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‘Een stem dwars door puinstof heen’
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde aan het begin van
de jaren vijftig
Jaarrede door de voorzitter, Dr. M.E.H.N. Mout
Voorjaar 1950: oorlog en bezetting waren voorbij en de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde bloeide. Ofschoon het recente verleden nog wel degelijk
een schaduw over het heden wierp - ruim twintig leden waren wegens
onvaderlandslievend gedrag geroyeerd en die beslissing had nog in 1951
2
repercussies - zou men zelfs kunnen beweren dat zij haar vleugels wijder dan ooit
tevoren uitsloeg. Want direct na de jaarvergadering van 22 december 1945 werden
er voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een noordelijke, een
oostelijk-zuidelijke en een Belgische (ook wel genoemd Zuid-Nederlandse) afdeling.
3
Deze laatste afdeling heeft zichzelf overigens spoedig weer opgeheven. In zijn rede
tot de jaarvergadering op 20 juni 1951 sprak de in het voorjaar van 1950 gekozen
voorzitter van de Maatschappij, A. Mout: ‘De Belgische Afdeling der Maatschappij
leidt een zo rimpelloos bestaan, dat wij, haar buren, uit de heersende stilte
hoofdschuddend de conclusie trokken, dat onze zuster, zo al niet dood, dan toch
het bewustzijn verloren had. Een ziekenbezoek heeft niet tot de nodige opwekking
geleid. Of de Afdeling zal worden opgeheven, zodat de Belgische leden weer
buitenlandse leden onzer Maatschappij zullen worden, zal allereerst door haar
4
bestuur moeten worden beslist. Wij wachten nog op zijn besluit.’
Dan had het aanhalen van de banden met Zuid-Afrika meer succes. Een drijvende
kracht daarbij was Frederik Oudschans Dentz, die jarenlang als vertegenwoordiger
van de Maatschappij in Zuid-Afrika optrad. Gezien zijn correspondentie met het
bestuur nam hij deze taak bijzonder ernstig. Hij klaagde regelmatig dat de nieuwe
leden in Zuid-Afrika het bewijs van hun verkiezing (in de vorm van een
lidmaatschapsdiploma) niet of veel te laat kregen en dat hij niet op tijd vanuit
Nederland werd geïnformeerd over verkozen of door het bestuur benoemde
Zuid-Afrikaanse leden, zodat iedereen in Zuid-Afrika eerder op de hoogte was dan
hij, hetgeen schadelijk zou zijn voor zijn reputatie als enige echte - en zeer ijverige
- gevolmachtigde van het bestuur van de Maatschappij in dat land. Gelukkig zou hij
in 1954 tot erelid worden benoemd: een verdiende pleister op wonden,

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

4
hem jarenlang toegebracht door de gebrekkige postverbinding en door de wat lauw
op Dentz’ noodkreten reagerende, maar per saldo toch zeer toegewijde secretaris
5
van de Maatschappij, F.P. Huygens. Aan te veel brieven schrijven schijnt Huygens
soms wel een hekel te hebben gehad. Toen het lid W.H. Staverman almaar geen
antwoord kreeg op zijn aanbod een lezing op een der maandvergaderingen te
houden, schreef deze een weinig verbolgen aan de voorzitter Mout: ‘van andere
leden hoorde ik, dat de secretaris niet pleegt te antwoorden; wat een rare eigenschap
6
voor een secretaris is’.
De grootste zorg van het bestuur van de Maatschappij betrof de financien.
Verzoeken om structurele subsidie, ingediend bij de regering, werden niet
gehonoreerd. De oorlogsschadeverzekering van de bibliotheek kwam in 1946 met
een fikse navordering wegens de tijdens de bezetting niet geïnde premie. Vrijwillige
verhogingen van de contributie, enkele giften en legaten alsmede het besluit het
jaarboek slechts eens in de twee jaar te doen verschijnen, brachten vanaf 1950
enig soelaas. Voor de bibliotheek was steeds maar weinig geld beschikbaar. Toch
zag de bibliothecaris telkens weer kans met steun van buiten kostbare handschriften
7
aan te kopen. In 1952 was de financiële toestand echter zo nijpend geworden, dat
het lid T.H. Milo daags na de jaarvergadering het bestuur voorstelde een circulaire
aan de leden te zenden met de aanmoediging geld te storten in een fonds voor de
bibliotheek, daar er voor het volgend jaar slechts zeshonderd gulden voor
8
aanschaffingen beschikbaar zou zijn. Wanbetalers onder de leden - over 1950
moest bijvoorbeeld nog ongeveer zeshonderd gulden aan achterstallige contributies
worden geïnd - kregen de wind van voren. In de zomer van 1952 beraadden voorzitter
Mout en penningmeester C.C. Krieger zich over de formulering van het bericht
waarmee hardnekkige wanbetalers te kennen zou worden gegeven dat hun
lidmaatschap was beëindigd. Mout schreef aan Krieger: ‘De door U geconcipieerde
formule heb ik enigszins gewijzigd in verband met het feit dat eigenlijk van
vervallenverklaring van het lidmaatschap geen sprake is. Wij leiden uit het gedrag
der betrokken leden hun wilsverklaring af om het lidmaatschap te beëindigen en
9
aanvaarden deze verklaring.’
Ondanks de benarde financiële omstandigheden werd de Maatschappij ook wel
eens om geld gevraagd, en soms kon zij dan een kleinigheid geven aan een
onderneming met een waardig doel. De coördinatiecommissie voor culturele
betrekkingen met Duitsland verzocht in 1951 in een brief aan Mout om toestemming
een conferentie van lectoren Nederlands aan
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West-Duitse universiteiten onder auspiciën van de Maatschappij te doen
plaatsvinden, en vroeg tegelijkertijd om een bijdrage in de reis- en verblijfkosten
van twee Nederlandse sprekers. Die werd verstrekt, misschien mede vanwege
Mouts bijzondere belangstelling voor een herstel der culturele banden met Duitsland.
De secretaris Huygens werd in datzelfde jaar afgevaardigd naar een opvoering van
Constantijn Huygens' Trijntje Cornelisdochter door het Nationaal Toneel van België
10
in Den Haag, die eveneens door de Maatschappij financieel was gesteund. Meestal
echter kon en wilde het bestuur niet op verzoeken tot financiële steun ingaan.
Merkwaardig in dit verband is de brief van ‘Dolf Kloek, letterkundige’ te Apeldoorn,
in wie de schrijver van een enorm literair oeuvre met titels als Noortje houdt pension
(ca. 1940) en Meisje, wanneer? (1952) kan worden vermoed. Hij informeerde bij de
secretaris naar de mogelijkheid van financiële ondersteuning en vroeg om een
onderhoud ‘waarbij ik U dan gaarne mijn zeer speciale moeilijkheden zou willen
11
voorleggen’. Eveneens frappant is de brief van E. Janssen uit Rotterdam, die had
gevraagd of ook ongepubliceerd werk voor de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
in aanmerking kon komen. Op het ontkennende antwoord van de secretaris
reageerde hij met de opmerking dat aanmoedigingsprijzen als deze vooral
publicatiemogelijkheden zouden moeten verschaffen aan jonge letterkundigen die
anders niet zouden kunnen publiceren. Dat laatste was inderdaad een klemmend
probleem, dat door Mout op de jaarvergadering van 1951 als volgt werd verwoord:
‘Critiek op de cultuurpolitiek der regering zult ge uit mijn mond van deze plaats niet
horen. Integendeel, men moet erkennen, dat de regering door de instelling van
culturele attaché's, het uitloven van prijzen, de instelling van reisbeurzen e.d.
stimulerend optreedt. Ik zal dus niet spreken over de wanverhouding, die er nog
altijd tussen de zorg voor de cultuur en die van andere zaken bij onze regering
bestaat. Maar over de noodtoestand onzer cultuur zal ik niet zwijgen. Jonge dichters
kunnen niet meer debuteren. De tijdschriften leiden een kommervol bestaan. Zij
12
waren eens het tastbaarste bewijs van de levendigheid onzer beschaving.’
Het bestuur van de Maatschappij bleef zich echter inspannen voor cultuur in het
13
algemeen en letterkunde in het bijzonder. De in 1950 uitgeschreven
sonnettenprijsvraag was met 575 inzendingen een groot succes geworden. Deze
traditionele versvorm was kennelijk nog zeer geliefd in een tijd dat de Vijftigers reeds
aan hun stormloop op de in dergelijke vaste vormen gegoten Nederlandse poëzie
waren begonnen. De Maatschappij
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publiceerde zelfs een Keur uit 575 sonnetten (Zwolle 1953), geredigeerd door de
onvermoeibare Huygens, daarbij geholpen door G.I. Lieftinck en Victor E. van
Vriesland. Deze laatste, volgens mondelinge overlevering soms wel eens wat traag
als een bepaald werkje hem niet zo aanstond, schreef aan Huygens: ‘Eindelijk heb
ik de honderdduizenden, althans zo leek het mij, sonnetten geconsumeerd die je
bij me hebt achtergelaten en heb er nog een vijftal uit geselecteerd voor onze
14
groslijst.’
Mout toonde in zijn jaarrede van 1951, getiteld ‘De hedendaagse mens en de
poëzie’, begrip en waardering voor de jongste generatie dichters, die hij kenschetste
als ‘zich baanbrekende jeugd’ die ‘niet vóór alles rechtvaardig en redelijk behoeft
te zijn’. Met instemming haalde hij vervolgens de uitspraak van Simon Vinkenoog
aan: ‘Er is ook een reden tot gedichten schrijven n.l. de overtuiging, dat er niets
anders bestaat, dat de moeite waard is.’ Dat beviel Mout: ‘Als men zó de dichtkunst
beschouwt, dan zeg ik, dat men op de goede weg is. [...] Hier hebt ge het primaat
der poëzie. De muze op de eerste rij, naast de religie en naast de wijsbegeerte, als
een der hoogste aangelegenheden des geestes’. Mout was hegeliaan, vandaar die
laatste wending, met zijn nadruk op een zekere hiërarchie in de zaken van de geest.
Het besluit van zijn rede, met zijn verwijzing naar het woord van Dostojewski, ‘de
schoonheid zal de wereld verlossen’, getuigt van een idealistisch geloof in culturele
vooruitgang, kenmerkend voor het in de Europese cultuur van vóór de Eerste
Wereldoorlog gegrondveste ‘Bildungsbürgertum’ waar Mout een afstammeling van
15
was. Doch dit optimisme kon niet altijd zo onwankelbaar zijn. Het was wel degelijk
aangetast door de ervaringen opgedaan gedurende het interbellum en in het
bijzonder tijdens de bezetting. Mout was niet de enige die na 1945 cultureel verval
en verruwing signaleerde: ‘Nee, de brede kringen der maatschappij lijken voor hare
beschaving ongevoelig geworden te zijn. Dat geldt in de eerste plaats de beter
gesitueerden. Hun smaak is vergrofd, hun vuur gedoofd.’ En wat Mout nog het
allerergst vond: ze lezen geen goed boek meer. ‘Juist nu’, riep Mout ter
jaarvergadering uit, ‘nu West-Europa zich op haar eigen inhoud bezinnen moet, zijn
cultuurbesef en cultuurontwikkeling onontbeerlijk. Wat is een volk zonder kennis
16
van zichzelf, van zijn dichtkunst?’
Op de volgende jaarvergadering, in 1952, kwam hij op het thema terug in zijn
korte rede over ‘het onvatbare in de litteraire kunst’. Eerst sprak hij over de
verschillende werelden, donkere en lichte, waar de schrijver de lezer in kan
binnenleiden. Zo zei hij over Prousts A la recherche du temps
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perdu: ‘Heeft zijn hand eenmaal de Uwe omklemd, dan moet Ge mee, of Ge wilt of
niet, naar zijn land, een soort dagdroom. Niet de gebeurtenissen zelve gelden daar,
maar hare herinnering. Er is in dat vreemde land maar één licht: Het in het brein
van de schrijver naglanzend afschijnsel van wat eens werkelijke schittering is
geweest, tot eigen geheim leven gewekt en tot essentie verheven. Uw ogen moeten
aan de duisternis en dat bizarre licht wennen, maar is dat geschied dan kunt Ge,
als Ge U maar gewillig voort laat leiden, een nieuwe wereld vinden, een wijkplaats
voor het geval Ge de echte ontvluchten wilt.’ Maar wie meent dat Mout hier literatuur
als een vorm van escapisme aanbeveelt, komt bedrogen uit. Wat volgt is een
beknopte verhandeling over de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid,
afgesloten door de nederige bekentenis van de spreker dat veel onverklaard blijft:
‘Wie kan zeggen waarom het begin van Louis Couperus ‘Boeken der Kleine Zielen’,
waarin in gewone woorden wordt verteld wat voor doodgewone dingen heel gewone
mensen doen: een deur sluiten, gaan wandelen, bij elkaar op visite gaan, praten
en eten, niettemin zulk een litteraire schoonheid heeft. Waarom toch uit dit nietig
gedoe van middelmatige mensen een groots visioen opdoemt: het verhevene in het
kleine, het eeuwige in het voorbijgaande, het noodzakelijke in het toevallige.’
Helemaal aan het einde van zijn korte rede maakt Mout echter een onverwachte
wending van esthetica en wijsbegeerte naar zedekunst en wijsbegeerte: literatuur
helpt ‘waarlijk mens te zijn’. ‘En is het niet ware menselijkheid, die de wereld uit haar
17
huidige benauwenis zou kunnen helpen?’ Waarmee wij weer terug zijn, zowel bij
de idealistische vooruitgangsgedachte van de spreker als bij zijn bezorgdheid over
de wereld van zijn dagen. Zo vlak na oorlog en bezetting zag Mout, naar het mij
voorkomt, literatuur als ‘een stem dwars door puinstof heen’ - naar een dichtregel
18
(uit 1950) van Remco Campert.
Zoals uit het voorgaande is op te maken, heeft Mout twee jaar, van de
jaarvergadering van 21 juni 1950 tot die van 18 juni 1952, als voorzitter gefungeerd.
Hij was de opvolger van P.J. Idenburg, die vanaf juni 1947 met zijn
medebestuursleden heel veel werk ten bate van groei en bloei van de Maatschappij
19
20
had verzet. Op zijn beurt werd hij opgevolgd door P. Minderaa. Hoe was Mout
lid geworden en tenslotte tot voorzitter gekozen? In 1947 stond hij als nummer 110
op de lijst van kandidaten als ‘advocaat en letterkundige, bestuurslid
Bollandgenootschap, medewerker Critisch Bulletin’. Behalve verzen, zo werd
vermeld, had hij veel artikelen in diverse tijdschriften gepubliceerd over Nederlandse,
Franse en Engelse
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letterkunde. Hij werd als lid voorgesteld door Slagter, op dat moment dijkgraaf van
Rijnland maar ook schrijver, de letterkundigen Blijstra, Bordewijk en Donkersloot,
en de secretaris Huygens. De volgende kandidaat, nummer III, was W.F. Hermans.
Ook daar stonden de namen van o.a. Bordewijk en Huygens onder. Mout werd in
1947 tot lid gekozen, ofschoon de betiteling ‘letterkundige’ wellicht overdreven was.
Hermans echter werd niet gekozen; hij figureerde in 1948 en in 1950 wederom op
21
de lijst van kandidaten. Die lijsten zijn in die jaren ellenlang: de Maatschappij zocht
haar nieuw naoorlogs élan kennelijk ook in een uitbreiding van het ledenbestand.
Over de vraag wie waardig was kandidaat-lid van de Maatschappij te worden,
maar ook over de vraag of een tenslotte gekozen of benoemd persoon het
lidmaatschap wel aan moest nemen, kon men van mening verschillen. Toen het
bestuurslid Van Vriesland in 1951 eens niet aan de jaarvergadering kon deelnemen,
schreef hij over de eerste vraag een zeer pertinente brief aan zijn
medebestuursleden: ‘Ik acht het principieel ontoelaatbaar, dat drukker-uitgevers,
radio-luisterspel-schrijvers, vertolksters van letterkundig werk voor de radio,
archivarissen van wie geen publicaties worden vermeld, en ten anderen lieden wier
gedrag tijdens de oorlog niet voldoende onbesproken is, als kandidaat worden
toegelaten.’ Het mocht niet baten: de uitgever G.A. van Oorschot had bijvoorbeeld
22
in het voorgaande jaar met graagte zijn benoeming tot lid aanvaard. Ook op de
jaarvergadering van 1952 werd gemord dat sommige verkozen leden niet voldeden
aan het bepaalde in artikel 1 van de Wet en werd het bestuur opgeroepen beter op
23
de kandidaatstellingen te letten.
De reacties van de nieuwe leden op hun uitverkiezing varieerden van zakelijk tot
vereerd, van ingénu tot akelig zuur. In 1950 weigerde Max Nord na lang nadenken
het lidmaatschap aan te nemen: ‘Het is in de kringen der letterkundigen welhaast
een gewoonte geworden, zo men niet gevleid een benoeming tot lid Uwer
Maatschappij aanvaardt, op de scherpste wijze een afwijzing liefst publiekelijk te
motiveren’, schreef hij. Zelf was Nord naar eigen zeggen te beleefd om dit voorbeeld
24
te volgen, maar evengoed zag hij geen heil in een lidmaatschap. Hoeveel vrolijker
was dan het argeloze bericht dat Leo Vroman uit de Verenigde Staten aan de
secretaris zond. Hij aanvaardde zijn benoeming door het bestuur, maar bekende:
‘Ook van de maatschappij zelf weet ik niets; bijna niets. Wel herinner ik mij dat eens
op een avond mijn moeder een hoed opzette en mijn vader zijn snor opstreek, ja
zelfs bijknipte; en dat ze elkaar een arm
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gaven en mijn vader in zijn vrije en tevens geaderde hand een programma had van
een lezing van de Volks-Universiteit. En daarop stond toen zoiets als lezing door
die en die, voorzitter (of oprichter of zo) van de Maatschappij der Nederlandsche
25
Letterkunde.’
Na het zoet het zuur, te weten de ruime hoeveelheid azijn waarmee Hermans in
1950 in een open brief de Maatschappij besproeide toen hij dan eindelijk het
lidmaatschap kreeg aangeboden, juist nadat Mout het voorzitterschap had aanvaard:
‘Mijne Heren, Sedert enige decenniën is het gebruik dat letterkundigen die door
Uw Maatschappij tot lid worden benoemd, op zulk een benoeming reageren met
een onvriendelijke of spotzieke afwijzing, wanneer zij althans zichzelf en de letteren
ook maar énigszins eerbiedigen. Beroemd geworden zijn b.v. de uitspraken: ik houd
wel van vissen, maar dat is geen reden lid te worden van een viscollege; en: ik drink
liever een borrel in de Jordaan.
Overwegende dat het onnodig is hiervan een gevestigde traditie te maken, ben
ik een ogenblik zelfs van plan geweest Uw uitnodiging te aanvaarden. Maar zegt U
zelf eens, wat zou het nut ervan zijn? Waarom zou men in een land als het onze
dat toch al praktisch geen letterkunde bezit, toetreden tot een Maatschappij die,
naar algemeen bekend is, twee of drie uitzonderingen daargelaten, vooral uit
hoogleraren en zelfs apothekers bestaat?
Gij zult mij wellicht tegenwerpen: De oorzaak daarvan is dat lieden als Gijzelf
weigeren de geest in onze Maatschappij te veranderen. Als Gij het dan beter meent
te weten, waarom bepaalt Gij U er dan toe zulks alleen maar te beweren, waarom
gaat Gij niet tot daden over, tijgt naar Leiden en vervult ons: professoren, predikanten,
apothekers, officieren in ruste, huismoeders en oude vrijsters met een nieuw vuur?
Ach, Mijne Heren, als gij wist dat mijn plannen ter sanering van de Nederlandse
letteren onder meer omvatten:
1) Het doen dérailleren van treinen, tot zinken brengen van schepen, waarmede
Nederlandse afgevaardigden naar letterkundige congressen worden vervoerd.
2) Het liquideren der radioverenigingen en het stichten van een eenheidsomroep
onder toezicht van ondergetekende.
3) Het verbieden van publiek bij alle sportbeoefening, uitgezonderd boksmatches,
zesdaagse wielrennen, marathondansen, stierengevechten.
4) De bevordering (resp. opheffing van het verbod op) hazardspel, rondlo-
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pen in zwemcostuum, burlesque shows, nachtclubs.
5) Opheffing van de filmkeuring.
6) Verplichte opname door de grote dagbladen als feuilleton van pornografische
romans; uitbreiding van boulevardpers en schandaalreportage. Dit zou de
noodlottige wereldvreemdheid waaraan ons volk lijdt, kunnen genezen.
7) Ontslag en uitsluiting van benoeming tot lid Uwer Maatschappij van ieder die
zich als leraar, resp. hoogleraar met enig letterkundig vak bezighoudt.
8) Verbod van het rooms-katholieke culturele terreurinstituut I.D.I.L. te Tilburg.
Nu doen zich twee mogelijkheden voor:
a) Gij zijt geschokt en voelt niet voor mijne plannen.
b) Gij oordeelt dat de door mij beoogde veranderingen eerder van sociale dan
van literaire aard zijn. - Gij ziet niet in hoe Gij, Maatschappij van Letterkunde
die Gij zijt, veranderingen van dusdanige diepgaande maatschappelijke aard
zoudt kunnen bewerkstelligen.
En inderdaad, ik ben het met U eens, ik zie dat ook niet in. Uw Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde is van geen invloed op de Nederlandse maatschappij,
welke laatste maatschappij weer van oneindig veel meer invloed op de Nederlandse
Letterkunde is dan de Uwe met een hoofdletter.
Zodoende, Mijne Heren, waarmee kunnen U en ik elkaar van dienst zijn? Mocht
Gij het weten, dan verzoek ik U zo vriendelijk te zijn dit per omgaande te berichten.
26
Met welgemeende eerbied Uw overtollige dienaar W.F. Hermans.’
Het gemankeerde lid Hermans en de voorzitter Mout werden niettemin vrienden.
Mout - nog steeds voorzitter - verdedigde Hermans in het strafproces naar aanleiding
van een fragment, verschenen in het tijdschrift Podium, uit het boek Ik heb altijd
gelijk (Amsterdam 1951). Hermans werd beschuldigd van opzettelijke belediging
van het (katholieke) volksdeel, maar zelfs de officier van justitie concludeerde tot
vrijspraak. Als dank voor de verdediging, die zich concentreerde op de autonomie
van de vrije kunstuiting en het ontbreken van opzet, droeg Hermans een kort verhaal
27
aan Mout op. Vriendschap sloot meningsverschillen overigens niet uit. Toen
Hermans' eerste mandarijn op zwavelzuur - een aanval op J.B. Charles en o.a. het
28
tijdschrift De Nieuwe Stem, dat ‘over de Derde Weg sukkelt’ - in 1955 het licht zag,
kreeg Mout een exemplaar met opdracht:
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‘Aan Arie Mout, met hartelijke gevoelens en enige angst dat de inhoud hem niet
helemaal zal bekoren.’
Hoe is Mout, toch eigenlijk geen letterkundige, geen hoogleraar, ja zelfs geen
apotheker, voorzitter van de Maatschappij geworden? Welnu, dat ging in 1950 zo:
in de jaarvergadering vroeg Donkersloot bij het toepasselijke agendapunt het woord
en beval Mout als nieuwe voorzitter aan: ‘Niet alle leden zullen hem kennen, doch
de heer Mout kent wel degelijk de sfeer van Leiden. Hij is een man van grote eruditie,
filosofisch geschoold en met zin voor het practische. In poëticis et litteris kan men
op zijn feilloos oordeel afgaan; in de bezettingsjaren werden reeds zijn ruime blik
op culturele problemen en zijn zin voor het essentiële in ruime kring ten zeerste
29
gewaardeerd.’ Donkersloot kon het weten, want hij was met Mout bevriend en had
bovendien diens Wassenaarse huis in de oorlog als postadres, onderkomen voor
zijn zoon en middelpunt van culturele avondjes leren kennen terwijl hij op de
nabijgelegen Paauwhof ondergedoken zat. De scheidende voorzitter Idenburg wist
uit eigen ervaring dat de Maatschappij in deze fase van opbouw na de bezetting
vooral een voorzitter nodig had die van aanpakken wist en over veel contacten
30
beschikte. Hoe dan ook, als men de vriendelijke woorden van Mouts opvolger
Minderaa mag geloven, heeft Mout zich met enthousiasme van zijn taak gekweten.
Zijn voorzitterschap, vervuld in die bijzondere vroege jaren vijftig, bleef in de annalen
van de Maatschappij echter een uitzondering. Minderaa had gelijk toen hij Mout in
1952 uitzwaaide met de woorden: ‘In de geschiedenis der Maatschappij heeft zelden
merkwaardiger figuur de voorzittershamer gezwaaid, immers noch op het terrein
van de taal- of letterkunde, noch op dat van de geschiedenis heeft de heer Mout
zijn levensbezigheid. Wel heeft hij rechtskundige bijstand aan jonge letterkundigen
verleend. Toch is hij in het verband van de Maatschappij een waardevolle figuur en
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wel door zijn liefde en kennis van de litteratuur.’ Kortom, de Maatschappij is niet
alleen van hoogleraren en apothekers, n'en déplaise Hermans.
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Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven
Over de Boonbiografie
door Kris Humbeeck
Een kleine bekentenis, lezer. Mijn liefde voor Boon is natuurlijk niet altijd die van de
biograaf, de literatuurwetenschapper of de filoloog geweest. Achter die filoloog,
literatuurwetenschapper en biograaf gaat de gepassioneerde en bewonderende
lezer schuil - dat is bijna vanzelfsprekend. Maar er is meer en dit moet even onder
ons blijven: ooit heb ik Boon vereerd als de schrijver van verboden boeken.
Ik was toen leerling aan een om zijn streng- en saaiheid gereputeerd college in
Belgisch-Limburg en elke vrijdagnamiddag sloot onze leraar Nederlands met een
samenzweerderige blik de deur af van ons klasje. Vervolgens plakte hij een valse
baard en snor op, voor het geval dat er iemand door de gang zou lopen en
onverhoeds door de hoge ramen naar binnen willen gluren. Ook zette hij een bril
met bolle glazen op zijn neus, om helemaal onherkenbaar te worden, en ten slotte
werd een tegel uit de vloer gelicht. Daaronder bevonden zich... de drie Verboden
Boeken: De verwondering van Hugo Claus, Ivo Michiels' experimentele roman Het
boek alfa en... Mijn kleine oorlog. Van tijd tot tijd schichtig door de ramen speurend
naar veile spionnen, las onze leraar dan een halfuurtje uit deze geheime schatten
voor - herhaaldelijk benadrukkend dat dit in tegenstelling tot Clem Schouwenaers
en Felix Timmermans géén officiële leerstof was. Hij sprak de zinnen die hij las uit
met een van heilige vreze trillende stem, als een oeroude incantatie:
ge schrijft uw ‘kleine oorlog’
ge zoudt liever een ander boek schrijven - groot schoon woelig juist - ge zoudt het
dan noemen ‘dit zijn de vloeken en gebeden van den kleinen man tegenover den
grooten oorlog, dit zijn zangen, dit is de bijbel van den oorlog - op een anderen dag
wenscht ge echter niets liever dan uw pen stuk te stampen op het vlak van uw
schrijftafel - het is zeer plezierig zooiets maar ge zijt verplicht u den dag daarna een
nieuwe pen te koopen - want schrijven doet ge toch, het is een natuurlijke behoefte
- de eene mensch vloekt zich dood, de andere loopt zijn kop op de muren stuk
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gij schrijft uw ‘kleine oorlog’
Achteraf bezien, vraag ik me af of mijn oud-leraar (hij heeft later het Groot Dictee
van de Nederlandse Taal gewonnen) zijn inbreuk op de Collegewetten niet een tikje
te zwaar aanzette. Zelfs in een katholieke school, zélfs in Limburg kan de lectuur
van Boon, Claus en Michiels in de late jaren zeventig van de twintigste eeuw toch
niet meer hebben geleid tot ontslag op staande voet, of erger. Destijds maakte het
ritueel evenwel een diepe indruk op mij en op enkele van mijn klasgenoten, en
tijdens de eindeloze middagpauzes zonderden wij ons stilletjes af van de Hottentotten
die er eens te meer niets van bleken te begrijpen. Doorgaans vergaderden we in
de met slingerplanten bedekte nis van de namaakgrot achter de turnzaal. Daar,
onder de afkeurende blik van Bernadette Soubirous, prevelden we geheimzinnige
formules uit onze anti-bijbels. Mijn verboden boek was Mijn kleine oorlog. Overdag
lag het in mijn bank in de studiezaal, vermomd als een speciaalaflevering van een
of ander door de Goede Pers Averbode gedistribueerd periodiek. Ook tijdens de
avondstudie putte ik er moed uit:
Als ik in dit boek altijd ‘ik’ zegde dan was dat zomaar een manier van voorstellen,
dat ‘ik’ beteekende... want het toont u zooals ge zijt.
Dat was Multatuli en Louis-Ferdinand Céline tegelijk, dope voor de rebelse
collegestudent.
Tegen alle verwachtingen in werd ik zoetjesaan toch volwassen en ik ging studeren
aan tfabriek van het universeel verstand, zoals Boontje de universiteit spottend
noemde. Ik voelde me tot de letteren geroepen en ik was vast besloten om mijn,
onder de ogen van Bernadette Soubirous aangevatte, apostolaat krachtig voort te
zetten. Ik schreef lijvige papers over Vergeten straat, De Kapellekensbaan en Pieter
Daens, in mijn spaarzame vrije tijd zat ik in een Boon-leesclubje en na vier jaar
studeerde ik af met een scriptie over romanvernieuwers in de Nederlandse letteren.
Van de zeven door mij besproken vernieuwers bleken er zes, letterlijk, een voetnoot
te vormen bij Boons grensverleggende werk. Nadat ik vervolgens mijn burgerdienst
had verricht in het speciaal voor en door mij opgerichte Louis Paul
Boon-documentatiecentrum, beslootik nieuwe wegen te gaan bewandelen. Ik begon
een proefschrift te schrijven over de invloed van de machine en de industriële
revolutie op de moderne roman; algauw bleek dit thema prominent aanwezig te zijn
in Boons werk.
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Tussendoor huwde ik met mijn Jeanneke en ik verwekte bij haar twee zonen, Louis
en Paul. Ik verdedigde mijn proefschrift, ging in Aalst wonen en aanvaardde, om
mijn gezin te kunnen voeden, het directeurschap van voornoemd Booncentrum.
Kortom, het leek erop dat ik nooit van die vermaledijde Boon af zou raken, het
Sars-virus is minder hardnekkig. Daarom opteerde ik voor een paardenmiddel: een
Boonbiografie schrijven. Van een aantal biografen op ruste had ik namelijk begrepen
dat ze na de voltooiing van hún levenswerk (de biografie van deze of gene schrijver
dus) nimmer meer iets over de man of vrouw in kwestie hadden willen vernemen,
zo voldaan waren ze.
Eindelijk gloorde er hoop op genezing en ik ging blijmoedig aan het werk.
Interviews afnemen, dat kwam natuurlijk eerst, want heel wat bevoorrechte getuigen
hadden intussen een gezegende leeftijd bereikt en bovendien blijft niet elke geest
even fris.
Al na een vijftigtal interviews kon ik mijn eerste tussentijdse conclusie formuleren
en tot op de dag van vandaag hoef ik daar niets op af te dingen: Boon, geachte
leespubliek, heeft in de zevenenzestig jaren van zijn leven verbazingwekkend weinig
meegemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft buiten de literatuur niet zo heel veel belangrijks
méér meegemaakt dan de meeste van zijn leeftijdgenoten. Twee wereldoorlogen
en een Koude Oorlog heeft Boon doorstaan, met hun respectieve gruwelen en
naweeën, en daarnaast twee economische crisissen die de wereld flink
dooreengeschud hebben. Voorts was de schrijver vanaf een veilige afstand getuige
van een drietal langdurige lokale oorlogen die hem angst inboezemden en van nog
een handvol kortere maar evengoed hevige militaire conflicten. Dankzij de televisie
zag hij de eerste mens op de maan landen nadat hij dertig jaar eerder gehoord had
hoe aan de andere kant van de slaapkamerdeur zijn vrouw een kind ter wereld
bracht, hij heeft een huis gebouwd en een boom geplant (een heel bos zelfs), zijn
oude dag werd opgevrolijkt door een kleinkind en hij stierf te vroeg.
Geen heldendaden of noemenswaardige criminele feiten, dus. En helaas een
weinig kleurrijk liefdesleven: eveneens op dit terrein, ondanks onuitroeibare
geruchten, heldendaden noch misdaden. Al evenmin grote psychische of fysieke
afwijkingen. Zo rond zijn tiende werd Boon besneden, hij leed aan fimosis. Als
volwassen man neigde hij naar querulantisme en de schrijver had jarenlang last
van een maagkwaal. Uiteindelijk stierf hij aan een hartaanval. Neen, Boon sloeg
niet de hand aan zichzelf, zoals velen suggereerden. En ook joeg hij zich geen kogel
door het hoofd, zoals

