce qu'il voit, si vous voulez
l'émouvoir profondément’, geciteerd in: Ulbach, Paul Delaroche, p. 355.
86 Siegfried, ‘Ingres and the theatrics of history painting’, p. 69.
87 Henri Delaborde-Jules Goddé, OEuvre de Paul Delaroche. Paris 1858, p. 58.
88 Zie noot 51.
89 De Viel-Castel in L'Artiste (1831), I, p. 266: ‘d'abord la tragique conception du Cromwell, solide
et puissante peinture, belle et terrible à voir de loin, belle et profonde à étudier de près’; en p.
269: ‘étonné des idées profondes et mélancoliques que ce tableau fait naître en lui’. Het is
opmerkelijk dat de afbeeldingen op grote doeken van Delaroche inderdaad zowel van veraf en
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als van dichtbij duidelijk zichtbaar zijn, zie: Siegfried, ‘Ingres and the theatrics of history painting’,
p. 69.
‘Jamais, à ce qu'il nous semble, il n'a révélé d'une façon plus décisive et plus triste la nullité de
sa pensée; jamais, à ce qu'il n'avait démontré, avec une évidence si complète, pourquoi et
comment l'adresse, si exquise et si habile qu'elle soit d'ailleurs, doit nécessairement échouer
contre un sujet dramatique et simple.’ Planche, Études, p. 72. Vergeleken bij het contemporaine
theater was Delaroche uiterst discreet en vermeed hij al te gemakkelijke effecten. In dit opzicht
was hij ook een man van het midden; dat hij daarin slaagde blijkt uit de waarderende reacties
van De Viel-Castel en Heine. Zie: Siegfried, ‘Ingres and the theatrics of history painting’, p. 71.
Calonne, OEuvre de Paul Delaroche, p. 503.
Ibidem, p. 513.
Walter J. Ong heeft in zijn Reality & Literacy. London 1982, p. 176, fijntjes laten weten dat in de
titel van MacLuhans The Medium is the massage staat in plaats van message, waarmee wordt
aangegeven dat het medium een geheel eigen op de ontvangers gerichte dynamiek heeft.
Johanne Lamoureux, Delaroche et la mort de la peinture, p. 121.
Henri Delaborde: ‘[...] nous avons aisément été persuadés par un langage intelligible à tous. en
[...] se mettant aussi à la portée des ignorants’, in: ‘Peintres et sculpteurs modernes de la France
- Paul Delaroche’, in Revue des deux mondes (1857), XVIII, pp. 31-32.
Cromwell devant le cercueil de Charles Ier, 25, 5×33, 5 cm., berust in het Musée du Louvre,
département des Arts graphiques, inv. nr. Rec 37; lit.: A. Rosant, L'OEuvre de Delacroix. Paris
1885, p. 101; Lee Johnson, The Paintings of E. Delacroix. Oxford 1981, I, p. 127, in zijn Journal
van 1 april 1853 vermeldde Delacroix Cromwell in een inventaris van zijn werken, p. 657.
‘Le tableau de Delaroche est un non-sens’, in: René-Paul Huet, Paul Huet d'après sa
correspondance. Paris 1911, p. 380, Gustave Planche maakt Delaroche hetzelfde verwijt: ‘Jamais,
à ce qu'il nous semble, il n'avait révélé d'une façon plus décisive et plus triste la nullité de sa
pensée’, in: Gustave Planche, Études sur l'école française (1831-1852). Paris 1855, p. 72.
Ibidem; Planche, Études, p. 75, hij bekritiseerde eveneens de uitbeelding van de doodkist die
hem deed denken aan een vioolkist. Een associatie die Heine overnam: ‘Auch ist der Deckel
des Sarges ganz verzeichnet und giebt diesem das Ansehen eines Violinkasten’; H. Heine, p.
43.
Het is opvallend dat Delacroix Delaroche, zijn bête noir, de enkele keer dat deze in zijn dagboek
voorkomt, beknort om zijn kinderachtigheid en parmantigheid: ‘1854 - 12 juin - Dîner du lundi.
Delaroche m'a paru assez bon enfant’; ‘1855 - 17 juin - partout la prétention au sérieux, au grand
homme, à l'art sérieux, comme dit Delaroche!’; ‘1856 - 24 juin - Chez Thiers le soir. - Delaroche
y était: il fait le léger, le marquis, le seul homme dont le nom eut puissance pour arranger quelques
gros mots à cette bouche aristocratique était Paul Delaroche. Dans les oeuvres de celui-là il ne
trouvait sans doute aucune excuse, et il gardait indélébile le souvenir des souffrances que lui
avait causées cette peinture sale et amère, faite avec de l'encre comme a dit, je crois, Théophile
Gautier, dans une crise d'indépendance’; Baudelaire, L'OEuvre et la vie de Delacroix (1864), in
OEuvres complètes II, p. 765.
Ulbach, Paul Delaroche, p. 358.
Dat was voor Calonne nu juist niet het geval.
‘[...] enseigner aux masses la vérité dans toute sa dignité’; geciteerd in: Ulbach, Paul Delaroche,
p. 361.
‘Au lieu d'élever le public jusqu'à lui, il est descendu jusqu'au public’; Planche, Études, p. 22.
‘M. Delaroche, lui, s'est appliqué à marcher [...] plus près de la foule, sans être envahi, sans s'y
perdre’; Ulbach, Paul Delaroche, p. 357.
‘Malgré tout ce qu'on pourra dire, je crois que j'ai raison, non pas que je défende le résultat de
ma pensée, mais ma pensée elle-même’, ibidem. Henri Delaborde, die in 1857 een retrospectief
van Delaroche publiceerde, deed dat wel, hetgeen de meer positivistische mentaliteit van die
jaren weerspiegelt. ‘Le succès a donné raison aux théories de M. Delaroche’; Henri Delaborde,
p. 15, J. Ruutz-Rees, Horace Vernet - Paul Delaroche, p. 60: ‘He had an uncompromising sense
of the duty he owed to himself: and no applause or approbation contented him unless he himself
endorsed the commendation which others bestowed upon him.’
‘[...] un travail dégagé de toute préoccupation autre que celle du beau en luimême’; Gautier, ‘Le
beau dans l'art’, in Revue des deux mondes (1847), III, p. 692.
Théophile Gautier, La préface de Mademoiselle de Maupin. Paris 1946, p. 40.
‘M. Paul Delaroche suivit sa route, et le seul peut-être de tous les artistes contemporains il eut
un système. Il ne fit pas peintre d'histoire pour nous montrer des odalisques (Ingres) et des
massacres de fantaisie (Delacroix); il s'efforça d'écrire l'histoire sur la toile; et si je n'étais honteux
de me servir d'un mot qu'on a rendu ridicule, je dirais qu'il est appliqué à créer, à populariser le
réalisme historique.’ Ulbach, Paul Delaroche, p. 345, 361.
Théodore Jouffroy, Cours d'esthétique. Paris 1863, p. 299.
Henri Delaborde, ‘Peintres et sculpteurs modernes de la France: Paul Delaroche’, in Revue des
deux mondes, p. 15.
Ibidem.
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Beaudelaire, ‘Salon de 1859’, in OEuvres complètes, I, p. 614-619.
Ibidem, p. 627.
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morality of restraint and prohibition’; Lorraine Daston and Peter Galison, ‘The Image of Objectivity’,
in Representations (1992), 40, p. 84.
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Dirk Ferdinandus Henricus Boutkan
Tilburg 25 april 1964 - Leeuwarden 6 januari 2002

Op 6 januari 2002 overleed onverwacht dr. D.F.H. Boutkan, hoofd van de afdeling
taalkunde van de Fryske Akademy.
Dirk Boutkan werd geboren op 25 april 1964, in Tilburg, als oudste van vier
kinderen. Zijn vader was monteur. Hij bezocht in Tilburg de gymnasium-afdeling
van het St. Odulphus Lyceum.
In 1982 kwam hij naar Leiden, om Nederlands te studeren. Hij specialiseerde zich
in de oudere taal- en letterkunde, bij prof. Van Oostrom. Hij schreef een - grote, hij
kon goed schrijven - scriptie over de Middelnederlandse versbouw. Versbouw is in
hoge mate een taalkundige aangelegenheid. Intussen volgde hij ook colleges
Vergelijkende Indo-europese taalwetenschap bij de betrokken afdeling in Leiden.
Daar leerde ik hem, vanaf de eerste uren, kennen als een intelligente, energieke
student. Het Indo-europees boeide hem direct, in het bijzonder de Germaanse talen,
en hij besloot daar ook doctoraalexamen in te doen. Dat deed hij met een omvangrijke - scriptie over de Germaanse zogenaamde ‘Auslautgesetze’, de regels
van de ontwikkeling van de laatste syllabe van een woord. Dat onderwerp zou hem
lang blijven bezighouden. In 1988 deed hij de afsluitende examens in beide vakken.
Intussen had hij in Leiden ook zijn latere vrouw ontmoet.
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Hij kreeg een aanstelling voor vier jaar om aan een proefschrift te werken, waarvoor
schrijver dezes optrad als promotor. Daarvoor was hij vanaf 1989 in Leiden. Hij koos
het onderwerp van zijn scriptie. De Auslaut-wetten waren een zeer omvangrijk, maar
vooral een zeer netelig probleem. In het Germaans ging een korte vocaal in de
laatste syllabe verloren en werd een lange vocaal verkort. Vooral die laatste
ontwikkeling kende echter veel uitzonderingen. Om die te verklaren nam men zijn
toevlucht tot veronderstelde intonatie-verschillen, die uit het Proto-Indo-europees
geërfd zouden zijn, maar die theorie was zeer speculatief. Er waren eigelijk geen
andere aanwijzingen voor: de theorie was alleen opgesteld om de betrokken
problemen op te lossen. Boutkan ging uit van ideeën van prof. Kortlandt, die de
intonatie-verklaring verwierp. Hij overlegde veel met prof. Kortlandt, die in feite de
tweede promotor was. Uit die contacten groeide een blijvende vriendschap. Boutkan
behandelde alle betrokken problemen, in alle Germaanse talen, en omdat de laatste
syllabe de flectie van het woord betreft, werd zijn boek een handboek voor een groot
deel van de historische grammatica van de Germaanse talen. En omdat hij zeer
helder schreef, is het een belangrijk handboek voor het Germaans geworden.
In die tijd gaf hij, zoals te doen gebruikelijk, ook colleges, en daarbij bleek hij een
zeer goed en levendig docent. Door zijn hartelijke persoonlijkheid en zijn
enthousiasme wist hij vele studenten, ook van buiten de specifiek taalkundige kring,
te interesseren. Zo behandelde hij Middelnederlandse teksten tegen een
Indo-europese achtergrond, wat waarschijnlijk niet vaak is voorgekomen. Ook als
collega werd hij zeer gewaardeerd: een deskundige, harde werker die altijd
enthousiast dingen aanpakte en regelde. Uit die tijd dateerde de vriendschap met
Maarten Kossmann, die aan zijn proefschrift over een Berber-taal werkte. Dit leidde
ook tot direct wetenschappelijk resultaat: zij schreven samen een boekje over
Boutkans dialect, dat van Tilburg. Kossmann was gewend onbekende, ‘vreemde’
talen te beschrijven, Boutkan was native speaker en taalkundige tegelijk. Ook later
zouden zij nog samen enkele artikelen schrijven, onder andere over een zo zeldzaam
onderwerp als mogelijke overeenkomsten tussen - niet-Indo-europese - woorden
uit een Europees substraat en de Berbertalen.
Voor geval de (historische) taalkunde geen toekomst zou bieden, deed hij intussen
een PR-cursus. Gecombineerd met zijn doctoraalexamen Nederlands gaf dat de
hoogste graad die op dat gebied te halen was, zei hij,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

97
niet zonder enige verwondering. Hij heeft van die deskundigheid nog gebruikt
gemaakt voor zijn vervangende dienstplicht.
In 1994 promoveerde hij, cum laude, op het genoemde proefschrift. Aansluitend
had hij een postdoc-plaats gekregen om mee te werken aan het ‘Pokorny-project’
van A.M. Lubotsky (die mij nu is opgevolgd op de leerstoel Indo-europees). Dat is
een enorm project dat beoogt een nieuw etymologisch woordenboek van het - gehele
- Indo-europees te maken; het is dus eigenlijk een combinatie van de etymologische
woordenboeken van alle (oude) Indo-europese talen, het Sanskriet, het Grieks, het
Latijn, de Germaanse talen, enz. Het vorige is dat van J. Pokorny, dat in 1959
verscheen (Indogermanisches etymologisches Wörterbuch). Dat wordt nog zeer
veel gebruikt, maar het is nu geheel verouderd, onder andere doordat de
laryngaal-theorie in die tijd nog geen rol speelde, maar ook omdat het in feite een
‘vooroorlogs’ boek was, en dus intussen vrij oud: de indogermanistiek heeft zich
sindsdien zeer sterk ontwikkeld. De opzet van dit project is dat een onderzoeker de
taal behandelt waarin hij het beste thuis is. Boutkan zou dus het Germaans doen.
Maar omdat dat wel erg veel materiaal omvat, werd besloten dat hij eerst het Fries
- het Oudfries dus - zou behandelen, waarin hij intussen goed ingewerkt was. Hij
had bijvoorbeeld college gevolgd bij prof. Breuker, in Leiden, en later ook zelf college
Fries gegeven. Hier was echter weer het bezwaar aan verbonden dat er nog geen
Oudfries etymologisch woordenboek, zelfs geen gewoon woordenboek, was. Dat
maakte het een stuk moeilijker, maar de uitdaging was ook groter, en het betekende
dat er aan het eind een etymologisch woordenboek van het Oudfries zou zijn. Nu
was het voor het ‘Pokorny-project’ de bedoeling alleen die woorden te behandelen
die van Indo-europese herkomst waren, maar dat moest in dit geval dus nog
uitgezocht worden. Daarbij was een groot probleem dat het Oudfriese materiaal niet
makkelijk, en - vooral - niet in zijn geheel toegankelijk was. Daarom werd gekozen
voor een duidelijk omlijnd corpus, dat van het eerste Riustring-handschrift.
Zo groeiden zijn activiteiten op het gebied van het Fries steeds verder. De directeur
van de Friese Akademie, dr. Jansma, hoorde van hem en overwoog of hij ruimte
had om Boutkan naar Leeuwarden te halen, na afloop van zijn aanstelling in Leiden.
Dat stimuleerde Boutkan weer, want hij had daar best zin in: een baan die voor je
klaar ligt, precies op het onderwerp dat je het meest interesseert.
Boutkan paarde zijn enthousiasme aan een grote werkkracht en efficientie. Anders
dan velen in de wetenschap, was hij ook heel praktisch. Als
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hij iets waar hij mee bezig was voor vakgenoten nuttig vond, wilde hij het hun ook
ter beschikking stellen. En hij had ook geen moeite met schrijven. Dus, toen hij toch
dat (Eerste) Riustring-manuscript zo grondig had doorgewerkt voor het etymologisch
woordenboek, schreef hij er ook meteen even een grammatica van: A Concise
Grammar of the Old Frisian Dialect of the First Riustring Manuscript. Het verscheen,
in 1996, in de supplementen van North West European Language Evolution
(NOWELE), een gezaghebbend tijdschrift dat in Odense (Denemarken) wordt
uitgegeven.
Boutkan bleef in Leiden tot 1998. Intussen had hij zijn aanstelling onderbroken
om zijn (vervangende) dienstplicht te vervullen. In die tijd kwam er dus het
etymologische woordenboek dat in het kader van het ‘Pokorny-project’ door Lubotsky
op Internet werd gezet; daar kan het dus geraadpleegd worden (zie beneden voor
de gegevens). Een publicatie in boekvorm wordt voorbereid, onder auspiciën van
de Friese Akademie, door drs. Sj. Siebinga. Het was natuurlijk de bedoeling dat
Boutkan het woordenboek zou uitwerken en uitbreiden tijdens zijn werk aan de
Friese Akademie, maar dat mocht niet zo zijn.
Naast dit alles schreef hij tal van artikelen en boekbesprekingen over Germaanse
en Oudfriese problemen (bijzondere datief-uitgangen in het Oudfries, flectie in het
Oudengels) en over etymologieën (‘held’, ‘maagd’). Een terrein dat sterk zijn interesse
had gekregen was de studie van het Germaanse substraat. (Substraat noemen we
een taal waar later een andere ‘overheen’ komt; de meeste Indo-europese talen
kwamen in gebieden waar eerder een andere taal werd gesproken.) Deze interesse
komt uiteindelijk van mijn promotor, de Sanskritist en Indogermanist F.B.J. Kuiper,
die mijn aandacht op deze problemen vestigde, met name op het gebied van het
Grieks, het Sanskriet en het Germaans. In de tijd dat Boutkan zich eraan zette,
schreef Kuiper - op hoge leeftijd - juist een zeer belangrijk artikel over het Germaanse
substraat. Oók in die tijd trok Vennemann (München) sterk de aandacht met zijn
stelling dat er in Europa een substraat was geweest dat verwant was met het
Baskisch. Voor de germanist die er oog voor heeft, ligt het substraat-materiaal
inderdaad voor het opscheppen; en dat deed Boutkan dan ook. Met zijn ‘moderne’
Indogermanistische achtergrond was hij zeer goed, beter dan vele germanisten,
toegerust het niet-Indo-europese element in de Germaanse talen te onderkennen.
Voor de indogermanistiek is het natuurlijk van groot belang het niet-Indo-europese
deel in het Germaans te scheiden van het Indo-europese erfgoed. Bovendien was
Boutkan door zijn dissertatie zeer vertrouwd
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met de Germaanse (klank)ontwikkelingen. Het gaat er daarbij om eerst door een
groot aantal detailstudies een flink corpus aan materiaal op te bouwen. Dat deed
Boutkan bijvoorbeeld door zijn studies over namen van vissen: zijn ‘Pre-germanic
fishnames’. Een groter artikel waarin hij een aantal bijzonderheden uit deze
substraattaal behandelde verscheen in het gezaghebbende, oudste Indo-europese
tijdschrift, Historische Sprachforschung (het vroegere Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung, dat bekend stond als KZ, Kuhns Zeitschrift), onder de titel ‘On
the form of the North European substratum words in Germanic’. Om een voorbeeld
te geven: men vindt in deze substraatwoorden vaak een klinkerwisseling a - i - u;
of a - au, wisselingen die in het Indo-europees nu juist absoluut niet kunnen. Hij
bereikte daarbij bijvoorbeeld belangrijke nieuwe conclusies over ablaut in de flectie
van nomina (door niet-Indo-europese elementen te scheiden van Indo-europese).
Als vervolg hierop gaf hij, samen met dr. A. Quak, een bundel studies uit getiteld:
Language Contact. Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages.
Boutkan zette zich op allerlei punten in. Hij werd betrokken bij het werk aan een
nieuw Nederlands etymologisch woordenboek, onder redactie van Mevr. dr. M.
Philippa (Universiteit van Amsterdam). Vanwege zijn voortvarendheid werd hij
benoemd tot voorzitter van het bestuur van de hiervoor opgerichte Kiliaanstichting.
Boutkan bleef in Leiden tot het eind van zijn aanstelling als postdoc. Op 1 oktober
1998 werd hij benoemd aan de Fryske Akademy. Zoals gezegd had de directeur al
lang tevoren contact met mij gehad over de mogelijkheid dat hij daar zou komen
werken. En er kwam op het goede moment ruimte beschikbaar. Boutkan had er zin
in: het was precies zijn interessegebied. Men had er het volste vertrouwen in: op 1
december werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling taalkunde, met zo'n twintig
mensen; daar kun je op de universiteit zelfs niet van dromen! Hij leerde Fries spreken,
want dat werd van hem verwacht. Hij moest meteen zijn sollicitatiegesprek in het
Fries voeren. Hij schijnt het goed gedaan te hebben. Maar hij had zich er al zozeer
in ingewerkt dat hij al in 1996 tot lid van de Fryske Akademy werd benoemd.
Boutkan was vooral aangetrokken door de Akademy om het werk aan het Oudfries
te stimuleren. Met name stond er een Oudfries Woordenboek op het programma.
Hij ging enthousiast aan het werk. Hij organiseerde bijvoorbeeld verschillende
studie(mid)dagen. Hierdoor wist hij ook veel mensen van buiten de Fryske Akademy
en de frisistiek voor het Oud-
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fries te interesseren. Ook als afdelingshoofd functioneerde hij goed: hij had er plezier
in plannen te ontwikkelen voor het verdere werk.
Hij organiseerde een samenwerkingsverband van vier filologen om uitgaven voor
te bereiden van de laatste vier Oud(west)friese compilaties waarvan nog geen
betrouwbare uitgave voorhanden was. Dat was natuurlijk nodig om een Oudfries
woordenboek te kunnen maken. Zelf was hij al geruime tijd bezig met voorbereidingen
om de Codex Unia uit te geven.
Hij publiceerde intussen voortdurend. Hier moet nog genoemd worden dat hij
meewerkte aan het Handbuch des Friesischen, dat in die tijd door een collectief
werd geschreven.
En toen ging het fout. Zijn huwelijk was gestrand, terwijl het zo gelukkig leek; hij
had twee zoontjes, waar hij dol op was. Hij kreeg verschillende klappen. De dood
van zijn vader-zijn moeder was al veel eerder overleden - kwam hard aan. Hij voelde
zich eenzaam in Leeuwarden, tēlóthi pátrēs, hij had er geen oude vrienden. Hij
raakte in een ernstige depressie; hij trok zich terug, verwaarloosde zichzelf, at te
weinig. Vlak voor het einde van het jaar had de directeur van de Friese Akademie
opname voor hem geregeld. Wij verwachtten dat dat de keer ten goede zou brengen.
Hijzelf ook. Met Kerst was hij nog, met de auto, bij mij geweest; ik was toen in
Drenthe. Hij was toen wel erg zwak en hij voelde zich slecht; maar hij was in staat
grapjes te maken.
Op 6 januari 2002 werd hij dood in huis gevonden. Een hartstilstand.
Hij was een enthousiast werker, collega, docent; een ‘gedreven taalkundige’. Hij
kon van het leven genieten: hij mocht graag koken, hij hield van muziek, was een
groot kenner van blues... Zo zal hij bij familie en vrienden voortleven.
R.S.P. BEEKES
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Samuel Dresden
Amsterdam 5 augustus 1914 - Leiden 6 mei 2002

Dresden zei wel eens: ‘Tijdens de oorlog heb ik werk gedaan waarvoor ik niet was
opgeleid.’ Hij gaf die woorden dan de ironische lading die gesprekken met hem vaak
zo amusant maakte. In zijn oratie als buitengewoon hoogleraar in de Moderne
Franse Letterkunde, op 23 mei 1947, zei hij het wat deftiger: ‘Het is [...] nog niet zo
vele jaren geleden, dat ik als student de wetenschap beoefende en een deel van
deze jaren werd ik door de omstandigheden gedwongen werkzaamheden te
verrichten, die wel zeer verre verwijderd waren van de wetenschappelijke arbeid,
die mij thans wacht.’
Ik denk dat zijn gehoor onmiddellijk begreep wat hij met deze opmerking bedoelde.
Enerzijds was hij nog bijzonder jong, tweeëndertig jaar om precies te zijn. Hij heeft
mij wel eens gezegd dat zijn ‘kredietbenoeming’ een crisisverschijnsel was, een
symptoom van de beroerde situatie van de Nederlandse romanistiek in die tijd.
Achteraf gezien kan men betwijfelen of zijn benoeming alleen daaraan te danken
is geweest. Ze schijnt in elk geval de jaloezie gewekt te hebben van een oudere
collega, die beweerde dat Dresden eigenlijk maar van één schrijver verstand had,
namelijk Valéry. Het antwoord van Dresden was dodelijk: ‘Dat is er in ieder geval
één meer dan hij.’
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Anderzijds was het voor het gehoor ook duidelijk dat de spreker met zijn opmerking
over de verrichte werkzaamheden doelde op de jaren die hij tijdens de bezetting in
Westerbork had moeten doorbrengen, van 23 september 1943 tot 12 april 1945.
Over de aard van die werkzaamheden gaf hij geen bijzonderheden, niet bij zijn oratie
en ook later niet, in de jaren vijftig, toen ik bij hem college begon te lopen. Een
zekere schroom, angst voor ongepaste nieuwsgierigheid heeft mij en denk ik vele
anderen er toen van weerhouden naar die bijzonderheden te vragen.
Later heeft Dresden ze wel gegeven, in gesprekken en ook in interviews. Voordat
hij en zijn vrouw Henny naar Westerbork werden weggevoerd, hadden ze gelukkig
hun beide dochters Hans en Judith (Mark Job is na de oorlog geboren) bij
pleeggezinnen kunnen onderbrengen, respectievelijk bij de families Veenendaal en
Schultheiss. Dat nam natuurlijk de ongerustheid over hun lot en de angst zelf op
transport te worden gesteld niet weg. Hun beider familie is ook niet gespaard: de
ouders van Sem, die van Henny en andere familieleden zijn vermoord door de nazi's.
In vergelijking met de vernietigingskampen (maar ook alleen in vergelijking
daarmee) waren de omstandigheden in Westerbork nog draaglijk, en Dresden kon
er vrij luchtig over spreken. Zo vertelde hij wel eens hoe hij aan sigaretten wist te
komen en ook over de werkzaamheden waarvoor hij niet was opgeleid gaf hij
bijzonderheden. Toen hem bij aankomst werd gevraagd wat zijn beroep was en hij
naar waarheid ‘Lehrer’ antwoordde, kreeg hij te horen dat hij dan maar de wc's
moest ‘leeren’ en werd hij bij de riolering tewerkgesteld. Het tekent zijn geestkracht
en zijn vermogen tot ironie dat hij kans zag in het kamp een lezing te geven over
het reukvermogen bij Valéry.
Maar voor welk werk was Dresden dan wél opgeleid? De vraag was voor de oorlog
eerder of hij zich wel zou laten ‘opleiden’. Op het Vossius-gymnasium was hij al een
verwoed lezer; daarbij werd hij zeker geïnspireerd door docenten als de historicus
Presser en de neerlandicus Binnendijk. Deze laatste wist zijn leerlingen er zelfs van
te overtuigen dat je je eigenlijk niet kon vertonen zonder Nietzsche te hebben
gelezen. Maar ‘het vreemde vermaak dat lezen heet’ had wel tot gevolg dat Dresden
zijn schoolwerk verwaarloosde en zo kon het gebeuren dat hij in de vijfde klas bleef
zitten. Hij vertelde later dat Presser hem toen het beslissende duwtje heeft gegeven:
‘Toen ik in de vijfde klas zat, fietsten wij eens samen naar huis. Hij zei toen tegen
me dat er in de leraarskamer werd gezegd dat ik
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niets uitvoerde, maar dat hij wel beter wist, dat ik me een ongeluk werkte maar het
gewoon niet kon.’ Waarschijnlijk was deze opmerking pedagogisch bedoeld; zo
werkte ze in ieder geval wel, want Dresden heeft in 1933 vanuit de vijfde klas
staatsexamen gymnasium-alfa gedaan. Toen hij uit Amersfoort zijn ouders opbelde,
konden die maar nauwelijks geloven dat hij inderdaad geslaagd was.
Deze tussensprint was hem kennelijk zo goed bevallen dat hij in hoog tempo
doorging. In september 1933 begon hij met de studie Frans én filosofie aan de
Universiteit van Amsterdam en later aan de Sorbonne; in 1937 deed hij
doctoraalexamen filosofie bij H.J. Pos, in 1938 doctoraalexamen Frans bij K.R.
Gallas en J. Tielrooy. Meteen daarna werd hij leraar Frans, eerst aan het VCL in Den
Haag, in het begin van de bezetting aan het Amsterdams Lyceum en toen dit door
de Duitsers verboden werd, aan het Joods Lyceum in Amsterdam. In 1939 trouwde
hij met Henny Konijn, die hij in 1934 ontmoet had. Zijn leraarsbaan belette hem niet
ook nog, in 1941, cum laude te promoveren, bij Tielrooy, omdat Pos, die hij als zijn
eigenlijke leermeester beschouwde, als gijzelaar in St. Michielsgestel verbleef.
In dit proefschrift, getiteld L'artiste et l'absolu: Paul Valéry et Marcel Proust,
behandelde Dresden een aantal thema's die hem zijn hele leven zijn blijven
interesseren: de denkbeelden van Valéry en Proust natuurlijk; daaruit vloeide zijn
bezwaar tegen het biografisme in de literatuurwetenschap voort. Maar ook het spel,
de ironie en de structuur van het kunstwerk. Eén thema is na 1941 lange tijd wat
op de achtergrond gebleven en dat is de mystiek. In zijn proefschrift stelt hij het
zwijgen van de mysticus, die streeft naar eenwording met een al bestaand absolutum,
tegenover het spreken van de dichter die een absolutum construeert. In zijn
briefwisseling met D.A.M. Binnendijk, Critiek op de tweesprong, staat een terloopse
verwijzing naar dit idee: Dresden schrijft dat de werken van alle kunstenaars
‘voorlopige verstarringen’ zijn ‘van hun spel met het absolute’.
Maar ook al is hij er na 1941 niet vaak op teruggekomen, het verband tussen
literatuur en mystiek speelt een belangrijke rol in Dresdens denken. Wanneer de
mysticus streeft naar eenwording met het goddelijke, vervallen alle onderscheidingen
en verschillen die in het gewone leven zo belangrijk zijn. Ik denk dat er een
samenhang bestaat tussen dit wegvallen van gebruikelijke distincties en Dresdens
bekende relativerende houding tegenover genres, periodes en andere indelingen
waarmee de literatuurwetenschap noodgedwongen werkt.
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Na de oorlog heeft Dresden het werk waarvoor hij was opgeleid voortgezet, en hoe.
In die jaren bestond nog niet de verplichting per jaar tenminste twee artikelen te
publiceren, maar hij deed het op eigen initiatief. Toen hij kort na de bezetting vol
trots twee artikelen liet zien aan Pos, raadde deze hem aan even te wachten met
publicatie van beide, omdat hij anders niet meer serieus genomen zou worden.
Deze wijze raad belette hem niet voort te gaan en in 1949 bundelde hij een aantal
van zijn essays in Bezonken avonturen.
Er wordt nogal eens gezegd dat Dresden sterk antibiografisch gericht was in zijn
benadering van literatuur. Toch behoeft dit enige nuancering. Hij verzette zich
inderdaad tegen het biografisme dat in de jaren dertig nog de hoofdrol speelde in
het onderzoek: de naam van de pruikenmaker van Voltaire in Londen, de met kurk
beklede kamer van Proust, dat waren de items die hij vaak met enige spot noemde
als zijn eigen studie ter sprake kwam. Maar het zou onjuist zijn daaruit af te leiden
dat de mens achter het werk hem volkomen koud liet. Dat zou ook nogal vreemd
zijn bij iemand die zelf een heel originele studie over De structuur van de biografie
heeft gepubliceerd, en deze laat uitlopen op de vraag in hoeverre het leven van een
schrijver het werk dat hij heeft geschreven kan verhelderen. In een van zijn interviews
vertelt hij dat hij dol is op het lezen van dagboeken en correspondenties. Dat alles
wijst niet op een verbeten ergocentrische benadering van literatuur.
In werkelijkheid is Dresdens standpunt over de mens achter het werk veel
genuanceerder. Hij verzet zich vooral tegen het determinisme van critici als Taine
en Sainte-Beuve. De schrijver maakt keuzes: dat thema keert vaak terug in Dresdens
werk van na de oorlog. Hij is dan ook een van degenen die in Nederland het
existentialisme hebben geïntroduceerd. In zijn proefschrift vermeldde hij Sein und
Zeit van Heidegger al, maar door de oorlog kon hij Camus' Le mythe de Sisyphe
(1942) en het hoofdwerk van Sartre, L'être et le néant (1943), niet meteen lezen.
Die achterstand haalde hij snel in en in 1946 publiceerde hij Existentiefilosofie en
literatuurbeschouwing. Kerngedachte daarvan is dat de schrijver vanuit een
‘oerkeuze’ (de ‘choix originel’ van Sartre) tot een spelend transformeren van de
eigen werkelijkheid komt. Het is de taak van de literatuurbeschouwing deze keuze
te verhelderen.
De affiniteit met het existentialisme en de problematiek van de mens achter of
liever in het werk komen ook tot uiting in de studie die Dresden in 1952 publiceerde
over een auteur die een besluit nam met verreikende
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gevolgen, namelijk een boek te schrijven met zijn eigen persoonlijkheid als
onderwerp. In al zijn beknoptheid is Montaigne, de spelende wijsgeer nog steeds
een voortreffelijke studie. Dresden is natuurlijk zeer gevoelig voor het spelen met
eigen mogelijkheden dat men in de Essais aantreft, en het slothoofdstuk van zijn
studie (‘De dilettant’) behoort in mijn ogen tot het beste wat hij geschreven heeft.
Toch karakteriseert hij het essay ook als ‘het spel der bewegelijkheid, met als gevaar
dat het een spel om het spel wordt waarbij de uitkomst niet meer telt’. Bij dit gebrek
aan ernst, het gratuïte en vrijblijvende van Montaigne vraagt Dresden zich af in
hoeverre de essayist nog wel de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor wat
hij heeft geschreven. Zo weet hij een verrassend maar overtuigend verband te
leggen tussen een zestiende-eeuwse auteur en de moderne problematiek van het
engagement.
In een van zijn laatste boeken, Wat is creativiteit?, komt Dresden terug op deze
kernvraag, de verhouding tussen schrijversleven en kunstwerk. Wie dit boek vergelijkt
met wat hij er vroeger over heeft geschreven, zal onmiddellijk opmerken dat hij het
probleem nu benadert met de hele inzet van zijn kolossale belezenheid. Hij bespreekt
opvattingen uit de Oudheid, de Renaissance, de romantiek en het symbolisme om
te bezien, welke standpunten er zijn ingenomen en in hoeverre ze houdbaar zijn.
Zo passeren noties als genie, inventiviteit, kunde en spel de revue, en zoals steeds
betoont hij zich ook hier weer een meester in het problematiseren.
Zijn eigen opvatting is in wezen niet veranderd maar wordt tot het uiterste
toegespitst in paradoxale formuleringen: creativiteit is ‘een lege dynamiek die van
geen ophouden kan weten, omdat zij aan mogelijkheden de voorkeur geeft niet
alleen boven werkelijkheid maar ook boven het zogenaamd voltooide eigen werk’.
Het werkstuk dat de kunstenaar aan de openbaarheid prijsgeeft ‘is een tijdelijk en
menselijk absolutum’, een ‘dood voorwerp vol mogelijk leven’. Het zal kenners van
Dresdens werk niet verbazen dat hij in de slotpagina's ook zijn eigen boek blijkt te
beschouwen als niet meer dan een probeersel: ‘Het einde voert terug naar de
aanvang. In dat geval kan er ook geen laatste woord bestaan voor een onderzoek
dat zich alleen als een probeersel zal voordoen. Vaste bewoordingen zijn misplaatst
wanneer het gaat om bewegende mogelijkheden, waarde ligt uitsluitend besloten
in vragen en verder vragen.’
Men kan in deze woorden een verre echo van andere schrijvers opmerken: Ter
Braak, die hij goed gelezen had maar merkwaardig genoeg niet vaak vermeldt, en
natuurlijk Montaigne. Maar vanuit deze laatste schrijver
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zijn nog andere lijnen te trekken. In zijn studie over ‘de spelende wijsgeer’ valt al op
dat hij Montaigne in een breed cultuurhistorisch perspectief weet te plaatsen, en
zijn onderzoek voerde hem steeds dieper de periode van humanisme en Renaissance
in. Dit leidde in 1967 tot een boek, Het humanistisch denken, Italië-Frankrijk
1450-1600, dat nog steeds een uitstekende inleiding is op genoemde periode.
Dresden ziet kans zeer verschillende aspecten van het humanisme onder één
noemer te brengen.
Dit zoeken naar de algemene problemen die opdoemen bij de lectuur van concrete
teksten maakte dat hij zich minder aangetrokken voelde tot close reading, al is hij
niet teruggeschrokken voor het handwerk van de filoloog. Zo verzorgde hij twee
edities van werken van Erasmus: in 1977 van De contemptu mundi, in 1985 van de
commentaren op Psalm 2 en 3. Trad hij met deze edities van Neolatijnse teksten
buiten het gebied van de Franse letterkunde, op een veel radicalere manier en om
zo te zeggen aan de andere kant was dat in 1975 al gebeurd, toen hij tot hoogleraar
Algemene Literatuurwetenschap werd benoemd.
Bij Montaigne interesseert Dresden vooral het essayistische schrijven, dat in
letterlijke zin ‘probeersels’ oplevert, bij Valéry de nadruk op het werken van de
kunstenaar, een werken waarvan het kunstwerk slechts een voorlopige neerslag
vormt. Zo ontstaat een wat onverwachte verbinding tussen twee schrijvers die zelden
in één adem worden genoemd. Maar ook een voorganger van Valéry, namelijk
Baudelaire, weet Dresden te verbinden met de Renaissance, in dit geval met het
platonisme van Marsilio Ficino en Pico della Mirandola. Zo ontstaat een andere lijn
in zijn studies, waarvan een eerste voorbeeld te vinden is in het uitvoerige essay
‘Literair platonisme’, opgenomen in de bundel De literaire getuige. Daarin schrijft
hij: ‘In het algemeen was iedere Renaissance-denker van mening, dat in elke tekst
verborgen waarheden te ontdekken waren en dat deze ontdekking afhankelijk was
van de nauwkeurigheid der lectuur en het inzicht dat hij ten toon spreidde.’
Nauwkeurigheid en inzicht zijn overvloedig aanwezig in het overzicht dat Dresden
in ‘Literair platonisme’ geeft van het symbolisme, opgevat als een vorm van
allegorisch, figuratief denken, van de Oudheid tot het symbolisme in
literair-historische zin.
Toch vond hij dit essay bij nader inzien al te voorlopig, en in 1980 publiceerde hij
een breed opgezette studie over Symbolisme. Het is typerend voor de achteloosheid
waarmee hij zijn eerdere ‘poging’ behandelt dat hij het lange artikel over ‘Literair
platonisme’ nergens vermeldt in dit boek, hoewel hij in de hoofdstukken 1 en 3
bepaalde problemen opnieuw aan de
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orde stelt. Maar verder bespreekt hij nog veel andere aspecten van het symbolisme:
de denkbeelden van Rimbaud en Mallarmé, het problematische bestaan van een
symbolistische school en van het neosymbolisme, de verbanden met muziek en
beeldende kunst, enzovoort, enzovoort, om met Dresden te spreken. Bij dit alles
komt ook zijn belangstelling voor mystiek, zij het indirect, weer aan bod, zoals
hierboven al aangeduid. Zo eindigt het boek met een uitspraak van Valéry, waarover
Dresden zegt: het ‘gehele symbolisme is erin te beluisteren met zijn streven naar
absolute en ideële stilte van zuivere theorie, die de kunst opzuigt, maar toch spreken
moet’. Op dit laatste aspect kom ik nog terug.
Over De literaire getuige heeft Paul Smith, de opvolger van Dresdens opvolger
aan de Leidse universiteit (de schrijver van deze regels) opgemerkt dat men er
eigenlijk alle thema's die Dresden ter harte gaan in terugvindt. Dit geldt zeker voor
de verschillende verschijningsvormen van de roman. Genoemde bundel opstellen
bevat een breed opgezette studie, ‘Rondom de historische roman’. Maar dat was
niet de eerste keer dat hij zich bezighield met het vertellende genre. In zijn dissertatie
neemt Proust al een belangrijke plaats in, zijn oratie handelt over ‘Moderne Franse
romankunst’, met wederom Proust en Gide in de hoofdrol. Een wat onverwachte
knik in deze onderzoekslijn wordt gevormd door het boekje over de detectiveroman
dat hij samen met S. Vestdijk publiceerde onder de titel Marionettenspel met de
dood. In deze dialoog wisselen de scherpzinnige analyses van Dresden af met
baldadige en wat kwajongensachtige invallen van de beroemde romancier.
Acht jaar later keerde hij terug tot het grote werk. In 1965 publiceerde hij een
studie waarvan de titel spreekwoordelijk is geworden, Wereld in woorden. Het boek
is ambitieus van opzet: Dresden wilde niet alleen de romantheorie, die in de ons
omringende landen al langer beoefend werd, ook in Nederland een plaats geven,
maar ook recente ontwikkelingen in de Franse roman, de zogenaamde nouveau
roman, als studiemateriaal gebruiken. Daar was alle aanleiding toe, omdat
Robbe-Grillet, Butor, Sarraute, Pinget en de anderen stelselmatig de
vanzelfsprekendheden van de traditionele roman ondermijnden. Hun parodistische
en ontregelende manier van schrijven was voor Dresden een goed uitgangspunt
voor een principiële uiteenzetting over de vraag waar het nu om gaat in de roman.
Zes jaar later verscheen er een tweede druk van dit boek, waarin hij de
ontwikkelingen van na 1965 verdisconteerde.
In 1984 publiceerde hij een artikel over ‘De essayist Vestdijk’. Daaruit
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haal ik één opmerking die Vestdijk goed typeert maar indirect ook Dresden zelf.
Deze constateert eerst dat de Anton Wachter-cyclus weliswaar sterk beïnvloed is
door de grote tijdsroman van Proust, maar dat Vestdijk betrekkelijk lang gewacht
heeft alvorens een essay aan zijn voorganger te wijden. Dresden vermoedt dan dat
hij over Proust niet spreken kon, niet door een gebrek aan interesse maar juist door
een te grote betrokkenheid.
Is het vergezocht iets dergelijks te veronderstellen bij Dresdens eigen relatie tot
de oorlogsliteratuur? In 1959 wijdt hij in De literaire getuige een gelijknamig essay
aan dit verschijnsel, en hij maakt duidelijk dat dit hem zwaar valt. ‘Welke toonaard
zou voor deze ellende geschikt zijn?’, vraagt hij zich af, en tegen het einde schrijft
hij zelfs: ‘Nauwelijks durf ik nog verder te gaan! Waarom dit onderzoek, waarom
niet de stilte? Maar er is gesproken en er zal geantwoord worden. Antwoord wordt
verlangd, getuigenis moet er zijn en blijven.’ Zij die in de holocaust zijn omgekomen
en zoals Ringelblum in het getto van Warschau een dagboek bijhielden hebben die
morele eis gevoeld, maar ook de essayist mag niet zwijgen. Hij kan tegenover de
ooggetuigenverslagen niet de esthetische distantie handhaven die van de
literatuurwetenschapper wordt verlangd. Mits hij een bepaalde ‘toon’ weet te treffen,
en mits hij de fysieke weerzin die de beschrijving van de gruwelen in de
vernietigingskampen opwekt weet te overwinnen is dat blijkbaar ook mogelijk: ‘Wat
er in Auschwitz al die jaren gebeurd is, kan niet worden naverteld. Een bepaalde
toon (de rust van het kerkhof waarover Ringelblum spreekt) zou noodzakelijk zijn
en is voor buitenstaanders niet te vinden. Het beste is dus nog maar, er letterlijk
doodgewoon over te spreken, maar gesproken moet er in ieder geval altijd weer
worden.’
Zo doodgewoon is de toon overigens niet in Dresden eerste opstel over de
oorlogsliteratuur. De vele uitroeptekens en vraagtekens zijn bij hem juist nogal
ongewoon. Het is voor de lezer duidelijk dat hij zich over zijn weerzin en zijn
schuldgevoelens als overlevende heeft willen heenzetten, omdat hij ervan overtuigd
was dat het schrijven de enige manier is om de herinnering aan de doorstane ellende
in stand te houden: ‘En in deze getuigenissen blijft het verleden voortduren als een
altijd aanwezig heden. [...] Men wenst de gebeurtenissen niet te maken tot iets dat
geschied is, maar in de getuigenis het verleden levend te houden.’
Deze thema's herneemt Dresden meer dan dertig jaar later, in zijn meest
indrukwekkende boek, Vervolging vernietiging literatuur (1991). Al
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zijn de gevoelens over wat er gebeurd is niet veranderd, zijn ‘toon’ is beheerster;
de grotere tijdsafstand speelt hierbij misschien een rol, al zou hijzelf zo'n simplificatie
onmiddellijk in twijfel trekken. Het is in elk geval een zeer volledig overzicht van de
problemen die samenhangen met de al of niet literaire beschrijving van de
jodenvervolging. Zo behandelt het eerste hoofdstuk vragen als hoe men erin slaagt
überhaupt tot schrijven te komen in de kampen, welke onderling zeer verschillende
soorten teksten dat oplevert, van graffiti tot dagboeken, en welke vormen van al of
niet literaire bewerking er na de oorlog hebben plaatsgevonden. Dresden meent
dat die werken het dichtst bij de ervaring komen die dubbelzinnig, indirect en
fragmentarisch zijn. Vooral dat laatste doet een appèl op de lezer, die tot een intens
meeleven met de slachtoffers wordt gebracht.
Maar liever dan een rijk en complex boek samen te vatten vestig ik er de aandacht
op dat Dresden in deze studie problemen herneemt die hem vanaf het begin van
zijn geleerdenbestaan hebben beziggehouden. Dat is de verhouding tussen de
ervaring, de levensfeiten en het schrijven; anderzijds de mogelijkheid het absolute
in woorden weer te geven. Dresden noemt dit verband zelf in de laatste paragrafen
van zijn eerste hoofdstuk, en merkt op dat er in de oorlogsliteratuur dikwijls over het
onuitsprekelijke nu juist wordt gesproken.
Deze parallel doet ook goed uitkomen waarin het verschil gelegen is: in de
ooggetuigenverslagen gaat het niet over het absolute van de mystici maar over het
absolute kwaad; anderzijds doen de categorieën van het voorlopige en het spel zich
daarin niet gelden, om redenen die ik hier niet behoef te preciseren. Een verschil
met het eerste essay over ‘De literaire getuige’ is weer dat Dresden een milder
standpunt inneemt tegenover degenen die als overlevenden getuigen: schreef hij
eerst dat alleen degenen die de dood hebben gevonden de echte getuigen zijn, in
zijn boek vraagt hij zich af ‘of de uiterste opvatting van getuigenis overal en altijd
noodzakelijk is en iedere ware getuige de martelgang tot het einde moet volbrengen.’
Met deze vraag legitimeert hij zijn eigen onderzoek, maar ze leidt ook tot een
slothoofdstuk dat niet toevallig ‘Bevrijding’ is getiteld, zij het met een vraagteken.
Zo kan men zeggen dat deze aanhanger van het voorlopige en het essayistische
toch tot een aantal indrukwekkende syntheses is gekomen, in boeken over het
humanistisch denken, over de roman, over het symbolisme, over creativiteit en zelfs
over de holocaust.
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Het bovenstaande kan de indruk wekken dat Dresden, toen hij eenmaal het werk
ging verrichten waarvoor hij was opgeleid, een typisch geleerdenbestaan heeft
geleid. Dat was in zekere zin ook wel zo, en wie het voorrecht heeft gehad zijn
immense bibliotheek te bezichtigen, zal gemerkt hebben dat hij ook in de marges
van zijn boeken nog veel geschreven heeft, in zijn nagenoeg onleesbare handschrift.
In zijn studeerkamer stond een tafeltje waarop hij de te lezen boeken had opgesteld,
en hij vertelde wel eens vol trots dat zijn kinderen hem bij de aanblik van al die
stapels voor stapelgek hadden uitgemaakt.
Toch is dat maar één kant van zijn leven. Dresden is actief geweest in talrijke
commissies op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. In een
minderheid daarvan heeft hij als eenvoudig lid gefunctioneerd; zo was hij jarenlang
gecommitteerde bij de eindexamens der gymnasia, lid van de Academische Raad,
bestuurslid van de Stichting Praemium Erasmianum, van de Raad voor de Kunst
en van de Stichting Fonds voor de Letteren.
De meeste gremia waren evenwel zo verstandig hem zo spoedig mogelijk tot
voorzitter te kiezen. Dresden was namelijk een uitstekend voorzitter. Hij wist altijd
precies waar het over ging, verloor de wereld buiten de vergaderruimte niet uit het
oog en relativeerde daardoor het belang van het besprokene, maar koerste
ondertussen wel aan op het resultaat dat hem het meest haalbaar leek. Door zijn
enorme intellectuele overwicht en door zijn wat terloopse, ironische presentatie
bracht hij de aanwezigen ertoe, even goed na te denken alvorens het woord te
nemen. De vergaderingen onder zijn leiding duurden dan ook nooit te lang.
Zonder naar volledigheid te streven noem ik in dit verband toch het volgende.
Van 1958 tot 1973 was hij bestuurlid van wat toen nog het Prins Bernhard Fonds
heette, van 1958 tot 1967 lid van de Adviescommissie Wetenschap van dezelfde
instantie, vanaf 1959 lid en van 1961 tot 1973 juryvoorzitter van de Martinus
Nijhoff-prijs voor Literaire vertalingen. Van 1974 tot 1979 was hij lid van de Afdeling
Letteren en voorzitter van de Commissie Buitenlandse Culturele Betrekkingen van
de Raad voor de Kunst. Hij was eerst lid en daarna van 1961 tot 1971 voorzitter
van de Examencommissie M.O.-Frans, decaan van de Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte (1961-1962), daarna rector magnificus van de Rijksuniversiteit Leiden
(1962-1963). Zijn rectorale oratie heette Souvenir. Een beschouwing over kunst en
kitsch. Verder was hij van 1982 tot 1986 voorzitter van de Vereniging van
Letterkundigen.
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Van 1968 tot 1978 was hij voorzitter van de Afdeling Letterkunde en van 1978 tot
1981 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
waarin hij in 1955 tot lid was gekozen. Hij hield in dit illustere gezelschap enkele
interessante verhandelingen: ‘Over het lezen en het boek’ (1958), ‘Humanistische
wijsheidsidealen’ (1966), ‘Rabelais: nuchtere dronkenschap’ (1972), en ‘Vestdijk
over creativiteit’ (1985). Vermelding verdient hier nog dat hij als voorzitter van de
Afdeling Letterkunde van de KNAW nauw betrokken was bij de oprichting, in 1971,
van het NIAS in Wassenaar.
Verder was hij van 1971 tot 1998 Président du Conseil International pour l'édition
des oeuvres complètes d'Erasme, opgericht in 1963, waarvan hij sinds 1965 lid was;
ook nam hij deel aan de werkzaamheden van het Comité de rédaction. In 1987 werd
hij lid van de Executive Committee (later Advisory Board) of the Erasmus of
Rotterdam Society. In dat kader kwam hij ook tot de bovenvermelde edities van drie
teksten van Erasmus.
Als redacteur van tijdschriften heeft Dresden een belangrijke bijdrage geleverd
aan de vernieuwing van het literatuuronderzoek. In de eerste plaats noem ik hier
Het Fransche Boek, het ‘clubblad’ van de Vereniging ter Bevordering van de studie
van het Frans. Voor de oorlog was dat onder leiding van M.J. Premsela lange tijd
een weinig pretentieus blad, dat zich zoals de naam al aangaf beperkte tot recensies.
Na 1940 hield het om begrijpelijke redenen op te verschijnen, en pas in 1949 werd
het opnieuw opgestart. Dresden was toen voorzitter van de Vereniging en bleef tot
1968 lid van de redactie. Het is mede aan hem te danken dat het vanaf 1961, onder
de nieuwe naam Rapports/Het Franse Boek, over de Franse letterkunde ook artikelen
ging publiceren.
Een vergelijkbare opmerking valt te maken over Museum, Maandblad voor
philologie en geschiedenis, vanaf 1960 voortgezet als Forum der Letteren. Terwijl
Museum een periodiek was waarin uitsluitend recensies stonden, had Forum der
Letteren een veel ambitieuzer doelstelling. In het ‘Ten geleide’ van het eerste nummer
staat te lezen: ‘Forum der Letteren zal artikelen bevatten over algemene
verschijnselen en theoretische vraagstukken op de gebieden van taalwetenschap,
literatuurwetenschap en geschiedkunde. [...] Forum der Letteren veronderstelt dus
bij zijn lezers niet alleen interesse voor ‘het algemene’, maar ook voor ‘het andere’.’
Dat eerste nummer wordt bijna programmatisch geopend met ‘De literaire betekenis
van het vreemde’ van S. Dresden.
Tenslotte was hij vanaf januari 1956 ook nog redacteur voor Franse
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letterkunde bij het tijdschrift Neophilologus; vanaf 1977 beheerde hij de rubriek
waarin theoretisch of comparatistisch georiënteerde artikelen werden opgenomen.
Eind 1987 verliet hij de redactie.
Het heeft Dresden niet aan erkenning en waardering voor zijn prestaties ontbroken.
Talrijke onderscheidingen zijn hem ten deel gevallen. Zo was hij commandeur in
de orde van Oranje-Nassau, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, chevalier
de la Légion d'Honneur en commandeur de l'Ordre National du Lion de la République
du Sénégal. Bij zijn vijfenzestigste verjaardag in 1979 werd hij gehuldigd met een
feestbundel, Lezen en interpreteren: een bundel opstellen voor S. Dresden.
In 1961 werd hem de Dr. Wijnaendts Francken-prijs toegekend voor De literaire
getuige, als voorzitter van de Erasmuscommissie van de KNAW nam hij in 1985 in
Athene de aan de commissie toegekende Olympia-prijs van de Onassis Foundation
in ontvangst, in 1988 kreeg hij de J. Greshoffprijs van de Jan Campert Stichting
voor zijn essay Wat is creativiteit?, in 1992 de Busken Huet-prijs van de Stichting
Amsterdams Fonds voor de Kunst, voor Vervolging vernietiging literatuur, in 2000
de Joost van den Vondel-prijs van de Alfred Toepfer Stiftung FVS, in 2002 de
vijfjaarlijkse Jacobson-prijs van het Tollensfonds (‘om oudere letterkundigen te
eren’), en tenslotte voor zijn gehele oeuvre na een unaniem juryadvies de P.C.
Hooft-prijs 2002 voor beschouwend proza. Deze laatste prijs heeft hij door de ziekte
die hem fataal werd niet meer in ontvangst kunnen nemen.
Het is niet helemaal toevallig dat een bij uitstek Nederlandse prijs is toegekend
aan deze romanist. Dresden was een geleerde die diep overtuigd was van het
voorlopige van elk artistiek en wetenschappelijk resultaat. Hij beschouwde zijn eigen
publicaties als essays, in de zin die Montaigne aan dat woord gegeven heeft. Daaruit
vloeide voor hem voort dat hij bij voorkeur in het Nederlands schreef. Zijn brede
belangstelling voor filosofische en esthetische problemen maakte dat zijn essays
ook voor nietromanisten altijd de moeite waard waren. In het Frans schrijven brengt
voor niet-francofonen altijd veel geknutsel met zich mee en daartegen verzette zich
zijn voorkeur voor het essayistische. ‘Dat verdomde Frans’, zei hij wel eens. Toen
hem in Munster de Joost van den Vondel-prijs werd uitgereikt moest hij zijn
dankwoord in het Duits uitspreken, dat wil zeggen voorlezen. Zijn sterkste troef, het
geestig improviseren volgens een goed overdacht schema, kon hij bij die gelegenheid
niet uitspelen en eigenlijk was hij nogal ontevreden over zijn toespraak. Men kan
het betreu-
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ren dat zijn werk niet meer bekend is bij een internationaal publiek, maar gelukkig
zijn de studies over Het humanistisch denken en Vervolging vernietiging literatuur
in vele talen vertaald. Dat is een zaak van eenvoudige rechtvaardigheid bij een zo
Europees georiënteerd geleerde, die in ons land op vele terreinen zo vernieuwend
heeft gewerkt.
Niet onvermeld mag in dit verband blijven dat Dresden in de loop van zijn langdurig
hoogleraarschap generaties studenten heeft opgeleid en gevormd. De capita selecta
die hij op dinsdagmiddag gaf waren befaamd en trokken ook belangstellenden van
buiten de opleiding Frans aan. Velen bleven hem na de studie als hun leermeester
zien en begonnen onder zijn leiding aan een proefschrift; bijna dertig keer trad hij
op als promotor (zie de bijlage). Doordat negen promovendi op hun beurt hoogleraar
werden, heeft hij blijvend een stempel gedrukt op de Nederlandse romanistiek.
EVERT VAN DER STARRE

Voor dit levensbericht heb ik dankbaar gebruik gemaakt van enkele interviews die
Dresden in de loop der jaren heeft gegeven. Ik noem hier slechts de interviews met
Max Pam in NRC Handelsblad (16 juli 1983), Jaap Goedegebuure en Odile Heynders
in Spectator 23 (1994) I, p. 22-35, Theo Gerritse in Algemeen Dagblad (18 februari
1995), Elly Kamp in Biografisch Bulletin 97 (1997), I, p. 39-46, B.J. Spruyt in
Reformatorisch Dagblad (6 februari 1998), en Enny de Bruijn in Reformatorisch
Dagblad (30 augustus 2000).

Voornaamste publicaties
1941

L'artiste et l'absolu: Paul Valéry et Marcel
Proust.

1946

Existentie-philosophie en
literatuurbeschouwing.

1947

Moderne Franse romankunst (inaugurele
rede).

1949

Bezonken avonturen: essays.

1952

Montaigne, de spelende wijsgeer.

1952

Critiek op de tweesprong: vertoog in
brieven (met D.A.M. Binnendijk).

1956

De structuur van de biografie (tweede,
uitgebreide druk 2002, onder de titel Over
de biografie).

1957

Marionettenspel met de dood: over het
wezen van de detectivestory (met S.
Vestdijk).

1959

De literaire getuige: essays.

1965

Wereld in woorden: beschouwingen over
romankunst (tweede, geactualiseerde
druk in 1971).
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1967

Het humanistische denken:
Italië-Frankrijk 1450-1600.
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1980

Symbolisme.

1981

Het einde.

1983

Beeld van een verbannen intellectueel:
Hugo de Groot.

1987

Wat is creativiteit?: een essay.

1991

Vervolging vernietiging literatuur.

1997

Het vreemde vermaak dat lezen heet:
een keuze uit de essays.

Bijlage: Promovendi van S. Dresden aan de Rijksuniversiteit Leiden
1950

M.I. Gerhardt, La Pastorale: essai
d'analyse littéraire.

1950

M.S. Visser, De figuur van de vrouw in
de troubadourslyriek. Een studie van de
hoofse liefde.

1957

H.J.W van Hoorn, Poésie et mystique.
Paul Claudel, poète chrétien.

1958

M.W. Rombout, La conception stoïcienne
du bonheur chez Montesquieu et chez
quelques-uns de ses contemporains.

1959

F.F.J. Drijkoningen, Temps et Journal
intime.

1959

P.J.H. Pijls, La satire littéraire dans
l'oeuvre de Léon Bloy.

1960

A.J.A. Fehr, Les dialogues antiques de
Paul Valéry.

1961

W. Klerks, Madame Du Deffand. Essai
sur l'ennui.

1962

A. Uildriks, Les idées littéraires de Mlle
De Gournay.

1963

A. Kibédi Varga, Les constantes du
poème: à la recherche d'une poétique
dialectique.

1963

W.H. van der Gun, La courtisane
romantique et son rôle dans la Comédie
humaine de Balzac.

1966

E. Jaffé-Freem, Alain Robbe-Grillet et la
peinture cubiste.

1966

Eugène van Itterbeek, Socialisme et
poésie chez Péguy, de la ‘Jeanne d'Arc’
à l'Affaire Dreyfus.
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E. van der Starre, Racine et le théâtre
de l'ambiguïté. Etude sur Bajazet.

1967

C.J. Mertens, Emotion et critique chez
Charles Du Bos.

1970

A.G. Sciarone, La place de l'adjectif en
italien moderne.

1970

A.M.L. Prangsma-Hajenius, La Bible de
Macé de La Charité, III, Rois.

1970

W.J.A. Bots, Joachim du Bellay entre
l'histoire littéraire et la stylistique. Essai
de synthèse.

1971

F. van Rossum-Guyon, Critique du
roman. Essai sur ‘La Modification’ de
Michel Butor.

1973

Charles Grivel, Production de l'intérêt
romanesque. Un état du texte
(1870-1880), un essai de constitution de
sa théorie.

1975

D.J.H. van Elden, Esprits fins et esprits
géométriques dans les Portraits de
Saint-Simon.

1976

L.P. Kemmeren, La hantise de la mort
dans l'oeuvre de Montaigne.
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1978

G. Ottevaere-van Praag, La littérature
pour la jeunesse en Europe occidentale
(1750-1925). Histoire sociale et courants
d'idées.

1979

P.F. Schmitz, Kritiek en criteria: Menno
ter Braak en het literaire waardeoordeel.

1982

L.L. van Maris, Félicien Rops over kunst,
melancholie & perversiteit.

1983

A.W.G. Kingma-Eijgendaal, Le plaisir de
la suggestion poétique: quelques
analyses de la forme suggestive chez
Rimbaud, Verlaine et Ponge.

1984

J.P. Koster, Formal Rhythmics.

1985

Em. Kummer, Literatuur en ideologie.
Proust en Ter Braak.

1985

P.J. Smith, Voyage et écriture. Etude sur
le Quart livre de Rabelais.
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Henri Albert Gomperts
*
Amsterdam 26 december 1915 - Draguignan 18 september 1998

‘Zonder stemverheffing’, zo kenschetste Gomperts in De geheime tuin de toon van
de essayist. Dat sloeg ook op hemzelf, in meer dan één opzicht. Gomperts sprak
zacht, het hoorde bij hem en hij wilde het ook. Hij had een grote afkeer van elk luid
vertoon. In zijn eerste dichtbundel (1939) liet hij al dingtaal rijmen op zangkwaal en
in zijn tweede (1946) bezwoer hij: ‘Te luid, te luid mijn oren zijn / voor wie met kleine
voeten gaat’. Hij sprak meestal langzaam, ‘al waren er stroomversnellingen als hij
goed in het gesprek betrokken raakte’, schrijft Adriaan van der Veen in zijn
autobiografische roman Kom mij niet te na (p. 89). Gomperts treedt hierin op als
‘Max’. Volgens Van der Veen was Max altijd elegant gekleed en luisterde hij alsof
‘hij tegelijk bezig was met zijn beoordeling en het formuleren van een reactie’.
Gomperts was essayist van nature. Hij schreef ernstig en tegelijk speels en
beeldend. Een serieuze gedachtegang kon hij op een vanzelfsprekende manier
verduidelijken met dierenvergelijkingen, kinderliedjes en vlotte, maar verhelderende
tweedelingen. Zo zei hij poëzie te verachten ‘die als een poedeltje op je afkomt’,
legde hij uit wat literaire communicatie is aan de hand van ‘ik voer laatst over de
Maas laridaas’ en onderscheidde hij ‘dwepers’ en ‘pluizers’. Hij werd alom bewonderd
om zijn ruime interna-
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tionale belezenheid en de meeste van zijn essaybundels zijn bekroond.
In zijn latere publicaties als hoogleraar bleef het de essayist die sprak, zij het nu
vaker in meer abstracte en principiële uiteenzettingen. Zijn eerste stelling is: ‘literatuur
kan alleen begrijpelijk worden gemaakt in de samenhang van schrijver, maatschappij
en lezers’ (Inleiding van Intenties 1). Net als voor Ter Braak is de persoonlijkheid
van de auteur voor hem van belang. Bij Gomperts is echter deze persoonlijkheid
geen ‘eerste en laatste criterium’ voor het bepalen van de waarde van een werk,
maar basis voor begrip. De kwaliteit van een tekst is eerder een kwestie van
psychologische geloofwaardigheid. Als Gomperts Ter Braak zijn ‘meester’ heeft
genoemd, slaat dat eerder op diens non-conformistische stijl van denken en schrijven
dan op de praktijk van zijn literaire kritieken. Ter Braak ging vaak uit van een eigen
probleem en illustreerde dat dan aan het te bespreken werk. Gomperts wil de tekst
niet als hulpmiddel maar als doel. Hij wil tolk zijn van de intentie van de auteur, zoals
die uit de tekst spreekt. Daarom had hij voor zijn literaire kritieken meer aan de
manier waarop Edmund Wilson inzicht in boeken gaf binnen een literaire, sociale
en ideologische context.
Ik herinner me dat Gomperts het op een van zijn eerste Leidse colleges moderne
Nederlandse letterkunde over de dood had. Hij verwees daarbij niet naar zijn
dichtbundel Van verlies en dood, maar naar het begin van Nabokovs Laughter in
the Dark. Er staat daar dat iemands leven afdoende is bepaald door een begin- en
einddatum op een steen (voor Gomperts toen alleen nog maar 26 december 1915
-), maar dat de meeste mensen nu eenmaal van een in memoriam (en van literatuur),
wat meer details verwachten. Bij deze.
Zijn hele jeugd woonde Gomperts in Amsterdam. Hij deed er examen gymnasium-alfa
op het Vossius Gymnasium, waar hij D.A.M. Binnendijk als leraar Nederlands had.
Hij zat in de klas met Sem Dresden - later waren ze samen promotor bij mijn
proefschrift. Zijn vader was advocaat en ook hij ging rechten studeren. Hij werd
corpslid en Rümke was een van zijn clubvrienden. Hij zat twee jaar (1936-1938) in
de redactie van Propria Cures en schreef daarin onder meer een vrij lovend stuk
over Ter Braak, die hij daarna ook ontmoette. Hij maakte een alom verontrust
ontvangen, uiterst vrijmoedige bewerking van Romeo en Julia, die in 1938 werd
opgevoerd door Amsterdamse studenten.
Gomperts legde nog wel het eerste deel van zijn doctoraalexamen af,
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maar toen kwam de inval van de Duitsers. Onmiddellijk na de capitulatie, op 14 mei
1940, stak hij over naar Engeland. Hij gaf zich daar op als soldaat (in Nederland
was hij vrijgesteld geweest wegens broederdienst), maar kort daarna werd hij als
regeringsambtenaar onder meer gedetacheerd in Washington en New York. Als
secretaris van de oud-minister van Koloniën Welter reisde hij door Latijns-Amerika
ter voorbereiding van handelsbetrekkingen en emigratie na de oorlog.
Na de bevrijding kwam Gomperts bij Het Parool. Hij werd correspondent te Parijs
en hij had in die tijd een kamer aan de Amstel, die W.F. Hermans tijdens zijn
afwezigheid mocht bewonen. Daarna werd hij redacteur letterkunde en volgde hij
Simon Carmiggelt op als toneelcriticus (1952-1965). Hij was betrokken bij een aantal
literaire tijdschriften: Libertinage (dat hij in 1948 oprichtte, samen met Huyck van
Leeuwen), De Vrije bladen, Criterium, Hollands Weekblad, Tirade. Landelijk bekend
werd hij als presentator en interviewer op t.v., onder meer in ‘Literaire Ontmoetingen’,
in 1963 bekroond met een Nipkov-schijf.
Gomperts heeft een tijd rondgelopen met het idee voor een boek met als titel De
drie tronen. Uitgever G.A. van Oorschot vermeldde De drie tronen al op de achterflap
van De schok der herkenning als ‘in de Stoa-reeks verschenen’, maar gokte daarmee
toch verkeerd. Het is bij een paar artikelen gebleven, opgenomen onder andere in
De geheime tuin. Het boek zou gaan over de tronen van Stalin, van de paus en van
Willem Kloos, achtereenvolgens het totalitaire communisme, het christendom en
de schoonheid. Dus drie autoritaire houdingen, in de politiek en daarbuiten, die hij
alledrie bestreed. Gomperts is nooit actief in een politieke partij geweest, al heeft
hij wel over politieke onderwerpen geschreven. Vlak na de oorlog was hij voor een
sterke NAVO als een goede basis voor onderhandelingen met de Russen. Veel eerder
echter dan iemand als zijn vriend Arthur Lehning was hij van mening dat de koude
oorlog moest ophouden en dat het tijd was voor ontwapening, zeker van Nederland.
Net als voor 1933, had hij in de jaren vijftig wel weer met een gebroken geweertje
willen lopen.
Toen hij in 1965 werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar in Leiden, kenden
de meeste van zijn aanstaande studenten hem vooral van de televisie en als de
auteur van Jagen om te leven, De schok der herkenning en De geheime tuin: drie
delen uit de Stoa-reeks die wél waren uitgekomen en die vrijwel iedereen in zijn
kast had staan. Gomperts' aanstelling paste in de Leidse traditie, die met Verwey
begonnen was, om mensen te benoemen uit de literaire praktijk, niet allereerst
vakgeleerden. Gomperts had
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literatuurstudie nooit als een vak gezien. Hij was er echter wel vast van overtuigd
dat cultuur inspanning vereist en dat waardeverschillen geleerd en gecultiveerd
moeten worden: elitair is niet altijd verwerpelijk. Op een aantal plaatsen in zijn werk
spreekt hij over de kleine ‘derde elite’ van intellectuelen die, ook tegen de verdrukking
in, een belangrijke bijdrage leveren in het behoeden en overdragen van
cultuurwaarden.
Gomperts' colleges vielen op door hun zorgvuldige, niet-zwaarwichtige formulering,
maar vooral door hun internationale oriëntatie. Zo legde hij uit waarom hij de moderne
letterkunde bij Multatuli liet beginnen en niet bij de Tachtigers en behandelde daarbij
ook Nietzsche, Freud en Wittgenstein. In het zo overzichtelijke Leiden imponeerde
hij door de sfeer die hij meenam van de grote stad en van de nog grotere
wereldliteratuur. Hij probeerde de ban te breken van verplichte leeslijsten en
stimuleerde dat ook materieel door te regelen dat studenten met reductie boeken
konden kopen. Al snel had hij een kringetje studenten om zich heen verzameld. We
moesten heel on-Leids ‘je’ tegen hem zeggen en discussieeerden met hem vrij over
teksten van Ter Braak en anderen. Samen met zijn vrouw Huikje ontving hij het
groepje in Amsterdam en in zijn boerderijtje te Kotten. Zijn buurman daar was Aad
Nuis, die in Leiden zijn medewerker was voor literatuursociologie en de analyse van
moderne gedichten.
In 1970 werd hij gewoon hoogleraar en kreeg hij steeds meer bestuurstaken. Hij
wist geld los te krijgen voor de grote uitgave van de correspondentie van Du Perron
en van 1969 tot 1971 was hij voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden. Hij begon zich vaker te storen aan ongeletterde en lakse
letterenstudenten en het niet aflatende ritueel van bezuinigen en herstructureren.
In 1981 nam hij afscheid van de universiteit. Hij verhuisde met zijn vrouw naar
Grimaud in Zuid-Frankrijk en werkte daar in stilte verder. Zeventien jaar later overleed
hij, geheel onverwachts, in een ziekenhuis in Draguignan.
In het mondelinge debat was Gomperts moeilijk te verslaan, wat natuurlijk niet wil
zeggen dat hij altijd gelijk had. Zijn zachte, rustige stem kon meeslepend vilein
worden en op zijn vriendelijk klinkende ironie was het lastig antwoorden. Voor
partijgangers was het een genoegen erbij te zijn. Ik was een van de studenten die
op 23 november 1966 per bus met hem mee reisden naar Amsterdam voor de
openbare discussie met Oversteegen, ten vervolge op zijn inaugurele rede. Gomperts
stelde er beleefde vragen over close reading, waar hij vóór was als dat goed lezen
betekende, en over het
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goddelijke absolutisme van de tekst, waar hij veel minder van begreep. Hij had
vernomen dat het de mensen van het tijdschrift Merlyn alleen ging om de
tekst-en-niets-dan-de-tekst en dat de aandacht voor de auteur een vergissing was,
een ‘fallacy’ zelfs. Dat verbaasde hem een beetje, want een tekst is toch altijd
íemands tekst en hoe kan een schrijver ooit uit zijn tekst verdwijnen? Oversteegen
deed zijn best hem duidelijk te antwoorden en was daarbij helemaal niet zo
dogmatisch als sommigen misschien gehoopt hadden. Maar de Leidse studenten
vierden in de bus naar huis de discussie als een overwinning.
Gomperts kon zich ondermijnend vrolijk maken over het denkbeeld van
wetenschappelijke waarde van ‘vrije interpretaties’ door subjectieve lezers. Wie
bewust subjectief met teksten wil omgaan heeft alle vrijheid. De objectiviteit
nastrevende onderzoeker moet zich echter beperken tot een ‘minimale interpretatie’,
met als norm ‘de uitgedrukte bedoeling van de auteur, voorzover reconstrueerbaar
door de interpretator, met in acht neming zo nodig, van de contemporaine poëtica's
en retorica's die voor het beoefende genre gegolden hebben’ (Grandeur, p. 84).
Destijds al, als toneelcriticus, legde hij niet de nadruk op wat de regisseur en de
spelers hadden gedaan, maar ging hij uit van de tekst van het stuk zélf. Met zijn
minimale tegenover vrije interpretatie zat Gomperts op één lijn met Hirsch'
tegenstelling meaning en significance. Hij deelde ook diens mijns inziens significante
misverstand dat het loslaten van de auteursintentie tot gevolg heeft dat een tekst
alles kan betekenen wat een lezer erin wenst te zien. Absolute willekeur dus.
Vermoedelijk is Gomperts ook daardoor nooit kunnen komen tot een serieuze
overweging van wat mensen als Derrida of Paul de Man hebben gezegd. Het
‘arbitraire van het teken’ lijkt voor hem hetzelfde als zinloosheid. Hij zag weinig in
de gedachte dat ‘arbitrair’ de mogelijkheid van een scheidsrechter en dus een
regelsysteem veronderstelt.
Met humor en sarcasme en soms ronduit driftig heeft Gomperts gestreden tegen
wat hij zag als overdreven systeemdwang en schermen met geleerd aandoende
termen. Vooral de ‘intra-heterodiegetische focalisator’ moest het ontgelden. In dat
opzicht gaat hij nog verder dan K. van het Reve in zijn reltrappende Huizingalezing
van 8 december 1978 over de ‘onleesbaarheid van de literatuurwetenschap’. In
Grandeur en misère van de literatuurwetenschap, verreweg de meest uitgebreide
en zeer afgewogen reactie op Van het Reves lezing, verdedigt Gomperts de
literatuurwetenschap, maar heeft het ook over ‘de imposant bedoelde nabootsing
van
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wetenschappelijkheid’ en over het ‘fanatiek soort schematiseerzucht, waaruit dat
onberekenbare monster ‘mens’ door extrapolatie is verwijderd’. Hij noemde die
‘geprogrammeerde, zelfopgelegde bijziendheid’ een ziekte die men ook kan
aantreffen bij fascisten. Wie te luidkeels om orde roept, valt ten prooi aan absolutisme
en dogmatisme.
Gomperts verzette zich tegen wat hij ‘jurisme’ noemde: verstard, formalistisch
denken. Zijn grootste lof voor Ter Braaks Politicus zonder partij was dat het volkomen
vrij was van jurisme. Jurisme houdt in dat men het laatste woord wil hebben om
daarna het dossier te sluiten. Misschien is hij daarom ook nooit, zoals zijn vader,
advocaat geworden. Voor Gomperts was niets ooit helemaal afgedaan. Dat zou
nog eenmaal blijken in zijn laatste boek.
Na zijn emeritaat heeft hij in Frankrijk gedreven gewerkt aan een omvangrijke studie
die De jodenhaat van de weldenkenden moest gaan heten. Hij heeft stapels
aantekeningen gemaakt over het antisemitisme van intellectuelen als Erasmus,
Voltaire, Nietzsche, Dostojewski, maar ook Ter Braak en Du Perron. Omdat het
werk te omvangrijk werd besloot hij zich eerst maar eens te beperken tot Ter Braak,
die had beweerd dat in het antisemitisme ‘een kern van waarheid’ zat. Gomperts
koos deze bewering als titel. Van dit boek was bij zijn dood in 1998 al zo'n 160
bladzijden geheel of gedeeltelijk af. Het is postuum uitgegeven. Het boek
veroorzaakte veel deining en bij sommigen teleurstelling omdat hij Ter Braak aanviel,
toch zijn vriend en meester. Was het dan een afrekening, een verlate vadermoord
zoals wel geopperd is? De bezorgers van de uitgave laten zien dat Gomperts al
een aantal bezwaren tegen opmerkingen van Ter Braak had toen deze nog leefde
en dat hij zich kwalijk nam ze toen niet duidelijk te hebben uitgesproken.
Er is meer, lijkt me. Onverbloemd antisemitisme heeft tenminste het voordeel dat
het duidelijk herkenbaar is en daarmee beter te bestrijden. Een sluipend gif is
verraderlijker en daarom extra het onderzoeken waard. Gomperts was al in De
schok der herkenning uitvoerig bezig geweest met complexe
schrijverspersoonlijkheden. Zijn slotsom was toen: ‘dat wij geen ding, geen mens,
geen boek en geen schrijver kunnen zien zonder een begeleidende blindheid’. Over
deze blindheid gaat het nu weer. Het is de blindheid van een schrijver als Ter Braak,
die antisemitisme bestreed en zich er ook aan schuldig maakte. Gomperts zag
daarin een gespletenheid die hij vergeleek met Jekyll en Hyde. De ene helft ziet
met afschuw wat
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zijn alter ego doet. Maar deze blindheid slaat lezers evenzeer. Ook Gomperts zelf
merkte, terwijl het werk vorderde, dat hij soms jaren gedachteloos had heengelezen
over onwelriekende passages. Ook de alerte en gewaarschuwde lezer blijft
kwetsbaar. Gomperts wist al in De schok der herkenning ‘dat alles wat wij doen en
ondergaan zich voltrekt in het halfduister, dat wij alleen niet vallen, omdat wij nooit
helemaal ontwaken’. Geen wonder dat Gomperts tot het laatste toe bezig is gebleven.
P.F. SCHMITZ

Voornaamste geschriften
Dingtaal, gedichten. Den Haag 1939. 2de vermeerderde druk Amsterdam 1948.
Van verlies en dood, gedichten. Amsterdam 1946.
Jagen om te leven. Amsterdam 1949. 4de druk 1967 in de Stoa-reeks.
De schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de
literatuur. Amsterdam 1959 (Stoa-reeks). 5de druk Amsterdam 1981, met
nieuwe inleiding.
De geheime tuin. Amsterdam 1963 (Stoa-reeks). 2de druk 1972.
De eend op zolder. Toneelkritieken uit de jaren 1952-1965; klassiek en
romantisch repertoire. Amsterdam 1970.
Wachten op niets. Toneelkritieken uit de jaren 1952-1965; modern repertoire.
Amsterdam 1970.
Grandeur en misère van de literatuurwetenschap. Amsterdam 1979.
Intenties 1. Kritieken en over kritiek. Amsterdam 1981.
Intenties 2. Terug tot Simon Vestdijk en andere essays. Amsterdam 1981.
Een kern van waarheid. Amsterdam 2000. Bezorging en nawoord: Eep Francken
en Herman Verhaar.
Intenties 1/2/3. Essays en kritieken. Amsterdam 2003. Bezorging: Eep Francken
en Herman Verhaar.

Eindnoten:
* Voor het schrijven van dit levensbericht is dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal dat
Herman Verhaar over en van Gomperts heeft verzameld.
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Gerard Willem Huygens
Rotterdam 6 december 1912 - 's-Gravenhage 5 september 2002

Mijn eerste ontmoeting met Gerard Huygens dateert van augustus 1976. Kort tevoren
had ik als vroege dertiger besloten mijn betrekking als lerares aan het Kralingse
Libanon-Lyceum te verruilen voor een baan aan Het Rotterdamsch Lyceum, en zo
trad ik toe tot een sectie Nederlands waar Huygens al sedert 1944 deel van
uitmaakte. Hij was er een van de latere opvolgers van de zeer door hem bewonderde
Menno ter Braak. Mijn tien jaren ervaring hadden weinig afgedaan aan een jeugdige
gedrevenheid. Huygens zag die immer minzaam glimlachend aan, zonder poging
haar te temperen, maar ongetwijfeld met des te meewariger gedachten. Dat hij daar
geen uiting aan gaf, tekent zijn liberale en tolerante houding. Zelf had hij al jaren
tevoren, in 1939, besloten, daartoe gestimuleerd door zijn vroegere collega aan het
1
Nieuwe Lyceum te Hilversum Garmt Stuiveling, dat het leraarschap ‘heel best’ te
combineren moest zijn met allerlei nevenwerkzaamheden. Het is deze combinatie
die als een rode draad door zijn arbeidzame leven zou lopen en waarop ik u hieronder
graag een blik gun.
Zijn plannen stonden zijn betrokkenheid bij de leerlingen en hun wedervaren niet
in de weg, integendeel. Naar eigen zeggen zag hij het als zijn voornaamste taak
‘de leerling door zijn school en door zijn examen te hel-
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pen’. Dit uitgangspunt is hij altijd trouw gebleven en hij bracht het met succes en
verve in praktijk. Gespeend van iedere vorm van zendingsdrang had hij echter een
grondige hekel aan schoolmeesterachtigheid en miste hij zelfs de geringste behoefte
zijn leerlingen op te voeden: dat achtte hij een schone taak voor het thuisfront. ‘Ik
ben geen pedagoog’, placht hij niet zonder koketterie te zeggen. Niettemin heeft hij
aan hun intellectuele en culturele vorming met overtuiging en humor bijgedragen:
zowel op school, in de lessen én (als amateur-regisseur) bij toneeluitvoeringen, als
daarbuiten, op schoolreizen naar Wenen, Londen en Rome, waar hij, door de
leerlingen zelf uitgenodigd, met veel genoegen en zwier aan deelnam. Een groeiende,
hoewel nooit gezochte, populariteit was zijn deel, zoals overduidelijk bleek bij zijn
feestelijke en drukbezochte afscheid in 1978 van Het Rotterdamsch Lyceum. Tot
zijn verrassing werd hij kort daarna op grond van zijn vele bijdragen aan het culturele
leven in Rotterdam (de inmiddels gerealiseerde nevenactiviteiten) benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hoe paradoxaal het moge klinken, het voornemen om zijn verdere ontplooiing
niet door het leraarschap te laten belemmeren heeft uiteindelijk dat leraarschap juist
verrijkt. De leerlingen werden geconfronteerd met een breed geïnteresseerde leraar,
die vele contacten onderhield buiten het voortgezet onderwijs, en die ook op ander
terrein - dat van de journalistiek en de wetenschap - werkzaam was. De grondslag
van al die bezigheden werd gevormd door de intense belangstelling voor letteren
en toneel die hij reeds als jongen aan de dag had gelegd en die hem nimmer zou
verlaten.
Als kind bezocht Huygens de openbare lagere school aan de Schoonderloostraat
in het Oude Westen van Rotterdam. Op advies van de hoofdonderwijzer, die hem
buitengewoon slordig vond, en met steun van zijn moeder (zijn vader bleek geen
voorstander van ‘verder leren’) zette hij zijn opleiding voort aan de tweede openbare
handelsschool (de H.B.S.-A) aan de Hofstedestraat te Rotterdam, de zogenaamde
‘litterair-economische school’. De economische vakken vermochten zijn interesse
niet te wekken, maar de literaire des te meer. Twee jaar na het eindexamen legde
hij dan ook met succes het aanvullend staatsexamen Grieks en Latijn af, waarmee
hij in 1932 toegang verkreeg tot de Leidse universiteit en zijn studie Nederlandse
Taal- en Letterkunde een aanvang nam, met als bijvakken staatsinrichting en nieuwe
geschiedenis.
Zoals niet ongebruikelijk in die dagen werd Huygens spoorstudent. Als
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zodanig sloot hij zich aan bij het Rotterdamsch Studenten Gezelschap (RSG), een
vrij grote bond van Rotterdamse economie-studenten, Delftenaren en Leidenaren.
Daar kreeg hij in verschillende bestuursfuncties de gelegenheid zijn organisatorische
talenten in te zetten en profiteerde men met graagte van zijn vaardige pen bij het
2
produceren van diverse gedenkschriften.
Zijn Leidse studentenjaren, van 1932 tot 1939, stelden hem in staat zijn interesse
in toneel en literatuur tot ontwikkeling te brengen en in daden om te zetten. Een
voorbeeld moge illustreren hoe doortastend hij dit kon aanpakken. Als jong student
en bewonderaar van Forum kreeg hij in 1935 de voorpublicatie van De Pantserkrant
onder ogen, een actuele tragikomedie van de hand van Menno ter Braak. Dit stuk
las hij met zoveel geestdrift, dat hij zich (misschien ook wel uit nieuwsgierigheid
naar de ‘grote schrijver’) terstond naar Ter Braaks woning aan het Haagse
Pomonaplein spoedde met het voorstel het te doen opvoeren. Zeer tot zijn vreugde
stemde Ter Braak daarin tenslotte toe na er enige tijd met zijn jeugdige vereerder
over van gedachten gewisseld te hebben. Op Huygens' initiatief en met zijn
medewerking kwam het tenslotte tot een opmerkelijk succesvolle voorstelling door
het Rotterdamsch Studenten Toneel in de toenmalige Tivoli Schouwburg aan de
Coolsingel te Rotterdam.
Een jaar later, in 1936, ontmoette Huygens voor het eerst Garmt Stuiveling, met
wie hij bijna een halve eeuw lang bevriend zou blijven. Het was hem ter ore gekomen
dat Stuiveling ter gelegenheid van Erasmus' vierhonderdste sterfdag een drama in
verzen aan het schrijven was over de vereenzaming van de eens zo beroemde en
gevierde geleerde. Bewonderaar van Erasmus als ook hij was, besloot Huygens
naar Hilversum te reizen, alweer om onderhandelingen te beginnen over een
eventuele opvoering van het stuk. Na overleg werd besloten het op de planken te
brengen in het kader van de internationale Erasmusherdenking te Rotterdam.
Erasmus bleek een levendig en speelbaar stuk, dat op 30 oktober 1936 met veel
steun van Huygens door studenten werd gebracht tijdens de derde lustrumviering
van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap. Ook deze veelbesproken voorstelling
in de Grote Schouwburg te Rotterdam, opgeluisterd door de aanwezigheid van
onder anderen de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
J.R. Slotemaker de Bruïne, oogstte veel succes.
Intussen ging ook de studie door. Tegen het einde daarvan verloofde hij zich met
de Schiedamse Geerda C.C. Broek; een huwelijk lag in het ver-
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schiet (1941) en, naar later zou blijken, een gezinsleven met een zoon en twee
dochters. Het werd tijd aan een loopbaan te denken. Tot zijn aanvankelijke spijt zat
er niet veel anders op dan een leraarschap, en dat was toen - het was de tijd van
de mobilisatie - nog moeilijk te bereiken. Het begon met de reeds genoemde tijdelijke
baan aan het lyceum te Hilversum; daarna volgden betrekkingen bij het openbaar
onderwijs (V.H.M.O.) te Amsterdam, onder leiding van directeur dr. E. Rijpma, die hij
als zeer inspirerend ervoer, en later ook onder dr. F.G. Schuringa. Voorzien van de
nodige ervaring kon Huygens zich dus tegen het einde van de oorlog melden bij
Het Rotterdamsch Lyceum, waar hij de begeerde vaste aanstelling kreeg als leraar
Nederlands en geschiedenis.
Na het behalen van zijn doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde (bij Johan
Huizinga) begon Huygens aan een promotie-onderzoek, dat zijn bekroning vond in
het proefschrift De Nederlandse auteur en zijn publiek: een sociologisch-litteraire
e

studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18
3
eeuw. De promotie vond plaats in december 1945 te Leiden. Reeds een jaar later
zou het boek bij Van Oorschot in Amsterdam worden herdrukt. Als promotor trad
op P.N. van Eyck, die weliswaar in de materie geenszins was ingevoerd, maar
Huygens alle ruimte bood voor het onderzoek. Het waren eerder andere
omstandigheden die het bemoeilijkten. Voor een belangrijk deel kwam het werk
immers tot stand in de hongerwinter, een periode waarin het niet meeviel aan
materiaal te komen. Daarnaast boden Huygens en zijn vrouw in hun woning in
Rotterdam-Schiebroek enkele jaren onderdak aan een zestal joodse onderduikers,
een feit dat ik overigens - en dat tekent hen - nooit uit hun eigen mond vernomen
heb.
Bij het schrijven van zijn, zoals hij het zelf verwoordde, ‘agressief gestelde
dissertatie’ werd Huygens onder meer geïnspireerd door Die Soziologie der
4
literarischen Geschmacksbildung van de Duitser L.L. Schücking , dat hem min of
meer toevallig onder ogen gekomen was. Dit was een studie die het gehele
scheppingsproces van literaire vernieuwingsbewegingen omvatte, die ook de lezer
bij het proces betrokken. In de inleiding van zijn proefschrift sprak Huygens zijn
onvrede uit met de letterkundige geschiedschrijving, die zich tot dusverre uitsluitend
gericht had op ‘de schrijver en zijn werk, incidenteel aangevuld met enkele
opmerkingen over de tijd van ontstaan’. Volgens hem ontbrak er iets aan dat
historische beeld: ‘behalve de scheppers zijn er de ontvangers der cultuurgoederen,
en het is de vraag of hun invloed op de voortbrenging niet te vaak over het hoofd
5
is gezien’.
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Naar zijn opvatting waren schrijvers geen lieden die boven de samenleving stonden,
maar medeleden daarvan, die hun publiek beïnvloedden, en omgekeerd ook door
dat publiek beïnvloed werden. Vanuit die gedachte schreef hij zijn proefschrift,
waarover hij achteraf zelf constateerde, dat het eigenlijk ‘de eerste receptiestudie’
was geweest.
Huygens' dissertatie vormde het begin van een indrukwekkende reeks grotere
en kleinere publicaties, die voor een belangrijk deel verschenen ten tijde van zijn
leraarschap en dus tot de gewenste ‘nevenwerkzaamheden’ behoorden. De
voornaamste ervan waren gewijd aan zijn vriend Adriaan van der Veen, aan Lode
Baekelmans, aan Betje Wolff, en vooral aan Multatuli. Niet alleen bezorgde hij een
dikwijls herdrukte en van een uitvoerige inleiding voorziene heruitgave van diens
Max Havelaar, alsmede een bloemlezing uit zijn werken, ook schreef hij, alleen of
met anderen, veel essayistisch werk over de bewonderde auteur. Tot zijn
belangrijkste bijdragen op dit gebied rekende hij zelf enige in het tijdschrift Over
Multatuli verschenen artikelen: over Voltaire en zijn invloed op Multatuli; over de
eerste opera die Dekker als jongen gezien had; over een jeugdvriend van Dekker
6
uit Batavia, en tenslotte over Multatuli tussen Weimer en Weimar.
Daarnaast verleende hij zijn medewerking aan de Moderne encyclopedie der
wereldliteratuur en aan de Encyclopaedia Britannica met stukken over negentiendeen twintigste-eeuwse literatuur, natuurlijk ook over Multatuli, en hield hij literaire
7
causerieën op de radio, onder meer over Aart van der Leeuw en over een door
8
Garmt Stuiveling geschreven biografie van Jacques Perk.
Veel aandacht schonk Huygens voorts aan zijn voormalige stadgenoot, de
Rotterdamse dichter Hendrik Tollens, van wiens werk hij zich een geestdriftig
bezorger toonde. Vanaf 1964 verzorgde hij een aantal tekstuitgaven van Tollens'
De overwintering der Hollanders op Nova Zembla en van een keuze uit diens
jeugdpoëzie. Op grond van veel tot dan toe onbekend gebleven materiaal publiceerde
hij in 1972 de biografie Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij, door hemzelf
gezien als een vorm van revanche, nadat hij achteraf met spijt had moeten
9
constateren dat het Tollenshoofdstuk uit zijn proefschrift er ‘totaal naast’ geweest
was.
Met de bestudering van Tollens kon Huygens overigens ook aan een andere dan
zijn literaire liefde toegeven: die voor zijn geboortestad Rotterdam. Deze leidde tot
wat hij zelf omschreef als een ‘typisch Rotterdams lokaal-chauvinisme’, dat hem
levenslang bijbleef, ook wanneer hij elders
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woonachtig was. Het strekte zich uit over allerlei, vooral culturele, facetten van de
stad, inclusief de oudste voetbalvereniging, Sparta, waarvan hij jarenlang
ondersteunend lid zou blijven. Als trouwe supporter was hij geregeld te vinden in
het Kasteel om er de verrichtingen van ‘zijn’ elftal gade te slaan, en eenmaal zag
hij in zijn enthousiasme zelfs kans mij naar een wedstrijd mee te tronen, hoewel ik
in voetbal volmaakt ongeïnteresseerd was.
Samen met mr. H. van Geuns, J. Mourits en anderen stichtte Huygens in 1946
in de Maasstad de plaatselijke afdeling van het Humanistisch Verbond, waarvan hij
ruim tien jaar voorzitter zou blijven. In deze hoedanigheid hield hij in de jaren
1946-1956 voor de Vara radiotoespraken in de rubriek ‘Geestelijk leven’, die op
zondagochtend werd uitgezonden. Als voorzitter en later oud-voorzitter leverde hij
10
in de jaren vijftig bovendien een achttal artikelen aan het Rotterdams Nieuwsblad.
Uiteindelijk brak hij met het Humanistisch Verbond, omdat hij van mening was dat
het zich te veel met politiek ging bezighouden - het was één van de vele gevallen
waarin hij blijk gaf van een onafhankelijk standpunt.
Ook op ander terrein manifesteerde hij zich als geïnteresseerd Rotterdammer,
onder meer door bijdragen te leveren aan het Rotterdams jaarboekje en Rotterdams
Accent en geregeld spreekbeurten te vervullen als lid van de Kring van Rotterdamse
auteurs, alsmede van de Rotterdamse historische genootschappen De Maze en
Roterodamum.
In 1953 werden Huygens' professionele werkzaamheden uitgebreid: vanaf dat
jaar tot de fusie met het Algemeen Handelsblad in 1970 zou hij gaan optreden als
geregeld medewerker bij de toenmalige NRC. Al eerder werkte hij mee aan De
Baanbreker, een na de Tweede Wereldoorlog verschenen blad met aan Forum
verwante beginselen, die Huygens zeer was toegedaan. Over tal van uiteenlopende
maatschappelijke onderwerpen droeg hij er verschillende gedurfd kritische stukken
aan bij, onder meer over de wapenindustrie, geldzuiveringen en het door hem zo
11
genoemde ‘spook van het materialisme’.
In die kring had hij kennisgemaakt met mensen als Jacques de Kadt, Max Nord,
Sal Tas, Albert Helman, Adriaan van der Veen en vele anderen. Enkele jaren na de
kennismaking benaderde Van der Veen, die redacteur was bij de NRC, hem met
het verzoek een bijdrage te leveren ter herdenking van Jacobus van Looy. Huygens
was graag bereid daaraan gehoor te geven en het stuk dat hij vervolgens schreef,
oogstte zoveel waardering, dat er in de NRC nog vele boekbesprekingen van zijn
hand zouden volgen,
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alsmede een groeiend aantal herdenkingsartikelen, verslagen van lezingen en
toneelrecensies. Toneelkritieken leverde hij in de jaren 1958-1960 eveneens aan
het Algemeen Dagblad.
In de periode daaropvolgend kreeg Huygens andermaal een nevenbetrekking;
ditmaal weer in het onderwijs, maar nu gericht op de vorming van een nieuwe
generatie leraren. Op uitnodiging van dr. S.J. Lenselink werd hij in 1969 benoemd
aan de M.O.-B-opleiding van de Rotterdamse Nutsacademie als docent in de
literatuurgeschiedenis van 1780 tot 1940 en in de algemene literatuurwetenschap,
een functie die hij tot zijn verplichte pensioen in 1980 met veel genoegen vervulde.
Naast en na zijn verschillende betrekkingen bleef Huygens vrijwel levenslang bij
de Nederlandse literaire wereld betrokken. Zo was hij van zijn toetreden in 1946 tot
zijn overlijden een zo mogelijk werkzaam, maar altijd belangstellend lid van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die hij een warm hart toedroeg. In zijn
laatste jaren sprak hij er zijn oprechte spijt over uit, dat hij de jaarvergaderingen niet
meer kon bezoeken: dat werd een te grote fysieke belasting. Die betrokkenheid
bleek ook uit de vele levensberichten die hij schreef voor de jaarboeken: over W.A.
12
Wagener, A.G. Kloppers, Garmt Stuiveling, W.F. Lichtenauer en J. Kortenhorst.
Van 1968 tot 1972, onder de voorzitters dr. P.J. Meertens en H.A. Gomperts, was
hij tevens lid van het bestuur.
Jarenlang bleef hij voorts deel uitmaken van tal van andere besturen, onder meer
13
van het Tollensfonds en van het Multatuli Genootschap (van 1961 tot 1988). Tevens
had hij zitting in verschillende commissies: van de Gemeentebibliotheek Rotterdam,
van de Rotterdamse Kunststichting en meer dan tien jaar ook van de Raad voor de
Kunst, afdeling Letteren. Met zijn grote ervaring was hij veelgevraagd lid van diverse
jurycommissies, onder meer voor de P.C. Hooft-prijs, de Dr. Wijnaendts
Franckenprijs, de Henriette Roland Holst-prijs en de Litteraire Witte-prijs.
Op latere leeftijd, na zijn verhuizing in 1979 naar Den Haag, trad hij door toedoen
van Jan Kortenhorst (Multatulibewonderaar en -onderzoeker en zoon van het
voormalig Tweede Kamer-lid dr. L.G. Kortenhorst) toe tot sociëteit De Witte, waarvan
hij ruim twintig jaar een toegewijd lid bleef. Hij ontpopte er zich als een graag geziene
gast en een actief deelnemer aan onder meer de in 1981 opgerichte ‘Litteraire Tafel
L.S.’ Daar profiteerde men van zijn grote kennis van de Nederlandse letteren, die
hij paarde aan welbespraaktheid; hij initieerde tal van voordrachten, onder meer
over P.A. Daum en Lodewijk van Deyssel, en trad vanaf 1983 op als
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voorzitter van de Bibliotheekcommissie toen het voortbestaan van de Witte
14
Bibliotheek wegens bezuinigingen in gevaar dreigde te komen. Ook in die latere
Haagse jaren was hij nog geregeld te vinden in de Koninklijke Bibliotheek: zijn
interesse bleef onverminderd aanwezig en het lezen en schrijven gingen tot op hoge
leeftijd gewoon door.
Op 5 september 2002 kwam er een verwacht einde aan een onverwacht lang en
arbeidzaam leven. Al spoedig na zijn geboorte op 6 december 1912 als enig kind
uit het huwelijk van Gerard Abraham Huygens en Cornelia Burik bleek hij niet sterk,
en jarenlang vreesde men voor zijn leven. Tegen het einde van de lagereschooltijd
kwam hij echter zijn ziekelijkheid te boven. Triomfantelijk verzekerde hij mij later
meermalen, dat ‘de artsen van zijn twaalfde tot zijn tachtigste jaar vrijwel niets aan
hem verdiend’ hadden. Op dit punt mocht hij zich graag vergelijken met de door
hem zo vereerde Voltaire.
Gerard Huygens beschouwde zichzelf als een echte Rotterdammer, al bracht hij
een niet onbelangrijk deel van zijn leven elders door. Tegenover zijn medemens
was hij joviaal en beminnelijk; hij toonde trouw in zijn vele vriendschappen en was
een man van wie ik me niet kan herinneren dat hij ooit in enig conflict verwikkeld
raakte, al nam hij, vooral ook in maatschappelijke kwesties, nogal eens afwijkende
standpunten in die tegen de tijdgeest indruisten. Als zijn voornaamste eigenschappen
zag hij zelf (met recht) zijn non-conformisme en liberalisme. Hij verkoos zijn eigen
gang te gaan, maar liet ook ieder ander in zijn waarde: de vrijheid van het individu
stond voor hem altijd voorop. Illustratief in dit verband is, dat hij na de Tweede
Wereldoorlog korte tijd lid was van de Partij van de Arbeid, maar de partij abrupt
verliet, omdat hij het met haar - gewijzigde - standpunt ten aanzien van Indië oneens
was. Zelf was hij een verklaard tegenstander van de politionele acties: de mensen
daar hadden evenveel recht op hun vrijheid als de Nederlanders die de hunne in
de jaren '40-'45 bevochten hadden, zo vond hij. Overigens is hij nadien nooit meer
van enige partij lid geworden.
Onze eerste ontmoeting vormde het begin van een jarenlange vriendschap met
hem en zijn vrouw. De ontvangsten, eerst in Rotterdam-Schiebroek, later in hun
buitenhuis in Maarsbergen, ‘Klein Hofwijck’, en nog later in hun appartement in Den
Haag, waren hartelijk en gastvrij. Tot het einde toe bewaarde Huygens een zekere
losheid en jongensachtigheid; zijn optimistische aard behoedde hem, ook toen zijn
gezondheid hem in de steek begon te laten, voor het uiten van klachten of treurige
bespiegelin-
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gen. Hooguit constateerde hij nuchter: ‘Het gaat redelijk goed met mij, maar het kan
natuurlijk best morgen afgelopen zijn’, en daar bleef het bij. Tot zijn genoegen heeft
hij de millenniumwisseling nog mogen beleven, maar helaas was het hem niet
vergund de verhoopte negentig levensjaren vol te maken: drie maanden voor zijn
negentigste verjaardag overleed hij in zijn woonplaats Den Haag. Maar tijdens een
van onze laatste gesprekken, waarin hij rustig terugblikte op zijn lange leven, stelde
hij tevreden vast dat het goed en interessant was geweest.
ELLY GROENENBOOM-DRAAI
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over Rotterdam. Grote reeks 30.)
G.W. Huygens, ‘Alexander Godon, de vriend uit Batavia’, in Over Multatuli
(1985), afl. 14, p. 11-23.
G.W. Huygens en Martin Mooij, Adriaan van der Veen. Amsterdam 1986.
't Ts vol van schatten hier. Onder redactie van A. Korteweg, M. Salverda, A.
Meinderts [e.a., onder wie G.W. Huygens]. 2 dln. Amsterdam, 's-Gravenhage
1986.
Mr. W.F. Lichtenauer, een Rotterdammer van allure. Een bundel artikelen over
en door mr. W.F. Lichtenauer 1900-1987. Onder red. van R.A.D. Renting. Met
medewerking van G.W. Huygens [e.a.]. Rotterdam 1991 (Historische werken
over Rotterdam. Grote reeks 44.)
G.W. Huygens, ‘In memoriam J. Kortenhorst’, in Over Multatuli (1991), afl. 26,
p. 74-77. Rectificatie (bij voorgaande), in Over Multatuli (1991), afl. 27, p. 72.
G.W. Huygens, ‘Multatuli tussen Weimer en Weimar, Rotterdam’, in Over
Multatuli (1996), 37, pp. 24-28.