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

17
zijn vertrouwensarts, de bekende wonder-vitaminen-dokter Herman Le Compte
M.D., destijds driftig rondtoeterde. Het feit dat Boon meer rookte en dronk dan goed
was voor zijn hart, maakt hem statistisch gezien minder bijzonder dan het feit dat
hij niet auto durfde rijden en nooit heeft leren fietsen. Ook die laatste twee gegevens
zijn op zich niet zo spectaculair. Maar ze typeren Boon wel. Verschrikkelijk bang
was hij, onder meer voor telefoons en voor paarden. (Amateur-Freudianen wrijven
zich in de handen.) Ook als anderen chauffeerden, stond de schrijver doodsangsten
uit in een auto. Zelfs in een boemeltreintje kon hij zich opeens heel erg ongemakkelijk
voelen en alleen al de gedachte aan een boot- of vliegreis stemde de
Nobelprijskandidaat bijkans panisch.
Dat Boon weinig spectaculairs meemaakte had hij met andere woorden, behalve
aan het lot, in hoofdzaak te danken aan zichzelf: aan zijn uitzonderlijk bange natuur,
aan de angsten en fobieën die in zijn ziel met elkaar vochten om de macht over zijn
persoon en aan zijn soms verlammende gevoel van onzekerheid.
Als ik het mezelf allemaal zo hoor vertellen, beste lezer, dan wordt dat leven van
Boon opeens toch nog interessant, juist door het contrast met zijn literaire bestaan.
Want hoe is een schrijver die aan een milde vorm van pleinvrees leed en eigenlijk
alleen aan de zijde van een bekende de wereld durfde te verkennen, op de idee
gekomen om héél die wereld, met alles wat die wereld aan dynamiek en
verscheidenheid bood, in een roman te gaan vatten. En waaruit putte diezelfde
schrijver, die in het dagelijkse leven vaak een angsthaas was, de moed om alles
wat voordien in ons taalgebied onder het begrip ‘roman’ werd verstaan aan zijn pen
te lappen toen de destijds heersende literaire conventies zijn titanische literaire
ambities in de weg bleken te staan. Boon zelf heeft overigens gesuggereerd dat
literatuur voor hem de tweede ronde van het leven was. De eerste ronde had hij
verloren, wie niet, maar in de tweede ronde, uitgevochten op papier, zou hij
overwinnen en de nederlagen die hij in het echte leven geleden had snel doen
vergeten.
Welke nederlagen had Boon dan geleden? En was hij echt bang van nature of
hadden bepaalde gebeurtenissen zijn natuur in een bepaalde richting doen
evolueren? De schrijver zelf kon het me niet meer vertellen en zelfs al had Boon
nog geleefd, dan nog was hij in dezen misschien niet de meest betrouwbare bron
geweest. Die meest betrouwbare, maar tezelfdertijd ook allerverraderlijkste bron is
uiteindelijk het werk van de schrijver. En het is de heerlijke verantwoordelijkheid
van de biograaf om uit dat
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werk de scènes te kiezen die, al of niet fictioneel, de biografische kern doen oplichten
van het bestudeerde schrijverschap. Vanzelfsprekend is die keuze altijd arbitrair,
de relevantie ervan kan alleen maar blijken uit de reacties van het publiek op de
uiteindelijke biografie.
Voor mijn Boonbiografie koos ik uit het werk van de schrijver twee scènes die
zich beide afspelen tijdens de Groote Oorlog. Men vindt ze beschreven in Verscheurd
jeugdportret, het eerste deel van Boons autobiografie, maar ze duiken ook in tal
van varianten op in zijn romans.