Eindnoten:
1 Enkele maanden voor zijn overlijden stelde Huygens mij enige aantekeningen over zijn levensloop
ter hand, waarover wij nog een paar gesprekken voerden. De passages tussen enkele
aanhalingstekens zijn daaruit afkomstig. Daarnaast kreeg ik veel nuttige informatie van zijn
jongste dochter, mevrouw Madeleine Hovius-Huygens, waarvoor ik hier mijn dank uitspreek.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

2 Rotterdamsch Studenten Gezelschap 1921-1946: gedenkschrift [ter gelegenheid van het vijfde
lustrum]. Onder redactie van G.W. Huygens. Rotterdam 1946.
Rotterdamsch Studenten Gezelschap 1921-1951: Rotterdams Studenten Gezelschap, Rotterdams
Technisch Studenten Gezelschap: lustrum Skald. Onder redactie van G.W. Huygens. [Rotterdam
1951].
e

Met en zonder hoge hoed. Uitgave van het R.S.G. ter gelegenheid van zijn 7 lustrum. Met
medewerking van G.W. Huygens [e.a.]. [Rotterdam 1956].
3 De Nederlandse auteur en zijn publiek: een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling
e

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18 eeuw. Amsterdam 1945.
München 1923.
De Nederlandse auteur en zijn publiek, p. 5.
Zie hiervoor de lijst van ‘Voornaamste geschriften’.
Zaterdag 10 augustus 1946, in het programma ‘Van boek tot boek’.
Zaterdag 3 augustus 1957 van 16.20 u. tot 16.35 u. op Hilversum 1, in het programma ‘Van
boek tot boek’.
‘Tollens en zijn tijd’, in De Nederlandse auteur en zijn publiek, p. 72-91.
Van 1954 tot 1956 als voorzitter; van 1956 tot 1958 als oud-voorzitter.
In elk geval verschenen vóór 1947.
Respectievelijk Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1969-1970, p.
203-207; Jaarboek 1975-1976, p. 154-158; Jaarboek 1985-1986, p. 131-154; Jaarboek
1987-1988, p. 168-179; Jaarboek 1990-1991, p. 102-109.
Dit gegeven en andere betreffende Huygens' ‘Multatuli-activiteiten’ dank ik aan de voorzitter van
het Multatuli Genootschap, mevrouw Chantal Keijsper.
Dit feit heb ik ontleend aan een ‘In Memoriam’, verschenen in De Witte 11 (2002), no. 8, p. 20-21.
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Arthur Lehning
*
Utrecht 23 oktober 1899-Lys-St.-Georges 1 januari 2000

‘Ik heb vrijwel nooit over iets anders geschreven dan over onderwerpen
waarin ik geïnteresseerd was of over situaties waarbij ik om de een of
andere reden betrokken was. In deze zin is vrijwel alles wat ik schreef
autobiografisch. Ik ben het in grote lijnen nog steeds eens met wat ik
vroeger heb geschreven en daarom kan er ook van een zekere continuïteit
in denken en opvattingen worden gesproken. Wat de diversiteit van
onderwerpen betreft: mijn literaire en culturele belangstelling, mijn politiek
engagement en mijn wetenschappelijke werk op het gebied van sociale
geschiedschrijving zijn geen gescheiden aangelegenheden.’
Arthur Lehning, Ithaka (Baarn 1980), p. 11
Paul Arthur Lehning werd geboren op 23 oktober 1899 in Utrecht. Zijn vader verliet
al snel het gezin. De eerste vijf jaar van zijn leven bracht Arthur daarom door in
Elberfeld, geboorteplaats van zijn moeder Paula Schübler. Zij hertrouwde met de
herrnhutter J.F. Müller en zo groeide Arthur vanaf 1905 in Zeist op. Hier bezocht
Arthur de lagere school van de broederschap. Hij zat een klas hoger dan Hendrik
Marsman, hoewel die drie weken ouder was dan hij. In 1914 ging het gezin aan het
1
2
Broederplein wonen. Stiefvader Müller leidde toen de textielhandel van de
herrnhutters. Hij werd een der rijkste leden van deze broederschap, die ook wel is
3
omschreven als ‘een klein stil kerkgenootschap’. Een piëtistisch
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geïnspireerde en blijmoedig eenvoudige groep mensen, wier gemeenschappelijkheid
doet denken aan de vroege christengemeenten. Lehning heeft later bestreden dat
4
de broederschap zijn verdere ontwikkeling beinvloed heeft. Dat klopt misschien
voorzover het om de leer van de herrnhutters in engere zin gaat, maar zijn religiositeit
heeft Lehnings overgang naar het anarchisme zeker gekleurd. Je kunt zelfs
elementen in zijn latere anarchisme (het belang van de utopie bijvoorbeeld) herleiden
naar het christendom van zijn jeugd.
In de kring der herrnhutters was na de band met God die met Duitsland heel
belangrijk. Thuis werd Duits gesproken en Arthurs ouders waren lid van de Deutsche
Verein. Deze gezelligheidsvereniging van Duitsers in en om Utrecht kwam op
zaterdagavond bijeen om een glas wijn te drinken en romantische Duitse liederen
te zingen. Eenmaal mocht Arthur mee naar de viering van de verjaardag van de
5
keizer. Het gezin Müller leefde na 1914 intens mee met de Duitsers. Arthurs vier
jaar oudere broer Hans Werner (1895-1945) nam zelfs dienst in het Duitse leger en
6
zat vol heldenverhalen als hij op verlof was van het front. Arthur markeerde op een
kaart van Europa met vlaggetjes de opmars van de Duitse troepen. In de klas van
7
de Utrechtse H.B.S. , waar hij inmiddels met Marsman dagelijks in de paardentram
lol trappend heen ging, verdedigde hij de keizer. Toen toonde hij zich al een fel
debater.
Kennelijk schokten de verschrikkingen van de oorlog hem niet zo. Bezwaren tegen
het leger kwamen niet bij hem op. Het aantal dienstweigeraars in Nederland nam
sterk toe en soldaten kwamen in opstand, maar Arthur diende na zijn eindexamen
in juni 1918 negen maanden vrijwillig het Nederlandse leger op de Vlasakkers bij
Amersfoort. Waarom nam hij als Duitser vrijwillig dienst bij het Nederlandse leger?
Toke van Helmond heeft misschien gelijk met haar vermoeden, dat Arthur zo zijn
naturalisatie tot Nederlander wilde bevorderen, maar daar staat tegenover dat hij
8
die pas in 1921 probeerde te verwerven. Hij heeft later zelf gezegd, dat je door
vrijwillig dienst te nemen op dat moment een korter dienstverband kreeg, dan
wanneer je werd opgeroepen. Hoe dan ook, zijn pro-Duitse instelling moet afgezwakt
zijn, gezien zijn daad.
Hij bracht het slechts tot korporaal. Eenmaal in het leger veranderde Arthur al
snel van mening. Het militaire ‘ambacht’ stond hem tegen. Gezien de piëtistische
inslag van de herrnhutters is dat misschien niet zo vreemd. Een groot deel van zijn
vrijwillige diensttijd bracht hij door in het legerhospitaal, echt ziek èn ziekte
simulerend. In Midden-Europa braken
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revolutionaire tijden aan, reactie op de oorlog en, verlaat, op de Russische Revolutie.
Nederland leek even meegezogen te worden, maar Arthur maakte een volte face.
Op 16 januari 1919 zou hij in zijn dagboek schrijven dat hij de moord op Karl
Liebknecht en Rosa Luxemburg in Berlijn als een diepe tragedie zag, terwijl hij er
9
vijf maanden eerder nog over gejuicht zou hebben. Zo gaven maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen richting aan een proces dat al in Arthurs H.B.S.-tijd was
begonnen. Meer nog dan Duitsland was hij daar God en godsdienst aan het
heroverwegen. Dat ging gepaard met veel lezen. Lehning was al vroeg niet alleen
strijdbaar maar ook sterk gericht op intellectuele ontwikkeling. Hij heeft later verklaard
dat hij Haeckels Kraft und Stoff in deze jaren las, maar belangrijker dan dit
materialistische evangelie, zijn Nietzsche en dichters als Rilke en Stefan George
10
geweest. Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter, die hij ook zeer bewonderde,
11
zouden hem in aanraking met het socialisme brengen. De invloed van Nietzsche
was blijvend. Lehning las de filosoof niet zozeer als godloochenaar, maar als filosoof
12
met een inspirerende visie die de menselijke cultuur een hoger plan wees. Georges
Sorel en Ernst Bloch, filosofen wier werk hij later leerde kennen, waren daardoor
gemakkelijk in zijn ideeën in te passen. Lehning ontwikkelde in deze jaren een
kosmisch pantheïsme, waarin hij hartstochtelijk de stem van God trachtte te horen
en religieuze inspiratie vond.
In zijn diensttijd werd Lehning revolutionair socialist, de opmerking over de moord
op Liebknecht en Luxemburg duidde daar al op, èn overtuigd antimilitarist. Dat
laatste sterker dan het eerste. We kunnen zijn ontwikkeling vanaf dat moment
tamelijk goed volgen, want Arthur begon te publiceren. Kort nadat hij zich in 1919
aan de Rotterdamse Handelshogeschool als student had laten inschrijven (om zijn
ouders te plezieren, die bevreesd waren dat hun zoon al te bolsjewistisch zou
worden), werd hij redacteur van het Rotterdamsch Studentenblad. Dat was het
orgaan van het Rotterdamse studentencorps, waarvan ook Arthur lid werd. Het
redactiewerk trok Arthur aanmerkelijk meer dan de studie zelf. Van de meeste
economievakken moest hij niet veel hebben. Alleen met de historicus N.W.
Posthumus bouwde hij een band op, zozeer dat de hooggeleerde jaren later bij hun
wederzien nog wist dat hij een werkstuk van Arthur te goed had. De colleges van
de filosoof Bolland lijkt Lehning vooral om de eigenaardigheid van de professor
gevolgd te hebben.
Lehning publiceerde in het studentenblad enkele gedichten, maar zijn meeste
bijdragen gingen over kunst, revolutie en militarisme. Na 1920
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volgde hij op dit punt de theoloog Bart de Ligt en de criminologe Clara Wichmann.
Beiden had hij leren kennen op een conferentie van de Arbeidsgemeenschap der
Woodbrookers, christen-socialisten die zich vooral in de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij lieten gelden. De Ligt en Wichmann veroordeelden oorlog en geweld
en formuleerden een eigen, steeds vrijzinniger en anarchistischer wordend
protestantisme dat perfect aansloot bij Lehnings denkrichting. Zij leerden hem dat
de mensen tot ware menselijkheid gebracht moeten worden; dat voor handelen
geestelijke waarden van beslissend belang zijn; dat daarom geweld en
gewelddadigheid bestreden moeten worden; dat middelen en doel innig verbonden
zijn en dus met geweld geen geweldloze maatschappij gevestigd kan worden. Net
als De Ligt en Wichmann op hun weg naar het anarchisme behield Arthur een sociale
13
mensopvatting. Het idee van de Hegeliaan Stirner dat de mens van nature egoïst
14
is, wees hij af: ‘ware menschelijkheid’ uitte zich in mensenliefde en geweldloosheid.
De Ligt en Wichmann verbreedden de blik van Arthur. Zo wees De Ligt hem op de
Franse Clarté-beweging, geleid door Henri Barbusse. Hij zou in het blad van die
15
beweging een artikel schrijven over Henriëtte Roland Holst. Clara Wichmann leerde
16
hem nieuwe opvattingen over strafrecht. Hij werd lid en weldra bestuurslid van de
Bond van Revolutionair Socialistische Intellectueelen, eind 1919 opgericht door
17
Wichmann en De Ligt. Naast een libertair alternatief voor Roland Holsts
communisme maakte de bond hem het zedelijke belang van verantwoord wetenschap
bedrijven duidelijk. De Ligt liet zien hoezeer de wetenschap betrokken was bij de
moderne oorlog en dat terwijl ze de zedelijke vooruitgang van de maatschappij
18
hoorde te dienen.
Zijn nieuw verworven inzichten verwoordde Arthur met grote gedrevenheid. Ze
wortelden in een religieuze inspiratie die niet contemplatief was maar tot handelen
drong: ‘ik geloof dat degene die leeft uit en daden doet naar den geest van Christus
(en dat is de volmaakte mensch) maar ook degene die naar die volmaking streeft
wèl moet staan revolutionair tegenover deze samenleving, die 't beste in de
menschen knot, en 't hoogste in den mensch verstikt en opstandig moet zijn
19
tegenover deze wereld met zijn ‘christelijke’ regeering en ‘christelijke’ kerk incluis.’
Hij riep de Rotterdamse studenten op tot voorbereiding op een revolutie die de
grondslagen zou leggen voor ‘een menschelijker samenleving, voor een gelukkiger
menschheid, de basis die in zich draagt het embryo van nieuwe beschaving, van
20
nieuwe cultuur’. Iemand die zo schrijft, bereidt zich niet
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voor op een carrière in de zakenwereld. Spoedig klonk kritiek van de Rotterdamse
studenten: Arthur bracht veel te veel bolsjewisme en veel te weinig literatuur in hun
blad. In het najaar van 1921 (na de dood van zijn moeder) zou hij de studie economie
in Rotterdam verruilen voor sociologie, filosofie en geschiedenis in Berlijn.
Het valt op hoe sterk Arthur zich in deze vroege jaren met antimilitarisme
21
bezighield. In navolging van De Ligt, die spoedig een vriend van hem werd , ging
het Arthur niet alleen om een morele veroordeling van oorlogvoeren, maar hij
onderzocht ook de politieke en economische oorzaken en de techniek van een
komende oorlog. Dat die zou komen, daar was hij met De Ligt al vroeg van overtuigd.
Betoogde De Ligt dat de Verenigde Staten om oliebelangen een volgende oorlog
zouden voeren, Arthur was daar nog niet zo expliciet over. Je zou ook kunnen
zeggen dat hij zich meer bezighield met dieperliggende oorzaken van oorlog. In
1925 schreef hij dat die van de Eerste Wereldoorlog nog steeds in volle kracht
aanwezig waren. Concreet noemde hij de staat, het kapitalisme en de onzedelijke
instelling van wetenschappers die chemische en bacteriologische oorlogen mogelijk
22
maakten. Arthur probeerde een brug te slaan tussen studeerkamer en
maatschappelijk handelen. Naast de BVRSI werd hij in 1921 lid van de IAMV, de
Internationale Antimilitaristische Vereeniging, die in 1904 door Domela Nieuwenhuis
was opgericht als tegenhanger voor de Tweede Internationale. Arthur woonde het
internationale congres van de IAMV van 1921 bij, waar het Internationaal
Antimilitaristisch Bureau (IAMB) werd opgericht als overkoepelend orgaan van allerlei
antimilitaristische organisaties in binnen- en buitenland. Daar leerde hij zijn latere
23
strijdmakker Albert de Jong kennen, die op dit congres een vlammende rede hield.
Antimilitarisme en socialisme stonden voor Arthur niet los van cultuur. Toen al
24
bezigde hij een culturele opvatting van socialisme die hij altijd heeft vastgehouden.
Aanvankelijk ging het hem om de verwezenlijking van een christelijk geïnspireerde,
zedelijk-volmaakte samenleving. Maar al zou weldra die christelijke inspiratie
verdwijnen, het zedelijke en culturele ideaal bleef. Dat blijkt uit zijn belangstelling
25
voor utopieën. Dat Lehning christen-socialist en later anarchist werd, kwam met
name voort uit zorg om de beschaving. In deze zorg ligt de eenheid van zijn politiek
activisme en socialistische overtuiging met zijn culturele interesses en activiteiten.
Terwijl Arthur politiek en levensbeschouwelijk een grote wending doormaakte,
vertoonden zijn culturele belangstelling en activiteiten echter
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continuïteit. Wellicht kwam dit doordat hij wat kunst betreft al enige tijd in de ban
was van de avant-garde. Hij onderzocht de grenzen van het moderne samen met
Hendrik Marsman, met wie hij in de H.B.S.-tijd een zeer innige vriendschap had
opgebouwd. Jaap Goedegebuure heeft, Marsman parafraserend, die vriendschap
zo samengevat: Arthur ‘was de slijpsteen waaraan Hennie zijn meningen scherpte,
het aandrijfwiel van zijn bevlogenheid en dweperijen, de ontsteking waaraan hij
ontbrandde, zoals hij later zou zeggen. Het omgekeerde was evenzeer het geval.
De twee vrienden waren voor elkaar bestemd, dat wil zeggen gedurende de tien tot
26
vijftien jaar waarin aan de persoonlijkheid de laatste hand wordt gelegd.’ Beide
jongens ontwikkelden elkaar op het gebied van de dichtkunst, ze schwärmden met
dezelfde schrijvers en dichters: Nietzsche, Herman van den Bergh, Rilke, Stefan
George, Trakl. Ook bespraken ze vooral de gedichten die Marsman schreef en die
Arthur in zijn dagboeken (vanaf 1917 in een apart schrift) bewaarde. Zonder Arthurs
bewaarzucht was Marsmans eerste bundel Verzen niet tot stand gekomen. Marsman
bracht Arthur bovendien in contact met andere kunstenaars, zoals beeldend
27
kunstenaar Erich Wichmann, de dichter Jan Slauerhoff en in 1926 Menno ter Braak.
Met hen bleef Arthur bevriend tot hun dood, hoezeer Wichmann ook een eenling
was. Slauerhoff lijkt zich sterk gericht te hebben op Arthurs toenmalige vriendin
28
Annie Grimmer (1896-1931). Het is niet zo gemakkelijk te bepalen wat Arthur voor
deze kunstenaars betekende. Zeker is dat Arthur een zeer goed gedichtenlezer was
en dat hij met zijn brede belangstelling en zijn belezenheid hen verrijkte. Even zeker
is, dat zij de blik van Arthur verruimden, niet het minst op het punt van beeldende
kunst. Eenmaal gevestigd in Berlijn heeft Arthur, toen hij werkte in de drukkerij van
Der Schmiede, zowel de eerste gedichtenbundel van Marsman als die van Slauerhoff,
Archipel, gezet en laten drukken. Dat was in Berlijn een stuk goedkoper dan in
29
Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Arthur over deze vrienden
scherpzinnig en soms diepgaand geschreven. Deze vriendschappen waren belangrijk
voor hem. Waarschijnlijk wordt de verhouding tussen de vrienden nog het beste
getroffen door wat de Amerikaanse socioloog Bob Wuthnow a community of
30
discourse noemt, een groep met een zelfde belangstelling en richting.
Toch groeiden de vrienden enigszins uit elkaar. De voortdurend rondreizende
Slauerhoff en Arthur bleven op het punt van overtuigingen nog het dichtste bij elkaar,
maar Wichmann stortte zich na 1922 met driest enthousiasme op het fascisme. Met
Marsman, maatschappelijk elitair en
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langzaam maar zeker in de ban van een zweverig katholicisme, kwam het in 1926
tot een ernstige botsing. Onder invloed van het interbellum, dat in het teken stond
van oorlog en massa, werden de vrienden gedwongen tot precisering van hun
ideeën. Marsman en Wichmann uitten hun angst en dédain voor de massa in
verheerlijking van heldengedrag en geweld, later in bewondering voor Mussolini en
het fascisme. Lehning ging verder op de weg van het anti-autoritaire anarchisme.
31
Het anarchistische ideaal betekende voor hem werkelijke democratie.
De Ligt bracht Arthur in aanraking met de ideeën van Bakoenin. Deze had volgens
de gewezen dominee begrepen dat ‘een meer-dan-menschelijke drift naar
menschelijke en cosmische solidariteit altijd de diepste bron van alle anarchisme
32
en socialisme is geweest’. Lehning vertaalde de brochure met dit citaat in het Duits.
Bakoenin ondersteunde Lehnings overtuiging dat menselijk handelen in de
geschiedenis een belangrijke rol speelt en vertaalde zijn zweverige,
christelijk-idealistische mensenliefde in sociaal anarchisme. ‘Menschenliefde’ werd
‘solidariteit’. God verdween langzamerhand, want Bakoenin leerde hem ook ‘de
samenhang van goddelijke en menschelijke autoriteit, van God en den Staat’.
Eenmaal in Berlijn was zijn keus voor het sociaal anarchisme snel gemaakt. Lehning
ontmoette daar allerlei Russische anarchisten die uit de Sovjet-Unie verdreven
waren, al of niet na gevangenschap. Met name Alexander Schapiro, voormalige
secretaris van Kropotkin, en Gregorij Maximof, gewezen leider van de Russische
anarchistische vakbeweging, maakten op Arthur indruk. Zij waren aanhangers van
het anarcho-syndicalisme, het idee dat de anarchisten de arbeidersklasse moeten
organiseren in vakbonden en dat als gevolg van de economische strijd van deze
vakbonden een federatieve anarchistische samenleving gevormd kan worden, waarin
de werkelijke producenten de productie organiseren. Samen met Duitse syndicalisten
ijverden de Russen voor de oprichting van een eigen syndicalistische internationale.
Op het oprichtingscongres van deze Internationale Arbeiders Associatie (IAA) eind
1922 was ook Arthur aanwezig als correspondent van De Wapens Neder, het blad
van de IAMV.
In Berlijn liep hij college aan de Friedrich-Wilhelm universiteit, nu
Humboldt-universiteit, waar de beroemde Werner Sombart uitblonk in gortdroge
referaten. De historicus Gustav Mayer, biograaf van Friedrich Engels en kenner van
het Duitse socialisme, boeide Arthur het meest en wekte zijn historische
belangstelling. Door Mayer las hij de briefwisseling tussen Marx en Engels, om te
concluderen dat beide heren nu niet direct
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sympathiek waren. In Berlijn begon hij ook aan het verzamelen van boeken op
historisch terrein. Series congresverslagen van de Duitse socialistische partij sleepte
hij in huis, evenals kranten. Arthur werd een groot verzamelaar met een fijne neus
33
voor waardevolle publicaties die (te) laag geprijsd waren. Tegelijkertijd zocht hij
contact met de expressionisten. Zo kwam hij geregeld in Herwarth Waldens galerie
Der Sturm. Het gelijknamige blad kende hij uit Nederland. Ook bezocht hij het
Romanisches Café, waar behalve Russische emigranten ook veel avant-gardistische
kunstenaars kwamen. Toneelstukken van Ernst Toller, die in de gevangenis zat en
34
met wie Lehning correspondeerde, maakten diepe indruk op hem.
Voor een anarchist als Lehning, die het individu hoog in het vaandel had staan,
maar daarom nog niet de (revolutionaire) massa afwees zoals Marsman deed, was
de situatie na de Eerste Wereldoorlog niet gemakkelijk. De anarchistische beweging
had net als voor 1914 banden met de sociaal-democratie, maar lieden met
revolutionair elan voelden zich nu vooral tot de communistische beweging
aangetrokken. Sommige anarchisten, zoals de net als Toller gevangen gezette
dichter Erich Mühsam, met wie Arthur eveneens correspondeerde, noemden zich
anarcho-bolsjewisten. Anderen voegden zich regelrecht bij de communistische
beweging. De communisten hadden in hun ogen een revolutionaire verandering
teweeggebracht. Zij bleven niet steken in opruiende kreten en beter wetende kritiek.
Bovendien kregen sociaal-anarchisten zoals Arthur ook nog te maken met
individualistische anarchisten. Het was hoog tijd duidelijkheid in de principes te
scheppen. Daarbij had Lehning het voordeel dat zijn Russische kameraden niet
alleen uit eigen ervaring konden verhalen over de schaduwkanten van het
Sovjet-communisme, maar ook zeer geverseerd waren in de anarchistische theorie,
Schapiro vooral.
Arthur ontwikkelde een gefundeerde kritiek op de sociaal-democratie, enerzijds
gebaseerd op wat de inzichten van Bakoenin hem hadden geleerd en anderzijds
op de lessen die hij uit de geschiedenis trok. De forse brochure De
Sociaal-Democratie en de Oorlog concludeerde dat de sociaal-democraten en de
communisten door de nationale staat te willen, rechtstreeks afstevenden op nieuwe
oorlog en nieuwe ondergang. ‘Er is geen ander heil dan de economische
strijdorganisatie's, dan zelforganisatie, dan internationale, revolutionaire klassenstrijd.
Er is ook geen andere weg om den oorlog te bestrijden. Men moet zich van de utopie
bevrijden, dat de staat afsterven zou door een ongekende staatsdiktatuur; men moet
zich van de utopie bevrijden dat de vrijheid te verwerkelijken zou zijn door het
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despotisme.’ Waar de sociaal-democraten anarchisten vaak verweten utopieën
na te streven, kaatste Arthur de bal terug. Principieel zag hij geen verschil tussen
sociaal-democraten en communisten, want beide bewegingen streefden de
sociaal-democratische staat na. Bakoenin had echter geleerd dat de staatsstructuren
36
vernietigd moesten worden.
Omdat Arthur in Bakoenin de grondlegger van het anarcho-syndicalisme zag,
besloot hij zich meer met deze figuur bezig te houden. Hij nam contact op met Max
Nettlau, historicus van het anarchisme, biograaf van Bakoenin en bezitter van de
meest kolossale verzameling op het gebied van anarchisme die zich liet denken. In
de zomer van 1924 zocht hij de geleerde op in zijn Weense woning. Vanaf dat
moment werd Nettlau een belangrijk adviseur van Arthur voor de geschiedenis van
het anarchisme, voor Bakoenin, voor het kopen van antiquarische boeken in Parijs,
37
het catalogiseren van boeken en wat niet al. Hij begon een studie naar de
anarchisten en de Russische Revolutie om ook op dat terrein de principes duidelijker
te stellen. Uiteindelijk zou het blad Die Internationale deze in 1929 en 1930 in tien
38
afleveringen publiceren. De ideeën van Arthur waren inmiddels zozeer gerijpt dat
hij niet alleen de onverenigbaarheid van het marxisme en bolsjewisme met de
radendemocratie betoogde, maar ook het belang van de opvattingen van Bakoenin
nieuw reliëf gaf. De radendemocratie die in februari 1917 spontaan ontstond, was
precies wat Bakoenin bedoelde met vernietiging van de oude staatsstructuren en
de spontane vorming van nieuwe organen van zelfbestuur. Het was logisch dat de
Russische syndicalisten het werk van Bakoenin verbreidden en het was al even
logisch dat Lenin dit in 1922 onmogelijk maakte. Halverwege de jaren dertig zou
Arthur in Spanje opnieuw aanschouwen hoe op de puinhopen van de oude staat
nieuwe vormen van zelfbestuur ontstonden. Bakoenin werd door hem herschapen
als de tegenhanger van het autoritaire en staatsgerichte socialisme dat Marx en zijn
volgelingen preekten. Bakoenins anarchisme hield de belofte in van een werkelijk
democratische samenleving, maar vereiste een voortdurend beschaven van de
mensen.
In 1925 vestigden Lehning en Annie Grimmer zich in Parijs (Rue Michel Ange II),
waarnaartoe een belangrijk deel van de Russische kolonie vanuit Berlijn was
vertrokken. Parijs werd Arthurs lievelingsstad, hij zou er anderhalf jaar wonen. Oude
vrienden kwamen op bezoek, zoals Slauerhoff, maar Lehning maakte ook nieuwe.
39
Zo leerde hij er door De Ligt Piet Mondriaan kennen. Ook ontmoette hij Cesar
Domela, jongste zoon van de Nederlandse revolutionair. Even leek het erop dat
Arthur de
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bibliotheek van Ferdinand Domela Nieuwenhuis ging catalogiseren, maar daar is
40
niets van gekomen. De plannen duiden er in elk geval op dat Arthur en Annie
erover dachten weer naar Nederland te vertrekken.
Een van de beweegredenen van Lehning zal ongetwijfeld zorg om de culturele
en politieke ontwikkeling zijn geweest. Uit Thesen die Marsman in De Vrije Bladen
had gepubliceerd, merkte hij dat zijn vriend een mystieke katholiserende richting in
was geslagen die kon ontaarden in fascistische standpunten. Marsmans zweverige
pleidooi tegen individualisme werd door Arthur beantwoord in Antithesen met een
ferm pleidooi voor de bakoenistische opvatting van individualisme. De controverse
41
leidde tot tijdelijke verwijdering tussen de vrienden. Tegelijkertijd rijpte het plan
een nieuw tijdschrift uit te geven, waarin de ideeën van verschillende
42
vertegenwoordigers van de avant-garde samengebracht werden. Een revue van
de avant-garde dus. Het blad Die Aktion van Franz Pfemfert, waarop Lehning zich
in 1919 had geabonneerd, stond model, maar i 10 zou toch anders worden. Het
doel van het blad was niet gering: ‘ich will mit der Zeitschrift nichts anders als die
Fänomene einer allgemeinen Erneuerung registrieren. Es steht doch seit den Krieg
nichts mehr fest - eine neue Welt versucht durch zu dringen; wie sehr auch alles
noch beim Alten bleibt.’ Het tijdschrift zou duidelijk kunnen maken of alle stromingen
43
iets gemeenschappelijks hadden. In feite moest i 10 een zoektocht beginnen naar
44
de inhoud van de nieuwe cultuur. Medewerkers haalde Lehning uit zijn eigen
kennissenkring en via deze weer uit andere kringen. Zo kwam hij via Mondriaan bij
de Rotterdamse stadsbouwmeester Oud terecht en via deze bij kunstenaars van
het Bauhaus. Bij toeval leerde hij in Sanarysur-Mer, waar hij in verband met zijn
gezondheid in het voorjaar van 1926 verbleef, Ernst Bloch kennen. Enthousiast over
het plan, bracht deze filosoof, wiens boek Das Prinzip Hoffnung voor Arthur van
grote betekenis zou worden, hem in contact met zijn vriend Walter Benjamin.
Uiteindelijk had Lehning een uitermate heterogeen gezelschap bij elkaar gebracht,
voornamelijk afkomstig uit Nederland, Duitsland, Rusland, Zwitserland en de
Verenigde Staten. i 10 was inderdaad een zeer internationale revue, maar
merkwaardigerwijs vooral bedoeld voor Nederland. Waarom Lehning zijn doelgroep
tot ons land verengde, is niet duidelijk. i 10 werd een zeer veelzijdig blad. Politiek
liepen de medewerkers sterk uiteen: de communistische Mart Stam publiceerde
naast de dadaïst Kurt Schwitters, die op afstand de vrolijkste bijdragen aan het blad
heeft geleverd. De heterogeniteit van de medewerkers moest wel tot spanningen
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leiden. Oud had de grootst mogelijke bezwaren tegen de afdeling politiek in het
45
blad, waar de medewerkers hem veel te links waren. Moholy-Nagy wilde als
redacteur film en foto de bijdragen over film van Ter Braak beoordelen voor ze
gedrukt werden, Nettlau moest niets hebben van Mondriaans beschouwingen. i 10
getuigde van de avant-garde, maar heeft haar eenheid niet erg vergroot.
Avant-gardebewegingen hebben nu eenmaal iets sektarisch over zich, maar de
medewerkers van i 10 gingen ook weinig met elkaar in debat.
Die heterogeniteit vond Arthur geen probleem, al leverde ze hem en Annie
46
Grimmer , die op de achtergrond voor de eerste nummers zeer veel werk verzet
heeft, behoorlijke problemen op met medewerkers. Maar juist om die heterogeniteit
en het niveau waarop ze vorm kreeg, is het blad tot op de dag van vandaag zo
boeiend. i 10 legt al met al een treffende getuigenis af van Arthurs anarchisme in
praktijk en als ideaal. In de persoon van de redacteur/regisseur zit de eenheid van
47
het blad. i 10 heeft twee jaar bestaan. In het voorjaar van 1929 verscheen het
laatste nummer. Het aantal abonnees is nooit voldoende geweest om de uitgave te
bekostigen en uiteindelijk leverden ook de vrijwillige bijdragen te weinig geld op.
Het volle licht dat in de literatuur over Lehning altijd op i 10 gevallen is, stelt zijn
andere activiteiten in deze periode enigszins in de schaduw. In de brief aan Max
Nettlau waaruit hierboven reeds is geciteerd, benadrukte Lehning dat i 10 in
Nederland de stem van het sociaal-anarchisme moest versterken. Het stak hem dat
individualistische anarchisten als Anton Constandse het toneel in beslag namen.
Het meest expliciet vinden we dit politieke doel van het blad terug in de politieke
aantekeningen die Lehning verzorgde. Daarin toonde hij zich de scherpe politieke
analyticus met de brede blik die hij sindsdien gebleven is. Door de avant-garde te
laten spreken, hoopte hij het anarchisme van steriliteit te ontdoen. Een puur politiek
tijdschrift zou die steriliteit juist versterkt hebben.
i 10 getuigde van Lehnings hernieuwd maatschappelijk activisme. Op twee andere
terreinen vergrootte hij zijn maatschappelijke activiteit: die van de syndicalistische
arbeidersbeweging en die van het antimilitarisme. Hij ging zich bemoeien met het
Nederlandsch Syndicalistisch Verbond (NSV) en met de IAMV. Het NSV belichaamde
het oude syndicalisme, dat zijn organisatorische en ideologische wortels had in de
negentiende eeuw: het was revolutionair, maar wilde zich niet met de politiek
bemoeien. Volgens het NSV was de economische strijd van de arbeiders
fundamenteel voor het bereiken van het socialisme. Deze syndicalisten dachten
vooral
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a-politiek en buitenparlementair. Geleid door de ideeën van Bakoenin meende
Lehning dat dit onjuist was. De Russische syndicalisten waren met zulke opvattingen
ten onder gegaan tegen de bolsjewistische beweging, die de staat maar al te graag
tegen hen had gericht. Net als de syndicalistische Internationale, de IAA, moest het
NSV anti-parlementair worden. Het diende te streven naar vernietiging van de
staatsstructuren: anarcho-syndicalisme. Arthur introduceerde deze term in Nederland
toen hij op 21 november 1926 samen met Albert de Jong en anderen de Gemengde
48
Syndicalistische Vereeniging oprichtte. Doel van de GSV was om het NSV in
anarchistische richting te hervormen. Snel succes was Arthur en de zijnen niet
beschoren, want het bestuur van het NSV was fel gekant tegen zo'n hervorming.
Wat Arthur betreft zal wel hebben meegespeeld, dat hij nog weinig in contact was
gekomen met de leden van het NSV. Dat verbeterde enigszins toen hij in 1928 samen
met Albert de Jong het land doortrok om te ageren voor Sacco en Vanzetti, twee
anarchisten die in de Verenigde Staten ter dood veroordeeld waren. Hij had tevoren
49
een flinke, vlammende brochure geschreven over de zaak. Pas in 1929 werden
de statuten van het NSV gewijzigd en werd Lehning lid van het Vakverbond. Hij kreeg
50
de gelegenheid een theoretisch blad te beginnen. Dit blad, Grondslagen, verscheen
van 1932 tot 1935 en is een van de beste theoretische bladen die op
51
anarcho-syndicalistisch terrein verschenen zijn. Onder de medewerkers vinden
we alle politieke vrienden van Arthur terug en een aantal nieuwe, zoals de oude
Nederlandse anarcho-syndicalistische theoreticus Christiaan Cornelissen. Veel
abonnees heeft het blad nooit gehad, zo'n 180. Daarin lag dan ook zijn enige
52
zwakheid. In 1935 had het NSV geen geld meer om het blad nog in stand te houden.
Lehning was intussen in 1932 secretaris van de IAA geworden en had zich weer in
Berlijn gevestigd.
Ook op het terrein van het antimilitarisme intensiveerde Arthur zijn activiteiten.
Hij trad toe tot het IAMB en werd in 1926 samen met Albert de Jong secretaris van
de Internationale Antimilitaristische Kommissie (IAK), een verbindingsorgaan tussen
IAMB en IAA. Deze commissie kwam voort uit het idee dat industriële productie voor
de moderne oorlogvoering cruciaal was geworden. Voor de IAK nam Lehning deel
aan de congressen van de Internationale Liga tegen het Imperialisme. Andere
leidende syndicalisten veroordeelden deze stap, want de Liga was een
mantelorganisatie van Moskou. Arthur meende echter dat de communisten er nog
niet in geslaagd waren zich te Liga toe te eigenen. Anderzijds bood de Liga een
platform om allerlei koloniale volkeren met anarchistische en
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antimilitaristische opvattingen bekend te maken. De IAMV stond ‘Indië los van
Holland’ voor, dus was deelname aan de Liga logisch. Arthur was zich bovendien
54
meer gaan interesseren voor Nederland als koloniale onderdrukker. Het Brusselse
55
congres, gehouden in november 1927, was een tegenvaller , maar Lehning leerde
56
er Mohammed Hatta kennen, die sprak namens de Indonesische socialisten. Op
het volgende congres, 1929 in Frankfurt, zou Lehning een kernachtige rede houden
tegen de hernieuwde wapenwedloop, die volgens hem zou uitlopen op een nieuwe
wereldoorlog. ‘Deze moderne, wetenschappelijke, gemechaniseerde, chemische
en bacteriologische oorlog is niet meer een oorlog van soldaten tegen soldaten,
57
maar van volk tegen volk’, voorspelde hij profetisch. Het zou in een volgende oorlog
gaan om de vernietiging van economische en politieke centra van een land, met als
gevolg uitroeiing van de burgerlijke bevolking. De Sovjet-staat was daarin niet anders
dan andere staten. Arthur riep de arbeiders op oorlogsproductie en
oorlogsvoorbereiding te saboteren.
Het was amper een rede om zich geliefd te maken bij de communisten, ook al
klaagde hij in hun termen de ‘sociaal-fascistische handlangers der Tweede
Internationale’ van de imperialistische staten aan. De missie van Lehning en de
zijnen slaagde dan ook niet, de Liga werd een steeds meer door communisten
gedomineerde organisatie. Arthur ondervond dat aan den lijve toen hij in 1932 op
een volgend congres van de Liga in Amsterdam met manifesten en al hardhandig
58
de zaal uit werd geslagen. Overigens vermeerderden zijn antimilitaristische
activiteiten de spanningen met buitenlandse syndicalisten. Die meenden dat
antimilitaristische actie zou leiden tot pacifisme en afkeer van het geweld dat volgens
hen nu eenmaal ook voor de anarchistische revolutie nodig zou zijn. Alexander
Schapiro pleitte zelfs voor een rood leger. Het debat dat Lehning over deze kwestie
voerde, was verre van academisch. Op de vraag of de revolutie met geweld
verdedigd moest worden, was zijn antwoord dat geweld gebruiken contraproductief
was. Wanneer de revolutie verliep volgens de richtlijnen van Bakoenin, dan was de
kwestie op voorhand opgelost. Slaagden de revolutionairen daar echter niet in, dan
was het beter de contrarevolutionaire legers te laten oprukken en de soldaten tot
dienstweigering te brengen, dan rode legers daartegenover te stellen. Legers leidden
tot staatsstructuren, brachten autoritaire verhoudingen in de revolutie en waren dus
een middel dat het doel tegenwerkte. De lessen van Bakoenin werden door Lehning
gecombineerd met die van Clara Wichmann en De Ligt. In het ach-
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terhoofd van de debatterenden zaten de ervaringen met de Russische Revolutie.
59
Weldra zou de Spaanse revolutie de kwestie opnieuw aan de orde stellen.
Toen Lehning secretaris van de IAA was geworden, begon Spanje hem meer te
interesseren. In de Spaanse Republiek (uitgeroepen 14 april 1931) was de grootste
vakbeweging, de CNT, anarcho-syndicalistisch. Ze leek goede perspectieven te
hebben om de sluimerende revolutie in Spanje verder te voeren. Tezelfdertijd
verduisterde de toekomst in Duitsland. In zijn standplaats Berlijn zag Lehning hoe
de macht van de nazi's toenam en hoe weinig sociaal-democraten en communisten
daartegenover wisten te stellen. Hij zag het als een grote fout van deze beide
60
stromingen, dat ze dachten met een stembiljet Hitler te kunnen afwenden. Nadat
61
Hitler in 1933 aan de macht gekomen was, werd Lehning overgeplaatst naar Madrid.
Uit zijn brieven aan Max Nettlau blijkt dat hij en zijn nieuwe vriendin Madeleine
62
Kuipers het in Spanje geweldig naar hun zin hadden.
Eind 1935 kwam voorlopig echter een einde aan Lehnings activiteiten in de
arbeidersbeweging. In augustus had hij het secretariaat van de IAA neergelegd en
Spanje verlaten. In Nederland lag een nieuwe baan in het verschiet, waarover weldra
meer. Zijn politieke activiteiten werden echter beknot doordat eind 1935 buitenlanders
verboden werd politieke propaganda te maken. Arthur bezat een Duits paspoort en
was nog steeds geen Nederlander. Voortaan kon hij niet meer onder eigen naam
spreken en publiceren. Dat zal ook de definitieve nekslag voor het noodlijdende
63
Grondslagen zijn geweest. Lehning zou niettemin in de syndicalistische beweging
actief blijven. Hij hielp bijvoorbeeld namens het NSV buitenlandse syndicalisten die
64
naar Nederland gevlucht waren.
Voortaan zou Lehning nog regelmatig zijn inzichten bekendmaken, maar van
deelname aan een beweging was geen sprake meer. Een echte organisatieman,
die leefde voor de organisatie en zich volledig in haar dienst stelde, was Arthur niet,
ook al had hij als sociaal-anarchist organisatie hoog in het vaandel. Lehning voer
net een beetje te veel op eigen kompas en voor de arbeiders was hij ook te
intellectueel. Hij was een goed spreker, maar kon niet in de schaduw staan van de
verbaal begaafde Albert de Jong. Hij was een helder schrijver, maar schreef over
de hoofden van veel arbeiders heen. In de Nederlandse syndicalistische en
antimilitaristische beweging bleef hij daardoor een buitenstaander. Hij verkeerde te
65
veel in andere kringen en woonde te veel in het buitenland. In de kringen waar hij
vertoefde stond hij echter ook op zichzelf. Vanaf zijn studenten-
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tijd getuigen kennissen, dat hij zich met een zekere geheimzinnigheid, zelfs ‘een
66
conspiratief sfeertje’ omgaf. Dick Binnendijk meende in 1935: ‘Hij heeft nog steeds
het uiterlijk van een samenzweerder, die nu dan toch echt op weg is met een bom,
67
al weet hij nog niet wie hij ‘nemen’ moet.’
In plaats van de arbeidersbeweging of de kunst kwam nu de wetenschap op de
eerste plaats. Begin 1935 moet hij met zijn oude professor economische geschiedenis
N.W. Posthumus afspraken hebben gemaakt mee te gaan werken aan een nieuw
68
op te richten instituut, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Vanaf
1928 had hij al regelmatig contact gehad met de professor over het verwerven van
archieven en ander materiaal. In het bijzonder was het daarbij ook gegaan over het
onderbrengen van Max Nettlau's verzameling bij het Nederlandsch
69
Economisch-Historisch Archief, een andere creatie van Posthumus. Op een baan
als bij het IISG had Arthur al jaren gehoopt en hij had er ook de juiste bagage en
instelling voor: historische belangstelling en politieke betrokkenheid. Hij werd op het
IISG hoofd van het Frans ‘kabinet’. Dat betekende dat hij de materialen over Frankrijk,
Italië en Spanje onder zijn hoede kreeg. In overeenstemming met de algemeen
heersende opvatting dat het anarchisme vooral ‘latijnse’ volkeren aansprak en in
overeenstemming met zijn expertise kreeg hij het anarchisme erbij. Nettlau werd
70
zijn vraagbaak voor inhoudelijke en technische (catalogiseren etc.) kwesties. In
totaal had het instituut bij het begin vier wetenschappelijke medewerkers, van hen
waren A.J.C. Rüter en Hans Stein (hoofd Duitsland-kabinet) gepromoveerde historici,
in tegenstelling tot Boris Nikolajevskij (hoofd Parijse dependance) en Arthur Lehning.
Arthur had niet eens zijn studie afgesloten.
Nog geen half jaar was Arthur op het IISG aan de slag of hij kreeg spijt. Overal
om hem heen gebeurde van alles in politiek opzicht, maar hij zag niets anders dan
71
boeken, boeken, en nog eens boeken. In Spanje was de burgeroorlog uitgebroken,
die in delen van het land, zoals in Andalusië en Barcelona, het karakter van een
anarcho-syndicalistische revolutie had aangenomen. Hier werden net als in februari
1917 in Rusland de ideeën van Bakoenin in praktijk gebracht. ‘Wie dumm ich mir
72
vorkomme jetzt hier zu sein!’, schreef hij Nettlau die wèl in Spanje was. Uiteindelijk
kon hij de aandrang niet meer weerstaan, wendde een ontslagdreiging van de kant
van Posthumus af met de belofte voor het IISG naar interessant materiaal uit te zien
en vertrok 5 oktober 1936 naar Barcelona. Hij speelde zelfs met het idee definitief
naar Spanje terug te keren, maar daar vertelde
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hij Posthumus niets van. Uiteindelijk zou hij precies een maand in Spanje vertoeven,
oude kameraden als Emma Goldman terugzien en een reis langs de revolutie in
Andalusië maken. Daarbij leek hem het lot van monumentale kerken en kloosters
met hun kunstschatten soms meer te raken dan de vele gedode geestelijken. Die
getallen werden als een terloopse boekhoudkundige mededeling in zijn dagboek
73
vermeld.
Een van de redenen waarom Lehning Spanje weer verliet, was zijn fundamentele
kritiek op Spaanse syndicalisten. Het stoorde hem dat sommigen van hen lid werden
van de Republikeinse regering. Iets wat haaks stond op de opvattingen van Bakoenin
en de wijze waarop ze in Andalusië en Barcelona in praktijk gebracht werden. Het
gebruik van geweld keurde Lehning niet af, oplossingen die hij in het debat over de
verdediging van de revolutie had verdedigd, leek hij te hebben verlaten. Hij zou
vanwege steun aan de Spaanse syndicalisten zelfs breken met de IAMV, die in
meerderheid die steun afwees, hoe revolutionair het militaristisch geweld van de
syndicalisten ook was. De teloorgang van de revolutie in Spanje was voor Arthur
74
een traumatische ervaring.
Terug in Nederland wijdde hij zich geheel aan het wetenschappelijke werk op het
IISG. Posthumus vond dat zijn medewerkers naast het verzamelen van documentatie,
de internationale arbeidersbeweging moesten bestuderen en erover dienden te
publiceren. Behalve het werken aan een bibliografie van de Franse filosoof Georges
75
Sorel , kondigde Lehning aan over een veelheid van onderwerpen te gaan
76
publiceren. Vóór de Tweede Wereldoorlog bleven zijn wetenschappelijke publicaties
echter beperkt tot kleinere opstellen, zoals een beknopte analyse van de sociale
77
utopie van Ruvarebohni (1808 of 1809) en een omvattende studie over The
78
international association. Terwijl de Ruvarebohni-analyse Lehnings belangstelling
voor utopieën illustreert, was de tweede studie in feite een onderzoek naar alle
pogingen die voorafgingen aan de Internationale (1864 gesticht) om tot internationale
organisatie van socialisten te komen. Lehning kon daarbij gebruik maken van de
hulp van zijn oude leermeester Gustav Mayer, die in zijn Londense ballingschap
79
voor IISG-medewerkers bibliotheken en archieven doorzocht naar documenten.
Het resultaat was een gedegen artikel over een thema waarover toen nog maar
weinig gepubliceerd was (sindsdien amper meer) en waarvoor allerlei obscure
personen en clubjes in kaart moesten worden gebracht. Daarmee leverde Lehning
pionierswerk. Tijdens het onderzoek kwam hij de grote samenzweerder Filippo
Buonarroti, verre familie van de grote Michelangelo, op het spoor. Hij zou
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daarover in de jaren vijftig enkele fundamentele artikelen publiceren.
Ondertussen verslechterde de politieke situatie in Europa snel. De beruchte
conferentie van München maakte in 1938 opnieuw duidelijk dat de wereld naar
oorlog afgleed en dat met agressie van Hitler-Duitsland rekening gehouden moest
worden. De leiding van het IISG, dat opgericht was om zoveel mogelijk
archiefmateriaal te redden uit handen van de nazi's, besloot de belangrijkste collecties
in het buitenland in veiligheid te brengen. Posthumus koos voor Engeland, omdat
dit land beter bereikbaar was dan de Verenigde Staten, al onderhandelde hij ook
met Stanford University. Op 1 april 1939 ging Lehning scheep naar Engeland, om
in Harrogate de materialen van het Instituut te beheren. Waarom nu juist Lehning
81
gestuurd werd, is niet duidelijk.
Het was de bedoeling om in Harrogate een Branch van het Instituut te openen
met een kleine bibliotheek, doch voornamelijk om materiaal te verzamelen. Arthur
82
werd Director van dit Institute of Social History , Posthumus zorgde er wel voor dat
zijn aanwezigheid zo weinig mogelijk bekend werd: ‘sonst gibt es vielleicht
Schwierigkeiten mit seinen vielen Freunden, die ihn alle suchen und sprechen
83
wollen’. Er zat iets delicaats aan de opdracht. Dat bleek in september, toen hem
als buitenlander verboden werd zich verder dan vijf mijl buiten Harrogate te
84
begeven. De stad werd een militaire basis, wat al heel ongunstig was voor de
English Branche en zijn Director. Na enig zoeken lukte het dankzij de Engelse
historicus G.D.H. Cole en de master van University College, William Beveridge, een
onderkomen te vinden aan de Banbury Road in Oxford. In december verhuisden
Lehning en zijn vriendin Madeleine met de IISG-kisten daarheen. Cole bracht ook
zijn grote sociaal-historische bibliotheek naar het gebouw, zodat er goede
vooruitzichten waren daar een studiecentrum te openen. Arthur hield zich intussen
onledig met het uitpakken van een aantal kisten, het doorkijken van catalogi van
85
antiquaren en veilingen en de publicatie van een paar brieven van Proudhon.
Intussen leerden hij en Madeleine dat een parlour-maid niet zo maar een dienstmeid
86
was die je kon opdragen de kachel aan te maken.
De oorlog brak ook in Nederland uit en spoedig kwam de Engelse Branche in de
grootst mogelijke problemen. De salarisbetaling stopte. Posthumus had nog 200
pond gestuurd, waarmee de huur voor drie jaar betaald was, maar verdere gelden
87
waren niet in het buitenland gedeponeerd. Lehning en Cole verkeerden in de waan
dat er wel ergens geld was. Zolang dat niet gevonden was, leefde Lehning
voorshands op lenin-
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gen van Cole. Erger nog was, dat Arthur op 16 mei geïnterneerd werd op het eiland
Man, samen met andere Duitsers. Hij bracht daar zeven maanden door en kwam
slechts vrij dankzij een interventie van zijn vriend H.P.L. Wiessing, die op de Banbury
88
Road was ingetrokken, bij minister Bolkestein. Eenmaal vrij kon hij niet doorgaan
met leven op leningen van Cole, vooral ook omdat deze zo zijn eigen plannen leek
89
te hebben met de Branche en Arthur zich daartegen te weer stelde. Cole was niet
de enige die het op de Instituutskisten gemunt had. Spoedig meldde zich ook de
Stanford Universiteit, zwaaiend met een contract dat haar eigenaar van de materialen
90
maakte. Arthur liet zich daardoor niet intimideren. Hij heeft vervolgens gepoogd
geld voor de Branche te werven bij de Hoover Institution en de Rockefeller
Foundation, maar zonder veel succes. Het eind was dat Banbury Road naast woning
91
voor Arthur en gasten , slechts een opslagplaats bleef voor de IISG-kisten, waarbij
deze in steeds slechtere kelders kwamen te liggen. Arthur vond uiteindelijk in
november 1941 werk bij de BBC, Madeleine werkte al sinds 1940 op het hoofdkwartier
92
van de Nederlandse marine in Londen. Bij de BBC schreef Arthur
achtergrondanalyses voor verschillende afdelingen. Hij was er verantwoordelijk voor
International Labour en de Low Countries. De hele oorlog door zou hij voor de BBC
ook radio-uitzendingen verzorgen. Na een half jaar kwam hij terecht bij het Political
Intelligence Department van het Foreign Office, de afdeling die de Britse propaganda
leidde. Hij werkte daar in het Central Intelligence Department en schreef wekelijks
een paper over de economische exploitatie en politieke onderdrukking van German
Europe. In april 1943 maakte hij de overstap naar het Office of War Information van
de Amerikaanse ambassade, waar hij bij de afdeling Low Countries terechtkwam.
Hij moet daar nogal tegengewerkt zijn door de Nederlandse regering, omdat Arthur
niet-Nederlander was en zijn broer intussen als ‘commissaris voor de
niet-commerciële vereenigingen en stichtingen’ Rost van Tonningen zo hielp met
het leegroven van Nederland, dat L. de Jong hem later ‘de hyena [...] van het politieke
93
slagveld’ heeft genoemd. Vanaf maart 1945 tot juli 1947 zou Arthur tenslotte bij
het Departement van Handel en Nijverheid komen te werken. Hij was daar chef
94
documentatie bij de Economische Voorlichtingsdienst.
De Londense jaren zou Arthur later ‘dode’ jaren noemen, toch waren ze niet
zonder leven. H.A. Gomperts heeft met genoegen herinneringen aan gezellige
95
avonden opgehaald en Arthur zou betrokken raken bij het Comité tegen het
Neo-Fascisme. Dit comité ontstond in mei 1944, toen
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Gomperts en Jacques Gans achter regeringsplannen voor de ‘Bestuursvoorziening
in overgangstijd’ kwamen. Het herstel van de democratie bleek te beginnen met de
opheffing daarvan. De regering had goed geluisterd naar kringen in Londen die
vonden dat het parlement voorshands opgeschort moest worden of minstens in zijn
bevoegdheden ernstig gekortwiekt. Een Militair Gezag diende de eerste tijd het land
96
te besturen, om wanorde en linkse machtsovernames te voorkomen. Tegen deze
nog in de la liggende plannen liep het Comité te hoop. Het bestond vooral uit
journalisten. Lehning is betrokken geweest bij de uiteindelijke redactie van de
beginselverklaring van het Comité. Onder het pseudoniem J. van der Capellen (naar
de achttiende-eeuwse democraat) heeft hij in de Tribune de plannen bekritiseerd.
De beginselverklaring heeft hij niet ondertekend, aangezien hij geen Nederlander
97
was. De actie heeft voor heel wat commotie in regeringskringen gezorgd.
Na de oorlog bleef Lehning tot de zomer van 1947 in Engeland in dienst van het
ministerie van Handel en Nijverheid. Het wilde maar niet vlotten met zijn
Nederlanderschap. Ambtenaren op het ministerie van Justitie lagen dwars. In juni
98
1947 nam hij daarom de Engelse nationaliteit aan. Het was de bedoeling dat hij
zo gauw mogelijk weer in dienst van het IISG zou treden, aanvankelijk als directeur
van een nieuw te stichten post van het Instituut in Londen (want Posthumus wilde
99
voorlopig niets meer met Cole van doen hebben). Uiteindelijk kwam hij gewoon
weer in Amsterdam te werken. Spoedig ging hij ook weer publiceren, voornamelijk
in het linkse blad De Vlam en in het aanzienlijk minder linkse Libertinage. Arthurs
vertrouwde politieke omgeving was na de Tweede Wereldoorlog vrijwel van de kaart
geveegd. De anarchistische en anarcho-syndicalistische beweging vormde nog
geen schim van wat zij geweest was. Anarchisten die voor de oorlog nog flink
propaganda hadden gemaakt voor het anarchisme, richtten zich, al dan niet
lamgeslagen door Spanje en de Tweede Wereldoorlog, op deelterreinen als
dienstweigering, seksuele hervorming, of vrijdenkerij. Ook de antimilitaristische
beweging kwam zeer verzwakt uit de oorlog. De Koude Oorlog in Europa ging
vergezeld van een schrikbarende vernauwing van de denk- en agitatieruimte.
Nederland werd zwart-witdenken vóór of tegen de Sovjetunie opgelegd. Een luid
prediker in deze geest was Jacques de Kadt, met wie Lehning in de jaren dertig al
eens de degens had gekruist.
Arthur Lehning bleef gewoon voor zijn denkbeelden uitkomen, ook al pasten ze
niet erg in het nieuwe politieke klimaat. Daarvoor had hij een te
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genuanceerde, brede en kritische blik. Niet alleen voedden zijn Bakoenistische
uitgangspunten nog steeds zijn scepsis jegens staatspolitiek, parlementarisme,
kapitalisme en imperialisme, met zijn ervaring in de antikoloniale beweging keek hij
ook heel anders aan tegen de wereldpolitiek. In Azië zag hij nieuwe onafhankelijke
staten opkomen. Naast Hatta had hij in de Liga tegen imperialisme ook de latere
Ho Chi Minh meegemaakt. De nieuwe Aziatische staten waren volgens hem niet
zo gemakkelijk in het alternatief communisme-kapitalisme in te passen en ze
verkleinden de rol van Europa in de wereld. Lehning had in deze jaren veel aandacht
voor de wereldpolitiek. Hij was een verwoed krantenlezer en steeds goed
geïnformeerd. Zijn stukken zijn nog steeds een plezier om te lezen, maar voor de
andere medewerkers van de bladen waarin hij schreef was dit lang niet altijd het
geval. In 1953 zou hij na een polemiek met Gomperts en De Kadt zijn medewerking
100
aan Libertinage staken.
Lehning gaf inmiddels zijn antikolonialisme ook op andere wijze vorm. Vanaf 1949
verzamelde hij boeken om in de jonge republiek Indonesië een grote
wetenschappelijke bibliotheek voor politiek en sociaal-historisch onderzoek te kunnen
opzetten. Zijn contacten met Mohammed Hatta, inmiddels vice-president van
Indonesië, kwamen goed van pas. In juni 1952 zou deze bibliotheek, 15.000 boeken
en kranten sterk, aan het Indonesische ministerie van Opvoeding, Onderwijs en
101
Cultuur worden overgedragen. Korte tijd later trad Lehning in dienst van de afdeling
Culturele Zaken bij het Hoge Commissariaat van de republiek Indonesië. Hij bleef
dit tot 1957. In 1954 en 1955 zou hij een gasthoogleraarschap vervullen aan de
102
universiteit van Djakarta en de Academie van Buitenlandse Zaken van Indonesië.
Nu organisaties uit de anarchistische beweging niet meer aan hem trokken (vanaf
1953 was hij nog slechts bestuurslid van het Domela Nieuwenhuis-Fonds, maar
daarvoor zeer actief in het herkrijgen van door de Duitse bezetters geroofde
103
gelden) , kwam meer tijd vrij voor het publiceren van geschriften op andere dan
het politieke of historische terrein. Hij richtte zich op de analyse van zijn vriendschap
met Marsman en op de vroege periode van de dichter. Zijn Vriend van mijn jeugd,
door Bert Bakker en Geert van Oorschot te eenzijdig bevonden voor hun
104
uitgeversfondsen , lijkt de rekenschap van die vriendschap te verwoorden.
Tegelijkertijd is het boek een scherpzinnige en diepgravende studie van Marsmans
105
vroege dichterschap en persoon. Het kortere Marsman en het expressionisme
werpt een persoonlijk licht op Marsmans verhouding tot Duitse
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dichters, niet alleen de expressionisten. Tussendoor verscheen een publicatie van
106
(delen van) brieven van Slauerhoff , die minder diep graaft dan de studies gewijd
aan Marsman. De publicaties vestigden Lehnings naam als iemand die iets te
vertellen had over de kunstwereld van het Interbellum; ze luidden het grote
terugblikken in. Te beginnen met Erich Wichmann in 1959 zou Lehning regelmatig
gevraagd worden zijn licht te laten schijnen over allerlei mensen die hij gekend had.
De meeste van deze terugblikken zijn te vinden in de drie bundels essays en
107
commentaren die vanaf 1966 zijn gepubliceerd.
Terugblikken en in herinnering roepen behoort bij het ouder worden. Wie veel
beroemde mensen gekend heeft, wordt vaak met deze weemoedige activiteit
geconfronteerd. Des te kenmerkender voor Lehnings levenslust is, dat hij op een
leeftijd waarop mensen tegenwoordig aan vervroegde uittreding denken, een heel
nieuw project van grote omvang opzette: de integrale uitgave van de werken van
Bakoenin, geannoteerd en begeleid van zoveel mogelijk documentatie. Het idee
kwam van Posthumus, inmiddels directeur van de uitgeverij Brill, en Arthur was
natuurlijk in Nederland de enige die met gezag over de oude revolutionair kon
schrijven. Hij combineerde dat gezag met een geloof in de waarde van Bakoenins
werk. Dat werk was slechts fragmentarisch bekend. Er bestonden verschillende
torso's verzameld werk van de revolutionair. Een van de kompanen van Bakoenin,
de Zwitser James Guillaume, had al eens een poging gedaan het verzameld werk
van Bakoenin uit te geven, maar was aan het begin van de eeuw gestrand. Andere
pogingen kwamen evenmin van de grond. Op achtenvijftigjarige leeftijd begon
108
Lehning dus aan een geweldige klus. De Archives Bakounine, prestigieus
uitgegeven door Brill, werden bovendien anders opgezet dan andere verzamelde
109
werken. Vanaf het begin koos Lehning voor een thematische uitgave. Zo behandelt
het eerste deel Bakoenins relaties met Italië, een belangrijk onderwerp waar toen
nog niet veel over bekend was. Lehning sloot aan bij Guillaume, die juist in deze
materie was blijven steken. Het is de vraag of achter de Archives veel plan zat;
opvallend is in ieder geval dat de delen die verschenen zijn alle de periode 1870-1876
beslaan. Ze richten zich dus op de laatste fase in het leven van Bakoenin, de fase
waarin hij een paar belangrijke werken geschreven heeft en waarin zijn strijd met
Marx en Engels tot uitbarsting komt. Lehnings argument was, dat bij een
chronologische uitgave van de werken, deze zeer belangrijke teksten nog lang
onbekend zouden blijven.
Lehning heeft in feite met de Archives verder gewerkt aan de vormge-
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ving van de man die Bakoenin voor hem was: de anti-Marx, de sociaalanarchistische
activist en denker die niet de mindere maar juist de meerdere van de Duitse
wetenschapsman was. Via Bakoenin versterkte hij de fundamentele herwaardering
van Marx, die hij al een tijd propageerde. Niet Bakoenin was de utopist, maar Marx.
‘Zijn wetenschappelijk socialisme, waarmee hij het utopisme meende te hebben
overwonnen, is een quasiwetenschappelijke utopie’, had Lehning reeds in 1948
110
geschreven. In 1961 voegde hij daaraan toe: ‘De leer van de objectieve
noodzakelijkheid van de economische verhoudingen die met ijzeren noodzaak tot
een staatloze maatschappij zou[den] leiden, is een van de meest fantastische
drogredenen in de socialistische literatuur, veel meer dan de theorieën van de
111
utopische socialisten.’ Hij achtte deze kwestie niet onzinnig. Naar zijn mening had
de marxistische arbeidersbeweging (sociaal-democratie en communisme) er niet
toe bijgedragen dat de samenleving de staat ophief, zodat een vrij socialisme zou
112
ontstaan, maar juist het tegenovergestelde: de staat hief de samenleving op. Het
duidelijkst was dat gebleken in de Sovjetunie, waar de bolsjewistische reactie de
113
revolutie had vermoord en de samenleving kapot was gemaakt.
Intussen vonden in de jaren zestig vanuit Lehnings optiek twee tegengestelde
ontwikkelingen plaats. Ten eerste kreeg de verzorgingsstaat gestalte en ten tweede
brak aan het eind van de jaren zestig de studentenrevolte uit. De uitbreiding van de
verzorgingsstaat betekende dat de staat zich steeds meer met de individuele burger
ging bemoeien. Professionalisering en bureaucratisering van het staatsapparaat
versterkten in de ogen van Lehning het vrijheidsrovende karakter van de staat. In
de jaren zestig hield hij zich erg met de ontwikkeling van de staat bezig. Hij
constateerde een ‘ontdemocratisering’ die in zijn ogen zou leiden tot de totalitaire
staat. Parlementen werden door de steeds sterkere technocratie, ‘wetenschappelijk
114
despotisme’ zei Lehning met Bakoenin , aan de kant geschoven. Daarnaast
constateerde hij een machtsconcentratie bij het bedrijfsleven, dat de staat steeds
meer voor zijn belangen gebruikte. Tenslotte vormde het militaire apparaat een
steeds grotere dreiging voor de democratie. Verzet van het volk hiertegen werd
bemoeilijkt doordat in de politieke partijen een kleine kaste de dienst uitmaakte en
de burgers in slaap werden gewiegd door een slaafse pers en massacultuur. Beide
115
maakten van potentieel mondige burgers passieve consumenten. ‘Wij leven in
een société du spectacle, men neemt de kopie voor de werkelijkheid en de
116
publiciteitsmedia zorgen voor het rookgordijn’ , schreef hij, aanleunend tegen de
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inzichten van de Franse situationisten. De samenleving bewoog zich steeds verder
af van het ideaal van Lehning: een federatieve maatschappij gebaseerd op
zelfbestuur. Dat zo'n samenleving mogelijk was, had de geschiedenis sinds de
Commune van Parijs van 1792 diverse malen bewezen.
Eind jaren zestig en begin jaren zeventig waren er tekenen dat Lehnings droom
nog steeds mogelijk was. De studentenrevolte, de situationisten en de Portugese
Anjerrevolutie gaven redenen tot hernieuwde hoop. Dit neemt echter niet weg dat
Lehnings toekomstvisie van somber in het Interbellum nu zeer somber geworden
was. De verzorgingsstaat leidde tot het vastklampen van mensen aan
verworvenheden. ‘En wanneer blijkt dat ze er afstand van moeten doen, dan is het
118
resultaat waarschijnlijk geen sociale revolutie, maar eerder een soort fascisme.’
Net als in het Interbellum was dit pessimisme voor Lehning echter geen reden om
119
zijn activiteiten te staken. ‘Ik ben wel pessimistisch maar niet ontmoedigd.’ Hij
hield vast aan zijn utopie, die hem richting gaf maar ook hoop.
Wat hij onder die utopie verstond heeft hij nog eens duidelijk uitgesproken in de
120
rede naar aanleiding van zijn eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam.
Lehning was inmiddels een man die gelauwerd werd. Hij was in 1972 en 1974 een
tijdlang Visiting Fellow aan twee colleges in Oxford en hij kreeg in juni 1974 een
eredoctoraat in de politieke wetenschappen. Met zijn vijfenzeventigste verjaardag
begon ook de traditie dat hij om de vijf jaar, in de jaren negentig elk jaar, met een
publicatie werd geëerd. Voor de televisie werd het interessant filmportretten van
hem te maken.
Na zijn tachtigste bleef Lehning nog actief. Hij schreef in het begin van de jaren
tachtig regelmatig columns in het Amsterdamse universiteitsblad Folia Civitatis, die
levendig en strijdbaar waren. Met het klimmen der jaren werd zijn schrijfstijl speelser.
Hij was bepaald niet rijp voor het bejaardenhuis. Integendeel, met enkele
medewerkers aan het Bakoenin-project en later met het IISG, dat moest bezuinigen
en reorganiseren, raakte Lehning verwikkeld in pijnlijke conflicten. Voor
buitenstaanders waren die conflicten soms moeilijk te volgen, maar hun scherpte
kon niemand ontgaan. Emoties speelden een grote rol, belangen en een tekort aan
diplomatie niet minder. Het resultaat was dat de banden tussen Lehning en het
instituut onherstelbaar werden verbroken.
Als grand old man van het anarchisme werd Lehning vooral in Duitsland ontdekt.
Medewerkers van de universiteit van Oldenburg organiseerden een symposium ter
121
ere van Arthurs vijfentachtigste verjaardag. De jubi-
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laris nam met plezier deel aan de debatten. In 1992 zou Lehning nog naar Berlijn
afreizen om over het anarcho-syndicalisme te discussiëren. In 1993 trad Lehning
voor de laatste maal in het openbaar op met een toespraak in het Amsterdamse
Goethe-Institut over zijn relaties met Walter Benjamin. Al dit openbare leven kon
niet verhelen dat het privé stil werd rond Lehning. Allerlei vrienden ontvielen hem
door de dood: in 1986 Jan Rogier, met wie hij een heel bijzondere band had. In
1988 overleed Maria Hunink, die Arthur zeer toegewijd was en ontzettend veel werk
122
voor hem verzette. In 1995 Madeleine Lehning, met wie hij reeds lang niet meer
samenwoonde. Hij had steeds minder reden om naar Amsterdam te komen en
woonde voortaan in het Franse Lys-St.-Georges, waar hij een klein huisje had.
In 1993 ontving Lehning de Gouden Ganzeveer. Uiteindelijk werd hij in 1999
geëerd met de P.C. Hooftprijs voor zijn beschouwende proza. In de laudatio prees
de jury Lehnings ‘doorwrochte en toch transparant geschreven essayistische en
wetenschappelijke teksten’, die ‘een niet meer weg te denken bijdrage’ hebben
geleverd aan het Nederlandse en internationale culturele leven. Vooral de culturele
kanten van Lehnings werk werden naar voren gehaald.
Het was goed dat op het eind van zijn leven Lehning nog eens zo in het zonnetje
werd gezet. Zo journalisten al wisten wie Lehning was (op de redactie van De
Volkskrant, zo ervoer ik, was de naam inmiddels volkomen onbekend), schamperden
123
ze over de toekenning van de prijs juist aan hem. Die kritiek werd nog eens
versterkt door het feit dat hij fysiek niet meer in staat was naar Nederland te komen
om de prijs in ontvangst te nemen. De onderscheiding kwam onverwacht, ook voor
Lehning zelf, maar is niet onterecht. Misschien heeft een van Lehnings uitgevers,
Ivo Gay, wel gelijk gehad met zijn uitroep dat de prijs jaren te laat kwam.
Lehning heeft er een half jaar van kunnen genieten. Zijn honderdste verjaardag
vierde hij nog feestelijk in een kring van vrienden en bekenden, maar het was duidelijk
dat hij zeer verzwakt was. Na een kort ziekbed overleed hij op nieuwjaarsdag van
het nieuwe millennium. Hij werd begraven in Lys-St.-Georges. Piet Gerards, die een
aantal boeken van en voor Lehning heeft vormgegeven, ontwierp de prachtige,
stijlvolle grafsteen.
BERT ALTENA

Eindnoten:
* Met dank aan Toke van Helmond voor het beschikbaar stellen van in Nederland moeilijk te
vinden materiaal en het beantwoorden van vragen en aan Margot Klompmaker voor commentaar
op de tekst.
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Arthur Lehning, ‘Staat, militarisme en oorlog’ (overdruk uit Vragen van den dag, april 1925).
Daarover: Arthur Lehning, ‘In memoriam Albert de Jong’ in: Arthur Lehning, Ithaka, p. 133-140.
Over het IAMV-congres: J. Giesen, Nieuwe geschiedenis. Het antimilitarisme van de daad in
Nederland. Rotterdam [1923], p. 183-208.
Zie ook: Arthur Müller, ‘Der holländische Antimilitarismus’, in Der Syndikalist (1922), nr 49,
Beilage, waarin hij onder meer beschrijft hoe voor de Bond van Christensocialisten (waar De
Ligt en Wichmann eerst actief in waren) socialisme meer en meer ‘eine Kulturfrage’ werd.
Het volledigst heeft hij zijn gedachten daarover geuit in: Arthur Lehning, Amsterdam 8 januari
1976 [= dankrede bij verkrijging eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam.] Amsterdam
1976, p. 30.
Goedegebuure, Marsman, p. 35.
Johnny Lenaerts c.s., ‘Arthur Lehning. Utopia als inspiratiebron’, in: Toke van Helmond en J.J.
Oversteegen (red.), Voor Arthur Lehning. Over anarchisme, anarchosyndicalisme en architectuur
/ Bakoenin, Brenan, Benjamin en Bloch / Debrot, Duiker en De Ligt / Engeland en het eiland
Man / Malevich, Mondriaan en Monet / Spanje, Schuitema en Zwart. Maastricht 1989, p. 9-43
(oorspronkelijk: Kladderadatsch 6 (oktober 1979); [voortaan: Lenaerts, ‘Arthur Lehning’]), p. 15.
Hazeu, Slauerhoff, 189-190. Zie ook: Arthur Lehning, Brieven van Slauerhoff. Den Haag 1955.
Mappen met litho's van Erich Wichmann heeft Arthur ook laten drukken, maar deze zijn nooit
uitgekomen omdat uitgever Henri Wiessing in gebreke bleef. F.J. Haffmans (ed.), Geest, koolzuur
en zijk. Briefwisseling van Erich Wichman. Westervoort 1999, p. 19, 141-146, 157.
Arthur Lehning, Vriend, p. 11, beaamde later Marsmans oordeel, dat hun vriendschap voor
beiden beslissend is geweest. ‘Niet in dien zin, dat wij een overheerschende invloed op elkaars
leven hebben gehad, maar in dézen dat wij aan elkaar zijn ontbrand.’
Arthur Lehning, ‘Inleiding’ in: Arthur Lehning (met vertalingen van Jaap Kloosterman), Michael
Bakoenin over anarchisme, staat en dictatuur. Den Haag 1970, p. 7-19, 17; Arthur Lehning,
‘Socialisme en democratie’, in: H.G.M. Derks (samenst.), Anatomie van links. Amsterdam 1968,
p. 164-179, 169-170.
Bart de Ligt, Anarchismus und Revolution. Berlijn 1922.
Arthur Lehning, Onder antiquaren. Lys-St.-Georges 1997. Later zou hij in Parijs ook veel
antiquarische boeken kopen, met name bij de syndicalist Paul Delesalle. Een deel van zijn
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verzameling heeft hij in 1940 aan het IISG ter overname aangeboden (Arthur Lehning aan N.W.
Posthumus, Oxford 11/2/1940 in: IISG, archief-IISG 960), maar een groter deel is verdwenen toen
het IISG tijdens de bezetting door de Duitsers werd leeggehaald.
Zie zijn artikelen over Toller in de Nieuwe Kroniek van 10 augustus en 7 september 1922.
Arthur Lehning, De Sociaal-Democratie en de oorlog. Amsterdam 1924, p. 46.
Arthur Lehning, ‘Karl Radek en het Vaderland, Het Fascisme en de communistische partij’, in
De Vrije Samenleving 1 januari 1924.
Zie brieven van Arthur Lehning in: IISG, archief-Nettlau 193. Overigens verwierp Nettlau iedere
eenzijdige benadering van Bakoenin: ‘There were, moreover, and there are, two deflections of
the Bakunin's studies. One was the Bolshevist usurpation of Bakunin as an advocate of the
dictatorship and the syndicalist usurpation [of Bakunin] and Kropotkin as syndicalists: an
usurpation of men for latter day parties which is destructive of real efforts to understand their
true character which painstaking studies began to unveil for these two men.’ Max Nettlau aan
Gregorij Maximof, [Amsterdam] 23 april 1939, in: IISG, archief-Maximof 3.
In 1972 verscheen een Nederlandse vertaling van Jaap Kloosterman met een lange inleiding
van Lehning: Arthur Lehning, Radendemocratie of staatscommunisme. Marxisme en anarchisme
in de Russische Revolutie. Amsterdam 1972. In noot 1 bij deze publicatie de precieze verwijzingen
naar de oorspronkelijke artikelenreeks. In 1994 kwam een herdruk uit met een nieuwe inleiding
van Ton Geurtsen en een van Lehning: Arthur Lehning, Lenin en de revolutie. Marxisme en
anarchisme in de Russische Revolutie. Amsterdam 1994.
Arthur Lehning, ‘Over de actualiteit van Bart de Ligt’, in: Arthur Lehning, Prometheus, p. 38-46,
42-43.
Arthur Lehning aan Nettlau, Parijs 12 juni 1925 in: archief-Nettlau 193. Later heeft hij aan een
biografie van Domela Nieuwenhuis gewerkt, maar deze is niet afgekomen; Arthur Lehning aan
Nettlau, Amsterdam 15 april 1929, ibid.
De gewisselde stukken zijn afgedrukt in: Arthur Lehning, Vriend, p. 189-203; Lehnings oordeel
achteraf: ibid., p. 111-128. Vanuit Marsman: Goedegebuure, Zee, p. 159-166. Zie ook: Toke
van Helmond, ‘Arthur Lehning und Marsman: eine persönliche Kontroverse als politische
Antithese’, in: Heribert Baumann c.s. (Hrsg.), Anarchismus in Kunst und Politik. Zum 85.
Geburtstag von Arthur Lehning. Oldenburg 1985, p. 175-184.
De literatuur over de internationale revue i 10 is uitvoerig. Naast het reeds genoemde i 10 et
son époque is zeer informatief de al even prachtig vormgegeven catalogus bij de tentoonstelling
over i 10 in Heerlen: Toke van Helmond (red.), i 10 sporen van de avant-garde. Heerlen 1994.
Daarin over de totstandkoming van i 10: Toke van Helmond, ‘Un journal est un monsieur’, p.
13-39. Het blad is in 1979 herdrukt door Kraus-Reprint, Nendeln-Liechtenstein.
Arthur Lehning aan Max Nettlau, Amsterdam 27 februari 1927 in: IISG, archief-Nettlau 193.
Arthur Lehning, ‘Bij het dertiende nummer’, i 10 1928/VII.
De politieke inhoud van i 10 is geanalyseerd door Gernot Jochheim in: i 10 und Politik ... und
Arthur Lehning (ms 1994).
Zie bijvoorbeeld Leon Hanssen, Menno ter Braak 1902-1940. I 1902-1930, want alle verlies is
winst. Amsterdam 2000, p. 348; zie ook: Annie Grimmer aan Albert de Jong, Amsterdam 6 april
1927, in: IISG, archief-IAMV 83: Arthur Lehning is ‘gevlogen’ want hij was doodop. ‘Cesar [Domela]
en ik zetten nu 4de nummer in elkaar, hoop dat het gauw lukt want die [Cesar] verdwijnt as
Zondag naar Duitschland. En alleen kan ik het vast niet.’
Hans Ramaer heeft er terecht op gewezen dat in dit opzicht een rechte lijn loopt naar Arthurs
latere sympathie voor de situationisten. Hans Ramaer, ‘Arthur Lehning en het anarchisme’, in
De AS 18 (november/december 1975).
Arthur Lehning, Anarcho-syndicalisme. [Amsterdam 1927]. Over het NSV: Volkert Bultsma en
Evert van der Tuin, Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940. Amsterdam 1980;
over de GSV aldaar p. 47-51.
Arthur Lehning, De feiten en beteekenis van de zaak Sacco en Vanzetti. Utrecht 1927.
Arthur Lehning aan Maximof, Parijs 29 oktober 1930 in: IISG, archief-Maximof 1.
De vier jaargangen zijn in 1978 in Amsterdam herdrukt.
Bultsma/Van der Tuin, NSV, p. 141.
Arthur Lehning aan Souchy, Amsterdam 12 november 1927, in: IISG, archief-IAMV, 83.
Arthur Lehning aan Albert de Jong, Amsterdam 10 september 1927, in: IISG, archief-IAMV, 83:
‘Moeten wij iets ondernemen nu er toch Indonesiërs zijn terechtgesteld?’ Zie ook: Jan Rogier, ‘
‘Indië los van Holland’. Arthur Lehning en de anti-koloniale beweging’, in: Maria Hunink en Jan
Rogier (red.), Uit het archief van Arthur Lehning. Documenten over de stichting van een bibliotheek
voor politieke en sociale geschiedenis in Indonesië 1949-1952. Amsterdam 1984, p. 9-23.
Arthur Lehning aan Nettlau, Brussel 14 november 1927, in: IISG, archief-Nettlau 193.
Arthur Lehning, Zin, p. 6-7.
Arthur Lehning, ‘Het revolutionnaire antimilitarisme en de anti-imperialistische taktiek’, in De
Wapens Neder, september 1929. Zie ook het weerwoord op kritiek van communistische zijde:
Arthur Lehning, ‘De antimilitaristen en Rusland’, in De Wapens Neder, september 1929.
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58 Persdienst IAK 108 (5 september 1932) in: IISG, archief-IAMV 10; aldaar ook het manifest ‘Tegen
den oorlog’. Het was hoofdzakelijk door Lehning geschreven: Arthur Lehning aan Albert de Jong,
[Amsterdam] 22 augustus 1934, in: IISG, archief-IAMV 65.
59 Arthur Lehning aan Albert de Jong, Sils-Baselga 4 juni 1931, in: IISG, archief-IAMV 86. Eerder
reeds had Lehning zijn inzichten verdedigd tegen de Franse syndicalist Huart: Arthur Lehning,
Over de verdediging van de revolutie. Amsterdam 1930. (= Overdruk uit De Wapens Neder).
Het debat over revolutie en geweld is door Gernot Jochheim geanalyseerd in: ‘Een discussie
over de verdediging van de revolutie’, in: Maria Hunink c.s., Over Buonarroti, internationale
avant-gardes, Max Nettlau en het verzamelen van boeken, anarchistische ministers, de algebra
van de revolutie, schilders en schrijvers. Baarn 1979, p. 245-274 (Duitse versie in: Baumann
c.s. (Hrsg.), Anarchismus in Kunst und Politik, p. 29-45).
60 Arthur Lehning, ‘De Spaanse tragedie’, in: Arthur Lehning, Ithaka, p. 125-129, 126-127; Lenaerts,
‘Arthur Lehning’, p. 23. Lehning had samen met Erich Wichmann Hitler reeds in 1923 in München
horen spreken. Kritiek op het fascisme is te vinden in Over de verdediging van de revolutie, p.
3. Overigens ging Lehning in zijn terugblikken voorbij aan het feit dat de communisten ook buiten
de stemhokjes om verzet, zelfs gewelddadig verzet, boden tegen de nazi's.
61 Eind februari verliet Lehning Berlijn, na de Rijksdagbrand. Die veroordeelde hij in Grondslagen
(1933), nr 5, p. 106: ‘Deze daad was waanzinnig.’
62 Vanaf half 1928 had Lehning een relatie met Charley Toorop. Zie daarover: A.M. Hammacher,
‘Nog eens: Charley Toorop’, in: Hunink c.s., Over Buonarroti, p. 181-202. Madeleine Kuipers
leerde hij begin jaren dertig kennen. Op 19 november 1943 zijn ze in Engeland getrouwd: Arthur
Lehning aan N.W. Posthumus, 31 januari 1947, in: IISG, archief-IISG 961.
63 Arthur Lehning aan Max Nettlau, Amsterdam 3 december 1935, in: IISG, archief-Nettlau 193;
Bultsma/Van der Tuin, NSV, p. 141.
64 Helmut Kirschey kreeg zelfs een pak van Lehning mee: Helmut Kirschey, A las Barricadas.
Erinnerungen und Einsichten eines Antifaschisten. Bocholt/Bredevoort 2000, p. 74; Pszisko
Jacobs weet echter van een geval dat Lehning de hulp juist beëindigde: Pszisko Jacobs, Henk
Eikeboom, anarchist. Haarlem 1986, p. 124. Januari 1937 zou Lehning overigens voor het
lidmaatschap van het NSV bedanken.
65 Dit laatste meende zijn opvolger als secretaris van de IAK, Han Kuysten: Han Kuysten aan
secretariaat IAA [A. Souchy], Heemstede 23 februari 1935 in: IISG, archief-IAMV 67.
66 H. Quarles van Ufford aan mij, Den Haag 22 oktober 1999; H.A. Gomperts, ‘De tocht of het
doel?’, in: Van Helmond/Oversteegen, Voor Arthur Lehning, p. 164-173, 167.
67 Hazeu, Slauerhoff, p. 812.
68 Arthur Lehning aan Max Nettlau, [Barcelona?] 11 februari 1935, in: IISG, archief-Nettlau 193.
69 Eerder was door Lehning aan samenvoeging met de bibliotheek van Domela Nieuwenhuis
gedacht. Over een en ander diverse brieven in: IISG, archief-Nettlau 193. De moeizame verwerving
van Nettlau's verzameling door het IISG is beschreven in: Maria Hunink, De papieren van de
revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935-1947. Amsterdam 1986,
p. 28-48.
70 Zie brieven van Arthur Lehning aan Nettlau van 3 en 21 december 1935 in: IISG, archief-Nettlau
193. Met Madeleine ging hij aan het Molenpad 8 in Amsterdam wonen. ‘Wir lieben die ‘modernen’
kasernenhaften Wohnungen nicht!’
71 Arthur Lehning aan Max Nettlau, Amsterdam 29/6/1936 in: IISG, archief-Nettlau 193.
72 Arthur Lehning aan Max Nettlau, Amsterdam 31/7/1936 in: IISG, archief-Nettlau 193.
73 Arthur Lehning, Spaans dagboek. Aantekeningen over de revolutie in Spanje. Oude Tonge 1996.
74 Zie Toke van Helmond, ‘Epiloog’, in: Arthur Lehning, Spaans dagboek, p. 85-90, 89. De waarde
van de Spaanse revolutie in: Arthur Lehning, ‘Brenan's draad van Ariadne’, in Libertinage 1/6
(november/december 1948), p. 65-73, m.n. p. 68. Zijn kritiek op de Spaanse anarcho-syndicalisten
in: Arthur Lehning, ‘De Spaanse tragedie’, in: Arthur Lehning, Ithaka, p. 125-129, 128.
75 Arthur Lehning correspondeerde daarover met Paul Delesalle, die een naar zijn mening nogal
erg slordige bibliografie had gemaakt. Het dossier met deze correspondentie in: IISG, archief-IISG
827.
76 ‘Bijeenkomst van Directeur en Wetenschappelijke medewerkers op Dinsdag 29 November 1938’,
in: IISG, archief-IISG 51: Arthur Lehning wil publiceren over de Spaanse Internationale
[Internationale in Spanje], de syndicalistische conferentie van Londen 1913, brieven van Proudhon
en de bibliografie van Sorel.
77 Arthur Lehning, ‘Une utopie rare: l'utopie du Ruvarebohni’, herdrukt in: Arthur Lehning, From
Buonarroti to Bakunin. Studies in international Socialism. Leiden 1970, p. 21-30.
78 Arthur Lehning, ‘The international association (1855-1859). A contribution to the preliminary
history of the First International’, herdrukt in: Arthur Lehning, From Buonarroti, p. 150-261.
79 Ook A.J.C. Rüter maakte van zijn diensten gebruik. Voor Arthur Lehning: N.W. Posthumus aan
Gustav Mayer, Amsterdam 13 mei 1937 en vervolgens allerlei brieven van Lehning aan Mayer
in: IISG, archief-Gustav Mayer 67.
80 Herdrukt in Arthur Lehning, From Buonarroti.
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81 Voor het volgende uitvoerig: Hunink, Papieren, p. 139-151. Dat relaas is grotendeels gebaseerd
op het archief van Lehning. Hans Stein, die in augustus naar Harrogate kwam, wist dat Arthur
ook vertrokken was vanwege ‘zekere moeilijkheden met de politie omtrent zijn politieke
overtuiging’. Daarom had Arthur veel drang uitgeoefend op Posthumus om naar Engeland te
gaan: Hans Stein aan G. Bolkestein, Harrogate 13 november 1940, in: IISG, archief-IISG 967.
82 ‘(nicht International!)’: N.W. Posthumus aan Gustav Mayer, Amsterdam 1 januari 1939, in: IISG,
archief-Mayer 68; zie daar ook: N.W. Posthumus aan Gustav Mayer, Amsterdam 28 augustus
1939.
83 N.W. Posthumus aan Gustav Mayer, Amsterdam 22 mei 1939, in: IISG, archief-Mayer 68. ‘Zooals
U gemerkt hebt, heb ik mijn nieuwe woonplaats tot nu toe weinig bekend gemaakt. Met name
heb ik geen van mijn politieke vrienden op de hoogte gesteld.’ Arthur Lehning aan N.W.
Posthumus, [Harrogate] 26 mei 1939, in: IISG, archief-IISG 959.
84 Arthur Lehning aan Gustav Mayer, [Harrogate] 7 september 1939, in: IISG, archief-Mayer 68;
Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Harrogate 31 oktober 1939, in: IISG, archief-IISG 959.
85 Arthur Lehning, ‘Jaarverslag 1939’, in: IISG, archief-IISG 49; N.W. Posthumus, ‘Kort verslag van
den Directeur over het vierde kwartaal 1939’, in: IISG, archief-IISG 50.
86 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 21 december 1939, in: IISG, archief-IISG 959.
Madeleine wilde daarop een ‘gedienstige’ voor halve dagen.
87 De oplossing die Nehemia de Lieme, directeur van de Centrale van Arbeidersverzekeringen en
financier van het IISG, had gekozen was door de commissarissen van de maatschappij als
ondeugdelijk afgewezen. N.W. Posthumus, ‘Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
tijdens den oorlog’, in: IISG, archief-IISG 979.
88 Zie over het geld ook de brief van een gefrustreerde Stein aan Gustav Mayer, Harrogate 9 juni
1940, in: IISG, archief-Mayer 68; Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 21 oktober 1945,
in: IISG, archief-IISG 961, meldt dat hem verzekerd was dat De Centrale ƒ 80.000 in het buitenland
had gedeponeerd. H.P.L. Wiessing aan G. Bolkestein, Londen 13 oktober 1940, in: IISG,
archief-IISG 967. H.P.L. Wiessing, Bewegend portret. Levensherinneringen. Amsterdam 1960,
p. 420-422.
89 Voor Cole's ambities: G.D.H. Cole aan N.W. Posthumus, Hendon 22 januari 1940, in: IISG,
archief-IISG 588D; Arthur Lehning, ‘Kort verslag Mei 1940-Augustus 1945’, Londen 5 augustus
1945, in: IISG, archief-IISG 961. Hans Stein vermoedde dat Arthur met Cole onder één hoedje
speelde en dat ze samen met het materiaal een eigen instituut wilden oprichten. De staat van
dienst van Arthur tijdens de oorlog contrasteert scherp met dit vermoeden. Hans Stein aan
Gustav Mayer, 9 juni 1940, in: IISG, archief-Mayer 68.
90 Arthur Lehning aan O.C.A. van Lidth de Jeude, Oxford 2 april 1941, in: IISG, archief-IISG 960.
91 Naast Wiessing of na hem woonde de weduwe van Marsman een tijd bij de Lehnings in. Arthur
Lehning, ‘Notities bij een literair debuut’, in: Arthur Lehning, Prometheus, p. 63-68, 63.
92 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 5 augustus 1945, in: IISG, archief-IISG 961. Hij kreeg
een aanbeveling van minister Bolkestein: G. Bolkestein aan G.A. Bamford (BBC), Londen 20
oktober 1941, in: IISG, archief-IISG 967.
93 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 10 maart 1946, in: IISG, archief-IISG 961. Over H.W.
Müller Lehning: L. de Jong, Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel
5. Maart '41 - juli '42, eerste helft. Den Haag 1974, p. 419-423, citaat p. 420. Arthur Lehning aan
N.W. Posthumus, [Harrogate] 26 mei 1939, in: IISG, archief-IISG 959: ‘Mijn broer was tijdens de
oorlog in het duitsche leger en is een verwoed aanhanger van Hitler (wij zien elkaar dan ook
nooit), hetgeen geen bezwaar was dat hij de nederlandsche nationaliteit verwierf.’
94 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 5 augustus 1945, in: IISG, archief-IISG 961. Precieze
data voor Lehnings werkzaamheden: Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Londen 9 juli 1947,
in: IISG, archief-IISG 961.
95 Gomperts, ‘Tocht’.
96 De ideeën van deze rechtse kringen zijn verwoord in de brochure van J.G. de Beus, secretaris
van Gerbrandy, De wedergeboorte van het koninkrijk. Londen 1942, die ook op allerlei manieren
door de illegaliteit in Nederland is verspreid.
97 Jan Rogier, ‘Het Comité tegen het Neo-fascisme’, in: Jan Rogier, Een zondagskind in de politiek
en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals.
Nijmegen 1980, p. 90-103; Gomperts, ‘Tocht’; Wiessing, Portret, p. 468-479; Jacques Gans,
Een onaangepast mens. Egodocumenten IV. Amsterdam 1986, p. 94-103; Willem Maas, Jacques
Gans. Biografie. Amsterdam 2002, p. 150-163.
98 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 10 maart 1946, in: IISG, archief-IISG 961.
99 Arthur Lehning aan N.W. Posthumus, Oxford 8, 14 en 17 oktober 1945, alle drie in: IISG,
archief-IISG 961. Cole werd later wel bestuurslid van het IISG: bestuursnotulen 9/10/1947 in: IISG,
archief-IISG 1.
100 Lehnings politieke inzichten komen goed naar voren in zijn inleiding bij E.H. Carr, Het nationalisme
in de internationale politiek. Amsterdam 1947; ‘Sovjetrusland zonder ideologie’, in Libertinage
I/1 (januari/februari 1948), p. 72-73. De breuk met Libertinage naar aanleiding van: Arthur Lehning,
‘Noch Turks nog paaps. Open brief aan de redactie van Libertinage’, in Libertinage VI/1-2 (1953),
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p. 128-136. Het antwoord van Gomperts aldaar, p. 136-141, repliek van Lehning in Libertinage
VI/4 (1953), p. 308-314. De Kadt sloot af met ‘Anarchisten en communisten. Een vaststelling der
verantwoordelijkheden’, in Libertinage VI/6 (1953), p. 436-452. Hij wil daarin erop wijzen ‘dat
één van de krachten, die de groei van dat communisme bevorderen, de anarchistische traditie,
de lompenproletarische mentaliteit van het anarchisme en anarcho-syndicalisme is. En dat dus,
als over de strijd tegen het communisme wordt gesproken, (die tevens de enige waarachtige
strijd voor vrede is), de anarchisten moeten zwijgen, zoals ze ook moeten zwijgen als het gaat
over de ontwikkeling van de Russische Revolutie, die in belangrijke mate door het optreden der
‘ware’ gelovigen van het anarchisme haar noodlottige loop heeft gekregen.’ Wie zijn inzichten
fundamenteel wijzigt, kan met dezelfde zondebokken nog steeds een eind komen kennelijk!
Lehning zou ook later nog met Koude-Oorlogsmentaliteit te maken krijgen, toen hij na de
Hongaarse opstand in 1956 in botsing kwam met de PEN.
Alle documentatie in: Hunink/Rogier, Uit het archief.
Later zou Lehning opmerken dat het voor een anarchist wat vreemd was gast te zijn van een
staat, ‘maar men kan niet altijd zijn hele leven al te konsekwent zijn’; Arthur Lehning, Zin, p. 7.
Zie daarvoor: IISG, archief-Domela Nieuwenhuisfonds en Albert de Jong, Beknopte geschiedenis
van het F. Domela Nieuwenhuisfonds 1914-1966. Typoscript [1970], p. 29-31.
Arthur Lehning, ‘Notities bij een literair debuut’, in: Arthur Lehning, Prometheus, p. 63-68. Het
lijkt of deze afwijzing Lehning nogal gekwetst heeft.
Den Haag 1959.
Arthur Lehning, Brieven van Slauerhoff. Den Haag 1955.
De draad van Ariadne, Ithaka en Prometheus.
Aanvankelijk zouden andere onderzoekers, zoals de Duitse hoogleraar Peter Scheibert,
meewerken, maar daar is niet veel van terecht gekomen.
Zeven delen zijn verschenen, van 1961 tot 1981. Uiteindelijk is door het IISG het project heel
anders afgerond dan de opzet van de Archives was: Bakounine, OEvres complètes (cd-rom
Amsterdam 2000). Over die uitgave: Bert Altena, ‘Wil de echte Bakoenin opstaan?’, in de AS
134-135 (zomer 2001), p. 53-62. Een voordeel van de cd-rom-uitgave, ook ten opzichte van de
Archives, is dat deze voorzover mogelijk de handschriften van Bakoenin bevat, zodat transcripties
en vertalingen gecontroleerd kunnen worden. Een nadeel is dat, anders dan de Archives, elke
annotatie en andere begeleiding van de teksten ontbreekt.
Arthur Lehning. ‘De catechismus van het marxisme (het Communistisch Manifest na honderd
jaar)’, in Libertinage I/3 (mei-juni 1948), p. 48-60, 53.
Arthur Lehning, ‘Het socialisme van Marx: een als wetenschap vermomde utopie’, in: G. Harmsen
(red.), De actualiteit van Marx. Een symposium. Den Haag z.j., p. 109-122, 121. Arthur Lehning,
‘Marx en het historisch ongelijk’, in: Arthur Lehning, Prometheus, p. 335-337: ‘In laatste instantie
zijn het toch niet de produktiekrachten, maar de mensen zelf die de economische en politieke
Leviathan hebben geschapen die hen met de ondergang bedreigt. Wat onvermijdelijk is, is nog
niet wenselijk en wat wenselijk is, is helaas niet onvermijdelijk.’
Arthur Lehning, ‘Catechismus’, p. 54.
Arthur Lehning, ‘Anarchisme et bolchevisme’, in: Anarchici e anarchia nel mondo contemporaneo.
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George Puchinger
Amsterdam 1 april 1921-Lunteren 15 september 1999