Scène 1
Aalst, 8 juni 1916: een colonne door de bezetter opgeëiste werkkrachten wordt
onder strenge bewaking naar het station afgevoerd. Een jongeman probeert toch
te ontsnappen en rent in de richting van zijn huis. Ver komt hij niet. Hij wordt door
een Duitse kogel getroffen en zijgt neer. Aan de overkant van de straat, vlakbij een
snoepwinkeltje, staat de kleine Lowieke Boon, die een halve eeuw later zal schrijven:
‘Was het een heel klein wolkje stof dat uit zijn rug kwam? Hij lag daar, die mens, en
het trottoir liep vol bloed.’ Zo stierf Polydoor van der Steen, 16 jaar. Ik citeer wederom
Boon: ‘Ik was een knaapje, en naast mij in de straat knalden ze gewoon een man
neer, ik zag die man en de wereld vol bloed komen. Dikwijls schrok ik daarna huilend
wakker uit mijn kinderdromen, want ze waren er dan opnieuw en brachten de wereld
vol bloed.’ Of zoals in Zomer te Ter-Muren te lezen staat: ‘O dat was een kerf van
een bot mes in dat zieltje van lowieke boone.’

Scène 2
‘ ‘Nooit naar het plein!’ had moeder steeds dreigend gezegd.’ Nauwelijks zes jaar
is Boon als hij dit gebod in de wind slaat. De kleine jongen gaat zijn vader opzoeken
die in een huurhouderij werkt, hij verlaat de hem vertrouwde wereld en treedt binnen
in het onbekende: ‘De poort der huurhouderij is een ontzagwekkende open ruimte.
Mijn stappen klinken er hol. Ben ik niet te klein om hier binnen te treden?’ In die
ontzagwekkende ruimte ondergaat Lowieke Boon een voortijdige initiatie in de wereld
der volwassenen. ‘Aarzelend betasten mijn stappen de lege ruimte van het huis.
Het is er koel, het is er doodstil. [...] Nu sta ik aan een open glazen deur. Een dubbele
deur in glas, dat heb ik nog nooit gezien. Achter de glazen deur zijn nog andere
plaatsen. Hoeveel wel? Niet te tellen veel?’ Boon kijkt door het glas, eindeloos reikt
zijn blik tot... Citaat: ‘Ginder aan
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het einde van die plaatsen, zeer ver, zeer vaag, staat iemand, naakt. De benen zijn
wat van elkaar verwijderd, en er tussenuit loopt wat bloed. Op de vloer ligt een
dagblad, waarop de uitgespreide naakte voeten staan, en waarop het bloed
neerdruppelt. Heb ik dat slechts een enkel ogenblik gezien?’ Wat begon als een
onschuldig negeren van het moederlijk bevel, mondt uit in de schending van het
menstruatietaboe. Eén ondeelbaar moment dat de schrijver voor het leven tekent:
‘de konfrontatie met plots datgene dat je een schok geeft, en dat je nooit meer
kwijtraakt.’
Deze twee gebeurtenissen uit Boons leven wil ik graag beschouwen als legendarisch
- in de betekenis die de Franse schrijver, criticus en theoreticus Roland Barthes aan
die term heeft gegeven. Natuurlijk bieden de genoemde feiten geen psychologische
verklaring voor het fenomeen ‘Boon’ - in mijn opvatting kan een biograaf trouwens
maar beter geen verreikende uitspraken doen over het zielenleven van zijn ‘object’
en over diens mentale huishouding, peuteren in de psyche van een schrijver strekt
mijns inziens niet tot aanbeveling. Al evenmin wil ik suggereren dat die zogenaamd
legendarische feiten, als een soort biografische waarheid, ten grondslag zouden
liggen aan Boons werk en er de inhoud of vorm van bepalen. Dat werk is namelijk
een plas, een zee, een chaos. Niet alleen de schrikbarende hoeveelheid tekst die
Boon bij elkaar heeft geschreven doet de lezer even duizelen, ook de heterogeniteit
ervan draagt daar het nodige toe bij. Het is immers niet zo dat er over de eindeloos
uitgestrekte wateren van Boons geschriften een geest zweeft die alles een eenheid
schenkt, een vaste vorm en structuur. Integendeel, de klassieke idee van het oeuvre
lijkt bij deze veelschrijver uit Aalst wel onder te gaan in een stortvloed van stijlen,
thema's en genres. Mocht dat zogenaamde oeuvre trouwens de naam Boon niet
dragen - en vooral, mocht die naam niet geïdentificeerd kunnen worden als die van
één werkelijk bestaande persoon -, dan zou men al licht besluiten dat hier meerdere
schrijvers aan het werk waren. Een schrijverscollectief of tekstfabriekje: de NV Louis
Paul Boon, wij doen in beschreven papier.
Wat bedoel ik dan wel als ik zeg dat er uit Boons schrijversleven enkele
legendarische gebeurtenissen naar voren treden? Ik bedoel dat Boons bruuske
initiatie in de geheimen van het lichaam de ‘bron’ vormt waaruit zijn literaire werk,
in al zijn thematische en stilistische diversiteit en heterogeniteit, is voortgekomen.
Samen met nog een andere fundamentele ervaring van tijdens de Groote Oorlog
vormen die legendarische gebeur-
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tenissen een soort oerscène die - op een onbewust of zo u wil primitief niveau, dus
nog vóór er sprake is van een specifieke vorm of een mooi afgelijnd thema - het
schrijven voor Boon structureert als een specifiek ritueel.
Welk ritueel, zo vraagt de lezer vervolgens?
En dan luidt mijn niet te bewijzen stelling dat Boon door te schrijven de
benauwende herinnering probeerde te bezweren aan wat hij te pril, en in elk geval
onvoorbereid aanschouwd had - duister bloed, leven dat onherroepelijk wegvloeit,
de ‘vergankelijkheid des vlezes’.
Om zijn angst voor de kwetsbaarheid van het lichaam en de dood-in-het-leven te
bezweren koos Boon in de eerste fase van zijn schrijverschap grote woorden;
daarmee hoopte hij in de late jaren twintig en in de jaren dertig ook zijn gevoel van
innerlijke leegte te kunnen bezweren. Want dat is precies die andere fundamentele
ervaring uit zijn kindertijd: naast het verlammende gevoel van angst en onmacht
ervoer Boon zijn leven lang een soort leegte. En met de pen op papier wist hij die
leegte vaak te overwinnen, maar tijdens de Groote Oorlog maakte ze nog haast
permanent deel uit van het dagelijks leven. Zijn vader wist in die tijd als huurkoetsier
ternauwernood een droge boterham bijeen te scharrelen en daarom moest Boons
moeder met de kleine Louis aan haar hand geregeld aanschuiven bij de gaarkeuken
van de fabrieksstad, voor een pannetje waterige soep. Van honger bleef het kind
niet gespaard - en is honger niet de meest fysieke ervaring van innerlijke leegte?
Helaas hielpen grote woorden en ideeën uiteindelijk niet om een innerlijke leegte
te vullen, zo moest Boon ervaren toen hij in mei 1940 krijgsgevangen werd gemaakt
en in een allesbehalve romantisch kamp op de Lüneburgerheide terechtkwam.
Honger, honger en nog eens honger. En angst natuurlijk: angst voor een epidemie,
angst voor de brute bewakers, angst voor mogelijke bombardementen. Ook om die
angst voor de vergankelijkheid te bezweren bleek meer nodig te zijn dan wat mooie
woorden, diepe ideeën en verblindende visies. Om van de Literatuur te genezen
(de bellettrie, de esthetische verdwazing) schreef Boon een boek met haast geen
hoofdletters en bitter weinig ideeën. En in plaats van een visie te presenteren,
probeerde de schrijver nu op een bijna onpersoonlijke manier, zij het door uitsluitend
gebruik te maken van persoonlijke informatie, te registreren wat de oorlog met hem
en met de mensen om hem heen deed. Mijn kleine oorlog, zo heette het werkje dat
achteraf een ouverture bleek te zijn tot de twee boeken over de Kapellekensbaan.
In De Kapelle-
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kensbaan en Zomer te ter-Muren ging Boon nog een stapje verder en liet de wereld
zijn boek binnenstromen gelijk die wereld was: chaotisch, dynamisch en vol
tegenspraak, onzuiver, doordrongen van dood en geweld. Een wereld die
gedomineerd werd, meer dan door de klassenstrijd, door een onuitroeibare struggle
for life. Een wereld ook waarin de mens een strijd op leven en dood leverde met de
machine.
In Boons biografie heeft die wrede moderne wereld een eigen naam, ze heet
Chipka. Zo noemde het gewone volk het helemaal door de grootindustrie ingepalmde
eiland tussen de kronkelige rivier de Dender, zoals God haar geschapen had, en
het aan des mensen vernuft ontsproten Denderkanaal, recht als een lineaal. ‘Chipka’
speelt niet alleen een centrale rol in de geschiedenis van de fabrieksstad Aalst en,
bij uitbreiding, van het moderne Vlaanderen, maar het in zijn boeken doorgaans in
vettige walmen gehulde industrie-eiland is ook verweven met Boons persoonlijke
familiegeschiedenis. En zoals de schrijver op een primitief niveau allerlei angsten
in zijn boeken ritueel probeert te bezweren, en een gevoel van innerlijke leegte
bestrijdt, zo worstelt hij op een meer bewust niveau met ‘Chipka’. Niet geheel ten
onrechte suggereerde Boon zelfs meermaals dat hij op Chipka het levenslicht had
aanschouwd. Strikt feitelijk gesproken is dat een leugen, maar in het licht van zijn
romans zijn de zaken beduidend minder eenvoudig: naast de eigen
familiegeschiedenis vormen Chipka en, wat ruimer genomen, het industriële Aalst
misschien wel Boons belangrijkste literaire inspiratiebron.
Een biograaf dient daar volgens mij rekening mee te houden.
De Boonbiograaf moet zich niet in eerste instantie bezighouden met speculaties
over het geestesleven van de schrijver, maar nauwgezet reconstrueren in welke
buurten de laatste is opgegroeid, leefde en werkte. Hij moet met andere woorden
de geschiedenis van de straten van Aalst leren, en zich grondig documenteren over
de sociale en politieke strijd waarin de bewoners van die straten (Boons personages)
verwikkeld waren. Daarvoor moeten archieven worden doorploegd, heel wat getuigen
moeten worden opgespoord en ondervraagd en naast Boons gepubliceerde werken,
moeten ook kladversies, plannetjes en brieven worden nageplozen op ontleningen
aan het dagelijks leven in Aalst. Alleen aan de hand van die, ogenschijnlijk vaak
banale gegevens kan werkelijk inzicht worden verschaft in het zich ontwikkelende
schrijverschap van Louis Paul Boon. Een mens kan dat natuurlijk niet alleen. In de
late jaren negentig had ik het geluk een klein team van historici, archiefmedewerkers
en literatuurwetenschappers te
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mogen leiden, dat belast was met het uittekenen van een grote
overzichtstentoonstelling over Boon en de fabrieksstad Aalst. Aan dat project hield
ik een fijne blauwdruk voor mijn biografie over, Onder de giftige rook van Chipka
getiteld (Gent/Amsterdam: Ludion/Querido, 1999). Hierin zette ik het portret op van
een bange en innerlijk onzekere schrijver die, op enkele ontregelende ervaringen
tijdens de Groote Oorlog na, een vrij onbewogen leven had geleid. Een schrijver
die gespeend was van romantische fantasie, maar des te meer begiftigd met het
vermogen om in zijn boeken de alledaagse realiteit op een lichtjes vervreemdende
manier te recycleren.
Na de publicatie van Onder de giftige rook van Chipka heb ik dat werk voortgezet,
waar het kon met de hulp van anderen, vaak in mijn eentje. Daarnaast heb ik de
afgelopen jaren ook heel wat aandacht besteed aan de wereld zoals Boon die buiten
Aalst leerde kennen, voornamelijk door zijn werk als journalist in Brussel en Gent,
maar ook als soldaat tijdens de mobilisatie en in het eerste oorlogsjaar. De meeste
tijd heb ik tot nu toe besteed aan grondig onderzoek naar het communistische milieu
en de manier waarop Boon die parallelle wereld in zijn literaire worsteling met ‘Chipka’
heeft gefictionaliseerd.
Telkens opnieuw kom ik tot de vaststelling dat Boon in zijn romans dicht bij de
realiteit blijft, al beoogt hij duidelijk geen natuurgetrouwe, fotografische of
historisch-accurate weergave van de werkelijkheid. In een tezelfdertijd vertrouwde
en vreemde, soms zelfs ronduit groteske wereld confronteert hij ons met personages
die zo geconstrueerd zijn dat hun naam en hun geval ‘onze kapotte tijd’ tekenen.
In elk van hen kunnen (en moeten) we klaarblijkelijk iets van onszelf herkennen.
Dat is Boons bedoeling en daarbij is deze moralist niet te beroerd om zichzelf
voortdurend in het geding te brengen. Aldoor vervormt hij in zijn worsteling met
‘Chipka’ en de moderniteit zijn eigen leven en zijn eigen naam: Boon, Boontje,
meneerke Boin, Boeinke, soldaat Louis, Louis de Lichte, Paul-Louis Daegeman.
Dit soms duizelingwekkende maskerspel staat centraal in mijn biografie. Niet
toevallig komt op het omslag van het boek een foto te staan van de schrijver met
een masker in elke hand. Primitieve maskers zijn het, en dat komt goed uit want
zoals ik het dus zie, was schrijven voor Boon een maskerspel ter stichting van het
publiek alsmede een rituele bezwering van de eigen angsten. De obsessieve trekjes
die dat schrijven vertoonde mogen blijken uit de titel van de biografie, die ik ontleend
heb aan een brief van
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Boon aan de dichter en criticus Raymond Herreman. Dankzij het Fonds voor de
Letteren kan Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven begin 2005 in de boekwinkel
liggen.

Eindnoten:
Kris Humbeeck is hoogleraar Literatuurwetenschap aan de Universiteit Antwerpen en directeur
van het L.P. Boon-documentatiecentrum (www.booncentrum.be). Behalve over Boon publiceerde
hij over deconstructionisme en literatuurwetenschap, Paul de Man, het uitgevershuis A. Manteau,
negentiende-eeuwse letterkunde (Beets, Huet, de Tachtigers, Gustaaf Vermeersch) en Hugo
Claus.
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Mengelingen
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Tijdgebonden achtergrondmuziek?
Pop in het werk van F. Springer en A.F.Th. van der Heijden
door Harry Bekkering
Ach, popmuziek
In het tijdschrift Literatuur (2002) publiceerde Mariëlle Polman een artikel over de
rol van de muziek in romans van Margriet de Moor en Anna Enquist. Het betrof de
romans De virtuoos en Kreutzersonate van Margriet de Moor en Het geheim van
Anna Enquist. Ik zal niet uitgebreid op deze beschouwing ingaan, maar waar het
om gaat, is, dat het mijns inziens - ook en misschien wel vooral in wetenschappelijke
kring - heel normaal wordt geacht je bezig te houden met de relatie tussen klassieke
muziek en literatuur, juist omdat het klassieke muziek betreft. Wellicht vanuit de
gedachte dat het zou getuigen van een meer verfijnde smaak, als je aandacht
besteedt aan Mozart en Chopin? In elk geval zijn er gemakkelijk voorbeelden van
te geven. Er bestaan - meer dan één - studies over de mooie tragische roman van
Simon Vestdijk (waarvan hij het slot niet zonder tranen kon voorlezen), De koperen
tuin, waarin de relatie tussen de opera Carmen van Bizet en het ‘gewone’ verhaal
om zo te zeggen, gelegd wordt. Rob Schouten, bekend criticus in Trouw en Vrij
Nederland, heeft zelfs een heel boek op zijn naam staan over klassieke muziek in
het werk van Simon Vestdijk, Iets verhevens en onuitsprekelijks. Muzikale motieven
in het werk van S. Vestdijk (1988). En ook de Nijmeegse jaren-zestiglegende Pé
Hawinkels (vertaler van onder meer Rolling Stones-songs) heeft zich ooit gebogen
over de symfonische structuur van Vestdijks zogenaamde Slingeland-trilogie (romans
over een dirigent, Victor Slingeland, te weten Het glinsterend pantser, Open boek
en De arme Heinrich). Ik vermoed dat het veel moeilijker zal zijn voorbeelden te
noemen van studies over de relatie tussen literatuur en popmuziek. Omdat
popmuziek minder tot de kunst gerekend wordt? Je zou het haast denken. Tijs
Tummers geeft in zijn boekje A lovin' spoonful, met als ondertitel Popmuziek in ‘De
tandeloze tijd’, een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van popmuziek in de
literatuur: ‘In de wereld van de literatuur lijkt geen popmuziek te bestaan. Dat is
vreemd, zeker omdat in de literatuur de meest beschreven leeftijdsgroep de jongere
is. De jongere in ontwikkeling, de jongere op zoek naar zijn persoonlijkheid, de
jongere op de drempel van volwassenheid, om het maar eens in het jargon van de
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jeugdpastor te zeggen. En die jongere luistert naar popmuziek, weten we. Maar niet
in de literatuur. Waarom niet? [...] Zouden auteurs bang zijn dat passages met
verwijzingen naar popmuziek te snel verouderen, omdat popmuziek meer dan
klassieke muziek tijdgebonden is?’
Er dient dus een inhaalslag gemaakt te worden. Popmuziek is immers overal,
zeker in reclamespotjes op de televisie. Maar ook in de krant, De Volkskrant (5
november 2002) in dit geval, waar ik een aardige column van Martin Bril - de
Carmiggelt van deze tijd - tegenkwam, waarin hij ‘speelt’ met bepaalde popsongs.
Zo beschrijft hij een buitengewoon morsig café aan de rand van Rotterdam, ‘Willem's
Kantine’ geheten: ‘Van binnen voldeed de kantine geheel aan de verwachtingen:
tafels met Perzische kleedjes, een bar met een al wat oudere blondine erachter,
een gang naar de toiletten volgestouwd met lege kratten, een eenzame man met
een afgezakte spijkerbroek achter een gokautomaat die Twilight heette en Procul
Harums A Whiter Shade Of Pale schallend uit de boxen.’ Zo'n café dus. Later laat
Bril uit diezelfde jukebox Melanies Beautiful People klinken en aan het slot van zijn
column slingert Radio Rijnmond Meatloaf de ether in, Paradise By The
Dashboardlight. Na lezing van dit ‘cursiefje’ kan ik me niet aan de indruk onttrekken,
dat Martin Bril hier wel pretendéért de werkelijkheid te beschrijven, maar ondertussen
wel de werkelijkheid naar zijn literaire hand zet door popsongs te noemen, die
prachtig passen in het verhaal - let wel het verháál -, dat hij wil vertellen. In het
bijzonder het liedje van Melanie geeft dit morsige geheel een schitterend
tragi-komische lading. Daar komt nog een persoonlijk element wat mij betreft bij. Ik
zie mezelf (bij dit liedje) met lange haren nog zitten in een zeer eenvoudig
gemeubileerde studentenkamer in Groningen op een vuil soort canapé, mijn tweede
hasj-sigaretje doorgevend aan mijn even langharige buurman (of was het een
buurvrouw? Ik weet het niet meer).
Niet ontkend kan worden dat dit soort ervaringen heel vaak als de (gevoels)waarde
van popsongs wordt gezien, fraai verwoord door Robert Anker in zijn essaybundel
Vergeten licht, in een beschouwing over Cees Nootebooms debuut Philip en de
anderen, welk boek hij ook de kwalificatie ‘popsong-in-prose’ meegeeft: ‘Een van
de intrigerendste verschillen tussen popmuziek en klassieke muziek (en de jazz) is
dat de klassieke muziek zich niet hecht aan de tijd waarin je haar beluistert, terwijl
popmuziek die tijd kan absorberen en op het moment dat je haar beluistert, weer
terug kan geven. De emoties die zo'n liedje opwekt, zijn van persoonlijke aard, wat
erop wijst dat het emoties zijn die je toen had en die met de muziek een
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verbinding zijn aangegaan die nu weer kan worden geactiveerd. De ontroering die
klassieke muziek teweeg kan brengen, vindt haar oorzaak echter in die muziek zelf
en niet in de geest van de luisteraar.’ Ik geloof dat in deze uitspraak veel waarheid
steekt.