George Puchinger werd geboren in wat vandaag neutraal als een eenoudergezin
zou worden aangeduid. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Zijn moeder, Katharina
Puchinger (1892-1926), was een Tsjechische. Zij werkte als kokkin te Wenen. Nadat
zij zwanger was geworden, brak zij haar Weense bestaan op en trok naar
Amsterdam, waar George geboren werd. Hij werd volgens de confessionele
overtuiging van zijn moeder op zijn geboortedag rooms-katholiek gedoopt.
Vanaf zijn vroege jeugd was hij, mede ten gevolge van de problematische situatie
waarin Katharina verkeerde, in sterke mate op zichzelf aangewezen. Omdat zijn
moeder geen kapitaal had en dus moest werken om in haar onderhoud en dat van
hem te voorzien, bracht George zijn eerste jaren door in een Amsterdams tehuis
‘voor ongehuwde moeders en onverzorgde zuigelingen’. Daar was ook de
belangrijkste herinnering aan zijn moeder gesitueerd: na tevergeefs op haar te
hebben gewacht, was hij mee uit wandelen genomen. Bij terugkeer stond zij hem
boven aan de trap met open armen op te wachten. Het is treffend dat bij zo'n
zelfstandige figuur als Puchinger juist dit beeld van de geopende armen beklijfde,
van de liefdevolle geborgenheid die hij als kind en ook later weinig heeft gekend.
Katharina Puchinger overleed op 17 januari 1926 in een kliniek van het
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academisch ziekenhuis te Leiden. De ongehuwde directrice van het kindertehuis,
M.W. Gerritsen (1876-1935), had een bijzondere band met het, vergeleken bij al
die bleke Amsterdamse dreumesen om haar heen, exotische jongetje met zijn
diepbruine ogen en donker krullend haar. Zij besloot de zorg voor het vijfjarige
weeskind op zich te nemen en zegde tot niet geringe verbazing van het
kindertehuisbestuur haar baan daarvoor op. Liefde moet het motief geweest zijn.
George vond begrip bij haar en beantwoordde de liefde van de vrouw met
wederliefde: hij heeft haar altijd als een echte moeder ervaren. Tot de gelukkigste
momenten van zijn jeugd behoorde het samenzijn met haar in de woonkamer. Zij
vroeg niet naar zijn prestaties op school, maar genoot van zijn aanwezigheid. Helaas
overleed ook deze moeder toen hij nog kind was. Hij was zielsbedroefd en week
tot aan de begrafenis nauwelijks van haar stoffelijk overschot.
Haar opvoedingstaak had zij gedeeld met haar zuster, mevr. A.H.Y. van
Schaick-Gerritsen (1873-1966). Zij was directrice van het gereformeerde Juliana
Ziekenhuis, tot zij in 1926 op latere leeftijd huwde met de weduwnaar W.H. van
Schaick. Aan deze man had Puchinger geen sympathieke herinnering; zijn tweede
pleegmoeder prees hij, samen met zijn eerste pleegmoeder, om de opofferingen
die zij zich voor hem getroost heeft, maar een moeder was zij niet voor hem: hij
bleef haar altijd ‘tante’ noemen. Hij heeft niet het gevoel gehad dat hij door haar
begrepen werd. Zij voedde hem degelijk maar gevoelsarm op en stimuleerde hem
intellectueel niet. Zij hechtte vooral belang aan zijn schoolprestaties, die tijdens zijn
lyceumtijd, die hij doorbracht in het renteniersdorp Zeist, zeer matig waren. In zekere
zin paste zijn tweede pleegmoeder bij dit dorp. Puchinger begreep Hendrik Marsmans
afkeer van Zeist heel goed. Graag vertelde hij hoe de hoogleraar D.H. Th.
Vollenhoven hem eens vroeg waar hij opgegroeid was. Op zijn antwoord reageerde
Vollenhoven: ‘O, Zeist, daar hadden ze toen allemaal een slaapmuts op!’
Beslissend voor Georges levensloop was het feit dat zijn pleegmoeders
gereformeerd waren; over zijn rooms-katholieke achtergrond werd gezwegen.
Puchinger zelf repte er later ook nooit over, hoewel het feit niet zonder betekenis
is. Zijn grote interesse voor het Tweede Vaticaans Concilie, dat hij deels bijwoonde,
en voor de rooms-katholieken in de Nederlandse kerkelijke, culturele en politieke
geschiedenis (denk alleen reeds aan zijn honderden pagina's inleiding op de Nacht
1
van Kersten in 1925) komt hierdoor in een enigszins ander licht te staan. In intieme
kring sprak hij soms over zijn pleegmoeders, maar niet over zijn eigen moeder. Hij
heeft
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later in Wenen wel eens het telefoonboek opgeslagen om contact te zoeken met
familieleden, maar toen hij de rij Puchingers in dat boek zag staan, had hij het weer
gesloten: er was geen beginnen aan. Zijn pleegmoeders verlangden geen contact
met Katharina's familie. Eenmaal heeft hij in 1940 een familielid van moeders zijde
ontmoet, maar die was ongelukkigerwijs soldaat in Hitlers dienst en daarmee wilde
Puchinger in bezettingstijd niets te maken hebben. Zijn afkomst bleef zo ook voor
hem een terra incognita, een gebied dat hij wellicht ook niet wìlde kennen. Toen hij
in de jaren tachtig, werkend aan zijn autobiografie, via bewaard gebleven
correspondentie alsnog in aanraking kwam met zijn eigen afkomst, beschreef hij
die uitvoerig in de eerste hoofdstukken van dat postuum verschenen boek. Hij ging
toen wel secuur de gangen van zijn moeder, zijn pleegmoeder en zichzelf na in
oude notulen van het Amsterdamse kindertehuis en beklom nog eens de trap naar
boven, waar eens zijn moeder zat. Maar het raadsel van zijn onbekende vader liet
hij onaangeroerd.
Puchinger onderhield als middelbareschoolleerling een gespannen relatie met een
leersysteem, dat niet op de eigen interesses van de leerlingen, maar op passieve
kennisvergaring was gebaseerd. Aan zijn eigen geringe schoolprestaties hield hij
een levenslang mededogen over met mensen die mislukten in de leerfabrieken, of
die maatschappelijk niet slaagden. Hij achtte zichzelf maatschappelijk ook niet
succesvol. Diploma's en posities waren uiterlijkheden die hem te weinig
interesseerden om er zijn ambitie aan te wijden. Hij hechtte meer aan mensen die
hun ambt aanzien gaven, dan aan ambten die de mensen aanzien verschaften. Tot
zijn verdriet kwam het laatste veel vaker voor dan het eerste. Veel mensen werden
naar zijn oordeel ongelukkig omdat ze een functie bekleedden die ze eigenlijk niet
aankonden. Omdat hij de mens een kruising achtte tussen succes en mislukking
en beide uitersten volgens hem niet ver van elkaar liggen, was de falende mens
hem nochtans niet minder dierbaar dan de geslaagde.
Passies beleefde hij buiten schooltijd, eerst in de letterkunde en in de theologie,
later in de geschiedenis. Hij had vele voorkeuren, maar als een echt hoogbegaafd
kind kon hij voor alles wat hem niet boeide nauwelijks belangstelling opbrengen.
De cultuur zei hem alles, medeleerlingen weinig, wiskunde en techniek niets, biologie
evenmin: natuur was voor hem letterlijk omgeving, een randverschijnsel dat hij alleen
als zodanig waarderen kon; en getallen kon hij slecht onthouden. Zijn fonds aan
literaire kennis bouwde hij zonder mentor of compagnon op in zijn tiener- en stu-
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dententijd, al kon hij in Utrecht soms passies delen met een enkele andere
literatuurliefhebber. Over de Nederlandse letterkunde had hij een duidelijke opvatting:
ze had gebloeid in de middeleeuwen, in de renaissance en vanaf de Tachtigers, tot
ongeveer de dood van Marsman en Ter Braak. Daarna erkende hij slechts
uitzonderingen, zoals Jan-Willem Schulte Nordholts gedicht bij de dood van koningin
Wilhelmina. Hij schreef geregeld over letterkunde en bezorgde onder meer uitgaven
van de briefwisseling van P.N. van Eyck en C. Gerretson, van de Laethemse brieven
van Karel van de Woestijne en van werk van C. Rijnsdorp. Maar hij meende na zijn
pensionering dat hij zijn eerste liefde, voor de schone letteren, toch enigszins had
verwaarloosd ten gunste van de theologie en later vooral van de geschiedenis. Hij
greep met beide handen elke gelegenheid aan er nog wat aan te doen, zoals toen
Anton Korteweg hem verzocht de tentoonstelling in het Letterkundig Museum over
Opwaartsche Wegen te openen, of toen hij het verzoek kreeg te publiceren in de
christelijke literaire tijdschriften Woordwerk en Bloknoot en op te treden in deze
kringen.
In 1940 ging aan de Utrechtse universiteit een wereld voor hem open. Dit was
het soort school dat hem boeide: geen verplicht uur wiskunde, geen verplicht uur
biologie, maar naar lievelust colleges volgen in de vakken die hem interesseerden.
Hier leerde hij ook de historicus Gerretson kennen, die zo trefzeker en beeldend
kon schrijven. Deze leermeester komt in het portret in zijn autobiografie niet zo uit
de verf, maar Puchinger gaf een prachtige levensbeschrijving van hem, verstopt in
de inleiding van deel VII van de door hem bezorgde verzamelde werken van
Gerretson. In de theologie maakte hij aan de Utrechtse faculteit kennis met de
opvattingen van de hervormden en met die van Karl Barth, wiens boeken na mei
1940 alleen onder de toonbank verkrijgbaar waren. Maar Puchinger, die met zijn
grote orders en lange gesprekken hechte relaties opbouwde in de Utrechtse
boekhandelswereld, wist ze te bemachtigen en deinde mee op de lange zinnen van
Barths dogmatische beschouwingen. Tot op hoge leeftijd kruidde hij zijn conversatie
met citaten van Barth, die hij zich in de oorlogsjaren had eigen gemaakt. Gott hat
Zeit für uns was voor hem een aanmoediging tijd vrij te maken voor de bezoeker
op het Historisch Documentatiecentrum die zijn aandacht vroeg of trok. Hij heeft in
de oorlogsjaren nauwgezet de toen verschenen delen van Barths Kirchliche Dogmatik
bestudeerd, zoals de jaargangen van zijn naoorlogse tijdschrift Polemios getuigen.
Maar in later jaren waren het niet allereerst Barths redeneringen en zoektochten,
maar vooral zijn geestigheid en scherpzinnigheid die hem

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

176
dierbaar waren. In al die lange redeneringen van Barth lagen voor hem pareltjes
van ongekende waarde verstopt, maar bovendien ontmoette hij er de persoon Barth.
Men zou kunnen zeggen dat hem van de KD niet zozeer de theologie als wel de
theoloog het meest was bijgebleven.
Hij las overigens elke tekst, van een dogmatiek tot een eerstejaarsscriptie, ook
als autobiografische tekst. Als historicus afkerig van psychologische interpretaties,
gaf hij zich er in het menselijk verkeer aan over. Hij toonde daarmee zijn honger
naar contact. Maar het geval wilde, dat hij zodoende in de academische wereld van
de jaren zeventig en tachtig vaak ook als eerste en enige belangstelling toonde voor
de persoonlijke vorming van een student.
Zijn studietijd werd overschaduwd door de Duitse bezetting, die in 1943 na de
weigering van de meerderheid van de studenten om de loyaliteitsverklaring te
tekenen, leidde tot sluiting van de universiteit. Hij was in 1940 lid geworden van de
Utrechtse afdeling van de gereformeerde interkerkelijke studentenvereniging Societas
Studiosorum Reformatorum, maar de sfeer daar sprak hem niet aan. Eerst later in
de oorlog maakte hij door zelfstudie kennis met het geestelijk ideaal van SSR en
stelde hij zich vervolgens vijftien jaar in dienst daarvan.
Een andere belangrijke ontdekking in de oorlogsjaren was de gereformeerde
theoloog K. Schilder, hoogleraar dogmatiek aan de Theologische School van de
Gereformeerde Kerken te Kampen en op dat moment Nederlands interessantste
tegenspeler van Barth. Deze spirituele figuur, die de gereformeerde theologie met
zijn moderne denkwijze en zijn sprankelende formuleringen wakker riep uit de
winterslaap waarin ze na de dood van Kuyper en Bavinck was gesukkeld, ging als
een tornado door de burgerlijke gereformeerde wereld van zijn dagen. Al schermde
Puchinger zich persoonlijk in zijn publicaties meer af dan Schilder, hij voelde
onmiddellijk een verwantschap met Schilder als existentieel en literair gevoelig
auteur. Deze theoloog had een kunstenaarsziel en stond in een haat-liefdeverhouding
tot de heersende cultuur. Ook Schilders scherpe confrontaties met Barth getuigen
van deze dubbele houding: wie zo existentieel tegen iemands opvattingen stormloopt,
moet wel een verwantschap hebben gevoeld. Zulke tegendraadse en creatieve
figuren trokken Puchinger van nature reeds aan, maar in dit geval vond hij bovendien
het motief terug, dat hem in Kuyper en Bavinck en de vroegere leiders van SSR
boeide: het betrekken van de gereformeerde overtuiging op de actualiteit, met als
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hoogtepunt Schilders nationale artikelen uit de zomer van 1940. Hij had Schilder
wel eens horen preken, zonder dat het hem trof, maar in 1941 sloeg een preek in
als een bom. Puchinger begon alles van hem te lezen, bezocht conferenties waar
Schilder sprak, leerde zijn enthousiaste leerlingen kennen en koos definitief voor
de gereformeerde levensovertuiging. Hij besloot bij Schilder in Kampen te gaan
studeren. De Utrechtse hoogleraar theologie Joh. de Groot, die Schilder kende uit
het NCRV-bestuur, schreef een aanbevelingsbrief aan de Kamper dogmaticus, maar
de oorlogsomstandigheden verhinderden Puchinger dit plan onmiddellijk uit te
voeren.
Puchinger raakte betrokken bij de hulp aan joden, die hem in 1944 in de
gevangenis bracht. Tijdens zijn leven sprak hij hier niet veel over, maar in zijn
autobiografie heeft hij deze episode in zijn leven uitvoerig behandeld. In de
gevangenis te Leeuwarden vernam hij in augustus 1944 van de afzetting van Schilder
als predikant en hoogleraar door de generale synode van de Gereformeerde Kerken
en van de Vrijmaking die daarop volgde.
Deze kerkelijke breuk heeft een aanzienlijke rol gespeeld in zijn leven. Ik herinner
me levendig zijn verontwaardiging, toen het Nederlands Dagblad in 1986 bij zijn
afscheid van het Historisch Documentatiecentrum schreef, dat hij enige tijd lid was
geweest van de vrijgemaakte kerken; in werkelijkheid waren het meer dan twintig
intensieve jaren. Hij koos in 1946 voor de vrijgemaakte kerken vanwege het onrecht
dat Schilder was aangedaan en omdat het hem onmogelijk was gebleken in de kring
van de Gereformeerde Kerken nog over zijn leermeester Schilder te spreken. De
sfeer was er voor hem om te stikken zo benauwd. Dit betekende niet dat zijn
sympathie voor Schilder kritiekloos was. Toen K.C. van Spronsen de uitgever van
Schilders lijfblad De Reformatie, in de zomer van 1945 het tuinpad van zijn Zeister
woning opkwam met een stapel van het eerste naoorlogse nummer van dit weekblad
en hem verzocht deze in zijn kennissenkring te verspreiden, las hij eerst zelf het
blad. Het hoofdartikel van Schilder was dermate scherp en polariserend jegens de
Gereformeerde Kerken, dat Puchinger meende Schilder geen slechtere dienst te
bewijzen dan dit nummer onder zijn vrienden te verspreiden. Hij liet dus Van
Spronsens verzoek voor wat het was.
Wel trok hij ook zelf in het in 1945 door hem opgerichte Polemios de strijdersjas
aan: tegen de slappe houding van de hoogleraren in oorlogstijd, tegen de minister
van Onderwijs en tegen de gereformeerde gezapigheid.
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Toen in de jaren zestig de studenten opstonden tegen hoogleraren, beleefde hij dat
als een slap aftreksel van wat hij onmiddellijk na de oorlog in veel moeilijker
omstandigheden reeds had gedaan. Hij pleitte tegen de vervlakte clubgeest binnen
SSR en voor de opwekking van een bewuste en actuele beleving van het
gereformeerde interkerkelijke karakter van SSR. Met deze ‘nieuwe lijn’ trok hij mede
dankzij Polemios tot ver buiten de studentenwereld de aandacht.
Zelf keek hij op deze naoorlogse periode terug als zijn invloedrijkste jaren. Vele
gereformeerde academici hebben via dit blad kennis met hem gemaakt: Jelle Zijlstra,
Job de Ruiter, Jan Lever, A. Th. van Deursen, G.C. Berkouwer, enz. Puchinger
vormde vele jonge studenten met zijn theologische, politieke, historische en
letterkundige artikelen en zijn cursussen voor studenten. Met velen groeide een
band voor het leven, niet zelden onafhankelijk van de instemming die men betuigde
met zijn standpunten, en mede dankzij het gedurige onderhoud ervan door Puchinger
zelf, die naast moed, trouw hoog in het vaandel had. SSR was zijn leven en het
studeren deed hij erbij. Tot 1955, het jaar waarin hij afstudeerde, leidde hij als
jongeman zijn invloedrijk tweewekelijks blad Polemios, dat theologie en poëzie
combineerde en van goed gehalte was. Het was een uitgesproken gereformeerd
orgaan, waaraan hij uitstekende medewerkers wist te verbinden: de hoogleraren
H. Dooyeweerd en Vollenhoven, maar ook jonge talenten als Jan Lever. Zijn
vraagbaak en feitelijke mederedacteur op de achtergrond was de hoogleraar
wijsbegeerte J.P.A. Mekkes. In de jaren negentig nam hij de jaargangen nog eens
door en concludeerde dat hij zich niet behoefde te schamen voor wat in dat blad
geboden was.
Schilder, op journalistiek gebied voor geen kleintje vervaard, vertrouwde Puchinger
inzake Polemios eens toe dat hij het knap werk vond: ‘Ik zou het niet gekund hebben
op die leeftijd.’ De interkerkelijkheid van Polemios en van SSR vatte de vrijgemaakte
Puchinger zo op: hij verzette zich zowel tegen interkerkelijkheid als tegen het verzet
daartegen, indien beide houdingen neerkwamen op het niet met elkaar spreken
over de kerk. Zijn polemiek is altijd meer een gesprekspoging geweest dan
frontvorming. De interkerkelijkheid zoals hij die in SSR voorstond, betekende een
voortdurend aan de orde stellen van het vraagstuk van de kerkelijke verdeeldheid,
onder erkenning van het bestaande verschil van mening over de oplossing ervan.
Hij identificeerde zich in de jaren vijftig sterk met Groen van Prinsterer, die hij met
name via de in 1949 mede door Gerretson verzorgde RGP-
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uitgave van diens correspondentie uit de jaren 1848-1866 nader leerde kennen.
Groens levensles ‘in het isolement ligt onze kracht’ paste Puchinger in de praktijk
toe: eerst de eigen overtuiging afbakenen, alvorens met anderen in discussie te
treden. Het leverde Groen veel conflicten op en veel eenzaamheid. Verging het
Puchinger veel anders? Hij behield vrienden voor het leven, maar verloor er ook,
onder meer vanwege zijn kritische houding jegens de moderne ontwikkelingen, zijn
volharding bij de gereformeerde overtuiging en de claim die hij op vriendschappen
legde. Hij was diep onder de indruk van de brief die Groen van Prinsterers vrouw
na het overlijden van haar man schreef. Dat alle vrienden hen in de steek hadden
gelaten. In de steek laten kwam in Puchingers woordenboek niet voor: verlating was
het ultieme verraad in de ogen van deze ongehuwde, op vriendschappen levende
man.
Puchinger concentreerde zich niet alleen op het afbakenen van zijn eigen overtuiging,
maar waagde zich ook in andere werelden. In 1955 hief hij Polemios op en nam hij
zich voor in de komende jaren zijn antithetische positie in de Nederlandse
samenleving te heroverwegen, onder meer door de milde, bemiddelende ethische
theologie uit de negentiende eeuw te herlezen. In 1958 werd hij na het overlijden
van Gerretson benoemd bij de Shell, aanvankelijk om diens geschiedenis van de
Koninklijke Olie te voltooien, en verhuisde hij naar Den Haag. Daar stuitte hij al
spoedig op een goudmijn: de archieven van de ARP en van antirevolutionairen als
A. Kuyper, H. Colijn en A.W.F. Idenburg, die lagen opgeslagen in het Kuyperhuis.
Jaren aaneen was hij avond aan avond in dit huis te vinden, waar hij brief na brief
afschreef en al doende in de huid kroop van al deze politici. Hij leerde zo de
antirevolutionaire kring van binnenuit kennen en ontdekte dat het in de praktijk
voeren van christelijke politiek niet zo eenvoudig en eenduidig was als dat vanuit
de theologie soms leek. Principieel een sympathisant van de beginselvaste
hoogleraar en politicus D.P.D. Fabius - zie Polemios - leerde hij de antirevolutionaire
jurist in deze jaren via de archieven bijvoorbeeld kennen als een even rechtlijnig als
moeilijk mens - en besefte hij dat het laatste een zeker verband hield met het eerste.
De aanvankelijke sympathie voor Fabius bracht hem in contact met W.F. de Gaay
Fortman, die de jurist in zijn jeugd als vriend van zijn vader had gekend. Eerder in
de jaren vijftig had hij Jelle Zijlstra al leren kennen na een bestrijding van diens zijns
inziens weinig antirevolutionaire beleid.
Via vriendschappen zoals met Zijlstra en De Gaay Fortman en via zijn
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contacten in het Kuyperhuis - zijn SSR-vrienden Johan Prins en Wim Hoogendijk
waren directeur van de Abraham Kuyper Stichting - raakte hij ook in contact met de
actuele politiek. Dit begon met zijn betrokkenheid achter de schermen bij de oplossing
van de Huizencrisis eind 1960, begin 1961, toen hij in nauw contact stond met
2
informateur De Gaay Fortman. Hij herinnerde zich in de jaren negentig nog levendig
het opgeluchte telefoontje van De Gaay Fortman, toen deze, na diens mislukte
formatiepoging van 1956, de lijmpoging van 1961 met succes wist te bekronen:
‘George, de schande van 1956 is uitgewist.’
Een andere nieuwe bron die hij rond 1960 aanboorde was het rooms-katholicisme,
dat hij vooral via het Vaticaans Concilie leerde kennen. Over zijn optreden daar
dichtte Michel van der Plas in ‘Rome: romeins souvenir’:
[...] daar gebeurt me dan toch iets zó raars:
hij neemt het voor mijn paus op, voor mijn kerk
als broeder en behoeder van hun eer.
terwijl ik mij daarna, dat is toch sterk,
hoor roepen: protestant, toe protesteer
in Godsnaam, houd de profetie
in leven, - en daarna de poëzie.

Samen met W.H. van de Pol ontdekte Puchinger ook de anglicaanse kerk ‘hemelsbreed gezien de beste kerk op aarde’. Deze ontdekking, voorafgegaan door
de ontmoeting met John Henry Newman, leidde tot een kwarteeuw kerstvieringen
in Canterbury en vele, vele zomers die hij doorbracht als fellow in Pembroke College
en Manchester College, te midden van de oude luister van Oxford. Daarbij voegde
zich nog zijn herwaardering van Barth, die in 1956 zijn transcendentalisme en
daarmee zijn ‘onmogelijkheidsgeloof’ opgaf, en zijn toenemende zorg over de
polariserende ontwikkelingen binnen de vrijgemaakte kerken. Vele van zijn vrienden
verlieten in de jaren na de dood van Schilder, in 1952, deze kerken. Puchinger
voelde niet voor een vertrek, maar was wel van mening dat de vrijgemaakte kerken
in een isolement geraakten, door aan elke vorm van contact de voorwaarde te
verbinden van instemming met hun oordeel inzake de schorsingen en afzettingen
van 1944. Dit neemt niet weg dat voor Puchinger het in 1944 begane onrecht buiten
twijfel stond. Hij kwam er gedurig
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op terug - G.C. Berkouwer zei hem niet te twijfelen aan de juistheid van de
beslissingen inzake Schilder van de door hem geleide synode van 1944, behalve
als hij daarover sprak met Puchinger en enkele van zijn vrienden. Deze twijfel
resulteerde tenslotte in Berkouwers publieke erkenning in 1987, dat hij in 1944 een
fout had gemaakt. Toen Puchinger hem daarop opbelde en vroeg hoe hij zich voelde,
antwoordde Berkouwer met één woord: ‘Opgelucht!’
Een belangrijk instrument bij zijn heroriëntatie vormden zijn interviewbundels. In
1964 werd hij voorzitter van de reünistenorganisatie van SSR - de organisatie die hij
in zijn Polemios-tijd altijd had bestreden, omdat haar bestuur SSR primair als een
gezelligheidsvereniging beschouwde en Puchingers ‘nieuwe lijn’ hen een ergernis
was. Deze opstelling was volgens Puchinger geheel in strijd met het oogmerk van
de eerste generatie SSR-leden, die de principiële bezinning als eerste doel hadden
gesteld. Voor Puchinger was het verzoek vanuit de kwijnende organisatie om
voorzitter te worden een stille triomf, maar hij was wel zo verstandig die niet uit te
leven. Hij zocht de samenwerking. Wel vernieuwde hij de organisatie door jaarlijks
congressen te organiseren over een actueel principieel onderwerp en, ter
voorbereiding daarop, een jaar lang maandelijks interviews met opiniemakers te
publiceren over het thema. Deze interviews verwierven faam vanwege de persoonlijke
invalshoek van waaruit het thema benaderd werd - een noviteit in die jaren. De
series zijn gebundeld in een tiental boeken. Puchinger betoonde zich in deze
interviews niet de geharnaste strijder, maar de geduldige luisteraar: hij stelde korte
vragen en liet de mensen uitpraten. Hij hield altijd eerst een voorgesprek met de
geïnterviewde, waarin hij het vertrouwen van deze qua karakter en overtuiging zeer
uiteenlopende mensen wist te winnen. In de meeste gevallen leidde dit er niet alleen
toe dat de mensen wel wilden praten, maar ook dat ze zich werkelijk uitspraken,
zodat ‘diepte-interviews’ ontstonden. De reünistenorganisatie voer er wel bij: de
aanpak van de nieuwe voorzitter stond garant voor een serie boeiende congressen
die een hoogtepunt vormen in de geschiedenis van deze organisatie. Ze vormden
in de voor gereformeerden turbulente jaren zestig en zeventig een belangrijke
gelegenheid voor ontmoeting en gesprek inzake kerk en cultuur. Typerend voor
Puchingers wending van polemist naar gesprekspartner is dat de hervormde ds.
H.C. Touw zijn zwager K.H. Miskotte ernstig afraadde in te gaan op het
interviewverzoek van de gereformeerde anti-barthiaan Puchinger. Miskotte
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ging de uitdaging echter aan en het resultaat was niet alleen een prachtig interview
met deze theologische meester, maar ook de ruiterlijke erkenning van Touw dat hij
zich had vergist.
Voor Puchinger persoonlijk waren deze interviews ook belangrijk. Menig
theologisch gesprekspartner had hij in de voorgaande jaren bestreden. Nu werden
zijn gesprekspartners in deze tweede ronde van zijn persoonlijke vorming van
opponenten tot leermeesters: hij overwoog met hen uiteenlopende motieven en
posities, leerde die begrijpen en werd bevestigd in zijn groeiende overtuiging, dat
de - soms noodzakelijke - polemiek gemakkelijk tot vervreemding leiden kon. Hij
waardeerde in zijn gesprekspartners hun bereidheid tot gesprek veelal als een
weelde en honoreerde hen met een boeiend portret in interview-vorm. De theologen
die hij in de jaren veertig en vijftig had bestreden, waren bereid zich met hem te
verzoenen en uit deze nieuwe contacten zijn hechte banden gegroeid. Toen in deze
periode de vrijgemaakte kerken in een uitzichtloos conflict verwikkeld raakten, keerde
Puchinger tenslotte terug naar de Gereformeerde Kerken, waar het klimaat intussen
zodanig was veranderd dat bij er vrijuit over Schilder kon spreken.
In 1955 had Puchinger de universiteit als doctorandus in de wijsbegeerte verlaten.
Vrienden drongen er bij hem op aan te promoveren. Hoewel Puchinger daar tamelijk
onverschillig tegenover stond, gebeurde dat tenslotte in 1969 aan de Vrije Universiteit
op het proefschrift Colijn en het einde van de coalitie, vrucht van jarenlange studie
in het Kuyperhuis en elders. Puchinger had nooit veel contact gehad met de Vrije
Universiteit, mede omdat hij vrijgemaakt was en deze groep daar in de eerste
naoorlogse jaren werd buitengesloten. Toen hij op uitnodiging van rector De Gaay
Fortman in de jaren zestig op een universitaire receptie aanwezig was vroeg de
bekende pedagoog J. Waterink hem dan ook verbaasd wat hij er deed. Overigens
won hij in deze kring sympathie met zijn eerste publicaties over Colijn, al waren die
- naar het toenmalige oordeel - sommigen wel wat te openhartig. Ruim drie decennia
later oordeelden anderen die publicaties juist als te vergoelijkend - de tijden waren
veranderd. Voor Puchinger was duidelijk dat onder meer rondom Colijn het oordeel
over de gereformeerde traditie vorm werd gegeven. Mede om die reden gaf hij in
zijn proefschrift zo weinig mogelijk interpretatie en publiceerde hij zoveel mogelijk
bronnen, om een objectieve oordeelsvorming te bevorderen. De openbare
verdediging van zijn proefschrift was geen gelukkige start van
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zijn contacten met de historici. Van buiten de VU - de directeur van de Nederlandsche
Bank Jelle Zijstra en de rooms-katholieke staatsrechtgeleerde F.J.F.M. Duynstee werd in de bomvolle Woestduinkerk (het hoofdgebouw van de VU was nog in
aanbouw) grote waardering voor het werkstuk uitgesproken, terwijl de zuinige
beoordeling van enkele historici van de Vrije Universiteit door Puchinger met flair
werd gepareerd. Toen Puchinger geen cum laude ontving, reageerde de anders
niet gauw tot publieke stellingname te verleiden oud-minister mr. J. Donner met een
artikel in een antirevolutionair orgaan, waarin hij concludeerde dat Puchingers
proefschrift ‘lofwaardig’ was.
Tot zijn promotie had Puchinger niet met historici van de Vrije Universiteit te maken
gehad - wel was hij bevriend met onder meer de Utrechtse historici Gerretson en
Geyl. Met de promotieplechtigheid was de toon gezet in de relatie tussen Puchinger
en de VU-historici. Hij werd in 1971, ondanks hen, maar door toedoen van rector De
Gaay Fortman, benoemd als hoofd van het toen opgerichte Historisch
Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) en heeft
dat centrum door woelige beginjaren heen in kalmer water geloodst. Hij heeft de
historici - niet alleen die van de VU - zijn kritiek niet gespaard. Hij hechtte eraan voor
een breed publiek te schrijven en meende dat historici dit wel eens te zeer alleen
voor elkaar deden. Ook miste hij destijds in veel van hun werk een beeldend en een
dramatisch element. Een historicus en tijdgenoot die naar zijn oordeel wel aan dat
criterium voldeed was Loe de Jong. Zijn uitgesproken oordeel werd hem niet in dank
afgenomen. Wat met de theologen slaagde - toenadering, gesprek en verzoening
- bleek in het geval van de historici, op een enkele uitzondering na, niet mogelijk.
Puchinger was een harde werker en ontwikkelde zich tot wat John Jansen van
Galen de ‘chroniqueur’ van het gereformeerde leven heeft genoemd. Vele
biografische artikelen over theologen en politici van gereformeerde en
antirevolutionaire huize vloeiden uit zijn pen. Maar ook veel andere onderwerpen
vormden het onderwerp van zijn publicaties: de anglicaanse traditie, de Nederlandse
letterkunde, het rooms-katholicisme en de wijsbegeerte. In de jaren zeventig en
tachtig stond vooral het historisch werk centraal. Geschiedenis was voor hem geen
vak, maar een way of life. Het liefst nog converseerde hij over de geschiedenis - op
het Historisch Documentatiecentrum maakte hij daar graag tijd voor vrij. Zoals uit
zijn interviewbundels duidelijk bleek, vormde voor hem het gesprek de kern van het
menselijk contact. Al ging het gesprek geregeld over in een mono-
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loog, het ultieme doel bleef contact - met levenden en doden. Zo alleen bleef zijns
inziens de cultuur in stand en zo kreeg zijn bestaan ook vorm.
Zeker voor wie in Puchinger de historicus van de ‘grote mannen’ zag, was zijn
omgang met winkeliers, obers en anderen zonder enige academische achtergrond
die zijn levenspad kruisten, een ontdekking. Hij maakte graag contact met hen en
genoot van wat zij hem vertelden uit hun dagelijkse belevenissen. Waar menig
academicus zich snel verveelt met dergelijke mensen, voelde Puchinger zich er
prima op zijn gemak. Wij keken in een Haags café dagenlang drukproeven na van
zijn boek De jonge Kuyper, in een verschaalde bierlucht en aan een tafeltje met een
morsig persje erop. Hij verkeerde gemoedelijk in de volkse gezelligheid van dit café
en zat er tussen het Haagse volk te glimmen achter een uitsmijter en een groot glas
bier met suiker.
Waar zijn hart lag toonde hij in zijn geschiedverhalen. Daarin toonde hij zijn intense
bezinning op het geheim van de mens, van levenden en doden. De ultieme triomf
was er als de dood soms even niet leek te bestaan in de ontmoeting; ontmoeting
was leven, gesprekloosheid het einde van de cultuur, de dood. Niets vermocht zijn
verbeelding sterker te prikkelen dan het raadsel van een mensenleven. Wie hem
over een historische figuur hoorde of las, trof de intense drang tot de ander door te
dringen, waarvan Rainer Maria Rilke dichtte:
Doof uit mijn ogenlicht: ik zie je toch,
werp mij de oren dicht: ik kan je horen
en zonder voeten nader ik je nog.

Wat hem in de mens interesseerde waren niet zozeer de driften en emoties, maar
de zelfstandigheid en intellectuele en geestelijke uitdagingen. Als historicus was hij
een victoriaan, met een duidelijke scheiding tussen private en lagere, voor de
geschiedschrijving minder interessante levensaspecten en de hogere regimenten
van kennis, wil, overtuiging en macht. Affaires met vrouwen en geld,
oorlogshandelingen en meer van dergelijke zaken komen we in zijn
geschiedschrijving niet veel tegen. Dat Freud afrekende met dergelijke
onderscheidingen is hem niet ontgaan, maar het zei hem voor zijn werk niets.
In de politiek brak in de jaren zeventig Puchingers boeiendste tijd aan. Het waren
de jaren waarin Shell, zijn andere werkgever tot 1986, zich als
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vertegenwoordiger van het grootkapitaal zorgen maakte over herverdelingsplannen
van het kabinet-Den Uyl - het meest linkse ooit -, zodat de directie dankbaar gebruik
maakte van Puchingers politieke contacten, tot in regeringskringen toe. Hij verwierf
een positie als adviseur van de directie. Na de glansrijk door Den Uyls partij
gewonnen verkiezingen van 1977 volgde echter geen tweede kabinet van dezelfde
snit. De formatie daarvan strandde, waarna in korte tijd het centrum-rechtse
kabinet-Van Agt-Wiegel werd gevormd. Dit kabinet steunde in de Tweede Kamer
op slechts zevenenzeventig zetels en moest opboksen tegen het negatieve sentiment
in de samenleving, dat verkiezingswinnaar Den Uyl verpersoonlijkte in zijn ongeduldig
wachten op het vertrek van minister-president Van Agt, die ‘zijn plaats’ bezette.
Toen Puchinger Den Uyl in 1978 in Oxford ontmoette, was de monomane
openingsvraag van de getergde politicus: ‘Hoe lang zitten ze nog, denk je?’ Het
kabinet-Van Agt-Wiegel had bovendien veel te stellen met een dissident deel van
de CDA-fractie, dat een kabinet van CDA en PvdA beoogd had en de samenwerking
met de VVD van Wiegel maar moeilijk kon verkroppen.
Puchinger had sympathie voor de onconventionele minister-president Dries van
Agt en de ministersploeg. Van alle kabinetten, waarvan hij leden kende, lag dit hem
het meest na aan het hart, omdat de leden tegen de stroom moesten oproeien en
dat volhielden. Voor Van Agt was Puchinger een belangrijke gesprekspartner achter
de schermen. Puchinger voelde zich in deze positie als een vis in het water. Hij is
zelden voorzitter geweest van organisaties of instellingen, overtuigd als hij was van
het feit dat een informele positie in de buurt van bestuurders vaak veel effectiever
en interessanter was. Als adviseur en pastor hebben velen in de politiek, de kerk,
de literatuur en de wetenschap een beroep op hem gedaan en hij was een
betrouwbaar en gedegen gesprekspartner. De medewerkers aan en het
felicitatieregister in het vriendenboek dat hem bij zijn afscheid van het Historisch
Documentatiecentrum in 1986 werd aangeboden, leggen getuigenis af van de vele
contacten die hij in de loop van zijn werkzame leven had onderhouden en van zijn
trouw daarin. Sommige vetes sleten nooit, maar daarnaast waren er vele
vriendschappen die de stormen in zijn leven hadden doorstaan en ook vaak in die
stormen bevestigd waren. Bij tegenslag was hij attent. Menigeen beurde hij op met
een gedicht, bijvoorbeeld Van Eycks ‘Inkeer’. Misschien was de openingsregel ‘Wie
zijn lijden eeuwig noodzaak heeft bevonden...’ wel eens iets te zwaar in verhouding
tot de tegenslag die het betrof, maar het gebaar was nochtans sympathiek.
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Na zijn pensionering werkte hij in hetzelfde tempo voort en hield dat vol tot enkele
jaren voor zijn overlijden. Zijn ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
verschenen bibliografie besloeg bijna 1300 publicaties. In deze levensfase ontving
hij ook van officiële zijde publieke waardering voor zijn werk. In 1996 werd hem door
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen de Akademiepenning
voor bijzondere wetenschappelijke verdiensten toegekend en in 1998 ontving hij de
Abraham Kuyper Prize for Excellence in Reformed Theology and Public Life van
Princeton Theological Seminary in de Verenigde Staten. Naar aanleiding van deze
laatste prijs besloot hij zijn gehele boekenbezit - een van Nederlands grootste
particuliere bibliotheken - over te doen aan deze Amerikaanse instelling.
Tot zijn moeilijke momenten bij het ouder worden behoorden de scheiding van
dierbare vrienden en omstanders die hij in de dood verloor: studie- en
verzetsvrienden, Cees Rijnsdorp, Okke Jager, Cornelia de Vogel, Mekkes, W.H.
van de Pol, Berkouwer. Hij herdacht ze allen nauwgezet en levendig, als om nog
eenmaal te wijzen op het wonder van het contact dat hij met hen ervaren had. Alleen
bleef hij dan achter, met de herinnering aan een hart dat zich voor hem geopend
had. Scherp staat mij de slag bij die hem trof bij het overlijden van zijn jongensachtige
vriend Gerard Rothuizen. Zijn jongere vrienden vergoedden hem veel van deze
verliezen, maar ze konden toch zijn oude vrienden niet vervangen.
Tijdens onze laatste maaltijd, een week voor zijn overlijden, viel de naam van Johan
Polak. De uitgever behoorde tot het vaste repertoire in de gesprekkenwereld van
zijn laatste jaren. Als zijn naam klonk, wist ik welk verhaal er kwam: tegen het einde
van zijn leven was Johan Polak geïnterviewd. De journalist vroeg de esthetische
boekenman hoe Nederland eruit zou zien zonder cultuur. Zijn laconieke antwoord
vond Puchinger prachtig, en Polaks stem imiterend zie hij: ‘Nou, ongeveer zoals
nu.’ Het begin van elke cultuur achtte Puchinger goed te noemen wat goed was en
als slecht aan te wijzen wat slecht was.
Hij hield van het onbepaalde in elke conversatie, en er was eigenlijk geen gesprek
met hem dat ik kon navertellen. Ik herinner me alleen gespreksflarden, een pars
pro toto van het uitspansel van de gesprekkenwereld van George Puchinger. Maar
hoe thuis was ik in die wereld die hij vanuit de om hem hangende sigarendamp
opriep en wat een omzwervingen hebben we er samen in gemaakt, in die zestien
laatste jaren van zijn leven.
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Nooit zal ik meer de Lethe oversteken als ik samen met hem heb gedaan, nooit
meer hoor ik zijn lichte tred, zijn dreunende aanslag op de typemachine, zijn hoge
stem. Maar eens wees hij mij op een knap zinnetje aan het eind van Marjorie Bowens
trilogie over de stadhouder-koning. Willem III was koning van Engeland geworden
en dacht op een rustig moment onverwacht aan de mentor van zijn jeugd. En dan
schrijft Bowen, dat hij een oude Hollandse vriend aan het hof vroeg: ‘Denkt u, dat
mijnheer De Witt tevreden geweest zou zijn over zijn leerling?’ Als een dergelijke
ijking van de eigen positie kenmerkend is voor een leerling, dan was Puchinger mijn
leermeester.
GEORGE HARINCK

Voornaamste geschriften
G. Harinck, Bibliografie van dr. G. Puchinger 1937-1996, met een inleiding van
prof. dr. J. de Bruijn. Amsterdam 1996.
Nadien verscheen onder meer nog:
G. Puchinger, Abraham Kuyper. His Early Journey of Faith. Edited by George
Harinck. Amsterdam 1998.
George Puchinger, Jonge jaren 1921-1945. Onder redactie van J. de Bruijn
en G. Harinck. Soesterberg 2001.

Eindnoten:
1 In november 1925 werd een door SGP-voorman G.H. Kersten ingediend amendement, dat de
afschaffing beoogde van het in de Eerste Wereldoorlog tijdelijk ingesteld gezantschap bij het
Vaticaan, met steun van de CHU door de Tweede Kamer aangenomen. De vier rooms-katholieke
ministers in het eerste kabinet-Colijn (1925-1926) dienden daarop hun ontslag in. Deze
‘Vaticaancrisis’, gevolg van antipapistische sentimenten, betekende het einde van het kabinet.
2 In december 1960 diende de ARP een motie in waarin werd gevraagd om de bouw van 5000
extra woningwetwoningen. De minister van Woningbouw, J. van Aartsen, gesteund door de
minister van Economische Zaken J. Zijlstra, legde de motie naast zich neer, waarop
minister-president J.E. de Quay het ontslag van zijn kabinet aanbood. De ‘huizencrisis’ is begin
januari 1961 opgelost door de lijmpoging van W.F. de Gaay Fortman.
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Cornelis Reedijk
*
Rotterdam 1 april 1921 - Zeist 7 mei 2000

Na een slopende ziekte die tenslotte tot een geestelijk isolement zou leiden, overleed
op negenenzeventigjarige leeftijd dr. C. Reedijk, die van 1962 tot 1986 bibliothecaris
1
van de Koninklijke Bibliotheek is geweest.
Cornelis Reedijk werd op 1 april 1921 te Rotterdam geboren, waar zijn vader
onderwijzer was aan een openbare Mulo-school. Zijn moeder was afkomstig uit
Rotterdam, zijn vader van een der Zuid-Hollandse eilanden. Het besef van zijn
herkomst is bij Reedijk altijd zeer levendig gebleven: hij voelde zich sterk verweven
met Rotterdam en was zich ook zijn verbondenheid met het Zuid-Hollandse platteland
bewust. Men kan zijn leven in twee hoofdperioden indelen, de Rotterdamse tot 1961
en vervolgens de Haagse periode. Na de lagere school bezocht hij van 1933 tot
1939 het befaamde Gymnasium Erasmianum, waar hij les had van dr. R. Jacobsen,
voortreffelijk leraar, erudiet geleerde en fijnzinnig stilist, wiens invloed hij - zoals
talloze andere oud-leerlingen van deze school - blijvend onderging. Eveneens
blijvend maar veel diepgaander, want voor zijn leven bepalend, was de invloed die
dr. F.K.H. Kossmann, toen adjunct-directeur van de Rotterdamse
Gemeentebibliotheek en reeds een vooraanstaande persoonlijkheid in het
Nederlandse bibliotheekwezen, op hem zou hebben.
Al op de lagere school was hij bevriend geraakt met de tweelingbroers
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Alfred en Ernst Kossmann. In de sfeer van het gezin Kossman voelde hij zich geheel
thuis. ‘Het was een milieu waarin de dagelijkse omgang met boeken een
vanzelfsprekendheid was’, zo karakteriseerde hij in zijn levensbericht van Kossmann
in dit Jaarboek diens ouderlijk huis, en zoals het bij de vader was geweest zo was
het ook bij de zoon. De boeken, maar ook de gesprekken waren voor de jonge
Reedijk geestelijk voedsel en versterkten de richting van zijn belangstelling:
wetenschap en literatuur. Het lag voor de hand dat het aanvankelijk de beoefening
van de letteren was, in lichte schertsende toon. En de oefening baarde de kunst
van de vloeiende lichtvoetige stijl met treffende karakteriseringen in niet zo gewone,
vaak verrassende bewoordingen, die zijn beste, geïnspireerde geschriften en
toespraken kenmerken. In de geschriften treft behalve een zorgvuldige opbouw en
behandeling van de stof ook een artistieke inslag. En niet slechts in het Nederlands:
het Engels en het Frans kon hij op dezelfde wijze hanteren. Niet alleen de vorm
treft, ook de inhoud legt telkens getuigenis af van ruime belezenheid, eruditie en
oorspronkelijkheid.
Het was Kossmann, die erop had aangedrongen dat hij naar het gymnasium zou
gaan en nu weer dat hij zou gaan studeren. Daar zijn vader intussen was overleden,
was dat financieel niet gemakkelijk, maar met een kleine beurs en het geven van
lessen verkreeg hij een basis om zich in september 1939 te laten inschrijven aan
de Rijksuniversiteit te Leiden voor de studie van de klassieke talen. De Tweede
Wereldoorlog heeft, zoals bij velen van zijn generatiegenoten, een stempel op de
studietijd gedrukt. Op 10 mei 1940 werd Nederland bij de oorlog betrokken toen de
Duitsers ons land binnenvielen en in enkele dagen geheel overmeesterden. Na de
capitulatie werden de colleges hervat, maar de studentenstakingen na het befaamde
college van prof. mr. R.P. Cleveringa op 26 november 1940, waarin deze
protesteerde tegen het ontslag van zijn joodse collega prof. mr. E.M. Meyers, leidden
de volgende dag al tot de maatregel van de bezetters de Leidse universiteit
onmiddellijk te sluiten. Daarmee was ineens een einde gekomen aan het universitaire
leven. Veel studenten trachtten elders hun studie voort te zetten, ook Reedijk die nog steeds in Rotterdam woonachtig en een actief lid van het Rotterdams Studenten
Gezelschap - aan de Gemeenteuniversiteit van Amsterdam verder studeerde en
daar in 1942 het kandidaatsexamen aflegde. Spoedig daarna, in het voorjaar van
1943, werd het studeren onmogelijk, omdat de studenten een loyaliteitsverklaring
moesten tekenen en bij weigering voor de keuze stonden onder te duiken of
onvrijwillig naar Duitsland te gaan. Reedijk trok zich terug in Rotterdam
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en probeerde zo goed en zo kwaad dat ging zijn studie zelfstandig voort te zetten.
Gedurende de oorlogsjaren en trouwens ook nog daarna vond hij weer gelegenheid
zijn literaire neigingen te volgen - vooral met zijn beste vriend Alfred Kossmann met vertalingen en ook met eigen werk. In dit verband noem ik de mooie vertaling
die zij samen maakten van Alice's Adventures in Wonderland en Through the Looking
Glass and what Alice found there van Lewis Carroll, twaalf keer herdrukt, en de
knappe mystificatie in zestiende-eeuws Neder-Picardisch van een onbekend werk
van Rabelais, Comment le tresnoble Pantagruel festoyait l'anniversayille du vieulx
Sainct Nicolas, met een inleiding en Nederlandse vertaling.
In het najaar van 1944 probeerde hij over de grote rivieren naar het reeds bevrijde
zuiden te komen, maar deze poging mislukte en leidde integendeel tot een verblijf
in het concentratiekamp Amersfoort, waaruit hij na een aantal maanden werd
vrijgelaten.
Na de bevrijding was het opnieuw Kossmann die richting aan zijn leven gaf door
hem met ingang van 1 september 1945 een aanstelling te bezorgen bij de
Gemeentebibliotheek te Rotterdam. Intussen was Reedijk in juli 1945 getrouwd met
Elly Karkabé, die hij in de oorlogsjaren in Rotterdam had leren kennen en die in alle
omstandigheden zijn voortreffelijke levensgezellin is geweest. Uit dit huwelijk werden
een zoon en een dochter geboren, die beiden kunstgeschiedenis hebben gestudeerd.
Ook de studie kon nu weer in Leiden worden voortgezet en onder het welwillend
oog van Kossmann slaagde hij er op voortvarende wijze in deze naast zijn gewone
dagtaak te volbrengen, zodat hij al in juli 1948 het doctoraalexamen kon afleggen.
Ondanks zijn studie vond hij in deze en de volgende jaren tijd om actief deel te
nemen aan het Rotterdamse literaire leven, dat toen een periode van bloei beleefde,
en verder was hij lid van de Rotterdamse Studieclub, waar hij mensen als Jacobsen,
Kossmann en de strijdbare historicus dr. W. van Ravesteyn trof.
Eveneens in de zomer van 1948 deed hij zijn eerste internationale
bibliotheekervaring op, toen hij op instigatie van Kossmann deelnam aan een door
de International Federation of Library Associations (IFLA) in samenwerking met
UNESCO georganiseerde ‘international summer school’ in Manchester. Daar ontmoette
hij voor het eerst de bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek dr. L. Brummel,
die als docent aan de cursus verbonden was.
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Op zoek naar een geschikt promotieonderwerp deed Kossmann hem het denkbeeld
aan de hand van een wetenschappelijke uitgave met inleiding en commentaar van
de gedichten van Erasmus, als een aanvulling op P.S. Allens monumentale editie
van Erasmus' brieven. Het was niet zo verrassend dat Kossmann met deze suggestie
kwam: immers had niet de Gemeentebibliotheek een der belangrijkste
Erasmus-collecties ter wereld en had hij niet in 1936 het grote congres in Rotterdam
georganiseerd ter herdenking van Erasmus' vierhonderdste sterfdag?
Daarmee had Reedijk een ambitieuze taak op zich genomen, maar op 13 juli
1956 promoveerde hij met lof aan de Leidse Universiteit op het proefschrift The
Poems of Desiderius Erasmus. Het boek werd in de vakwereld zeer gunstig
ontvangen en gold meteen als een standaardwerk. Een reeks van kleinere publicaties
over Erasmus en over de boekdrukkunst, vooral in het tijdschrift Het Boek, was al
aan de dissertatie voorafgegaan.
In de tussenliggende jaren had Reedijk definitief voor het bibliotheekvak als beroep
gekozen: hij had de tweejarige cursus voor wetenschappelijk bibliotheekambtenaar
gevolgd, die toen in de Koninklijke Bibliotheek werd gegeven, en had in de loop der
jaren een uitgebreide praktische ervaring in de Gemeentebibliotheek verworven. In
1953 tot conservator benoemd, was het geen verrassing toen hij per 1 december
1958 Kossmann als directeur opvolgde. Voor Reedijk was het een bekroning de
man op te volgen die hij zo respecteerde en aan wie hij zo veel te danken had. Hij
is zich daarvan altijd bewust gebleven en liet dat - vaak terloops - regelmatig blijken.
Dierbaar was hem het bezit van Kossmanns horloge, dat hij aan het begin van elke
door hem geleide vergadering zorgvuldig voor zich placht te plaatsen.
Toch zou hij die functie slechts kort vervullen, want enkele jaren later werd er een
geheel ander beroep op hem gedaan, toen hij op voorstel van prof. dr. L. Brummel
tot tweede onderbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek werd benoemd, met
de bedoeling dat hij Brummel als bibliothecaris zou opvolgen. Dat was een
verstandige daad van vooruitzien. Op 1 september 1961 begon hij in zijn nieuwe
werkkring. Zo kwam er een einde aan de Rotterdamse periode en begonnen de
Haagse jaren. Precies een jaar later aanvaardde hij de functie van bibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek.
Daarmee in personele unie verbonden waren toen de functies van hoofdbestuurder
van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, waarin tevens het Museum van
het Boek - het moderne boek - was onder-
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gebracht, alsmede van directeur van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum. Gezien zijn belangstelling voor de Nederlandse letterkunde
en voor de geschiedenis van de boekdrukkunst is het niet verwonderlijk dat hij ook
die beide taken met genoegen heeft vervuld.
Opvolger te zijn van een zo markante en dominerende persoonlijkheid als Brummel
was geen eenvoudige opgave. Onder diens bibliothecariaat was de KB sterk in
betekenis gegroeid. Met name in de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam niet
alleen de omvang van de collectie toe, maar ook het aantal taken, waardoor zij
gaandeweg het karakter van een nationale bibliotheek begon te krijgen. Voor de
opvolger nu de opgave deze ontwikkeling voort te zetten en verder uit te breiden.
In het gevoel in de traditie te staan van Brummel als bibliothecaris en als geleerde,
heeft Reedijk zich hiervan op geheel eigen wijze voorbeeldig gekweten.
Zijn optreden werd gekenmerkt door een zekere vormelijkheid, soms zelfs
plechtstatigheid, en terughoudendheid, maar wanneer men hem langer en beter
kende maakte die plaats voor ongedwongenheid, hartelijkheid en een fijnzinnig
gevoel voor humor. Genieten kon men van zijn verhalen en geestige opmerkingen
die wel spits maar nooit scherp waren. Karakteristiek voor zijn stijl van werken was
de zorgvuldigheid en bedachtzaamheid. Als goed filoloog schonk hij volle aandacht
aan het detail, zowel wat inhoud als vorm betreft. Zijn opmerkingen over ambtelijke
stukken en brieven waren altijd het overdenken waard; zij getuigden niet alleen van
zijn vermogen tot nauwgezet lezen en interpreteren, maar ook van zijn
plichtsopvatting. Want hoeveel het ook was en hoe weinig boeiend ook, men kon
erop rekenen dat Reedijk de stukken grondig had gelezen. Daarnaast zag hij echter
goed de grote lijnen en had hij oog voor de veranderingen in het bibliotheekwezen,
in de eerste plaats voor die welke door de automatisering mogelijk werden. Zijn
ideeën over de taken die de KB in het nationale bibliotheekbestel zou moeten
vervullen, heeft hij voor het eerst ontvouwd in 1967 in een afgewogen opstel ‘De
Koninklijke Bibliotheek op weg naar haar bestemming’ in het verzamelwerk
2
Nederlandse Bibliotheekproblemen. In een situatie zoals die in Nederland was
gegroeid zag hij als voorwaarde voor een werkelijk nationaal beleid de samenwerking
van en de taakverdeling tussen de bibliotheken. Deze opvatting is steeds richtsnoer
gebleven bij zijn handelen, en zodoende werd hij door zijn universitaire collega's
ook als primus inter pares beschouwd. Hoezeer hij overtuigd was van de betekenis
van het openbare en het wetenschappelijke
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bibliotheekwezen voor onze samenleving, kwam duidelijk tot uiting in zijn talrijke
gelegenheidsbijdragen en toespraken.
De vele nieuwe ontwikkelingen die in de KB zelf en ook landelijk op gang kwamen,
dikwijls gelijktijdig, vergden de volle aandacht van de nieuwe bibliothecaris, die
daarbij veelal een leidende rol had. Met het ambt verbonden was immers tevens
het lidmaatschap en meestal het voorzitterschap van een groot aantal organen en
commissies van uiteenlopende aard. Wie gedurende een reeks van jaren nauw met
hem heeft samengewerkt, weet dat hij zich er nimmer gemakkelijk van af heeft
gemaakt, weet ook dat zijn natuur hem niet toestond zich van iets af te maken.
Organisatorische taken en bestuurswerkzaamheden werden voortaan zijn dagelijkse
bezigheid en al zag hij daarin niet direct zijn levensvervulling en zuchtte hij wel eens
onder die last, zijn hoofdtaak van bibliothecaris van de KB heeft hij altijd met grote
toewijding en inzet vervuld. Hij was een zachtzinnige, gedogende voorzitter die wel
de leiding van de vergadering in handen hield, maar ieder de gelegenheid wilde
geven zijn mening naar voren te brengen. Dat zijn eigen bijdragen tot de
opinievorming altijd werden gekenmerkt door een zorgvuldige voorbereiding en
grondig nadenken over alle aspecten van het betreffende onderwerp, verleende zijn
woord gezag. Deze werkwijze kostte wel tijd, maar hij beschouwde die als de beste
om tot een gemeenschappelijke mening te komen. Was hij echter eenmaal overtuigd
van de juiste oplossing, dan kon hij met klem van argumenten aan zijn standpunt
vasthouden.
Als voorzitter van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen gaf
hij leiding aan de vele activiteiten die de commissie, vooral sinds de dynamische
directiemedewerker dr. A.W. Willemsen in 1966 het secretariaat had overgenomen,
begon te ontplooien, uitmondend in rapporten met aanbevelingen over een
lange-termijnbeleid voor wetenschappelijke bibliotheken, sturing van de snel
groeiende informatiestroom, instelling van een nationale bibliotheekraad,
totstandkoming van een Nederlandse bibliografie gebaseerd op een landelijk depot
van Nederlandse (en Vlaamse) publicaties. Maar evenzeer kregen zijn aandacht
de talrijke andere commissies waarvan hij deel uitmaakte - vaak ambtshalve, maar
nooit slechts voor die helft - als voorzitter van de Rijkadviescommissie voor de
Openbare Bibliotheken, de Permanente Commissie voor Overheidsdocumentatie,
de Sectie Bibliotheekwezen van de Algemene Conferentie der Nederlandse Letteren,
als ondervoorzitter van de Bibliotheekraad, als lid van het Samenwerkingsverband
van de Universiteitsbibliotheken, de Ko-
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ninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van, de KNAW (UKB), lid van de Nederlandse
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, bestuurslid van de Stichting
Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de Informatieverzorging NOBIN, lid van
de nationale UNESCO-commissie, van de Monumentenraad etc.
Een gewichtige ontwikkeling met verstrekkende gevolgen was de oprichting in
1969 van het Samenwerkingsverband Koninklijke Bibliotheek en
Universiteitsbibliotheken PICA (Project on Integrated Catalogue Automation) voor
de catalogusautomatisering, dat zich heeft ontwikkeld tot een groot, alomvattend
bibliotheekautomatiseringssysteem voor het gehele bibliotheekwezen, niet slechts
in Nederland maar ook in West-Europa. De KB speelde daarin een centrale rol.
Door de groei van haar collecties en van haar taken was uitbreiding van de KB
dringend geboden. Brummels plan om het gebouw aan het Lange Voorhout aan de
zijde van de Kazernestraat uit te breiden werd verlaten voor dat van nieuwbouw. In
1967 werd een begin gemaakt met het programma van eisen, dat voorzag in een
nieuw bibliotheekgebouw elders in Den Haag, waarin tevens verwante instellingen
zouden worden ondergebracht, met name het Nederlands Letterkundig Museum
en Documentatiecentrum en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.
Op internationaal gebied nam Reedijk eveneens allerlei verplichtingen op zich.
Reeds onder Brummel was de traditie ontstaan dat de KB zich ook voor internationale
samenwerking in het bibliotheekwezen inzette. In de eerste plaats gold dat ten
aanzien van België, waarmee, vooral sinds Herman Liebaers in 1956 bibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel was geworden, een nauwe en vruchtbare
samenwerking was gegroeid. Maar het ging verder: toen Liebaers in 1969 voorzitter
van IFLA was geworden en verstrekkende ideeën koesterde om deze organisatie
om te vormen, vroeg hij zijn vriend Kees Reedijk voorzitter te worden van de
zogenaamde Programme Development Group, die die plannen gestalte moest
geven. Had Brummel destijds een beslissende invloed gehad op de vorm en inhoud
van het in 1963 verschenen rapport voor een IFLA-beleid op lange termijn Libraries
in the World, in 1976 deed Reedijk hetzelfde met betrekking tot het Medium-Term
Programme voor de periode 1976 tot 1980. Bovendien was hij van 1969 tot 1976
voorzitter van de grootste IFLA-sectie, de Section of National and University Libraries.
Als secretaris van die sectie en ook in diverse andere IFLA-functies heb ik van nabij
meegemaakt met welk een geduldige vasthoudendheid - en geduld moet men

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

195
in internationaal verband nog veel meer betrachten dan nationaal - hij erin slaagde
de voornemens in praktijk om te zetten. Daarbij kwam zijn vermogen zich eveneens
in het Engels en Frans heel genuanceerd uit te drukken hem uitstekend te stade,
evenals zijn zin voor humor. En niet in de laatste plaats was het voor een aanzienlijk
deel aan Reedijk te danken dat het algemeen secretariaat van IFLA in 1970 in Den
Haag gevestigd kon worden en in 1982 in het nieuwe KB-complex werd
ondergebracht.
Het is bewonderenswaardig hoe hij steeds zijn wetenschappelijk werk met zijn
ambtelijke loopbaan wist te combineren zonder dat zijn hoofdtaak daarbij te kort
kwam. Wel heeft die plichtsbetrachting tot gevolg gehad dat de lange lijst van zijn
publicaties weinig werken van grotere omvang vertoont, maar een vruchtbaar auteur
was hij zeker. Hij beheerde niet alleen boeken, hij gebruikte ze ook.
Zijn deskundigheid op het gebied van de Erasmus-studie was onomstreden en
het lag voor de hand dat hij een essentiële rol zou vervullen bij de grote
wetenschappelijke uitgave van de werken van Erasmus die meer dan dertig delen
zou omvatten. Op grond van een in 1960 in Rotterdam genomen initiatief werd in
1963 door de KNAW de Conseil international pour l'édition des oeuvres complètes
d'Erasme ingesteld, waarvan Reedijk algemeen secretaris werd. Het eerste deel
verscheen in 1969 tijdens de herdenking van de vijfhonderdste geboortedag van
3
Erasmus, waarin hij ook al een groot aandeel had. Men kan wel zeggen dat door
dit project de richting van Reedijks wetenschappelijk werk bepaald bleef, levenslang
een passie en soms ook wel een obsessie. Verschillende bijdragen over Erasmus
en zijn werken verschenen van zijn hand, vrucht van brede eruditie en eigen
onderzoek. Ik noem hier vier voordrachten die naar het mij voorkomt hoogtepunten
zijn onder zijn Erasmus-publicaties en die ook niet-deskundigen aanspreken: ‘Das
Lebensende des Erasmus’, een voordracht in 1958 gehouden bij de diesviering van
de Leidse universiteit, naderhand in een uitgebreidere vorm in het Duits
4
5
gepubliceerd ; ‘Erasmus' final modesty’ , voordracht op het Erasmuscolloquium in
1969; Erasmus en onze Dirk. De vriendschap tussen Erasmus en zijn drukker Dirk
6
Martens van Aalst , voordracht gehouden in Aalst ter gelegenheid van de
vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden in 1973 en tenslotte
de voordracht voor de Aeneas Silvius-Stiftung in Basel in 1979 Tandem bona causa
7
triumphat. Zur Geschichte des Gesamtwerkes des Erasmus von Rotterdam. Het
is te betreuren dat hij er nooit aan is toegekomen zijn toezegging gestand te doen
om de tekst van de in 1969 in Oxford gehouden prestigieuze
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Lyell-lectures, vijf lezingen over de geschiedenis van Erasmus' Opera Omnia, voor
de druk gereed te maken.
Officiële erkenning van zijn wetenschappelijk werk is Reedijk ten deel gevallen
door de benoeming tot lid van de KNAW in 1972, tot buitenlands lid van de Koninklijke
Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België in 1983
en door de verlening van een eredoctoraat in de Faculteit der Letteren en
Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Brussel in 1974. Erkenning ook betekende
de benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 1976 en tot
Commandeur in de Orde van Leopold II van België in 1977. Van allerlei geleerde
en culturele genootschappen was hij lid, waarvan ik - vanwege zijn sterke band met
Vlaanderen - hier alleen maar noem de Raad van Bestuur van de
Belgisch-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel.
Behalve naar Erasmus ging Reedijks interesse uit naar de geschiedenis van de
boekdrukkunst, vooral naar die van de herleving van de boekkunst sinds 1890. Hij
was ook zelf een liefhebber van het welverzorgde boek. Met name in zijn functie
van hoofdbestuurder van het Museum Meermanno-Westreenianum gaf hij
herhaaldelijk in woord en geschrift blijk van zijn kennis op dit gebied. Verschillende
tentoonstellingen over belangrijke contemporaine binnen- en buitenlandse typografen
en boekverzorgers zoals S.H. de Roos, J. van Krimpen, J.F. van Royen, S.L. Hartz,
Stanley Morison en Herman Zapf en over private presses werden daar in de loop
der jaren georganiseerd, in het begin vaak in samenwerking met de Koninklijke
Bibliotheek in Brussel. Voor de speciale aflevering van Bibliotheekleven ter
gelegenheid van het IFLA-congres in Den Haag in 1966 schreef hij een
8
belangwekkende bijdrage over de ‘Renascence of Printing in the Netherlands’ , in
1973 in uitgebreide vorm herdrukt onder de titel Dutch Book Production from 1890
to the present day.
Deze belangstelling voor de hedendaagse boekkunst, gekoppeld aan die voor
de historicus Johan Huizinga als auteur van een biografie over Erasmus (de
heruitgave daarvan werd door Reedijk ingeleid), leidde tot een aantal opstellen over
9
10
‘Huizinga and his Erasmus’ , ‘Johan Huizinga en het welverzorgde boek’ , ‘Johan
11
Huizinga, Werner Kaegi und Erasmus’ , ‘Festina lente. Noch einmal Johan Huizinga,
12
Werner Kaegi und Erasmus’ , en ‘De Duitse vertaling van Huizinga's Herfsttij der
13
Middeleeuwen’. Dat hij bovendien de kunst verstond om personen te karakteriseren,
blijkt uit de portretten van zijn leermeesters Kossmann en Brummel en collega J.R.
14
de Groot.
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Behalve de onderbibliothecaris Willemsen, was sinds het midden van de jaren
zeventig ook Reedijk in toenemende mate in beslag genomen door de voorbereiding
en uitvoering van de nieuwbouw van het KB-complex, mede vanwege de onverwachte
problemen die zich voordeden bij de huisvesting van het Letterkundig Museum in
het speciaal daarvoor ontworpen gedeelte. Daardoor dreigden meer dan eens zijn
belangen als bibliothecaris van de KB en als directeur van het NLMD met elkaar in
botsing te komen. In september 1982 kon het gebouw van de KB officieel geopend
worden. Het is een groot, modern gebouw, waarop hij terecht trots was, maar ik kon
mij toch niet aan de indruk onttrekken dat hij zich in het oude gebouw aan het Lange
Voorhout meer thuis had gevoeld. Ter gelegenheid van de opening werd een
internationaal wetenschappelijk symposium gehouden over het door hem gekozen
thema van de bibliotheken en de geesteswetenschappen in het laatste kwart van
de twintigste eeuw. De voordrachten en discussies werden onder de titel Large
15
Libraries and New Technological Developments gepubliceerd.
Was de opening een hoogtepunt in zijn bibliothecariaat, een dieptepunt werd de
gang van zaken rond zijn opvolging. Per 1 mei 1986 werd Reedijk gepensioneerd.
Bij zijn aftreden werden hem twee feestbundels aangeboden, een met opstellen
16
van vrienden en collega's en een met bijdragen van medewerkers van de KB. De
grootse afscheidsbijeenkomst werd al overschaduwd door de strubbelingen omtrent
zijn opvolging, die voor hem geheel onverwacht kwamen. Des te meer voelde hij
zich gekwetst door de onverkwikkelijke procedure en onbetamelijke intriges, waarvan
de uitkomst een vijf jaar durende schadelijke periode voor de KB is geweest, zowel
17
intern als extern. Hij heeft zich dat begrijpelijkerwijze ernstig aangetrokken en het
heeft tot gevolg gehad dat hij zich in sterke mate terugtrok.
Daar kwam nog bij dat de Reedijks het grote, statige huis aan de Nieuwe Parklaan,
waarvan zij sinds 1962 de benedenverdieping bewoonden, moesten verlaten. Toen
zij er niet in slaagden in Den Haag geschikte andere woonruimte te vinden, besloten
zij te verhuizen naar een appartement in Haarlem. Hoewel de afstand naar Den
Haag niet groot was, miste Reedijk toch de vertrouwde omgeving daar. Dit proces
van losraken werd nog versterkt door een toenemende doofheid. Een en ander had
tot gevolg dat hij geleidelijk aan ook bijeenkomsten van andere organisaties en
verenigingen niet meer bezocht, waarvan hij het lidmaatschap op zichzelf wel
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op prijs stelde. In de latere jaren begon hij bovendien verschijnselen van depressiviteit
te vertonen.
Aanvankelijk was hij nog actief als auteur, vooral over Erasmus en Huizinga, maar
allengs verminderde de drang tot schrijven. Plichtsgetrouw als hij was gaf hij echter
telkens weer toe aan uitnodigingen. Voor de derde of vierde keer Kossmann of
Brummel herdenken lokte hem niet, maar niettemin bezweek hij voor mijn aandrang
toch ook voor het Jaarboek van de Maatschappij het levensbericht van Brummel te
schrijven. Zijn creativiteit en belangstelling namen af door het voortgaande proces
van zijn ziekte. Ook de verhuizing van Haarlem naar een serviceflat in Zeist bracht
daarin geen verandering. En zo liep het werkzame en vruchtbare leven van Kees
Reedijk, een man van de geest, die lang een vooraanstaande plaats in het openbare
leven van ons land heeft ingenomen, ten einde. Opmerkelijk was dat aan zijn
heengaan in de dagbladpers nauwelijks aandacht werd besteed. De Nieuwe
Rotterdamse Courant, zijn lijfblad, waarin herhaaldelijk bijdragen van zijn hand
waren verschenen, zag kans om twee dagen achtereen enkele regels aan hem te
wijden, twee keer hetzelfde berichtje!
W.R.H. KOOPS
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Voornaamste geschriften
Een lijst van publicaties tot 1986, samengesteld door G.M. van Ginkel-van der
Brugge, is opgenomen in de bundel Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen,
p. 366-373. Sindsdien zijn nog verschenen:
‘Leendert Brummel’, in A.L.A. World Encyclopedia of Library and Information
Services. Chicago-London 1986 (tweede druk), p. 141-142.
Desiderius Erasmus, Gedachten over goede en slechte boekdrukkers, gekozen
uit het adagium ‘Festina lente’. Uit het Latijn vertaald en toegelicht door C.
Reedijk. Verbeterde en aangevulde herdruk. Rotterdam 1986.
‘Johan Remmet de Groot in memoriam’, in NRC Handelsblad, 11 april 1987.
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‘Voornamelijk over een Rotterdamse jeugd’, in Bzzlletin nr. 145 (1987) (= Alfred
Kossmann-nummer), p. 17-20.
‘In memoriam Johan Remmet de Groot’, in Juffrouw Ida 13 (1987), 2, p. 1-2.
‘Apology for a speech that went wrong’, in IFLA Journal 13 (1987), 3 (W.R.H.
Koops (ed.), Festschrift for Margreet Wijnstroom), p. 263-264.
‘Bij het afscheid van Margreet Wijnstroom’, in Open 19 (1987), 9, p. 487-488.
‘The Leiden Edition of Erasmus' Opera Omnia in a European Context’, in: A.
Buck (Hrsg.), Erasmus und Europa. (= Wolfenbütteler Abhandlungen zur
Renaissanceforschung Bd. 7.) Wiesbaden 1988, p. 163-182.
‘Statige beweeglijkheid’, in Hommage aan Willem Donker ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van Uitgeversmaatschappij Ad Donker b.v., Rotterdam
1938-1988. Rotterdam 1988, p. 14-15.
‘De Duitse vertaling van Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen’, in: Th. A.P.
Bijvoet e.a. (red.), Teruggedaan. Een en vijftig bijdragen voor Harry Prick ter
gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum. 's-Gravenhage 1988, p. 275-288.
‘Festina lente. Noch einmal: Johan Huizinga, Werner Kaegi und ihr Erasmus’,
in: J. van Borm e.a. (red.), Het oude boek en het nieuwe boek. De oude en de
nieuwe bibliotheek. Liber amicorum H.D.L. Vervliet. Kapellen 1988, p. 319-353.
‘The story of a fallacy: Erasmus' share in the first printed edition in Greek of
Ptolemy's Geography (Basel 1533)’, in: A.R.A. Croiset van Uchelen e.a. (eds.),
Theatrum Orbis Librorum. Liber Amicorum presented to Nico Israel on the
occasion of his seventieth birthday. Utrecht 1989, p. 250-276.
‘Leendert Brummel’, in Biografisch Woordenboek van Nederland 3.
's-Gravenhage 1989, p. 79-81.
‘Leendert Brummel. Arnhem 10 augustus 1897 - 's-Gravenhage 1 februari
1976’, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
(1987-1988), p. 150-162.
‘W.R.H. Koops - een boekenmens’, in: L.J. Engels e.a. (red.), Bibliotheek,
wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan Mr. W.R.H. Koops bij zijn
afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen. Groningen 1990,
p. 11-24.
‘ ‘Een fraay gezigt’. Museale verschijnselen in en om de Koninklijke Bibliotheek’,
in Bibliotheek, wetenschap en cultuur, p. 333-369.
‘Voorwoord’, in: A.W. Willemsen, Koninklijke Bibliotheek en Nederlands
Bibliotheekbeleid. Verspreide geschriften 1983-1990. 's-Gravenhage 1991, p.
7-9.
‘Bij het afscheid van Arie Willemsen’, in Open 23 (1991), 4, p. 145-146.
‘Erasmus en de verbreiding der boekdrukkunst’, in Nexus (1993), 7 (= ‘De
wereld van Johan Polak’), p. 40-65.
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‘Boezemsingel 6. Jeugdherinneringen van Hendrik Spruitenburg (1889-1978)’.
Ingeleid en geannoteerd door C. Reedijk, in Rotterdams Jaarboekje (1993), p.
367-398.
‘Friedrich Karl Heinrich Kossmann’, in Biografisch Woordenboek van Nederland
4. 's-Gravenhage 1994, p. 270-271.
Boekbespreking van: H. de la Fontaine Verwey, De verdwenen antiquaar en
andere herinneringen van een bibliothecaris, in Quaerendo 25 (1995), p. 74-77.

Eindnoten:
* Voor dit levensbericht heb ik gebruik gemaakt van mijn bijdrage ‘Cornelis Reedijk, een schets’,
in: W.R.H. Koops e.a. (red.), Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door
vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als
bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenbage. Hilversum 1986, p. 9-18.
1 Over C. Reedijk o.a.: H. van der Hoeven, ‘Dr. C. Reedijk 1921-2000’, in KB Centraal. Huisorgaan
van de Koninklijke Bibliotheek 29 (2000) p. 5-7; H. Liebaers, ‘In memoriam Cees Reedijk
1921-2000’, in Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Jaarboek 2000, p. 131-137; P.J. Buijnsters, ‘Cornelis Reedijk’, in Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen. Levensberichten en herdenkingen 2002, p. 82-87.
2 W. de la Court e.a. (red.), Nederlandse bibliotheekproblemen. Amsterdam 1967, p. 11-29.
3 C. Reedijk (red.), Actes du Congrès d'Érasme, organisé par la Municipalité de Rotterdam sous
les auspices de l'Académie Royale Néerlandaise des Sciences et des Sciences humaines.
Amsterdam 1970, p. 174-192.
4 In Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 57 (1958), p. 23-66.
5 Zie noot 3.
6 Haarlem 1974.
7 Tandem bona causa triumphat. Zur Geschichte des Gesamtwerkes des Erasmus von Rotterdam.
(Vorträge der Aeneas Silvius-Stiftung an der Universität Basel: 16.) Basel 1980.
8 In Bibliotheekleven 51 (1966), p. 437-457.
9 In: A.R.A. Croiset van Uchelen (ed.), Hellinga Festschrift. Forty-three Studies in Bibliography
presented to Prof. Dr. Wytze Hellinga [...]. Amsterdam 1980, p. 413-434.
10 In Lier en boog 4 (1981), p. 255-269.
11 F. van Wijngaerden e.a. (eds.), in Liber amicorum Herman Liebaers. Bruxelles 1984, p. 317-343.
12 In J. van Borm e.a. (red.), Liber amicorum H.D.L. Vervliet. Kapellen 1988, p. 319-333.
13 In Th. A.P. Bijvoet e.a. (red.), Teruggedaan. Een en vijftig bijdragen voor Harry Prick [...].
's-Gravenhage 1988, p. 275-288.
14 Resp. in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (1971-1972), p. 208-217;
Jaarboek (1987-1988), p. 150-160; J.A.A.M. Biemans (e.a., red.), Boeken verzamelen. Opstellen
aangeboden aan Mr. J.R. de Groot [...]. Leiden 1983, p. 9-16.
15 C. Reedijk e.a. (eds.), Large Libraries and New Technological Developments. München 1983.
16 W.R.H. Koops e.a. (red.), Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden
en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris
van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum 1986; P.A. Tichelaar e.a. (red.),
Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door
medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum 1986.
17 Zie: P.W. Klein en M.A.V. Klein-Meijer, De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
Amsterdam 1998, p. 296-310.
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Albert Sassen
Ter Apel 25 juni 1921 - Groningen 21 september 1999

Albert Sassen werd op 25 juni 1921 als boerenzoon, oudste van zes kinderen,
geboren in Ter Apel. Hij bezocht de rijks-H.B.S. in zijn geboorteplaats en legde daar
in 1939 eindexamen af. In 1941 deed hij een aanvullend staatsexamen
gymnasium-alfa. Van 1941 tot 1947 studeerde hij in Groningen Nederlandse taalen letterkunde, eerst bij prof. G.S. Overdiep en daarna bij diens opvolger prof. G.A.
van Es. Zijn doctoraalexamen legde hij cum laude af, met als bijvakken Fries en
Oudgermaans. Bij Van Es promoveerde hij in 1953 ook cum laude op een proefschrift
Het Drents van Ruinen, de gemeente waar hij gedurende de Tweede Wereldoorlog,
ontsnapt aan een gedwongen tewerkstelling in Berlijn, ondergedoken was. Inmiddels
was hij van 1946 tot 1958 werkzaam als leraar bij het middelbaar onderwijs, met
name aan de Christelijke H.B.S. in Groningen. Daarnaast vervulde hij tussen oktober
1946 en oktober 1954 assistentschappen aan de Groningse alma mater en was hij
van 1956 tot 1971 als docent aan de Noordelijke Leergangen verbonden. Na enkele
maanden wetenschappelijk hoofdambtenaarschap aan de Groningse universiteit
werd hij aldaar per 1 januari 1959 benoemd tot lector in de Nederlandse taal- en
letterkunde. Tien jaar later, in juni 1969, volgde hij Van Es op als hoogleraar in de
Nederlandse taalkunde en bracht hij rust en evenwicht in een des-
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tijds door conflicten verscheurde studierichting. In 1986 ging hij met emeritaat.
In 1949 trouwde Sassen met chemisch analiste Dini A. Trip, boerendochter uit
de Groningse Veenkoloniën. Uit hun huwelijk werd één zoon geboren, Janhenk,
anglist.
Na een periode van afnemende lichamelijke gezondheid overleed Sassen toch
nog heel onverwacht op 21 september 1999.
Zelf ontmoette ik Sassen voor het eerst tijdens een Filologencongres in Leiden in
april 1958. Weinig konden we toen vermoeden hoe dikwijls onze wegen elkaar nog
zouden kruisen en hoe dit tot een steeds hechtere vriendschap zou leiden.
Echt leren kennen deed ik Sassen pas kort daarop, toen ik in de jaren 1959 tot
en met 1963 deel uitmaakte van de toenmalige, landelijke examencommissie
MO-A-Nederlands. Twee à drie zomerse weken bracht die ons tezamen in en rondom
de steeds morsiger ambiance van het nu verdwenen Nederlands Lyceum aan de
Haagse Willemstraat. Mede dankzij Sassens presentie was dit een van de
plezierigste, professionele gezelschappen waar ik ooit deel van heb uitgemaakt.
Nog wat later, in het begin van de jaren zeventig, waren we beiden nauw betrokken
bij het nieuw opgerichte tijdschrift Studia Neerlandica, dat helaas niet levensvatbaar
bleek en na acht nummers de geest gaf. Kort daar weer op, wat mij betreft van 1975
tot 1982, troffen we elkaar geregeld als bestuursleden van het Nederlands-Vlaamse
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, het INL. Met onze echtgenotes, Dini en Edu,
mochten we, voor het laatst gevieren, op 1 december 1998 de schone voleinding
van het Woordenboek der Nederlandsche Taal in de Leidse Pieterskerk meevieren.
Onze allerlaatste gezamenlijke activiteit gold van 1986 tot 1996 ons beider
lidmaatschap van de Wetenschapscommissie van het - toen nog - P.J. Meertens
Instituut voor Nederlandse Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. Met de afdeling
Dialectologie had Sassen al veel langer connecties. Ruim twintig vergaderingen
woonden we samen bij, op vaste plaatsen naast elkander gezeten aan de lange
tafel in het conferentie-/collegezaaltje van wat heden ten dage Het Bureau heet aan
de Amsterdamse Keizersgracht. Trouwens ook in onze opvattingen opereerden we
daar vrijwel altijd schouder aan schouder.
Uit zijn werk leerde ik Sassen eveneens steeds beter kennen. Dat gold al direct
voor zijn reeds genoemde dissertatie uit 1953, die mijn ogen op bijna spectaculaire
wijze opende voor een totaal andere benadering van
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dialecten dan ik van mijn eigen leermeester G.G. Kloeke gewend was geweest. In
Sassens eigen woorden:
‘Wij hebben [...] niet in de laatste plaats aandacht besteed aan de
syntactische structuur van deze volkstaal, deze willen zien als het locale
communicatiemiddel van een bepaalde gemeenschap en getracht verband
te leggen tussen haar taalvormen en hun gebruik, hun syntactische
functies en de stilistische factoren die hierbij in het geding zijn.’ (Het Drents
van Ruinen, p. 25.)
Daarmee komt juist in het syntactische gedeelte van zijn boek Sassens dan nog
sterke, zij het overwegend impliciete verankering in de stilistischgrammaticale
methode van zijn leermeesters Overdiep en Van Es opvallend naar voren.
Voorafgaand aan een verantwoorde keuze uit zijn syntactisch materiaal besteedt
Sassen fonologisch gerichte aandacht aan het Ruinders vocalisme merkwaardigerwijs niet aan de consonanten!-en aan flexie- alsmede
diminueringsfenomenen. In een wat apart staand slothoofdstuk wordt het dialect
van Ruinen met omringende dialecten vergeleken. Sassens imposante, tweedelige
Dialektatlas van Groningen en Noord-Drente in de Reeks Nederlandsche
dialectatlassen (Antwerpen 1967) sluit daar direct op aan.
Sassens overige publicaties verschenen in de vorm van een honderdtal artikelen,
waaronder een reeks soms heel uitvoerige en altijd uiterst gedegen
boekbesprekingen. In het vervolg haak ik kort in op een paar van deze publicaties
die me in het bijzonder getroffen hebben: een uiteraard subjectieve selectie.
Allereerst noem ik ‘Morfologie en syntaxis’ in Levende Talen 222 (1963), p.
662-686, een uitputtende, faire, bepaald niet onkritische recensie van mijn
proefschrift. Ook naderhand heb ik me dikwijls niet aan de indruk kunnen onttrekken
dat Sassen mijn dissertatie eigenlijk beter kende dan ikzelf. Met veel van zijn
commentaar kon ik volledig meegaan en heb ik achteraf mijn voordeel gedaan. Op
enkele andere punten was en blijf ik het met hem oneens, maar natuurlijk is het hier
niet de plaats daar nog eens op terug te komen.
In hetzelfde jaar 1963 verscheen in De nieuwe taalgids 56, p. 10-21, ‘Endogeen
en exogeen taalgebruik’. Naast veel ander inzicht brengt dit artikel - misschien wel
Sassens meest geciteerde geschrift - een uiterst genuanceerde beschrijving en
interpretatie van de volgorde van het hulpwerk-
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woord en het voltooid deelwoord in Nederlandse bijzinnen. Behalve de opeenvolging
waar ze het gelaten heeft (de zogeheten groene volgorde) signaleert men immers
evenzeer waar ze het heeft gelaten (de rode volgorde). Hoezeer deze kwestie
Sassen is blijven bezighouden, bewijst een bedankbriefje zijnerzijds van 23 maart
1992 aan mijn adres naar aanleiding van een hem eerder toegestuurd overdrukje.
Tot mijn onmiskenbare verrassing las ik daarin: ‘Jouw artikel staat voor 70% in het
rood. Had je dat wel gedacht?’
‘Problems of pre-, post-, and co-existence and the word-class of past participles
in Dutch’ verscheen in een feestbundel voor A. Reichling (= Lingua 21 (1968), p.
400-416). Het is een van Sassens jammer genoeg al te weinige studies die in een
andere taal dan het Nederlands gepubliceerd zijn. Van de vele onderwerpen die
ook nu aan de orde komen, werkte hij het probleem - wanneer ‘bestaat’ een woord?
- verder uit in zijn inaugurele oratie Over het bestaan en ontstaan van Nederlandse
woorden (1971). Syntactisch geaard was zijn artikel ‘Over een vergeten
koppelwerkwoord: komen’ (De nieuwe taalgids 71 (1978), p. 582-593). Ook de
diachronie komt daarin ten volle tot haar recht.
Van aandacht voor in het Nederlands minder gebruikelijke, synchrone en
historische, morfologische processen getuigen ‘Het suffix -se: een geval van
morfologische herstructurering (metanalyse)’ (TABU 9 (1979), p. 31-39) en
‘Morfogische produktiviteit in het licht van niet-additieve woordafleiding’ (Forum der
Letteren 22 (1981), p. 126-142), dat affixsubstitutie als bron van woordvorming
behandelt. ‘Transitiviteit als grammaticale eigenschap’ (Forum der Letteren 28
(1987), p. 98-107) intrigeerde Sassen toentertijd op z'n minst al ruim een kwarteeuw.
Als emeritus bleef Sassen publiceren. Ik noem slechts zijn ‘The modal infinitive
in Dutch’ (in F. Aarts and Th. van Els (eds.), Contemporary Dutch Linguistics.
Washington D.C. 1990, p. 152-163), over zinnen als Het is niet te verwonderen
(dat...) en zijn ‘Meervoudloosheid en Nederlandse zelfstandige naamwoorden’ (in
H. Bennis en J.W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het Nederlands. Een bundel
artikelen voor Piet Paardekooper. Dordrecht 1992, p. 329-341), waarin hij binnen
de Nederlandse substantieven op z'n minst maar liefst acht - originele! subcategorieën onderscheidde.
Hoe heb ik Sassen in al zijn uiteenlopende hoedanigheden, als vriend, als
taalkundige, als examinator, als bestuurder, als rozenkweker en als medeminnaar
van Denemarken ervaren?
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Sassen hoorde gelukkig niet tot de hemelbestormers. Daarvan lopen er met name
in de eigentijdse linguïstiek naar mijn smaak al veel te veel rond. Hij was veeleer
iemand die de puntjes op de i zette, iemand voor wie de data, de taalgegevens,
primair en heilig waren. Gegevens die hij, stoelend op een ongekend brede en solide
kennis van zijn vakgebied alsmede omvangrijke materiaalverzamelingen, zowel
synchronisch als historisch op eigen, oorspronkelijke wijze interpreteerde: zonder
omhaal overtuigend, met een soms bijna koppige rechtlijnigheid maar niettemin met
een positief ingesteld, opvallend open oog en oor voor de resultaten van
andersdenkenden. Sassens eigen wetenschappelijke ontwikkelingsgang weerspiegelt
deze houding evident. Op harmonische wijze onttrok hij zich geleidelijk aan de
invloed van zijn twee hooggeleerde voorgangers, zonder zich daarna ooit vast aan
een bepaalde taalwetenschappelijke school te binden. Met een verwijzing naar de
titel van een der beide feestbundels die hem in 1986 bij zijn afscheid werden
aangeboden, voerden in zijn onderzoek van dialect en ABN Lexicon en Syntaxis de
boventoon.
Een typische theoreticus was hij evenmin, al schuwde hij de linguïstische discussie
geenszins. Zijn grondig gemotiveerde karakterisering van Humboldts zogeheten
‘Universale’ - door Sassen zelf omschreven als ‘Jeder sprachlichen Form entspricht
nur eine Bedeutung und jede Bedeutung wird nur durch eine Form ausgedrückt’,
(‘Sprachveränderung und Wilhelm von Humboldts Universale’, in: S. Sonderegger
und J. Stegeman (Hrsg.), Niederlandistik in Entwicklung, Vorträge und Arbeiten an
der Universität Zürich. Leiden/Antwerpen 1985, p. 83) - als ‘een principe dat de
taalwerkelijkheid en de taalgeschiedenis drastisch vertekent’ (‘De geldigheid van
het ‘Humboldtiaans principe’ ’, in TABU 10 (1979) p. 9) spreekt in dit opzicht voor
zichzelf.
Sassen als docent heb ik nooit meegemaakt. Uit een sympathiek ‘In memoriam’
dat een van zijn sterdiscipelen, Jack Hoeksema, in het mede door Sassen opgerichte
‘bulletin’ TABU (29 (1999), p. 193-196) aan hem wijdde, leid ik evenwel af dat hij
een ideale ‘Doktorvater’ voor zijn vijf promoti moet zijn geweest, vrij van de behoefte
een eigen stempel te drukken op hun inhoudelijk sterk uiteenlopende dissertaties.
Sassens attitude als man van wetenschap en als leermeester vloeide direct voort
uit zijn algemeen menselijke kwaliteiten. Onvoorwaardelijk betrouwbaar was hij,
wars van kouwe drukte, beminnelijk, sociabel en begiftigd met een rijk gevoel voor
ironie en andere relativerende humor, zich onder andere manifesterend in een
onuitputtelijke collectie anekdotes, waarin het Gronings
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en het Drents van Ruinen dikwijls domineerden. Maar niet alleen betrouwbaarheid,
ook trouw kenmerkte hem. Trouw aan de Groninger Universiteit die hij - ondanks
een attractief beroep vanuit de Randstad in de vroege jaren zeventig - nimmer heeft
willen verlaten. Trouw bovenal aan zijn vrienden, die noch Alberts bezonken wijsheid,
noch zijn zotte verhalen en zijn met Dini gedeelde, gastvrije lustoord in Haren ooit
zullen vergeten.
H. SCHULTINK

Voornaamste geschriften
Een volledige bibliografie van Sassens wetenschappelijke publicaties tot 1986 is te
vinden in: C. Hoppenbrouwers, J. Houtman, I. Schuurman en F. Zwarts (red.),
Proeven van Taalwetenschap, ter gelegenheid van het emeritaat van Albert Sassen
(= TABU 16/2 (1986), p. 362-367).
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2002
Advies van de Commissie voor schone letteren
In een van zijn beroemdste kritieken, uit 1886, schreef Lodewijk van Deyssel: ‘Ik
houd van het proza, dat als een man op mij toekomt.’ Wat Van Deyssel wilde, was
een nieuwe literatuur, die gepassioneerd is, krachtig, beeldend, enerverend. De
Commissie voor schone letteren moest aan Van Deyssels opzwepende woorden
denken bij het lezen van de bundel Werk van de Vlaamse acteur en regisseur Josse
De Pauw, geboren in 1952.
Met de bekroning van De Pauw op grond van zijn bundel Werk heeft de Commissie
een beslissing genomen die nieuw is in het bestaan van deze aanmoedigingsprijs.
De Pauw ontpopte zich in de loop van de jaren als een begenadigd stilist, zowel
van korte verhalen, columns, die gepubliceerd worden in de Standaard der Letteren,
als toneel- en filmscripts. Werk is een veelzijdige bundeling van diverse genres,
zoals beschouwingen, reisverhalen, dagboekaantekeningen, theaterteksten. Het
boek beslaat zo'n tien jaar literaire arbeid.
Strikt genomen behoort Werk tot het domein van de non-fictie. Geen roman dus,
geen literaire verhalenbundel. Elke tekst van De Pauw is geworteld in de
werkelijkheid, zonder dat er overigens sprake is van enige ‘kopieerlust des
dagelijksen levens’, waartegen Potgieter zich al verzette. De Pauw beschikt over
een fenomenaal waarnemingsvermogen, gekoppeld aan stilistische souplesse en
treffende keuze van vergelijkingen en metaforen. Soms kunnen we aan schrijvers
als Louis Paul Boon en Hugo Claus denken, maar dan in bewonderende zin. De
Pauw heeft aan de ogenschijnlijk losse stukken een hechte structuur gegeven,
waardoor Werk een obligate bundeling overtreft en een sterk samenhangend geheel
wordt. Er zijn voldoende rode draden door het boek geweven om die eenheid te
versterken. Erg roerend zijn de licht-weemoedige observaties over De Pauws
opgroeiende dochter, wier blik op de wereld en spraakvermogen tot verrassende
miniaturen voor de lezer leiden. Net als zijn dochter groeit de bevriende Boken
Bruine Suiker uit tot een romanpersonage wiens belevenissen en gedachten de
lezer geen seconde wil missen. Hij is een zeldzaam levensecht personage.
Het reisverhaal geeft De Pauw een nieuwe dimensie. Hij beschrijft nooit zijn
aankomst, nooit het gedoe op vliegvelden bij in- en uitchecken.
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Elke reisnotitie is een schoolvoorbeeld van de narratieve techniek in medias res,
die al door Horatius wordt aangeraden. Meteen bij de kern beginnen, liefst
halverwege het verhaal, en zo de lezer verleiden met uitdaging en spanning. Mede
dankzij zijn huwelijk met een Japanse vrouw toont de schrijver zich een uitnemend
kenner van de Japanse zeden en gewoonten. Hij kijkt niet met vreemde, westerse
ogen naar deze verre cultuur, maar eerder alsof die hem vertrouwd is. Daarom weet
hij de lezer thuis in zijn stoel mateloos te boeien.
De talrijke notities over woorden, woordenboek, de etymologie van een woord,
de veranderende betekenis van woorden bewijzen dat De Pauw met liefde én
belangstelling zijn schrijverschap beoefent.
Tot slot is deze bekroning uniek omdat de Commissie zich in haar oordeel tevens
heeft laten leiden door De Pauws grote kwaliteiten als toneelauteur. Het zijn niet
zozeer well-made plays waar de laureaat zich op toelegt, als wel monologen en
dialogen die een grote mate van absurdisme en surrealisme in zich dragen. In zijn
theaterwerk bereikt De Pauw hetzelfde als in zijn proza: hij kantelt de werkelijkheid,
toont ons een wereld die net even een kwartslag is gedraaid, waardoor wij leren
beter om ons heen te kijken.
Een voorbeeld kan onmiskenbaar verduidelijken waarom de Commissie op grond
van Werk Josse De Pauw voor bekroning voordraagt. Poëzie en proza, theater en
werkelijkheid, droom en observatie gaan een indringende synthese aan:
De boot brak als een dorre tak.
Geen groot spektakel. Gewoon.
Het water was koud.
Ik tolde om en om. Zag rotsen vlakbij en zee en wolken
veraf en een lichaam af en toe.
Een grote golf hief me op en voerde torenhoog en
helder de doolhof in en diep daarbinnen werd ik op een
klein keienstrand neergezet.
Het was als thuiskomen.

Hugo Brems
Kester Freriks
Rudi van der Paardt (voorzitter)
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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 2002 toe te kennen aan Josse De Pauw op grond van zijn boek
Werk.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2002
Dankwoord door Josse de Pauw
1.
Opvallend veel mannen die het allemaal zélf hebben gedaan. Vanaf het begin. Alles
stap voor stap zélf opgebouwd. Elke beslissing, na rijp beraad, zélf genomen. Knopen
doorgehakt. Soms met het zweet in hun handen, maar toch gedaan. Gegroeid met
elke hindernis die ze namen. Groot geworden. Gelauwerd. Bejubeld, maar toch
gewone mensen gebleven, want nooit hun afkomst vergeten. Als kind met ruwe
hand gewassen in de gootsteen. Niks voor niks gekregen, behalve slaag. Op twaalf
al een doel voor ogen. Niet afgeweken van de lijn. Niet door de mand gevallen. Hard
gewerkt voor hun geld. Elke frank twee keer omgedraaid alvorens hem te besteden.
Mannen uit één stuk. Mannen waar je kan op rekenen, maar waar niet mee te lachen
valt. Van de ene op de andere dag gestopt met roken. Gestaalde karakters. Voor
dag en dauw uit bed. Weinig slaap nodig. Koude douche. Als eerste op de zaak,
als laatste weg. Zestien uur per dag paraat. Kwestie van gewoonte zeggen ze. Hun
omgeving weet dat, heeft daarmee leren leven zeggen ze. Natuurlijk hadden ze
meer tijd voor de kinderen gewild, maar die was niet voorhanden. Ze denken niet
dat ze daarom slechte vaders zijn, zeggen ze. Als ze thuis zijn, streng maar
rechtvaardig. Maar ze zijn dus niet vaak thuis. Dat begrijpen die kinderen later wel,
zeggen ze. Ze hebben een voorbeeldfunctie, vinden ze. De kinderen hebben iemand
om naar op te kijken. Dat is toch ook niet niks. Iemand om trots op te zijn. De rest
van hun omgeving, hun vrouw bedoelen ze, is een grote steun voor hen, zeggen
ze. Heeft hen op moeilijke momenten perfect opgevangen. Goud waard, die vrouw.
Daar moet je wat geluk mee hebben, dat geven ze toe. Dat valt bij het begin niet
zo goed in te schatten. Al hebben ze uit hun doppen gekeken. Niet die genomen
die toevallig langskwam. Ze vinden dat hun kinderen daar ruim de tijd moeten voor
nemen. Laat ze maar een tijdje samenwonen om te kijken of het lukt. Het gaat zo
vaak fout. Ze hoeven maar om zich heen te kijken. Het is een ‘partnership’, dat mag
je niet vergeten, vinden ze. Vakantie hebben ze de laatste tien jaar niet meer
opgenomen. Ze verklaren zichzelf glimlachend gek. Ze zijn zo. Een kwestie van
temperament, zeggen ze. Ze drinken al eens een goed glas wijn. Meer moet dat
niet zijn. En af en toe, als het allemaal wat te veel wordt, lopen ze langs bij een
kunstschilder in de buurt.
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Een goeie vriend. Ze houden van kunst, zeggen ze. Ze lezen ook boeken. Onlangs
nog de essays van Montagne. Voor een schilderij komen ze tot rust, zeggen ze. Af
en toe lopen ze langs. Ze zijn daar altijd welkom. Zo'n kunstenaar bekijkt de wereld
op een andere manier en dat is verfrissend, vinden ze. Daar doen ze zuurstof op.
Dat is belangrijk. Ze zijn zelf ook een beetje kunstenaar, vinden ze. Er wordt zo vaak
gedacht dat ze het allemaal enkel en alleen voor het geld doen, maar dat is onzin.
Geld maakt niet gelukkig. Het helpt, zeggen ze lachend, maar voor het geld doen
ze het niet. Voor het geld alleen zouden ze dat leven niet volhouden. Er is iets
anders, zeggen ze, diep van binnen. Iets dat hen drijft. Het heilig vuur. Dat is een
mooie afsluiter, vindt de vragensteller, en hij bedankt hen voor dit gesprek. Tijdens
de aftiteling leunen ze achterover.

2.
Je voelt het terwijl je nog in bed ligt. Het winterse ochtendlicht is somber. Het duurt
een tijd eer meubelen zich losmaken van de muur, de contouren zich aftekenen
tegen het vuile grijs en echt scherp worden ze nooit. Iets gelijkaardigs doet de winter
met je hersenen. Ze liggen dom onder hun deksel en wachten op de eerste vloek
van de dag. Te hete koffie helpt. Met een gloeiend keelgat en overslaande stem de
wereld overschreeuwen. Dat helpt. Dan kruipen ze daarboven verschrikt onder hun
wollen deken uit en vormen zich langzaam een beeld van de dag. Maar soms gaat
het heel anders. Ook winters, maar heel anders. Ik zei het al: je voelt het al terwijl
je nog in bed ligt. Je ogen gaan open en je hoofd denkt: sneeuw. Het licht in de
kamer. Onmiskenbaar. Sneeuw. De witte sprei daarbuiten weerkaatst meteen dat
beetje vroege licht. Tweedehands filmlicht. Alsof de kamer straks zal opstijgen naar
een betere wereld. Ik word er altijd vrolijk van. Ik strompel van het bed naar het
raam. Het hele land van Malmedy onder een witte laag. Zover ik kan zien. De velden
met de beukenhagen, de dennenwouden op de heuvels, de boerderijen... Alles is
één ding geworden. Alles wit. Zo worden mijn hersens wakker zonder geschreeuw.
Koffie en naar buiten. De eerste stappen in het krakende tapijt. Het eerste spoor.
Het mijne. Of toch niet. Verderop: triptrapjes van konijnen, en nog wat voetjes waar
een mens als ik geen weet van heeft.