Popsongs als intertekst
En toch, en toch. Veel waarheid misschien, maar niet de volledige waarheid. Want
soms reikt de betekenis van popmuziek in de literatuur toch echt verder dan alleen
maar als (weemoedig of nostalgisch) herinneringsmoment. Zoals in het werk van
F. Springer. Diens roman Quissama. Een relaas bevat het verhaal van de zakenman
Charles Enders, die een grote order moet binnenhalen in Angola (‘Quissama’ is de
naam van een wildpark in Angola), maar daar komt het niet van door de ontmoeting
met een kleurrijke figuur aldaar, King Velderman geheten. Deze man, die in de loop
van de roman steeds meer een vriend wordt, overspoelt hem met verhalen, die hem
emotioneel afleiden van de zakelijke belangen die hij geacht wordt daar te behartigen.
Het belangrijkste verhaal dat hij te horen krijgt - met tussenpozen, waardoor het ook
iets van een soort soap krijgt - is de lovestory van King en een zekere Pauline. Zo
verhaalt King over een tocht met de Franse consul-generaal en een louche
zakenman, ene Jules, een Vlaming, die in het gezelschap is van twee hooggehakte
dames, Walda en Inge, naar Angkor Vat. King omschrijft de Franse consul-generaal
Grillet als ‘een man die zo uit een boek kan zijn weggelopen’. Een man bovendien,
die King en Pauline meeneemt naar locaties, die in de ondergaande zon zo
schilderachtig zijn, dat Hollywoods belichtingskunstenaars het niet beter hadden
kunnen doen. Grillet krijgt zo bijna de allure van een filmregisseur, wanneer hij King
en Pauline ‘een bijna perfect geënsceneerde romance’ bezorgt tijdens een uitstapje
naar Angkor Vat. De Amerikaanse passanten aldaar met hun om zo te zeggen
‘draagbare’ muziek lijken de toeschouwers bij de opname van een film. Jules en
zijn twee dames bezitten al evenzeer de trekken van bezoekers aan een filmstudio.
Walda en Inge op hun schoenen met hoge hakken en Jules met zijn T-shirt met het
opschrift ‘Eerste Europese Meubelbeurs Mechelen’ hebben alle kenmerken van
toeristen, die met hun schreeuwerige cassetterecorders een dagje op de filmset
komen kijken. Voeg daarbij het diva-achtige karakter van (de beschrijving van)
Pauline en Quissama lijkt inderdaad niet beter aangeduid te kunnen worden dan
als, in de woorden van de criticus Ad Zuiderent, ‘een perfecte show van verzinsel
en bordkarton’.
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Die tocht naar Angkor Vat is een verhaal in een verhaal over de relatie tussen King
Velderman en Pauline. Charles Enders gaat zich op een gegeven moment afvragen
- zeker nadat hem een foto van haar is getoond - of zij wel bestaat (of bestaan heeft).
Hij ziet iets vreemds aan die foto, maar weet niet precies wat: ‘Inderdaad, heel mooi.
Ik knikte goedkeurend. Toch was er iets eigenaardigs aan dat portret, maar dat zei
ik niet. [...] Ja, een heel mooie vrouw, alles bij elkaar, maar de gestalte had iets
onaantastbaars en iets onechts. Een plaatje, een mooi plaatje.’ En even later zégt
Charles ook wat hij denkt. De foto roept bij hem herinneringen op aan de foto's van
vooroorlogse filmsterren, die je ingesloten vond in pakjes sigaretten: Greta Garbo,
Claudette Gilbert, Marlène Dietrich, maar ook van andere Franse en Duitse, van
wie hij de naam vergeten is. Ding Velderman reageert op deze opmerking zeer
geëmotioneerd. De lezer weet dan nog niet waarom, maar heeft zo zijn vermoedens.
Die Pauline blijkt namelijk niet te bestaan, is een door King verzonnen figuur,
waardoor ook het aan de roman voorafgaande motto van de Franse
schrijver/diplomaat Romain Gary weer bovenkomt: ‘Tu ne peux pas aimer une
femme, un homme, sans les avoir d'abord inventés.’ In verband met wat hierna volgt
is deze opmerking van de auteur in een correspondentie met schrijver dezes niet
van belang ontbloot: ‘Verwijzingen naar films en acteurs zijn bij mij veel meer dan
couleur locale. Ik ben een filmminnaar, hoe ouder ze zijn, hoe beter, maar ik benut
bepaalde spelers en films alleen, als ze iets essentieels toevoegen aan mijn verhaal.’
En nu de muziek bij de Angkor Vat-film.
Gegeven de context - de negatieve omschrijving van de Amerikaanse toeristen
en het ietwat curieuze Vlaamse gezelschap - verwacht je eigenlijk dat de popsongs
geen functie zullen hebben, behalve wellicht als tijdsindicaties, als ‘couleur locale’
inderdaad. Quod non. Gedurende de tijd dat het gezelschap in Angkor Vat is, worden
hun bewegingen gevolgd door Amerikaanse toeristen, die de plaats overstromen
op een wijze, zoals alleen Amerikanen dat kunnen. Procul Harums A whiter shade
of pale (een onvertaalbare titel eigenlijk, zo bleek me uit gesprekken met menig
anglist) schalt continu uit hun taperecorders. De tekst van dat nummer vertelt in
zekere zin het verhaal van Quissama. In deze song (zie bijlage) gaat het immers
om een man en een vrouw in een bar met Latijns-Amerikaanse muziek, die al meer
gedronken hebben dan hun dorst rechtvaardigt. Op een gegeven moment is het
voor de vrouw genoeg geweest. Er is geen bepaalde aanleiding, maar de waarheid
is gewoon duidelijk: ze moet weg
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(she said there is no reason, and the truth is plain to see). De man blijft achter,
onmachtig iets aan de gebeurtenissen te veranderen. Vertwijfeld zoekt hij in de
kaarten naar wat de toekomst brengen moge, hij kan haar niet uit zijn gedachten
bannen (I wandered through my playingcards and would not let her be). Terug nu
naar de roman. King en Pauline vormen - na die reis naar Angkor Vat - het
middelpunt van het frivole leven in Luanda. Iedereen is vrolijker dan de situatie in
Angola rechtvaardigt, want de hel is volledig losgebroken door de vrijheidsstrijd
aldaar. Maar als het feestgedruis van de overwinning (der revolutionairen) nog maar
amper is weggestorven, zegt Pauline dat ze weg moet. Er is geen onmiddellijke
aanleiding, ze móet gewoon weg. Zoals de Vestaalse maagden het eeuwig
brandende vuur van Rome ooit bewaakten, zo is Pauline degene die Kings
levensvuur brandende houdt (One of the sixteen vestal virgins, who are leaving for
the coast): ‘maar nu moest ze weer even langs het strand van Bandol lopen en in
een open rood autootje langs de corniche van Nice naar Menton razen.’ Ze komt
niet terug. Later blijkt waarom ze niet terug is gekomen, ze heeft immers nooit
bestaan (and her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale). Pauline,
die volgens Charles op de foto altijd al iets onwezenlijks heeft gehad, vervaagt nu
helemaal.
Dat was de legendarische zomerhit van Procul Harum, maar er is nog een nummer
dat uit de roman opklinkt.
Het romantische verhaal van King en Pauline begint tussen de olifanten ‘Adembenemende omhelzingen op het Terrasse des Eléphants, met A whiter shade
of pale ergens in de verte, de olifantsbeelden met bemoste ruggen en afgebrokkelde
slurven’ -, zoals de roman ook zal eindigen tussen de olifanten. Maar hoe anders,
King Velderman zal door échte olifanten vertrapt worden in het wildpark Quissama.
Een klein gezelschap, King, Charles en een Portugese bediende, trekt daarnaar
toe: de olifanten moeten getoond worden, als om te bewijzen dat die wél bestaan.
In het wildpark worden ze vergast op de klanken van Hotel California. King veinst
het niet te horen, maar Charles noemt het toepasselijke welkomstmuziek. Evenals
de tekst van A whiter shade of pale laat de tekst van dit bekendste nummer van
The Eagles (zie bijlage) zich op de inhoud van de roman betrekken. In het eerste
couplet zien we een man in een warm land, die op zoek is naar een goed
onderkomen. Vervolgens wordt hij voorgesteld aan een niet onaantrekkelijke dame.
Such a lovely face, denkt hij. Maar hij weet niet goed wat hij van haar moet
verwachten: This could be heaven, this could be hell. De man wordt uitgenodigd
voor een verblijf, hij is altijd welkom.
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Uit het derde couplet blijkt dat de vrouw op klasse en luxe gesteld is, ze geeft veel
feesten, iedereen is er en zij staat in het middelpunt van de belangstelling. En toch
is ze niet helemaal gelukkig met de situatie. In het vierde couplet zijn de
omstandigheden inmiddels gewijzigd, maar de herinneringen (van de man wel te
verstaan) blijven en het is hem onmogelijk daaraan geen gehoor te geven. In het
tweede refrein horen we bring your alibis. Alibi's zijn zoals bekend nodig om je
verhaal geloofwaardig te maken, maar - vijfde couplet - wanneer je verhaal van
leugens aan elkaar hangt, raak je op een gegeven moment in die leugens verstrikt.
Je móet ze volhouden, je wordt als het ware een gevangene van je eigen verhaal.
In het laatste couplet zien we dat de hoofdfiguur wanhopig probeert aan de door
hem gecreëerde situatie te ontkomen, maar dat is zinloos: vluchten kan niet meer,
herinneringen gaan overal en altijd met je mee. Leg hier het verhaal van King en
Pauline (en Charles) naast en de parallellie moge duidelijk zijn. Naast A whiter shade
of pale vertelt ook Hotel California het verhaal van Quissama.

High culture en low culture gebroederlijk bijeen
Is dit intertekstuele gebruik van popsongs een incident in het werk van Springer?
Ik meen van niet. Ook in Teheran. Een zwanezang zien we het, hoewel minder
prominent, terug. In deze onspringeriaans dikke roman, waarin hij zijn
ambassadeurservaringen in Perzië ten tijde van de sjah en Khomeiny literair
verwerkte, worden de lotgevallen beschreven van de schrijver Toby Harrison, een
pseudoniem, zijn werkelijke naam krijgen we niet te horen. Maar met wat voor soort
schrijver hebben we te maken? Kunnen we hem wel een echte schrijver noemen?
Zo karakteriseert hij zichzelf tegenover zijn vriend Alfred, de in Zwitserland wonende
accountant, tegen wie hij nooit liegt: ‘Geeft niks, Alfred, je kent mijn handelsmerk.
Ik besprenkel bekende historische feitjes met een fantasierijk lawaaisausje. Die
bekende boekjes [uit de reeks Toby Harrison's Illustrated Mirror of History and
Culture, H.B.] zijn niet voor slimme Zwitserse klokkenmakertjes bedoeld. Ik schrijf
voor nitwits. Populair en geïllustreerd. Niets is zo gemakkelijk als geschiedschrijving.’
En later zegt hij, wanneer hij de opdracht om een monografie over de sjah van
Perzië te schrijven heeft aanvaard, dat hij zich in staat voelt Herodotus als
geschiedschrijver van Perzië op zijn sloffen te evenaren. Herodotus, over wie Cees
Nooteboom via de classicus Herman Mussert in Het volgende verhaal de in dit
verband treffende opmerking maakt: ‘Ik heb altijd een zwak gehad voor die door-
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zichtige fantast, verzonnen geschiedenis is aantrekkelijker dan het saaie schrikbewind
van feiten.’ En elders omschrijft Harrison zich als een ‘notoire illusionist’, een
‘eenvoudig producent van treinlectuur’ en zijn teksten als ‘hete lucht gevangen in
een aanmatigend letterbeeld’ en ‘luchtige koekjes van Harrisondeeg’. Een hoge
opvatting van het schrijverschap kan men dit moeilijk noemen, veeleer rijst het beeld
op van de schrijver als een soort oplichter.
Nu is het curieuze van deze roman, dat enerzijds Toby Harrison ons wordt getoond
als de schrijver van fake-verhalen over de geschiedenis van Perzië en de plaats
van de sjah daarbinnen - zelfs Mahler en Shakespeare zouden in Perzië het geluk
hebben gevonden -, maar dat we anderzijds tegelijkertijd niet opgelicht worden,
omdat de lezer met de werkelijkheid, de omwenteling in Iran van sjah naar Khomeiny,
geconfronteerd wordt. Hij leest een soort schelmenroman, met Toby Harrison en
Bill Turfjager (Nederlands consul in Perzië) als heldhaftige hoofdfiguren, maar hij
leest op hetzelfde moment evenzeer een andere, waarheidsgetrouwe roman.
Door de ondertitel ‘een zwanezang’ kenschetst de roman zich evenmin louter als
een ‘schelmenroman’, zeker niet wanneer men oog heeft voor de meerduidigheid
van die kwalificatie. In de eerste plaats lijkt de aanduiding te wijzen op de beschrijving
van de neergang van de sjah van Perzië met daarin inbegrepen de fake-monografie
over hem van Toby Harrison. In de tweede plaats is de roman een zwanenzang op
de stad Teheran, die teloorgaat in het geweld van de mohammedaanse
fundamentalisten en haar moderne status als bijna westerse metropool verliest
(‘terug naar de Middeleeuwen’). In de derde plaats is de roman Toby Harrisons
‘zwanenzang’. In dit boek treedt hij nog op als schrijver van ‘flauwekulverhaaltjes’,
maar dat is gezien het verloop van de gebeurtenissen voor het laatst. Er sterft om
zo te zeggen een bepaald soort schrijver, hetgeen ook af te lezen valt uit de aan
de roman toegevoegde ‘Aantekeningen’, waarin zijn einde als ‘pulpauteur’ met
zoveel woorden beschreven staat. Waar hij ergens in het midden van de roman
gekarakteriseerd wordt als ‘een man zónder gezicht’, is hij aan het eind door zijn
daadkracht (hij helpt mensen ontvluchten uit de chaos in Iran) ‘een man mét een
gezicht’ geworden, wat wel tot een ander soort schrijverschap moet leiden.
Aan de roman gaat een motto vooraf. En niet zo maar een motto. De tekst is
afkomstig uit een bron die men niet onmiddellijk met een ‘schelmenroman’ zal
verbinden, al bevat de tekst het woord ‘fool’: ‘Fools! Your Reward is neither Here
nor There!’ (Rubaiyat XXIV). Deze woorden zijn
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van de hand van Omar Khayyam (1048-1131), de beroemde Perzische
kwatrijnendichter - in Nederland vooral bekend door de vertalingen van Boutens en
Leopold -, wiens thematiek vaak als volgt omschreven wordt: klachten over de
vergankelijkheid van het leven en de tirannie van het lot, de onoplosbaarheid van
het wereldraadsel, de vlucht van de dichter in een provocerend hedonisme. In deze
omschrijvingen vindt men onmiskenbaar enige elementen van het gedrag en denken
van Bill Turfjager en Toby Harrison terug. Bovendien dient men hierbij te bedenken,
dat ‘fool’ in de Perzische traditie zeker niet alleen als een negatief geladen begrip
beschouwd mag worden: mystici worden dikwijls als zodanig aangeduid. En wat
het tweede gedeelte van het motto betreft, het gaat er bij deze ‘dwazen’ - Toby
Harrison en Bill Turfjager - in hun levensvisie niet om wat hun ‘Hier’ of ‘Daar’ aan
beloning te wachten staat, dat is onbelangrijk; zij handelen, althans op die momenten
die er echt toe doen, uit humanitaire overtuiging.
Door datzelfde motto - onverdacht ‘literair’ zal ik maar zeggen - werd ik op nog
iets anders geattendeerd. Het woord ‘fool’ komt nogal eens voor in de roman, vrijwel
uitsluitend betrekking hebbend op twee romanpersonages, de sjah en Toby Harrison,
en wat de sjah betreft verbonden met een tekst, geen literaire, maar een populaire
songtekst: Fool on the hill van Lennon en McCartney. Doordat de kwalificatie ‘fool’
voor beiden blijkbaar geldt, krijgen zij iets identieks. Leven beiden niet in een
schijnwereld? Willen beiden niet heel lang de (bedreigende) werkelijkheid op afstand
houden? Geen van tweeën heeft oog, of wil oog hebben, voor de gigantische
omwenteling die eraan komt. De sjah is net als Toby een wegduiker in het verleden,
terwijl de realiteit dat in feite niet (meer) toelaat. Hij (de sjah) ‘dook liever een Perzië
in, dat binnenkort niet meer bestond’, wat Toby eigenlijk natuurlijk ook doet in zijn
fake-monografie. En net zoals Toby met zijn vriend Alfred zat ook de sjah liever
urenlang met zijn vrienden over vroegere en betere tijden te mijmeren. De parallellie
tussen beide figuren vindt zijn climax, wanneer we in de ‘Aantekeningen’ lezen, dat
de sjah ‘ziek maar onvermoeibaar werkte aan zijn zwanenzang’, die postuum werd
uitgegeven onder de titel Answer to history.
De tekst van Fool on the hill bevat soortgelijke elementen, wie zijn nu eigenlijk de
‘dwazen’? De thematiek van de song komt hierop neer: een geïsoleerd individu is
niet in staat (of niet meer) contact te maken met de werkelijkheid. Aan het slot wordt
het verwijt van dwaasheid geretourneerd, niet de dwaas is dwaas, maar de
buitenwereld die de werkelijkheid
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van de dwaas denkt te kunnen negeren. De mysticus is dichtbij, zou je kunnen
zeggen. Lennon en McCartney en Omar Khayyam in één bezield verband bijeen!
De woorden van het refrein, wanneer die voor het laatst te horen zijn, zijn uiterst
navrant, omdat het isolement van de ‘dwaas’ gehandhaafd blijft. De ‘fool on the hill’
ziet de zon ondergaan en vanuit de verte de wereld ronddraaien. De overeenkomt
met de positie van de sjah is frappant.
In Teheran ‘klinken’ nog meer popsongs mee, iets minder luid weliswaar, maar
toch hoorbaar. Zo laat Springer zijn personages op een feestje dansen op de klanken
van Bye, bye love van de Everly Brothers, met de in het licht van de gebeurtenissen
in Iran toepasselijke regels Goodbye happiness, hallo loneliness, I think I'm gonna
die. Nog belangrijker lijkt me de als een soort leidmotief regelmatig in de roman
opduikende regel Suicide is painless. Deze woorden zijn afkomstig uit een song,
behorend bij de film Mash (1970) van Robert Altman, die op betrekkelijk luchtige
wijze de waanzin van de oorlog in Vietnam hekelde. Alleen ging het in die film niet
rechtstreeks over Vietnam - dat mocht kennelijk niet van de ongetwijfeld Amerikaanse
producent -, maar had men de oorlogssituatie verplaatst naar Korea, waar het
Westen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw om zo te zeggen ook ingreep om
het communisme tegen te houden, met ook toen een tweedeling als gevolg: Noorden Zuid-Korea. Springer heeft dit liedje, vermoed ik, vooral gekozen vanwege de
gelijkheid van die situaties, waarin het hectische vertrek van de ‘Westerlingen’ uit
het oorlogsgebied een belangrijke rol speelt: Korea, Vietnam, Iran. Een bevestiging
voor deze interpretatie acht ik het regelmatig terugkeren van verwijzingen naar deze
oorlogsbrandhaarden door de af en toe met een Koreaanse commandopet getooide
diplomaat Turfjager: ‘Hij had diverse wereldbranden persoonlijk bijgewoond, alleen
Korea en Vietnam hoefde hij maar te noemen, edoch, nooit vond hij in de geschriften
die hij er later over las de werkelijkheid terug; [...] waar hij kwam begonnen de dingen
te gebeuren, dat zei hij zelf altijd, Korea, Vietnam, en nu weer Iran.’
Wat ik eigenlijk niet verwacht had - F. Springer staat bekend als een ‘verteller’
van vlot leesbare verhalen, min of meer in de Angelsaksische traditie van auteurs
als Somerset Maugham, een schrijver die hij ook bewondert -, gebeurt in de beide
romans van Springer toch: andere teksten, popsongteksten spelen een grotere
betekenisgevende rol dan ik op grond van zijn literaire reputatie geneigd was aan
te nemen.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

36

Niet meer dan ‘couleur locale’?
Bij een auteur als A.F.Th. van der Heijden was ik veel eerder gespitst op een
dergelijke structurerende rol van andermans teksten, Proust is bijvoorbeeld getuige
zijn romancyclus De tandeloze tijd niet onopgemerkt aan hem voorbijgegaan. Híj
heeft immers een reputatie als metaforenbouwer, als beeldkunstenaar. Men werpe
in dit verband een blik op het begin van het derde deel van De tandeloze tijd, Het
hof van barmhartigheid: ‘Als Europa, wat wel gezegd is, de kaap van Azië is, dan
is Holland de kut van Europa, vertel mij wat.’ Wat opvalt bij Van der Heijdens inzet
is, dat hij begint met een beeld. En dat beeld blijft niet los staan, is niet louter
ornament. Typerend voor Van der Heijden is dat de voorstelling van Nederland als
vagina een breedvoerige uitwerking krijgt. Zo wordt de kop van Noord-Holland de
clitoris, de Afsluitdijk dient als maagdenvlies, etc. etc. Het gaat hier in elk geval niet
om een vrijblijvende stilistische exercitie. De metaforiek heeft een functie binnen de
(roman) opzet, die op de eerste bladzijden ook met zoveel (nogal arrogante) woorden
omschreven wordt: ‘Nederland zodanig in kaart brengen dat er nooit meer anders
naar gekeken kan worden.’ Kortom, je zou dus verwachten dat hij ook popmuziek,
songteksten, op deze beeldende manier zou gebruiken. Maar is dat ook zo? Wordt
deze verwachting bewaarheid? Nu ben ik niet de eerste die zich in deze zin over
het werk van Van der Heijden buigt. De eerdergenoemde Tijs Tummers komt met
mijns inziens ietwat geforceerde interpretaties aanzetten. Hij stelt eerst vast, dat
Van der Heijden graag gebruik maakt van het tijdgebonden karakter van de pop en
diezelfde popmuziek vooral lijkt te hanteren vanwege haar sociologische kenmerken.
Zo houden de krakers in Advocaat van de hanen van punkmuziek en de twee
kopstukken van deze ‘stroming’, de Sex Pistols en Joy Division, worden vermeld
om dit te illustreren. Scott McKenzie met zijn eendagshit San Francisco symboliseert
de valse en snel verouderende idealen van de hippies uit de jaren zestig, de
gezagsdragers van de jaren tachtig. Soms gaat Tummers verder, al is hij zich er
kennelijk met enig genoegen van bewust dat de betekenis eerder ‘in the eye of the
beholder’ is gelegen dan in de tekst zelf of de intentie van de auteur: ‘Niet
geschroomd zal worden om veelvuldig van de muziek te verwijzen naar thema's uit
De tandeloze tijd. Dit gebeurt ook, of misschien wel juist, wanneer duidelijk is dat
er meer achter de muziek gezocht wordt dan Van der Heijden ooit bedoeld kan
hebben. Waarom niet? Is er iemand die je verbiedt om in overdrijvende wolken
Groenland te zien, alleen omdat Hij dat nooit zo bedoeld kan hebben? Daarom.’
Deze hou-
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ding leidt tot nogal speculatieve bevindingen. Het noemen van Lovin' Spoonful in
relatie tot Milli Händel, het vriendinnetje van de hoofdfiguur Albert Egberts, brengt
Tummers tot de volgende omtrekkende bewegingen: ‘In het licht van Alberts
impotentie, die in de hele roman [i.e. De gevarendriehoek] en in zijn relatie met Milli
Händel zo'n belangrijke rol speelt is het aardig om te weten dat de naam Lovin'
Spoonful, ontleend aan de tekst van de blueszanger Mississippi John Hurt, een
verwijzing is naar de hoeveelheid mannelijk zaad die de liefdesdaad oplevert. [...].
Een ‘lovin' spoonful’ wordt overigens ook wel gebruikt als beeld voor een lepel
heroïne, en ook dat is niet ontoepasselijk gezien Albert Egberts' toekomstige
verslaving. A lovin' spoonful herbergt kortom de klassieke drieeenheid: sex, drugs
en rock 'n' roll.’ Tja, om met Martin Bril te spreken.
Eigenlijk behelst het (aardige) boekje niet veel meer dan interessante informatie
over de achtergronden van diverse popgroepen met af en toe een lijntje - een aardig
woord in het licht van de verslaving van de hoofdfiguur - naar de thematiek van Van
der Heijdens romans. Voorzover ik, ook na lezing van Tummers, kan nagaan dienen
de titels van songteksten en namen van popgroepen in feite uitsluitend als
tijdsindicaties, als achtergrondmuziek gedurende de vele studenten- en
krakersfeesten in de romans. In een interview in het muziekblad Oor geeft Van der
Heijden dat ook expressis verbis bijna toe: ‘het is muziek die zijn [i.e. van Albert
Egberts] tijd draagt, [...] een soms meer, soms minder geslaagde vorm van
volksvermaak. Zo'n hele massa die danst op muziek, daar staat hij nu juist buiten.’
Van intertekstueel gebruik van popsongs kan bij hem mijns inziens dan ook niet
gesproken worden. Een greep uit de talloze nummers die hij feitelijk alleen maar
verméldt: Leader of the pack, The happening (The Supremes), It's been a hard day's
night (The Beatles), A whiter shade of pale, Living Doll (Cliff Richard), Hotel
California, California Dreaming (The Mama's and the Papa's). Vele namen van
bands passeren de revue: Martha Reeves and the Vandella's, Creedance Clearwater
Revival, The Yardbirds, The Ronettes, Dave, Dee, Dozy, Bicky, Mick and Thich,
The Doors, en de mij volstrekt onbekende Bob. B. Soxx and the Blue Jeans. Ergens
noemt Albert Egberts ze ook ‘malle plaatjes uit de oude doos’. Hij ‘doet’ er dus vrijwel
niets ‘mee’, al had de ‘muzikalisering’ à la Martin Scorsese in zijn film Goodfellas,
toch voor de hand gelegen. Die film volgt de misdadiger Henry Hill van zijn vroege
jeugd in de jaren vijftig, tot hij in de jaren tachtig een nieuwe identiteit krijgt, omdat
hij tegen zijn voormalige maffiavrienden getuigt. Een periode van ruim dertig jaar,
waarbij de Ame-
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rikaanse regisseur de muziek gebruikt om het tijdsverloop aan te geven. Bij Hills
eerste liefde draait Scorsese nog brave nummers als Then he kissed me van The
Crystals; bij zijn eerste successen in de maffia Leader of the Pack van The
Shangri-las. Wanneer de hoofdpersoon ten onder dreigt te gaan aan de wilde jaren
zestig klinkt Gimme Shelter, en bij cocaïnegebruik hoort Frosty the Snow Man.
Misschien is de geringe betekenis van de songteksten bij Van der Heijden ook
wel te verklaren, als we de volgende uitspraak van de vriend van Albert Egberts,
de wereldwijze Thjum, in ogenschouw nemen. Het citaat is ook om andere cultuurhistorische - redenen, zeker voor Nijmegenaren, de moeite waard: ‘Op een
woensdagavond eind oktober nam Thjum Albert mee naar een lezing van Ernest
Mandel over marxistische economie. Gelet op de saaiheid van het onderwerp was
de belangstelling zo onevenredig groot, dat een deel van de toehoorders Mandels
optreden in een aangrenzende zaal op monitor moest volgen. Alweer snakte Albert
ernaar bezig te zijn met problemen, dieper gelegen dan de portefeuille, en ter
afleiding nam Thjum hem mee naar een nachtsociëteit van studenten: ‘Dynamene’
aan de Sint-Annastraat, ook wel ‘Het Tusschenhuis’ geheten. Eens in de veertien
dagen werden daar de zogenaamde jeugdsentimentavonden gehouden. Een Willem
geheten discjockey, die zich Big Bill noemde, draaide nummertjes uit de oude doos.
Het was iets nieuws, en toch al helemaal een begrip. De popmuziek had nauwelijks
zijn intrede gedaan, of er werd al jeugdsentiment van gesmeed. ‘Misschien een
aanwijzing voor de beperkte houdbaarheid ervan’, zei Thjum. ‘Net zo vroeg oud als
de zestiger jaren zelf’ ’ En ook het vervolg, het commentaar hierop van de auctoriële
verteller (spreekbuis van Van der Heijden zelf, ben je geneigd aan te nemen), is
onthullend en te aardig om onvermeld te laten: ‘De muzikanten zelf waren nog jong,
al begonnen de eerste meldingen van sterfgevallen binnen te komen. Onder
studenten natuurlijk bij voorbaat een succes, zo'n festival, want die waren zelfs al
bezig van hun eigen revolutie van een paar jaar terug jeugdsentiment te maken.
Naarmate ‘mei '68’ (Albert kon de term niet meer horen) verder tot het verleden ging
behoren, hadden meer Nijmeegse studenten destijds in Parijs gezeten. Het was al
net als met het verzet in de oorlog: hoe langer geleden, des te meer verzetsmensen
voor hun heldendaden durfden uit te komen. Mocht je de studenten van Nijmegen
geloven, dan grensde in mei 1968 de Katholieke Universiteit aan de Sorbonne.
Geschiedenis, dat was voornamelijk de vermenigvuldiging van helden.’
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Zou deze uitspraak ook gelden voor de pophelden en popsongs in de literatuur? In
hoeverre zullen ze blijven behoren tot onze ‘cultural memory’? Wie het weet mag
het zeggen.

Literatuur
Het artikel van Mariëlle Polman, ‘Mens en melodie: een verontrustende verhouding’,
verscheen in Literatuur 19 (2002), 5, p. 289-297. De op meer dan één plaats
genoemde beschouwing van Tijs Tummers, A lovin' spoonful, is verschenen bij
uitgeverij Verzameld Werk, Nijmegen 1992 (tweede druk). Harry Bekkering
publiceerde eerder over F. Springer in Literatuur 1 (1984), 3, p. 156-165, ‘Namen,
namen, meer dan namen. De literaire sprongen van F. Springer’. In Bzzlletin 16
(1987), 147, p. 14-25 (i.s.m. F. van Wijck), verscheen ‘Bougainville en Quissama:
F. Springers kunstmatige paradijzen’ en in Literatuur 10 (1993), 6, p. 337-345,
‘Teheran: meer dan een schelmenroman’. De algemene opmerking over de waarde
van popmuziek is afkomstig uit Robert Ankers essaybundel Vergeten licht.
Amsterdam 1993. Ton Anbeek situeerde in zijn artikel over Voskuil, ‘Ik neem kaarten
uit een bak’ (in: Harry Bekkering en Ad Zuiderent (red.), Jan Campertprijzen 1997.
Nijmegen 1997, p. 63-89) Van der Heijden als volstrekte stilistische tegenpool van
Voskuil. Door hem werd ik geattendeerd op de metaforische waarde van de beginzin
van Het hof van barmhartigheid. De Beatles-song Fool on the hill komt ook uitgebreid
ter sprake in Gert de Jagers beschouwing over de poëzie van Rutger Kopland, ‘Niets
dan dat het om iets anders gaat. Over ‘Julia’ van Rutger Kopland en John Lennon’,
in Nederlandse Letterkunde 8 (2003), I, p. 41-62. In dat artikel wordt verwezen naar
een proefschrift over de poëzie van Kopland van Stefaan Evenepoel, Volmaakt
onaf: over stijl en thematiek in de vroege poëzie van Rutger Kopland. Leuven 2000,
waarin aandacht besteed wordt aan Koplands vertalingen c.q. bewerkingen van
een aantal Beatles-songs.
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Bijlage
Met A whiter shade of pale scoorde Procul Harum zijn eerste en grootste hit. Het
nummer bereikte in de zomer van 1967 alle hitlijsten van de wereld.
We skipped the light fandango
And turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale
She said there is no reason
And the truth is plain to see
But I wandered through my playingcards
And would not let her be
One of the sixteen vestal virgins
Who are leaving for the coast
And although my eyes were open
They might just have well been closed
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

In tegenstelling tot Procul Harum draaien The Eagles al jaren mee aan de top, als
ze in 1976 met Hotel California hun grootste succes bereiken.
On a dark desert highway,
Cool wind in my hair

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

41
The warm smell of colitas
Rising up through the air
Up ahead in the distance,
I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself,
‘This could be heaven and this could be hell’
Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say...
Welcome to Hotel California
Such a lovely place (such al lovely face)
There's a plenty of room at the Hotel California
Any time of year, you can find it here
Her mind is Tiffany-twisted,
She got her Mercedes-bands
She got a lot of pretty, pretty boys,
That she calls friends
How they dance in the courtyard,
Sweet summer sweat,
Some dance to remember,
Some dance to forget
So I called up the Captain,
‘Please bring me my wine’
He said, ‘We haven't that spirit
Here since nineteen sixty nine’
And still those voices come calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say...
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Welcome to Hotel California
Such al lovely place (such a lovely face)
They're livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said ‘We are all just prisoners here
Of our own device’
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knifes,
But they just can't kill the beast
Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
‘Relax’, said the nightman
We are programmed to receive
You can check out any time you like,
But you can never leave