3.
De moeder van Boken is dood. Hij vindt dat normaal, zegt hij. Mensen sterven. Ze
was vierentachtig. Hij is vijftig. Op haar vierendertigste heeft
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ze zijn vader eindelijk zover gekregen dat hij een kind bij haar maakte. Zijn vader
hield niet van kinderen, zegt hij. We zitten in het Centraal Station op een bank. Ik
zou afreizen naar Amsterdam. Ik had de trein genomen in het Zuidstation en toen
die halt hield in Centraal, zag ik Boken op een bank zitten en ik ben uitgestapt. Het
was alweer een tijd geleden en ik wou hem een Gelukkig Nieuwjaar wensen. Ik
neem de volgende wel. Ze gaan om het uur. Gelukkig Nieuwjaar Boken! Gewoon
een nieuw jaar is goed genoeg, zegt Boken, met dat geluk weet ik meestal toch
geen blijf. Het is zo overdadig. Laat maar lopen, ik slenter wel mee. Ik heb mij,
voorzover ik mij kan herinneren, nog nooit ongelukkig gevoeld en evengoed ben ik
nooit naar het geluk op zoek gegaan. Het ene zal wel met het andere te maken
hebben zeker? Moeder is dood. Ben ik ongelukkig? Ik denk het niet. Een beetje
ontregeld misschien. Dat denk ik wel. Het is een verandering en dat stemt altijd wel
wat onrustig. Treinen kijken doet mij goed. Ik heb daar niet over nagedacht. Ik ben
vanmorgen hier terechtgekomen en het leek mij goed hier wat te blijven zitten. Er
is hier veel te zien en het gedender van de treinen overstemt het geneuzel in mijn
hoofd. Want ze zijn daarbinnen wel aan de klap natuurlijk. Alles wat er bij dergelijke
gelegenheden wordt gezegd. Dat is er ingeramd. Maar ik heb daar niks mee te
maken. Ik luister naar de treinen. Ze had er de laatste jaren niet zoveel zin meer in.
Ze heeft er eigenlijk nooit veel zin in gehad denk ik. Het was een bange vrouw. Altijd
geweest. Ze had schrik van alles. Van vader, van de mensen, van mij. Nee, niet
van mij, voor mij. Bang in mijn plaats. Schrik dat ik het leven niet zou aankunnen.
De laatste jaren klopte haar hart enkel nog in haar keel. Ketoenk! Ketoenk! Ketoenk!
Een vogeltje. Te veel angst voor één hart. Ze zat in de zetel bij het raam. Haar hoofd
was op haar borst gevallen en haar armen hingen slap in haar schoot. Ik zag het.
Ze was weg. Ze zat bij het raam om de voordeur in de gaten te houden. De hele
godganse dag hopen dat er niemand zou aanbellen. Moeder is haar hele leven
geschrokken van de deurbel. Dan stond ze in de gang verkrampt naar het gewafelde
glas van de voordeur te staren, met daarachter het vage silhouet van de aanbeller.
Ze probeerde te zien wie daar stond. Zo bang. Mijn moeder. Ik ben nooit voor of
tegen dat mens geweest. Zij heeft mij verzorgd toen ik dat nodig had en ik heb haar
verzorgd toen zij dat nodig had. Dat is toch in orde? Prima contract. De dag voordien
heeft ze haar laatste woorden tegen mij gesproken. Ik zat tegenover haar bij het
raam. Ze keek mij heel lang aan en zei toen: ‘Gij zijt zot gij.’ De treinen ratelen door
de donkere krochten van het Centraal
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Station. En Boken herhaalt de laatste woorden van zijn moeder. ‘Gij zijt zot gij.’ En
hij moet lachen en nog lachen. Boken zit schokkend naast mij op de bank. Er wordt
een vertraging aangekondigd in beide landstalen. En Boken is nog steeds niet klaar.
Hij hinnikt als een losgebroken paard. Voorbijgangers staren ons aan. Hier wordt
niet om een mop gelachen. Dat zien ze. Als hij uitgelachen is, kijkt hij wat verdwaasd
naar de sporen. Ik zeg dat hij misschien niet ongelukkig is, maar dat hij toch anders
doet dan anders. Ik moet nog wennen, zegt hij, dat neemt wat tijd. Dat komt wel
goed. Is er geen gedicht dat ik nog niet gehoord heb, vraag ik, ligt er niks op de
tong?
Grond. Niets meer.
Grond. Niets minder.
En dat moet genoeg voor je zijn.
Want op de grond steunen je voeten,
op je voeten het rechte bovenlijf,
op je bovenlijf het vastberaden hoofd,
en daar, onder de hoede van je voorhoofd,
de pure idee en op de pure idee
de dag van morgen, de sleutel
-morgen-van het eeuwige.
Grond. Niets meer of minder.
En dat moet genoeg voor je zijn.

Pedro Salinas, zegt hij. De rest van de tijd zitten we te wachten op mijn trein. Nog
wel een goeie twintig minuten. We hebben niks meer te zeggen, maar het is niet
onaangenaam, zo naast elkaar op de bank. Als het gevaarte het station binnenrijdt,
sta ik op en loop naar de deur. Hij volgt. Voor het instappen krijg ik zin hem op de
mond te zoenen. Hij kijkt alsof hij dat wel wil. Als we mekaar de hand schudden zegt
hij: ‘Amsterdam... daar hebben ze goeie kaas.’ ‘Ik zal wat meebrengen’, zeg ik.
‘Brokkelkaas’, zegt hij, ‘die is lekker.’
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Henriette Roland Holst-prijs 2002
Advies van de Commissie van voordracht
Zes jaar geleden constateerde de Commissie van voordracht voor de Henriette
Roland Holst-prijs dat ‘de tijd waarin auteurs in het socialisme een bron van inspiratie
en schoonheid vonden’ lang voorbij leek te zijn. Die constatering heeft zes jaar later
haar actualiteit allerminst verloren. Ook nu is het toekennen van een prijs voor ‘een
werk van proza, poëzie of toneel, dat zowel uitmunt door sociale bewogenheid als
door literair niveau’ geen eenvoudige zaak. Aan beschouwend proza dat opvalt door
engagement van de auteur met maatschappelijke misstanden, is geen gebrek. Vele
van deze werken, die vooral in de genres van de essayistiek en de geschiedschrijving
zijn te rangschikken, blinken niet bepaald uit door literaire kwaliteiten.
Gelukkig zijn er uitzonderingen. Een voorbeeld daarvan heeft de Commissie van
voordracht gevonden in de historische studie van Evelien Gans, De kleine verschillen
die het leven uitmaken (Amsterdam 1999). Dankzij de goedverzorgde en
meeslepende stijl waarin dit relaas over joodse sociaal-democraten en
socialistisch-zionisten in Nederland geschreven is, weet de auteur de aandacht van
de lezer bijna 900 bladzijden lang vast te houden. Hoewel van verschillende zijden
betreurd is dat het boek van Gans door zijn omvang een groot lezerspubliek moeilijk
kan bereiken, verveelt het boek geen moment. Het getuigt van literaire
verbeeldingskracht die in dit soort studies vaak node gemist wordt.
In haar boek heeft Gans een delicaat evenwicht gevonden tussen persoonlijke
en maatschappelijke betrokkenheid en literaire stijl enerzijds en anderzijds de
distantie en wetenschappelijke stijl die van haar gevraagd werden in haar positie
van professioneel historica. Wat haar fascineert is ‘hoe mensen, in dit geval linkse
joden, omgaan met verschillende loyaliteiten en betrokkenheden, met elkaar
bestrijdende ideologieën en met botsende emoties, in een tijdsgewricht-de twintigste
eeuw-waarin voortdurend het vanzelfsprekende in zijn tegendeel verkeerde.’ Zij
stelt daarbij vast dat vele van deze mensen daarbij voortdurend in gevecht blijven
met zichzelf.
Gans heeft geen abstracte beschouwing over de identiteitsproblemen van ‘haar’
socialistische en socialistisch-zionistische joden geschreven. Zij
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legt verschuivingen in hun zelfbeeld onder een vergrootglas. Dat doet zij met name
voor een aantal ‘hoofdfiguren’: Henri Polak (1868-1943), Emanuel Boekman
(1889-1940), Louis Fles (1871-1940), Sam de Wolff (1878-1960), Salomon
Kleerekoper (1893-1970) en Meijer Sluyser (1901-1973). Zoals de jaartallen in de
aldus luidende hoofdstuktitels al suggereren, heeft Gans aan elk van deze figuren
een biografische schets gewijd waarin haar thematiek in de levende werkelijkheid
wordt gedemonstreerd. Elk van deze figuren is in het verhaal van Gans een
representant van een van de combinaties waarin het explosieve mengsel van
jodendom en socialisme zich gemanifesteerd heeft. Maar nimmer wordt een figuur
slechts een representant. In haar relaas komen allen naar voren als individuen van
vlees en bloed die steeds weer hun eigen keuzes moeten maken.
Naast de ‘hoofdfiguren’ verschijnen nog vele andere personen ten tonele, in het
bijzonder de bijna negentig personen die Gans tussen 1989 en 1999 in Nederland
en in Israël geïnterviewd heeft. Deze gesprekspartners behoren uiteraard tot een
latere generatie dan de ‘hoofdfiguren’, maar de meesten van hen waren al in de
jaren 1930 politiek en maatschappelijk bewust en actief. Door de wijze waarop Gans
hun een stem in haar boek geeft, blijkt opnieuw haar eigen sociale bewogenheid.
Henriette Roland Holst was in de eerste plaats dichter; de dichter die in 1899 de
‘Internationale’ haar Nederlandse woorden gaf. Zij was ook toneelschrijver; het
lyrisch treurspel De opstandelingen (1910) getuigt daarvan. Haar sociale
bewogenheid en literaire kwaliteiten uitte zij echter ook in (beschouwend) proza,
waaronder verschillende bijdragen aan de geschiedenis van de arbeidersbeweging
in Nederland. Omdat Evelien Gans in dit opzicht in haar voetsporen treedt, komt zij
naar het oordeel van de Commissie van voordracht in aanmerking voor de Henriette
Roland Holst-prijs 2002.
De commissie van voordracht
Martin van Amerongen
Niels Bokhove
Jaap Talsma
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten het
advies van de Commissie van voordracht te volgen en de Henriette Roland Holst-prijs
2002 toe te kennen aan Evelien Gans voor haar

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002

220
boek De kleine verschillen die het leven uitmaken: een historische studie naar joodse
sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland (Amsterdam: Vassallucci,
1999).
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Henriette Roland Holst-prijs 2002
Dankwoord door Evelien Gans
Geachte aanwezigen,
Het was kort dag, maar natuurlijk heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk mensen
die betrokken waren bij de totstandkoming van De kleine verschillen die het leven
uitmaken voor deze prijsuitreiking uit te nodigen. Op het moment dat ik hoorde dat
mij de Henriette Roland Holst-prijs was toegekend (dat was maandagavond 13 mei
en totaal onverwacht), wist ik meteen één ding zeker. Martin van Amerongen, die
niet alleen in de Commissie van voordracht bleek te hebben gezeten maar die mij
ook destijds grootmoedig zijn persoonlijk archief over Meijer Sluyser had overhandigd,
kón ik niet meer uitnodigen. Hij was twee dagen eerder overleden. Dat vond ik heel
erg. Want hoewel we lang niet over alles dezelfde mening hadden, waren we tóch
geestverwanten. Ik ontmoette Martin voor het eerst in 1987, toen De Groene
Amsterdammer een thematische aflevering wijdde aan Joden in Israel en in de
diaspora, in de vorm van een dubbeldik kerst - geen chanoeka! - nummer. Ik had
daarin een artikel geschreven over Het stereotype van de Rijke Jood - een thema
dat Martin zeer aansprak. Jaren later vroeg ik hem mijn boekje Gojse nijd & joods
narcisme te presenteren, en weer een episode verder concludeerde ik dat wij alletwee
een respectabel aantal dwarse joodse sociaal-democraten in ons hart hadden
gesloten. Martin las De kleine verschillen kort voordat het uitkwam en besloot een
deel van het hoofdstuk over de Rode familie en de joden tijdens de Duitse bezetting
als voorpublicatie af te drukken. Toen hij mij opbelde om zijn beslissing mee te
delen, zei hij dat hij het liefst het hele boek zou afdrukken, waarop ik natuurlijk
antwoordde dat hem dit dan wel een groot deel van zijn zo broodnodige abonnees
zou kosten.
Maar behalve deze uitwisseling van gedachten en thema's, zijn zitting in de
Commissie van voordracht én zijn dood is er nog een reden waarom ik hier
vanmiddag bij Martin stil blijf staan. Martin van Amerongen was natuurlijk zelf een
dwarse joodse sociaal-democraat. Hij had eigenlijk uitstekend in De kleine verschillen
gepast. Dat wil zeggen, misschien eerder in een ongeschreven deel twee, gewijd
aan die joodse kinderen die geboren werden tijdens de oorlog, daar nooit meer van
loskwamen, maar desondanks (of dankzij?) vaak op gedreven en creatieve wijze,
politiek en cultureel, hun stempel op de naoorlogse samenleving wisten te drukken.
Ik
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noem van deze generatie nu slechts Ischa Meijer, twee jaar jonger dan Martin, ook
beroemd geworden als journalist, en ook met een berucht slechte verhouding met
zijn vader. Dit zijn slechts enkele parallellen, terwijl trouwens ook de verschillen
tussen beide dwarsliggers voor het oprapen liggen. Net als Ischa Meijer, met wie
ik me sinds enige tijd beroepshalve bezighoud, is ook Martin van Amerongen iemand
bij wie een historica of biografe die zich op joodse thema's concentreert, haar vingers
aflikt. Van Martin stamt de befaamde uitspraak: liever een halve jood dan een lege
dop en daarmee betrad hij op zijn bekend ironische wijze het uitgestrekte gebied
van de joodse identiteit. Was Martin een jood, zag hij zichzelf als jood? Wat betreft
het antwoord op de eerste vraag: de joodse orthodoxie zou ontkennend het hoofd
schudden. Martin had immers geen joodse moeder, kortom, volgens de halachische
criteria was hij beslist geen jood. Maar we leven in een tijdperk waarin die criteria
steeds vaker ter discussie staan.
Twee hoofdfiguren in De kleine verschillen, Sam de Wolff en Salomon Kleerekoper,
deden al meer dan een halve eeuw geleden een poging een bres te slaan in de
vastomlijnde opvattingen omtrent: wie is een jood. Kleerekoper, socialist en
radicaal-zionist, poneerde in 1959 dat criteria als trouw aan de zionistische
organisatie, enige kennis van het modern Hebreeuws en van de joodse cultuur
zwaarder zouden moeten wegen dan de maatstaven van het opperrabbinaat. Sam
de Wolff, marxist en zionist, hield het simpeler. Een jaar of vijf eerder had hij
tegenover wat toen nog gewoon de ‘burgerlijke’ zionisten heette, openlijk verklaard
dat wat hem betreft iedereen jood was die Ja sagt zum Judentum. Zei Martin van
Amerongen ‘ja’ tegen het jodendom? Het jodendom bestond en bestaat natuurlijk
niet, ook en zeer zeker niet in het denkraam van Van Amerongen. Wél gaf hij pas
nog te kennen dat hij lange tijd het hooghartig standpunt had ingenomen dat hij een
kind was van twee werelden. Dat hij het beste van het christendom - zijn Duitse
moeder - en het beste van het jodendom - zijn vader - zou kunnen annexeren. Het
was echter een ongelijke strijd gebleken, zei Martin. Hoezeer ze zich ook misdragen,
mijn hart trekt tóch naar de joden.
Met die uitspraak belanden we in het grillige en boeiende landschap van botsende
loyaliteiten en een verschuivend zelfbeeld - een van de hoofdthema's in De kleine
verschillen die het leven uitmaken. Van Amerongen was een groot liefhebber van
Wagner, maar vergat nooit te vermelden dat deze een notoir antisemiet was geweest.
Hij keerde zich destijds tegen de opvoering
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van het controversiële toneelstuk van Fassbinder Het vuil, de stad en de dood, maar
betreurde later dat hij dat gedaan had. Hij bezocht de eerste openbare bijeenkomst
van Een ander joods geluid, maar zat brommend in de zaal, en wees later in zijn
column in De Groene nadrukkelijk op het antisemitische gehalte van de
geschiedenisschoolboeken in de Palestijnse gebieden. De laatste tijd was er aan
kwesties waar joden - ook Martin - zich het hoofd over konden breken, geen gebrek:
de tweede intifada, de nieuwe bezettingspolitiek van Israël, de Palestijnse
zelfmoordaanslagen, uitingen van antisemitisme in Europa. Het is aan Martins
eventuele toekomstige biograaf om dit gebied vol struikelblokken verder uit te spitten.
Eén kwestie staat bij voorbaat vast. Martin beet niet in het lokaas dat Pim Fortuyn
de Nederlandse joden toewierp door een aantal keren expliciet van zijn sympathie
voor Israël te getuigen. Nog bij leven, zij het niet meer in welzijn, verwierp Van
Amerongen in zijn laatste interview het wereldbeeldhij sprak overigens van
demagogische lulpraatjes - van degene bij wie het volgens hem letzten Endes alleen
maar tegen de vreemdelingen ging. Inmiddels circuleren er na de moordaanslag
op Fortuyn - ongetwijfeld als maatschappelijke tegenreactie op de massale rouw
en op de politieke omwenteling in Nederland - de eerste vileine politieke grappen.
Zoals de grap die verhaalt over hoe Fortuyn bij de hemelpoort komt, maar er niet
in mag van Petrus: vol is vol. Ik stel mij een ándere ontmoeting voor aan de
hemelpoort, die tussen Martin van Amerongen en Pim Fortuyn, en loof een
bescheiden prijs uit voor de meest intelligente witz: waarover spraken zij?
Geachte aanwezigen, ik verdiep mij niet alleen in joodse geschiedenis - en in de
joodse actualiteit - omdat ik mij er persoonlijk bij betrokken voel, en omdat die
geschiedenis fascinerend is, gelaagd en complex. De bestudering ervan is ook zo
inspirerend omdat zij de onderzoeker, historicus of schrijver confronteert met
existentiële vragen, met universele wetmatigheden die het jodendom zelf overstijgen.
Niets is mij liever dan te onderzoeken, en vervolgens te beschrijven hoe mensen,
individueel, maar daarnaast ook collectief, hun weg proberen te vinden in de wirwar
van het bestaan, balancerend tussen verschillende belangen en betrokkenheden.
In De kleine verschillen die het leven uitmaken heb ik geprobeerd om die zoektocht
overtuigend in beeld te brengen en de mensen die er deel aan nemen tast- en
voelbaar te maken.
Ik ben dan ook verschrikkelijk blij met en dankbaar voor de erkenning die mij met
de Henriette Roland Holst-prijs ten deel is gevallen: het is een cadeau zoals je er
niet vaak één krijgt in je leven. Hartelijk dank dus, de
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Commissie van voordracht: Niels Bokhove, Jaap Talsma, (Martin van Amerongen
kan mij niet meer horen), de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, allen die
mij terzijde hebben gestaan bij het wordingsproces en de uiteindelijke publicatie
van De kleine verschillen die het leven uitmaken, familie, vriendinnen, vrienden en
collega's.
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C. Louis Leipoldt-prijs
Advies van de Commissie voor Zuid-Afrika
Geacht Bestuur,
Begin 2001 hebt u besloten, ter gelegenheid van het driehonderdvijftigjarig bestaan
van de bijzondere betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, een prijs van
vijfendertighonderd euro uit te loven, teneinde de bestudering van de Afrikaanse
literatuur te bevorderen en deze literatuur meer bekendheid te geven. Deze prijs
kreeg de naam van de grote Afrikaanse dichter C. Louis Leipoldt (1880-1947). Wie
in aanmerking wilde komen, moest voor 1 februari 2002 onder schuilnaam een
ongepubliceerd opstel of essay of een ongepubliceerde verhandeling insturen, een
beschouwing die op de meest overtuigende manier het belang van het werk van
een Afrikaanse auteur of van een aspect daarvan zou beklemtonen. De volledige
voorwaarden zijn bekendgemaakt via het internetadres van de Opleiding Nederlands
van de Rijksuniversiteit Leiden: www.let.leidenuniv.nl/Dutch/ZuidAfrikaLeiden.html,
en zijn daar nog te raadplegen. Voor de beoordeling hebt u het advies gevraagd
van de Commissie voor Zuid-Afrika.
Deze Commissie bestaat uit: dr. H.L. Wesseling (voorzitter), Adriaan van Dis, dr.
V. February en dr. A.A.P. Francken (secretaris). De heer Wesseling heeft niet aan
de feitelijke beoordeling deelgenomen. De heer February verblijft al enige tijd in
Zuid-Afrika, maar heeft dankzij moderne middelen toch volledig aan de
werkzaamheden van de Commissie kunnen meedoen.
De secretaris van de Maatschappij heeft de Commissie zestien inzendingen onder
schuilnaam overhandigd, te weten:
Eleanor Baker, groot duiwels dood
Poësie as die presentasie van 'n representasie (Breytenbach)
Eenders en anders: die diskursiewe netwerk in Donkermaan van André P.
Brink
Tussen gloed en die diep dreun. Die uitsonderlike oeuvre van Sheila Cussons
Epiloog by 'n ‘drama’ in drie bedrywe (Eybers)
Die roec die es wel dijn compein. Aantekeningen oor Die ryk van die rawe deur
Jaco Fouché
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Uys Krige en die Suid-Afrikaanse politiek
Die kleur van mens. Antjie Krog se Kleur kom nooit alleen nie (2000) en die
rekonstruksie van identiteit in post-apartheid Suid-Afrika
Die digkuns van Johann de Lange
Die oeuvre van Karel Schoeman
Rondom de ander in Na die geliefde land van Karel Schoeman
A.H.M. Scholtz: vaandeldrager van de nieuwe Zuid-Afrikaanse roman
Schrijven tegen de geschiedenis in: het proza van A.H.M. Scholtz
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waarom hoort zij tot de canon van dit land?
Het innovatieve karakter van Sy kom met die Sekelmaan van Hettie Smit en
de Afrikaanse literatuurbeschouwing
Vernuwing deur mitisiteit in die waterslangverhale van George Weideman
Skielik is daar vrouwe (Van Zyl)

Van deze zestien inzendingen moesten wij er helaas één terzijde leggen, omdat de
auteur bij vergissing zelf haar ware naam in de noten onthulde. Overigens heeft het
aantal inzendingen onze verwachtingen overtroffen. Daarbij komt dat het grote
merendeel van de auteurs zijn taak duidelijk zeer ernstig genomen heeft. Niemand
heeft de C. Louis Leipoldt-prijs beschouwd als een klusje tussendoor, integendeel.
Aan deze uiting van tevredenheid willen wij een kritische opmerking toevoegen.
Lezing van een niet gering aantal inzendingen werd bemoeilijkt doordat de auteurs
zich bedienen van het typische jargon van de universitaire literatuurwetenschap.
Mede omdat een overtuigend pleidooi gevraagd was, konden deze stukken niet
voor bekroning in aanmerking komen, ondanks inhoudelijke kwaliteit.
Onze Commissie beveelt aan voor bekroning van de C. Louis Leipoldt-prijs: ‘Uys
Krige en die Suid-Afrikaanse politiek’, onder het pseudoniem Jan Pierewiet. Dit stuk
is helder en goed geschreven en behandelt een onderwerp dat nog maar nauwelijks
onder de loep is genomen: de positie van de Afrikaner schrijver in de hoogtijdagen
van de Apartheid. Pierewiet geeft een mooi beeld van meelopers, heulers en
vertegenwoordigers van het ‘loyale verset’. Dit artikel laat zien dat Krige zich als
een van de weinige Afrikaner schrijvers iets aantrok van de censuurmaatregelen
tegen zwarte collega's. Het is een actueel stuk, doordat het zich (niet via een schrijver
van vandaag maar verrassenderwijs via de lang overleden ‘dertiger’ Krige) uitspreekt
over het vraagstuk van een Afrikaner identiteit naast of tegenover een
Zuid-Afrikaanse identiteit. De toon is mild en beheerst,
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waardoor het wint aan overtuigingskracht. Geheel in de geest van Leipoldt ademt
het stuk van Pierewiet een brede visie. Krige staat naast Europese schrijvers, niet
alleen naast Nederlandse, naast Zuid-Afrikaanse schrijvers, niet alleen naast
Afrikaners, en naast de ongebonden kunstenaar, los van geografische beperking.
De Commissie merkt wel op dat Pierewiets overtuigende pleidooi voor Krige naar
verhouding weinig bevat over Krige als schrijver en dichter.
Voorts bevelen wij u een tweetal inzendingen aan voor eervolle vermelding, te
weten: ‘Die oeuvre van Karel Schoeman’ (onder de naam: Liesbeth van die Kaap)
en ‘Schrijven tegen de geschiedenis in: het proza van A.H.M. Scholtz’ (schuilnaam:
Supergroover). Het genoemde stuk over Schoeman treft als een goed ‘vakstuk’, dat
het onderwerp bespreekt met begrip en gevoel voor de bijzondere kwaliteiten van
Schoemans werk. Ook het artikel over Scholtz is zeer verdienstelijk. Nederlandse
lezers vinden er veel wetenswaardigs over een aantal auteurs dat hier vrijwel
onbekend is, terwijl die schrijvers wel aansluiten bij de Nederlandse
belangstellingssfeer. Wij suggereren u aan de auteurs van de twee laatstbesproken
stukken honderd euro te willen uitkeren.
Namens de Commissie voor Zuid-Afrika,
Eep Francken, secretaris
Het Bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten het
advies van de Commissie voor Zuid-Afrika te volgen en de C. Louis Leipoldt-prijs
toe te kennen aan dr. J.C. Kannemeyer (‘Jan Pierewiet’) voor ‘Uys Krige en die
Suid-Afrikaanse politiek’. Eervolle vermeldingen gaan naar dr. Helize van Vuuren
(‘Liesbeth van die Kaap’) voor ‘Die oeuvre van Karel Schoeman’ en dr. Luc Renders
(‘Supergroover’) voor ‘Schrijven tegen de geschiedenis in: het proza van A.H.M.
Scholtz’.
De prijs is namens het Bestuur van de Maatschappij op 4 mei 2002 te Clanwilliam
(Zuid-Afrika) aan dr. J.C. Kannemeyer uitgereikt door dr. V.A. February, lid van de
Commissie voor Zuid-Afrika.
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C. Louis Leipoldt-prijs
Dankwoord door Dr. J.C. Kannemeyer
Geagte dr. February, dames en here,
Dit is vir my 'n besondere groot eer om vanaand die ontvanger van die C. Louis
Leipoldt-prijs van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vir die bestudering
van die Afrikaanse letterkunde te wees.
Ek is bly dat die prys die naam van C. Louis Leipoldt dra, en dit is gepas dat die
bekendmaking juis hier op Clanwilliam, waar hy grootgeword het, plaasvind.
Clanwilliam, met die besondere natuurskoon van die omgewing, was lewenslank 'n
voedingsbodem vir Leipoldt se poësie. Van vroeg in sy lewe af was hy lief daarvoor
om alleen in die pastorie se ruig begroeide tuin te speel en kilometers ver in die veld
langs die Jandisselsrivier te stap om plante of klippe te versamel en, soos hy dit by
geleentheid stel, van die ‘wonderskat my toebedeel as kind’ te geniet. Clanwilliam
met die Karoo-veld van die Olifantsriviervallei vind dan ook sterk neerslag in Leipoldt
se werk.
In die verlede is Leipoldt veral geloof as dié digter by uitstek wat die leed van die
Boerevroue en -kinders tydens die Anglo-Boereoorlog in dramaties bewoë verse
kon verwoord en wat die Suid-Afrikaanse natuur en veld tot poësie kon omtower.
Toe daar later in sy poësie sprake was van 'n sterker kosmopolitiese tendens en 'n
afkeer van 'n eng nasionalistiese strewe, is daar by tye uit politieke oorwegings sterk
standpunt teen hom ingeneem. Sy gedigte oor die Anglo-Boereoorlog, dit het die
aanvanklike kommentators op sy werk nie besef nie, het egter voortgekom uit 'n
intense meelewing met menslike leed as sodanig, waar ook al ter wêreld. Dat dit
Boerevroue en -kinders was wat gely het, was 'n historiese toevalligheid, want verby
die spesifieke geval het sy verse uitgegroei tot 'n universeler klag. Sy gedigte was
geen wapens in die eng nasionale stryd van die blanke Afrikaner nie. By herhaling
later het by hom dan ook krities uitgelaat oor die politieke benepenheid en
kortsigtigheid van die blanke Afrikaner en sy houding ten opsigte van mense wat in
velkleur van hom verskil. Feitlik profeties voorspel hy iets noodlottigs vir Suid-Afrika
indien sy mense nie drasties in hul politieke uitkyk tot inkeer kom nie. Op die
vooraand van die apartheidsera sterf Leipoldt, sodat die onreg, misdade en geweld
wat diskriminerende wette meer as veertig jaar lank tot gevolg gehad het, vir hom
gespaar is.
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As 'n mens Leipoldt as digter en denker vandag opnuut bekyk, verander die beeld
van hom as ‘volksdigter’ by vroeë kritici tot 'n ware bevryder van die blanke Afrikaner
uit die eng grense wat sy lewensuitkyk en kultuur in so 'n groot mate in die verlede
beperk het. Leipoldt was by uitstek dié digter van sy geslag wat die geestelike
horisonne van die Afrikaner versit en nuwe wêrelde vir sy mense oopgemaak het.
Juis deur hierdie oop karakter van sy werk is hy deur Albert Verwey geloof as die
Afrikaanse digter wat, méér as sy tydgenote Celliers en Totius, aan ‘de dichterlijke
inhoud van Zuid-Afrika’ gestalte gee en was hy die eerste Afrikaanse skrywer om
internasionale erkenning te ontvang.
Juis daarom waardeer ek dit dat die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
die naam van Leipoldt aan sy prys vir Afrikaanse letterkunde gekoppel het.
Die opstel waarmee ek vanaand deur die Maatschappij bekroon word, handel oor
‘Uys Krige en die Suid-Afrikaanse politiek’, die ander groot Afrikaanse skrywer wat
hom, voor die vernuwing van Sestig, krities teenoor die tradisionele Suid-Afrikaanse
rassebeleid ingestel het. Met sy konsekwente en volgehoue verset teen die Nasionale
Party se vroeë flirtasie met Nazi-ideologieë, sy steun vir generaal J.C. Smuts se
toetrede tot die Tweede Wêreldoorlog en sy deelname daaraan, sy verset teen die
apartheidsdenke sedert 1948 en sy herhaalde proteste in die vyftiger- en sestigerjare
het Uys Krige in 'n groot mate onder sy generasiegenote 'n alleenpad geloop. Telkens
het hy onverskrokke, duidelik en ferm sy afkeer van die rigiede apartheidstelsel, en
alles wat daarmee saamhang, laat hoor. Met sy aksent op geestelike vryheid staan
hy in die groot lyn van liberale Suid-Afrikaanse denkers waartoe mense soos Olive
Schreiner, Onze Jan Hendrik Hofmeyr, F.S. Malan, J.H. Hofmeyr, Deneys Reitz en
ook C. Louis Leipoldt behoort. Saam met sy skeppende werk is hierdie bydrae tot
die geestelike vryheid van sy mense sy groot verdienste.
Hierdie standpuntinname het Uys Krige by die literêre ‘establishment’ van sy tyd
ongewild gemaak en hy moes vir die grootste deel van sy lewe 'n duur prys daarvoor
betaal. Telkens is hy deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
vir bekronings van sy oorspronklike skeppende werk verbygegaan. Waarskynlik by
wyse van boetedoening het die Akademie hom uiteindelik in 1974 met die
Hertzogprys vir Poësie bekroon, maar die rol wat dié liggaam oor dekades heen
gespeel het om by herhaling bekronings van Krige te weerhou, word daarmee nie
ongedaan gemaak nie. Dit is een van die ergste vergrype nóg wat 'n Afrikaanse
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woordkunstenaar aangedoen is. Die hele aaklige stuk geskiedenis en die Akademie
se onverbeterlik slegte rekord in verband daarmee is nou geboekstaaf in Die goue
seun, my biografie oor Krige.
Wat myself betref, kan ek werklik, in die lig van die talle bekronings met die Recht
Malan-prys, die Ou Mutualprys en twee jaar gelede ook met die Helgaard Steyn-prys,
nie kla dat my werk nie erkenning ontvang het nie. Hierdie bekronings was egter
oorwegend met pryse wat aan die uitgewershuise waar ek gepubliseer het, verbind
is. Van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het ek tot dusver vir
my totale oeuvre die vorstelike som van R500 ontvang. In die sestigerjare was ek
'n kort tydjie 'n fakulteitslid van die Akademie, maar ek het teen my beterwete in en
onder druk van kollegas lid geword. Omdat ek dit feitlik altyd oneens was met die
Akademie se literêre bekronings, óók waar hulle sekere skrywers nie bekroon het
nie, het ek na minder as drie jaar uit die Akademie bedank - en ek was nog nooit
spyt dat ek dit gedoen het nie.
Daarteenoor is ek in 1973, in 'n vroeë stadium van my akademiese loopbaan,
uitgenooi om lid van die Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te word. Deur
al die jare heen het ek nooit rede gehad om te dink dat politieke belange of enige
vorm van benepenheid die Maatschappij in sy literêre beslissings beïnvloed nie.
Daarom beskou ek dit as 'n groot eer om hierdie toekenning van die Maatschappij
te ontvang.
Ten slotte my hartlike dank aan dr. Vernon February en die ander beoordelaars
vir die aandag wat hulle aan my werk bestee het.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op 25 mei 2002 te Leiden
Orde der werkzaamheden
Opening door de secretaris, dr. L.L. van Maris.
1. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 2001-2002.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 2001-2002.
4. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het jaar 2001.
5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar 2001.
5a. C. Louis Leipoldt-prijs
6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2001.
7. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 2001. 2. Begroting 2003. 3. Verslag van de kascommissie 2001.
4. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2003.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
2001-2002.
9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 2001-2002.
10. Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2001.
11. Verslag van de Werkgroep Achttiende Eeuw over het jaar 2001-2002.
12. Verslag van de Werkgroep Negentiende Eeuw over het jaar 2001.
13. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde over het jaar 2001.
14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde over het jaar 2001-2002.
15. Verslag van de Werkgroep Biografie over het jaar 2001.
16. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging over het
jaar 2001-2002.
17. Mededeling over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
2002.
18. Mededeling over de toekenning van de Henriette Roland Holst-prijs 2002.
19. Bekendmaking van de uitslag der verkiezing van nieuwe bestuurs- en
commissieleden.
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20. Verkiezing van de voorzitter uit de leden van het bestuur.
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. Dr. H.E. Schütte spreekt onder de titel ‘Terug naar de schrijverij’ over de persoon
van F.B. Hotz.
24. Aleid Truijens spreekt onder de titel ‘‘Beste oom Her’ - De geboorte van een
schrijverschap’ over de brieveneditie die zij, samen met dr. Schütte, heeft
voorbereid.
25. Uitreiking door mw. dr. E.M.P. van Gemert van de Rijklof Michaël van
Goens-prijs 2002, toegekend aan Arno van der Valk voor zijn drie artikelen
over Willem Frederik Hermans.
26. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2002, toegekend aan
Josse de Pauw voor zijn bundel Werk.
27. Uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs 2002, toegekend aan Evelien
Gans voor haar boek De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een
historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten
in Nederland.
Sluiting
Receptie in het Academiegebouw

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 25 mei 2002 gehouden in de raadszaal van het
Academiegebouw te Leiden. Er zijn 29 leden aanwezig. Wegens verhindering van
zowel de voorzitter als de ondervoorzitter neemt de secretaris, dr. L.L. van Maris,
het voorzitterschap waar. Hij opent de vergadering en leest de rede voor van de
voorzitter van de Maatschappij, mevrouw dr. M.E.H.N. Mout, die elders in dit
Jaarboek staat afgedrukt. Daarna herdenkt hij de leden die ons het afgelopen
maatschappelijk jaar zijn ontvallen: Martin van Amerongen, mw. dr. H.A. van den
Berg-Noë, dr. Dirk Boutkan, dr. F.J.A. Broeze, dr. S. Dresden, dr. J.H. Esterhuyse,
dr. M.H. Flothuis, Huib van Krimpen, jhr. M.J. van Lennep, Jo Peters, Jeanne Roos,
dr. G.H. ter Schegget, C.J. Stip, D.A. Tamminga, dr. C.W.M. Verhoeven en mw. A.
Wagner.
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Vervolgens herinnert de voorzitter de vergadering aan de enquête over de literaire
canon van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hij verzoekt de
leden die dat nog niet gedaan hebben het enquêteformulier alsnog in te sturen.
Het verslag van de staat der Maatschappij wordt zonder wijzigingen goedgekeurd
(2). Het verslag van de Noordelijke Afdeling wordt na een enkele correctie vastgesteld
(3). De verslagen van de Zuidelijke Afdeling (4), van de vertegenwoordiger in
Zuid-Afrika (5) en van de bibliothecaris (6) worden voor kennisgeving aangenomen.
Onder een ingelast punt maakt het bestuur bekend dat het, overeenkomstig het
advies van de Commissie voor Zuid-Afrika, de C. Louis Leipoldt-prijs heeft toegekend
aan dr. J.C. Kannemeyer voor ‘Uys Krige en die Suid-Afrikaanse politiek’ (ingezonden
onder het motto ‘Jan Pierewiet’). Eervolle vermeldingen gaan, eveneens
overeenkomstig het advies van de Commissie, naar dr. Helize van Vuuren (‘Liesbeth
van die Kaap’) voor ‘Die oeuvre van Karel Schoeman’ en naar dr. Luc Renders
(‘Supergroover’) voor ‘Schrijven tegen de geschiedenis in: het proza van A.H.M.
Scholtz’. Het advies van de Commisie voor Zuid-Afrika werd vóór de aanvang van
de vergadering rondgedeeld en is in dit Jaarboek opgenomen. De prijs is namens
het bestuur van de Maatschappij op 4 mei 2002 te Clanwilliam (Zuid-Afrika) aan dr.
J.C. Kannemeyer uitgereikt door dr. V.A. February, lid van de Commissie voor
Zuid-Afrika.
De penningmeester licht het beheer der gelden toe (7). Vervolgens wordt het
verslag van de kascommissie voorgelezen, die dit jaar bestaat uit mw. dr. O.M.
Heynders en mw. C.H.D. van der Poel. De vergadering dechargeert het bestuur
van rekening en verantwoording over het boekjaar 2001. De voorzitter dankt de
commissie, alsmede de administrateur van de Maatschappij, de heer D. Braggaar.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel de contributie te handhaven op
vijfentwintig euro.
Na enkele kleine correcties worden de verslagen vastgesteld 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), van de Werkgroep
Indisch-Nederlandse letterkunde (13), van de Commissie voor opdrachten op het
gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde (14), van de Werkgroep
Biografie (15) en van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging (16).
De voorzitter deelt mee dat het bestuur besloten heeft de Lucy B. en
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C.W. van der Hoogt-prijs 2002 toe te kennen aan Josse de Pauw op grond van zijn
boek Werk.
De Henriette Roland Holst-prijs 2002 is toegekend aan Evelien Gans voor haar
boek De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse
sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland.
Geen van de prijstoekenningen geeft de vergadering aanleiding tot het maken
van opmerkingen.
De voorzitter dankt mw. dr. E. Groenenboom-Draai, en de heren dr. P.G. Hoftijzer,
en dr. J. Tollebeek, die aan het eind van hun zittingsperiode als bestuurslid zijn
gekomen, voor de diensten die zij de Maatschappij hebben bewezen. Uit de vóór
de vergadering ingeleverde stembiljetten blijkt dat de vergadering mevrouw Chantal
Keijsper en de heren Luc Devoldere en F.A. van de Roer heeft gekozen als nieuwe
bestuursleden. De vergadering stemt bij acclamatie in met het voorstel mw. dr.
M.E.H.N. Mout opnieuw tot voorzitter te benoemen.
De commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit mw. dr. E.
Groenenboom-Draai en mw. dr. J.J.M. van de Roer-Meijers. Er zijn 326 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden
vastgesteld op 66. Na de telling bleek dat er 57 kandidaten waren die 66 of meer
stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn:
dr. Hans Anten, mw. dr. Arianne Baggerman, mw. dr. M.C. le Bailly, H.H. ter Balkt,
Marc Heerens, dr. L. Beheydt, dr. I. Bejczy, R. Bentz van den Berg, mw. Eugenie
M.A. Boer-Dirks, mw. dr. C. Bordewijk-Knotter, dr. Dennis Bos, F.J.H. de Bree, mw.
Aafke Brunt, mw. I. Cialona, mw. dr. G.M.E. Dorren, dr. Giorgio Faggin, dr. J.
Francke, dr. Oscar Gelderblom, F.G.W. Goudriaan, dr. Jaap Grave, Jan Erik Grezel,
mw. Marije Groos, J. Groot, F.A.M. Hoppenbrouwers, Kris Humbeeck, Gijs IJlander,
mw. dr. L. Jensen, dr. A.A.M. de Jong, mw. dr. Janny de Jong, mw. dr. José de
Kruif, mw. dr. S. Langereis, dr. Charles van Leeuwen, dr. K.G. van Manen, mw.
Ileen Montijn, mw. dr. P.H. Moser, dr. Ben Peperkamp, Arjan Peters, Dick Prak, dr.
Nico Randeraad, mw. dr. A. Schmidt, dr. Peter Schrijver, Klaus Siegel, dr. C.P.M.
Slegers, Karin Spaink, dr. F.R.W Stolk, mw. dr. C.F.M. Streng, mw. dr. C.B.M.
Strijbosch, dr. Y.G.R.N. T'Sjoen, Jos Versteegen, Eric U.S. Visser, mw. dr. Marianne
Vogel, dr. D.J. de Vries, mw. dr. Marleen de Vries, dr. J.H. Waszink, mw. dr. J.R.
van der Wiel, Ivo de Wijs, mw. dr. Annemarieke Willemsen.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de heer Welsink. Hij
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vraagt wanneer de Frans Kellendonk-prijs 2002 wordt uitgereikt. De voorzitter
antwoordt dat het bestuur van de Stichting Frans Kellendonk Fonds, die de prijs
financiert, gevraagd heeft of deze begin 2003 in Nijmegen kan worden uitgereikt in
combinatie met de Frans Kellendonk-lezing. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan.
Over de voordracht van de desbetreffende Commissie zal het bestuur in zijn
vergadering van 23 september 2002 een besluit nemen. De voorzitter zal de
suggestie van de heer Welsink om de tekst van de Kellendonk-lezing ook naar de
leden van de Maatschappij te sturen overbrengen aan de Stichting Frans Kellendonk
Fonds. Mevrouw Van den Dool toont zich teleurgesteld dat het Jaarboek ook ditmaal
niet vóór de jaarvergadering is verschenen. De voorzitter antwoordt dat hij geen
inzicht heeft in het door de Commissie voor de publicaties gevolgde tijdschema. Hij
zegt toe het punt onder de aandacht van de Commissie te zullen brengen.
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 middaglezingen zijn gewijd aan de schrijver
F.B. Hotz, in het bijzonder aan de correspondentie met zijn oom H.W. Kunst. Dr.
H.E. Schütte spreekt onder de titel ‘Terug naar de schrijverij’ over de persoon van
F.B. Hotz. Aleid Truijens spreekt onder de titel ‘ ‘Beste oom Her’ - De geboorte van
een schrijverschap’, over de brieveneditie die zij, samen met dr. Schütte, heeft
voorbereid en die binnenkort bij de Arbeiderspers zal verschijnen. De teksten van
de lezingen zijn opgenomen in dit Jaarboek. Vervolgens wordt de Rijklof Michaël
van Goens-prijs 2002, toegekend door de Commissie van opdrachten op het gebied
van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, door de voorzitter van de
Commissie, dr. Lia van Gemert, uitgereikt aan Arno van der Valk voor zijn drie
artikelen over Willem Frederik Hermans. Na een korte pauze worden vervolgens
de beide door de Maatschappij toegekende prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B.
en C.W. van der Hoogt-prijs aan Josse de Pauw op grond van zijn boek Werk en
vervolgens de Henriette Roland Holst-prijs aan Evelien Gans voor haar boek De
kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse
sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland. De dankwoorden van
de laureaten zijn in dit Jaarboek opgenomen. De plechtigheid wordt besloten met
een zoals gewoonlijk druk bezochte en geanimeerde receptie.
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2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 2001-2002
Aan het eind van het maatschappelijk jaar bedroeg het aantal leden ruim 1480. Door
overlijden ontvielen de Maatschappij dit jaar II leden. Hun namen zullen door de
voorzitter aan het begin van de jaarvergadering worden genoemd en in het verslag
van de vergadering worden opgenomen.
In 2001 zijn 85 leden gekozen. Hun namen zijn: Rob Belemans, Abdelkader
Benali, 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, dr. Marie-Ange Delen, mw.
M.T.G.E. van Delft, mw. M.A.A.A.J. van Dorst, Arjen Duinker, dr. P.J. van de Eijk,
M. Entrop, dr. Roelof van Gelder, dr. mr. G. van Gemert, dr. Judit Gera, J. van Gool,
dr. N.D.B. Habermehl, Kees 't Hart, mw. Maria Heiden, dr. P. Hemminga, dr. Tette
Hofstra, m.w. C. Hogetoorn, C.P.A. Holierhoek, dr. August den Hollander, dr. Johan
van Iseghem, dr. Han Israëls, dr. Els M. Jacobs, dr. Annelies de Jeu, dr. J. Joor,
Jos Joosten, Chantal Keijsper, mw. dr. A.W.G. Kingma-Eijgendaal, Martha Kist,
Renée Kistemaker, dr. Geert Koefoed, dr. Gustav Korlén, mw. dr. J.E. Korteweg,
Henk J. Kraima, dr. P. Th. van de Laar, Richard van Leeuwen, dr. Gotthard Lerchner,
dr. A.J. Lever, Robert Long, dr. Erwin Mantingh, dr. P. Meel, Erik Menkveld, Anthony
Mertens, mw. dr. I. Michajlova, Els Moor, mw. G.M. Nefkens, Peter Nijmeijer, Joost
G.N. Nijsen, mw. dr. W.R.D. van Oosstrum, Kess Ouwens, Hilde Pach, mw. dr. H.H.
Pijzel-Dommisse, A.G.M. Th. Pikkemaat, Annette Portegies, mw. J.M.L.C. van der
Putte, dr. Ronald van Raak, mw. dr. C. Reinders Folmer-van Prooijen, dr. J.H. de
Roder, Margreet Ruardi, dr. Hugo Ryckeboer, A.R. Schröder, dr. Hubert Slings,
Marie Christine van der Sman, Hedwig Speliers, dr. J. Spoelder, dr. J.C. Steyn, dr.
Willemijn L. Stokvis, dr. R.E.V. Stuip, mw. dr. Reinhild Vandekerckhove, dr. H. van't
veld, Heidi de Villiers, Jos van Waterschoot, Marja Wiebes-van Oort.
Het bestuur heeft het afgelopen maatschappelijk jaar 22 leden benoemd. Hun
namen zijn: dr. H. Th. Bussemaker, dr. J.A.W. Buurlage, dr. J. van Campen, J.H.M.
Duijx, dr. M.M.G. Fase, Rob Hartmans, Ch. R. ten Kate, mw. dr. G.M.M. Kuipers,
Guus Luijters, Erwin Mortier, dr. E.H. Pool,
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mr. J.E. van der Putten, F.A. van de Roer, mw. dr. A.W. Scheepers, dr. F.H. Schmidt,
J.F. Scholten, dr. H. Stapelkamp, dr. J.W. Stutje, S. Surdèl, Saskia C.J. de Vries,
dr. A.J. Welschen, dr. R.G.C. van der Zalm.
De volgende kandidaten hebben om vershillende redenen hun benoeming niet
aanvaard: Arjen Duinker, mw. dr. H.H. Pijzel-Dommisse, mw. dr. A.W. Scheepers,
dr. F.H. Schmidt, dr. H. Stapelkamp.
Van de volgende leden is het lidmaatschap op hun verzoek beëindigd: mw. H.
van Beuningen-Blum, dr. A.W.A. Boschloo, dr. G. van Eemeren, dr. F.D.G. de Glas,
dr. M.J.M. de Haan, W. Hottentot, dr. R. ten Kate, dr. S.R.E. Klein, dr. J.J. de Levita,
Nicolaas Matsier, dr. P. Stuart, dr. P.J. van Swigchem, mw. dr. C.P.H.M. Tilmans,
dr. J. de Waardt, mw. dr. I. van de Wijer
Op grond van artikel 16.2 van de Wet is van het lidmaatschap vervallen verklaard:
dr. H. Ph. Vogel.
Het bestuur heeft dr. I. van der Poel voorgedragen als lid van het bestuur van de
Stichting P.C. Hooft Prijs, dit ter vervulling van de vacature ontstaan door het
reglementair aftreden van dr. W. Otterspeer.
Op 14 december 2001 hield Wendy Doniger, hoogleraar in de
godsdienstgeschiedenis aan de Universiteit van Chicago, de dertigste
Huizinga-lezing, getiteld Homo Ludens and Gallows Humor about the Holocaust
and Terrorism. De Huizinga-lezingen worden georganiseerd door de Faculteit der
Leterren van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij. De
lezing is gepubliceerd door uitgeverij Bert Bakker te Amsterdam en was de avond
van de lezing al beschikbaar.

3. Verslag der werkzaamheden van de Noordelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2001-2002
De Noordelijke Afdeling heeft dit zittingsjaar door omstandigheden één vergadering
gepland, tevens jaarvergadering. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de
realisatie van zijn ideeën, zij het trager dan gehoopt, zal leiden tot een bloeiend
verenigingsleven.
Op zaterdag 20 april 2002 is er een bijeenkomst in de Provinsjale Biblioteek te
Leeuwarden naar aanleiding van de fraaie tentoonstelling ‘De Oudheid in handen’.
Hier wordt een relatief klein aantal handschriften getoond die weliswaar alle zijn
geschreven in de Middelleuwen, maar die met elkaar gemmen hebben dat ze teksten
bevatten die in de Oudheid zijn omtstaan. Rond deze tentoonstelling zullen drie
sprekers optreden, elk met
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een heel eigen verhaal rondom de Oudheid. Dr. Wim Aerts vertelt iets over de
Kroniek van Morea, een bijzondere tekst in een vreemde omgeving. Albertina
Soepboer, dichteres te Groningen, lid van de Fryske Akademy, leest een eigen
keuze voor van vertaalde gedichten uit de Oudheid. Dr. Jos Hermans, samensteller
van de tentoonstelling, houdt een korte inleiding.
Maria van Daalen [Maria de Rooij], voorzitter

4. Verslag der werkzaamheden van de Zuidelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2001
Het dertiende verenigingsjaar van de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd geopend met de jaarvergadering, die plaatsvond op
zaterdag 10 maart 2001 in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Tijdens het
huishoudelijk gedeelte van de vergadering werden de jaarverslagen van de secretaris
en de penningmeester over 2000 en de begroting voor 2001 gepresenteerd. De
vergadering werd voortgezet met een voordracht van dr. Lia van Gemert, hoogleraar
historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, over het thema
Onbekend maakt onbemind: Nederlandse schrijfsters uit de zeventiende en
achttiende eeuw. Spreekster besprak de rol van vrouwen in het literair bedrijf, aan
de hand van vragen als: hoeveel vrouwen schreven er eigenlijk, waarover schreven
ze, wat waren de publicatiemogelijkheden en wat waren de criteria voor literaire
roem? Een en ander werd mede toegelicht aan de hand van uitgereikte
tekstfragmenten.
Na de jaarvergadering vonden nog drie werkvergaderingen plaats. Op 23 juni
sprak dr. Agnes Verbiest, oud-docent genderstudies aan de Universiteit Leiden,
over Genderlinguïstiek: een kritische benadering van taal en tekst. Het gaat in het
genderlinguïstisch onderzoek om het opsporen van systematische talige indicaties
van genderideeën in taal en tekst. Het uiteindelijke doel hiervan is het aanwijzen
van de (meest onbewuste en onbedoelde) gedachtesturing die taal en tekst door
hun genderlading geven, en het doorbreken van de eenzijdigheid van die
gedachtesturing. De lezing begon met een introductie van het begrip gender en een
snelle verkenning van de concrete hedendaagse invulling ervan in beeld en tekst.
Na een uiteenzetting van object, methode en doelstelling van het genderlinguistisch
onderzoek volgde een selectie van de onderzoeksresultaten.
Op 29 september vond een ‘buitenvergadering’ plaats in ‘De Knillispoort’ te Den
Bosch. Hier sprak dr. Willem Frijhoff, hoogleraar geschie-
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denis van de Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, over Het
IJkpuntenproject: een zinvolle vorm van geschiedschrijving? Tien jaar geleden startte
NWO het grote onderzoeksprogramma De Nederlandse cultuur in Europese context,
dat beoogde het eigene van de Nederlandse cultuur in verleden en heden te bepalen.
Daartoe wilde het interdisciplinair zijn, Nederland in de Europese context plaatsen
en een breed panorama van de Nederlandse samenleving bieden. Gekozen werd
voor een concentratie van de problematiek rond zogenaamde ijkpunten (1650, 1800,
1900, 1950). Behalve vele deelstudies zijn thans ook de vier synthesedelen
verschenen, waarvan het eerste door spreker is geredigeerd. Deze maakte in zijn
voordracht een eerste balans op, waarbij vragen aan de orde kwamen als: is het
mogelijk zo'n reeks werken over verschillende perioden en door auteurs van
verschillende vakgebieden vanuit één cultuurbegrip te schrijven?; is een
dwarsdoorsnede (ijkpunt) voor de historicus zinvol en hanteerbaar? en hoe
persoonlijk kan of mag zo'n synthese zijn?
Op 18 november tenslotte, sprak Marco Goud, als assistent in opleiding verbonden
aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, over de
dichter P.C. Boutens, over wie hij een proefschrift voorbereidt. Zijn voordracht was
getiteld P.C. Boutens: dichter en ziener. In de poëzie van Boutens komen zeer veel
woorden voor die met zien, zichtbaarheid en onzichtbaarheid te maken hebben, en
in veel gedichten wordt het zien gethematiseerd. Daarbij wordt echter niet zozeer
gekeken naar de zichtbare, aardse werkelijkheid, maar veeleer naar een
transcendente werkelijkheid die - voor wie er oog voor heeft - door de aardse
werkelijkheid heen schemert. Spreker lichtte een en ander toe aan de hand van
enkele gedichten die in zijn onderzoek centraal staan. Ook kwam de vraag aan de
orde in hoeverre deze thematiek gerelateerd kan worden aan Boutens' symbolistisch
getinte poëtica, waarin ‘onzegbaarheid’, ‘zwijgen’ en ‘het geheim’ een belangrijke
rol spelen, en aan de cultuurhistorische context van rond 1900.
De werkvergaderingen werden door gemiddeld veertien leden en genodigden
bijgewoond. De convocaties zijn verstuurd naar de circa 240 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
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5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar
2001
In juli 2001 werd in Dhikololo, bij Pretoria, het driejaarlijkse Zuid-Afrikaanse
neerlandistiekcongres gehouden, waar ook verschillende Zuid-Afrikaanse leden van
de Maatschappij lezingen hebben gegeven. Het thema was ‘marges’, wat onder
meer lezingen heeft opgeleverd over onderwerpen als taalverwerving en koloniale
letterkunde. Het eerste onderwerp krijgt nog altijd weinig aandacht binnen de
Zuid-Afrikaanse neerlandistiek, waar de belangstelling traditioneel uitgaat naar
Afrikaanse taal- en letterkunde en Nederlandse literatuur.
Binnen de Nederlandse literatuurstudie heeft men in het verleden in Zuid-Afrika
hoofdzakelijk interesse gehad voor moderne literatuur uit Nederland en Vlaanderen.
Dit wordt onder meer gereflecteerd in de reeks met studieuitgaven van Nederlandse
literaire prozawerken, de Lae Landereeks, die in de jaren zeventig en tachtig is
verschenen en helaas nadien niet is voortgezet. Ze boden een representatieve
selectie uit de Nederlandse literatuur van Marcellus Emants tot Maarten 't Hart.
Koloniale literatuur ontbrak daarin echter, hoewel ze binnen de Zuid-Afrikaanse
context natuurlijk een bijzondere relevantie heeft. Het was daarom verheugend dat
er tijdens het laatste neerlandistiekcongres voor het eerst volop aandacht werd
gegeven aan Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur, zowel de literatuur die in
Nederland over Zuid-Afrika is geschreven, als de inheemse Nederlandse literatuur
uit Zuid-Afrika.
Belangrijk voor de toekomstige contacten tussen het Nederlandse en het
Afrikaanse taalgebied is een lexicografisch project in Stellenbosch, waar onder
leiding van Rufus Gouws en met financiële steun uit Nederland en Zuid-Afrika
gewerkt wordt aan een Nederlands-Afrikaans/Afrikaans-Nederlands woordenboek.
Dit project is begin 2001 van start gegaan en moet binnen vijf jaar leiden tot
publicatie. Het project heeft ook een ontwikkelingsaspect, omdat de ervaring die
verzameld wordt met de samenstelling van woordenboeken voor zulke nauw
verwante talen als Afrikaans en Nederlands ook bruikbaar kan zijn voor talen uit
Afrika die aan elkaar verwant zijn.
Siegfried Huigen, Stellenbosch
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6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2001
1. Collectievorming
1.a. Gedrukte werken
In het verslagjaar zijn 2363 aanwinsten geregistreerd (1581 in 2000). Een bijzondere
aanwinst was de collectie Frisiana van dr. E.G.A. Galama.

1.b. Schenkingen
Historische Vereniging Alkmaar, Alkmaar; Gosudarstvennaja Biblioteka Kazachstana
(Staatsbibliotheek van Kazachstan), Alma Ata; Samsom Kluwer, Alphen aan den
Rijn; Firma L&B, Amsterdam; G.A.C. van der Lem, Amsterdam; Frederik van
Eeden-Genootschap, Amsterdam; P.G.E.I.J. van der Velde, Amsterdam; Lessius
Hogeschool, Departement Vertalers-Tolken, Antwerpen; Stichting Maria-Elisabeth
Belpaire, Antwerpen; P. Bormans, Antwerpen; K. van Leeuwen, Bolsward; W. Klever,
Capelle aan den IJssel; J. De Poortere, Deinze; H.F.J. Horstmanshoff, Delft; Stichting
Genootschap Gerrit Achterberg, Den Dolder; Conversion Productions, Deventer;
P.G. van Oyen, Deventer; F.L. van Vloten, Deventer; Mycena Vitilis, Doorn; De
Lange Afstand, Eefde; F. Berkelmans, Sint-Adelbertabdij, Egmond Binnen; Stichting
Literaire Manifestaties Enschede, Enschede; Yang, Gent; A. Deprez, Gent;
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Groningen; J. Gerritsen,
Groningen; Historische Vereniging Holland, Haarlem; In de Librije, Haarlem;
Boekhandel De Kler, Leiden; P.A. van Hal, Leiden; Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde, Leiden; SWG (Strand Werk Groep), Leiden; Erfgoedhuis
Zuid-Holland, Leiden; Boekhandel Kooyker, Leiden; J.L. Kern-Esbach, Leiden; P.S.
van Koningsveld, Leiden; Leidse Instrumentmakers School, Leiden; J.C.M. Damen,
Leiden; M.E.H.N. Mout, Leiden; M. Stol, Leiden; G.J. Post van der Molen, Leiden;
T.L. Cook, Leiden; AioloZ Boekhandel & Antiquariaat, Leiden; J. van Groningen,
Leiderdorp; T. Oversteegen, Maastricht; Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap, Maastricht; Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen,
Middelburg; Bibliotheek Katholieke Universiteit Nijmegen; Narodni Knihovna Ceske
Republiky (Nationale Bibliotheek van de Republiek Tsjechië), Praag; M.J.M. de
Haan, Roelofarendsveen; Gemeentebibliotheek Rotterdam; S. Nijstad,'s-Gravenhage;
L. van Solkema,'s-Gravenhage; P.W.J.L. Gerretsen, 's-Gravenhage; Stanislaw
Predota, Wydzial Filo-
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giczny, Katedra Filologii Niderlandzkiej, Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw; M.
François, Vaucresson; Stadsbibliotheek, Woerden; De Nederlandse Vereeniging
voor Druk- en Boekkunst, Zoeterwoude; C.A.J. Thomassen, Zoeterwoude; De
Uitvreter, Zoeterwoude.

1.c. Handschriften
Ltk 2251: ‘Verzameling van verzen, door H.J. van Dort te Rotterdam, 15 april 1849’.
Gedichten vermoedelijk deels van de hand van Van Dort, deels van ‘N.W.’ en ‘G.
Timme’. - Papier, 130:80 mm., moderne fol. 1-61. Donkerbruine leren band.
Ltk 2252: Transcripties van Nederlandse en Franse teksten, meest bellettrie,
verzameld onder de titel ‘Charivari’. Den Haag, ca. 1842-1847. - Papier, 155:100
mm., contemporaine pag. 1-172. Halfleren band.
Ltk 2253: Lijsten met verantwoording van tekstwijzigingen door A. Feilzer en P.
van Zonneveld aangebracht in hun zevendelige editie van Godfried Bomans' Werken
(Amsterdam 1996-1999). - Gedeponeerd door de editeurs.
Ltk 2254: Archief van dr. Hans Reeser, vooral betreffende (zijn publicaties over)
de auteurs mw. A.L.G. Bosboom Toussaint en H. Chr. Andersen. Bevat originele
stukken afkomstig uit de familie Bosboom. - In 1994 geschonken uit de nalatenschap
door mw. Do Reeser, Overveen.
Ltk 2255: Diverse stukken (meest gedichten, enkele prozateksten en personalia)
van en over E.A. Borger (1784-1820). Verzameld door J.T Bodel Nijenhuis (van wie
ook bibliografische aantekeningen en correspondentie) en gebruikt bij het
samenstellen van de Dichterlijke nalatenschap van E.A. Borger, in 1836 verschenen
bij Luchtmans te Leiden en Van Paddenburg te Utrecht (2de verm. dr. 1837). Gedrukte en handgeschreven stukken in diverse formaten. Kartonnen band beplakt
met marmerpapier. - Geschonken door mw. A.H.B. Timmerman-Kloppenburg,
Eastermar.
Ltk 2256: Geschriften van mw. H.A. De Vreese-Kroon, sommige getekend met
het pseudoniem ‘Tintan’, uit de jaren 1917-1983. De autografen bestaan uit: 1-53,
55. Gedichten genummerd 1-10471 (cahier 54 met gedichten 10239-10355
ontbreekt). Aanvankelijk verdeeld in ‘dichtingen’, spreuken, ‘zeggingen’ (= ‘kort
poëtisch proza’, 12) en vertalingen; vanaf 668 veel kwatrijnen (14-), vanaf 20 vooral
meest ‘rondijnen’ (aabba). - 56-59. Selectie uit gedichten 1-548, voorzien van
illustraties. - 60-70. Overige stukken. - Notitieboekjes, cahiers en ringbandjes in
diverse formaten. - In 1983 geschonken door de auteur.
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Ltk 2257: Kladboek met enkele gedichten en aantekeningen, vermoedelijk van de
hand van G.W. Bosvelt. Utrecht?, vierde kwart 18de eeuw. - Papier, 197:157 mm.
Beschreven bladen met fol. 1-10, *1-17 (van achter naar voren). Tekst deels in inkt,
deels in potlood. Rode halfleren band.
Ltk 2258: Papieren van dr. J.W. Meijer, meest vertalingen uit het Latijn van werken
van Tacitus. Drukkerskopij t.b.v. van de volgende door H.D. Tjeenk Willink verzorgde
uitgaven: Kronieken, Ab excessu divi Augusti (1ste dr. Haarlem 1955), Historiën
(1ste dr. Haarlem 1958), Opera minora: Dialoog over de welsprekendheid; Het leven
van Julius Agricola; Germania (1ste dr. Haarlem 1961). - 12 mappen met losse
bladen, eenzijdig beschreven. - Ca. 1990 overgedragen aan de
Universiteitsbibliotheek.

2. Gebruik van de collecties
2.a. Gedrukte werken
Het aantal uitleningen, zowel voor gebruik binnen de bibliotheek als daarbuiten,
bedroeg ca. 26.000 (24.000 in 2001). Het betrof monografieën, tijdschriften en delen
van reeksen.

2.b. Handschriften
Gereproduceerde handschriften: 48 (53 in 2000).
Uitgeleende handschriften: 7.
Ltk Beets 68 I, ‘Het kabinet van Robert Fruin’, 20 december 2002 - 11 maart 2002,
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden.
Ltk 2197, ‘De Hollanders thuis. Het Nederlands interieur in beeld, 1600-1900’,
Gemeentemuseum, Den Haag.
Ltk 235, ‘Hel en hemel. De Middeleeuwen van het Noorden’, Groninger Museum,
Groningen.
Verfilmingproject Metamorfoze, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: Ltk 1515 V
(Tideman).
In het restauratieatelier van de Universiteitsbibliotheek werden kleine reparaties
verricht aan de volgende handschriften:
Ltk 205, 1964, 2160, 2167, 2171 en 2251.

7. Het beheer der gelden
Zie Bijlage I, p. 257.
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8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 2001-2002
De Commissie had in het verslagjaar de volgende samenstelling: mw. dr. B.M.A.
de Vries (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. 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, dr. J.P. Sigmond en dr. E.J. Sluijter.
De Commissie kwam over de verslagperiode vijfmaal bijeen. De volgende
voordrachten werden gehouden:
24 oktober 2001: dr. I. Schöffer, Annie Romein en Maria van Reigersbergh.
25 november 2001: dr. J.C.H. Blom, Historisch onderzoek op het snijvlak van
wetenschap en politiek: het geval Srebrenica.
23 januari 2002: dr. J.A.F. de Jongste, De laatste jaren van stadhouder Willem III:
het lokale perspectief.
28 februari 2002: dr. J. Th. Lindblad, Het belang van indonesianasi in de
economische geschiedenis van Indonesië.
28 maart 2002: dr. J.R. Bruijn, De vijf admiraliteiten van de Republiek: anomalie of
bruikbaar?
Daarnaast zijn verschillende korte mededelingen gedaan.

9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 2001 - 2002
De Commissie kwam in de verslagperiode vijfmaal bijeen. Tijdens de bijeenkomsten
werden de volgende wetenschappelijke mededelingen gedaan: 19 september 2001:
dr. J.A. van Leuvensteijn, Woede en waanzin in Vondels Jeptha; en dr. A.A.M.
Besamusca, Humor in de Malegijs.
21 november 2001: dr. J.P.A. Stroop, Waardoor het Poldernederlands onstuitbaar
is.
23 januari 2002: dr. A. Th. Bouwman, J.W. Muller en de tekstkritiek en teksteditie
van Middelnederlandse teksten; en dr. H. Heestermans, Neoklassieke bestanddelen,
geïllustreerd aan de hand van neo-, bio-, cyber- en reli-.
20 maart 2002: dr. W. Waterschoot, Jonker Jan van der Noot en Dirck Volckertsz.
Coornhert, en dr. K.H. van Dalen-Oskam, Het NIWI (Nederlands Instituut voor
Wetenschappelijke Informatiediensten) en de Neerlandistiek.
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22 mei 2002: dr. H. Slings, Literatuurgeschiedenis.nl; en dr. G. Zieleman, Over
‘Moderne Devotie’.
Vast punt op de agenda is inmiddels het project Bio- en bibliografisch lexicon van
de neerlandistiek, een digitaal lexicon waarvan de Commissie de redactie vormt
(kernredactie: W. van Anrooij, K. van Dalen-Oskam en J. Noordegraaf) en waarvan
de resultaten zullen worden ondergebracht op de site van de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren (DBNL; http://www.dbnl.nl/). Er is een groslijst opgesteld
van namen van (reeds overleden) geleerden die voor een lemma in aanmerking
komen en verder zijn de lemmastructuur en de richtlijnen vastgesteld. Ieder lemma,
dat gemiddeld duizend woorden gaat tellen, zal vergezeld gaan van een portret. Uit
de groslijst zijn ruim honderd namen geselecteerd die onlangs zijn ‘uitgezet’ onder
Nederlandse en Vlaamse vakgenoten. Het Lexicon is gericht op een brede doelgroep;
door het aanbieden van gestandaardiseerde informatie (biografica, wetenschappelijke
ontwikkeling, invloeden, bibliografische verwijzingen) wil het uitgroeien tot een
vraagbaak op het terrein van de geschiedenis van de neerlandistiek, die (mede)
een rol speelt in onderzoek en onderwijs. Het voorlopige doel van de Commissie is
om eind 2004 honderd lemma's gepubliceerd te hebben.
De Commissie was in de verslagperiode als volgt samengesteld: dr. W. van Anrooij
(voorzitter), dr. K.H. van Dalen-Oskam (secretaris), dr. A.A.M. Besamusca, dr. A.
Th. Bouwman, dr. G.R.W. Dibbets, dr. H. Heestermans, dr. J.A. van Leuvensteijn,
dr. J. Noordegraaf, dr. O. Praamstra, dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr.
J.P.A. Stroop, dr. M.J. van der Wal, dr. W. Waterschoot.

10. Verslag van de Werkgroep zeventiende eeuw over het jaar 2001
De Werkgroep zeventiende eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2001 was het
bestuur als volgt samengesteld: K. Porteman (voorzitter; vanaf september 2001: M.
Prak), J. Jansen (penningmeester), G. Vanpaemel (lid), 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 31 augustus organiseerde de Werkgroep een eendaags con-
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gres over ‘Taal, eer en ethiek’. Ongeveer zeventig deelnemers uit binnen- en
buitenland werden ontvangen door de Universiteit van Leuven. De dag werd ingeleid
door K. Porteman. In de middag werden workshops verzorgd rond het begrip ‘taal
en eer en ethiek’ in de Nederlandse cultuur en kunst van de zeventiende eeuw. Het
congres werd afgesloten met een centrale lezing.
Het congres werd georganiseerd door T. van Houdt en M. van Vaeck, en, namens
de Werkgroep, J. Spaans en H. Leeflang. 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. Van dit tijdschrift verscheen
in 2001 een extra themanummer met als onderwerp woord-beeldrelaties.
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 31 augustus, in aansluiting op
de laatste sessie van het congres. Twee toekomstige congressen werden onder de
loep genomen. In 2002 zal een tweedaags congres gewijd zijn aan het thema ‘De
toekomst van de Zeventiende Eeuw’ (organisatie Werkgroep zeventiende eeuw en
Rijksmuseum, vrijdag 30 augustus). In 2003 wordt in samenwerking met de Fryske
Academie een congres rond de Friese zeventiende-eeuwse cultuur georganiseerd.
Dit jaar is op de jaarvergadering voor het eerst de jaarlijkse scriptieprijs voor
bijzondere afstudeerscripties op het gebied van de cultuur van de zeventiende eeuw
uitgereikt. Deze ging naar E. Romein voor zijn scriptie Knollen en citroenen op de
Leidse kunstmarkt. Over het St.-Lucasgilde, de fijnschilder-stijl & een traktaat van
Philips Angel (onder begeleiding van H.W. Blom (Erasmus Universiteit Rotterdam)
en E.J. Sluijter (Universiteit Leiden)). De winnende scriptie zal, omgewerkt tot artikel,
gepubliceerd worden in het najaarsnummer van De zeventiende eeuw. Een eervolle
vermelding kreeg de scriptie van T. Weststeijn, Samuel van Hoogstratens ‘Inleyding
tot de Hooge Schoole der Schilderkonst’ en de theoretische status van het afbeelden
van de zichtbare wereld (onder begeleiding van E. van de Wetering (Universiteit
van Amsterdam)).
Els Stronks (secretaris)
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11. Verslag van de Werkgroep achttiende eeuw over het jaar 2001
- 2002
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 2002) heeft de Werkgroep 266 leden. Het bestuur wordt
gevormd door Ernestine van der Wall (voorzitter), Harald Deceulaer, Joris van
Eijnatten (penningmeester), Anna de Haas, Angelie Sens en Tom Verschaffel
(secretaris). Op de algemene ledenvergadering van 23 november 2001 werden
enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur bekrachtigd: René Bosch
en Stephan Klein zijn uit het bestuur teruggetreden, Anna de Haas is toegetreden.
Het bestuur vergaderde op 24 april en 26 september 2001 en op 21 februari 2002
(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 2001 van de Werkgroep werd op 23 november in het
Franciscushuis in Den Bosch gehouden. Het was gewijd aan Schrijvende vrouwen
in de achttiende eeuw. Het programma werd samengesteld door Ernestine van der
Wall, die ook het symposium voorzat. Lezingen werden gehouden door Claudette
Baar, Suzan van Dijk, Annelies de Jeu, Wijnand Mijnhardt, Paul Pelckmans en
Simon Vuyk. Een vijftigtal leden woonde het symposium bij.
Van het tijdschrift De achttiende eeuw verscheen het eerste nummer van de
jaargang 2001. Het bevat artikelen van Danny Beckers over Pieter Nieuwland
(1764-1794), natuurfilosoof, wiskundige en dichter, Thomas von der Dunk over
Jacob Otten Husly ‘en andere Nederlanders in Bentheim en Burgsteinfurt op het
laatst van de achttiende eeuw’, Matthijs van Otegem over de receptie van Descartes
in Italië in de periode 1700-1720, en Jan Schillings, over de Bibliothèque germanique
en het Journal littéraire d'Allemagne; Harald Deceulaer leverde een verslag van het
congres van 2000 van de NEASECS (North East American Society for Eighteenth
Cen-
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tury Studies). Het tweede nummer van de jaargang, dat de neerslag vormt van het
symposium Zelfmoord in de achttiende eeuw, dat de Werkgroep in 2000 heeft
georganiseerd, verschijnt in de loop van het voorjaar 2002. 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 2001 en maart 2002), waarin informatie over de werking van de
Werkgroep zelf is opgenomen, als ook signalementen van nieuwe publicaties en
tentoonstellingen, en aankondigingen en calls for papers van congressen in binnenen buitenland.
Tom Verschaffel, secretaris

12. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar
2001
Na de talrijke activiteiten in 2000 rond de manifestatie Vaarwel negentiende eeuw
was 2001 voor de Werkgroep negentiende eeuw weer een bijzonder jaar, omdat
de Werkgroep vijfentwintig jaar bestond. Het jaarlijkse symposium was op 24
november 2001 gewijd aan feestelijke herdenkingen in de negentiende eeuw en
droeg de titel ‘Jubelfeest der jubilea’.
Het symposium in het Wereldmuseum in Rotterdam werd bezocht door 47 leden
en belangstellenden. Sprekers waren dr. Marnix Beyen, historicus aan de Katholieke
Universiteit Leuven, drs. Jeroen van Gessel, aio muziekwetenschappen bij de
Universiteit van Utrecht, dr. Marlite Halbertsma, hoogleraar historische aspecten
van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, dr. Annemieke
Hoogenboom, kunsthistorica aan de Universiteit Utrecht en drs. Margot de Smaele,
historica aan de Rijksuniversiteit Gent. Het slotwoord werd uitgesproken door dr.
Marita Mathijsen, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam, die een overzicht gaf van ontstaan en ontwikkeling van de
Werkgroep sinds 1976.
De Werkgroep negentiende eeuw had op 31 december 2001 490 leden.
Het bestuur bestond uit dr. Gita Deneckere, dr. Marlite Halbertsma (secretaris),
dr. Ton van Kalmthout, dr. Paul van de Laar (penningmeester), dr. Joep Leerssen
(voorzitter), dr. Marita Mathijsen en dr. Jo Tollebeek.
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Van het tijdschrift De negentiende eeuw verschenen vier afleveringen, waarvan het
eerste de voordrachten bevatte van het symposium in 2000 en het derde nummer
een themanummer was, gewijd aan de ‘medische’ kleine geloven rond 1900.
De redactie bestond bij het verschijnen van het eerste nummer in 2001 uit Ton
van Kalmthout (secretaris), Chantal Keijsper, Peter van Rooden, Lieske Tibbe, Henk
te Velde en Boudien de Vries. Bij het verschijnen van het vierde nummer had Peter
van Rooden de redactie verlaten; nieuwe redactieleden zijn Eveline
Koolhaas-Grosfeld en Remieg Aerts.
Marlite Halbertsma

13. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
over het jaar 2001
Het bestuur van de Werkgroep, dat tevens de redactie vormt van het tijdschrift
Indische Letteren, bestond uit: Reggie Baay, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen,
Peter van Zonneveld (voorzitter) en Adriënne Zuiderweg. Het totaal aantal leden
van de Werkgroep bedroeg op 31 december 2001: 734.
Op vrijdag 2 februari 2001 vond in Leiden een lezingenmiddag plaats.
Maria-Theresia Leuker gaf een analyse van De tienduizend dingen van Maria
Dermoût. Kester Freriks sprak over het schrijven van zijn kort daarvoor uitgekomen
biografie van deze schrijfster. Joop van den Berg besprak tot slot de betekenis van
de schrijver/criticus Henri Borel voor de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Op zaterdag 23 juni 2001 vierde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde zijn honderdvijftigjarig bestaan. De Werkgroep leverde aan de
feestelijkheden een bijdrage. In samenwerking met het KITLV verzorgde de Werkgroep
op die dag een vijftal causerieën onder de titel: Om de vijftig jaar. Hierin stonden
het Instituut en de Indische letteren centraal.
Olf Praamstra richtte zich op het jaar 1851, het jaar van de oprichting van het
KITLV. Reggie Baay sprak over het KITLV en de Indische letteren in het jaar 1901.
Bert Paasman deed hetzelfde met betrekking tot het jaar 1951. Gerard
Termorshuizen sprak over de betekenis van het KITLV en de Indische letteren in het
jubileumjaar: 2001. Peter van Zonneveld tenslotte liet zijn licht schijnen over de
toekomst van zowel het instituut als de Indische literatuur in zijn causerie waarin hij
zich richtte op het jaar 2051.
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Vrijdag 14 september 2001 organiseerde de Werkgroep weer een lezingenmiddag.
Een lezingenmiddag die geheel was gewijd aan een drietal ‘Indische’ schrijfsters.
Stéphanie Loriaux sprak over Mina Krüseman, die zij vergeleek met George Sand.
Inge Dümpel belichtte het leven en werk van Elvire Spier. Vilan van de Loo tenslotte
sprak over het leven en werk van de romancière Melati van Java.
Op zondag 11 november 2001 vond te Bronbeek weer het jaarlijkse symposium
van de Werkgroep plaats. Ditmaal was het thema: Koloniale letteren en de koloniale
pers. Een thema dat was gekozen ter gelegenheid van de verschijning van
Journalisten en heethoofden van Gerard Termorshuizen. Ook dit jaar was er weer
sprake van een grote belangstelling; het symposium werd door ruim
tweehonderdvijftig belangstellenden bijgewoond. Adriënne Zuiderweg opende het
symposium met een uiteenzetting over de Bataviase courante novelles. Olf Praamstra
toonde ons Conrad Busken Huet als redacteur van de Java-Bode en het Algemeen
Dagblad van Nederlandsch Indië. Hans Teeuw sprak over Pramoedya Ananta Toers
dubbele schepping: Tirto Adhi Soerjo en Minke. Gerard Termorshuizen belichtte
(een deel van) zijn boek Journalisten en heethoofden. Rudy Kousbroek toonde ons
aan de hand van de koloniale pers het dagelijks leven in Frans-Indochina. Harry
Poeze besprak Patjar Merah, de Indonesische Rode Pimpernel. Vilan van de Loo
toonde ons het leven en werk van een journaliste in Indië: Beata van
Helsdingen-Schoevers. Kees Snoek sprak over de Indische literatuurkritiek in de
periode 1931-1940. Marjolein van Asdonck tenslotte richtte de aandacht op de
vergeten columns van Tjalie Robinson in De Nieuwe Courant (1949).
Van het kwartaaltijdschrift Indische Letteren verschenen in 2001 vier afleveringen.

14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van
de geschiedenis van de nederlandse letterkunde over het jaar 2001
- 2002
De Commissie vergaderde tweemaal, eenmaal in september 2001 en eenmaal in
april 2002.
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, dr. H. van Dijk, S.A.J.
van Faassen, dr. J.D.F. van Halsema, dr. A.J.A.M. Hanou, dr. R.J. Resoort, mw.
dr. J.R. van der Wiel.
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In het jaar 2001-2002 heeft de Commissie de volgende opdrachten verleend:
Mw. L. Hunter: Wetenschappelijke editie van de briefwisseling tussen Adriaan
Roland Holst en Jan Engelman van 1930 tot 1940.
Dr. G.T.A. de Jager: Bestudering van het werk van Kees Ouwens ter
voorbereiding van een publicatie.
Mw. I. Leemans: Het verwerven van illustraties bij de uitgave van Het woord
is aan de onderkant. Tegendraadse opvattingen in Nederlandse pornografische
romans 1670-1700.
Mw. V. van de Loo: Biografie over Beata van Helsdingen-Schoevers
(1886-1920).
Mw. N.H.H. Veldhorst: Het vervaardigen van een bijdrage over de liederen in
Simson.
Mw. dr. A.J. Veltman-van den Bos en dr. J. de Vet: Wetenschappelijke uitgave
van de Vriendenrol van Petronella Moens (1762-1843) en Adriana van
Overstraten (1756-1828).

In 2001-2002 zijn de volgende literatuur-historische opdrachten voltooid:
Th. Broers: Teksteditie van Ogier van Denemarken.
Dr. G.T.A. de Jager: Bestudering van het werk van Kees Ouwens ter
voorbereiding van een publicatie.
Mw. dr. J. van Polanen Petel-de Kruif: Editie van de afleveringen 196-240 van
De Hollandsche Spectator.
P. Dijstelberge: Drie cd-roms over hofdichten (Amorica edities, nr. 7, 8 en 9).

15. Verslag van de Werkgroep biografie over het jaar 2001
Na de vele wisselingen in de samenstelling van het bestuur en de redactie in 2000
was het afgelopen jaar op dit punt rustiger. Aan het begin van 2001 trad Solange
Leibovici uit het bestuur. Zij heeft zich ruim vier jaar verdienstelijk gemaakt bij de
organisatie van de symposia van de Werkgroep. In haar plaats kwam Alexandra
Paffen, die zich zal wijden aan de publiciteit, in het bijzonder ten aanzien van de
symposia. Thomas Vaessens verliet de redactie van het Biografie Bulletin, evenals
Joke Linders, die zich geheel wenste te wijden aan het voorzitterschap van de
Werkgroep.
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Ter vervulling van de opengevallen plaatsen dienden Stine Jensen en Mariëlle
Polman zich aan.
Het voorjaarssymposium viel afgelopen jaar vroeg, op 26 januari 2001. De
bijeenkomst vond als gewoonlijk plaats in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
en was gewijd aan ‘De biograaf en zijn visuele bronnen’. Voor de pauze leidde Hans
Schoots het thema in met een voordracht getiteld ‘In den beginne was het beeld’.
Hij illustreerde zijn betoog met een fragment uit een t.v.-programma waarin Frédéric
Bastet, de biograaf van Louis Couperus, voor het eerst bewegende beelden van
zijn held aanschouwde en gefascineerd becommentarieerde. Ook de kortere
referaten na de pauze werden door lichtbeelden begeleid. Jelle Gaemers sprak over
het beeld van Willem Drees in de karikatuur, Hein Groen over portretten van Virginia
Woolf. Frank Okker verhaalde van zijn zoektocht naar beeldmateriaal voor de
biografie van Willem Walraven en Eveline Koolhaas toonde prachtige tekeningen
uit het dagboek van Jacob de Vos (begin 19de eeuw).
Op 26 oktober 2001 stond het tweeëntwintigste symposium in het teken
‘Keerpunten in een mensenleven’. Uitgangspunt vormde een artikel van Jan Fontijn
in het tweede nummer van het Biografie Bulletin over radicale bekeringen en andere
‘plotselinge inzichten’ die een totale ommekeer betekenen in iemands leven. In dit
stuk maande Fontijn biografen tot een kritische houding ten opzichte van dergelijke
bekeringsverhalen. Op het symposium gaf hij een nadere toelichting, waarna
Elisabeth van Blankenstein, Jeroen Koch en Henk van Gelder reageerden vanuit
hun biografische ervaringen. Het debat tussen de sprekers en de discussie met de
zaal werd vaardig geleid door Monica Soeting.
Van het Biografie Bulletin verschenen drie nummers, zij het niet van dezelfde
jaargang. In het begin van het jaar verscheen het vertraagde derde nummer van
2000, met de tekst van twee lezingen van het twintigste symposium (‘De Hollandse
binnenkamer’) en verder onder meer besprekingen van de biografieën van Menno
ter Braak en Paul Rodenko. De elfde jaargang (2001) opende met twee thema's in
één nummer: visuele bronnen (drie inleidingen van het gelijknamige symposium)
en ‘De biografie: kernvragen’ (naar aanleiding van de levensbeschrijvingen van
Rodenko en Maria Dermoût). Het tweede nummer bevatte genoemd
‘keerpunten’-artikel van Fontijn en een interview met Marjan Schwegman, die
verklaarde waarom zij haar werk aan de biografie van Marga Klompé staakte. Verder
werd aandacht besteed aan subsidiëring van biografieën en recent versche-
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nen boeken over koningin Wilhelmina en Abraham Lincoln. De publicatie van het
derde nummer werd uitgesteld tot begin 2002.

16. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische
Vereniging over het jaar 2001-2002
De ledenvergadering op 9 juni 2001 vond plaats in het Legermuseum in Delft.
Voorafgaand aan de vergadering was er een rondleiding door Louis Sloos in de
bibliotheek van het museum en een bezichtiging van de restauratieateliers. Na de
vergadering was er een dialezing door Alexander Polman over Willem Staring en
gelegenheid tot bezichtiging van een tentoonstelling over diens tekeningen. Die dag
werd ook het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 8 (2001) gepresenteerd.
De redactie bestond uit H. van Goinga (hoofdredacteur), I. Leemans
(redactiesecretaris), H. Dongelmans-Mac Lean (tekstredacteur), Chr. Coppens, M.
van Delft, N. van Dijk, K. Ghonem-Woets, W. Heijting, K. van der Hoek, A.
Langendoen en A. van der Weel. I. Leemans, M. van Delft, N. van Dijk en H.
Dongelmans verlieten de redactie. A. van der Weel, tussentijds lid geworden van
de redactie, nam het hoofdredacteurschap over van H. van Goinga. A. Langendoen
is de nieuwe redactiesecretaris, K. van der Hoek de nieuwe tekstredacteur. Het
jaarboek is dit jaar voor het eerst aan de leden verzonden vanuit de Koninklijke
Bibliotheek, die voortaan ook als depot van het jaarboek zal gaan functioneren.
Op basis van het bestaande ontwerp is een nieuwe versie van de NBV-folder
gemaakt. Deze folder bevat geactualiseerde gegevens over de activiteiten van de
NBV, het adres van de nieuwe secretaris en de verhoogde contributietarieven (in
euro's) per 1 januari 2002. In februari 2002 is tevens een nieuwe NBV-website in
gebruik genomen die beheerd wordt door de Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl/nbv).
Namens de Universiteit Amsterdam kregen alle NBV-leden in januari 2002 een
brochure over de voormalige Typografische Bibliotheek van de firma Tetterode ten
geschenke.
Op 2 november 2001 organiseerde de NBV een eendaags congres in het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam over Vijftig
jaar boekenuitgeverij in Nederland (1950-2000). Als onderdeel van de
pauzeactiviteiten was er een rondleiding door het Persmuseum.
De onder auspiciën van NBV opererende werkgroepen Twintigste Eeuw, Capel
Wardenaar en Ledeboer functioneerden ook in deze periode met wisselende
intensiteit.
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Op vrijdag 5 oktober 2001 werd deel VI van de Nieuwe reeks ‘Bijdragen tot de
geschiedenis van de Nederlandse boekhandel’ in het Rijksarchief in Maastricht
gepresenteerd. Het betrof de handelseditie van het proefschrift van Nanske Wilholt
‘Voor alles artiste’. Uitgeverij Stols en het literaire leven in het Interbellum, uitgegeven
door Walburg Pers in Zutphen. De eerste exemplaren werden overhandigd aan
Margriet Zeguers (oud-eigenaresse van boekhandel ‘La Joie de Lire’ in Maastricht)
en Robert-Jan Wesly (eigenaar van boekhandel ‘De Tribune’). Daarna werd een
voordracht gehouden door Annemieke Buijs (Universiteit Maastricht) over de
Limburgse boek- en leescultuur. Voorafgaand aan deze presentatie was er
gelegenheid rondleidingen bij te wonen in de Stadsbibliotheek Maastricht en het
Rijksarchief Limburg.
Ook in de verslagperiode maart 2001-maart 2002 is het aantal leden licht gestegen.
In april 2001 waren er 600, in april 2002 stonden er 613 NBV-leden geregistreerd.
Het bestuur kwam in deze periode viermaal bijeen: 3 april 2001, 18 september 2001,
15 januari 2002, 2 april 2002. Het bestuur bestond in 2001-2002 uit:
mevr. B.M.A. de Vries (voorz.): b.m.a.devries@let.leidenuniv.nl
mevr. C.C.A.E. Keijsper (vice-voorz.): chantal.keysper@kb.nl
de heer J.L. Salman (secr.): jeroen.salman@let.uu.nl
mevr. I. Verheul (penningm.): ingeborg.verheul@kb.nl
mevr. J. van der Veer (lid): j.vanderveer@wxs.nl
de heer F.G. Holthuis (lid): fokas@compaqnet.nl
de heer A.A. den Hollander (lid): a.den.hollander@hum.uva.nl
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Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over
het jaar 2001
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
2001

2000

Contributies 2001

ƒ 76.270,96

ƒ 72.860,-

Contributies voorgaande
jaren

1.595,-

1.610,-

Subsidie ministerie OCW

107.000,-

107.000,-

Subsidie Universiteit
Leiden, incl. ƒ 5000,prijscomp. 1999 in 2000

52.000,-

57.000,-

Opbrengst eigen
publicaties

2.070,08

946,08

Rente

22.659,97

19.992,11

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

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

ƒ 261.596,01

ƒ 259.408,19

1. Bureaukosten
secretariaat en
administratie

32.706,34

25.297,16

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 bestuur

811,52

255,25

6. Reserve toekomstig
beleid

10.000,-

20.000,-

UITGAVEN
A. Kosten van beheer

8. Kosten Zuid-Afrikaanse 2.000,afdeling

2.000,-
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B.

Kosten vergaderingen

Convocaties, kosten
sprekers, promotie en
publiciteit

9.962,25

C.

Kosten jaarvergadering 10.987,08

D.

Kosten bibliotheek

2.222,58

8.760,82

1. Vergoedingen
bibliotheek

2.000,-

2.000,-

2. Taxatiekosten

298,12

-

3. Aankoop boeken en
tijdschriften

65.000,-

65.000,-

overschrijding budget

1.118,58

24.921,65

1. Drukkosten jaarboek

41.750,12

34.511,48

2. Boekverzorging

3.000,-

3.000,-

3. Porto

7.858,22

5.363,06

4. Jaarboekredactie

-

-

5. Commissie voor de
publicaties

2.500,-

2.533,-

6. Ledenlijst

3.321,99

-

7. Nieuw Letterkundig
Magazijn

23.858,69

20.082,08

8. Redactie tijdschrift

-

-

1. Vaste commissies

605,06

698,95

2. Werkgroep 19e eeuw

5.000,-

5.000,-

3. Werkgroep 17e eeuw

5.000,-

5.000,-

4. Werkgroep Indisch-Ned. 5.000,letterk.

7.500,-

5. Werkgroep Biografie

5.000,-

2.500,-

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,-

2.204,-

Onvoorzien, diversen

814,04

794,31

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

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

ƒ 261.596,01

ƒ 260.444,34

H.

TOTAAL
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Totaal der ontvangsten

261.596,01

Totaal der uitgaven

261.596,01
------------

TEKORT/OVERSCHOT

nihil

B. Vermogensoverzicht

Saldi bij banken

1 jan. 2002

1 jan. 2001

ƒ 858.349,16

ƒ 827.372,33

Te
14.503,89
ontvangen/vooruitbetaald

20.506,48

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

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

ƒ 872.853,05

ƒ 847.878,81

Reserve voor toekomstig
beleid

85.209,05

79.280,89

Subsidie Prins Bernhard
Cultuurfonds
en VSB-fonds voor boek
Ned. Lit. en Cult.
1550/1800

-

16.000,-

Prijs voor Meesterschap

4.408,-

2.204,-

Vermogen vóór
voorzieningen

Voorzieningen

Jaarboek 2000/2001, resp. 33.000,1999/2000

33.000,-

Reserve herdenkingen

32.533,50

32.533,50

Diversen te betalen/vooruit 38.557,37
ontvangen

26.613,28

Reserve
accountantskosten

55.593,75

55.593,75

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

158.221,82

159.490,-

Van Bijlevelt-inkomsten

54.334,10

54.334,10

Reserve voor printer,
ledenlijst

3.321,99

3.514,28
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Rekening-courant fondsen 191.934,46

Vermogen na
voorzieningen

169.576,-

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

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

ƒ 215.739,01

ƒ 215.739,01
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Vermogensmutaties
Vermogen 1 januari 2001

ƒ 215.739,01

Tekort gewone rekening

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

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 215.739,01

Commissie voor
opdrachten op het
gebied van de
geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde
Saldo 1 januari 2001

ƒ 159.490,-

Subsidie 2001

50.000,-----------209.490,-

Uitgaven:
Voltooide opdrachten

ƒ 46.268,18

Kosten

5.000,-----------ƒ 51.268,18

51.268,18
------------

Saldo 1 januari 2002

ƒ 158.221,82

Specificatie Van
Bijlevelt-inkomsten
Saldo 1 januari 2001

ƒ 54.334,10

Uitkering 2001

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

Saldo 1 januari 2002

ƒ 54.334,10
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Subsidie Prins Bernhard
Cultuurfonds
en VSB-fonds voor boek
Ned. Lit. en
Cult. 1550/1800
Ontvangen totaal

ƒ 120.000,-

Uitgaven 1997

18.000,-

Uitgaven 1998

39.000,-

Uitgaven 1999

31.000,-

Uitgaven 2000

16.000,-

Uitgaven 2001

16.000,-----------ƒ 120.000,-

120.000,------------

Saldo 1 januari 2002

ƒ nihil

Prijs voor Meesterschap
Saldo 1 januari 2001

ƒ 2.204,-

Reservering

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

Saldo 1 januari 2002

ƒ 4.408,-

Reserve voor toekomstig
beleid
Saldo 1 januari 2001

ƒ 79.280,89

Besteed in 2001

4.071,84
-----------ƒ 75.209,05

Reservering

10.000,------------

Saldo 1 januari 2002

ƒ 85.209,05
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2001

ƒ 87.309,70

Rente kapitaal

8.953,27
-----------ƒ 96.262,97

Losbaar ƒ 8000,- 8,5% Ned.

8.000,-----------ƒ 104.262,97

Kosten

261,64

Gekochte boeken

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

Saldo bank 1 januari 2002 plus
rekening-courant

ƒ 104.001,33

Obligaties

68.756,-

Lopende rente

3.914,17
------------

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 176.671,50

B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2001

ƒ 10.456,32

Rente kapitaal

1.968,03

Losbaar ƒ 2000,-, 9% Ned.

2.000,------------

Transport

ƒ 14.424,35
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Transport

ƒ 14.424,35

Van der Hoogt-prijs 2001 ƒ 13.222,26
Uit Algemeen Prijzenfonds 12.222,26
-----------1.000,Kosten

86,77
-----------ƒ 1.086,77

1.086,77
------------

Saldo bank 1 januari 2001
plus rekening-courant

ƒ 13.337,58

Obligaties

20.815,77

Lopende rente

1.097,91
------------

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 35.251,26

C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2001

ƒ 13.955,72

Rente kapitaal

879,56
-----------ƒ 14.835,28

Kosten

20,38
------------

Saldo bank 1 januari 2002 plus
rekening-courant

ƒ 14.814,90

Obligaties

5.517,50

Lopende rente

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

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 20.655,32
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D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2001

ƒ 28.008,83

Rente kapitaal

12.985,96

Losbaar ƒ 4000, 9% Ned.

4.000,-----------ƒ 44.994,79

Kosten

ƒ 417,43

Toeslag Van der
Hoogt-prijs

12.222,26

Toeslag De Beaufort-prijs 4.509,28
-----------ƒ 17.148,97

17.148,97
------------

Saldo bank 1 januari 2002
plus rekening-courant

ƒ 27.845,82

Obligaties

166.614,-

Lopende rente

9.789,48
------------

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 204.249,30

E. Henriëtte de Beaufort-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2001

ƒ 10.085,29

Rente kapitaal

2.399,67
-----------ƒ 12.484,96

Kosten

88,28
------------

Transport

ƒ 12.396,68
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Transport

ƒ 12.396,68

Prijs

ƒ 5.509,28

Uit Prijzenfonds

4.509,28
-----------1.000,-

1.000,------------

Saldo bank 1 januari 2002
plus rekening-courant

ƒ 11.396,68

Obligaties

31.915,-

Lopende rente

1.973,30
------------

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 45.284,98

F. Kruyskamp-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2001

ƒ 28.283,59

Rente kapitaal

8.486,06
-----------ƒ 36.769,65

Kosten

308,26
------------

Saldo bank 1 januari 2002 plus
rekening-courant

ƒ 36.461,39

Obligaties

106.175,-

Lopende rente

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

Vermogen 1 januari 2002

ƒ 145.903,67
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Bijlage II Besturen en commissies per 1 mei 2002
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, Nelleke Noordervliet, mw.
C.H.D. van der Poel

Bestuur van de Noordelijke Afdeling
Voorzitters: Maria van Dalen
Secretaris: mw. dr. L.S. Wierda, Moddermanlaan 15, 9721 GK Groningen
Penningmeester: C.O. Jellema
Assessor: Vacature.

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

Commissie voor Zuid-Afrika
Leden: A. van Dis, dr. V.A. February, dr. A.A.P. Francken (secretaris), dr. H.L.
Wesseling
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Commissie voor geschied- en oudheidkunde
Voorzitter: mw. dr. B.M.A. de Vries
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. 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, dr. J.P. Sigmond,
dr. E.J. Sluijter

Commissie voor taal- en letterkunde
Voorzitter: dr. W. van Anrooij
Secretaris: dr. K.H. van Dalen-Oskam, Weidebloemenlaan 2, 3448 HD Woerden
Leden: dr. A.A.M. Besamusca, dr. A. Th. Bouwman, dr. G.R.W. Dibbets, dr. H.
Heestermans, dr. J.A. van Leuvensteijn, dr. J. Noordegraaf, dr. O.J. Praamstra, dr.
M.A. Schenkeveld-van der Dussen, dr. J.P.A. Stroop, dr. M.J. van der Wal, dr. W.
Waterschoot

Commissie voor schone letteren
Voorzitter: dr. R.Th. van der Paardt
Leden: dr. H. Brems, K. Freriks

Commissie voor de bibliotheek
Voorzitter: dr. J. Gerritsen
Leden: P.W.J.L. Gerretsen, dr. J.P. Gumbert, Michaël Zeeman

Commissie van advies voor de financiën
Voorzitter: mr. K.J. Cath
Leden: mr. C.H. Goekoop, mr. C. de Hart
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Commissie voor de publicaties
Voorzitter: dr. J.A.F. de Jongste
Secretaris: dr. R.J.M. van de Schoor, Afd. Nederlands K.U.N., Postbus 9103,
6500 HD Nijmegen
Leden: dr. H. Bekkering, dr. E.K. Grootes, dr. Th. M. van Leeuwen

Werkgroep zeventiende eeuw
Voorzitter: dr. M. Prak
Secretaris: dr. E. Stronks, Goethelaan 33, 3533 VP Utrecht
Penningmeester: dr. J. Jansen
Leden: H. Leeflang, dr. J. Spaans, G. Vanpaemel

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. H. Deceulaer, mw. dr. A.S. de Haas, mw. A. Sens

Werkgroep negentiende eeuw
Voorzitter: dr. Joep Leerssen
Secretaris: dr. Marlite Halbertsma, Albertstraat 15, 9724 JX Groningen
Penningmeester: dr. P. van de Laar
Leden: dr. Gita Deneckere, dr. Ton van Kalmthout, dr. Marita Mathijsen, dr. J.
Tollebeek

Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: Peter van Zonneveld
Secretaris: Reggie Baay, Verdihof 36, 2402 VC Alphen aan den Rijn
Leden: Bert Paasman, Gerard Termorshuizen, Adriënne Zuiderweg
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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, dr. H. van Dijk, S.A.J. van Faassen, dr.
J.D.F. van Halsema, dr. A.J.A.M. Hanou, dr. R.J. Resoort, mw. dr. J.R. van der Wiel

Werkgroep biografie
Voorzitter: Joke Linders
Secretaris: Jelle Gaemers, Groothertoginnelaan 262 b, 2517 EZ Den Haag
Penningmeester: Jelle Gaemers
Leden: Els Broeksma, Alexandra Paffen, Marjan Schwegman

Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Voorzitter: mw. B.M.A. de Vries
Vice-voorzitter: mw. C.C.A.E. Keijsper
Secretaris: J.L. Salman, Kerkstraat 4, 2181 JE Hillegom
Penningmeester: mw. I. Verheul
Leden: A.A. den Hollander, F.G. Holthuis, mw. J. van der Veer
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Dit Jaarboek is samengesteld onder redactie van de Commissie voor de publicaties.
Met de dagelijkse zorg voor de uitgave werd de secretaris 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 was Rob van de Schoor.
Het drukwerk werd verzorgd door drukkerij Giethoorn Ten Brink te Meppel, het
bindwerk door boekbinderij De Haan, Zwolle.
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
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
Mevrouw 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 451061306, 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
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