Eindnoten:
Bovenstaand artikel is een uitgebreide bewerking van een lezing, gehouden op het colloquium
‘Pop in literatuur’, 8 november 2002, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
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Biografisme: een nieuwe plaats voor de auteur in de
1
literatuurwetenschap?
door Sophie Levie
Om te beginnen drie observaties.
De Britse keten van boekhandels Waterstone's, die ook vestigingen heeft op het
continent, heeft haar afdeling Biography, de een na grootste in de winkel (alleen de
afdeling Fiction telt meer titels), niet zo lang geleden omgedoopt. De sectie heet nu
People, maar een blik op de planken leert de bezoeker dat er veel meer biografieën
van beroemdheden te verkrijgen zijn dan van gewone mensen. Eind 2003 werd in
Palazzo Venezia (Rome) een tentoonstelling geopend met de titel Persone, waarvan
het thema groepsportretten was: Ritratti di Gruppo da Van Dyck a De Chirico
(groepsportretten van Van Dijck tot De Chirico). Overal in de stad hing de affiche
en daarop was een opmerkelijk ‘groepsportret’ gemonteerd: de bovenkant van de
affiche werd in beslag genomen door een deel van een schilderij van Thomas de
Keyser, waarop officieren van de Compagnie van kapitein Allaert Cloeck zijn te zien.
Het betrof hier een schilderij uit de vroege jaren dertig van de zeventiende eeuw
dat hangt in het Amsterdamse Rijksmuseum. Links voor was een Italiaans portret
zichtbaar, eveneens uit de zeventiende eeuw. En op de onderkant van de affiche
was een foto te zien waarop vier heren staan afgebeeld, die allen dezelfde kant
opkijken en die vlak na 1900 waarschijnlijk lid waren van dezelfde club, een sportclub
vermoedde de kunsthistorische zegsvrouw, die ik vroeg de uitnodiging voor de
tentoonstelling waarop dit gemonteerde diachronische groepsportret ook stond
afgebeeld, op professionele wijze voor mij te bekijken.
In een Duitse biografie van Marcel Proust uit 2002 zit een folder van de Deutscher
Taschenbuch Verlag waarin de reeks waartoe het boekje behoort (titel: Biographien.
2
Erinnerungen), wordt voorgesteld. Voorop de reeks staat een foto en ook die heb
ik laten ‘lezen’ om niet alleen af te gaan op mijn eigen impressies als kijker. De foto
is een fictioneel groepsportret, deze mensen hebben nooit samen op de foto gestaan
(wie goed naar armen, benen en houding kijkt ziet dat het een gemanipuleerd portret
is), maar de indruk van een groep, misschien zelfs een familie, wordt gewekt doordat
de personen dezelfde haar- en kledingstijl hebben, die uit het
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1. Brochure van de tentoonstelling Persone in Palazzo Venezia (Rome).

midden van de twintigste eeuw of vlak daarvoor stamt. We zien op deze foto drie
mannen en drie vrouwen: één in overall, één met een witte boord, één met wit
overhemd en das, één dame, één wat oudere dame en één meisje, de hulp van
een van de vrouwen of een winkelmeisje. De eerste vijf zijn Europeanen of
Amerikanen, het meisje lijkt Indonesisch, te oordelen naar kledingstijl en huidskleur.
Het zijn anonieme mensen, geen beroemdheden of sterren op enig gebied. De
reeks die in de folder wordt geïntroduceerd en die ruim een jaar geleden
achtenveertig titels bevatte, wil echter biografieën van vrouwen en mannen aanbieden
die belangrijk zijn geweest op het terrein van geschiedenis, literatuur, filosofie, kunst
en muziek. Biografieën van Hannah Ahrendt tot Frank Zappa, met tussen hen in
Giuseppe Verdi, Jezus van Nazareth, Giordano Bruno en tweeenveertig anderen.
Vergelijkbaar met deze serie is een nieuwe Engelse reeks biografieën van de
uitgever Weidenfeld en Nicolson, titel Lives. In het deel over Virginia Woolf uit 2000
(hoeveel biografieën zijn er van haar niet verschenen sinds de jaren zeventig van
de vorige eeuw) zie ik dat er reeds zeven delen zijn verschenen, onder andere over
Mozart en Mao en Augustinus en Jeanne d'Arc en dat delen gewijd aan Buddha,
3
Andy Warhol, Dante en Simone Weil en vele anderen zijn aangekondigd.
People, Persone, Lives... het zijn opvallend algemene, neutrale, ‘gewone’
aanduidingen van verzamelingen waarin de levens van mensen die nu juist iets
meer dan neutraal en gewoon waren, zijn verpakt. Hoe deze neutrali-
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2. Folder (Deutscher Taschenbuch Verlag) van de reeks Biographien. Erinnerungen.

teit precies geduid moet worden, durf ik (nog) niet te zeggen. Wel staat vast dat de
belangstelling voor de biografie buitengewoon levend is en dat uitgevers daar
internationaal op inspelen met nieuwe reeksen (er zijn er veel meer dan de twee
die nu zijn genoemd). Een voorlopige conclusie mag luiden dat het subject terug is
op de agenda van de institutionele wereld van de literatuur en de kunst.
Hieronder wordt in drie stappen de titel van dit artikel verantwoord. Om te beginnen
wordt ingegaan op de oorzaken en gevolgen van het negeren van de maker van
het literaire werk in het grootste deel van de twintigste-eeuwse literatuurwetenschap.
Vervolgens worden in een praktische oefening wat trends aangegeven in recente
biografieën van Valéry en Proust. Tenslotte zal ik trachten te preciseren op welke
punten de relatie
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tussen de nieuwe biografische modellen en de literatuurwetenschap kan worden
gelegd en hier en daar ook al gelegd is. Daarmee wil deze tekst een pleidooi zijn
voor een nieuw biografisme in de literatuurgeschiedenis, in de veronderstelling dat
deze term die een eeuw lang stond voor alles wat verkeerd werd geacht in de
literatuurgeschiedschrijving, langzamerhand weer een nieuw leven mag gaan leiden.
Met de lange tijd negatief geconnoteerde term biografisme wordt het
negentiende-eeuwse gebruik aangeduid om het werk van de auteur te verklaren uit
zijn of haar biografie. Voor een deel geworteld in de genie-cultus van de poëticale
opvattingen van de Romantiek, wordt de aandacht voor de auteursbiografie acuut
in de tweede helft van de eeuw onder invloed van de theorieën van de positivist
Taine. Het literaire werk wordt gezien als resultaat van het leven van de maker en
vanuit dat leven verklaard. De opvatting dat de kennis van de biografie van een
auteur, met alle daarmee verbonden historische en sociale gegevens, onontbeerlijk
is om zijn werk te interpreteren, leidt in de negentiende-eeuwse literatuurstudie tot
een, soms tot in het absurde doorgevoerde feitenjacht, waarbij de aandacht voor
de literaire tekst totaal ondergeschikt is. Als positieve kant van deze ontwikkeling,
waarmee in heel Europa namen zijn te associëren en die in de nationale tradities
in teksteditie en literatuurgeschiedschrijving goed te volgen is, laat zich de
professionalisering van het bronnenonderzoek en de editietechniek noemen, die in
de vroege twintigste eeuw gesitueerd moet worden, hetgeen mij geen gering resultaat
lijkt. Eveneens als resultaat van Taine's causale verklaringsmodel, misschien beter
als een verre afsplitsing daarvan, zou men de ontwikkeling van de psychoanalytische
literatuurwetenschap kunnen opvoeren. Zo heeft Freuds ontdekking van het
onbewuste in de jaren twintig van de vorige eeuw in Frankrijk de ‘psychobiographie’
- verbonden met de naam van Charles Mauron - doen ontstaan, waarin het literaire
werk wordt verklaard uit het onbewuste van de auteur. Terwijl ook het ontstaan van
de literatuursociologie, in ieder geval voor een deel, zou kunnen worden gezien als
een consequentie van het positivistische literatuuronderzoek (misschien is het wel
beter om schrijversonderzoek te zeggen), gaat mijn aandacht nu toch uit naar de
kritiek die op het biografisme is geuit en zo komen wij natuurlijk terecht bij het
Russisch Formalisme en het Amerikaanse New Criticism.
De Russische formalisten, de groep die tussen 1910 en 1920 werd samengesteld
uit linguïsten en literatuuronderzoekers uit Petersburg en
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Moskou, richtten zich op de studie van de literaire tekst als pure vorm.
Tekstonderzoek dat gebaseerd was op de biografie van de auteur had de aandacht
volkomen afgeleid van de esthetische functie van literatuur, zo betoogden zij. Met
kracht en succes keerden zij zich tegen de literatuurhistorische methodologie van
hun leermeesters, die zij met een verwijzing naar het Oude Testament depreciërend
aanduidden als de ‘en x verwekte y’ - methode. In een aantal revolutionaire artikelen
vroegen zij aandacht voor het onderzoek van literair taalgebruik en de vorm van het
literaire kunstwerk en hielden aldus een pleidooi voor de studie van de evolutie van
literatuur als eigenstandige discipline naast religie, geschiedenis, sociologie,
psychologie, filosofie en zo verder. De formalisten kwamen echter niet alleen in
opstand tegen de literatuurhistorische methode van hun docenten, hun oppositie
was evenzeer verbonden met de letterkundige en ideologische ‘thuissituatie’ en
dient voor een deel ook daaruit verklaard te worden. De Russische variant van het
symbolisme was wel heel ver van de aarde afgeraakt, de mystieke en metafysische
lijnen in de poëzie van auteurs als Valerij Brjusov en Zinaïda Gippius waren, zo
oordeelden zij, onontwarbaar geworden. Het mystieke symbolistische woord en de
marxistische opvatting dat literatuur, net als andere elementen in de bovenbouw,
uit de economische situatie en de klassenstrijd voortkwam, waren in lijnrechte
tegenspraak met hun verlangen naar heldere taal in de poëzie zelf en in de
poëziestudie. In de discussie met de aanhangers van Lenin, in zoverre die over
letterkundige zaken ging, waren de formalisten de echte revolutionairen. In de
ontwikkeling van de poëzie wisten zij zich gesteund door de futuristen en hun
tegenspelers de acmeïsten, die enerzijds ook vernieuwing nastreefden, maar
anderzijds toch de traditie in ere wilden houden. Het is zelfs zo dat Jakobson, de
formalist die de grootste bekendheid heeft gekregen, zich in zijn jeugd bezondigd
heeft aan futuristische klankgedichten met een aantrekkelijk hoge dosis onzin en
taalbuitelarij. De formalisten matigden hun opvattingen echter al spoedig.
Om nu niet te blijven steken in een geschiedenis van deze
literatuurwetenschappelijke stroming waarvan het belang niet te overschatten is en
waarover ook nog steeds nieuwe gegevens aan het licht komen, vat ik de
formalistische positie ten opzichte van de auteur aldus samen. De isolatie van het
literaire systeem bleek niet houdbaar. In hun artikelen werden het zuivere literaire
feit (het woord feit, fakt in het Russisch, is een technische term in het jargon van de
stroming) en het literaire milieu (Taine?) toch steeds verder ingepast in en verbonden
met andere cultuurhistorische
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reeksen. Het creatieve scheppingsproces was verbonden met de persoon van de
maker en dit, herwonnen, inzicht leidde niet alleen tot voortdurende bijstelling van
de opvattingen over het literaire systeem en uiteindelijk tot de visie dat de
persoonlijkheid van de auteur wellicht toch een interessant studieobject voor
literatuurhistorici betekende, het had ook een opmerkelijke bijproductie tot gevolg.
In het hoofdstuk over het Russisch Formalisme in Mapping Lives, een belangrijke
nieuwe studie over de biografie en haar geschiedenis, wordt een schets gegeven
van de drie historische romans van Jurij Tynjanov, de formalistische hoofdpersoon
4
van dat hoofdstuk. In Tynjanovs boeken over de literaire contacten van de
achttiende-eeuwse, vroeg negentiende-eeuwse auteurs K'üchelbecher en Griboedov
met Puškin, zijn formalistische theorie en de schrijfpraktijk van de biografie op een
uiterst interessante wijze gemengd. De auteur over het formalisme in Mapping Lives,
de Britse slaviste Avril Pyman, gebruikt termen als kunstgreep en de-automatisering,
vraagt aandacht voor de narratieve structuur en het ritme van Tynjanovs proza en
wijst op het frequente gebruik van cinematische montagetechnieken in zijn teksten.
Haar conclusie is uiteindelijk dat in deze ‘biografieën’, waarvan de laatste door
Tynjanovs dood in 1943 onvoltooid is gebleven, de interactie tussen leven en
literatuur op een geheel eigen wijze gestalte heeft gekregen, waarbij het resultaat
niet gezien moet worden als het failliet van de formalistische methode of een
compromis, maar als een nieuwe vorm die, zo lijkt Pyman te willen suggereren,
navolging zou verdienen.
Door de concentratie op de tekst als centraal object van het literatuuronderzoek
zijn de New Critics wel beschouwd als de opvolgers van de formalisten, die in de
jaren dertig uiteindelijk toch moesten buigen voor het regime of emigreren. Wie er
precies tot het New Criticism behoren, dat zijn oorsprong had in het Zuiden van de
Verenigde Staten, is tot op de dag van vandaag omstreden. Maar de namen van
Crowe Ransom, Brooks, Wimsatt en Allan Tate en de tijdschriften waarin zij schreven,
The Southern Review, The Kenyon Review en The Sewanee Review, zijn
onlosmakelijk met het gedachtegoed van deze richting verbonden. Hoe de praktijk
van de tekstanalyse en tekstinterpretatie van de New Critics eruitzag, is nu niet aan
de orde. Via de term intentional fallacy, het begrip waarmee zij de auteursintentie
tot verboden terrein voor het literatuuronderzoek hebben verklaard, zijn hun
opvattingen te verbinden met de formalistische methode. Met de introductie van dit
begrip hebben zij eventuele aandacht voor de biografie van de auteur, waartoe ook
de poëticale geschriften, dagboe-
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ken, brieven en andere bronnen moeten worden gerekend, geëxcommuniceerd. In
Engeland hebben I.A. Richards, T.S. Eliot en later F.R. Leavis, degenen wier namen
met termen als practical criticism en close reading worden geassocieerd, op
vergelijkbare wijze gepleit voor de ‘ontpersoonlijking’ van de literatuurbeschouwing
en de hegemonie van de tekst beklemtoond. Merkwaardigerwijs lijkt de ‘verzachting’
van de aanvankelijke opvattingen die bij de formalisten, naar zojuist bleek, tot
verrassende resultaten heeft geleid, bij de New Critics niet gespeeld te hebben.
Wellicht is dat de reden dat aan de Amerikaanse stroming en haar Britse pendant
in Mapping Lives geen aandacht is besteed. In ieder geval staat vast dat de extreme
tekstgerichtheid van de formalisten en hun Europese en Amerikaanse opvolgers,
de structuralisten en de New Critics, en vervolgens de concentratie op de lezer in
het receptie-onderzoek, tot gevolg hebben gehad dat de maker van het literaire
werk in de twintigste eeuw nauwelijks op de literatuurwetenschappelijke agenda
heeft gestaan.
De studie waarnaar nu een paar maal is verwezen, levert een grote hoeveelheid
informatie en een reeks feitelijke gegevens; het is bovendien een inspirerend boek.
Mapping Lives. The Uses of Biography verscheen in 2002 bij Oxford University
Press in opdracht van The British Academy. De editors, Peter France en William St
Clair, verbonden aan respectievelijk Edinburgh University en Cambridge University,
hebben de taak die werd verstrekt ter gelegenheid van de viering van het
honderdjarig bestaan van de Academie, serieus uitgevoerd. Het project diende
verbonden te zijn met het werk in de sectie ‘talen, literaturen en andere media’ en
de editors hebben de gelegenheid aangegrepen om een studie tot stand te brengen
over de biografie in achttien hoofdstukken, gemaakt door een collectief van
gerenommeerde onderzoekers. Wordt in een van de eerste hoofdstukken een
beknopt overzicht van de Griekse en Latijnse traditie met de voorlopers en de
uitlopers daarvan gepresenteerd, vervolgens wordt met zevenmijlslaarzen door de
geschiedenis van het genre gestapt, waarbij nationale tradities en hoogtepunten in
het schrijven van de biografie en de bijbehorende reflectie, naast de chronologie,
de belangrijkste vormgevende principes zijn geweest. De samenstellers hebben
echter duidelijk niet alleen de status quo willen weergeven. Zoals wellicht reeds is
gebleken uit het verslag van het hoofdstuk over het Russisch formalisme hebben
de auteurs kennelijk ook gewerkt met de opdracht iets nieuws te brengen. Sommigen
zijn daar beter in geslaagd dan anderen en iedere lezer zal op
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andere momenten enthousiasme of teleurstelling voelen. In mijn opinie is deze
studie echter niet alleen vanwege het overzicht dat wordt geboden, maar juist ook
vanwege het nieuwe perspectief dat telkens onverwacht opduikt wanneer door
onderzoek tot dan onbekende feiten aan het licht zijn gebracht, zeer de moeite van
het lezen waard.
Ik weersta de verleiding door te geven wat Malcolm Bowie in het hoofdstuk over
Freud aan de orde stelt, ik ga evenmin in op de visie van Elinor S. Shaffer op de
Victoriaanse biografie of die van Ann Jefferson op de erfenis van Sainte-Beuve.
Zelfs weersta ik de verleiding om louter door te geven welke onderwerpen in de
achttien hoofdstukken een plaats hebben gekregen. Op twee momenten uit Mapping
Lives wil ik op deze plaats wat dieper ingaan.
In een bijdrage getiteld ‘National Biography and the Arts of Memory’ beklemtoont
Ian Donaldson, directeur van het Centre for Arts, Social Sciences and Humanities
van de Universiteit van Cambridge, een aantal malen het belang dat van oudsher
gehecht is aan geschreven herinnering tegenover tastbare monumenten van steen
of ander materiaal. Donaldson haalt The Reverend Dr Thomas Fuller aan, een
kleurrijk man die nu volkomen vergeten is, maar die bijvoorbeeld te vinden is in de
dagboeken van Samuel Pepys. Fuller is de auteur van een hoogst interessant
biografisch woordenboek uit de vroeg-moderne tijd met de titel A History of the
Worthies of England uit 1662. Op de eerste bladzijden van zijn History legt Fuller
uit dat de functie van zijn project het bewaren van de herinneringen van en aan de
doden is en dat het geschreven woord hiertoe het geëigende medium is aangezien
fysieke monumenten de tand des tijds niet zullen weerstaan:
‘It hath been the lawful desire of men in all ages to perpetuate their Memories,
thereby in some sort revenging themselves of Mortality, though few have found
effectual means to perform it. For Monuments made of Wood are subject to be burnt;
of Glass, to be broken; of soft stone, to moulder; of Marble and Metal (if escaping
the teeth of Time) to be demolished by the hand of Covetousness; so that in my
apprehension, the safest way to secure a memory from oblivion is (next to his own
5
Virtues) by committing the same to writing to Posterity.’
Donaldson kiest het begrip ‘ideology of remembrance’ als term om aan te geven
dat Fuller en de auteurs van vergelijkbare biografische woordenboeken in de
achttiende eeuw niet alleen in Engeland maar ook op het continent geconfronteerd
werden met het probleem van de selectiecriteria.
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Dit lijkt mij een gelukkige keuze, die uitstekend aansluit bij de politiek geladen
problematiek van de selectie, die ver voor Fuller en de achttiende eeuw begint, maar
waarvan men zich in de twintigste en de een-en-twintigste eeuw nog veel bewuster
lijkt te zijn dan in vorige eeuwen. De bespreking van de Engelse
nationaal-biografische traditie, leidt via het model van de achttiende-eeuwse
Biographia Brittanica en dat van Leslie Stephen's Dictionary of National Biography
van het eind van de negentiende eeuw, waarin dezelfde topos van de duurzaamheid
van wat geschreven wordt aanwijsbaar is, naar The New Dictionary of National
Biography, die in 2004 wordt uitgebracht. In de opzet die is gekozen voor dit project
wordt de populaire context binnengelaten. Niet alleen degenen die in de hoge cultuur
worden beschouwd als de groten der aarde, maar ook popsterren, mannen en
vrouwen uit de wereld van sport, televisie en film en het ‘Nachleben’ van populaire
figuren als Robin Hood, koning Arthur en andere personages uit de Engelse nationale
cultuur, krijgen nu een plaats. Een stap van een statisch herinneringsconcept naar
een meer dynamische wijze van herinneren, naar het lijkt. Het nationale culturele
geheugen wordt niet alleen meer als vaststaande verzameling historische gegevens
gepresenteerd, maar als reservoir waarin allerlei bewegingen mogelijk zijn, die het
ook waard zijn om geregistreerd te worden. Hier loont het om nog eens de woorden
in herinnering te roepen die verbonden zijn met mijn observaties aan het begin:
People, Persone, Lives. Een verklaring voor de openheid en de neutraliteit, beter
wellicht: de politieke correctheid van deze woorden moet wellicht gezocht worden
in de veranderde ‘ideology of remembrance’.
Het inleidende hoofdstuk in Mapping Lives is van de hand van Richard Holmes,
biograaf van Shelley, Coleridge en Samuel Johnson en auteur van twee bundels
met uiterst interessante ‘oefeningen in biografie’, Footsteps (1995) en Sidetracks
(2000). Holmes is in Nederland bekend omdat hij in 1997 de Johan Huizinga-lezing
hield aan de Universiteit van Leiden. Hij vervult hier zijn functie van wegbereider
6
voor de auteurs die na hem komen op elegante en prikkelende wijze. Hij stipt kort
de problemen aan die met het genre verbonden zijn, zoals de betrouwbaarheid van
de bronnen waarmee de biograaf werkt, de kwestie feit en fictie in de verwerking
van het materiaal, de manier waarop de biograaf zijn functie opvat, de korte
omlooptijd van een biografie - geen biografie is ooit definitief -, de omvang van een
biografie - alles of een selectie die voortkomt uit een visie -, de toenadering tussen
dit genre en andere genres zoals de roman, de

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

52
autobiografie en de historische roman, en meer. Dit zijn de kwesties die in ieder
onderzoek naar de biografie worden besproken. Sem Dresden, wiens studie over
de structuur van de biografie in 1956 voor het eerst verscheen, heeft op zijn eigen
onnavolgbare wijze al deze onderwerpen al aan de orde gesteld, zonder overigens
met betrekking tot één van deze kwesties een bevredigende oplossing voor te stellen
of zelfs maar een duidelijk standpunt in te nemen, maar daarin zit hem nu juist het
onnavolgbare van zijn stijl.
De inleiding van Holmes bevat echter ook een aantal nieuwe voorstellen en ideeën.
De ongekende populariteit van het genre brengt Holmes ertoe te spreken van een
nieuw populair Pantheon, een soort intieme collectieve herinnering van het mensdom.
Dat suggereert een mogelijke verbinding van de biografie als object van onderzoek
met het onderzoeksterrein ‘cultureel geheugen’, dat iedere universiteit met zelfrespect
nu in het programma lijkt te hebben opgenomen. Men zou zich de vraag kunnen
stellen hoe de grote belangstelling voor dit begrip te verklaren is. De vraag is hierbij
opgeworpen en ik doe een poging een mogelijk antwoord te formuleren. Een van
de gevolgen van het postmoderne denken is de wijdverbreide visie op het subject
als complex en gefragmenteerd. Maar iedere generatie en ieder mens heeft behoefte
aan kaders en de postmoderne visie op het subject zou wel eens een krachtige
tegenstem gevonden kunnen hebben in de zoektocht naar voorbeelden, zo u wilt,
normen. De grote aandacht voor de biografie, de populariteit van een begrip als
‘lieux de mémoire' als referentiepunten voor een bepaald gebied en een bepaalde
cultuur waarin zich een (nationaal) tijdperk concentreert, wijzen naar mijn mening
in die richting. Holmes geeft vervolgens aan dat een poëtica van de biografie nog
niet is vastgelegd. Ook een canon van de biografie is nog niet opgesteld, ook al is
de theorievorming rond het genre sterk gegroeid. Tenslotte pleit hij voor een nieuw
veld van onderzoek aan de universiteit, ‘comparative biography’ (vergelijkende
biografiewetenschap, lijkt mij het Nederlandse equivalent). De academische studie
van de vorm zou zich moeten bezighouden met de feitelijke, formele, stilistische,
retorische, ideologische en esthetische veranderingen en verschuivingen in het
genre. In 2001 is Holmes benoemd als de eerste hoogleraar ‘Biographical Studies’
aan de Universiteit van East Anglia. Hij wist al dat hij benoemd zou worden toen hij
zijn inleiding schreef. Daarom hebben zijn punten de status van een programma.
De uitvoering van een klein stukje van dit programma zou er als volgt uit kunnen
zien.
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Met de keuze voor Valéry en Proust zijn twee extreme posities in de omgang met
het werk van de modernisten vertegenwoordigd. De trends die zijn waar te nemen
in de wetenschappelijke en tevens in de wat minder wetenschappelijke, zelfs
populaire visie op hun leven en werk zijn zeker ook geldig voor andere auteurs. Aan
de ene kant van het spectrum is er de indrukwekkende en omvangrijke
Proust-industrie, die een pendant heeft in de minstens even indrukwekkende en
omvangrijke industrie rond Virginia Woolf of Thomas Mann. Anderzijds lijkt er al
lange tijd geen sprake van enige publieksbelangstelling voor Paul Valéry. Die
belangstelling is er evenmin voor het werk van Gide, om nog eens een Franse auteur
uit dezelfde tijd te noemen. De wetenschappelijke interesse voor deze auteurs
beperkt zich tot een kleine kring.
7
In 1995 verscheen een biografie van Paul Valéry van de hand van Denis Bertholet.
In deze studie wordt niet alleen Valéry's leven belicht, maar worden leven en werk
verweven, waarbij in dit geval geen analyse en interpretatie van de teksten van de
dichter worden gegeven, maar vooral de sociale kant van het werk, de organisatie
van het schrijverschap in het leven en van het leven binnen het schrijverschap,
8
aandacht krijgen. De biografie van Bertholet wordt op de achterflap aangekondigd
als ‘de eerste biografie van de auteur, van wie iedereen de naam kent, maar wiens
leven tot nu toe een geheim is gebleven’. Werd de auteur tot nu toe beschouwd als
een obscuur en abstract dichter, als een puur op het intellect gerichte prozaïst, die
als académicien ook een openbaar leven leidde, Valéry blijkt toch een veel rijker
geschakeerde persoonlijkheid te zijn geweest dan de legende wil, zo vervolgt de
tekst. En inderdaad toont Bertholet een Valéry aan wie niets menselijks vreemd is.
Om dat te kunnen doen heeft de biograaf gebruik gemaakt van de gepubliceerde
correspondentie van de auteur met Gide en andere tijdgenoten, uiteraard van zijn
werk, en van de studies van verschillende aard en omvang gewijd aan de teksten
van de auteur.
Bij zijn arbeid heeft Bertholet echter ook twee biografieën kunnen betrekken die
9
slechts enkele jaren voor de zijne uitkwamen en die hij in zijn bibliografie vermeldt.
De auteurs van deze twee levensbeschrijvingen hadden uiteraard te maken met
dezelfde betrekkelijke onbekendheid van hun object en leggen verantwoording af
van de wijze waarop zij daarmee zijn omgesprongen. Bertholets boek mag zonder
enige reserve het ‘beste’ van de drie genoemd worden, omdat hij het meeste
bronnenonderzoek heeft gedaan en als biograaf een veel afgewogener en meer
bezonken oor-
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4. Fotografisch portret van Paul Valéry uit Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
Bussum: A.A.M. Stols, 1927.
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
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deel geeft over leven en werk van zijn auteur dan de andere twee. Bovendien
presenteert hij een visie en wie de discussie over wat een goede biografie is in en
buiten Nederland volgt, weet dat een visie onontbeerlijk is. Een vergelijking van de
drie biografieën, die in de tijd dus erg dicht bij elkaar zitten (1989, 1990, 1995) levert
voor een onderzoeker van Valéry's werk niet heel veel op. Als oefening in
‘comparative biography’ is een dergelijke vergelijking echter wel degelijk interessant.
Door alleen naar de vorm te kijken valt op dat slechts één van de drie boeken een
volledige bibliografie heeft en dat een ander het zelfs helemaal zonder bibliografie
moet stellen, dat slechts één een namenindex bevat, dat in één van de drie foto's
zijn opgenomen, dat één in een bijlage een klein corpus tot dan toe ongepubliceerde
brieven brengt en dat slechts twee auteurs verantwoording afleggen over hun
werkwijze.
Een vergelijking van drie boeken over willekeurig welk onderwerp zou dezelfde
punten aan het licht kunnen brengen. Ik kijk dus nog wat beter: een blik op de
bladspiegel van de drie boeken toont aan dat een van de drie biografieën een tapijt
van citaten is, dat met moeite bij elkaar gehouden wordt door verbindende
opmerkingen van de biograaf, terwijl er bij Bertholet nauwelijks een citaat te vinden
is. Onthullend is ook het vergelijken van de inhoudsopgave en de hoofdstuktitels.
De indeling in zes hoofdstukken waarbinnen een strikte chronologie met jaartallen
wordt aangehouden en waarbij korte titels aangeven waarover een subhoofdstuk
gaat (Bertholet), lijkt mij verre te prefereren boven de vierendertig citaten en ‘bon
mots’ van Valéry, die Peeters als indeling aanhoudt. In ieder geval functioneert
Bertholets indeling goed voor wie iets wil opzoeken bij een tekst en weet wanneer
die tekst geschreven is. Een vergelijking van de presentatie van het feitenmateriaal,
van de stijl en de retoriek doet mij ook Bertholet verkiezen boven de andere twee.
Een verdergaande inhoudelijke vergelijking van de drie boeken zal nog veel meer
interessante verschilpunten opleveren en het is niet moeilijk om een programma te
verzinnen voor een collegereeks ‘vergelijkende biografie’.
Waar het mij hier echter eigenlijk om gaat is natuurlijk of het gebruik van een
biografie zinvol is in literatuurhistorisch werk. In dat opzicht heeft Bertholet zijn nut
al meermalen bewezen. Bij het schrijven van de tekst over Valéry's Alphabet hebben
de brieven van de auteur, het gepubliceerde Journal van de vrouw met wie hij een
verhouding had, maar vooral de wijze waarop dat materiaal is verwerkt en verwoord
in de tekst van Bertholet (het talige aspect is hier van groot belang) mij geholpen
bij mijn interpre-
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tatie. Het is mijn stellige overtuiging dat er meer vragen open waren blijven staan
in de behandeling van Valéry's tekst als het boek van Bertholet niet tot mijn
beschikking had gestaan. Dit is een van de redenen van mijn pleidooi voor het
gebruik van de biografie in de literatuurwetenschap. Het idee dat het werk verklaard
kan worden uit de biografie is hier niet meer aan de orde. De auteurs van de meest
betrouwbare schrijversbiografieën van de laatste tien, vijftien jaar hebben zich
zorgvuldig en langdurig verdiept in het werk van degenen over wie zij schrijven. Van
romantiserende tendensen lijkt nauwelijks sprake meer te zijn. Het gaat nu om het
definieren van het terrein waarop een aansluiting tussen biografische gegevens en
literatuurgeschiedenis zinvol gelegd kan worden. Naar mijn overtuiging is dat het
terrein van de interpretatie in de meest brede zin. De sporen van datgene wat een
auteur las, zijn terug te vinden in zijn of haar werk. Bronnenstudies? Invloed? Wat
een eeuw geleden als te ver doorgevoerde uitwas van het positivisme en de
biografische methode werd gezien, is nu terug in een nieuw jasje en heet
intertekstualiteit. Natuurlijk is er veel veranderd. De aandacht voor de structuur van
het literaire werk en voor het poëtische woord, alle verworvenheden van het
literatuurwetenschappelijk onderzoek van de twintigste eeuw, hebben de
ontoereikendheid van de methodes van voor het formalisme aan het licht gebracht.
Ik merkte eerder op dat de interpretatie van Valéry's werk niet Bertholets eerste
doel lijkt te zijn geweest, maar dat juist de sociale kant van het schrijverschap van
Valéry de meeste aandacht krijgt. Dat maakt duidelijk dat de biografie ook een rol
kan spelen aan de infrastructurele kant van het literatuurwetenschappelijk onderzoek.
Het wijst bovendien in de richting van een wisselwerking tussen literatuurwetenschap
en biografie. Bertholet lijkt op de hoogte te zijn geweest van de cultuur- en
literatuurhistorische belangstelling voor de organisatie en financiering van het
schrijverschap en heeft zijn materiaal over de auteur ook op dat punt ondervraagd.
Valéry is een moeilijk toegankelijke en daardoor waarschijnlijk weinig populaire
schrijver. Van hem bestaat geen fotobiografie, er is geen verfilming van zijn leven,
zijn essays en zijn anti-roman Monsieur Teste laten zich niet verfilmen. Zelf was hij,
zoals te verwachten is van een auteur die volkomen geobsedeerd was door de
structuur van het kunstwerk, een notoir tegenstander van de negentiende-eeuwse
biografische methode. Zijn opmerkingen over de verhouding leven-werk van een
kunstenaar, die in Dresdens studie over de biografie even aan de orde komen, zijn
10
echter zo interessant dat ik ze graag aan een nader onderzoek zou onderwerpen.
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Met een gegeven dat mij als tamelijk paradoxaal trof, sluit ik deze opmerkingen over
Valéry voorlopig af. Toen ik vorig jaar een exemplaar van de biografie van Bertholet
cadeau wilde doen, was het boek nergens meer te krijgen. Ik zocht contact met de
auteur, maar deze meldde me dat hij zelf nog maar één boek in zijn bezit had, dat
er vage plannen leefden bij de uitgever voor een herdruk, maar dat het nog wel
enige tijd zou duren voordat duidelijk was of het inderdaad zover zou komen.
Uiteindelijk werd er na veel speurwerk via het internet nog een boek gevonden bij
een antiquaar. Wie weet het antwoord op de vraag hoe de biografie van een
onbekende, ongelezen auteur met een zo hermetisch oeuvre als Valéry nu in vijf
jaar kan zijn uitverkocht?
Een totaal andere situatie treffen we aan bij Proust. De lijst van Proustiana is zeer
omvangrijk en groeit nog steeds. Een Parkerpen, een kookboek, talloze fotoboeken,
een agenda, tentoonstellingen, concerten gewijd aan de muziek in de Recherche,
kunstwerken geïnspireerd door het werk van de auteur, strips, vertalingen, vertalingen
van de strips, toneelbewerkingen en verfilmingen van zijn roman, een cd-rom,
ansichtkaarten en veel, veel meer. Een stroom wetenschappelijke boeken en artikelen
en ook een flinke reeks biografieën. Van dit alles of zelfs alleen van de biografieën
een overzicht te geven lijkt hier niet erg relevant. Ik concentreer me op twee recente
levensbeschrijvingen, die van Jean-Yves Tadié uit 1996 en de beknopte Duitse
11
biografie uit 2002, waarnaar aan het begin van dit artikel al is verwezen. Welke
positie Tadié inneemt in het Proust-onderzoek is evident. Hij is de bezorger van de
Pléiade-editie van de Recherche en van drie boeken en vele artikelen en inleidingen
over de auteur en hij wordt op dit moment alom beschouwd als de Proust-specialist
in Frankrijk en daarbuiten. Zijn biografie komt na de teksteditie, die zo zorgvuldig is
als een Pléiade-editie hoort te zijn. Tadié's niet te overtreffen kennis van alles wat
er door en over Proust geschreven is, wordt zichtbaar op iedere bladzij. Zijn biografie,
die als titel (ook dat is een trend) eenvoudigweg Marcel Proust draagt, wordt
voorafgegaan door een inleiding waarin hij zich openlijk de vraag stelt waarom hij
na meer dan dertig jaar bezig te zijn geweest met het werk van deze auteur nu ook
nog een biografie heeft willen schrijven. Ik parafraseer en condenseer zijn antwoord:
om beter geïnformeerd en dus op een andere wijze dan zijn twee voorgangers,
Painter (1959) en Diesbach (1991), de dialoog aan te gaan met zijn onderwerp. De
Recherche is al vaak met een kathedraal vergeleken. Tadié's biografie heeft dezelfde
monumentale kwaliteiten en de auteur presenteert onmiskenbaar een visie
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3. Marcel Proust

op zijn onderwerp. Het boek bevat foto's en er is geen bladzij zonder noten.
Wat mij echter opvalt en toch ook wel stoort is de totale afwezigheid van andere
dan Franse secundaire literatuur (de oorspronkelijk Engelstalige biografie van Painter
is de enige uitzondering). Alsof er buiten Frankrijk niet ook een respectabel aantal
onderzoekers op een verantwoorde en interessante wijze met Proust bezig is
geweest. Hoe dat ook zij, andersom maakt het internationale Proust-onderzoek met
vrucht gebruik van Tadié's kennis, naar blijkt uit de Duitse biografie van Fritz Glunk.
Waren de biografieën van Valéry en Proust, die tot nu toe zijn genoemd, toch vooral
gericht op kenners van het werk van de auteurs, via dit boekje wordt het opnieuw
mogelijk een trend te signaleren. Bescheiden van omvang, met een selecte
bibliografie, waarin ook internetsites vermeld staan, met tekstfragmenten, foto's,
kaartjes, tekeningen, citaten uit werk van Proust en uit receptiedocumenten, en op
de achterflap alle cliché's over het mondaine leven, de astma, de met kurk beklede
kamer en het monumentale epos in zeven banden, is Glunks biografie de perfecte
inleiding voor de Proustlezer die een visie en informatie zoekt, maar niet duizend
bladzijden of meer wil lezen. Glunk toont zich een groot kenner van Proust en van
de internationale receptie van diens werk en aarzelt niet ongezouten menin-
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gen te geven en allerlei cliché's over de man en zijn werk te ontmaskeren. Dit
biografische model is toegankelijk en sluit door de manier waarop het boekje is
opgezet aan bij een populaire literaire zapcultuur, die naar mijn smaak heel terecht
door de uitgevers wordt bevorderd.
Ik stel mij nu de vraag waarom zo weinig materiaal over Valéry en zoveel over
Proust? Een deel van het antwoord ligt in het verschillende karakter van het werk
van beide auteurs, en dat geldt dan zowel voor de genres die zij beoefenden als
voor de inhoud. Valéry's hermetische poëzie, aforistische notities en
intellectualistische essays zijn niet te vertalen naar een strip of een film. De foto van
Valéry, sigaret in de hand, siert nog geen t-shirt. Maar het autobiografische karakter
van het werk van Proust (ik laat de discussie over fictionaliteit of portret van een
periode nu even rusten) en de grote aandacht voor herinneren en vergeten in de
cultuur waarin wij leven zijn er wel de oorzaak van dat achterop de strip een fictionele
Proust zichtbaar is die zijn kathedraal in bed zit te schrijven en dat in de twee
verfilmingen van de Recherche de Marcel is gecast alsof de hoofdpersoon van de
roman en de auteur zonder meer één en dezelfde zijn. Dit alles vermengt biografie
en werk en dat is nu juist een trend die het in de populaire literaire cultuur goed lijkt
te doen.
Het derde deel van dit verhaal kan heel kort zijn. Of de term biografisme nu wel of
niet aan een tweede leven begint, is niet belangrijk. Wel van belang is de constatering
dat er een interessante wisselwerking op gang lijkt te zijn gekomen tussen biografie
en literatuurgeschiedschrijving die naar mijn smaak beide disciplines goed doet. De
biografie in haar meest geslaagde vormen heeft de ontwikkelingen en
aandachtspunten uit het literatuurwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoekin
zich opgenomen. De verschillende gedaantes waarin de biografie verschijnt, laten
zien dat de discussie over hoge en lage cultuur en de overgang van een statische
visie op herinneren en vergeten naar een dynamische, niet aan het genre voorbij
is gegaan. De literatuurwetenschap profiteert van de biografische ‘turn’ doordat de
aandacht voor de schrijver de theorie en praktijk van het interpreteren nieuwe
impulsen geeft, doordat zij zich serieus genomen weet waar fictionaliteitsonderzoek
en inzichten over narrativiteit in de theoretische reflectie op de biografie en in het
biografische schrijven een rol spelen en doordat het plotseling mogelijk lijkt een
publiek te bereiken dat lange tijd onbereikbaar was. Hoe en hoezeer de ‘ideology
of remembrance’ verandert, is af te lezen aan de hierboven verzamelde gegevens.
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Terug naar de observaties van het begin. De overgang van de biografieen van de
‘Groten der Aarde’ (The Worthies of England) naar People, Persone, Lives heeft
een ideologische lading. En ofschoon de verruiming en opening naar andere levens
niet nieuw is, wordt deze regelmatig opnieuw bepleit en beoefend.
In het zeer vermakelijke en ook zeer wijze boekje De biograaf (de Engelse titel
Kiss and Tell is uit 1995), haalt Alain de Botton dr Samuel Johnson aan die van
mening was dat er zelden een leven voorbij is gegaan waarvan een scherpzinnige
en getrouwe beschrijving niet nuttig zou zijn. De Botton becommentarieert deze
opvatting als volgt:
‘Door stil te staan bij de daden van degenen met wie we nooit het glas zullen
heffen, houden biografieën ons af van onze al dan niet expliciete algemene
betrokkenheid bij biografische projecten. Ieder van onze kennissen verlangt van
ons dat wij een leven begrijpen, een proces waarin de conventies van de biografie
een vooraanstaande rol spelen. De verteltradities van de biografie bepalen de koers
van de verhalen die we onszelf zouden kunnen vertellen over degenen die ons pad
kruisen; de biografie geeft vorm aan onze percepties van verscholen bijzonderheden
in hun leven, aan de criteria aan de hand waarvan wij hun echtscheidingen en
vakanties rangschikken, aan de manier waarop we - alsof die keuze vanzelfsprekend
zou zijn - bepaalde herinneringen van hen uitkiezen en andere niet.
Dergelijke overwegingen duiken zelden op in de vragen die zelfbespiegelende
biografen zich beroepshalve stellen: of ze zich moeten verlaten op de brieven of
dagboeken, het dienstmeisje of de tuinman moeten ondervragen, de gelauwerde
dichter zelf moeten geloven, wijlen zijn echtgenote of de kioskhouder op de hoek.
Een en ander bracht me wel op het idee dat er geen reden was waarom de eerste
de beste die mijn leven binnenwandelde niet de pogingen tot inleven die men van
de allerbanaalste biograaf mocht verwachten waard zou zijn. Het scheen me toe
dat het weleens ongemeen nuttig zou kunnen zijn om een onderzoek in te stellen
naar de verborgen rol van biografische conventies in ons meest alomtegenwoordige
12
maar zeer complexe tijdverdrijf - het begrijpen van andere mensen.‘
Wat volgt is zijn, in mijn ogen zeer geslaagde, poging het leven te beschrijven van
de vijfentwintigjarige Isabel Jane Rogers op wie hij smoorverliefd is.

Eindnoten:
1 Deze tekst is een bewerkte versie van een lezing die op 22 november 2003 te Nijmegen is
gehouden voor de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij.
2 Fritz Glunk, Marcel Proust. München 2002.
3 Nigel Nicolson, Virginia Woolf. London 2000.
4 Avril Pyman, ‘Yury Tynyanov and the ‘Literary Fact’ ’, in: Peter France and William St Clair (eds.),
Mapping Lives. The Uses of Biography. Oxford 2002, p. 157-175.
5 Ian Donaldson, ‘National Biography and the Arts of Memory’, in Mapping Lives, p. 67-82.
6 Richard Holmes, ‘The Proper Study?’, in Mapping Lives, p. 7-18.
7 Denis Bertholet, Paul Valéry. Paris 1995.
8 Zie ook: Sophie Levie, Het alfabet van Valéry. Nijmegen 2002, p. 21.
9 Benoît Peeters, Paul Valéry - une vie d'écrivain? Paris 1989. Claude Launay, Paul Valéry. Paris
1990.
10 Dr. S. Dresden, De structuur van de biografie. Wageningen 1956, p. 217-219.
11 Jean-Yves Tadié, Marcel Proust. Biographie. Paris 1956 en noot 2.
12 Alain de Botton, De biograaf. Amsterdam-Antwerpen 1996, p. 16, 17 (oorspronkelijke titel: Kiss
and Tell. London 1995).
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Kb 75 C 52: Een collectie brieven aan S.J. van den Bergh
Een bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandse poëzie
1835-1865
door Rob van de Schoor
Op 10 april 1908 kocht de Koninklijke Bibliotheek op een auctie van veilinghuis
Frederik Muller & Cie. voor 330 gulden een verzameling van 456 brieven van
letterkundigen aan de Haagse dichter S.J. van den Bergh (1814-1868). Volgens de
1
veilingcatalogus ging het om een ‘zeer belangrijke verzameling afkomstig uit de
nalatenschap van S.J.v.d. Berg [sic]’, ‘een belangrijke bron voor de kennis van het
2
letterkundig leven in Nederland, gedurende de jaren 1840 tot 1860’. Wie deze
brievenverzameling ter veiling heeft aangeboden, is niet duidelijk, maar vermoedelijk
3
is dat J.F.M. Sterck (1859-1941) geweest, die in 1905 enkele brieven van P.A. de
Genestet uit deze collectie publiceerde in het katholieke weekblad Stemmen onzer
4
eeuw, in de rubriek ‘Uit oude papieren’. In diezelfde rubriek liet hij ook brieven
afdrukken van J.A. Alberdingk Thijm, gericht aan S.J. van den Bergh, die zijn
terechtgekomen in de Bibliotheca Thijmiana. Na de dood van Alberdingk Thijm in
1889 was Sterck eigenaar geworden van de firma C.L. van Langenhuysen, die Thijm
sedert 1863 had beheerd, en had hij zich, samen met Thijms priesterzoon Jan,
ingespannen om Thijms grote handschriftenverzameling uit te breiden en aan te
5
vullen, onder meer met de uitgegane brieven. Waarschijnlijk is Sterck zo in het
bezit gekomen van een belangrijk deel van de schriftelijke nalatenschap van S.J.
van den Bergh. De stukken die niet direct betrekking hadden op Thijm, zal hij verkocht
6
hebben ; de rest werd in 1935 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen geschonken.
De brieven verplaatsen ons naar de tijd van de fysiologieën, van het satirische
tijdschrift Braga, de antiromantische schimpdichten Hippokreenontzwaveling en
Quos Ego!, geschreven door de Groningse dichter W. Hecker; van De Gids, die
toen zijn geruchtmakende begintijd doormaakte, maar ook van andere tijdschriften,
die korter of langer tijd hebben bestaan. In deze jaren werd er onder dichters veel
gemopperd over de autoritaire toon die De Gids zich aanmatigde, maar nog heftiger
gespeculeerd
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over het auteurschap van anonieme publicaties. Literaire oordelen werden in hoge
mate bepaald door sympathieën en antipathieën, roddels, verdachtmakingen en
hartstochtelijke vriendschapsbetuigingen. Het is de tijd van literaire genootschappen
als het Haagse Oefening Kweekt Kennis, leesgezelschappen en letterkundige
almanakken. Het dichterlijk leven was nog sterk stad- of streekgebonden: bij een
verhuizing naar Den Haag hoorde een introductiebrief van een bevriende dichter
aan Sam Jan van den Bergh, met het verzoek zorg te dragen voor de literaire
inburgering van de nieuw aangekomene. De brieven in deze bijzondere collectie
laten zien hoe de uitwisseling tussen letterkundige kringen tot stand kwam en hoe
de contacten liepen. Een bevestiging van de vriendschap en wederzijdse
aanmoediging die uit de brieven blijkt, kan worden gevonden in gedrukte
opdrachtverzen in dichtbundels van de betrokken schrijvers. Het brievennetwerk
van Sam Jan van den Bergh is belangrijk omdat het zo uitgebreid is en schrijvers
van verschillend pluimage omvat. Onderzoek naar ‘epistolaire netwerken’ is in de
literatuurgeschiedenis momenteel erg in zwang, omdat het onthullend is voor het
letterkundige genootschapsleven en de organisatie van literaire tijdschriften.
Het hart van deze epistolaire drukte was de apotheker-dichter Sam Jan van den
Bergh. Geboren op 10 januari 1814 in Den Haag als zoon van de drogist Johannes
van den Bergh en Johanna Evers, was hij voorbestemd de zaak van zijn vader, die
overleed toen hij zes was, over te nemen. Om zich in het vak te bekwamen, werd
hij op vijftienjarige leeftijd als leerling bij de apotheker Kruyt geplaatst. Binnen twee
jaar werd hij dodelijk verliefd op de dochter van zijn patroon, maar hij zou nog tot
29 mei 1840 moeten wachten, voordat hij Maria Johanna Kruyt de zijne mocht
noemen. Al acht jaar eerder, in 1832, kwam hij aan het hoofd van de apotheek van
zijn vader, die na zijn huwelijk geheel aan hem overging. Hij kreeg zeven kinderen,
een dochter en zes zonen, van wie (naar het schijnt) ten minste één de dichterlijke
7
aanleg van zijn vader zou erven. Tussen alle letterkundige nieuwtjes door vertelde
Van den Bergh in zijn brieven wel over de elkaar rusteloos afwisselende kwalen
waaraan zijn kinderen leden, die soms overdekt waren met zweren ter grootte van
een ‘ongesnoeide zeeuw’ (een Zeeuwse rijksdaalder). In 1834 behoorde hij tot de
oprichters van Oefening Kweekt Kennis, en van 1843 tot 1847 redigeerde hij De
Spektator, al spoedig hierin bijgestaan door Jozef Alberdingk Thijm. In 1848 zou hij
lid worden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Staande achter de
toonbank van zijn apotheek in de Schoolstraat hield
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1. Portret van S.J. van den Bergh uit Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1846.
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

hij het passerende letterkundige leven nauwlettend in de gaten, als hij soms opkeek
van het briefpapier dat hij gestadig volkrabbelde.
Deze bijdrage biedt een bloemlezing van enkele interessante passages uit brieven
8
van Van den Berghs letterkundige kennissen , hier en daar aangevuld met relevante
informatie uit andere brievencollecties. De fragmenten zijn bijeengebracht in drie
paragrafen, waarin uitspraken over eigentijdse poëzie (I), letterkundige tijdschriften
(II); en brieven van en over Goddard, Muller en Van der Vliet (III).

I. Eigentijdse poëzie

Beets en Van der Hoop
Antonie Niermeijer (1814-1855) was net als Nicolaas Beets student in de
godgeleerdheid te Leiden, schreef ook gedichten, en maakte zich in oktober 1838
op om, opnieuw net als Beets, in Middelburg zijn proponentsexa-
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men af te leggen. Maar Niermeijer beschikte bij lange na niet over het literaire talent
en de bijbehorende eigendunk van Hildebrand, die zich liet vergezellen door B.
Gewin (alias Vlerk), medelid van de ‘Romantische Club’ en schrijver van
Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden (Amsterdam
1841). Niermeijer zou dan ook minder beroemd worden dan Beets, die hij dus een
bijzonder onaangenaam mens vond. Terug in Leiden, schreef hij Van den Bergh
op 11 oktober 1838:
‘Mijn werk te Middelburg is perfect afgeloopen. Beets moest den vorigen dag
(woensdag 3 oct.; donderdag werd ik geexamineerd) de operatie ondergaan, die
goed afliep en mij veel geruststelling gaf. Ik ben nu met Beets (die tot zijn amusement
één zijner vrienden, B. Gewin, bij zich had) 5 dagen lang in gezelschap geweest en
heb dus gelegenheid gehad hem te leeren kennen. Nu ik heb hem leeren kennen
en zoo ik te voren het land aan hem had, dit is er niet op verbeterd. Weet gij hoe gij
u zijn karakter moet voorstellen (trouwens misschien is dit geen nieuws voor u):
jegens zijns gelijken, die zijne vrienden niet zijn, hoogmoedig en onverdragelijk
trotsch altijd met een diep gevoel van ventachtige meerderheid vervuld; jegens
zulken die door jaren en maatschappelijke betrekking boven hem verheven zijn en
hij berekent tot zijn voordeel te kunnen medewerken, allervriendelijkst, laag kruipend
zelfs. Dit is Beets. Hij was nu op de reis vriendelijk genoeg jegens ons, maar het
was eene vriendelijkheid die den koning aan zijne onderhoorigen bewijst. Dan wat
houden wij ons met zulk slag van wezens op. Ik zou nimmer zijne vriendschap
begeeren.’
Op 4 november 1841 overleed in zijn geboortestad op negenendertigjarige leeftijd
de Rotterdamse dichter Adriaan van der Hoop Jr. Zijn literaire roem was na 1836
tanende en bij zijn overlijden overheerste de kritiek op de romantische toon in zijn
poëzie en zijn veelschrijverij. Twee dagen na zijn dood schreef J.W. Muller vanuit
Rotterdam:
‘En van der Hoop heeft zoo zijne aardsche loopbaan geëindigd. Zijn dood zal
ongetwijfeld een aanmerkelijke daling in verschillende artikelen, die hij bijna bij
uitsluiting gebruikte, te weeg brengen. Waar het onder anderen met geestdriftgloed
9
heenmoet weet ik niet. Maar, raillerie à part! Zijn dood is altijd nog een verlies voor
onze Letterkunde. Wel geloof ik niet, dat het hem mogelijk zou geweest zijn zijn’
bedorven en ontaarden aanleg geheel te zuiveren, maar met al hunne gebreken
schitteren zijne voortbrengselen op vele plaatsen met spranken van echt dichterlijk
genie, helaas! echter niet talrijk genoeg om hunne feilen door den kunstkeurigen
beoordeelaar over het hoofd te doen zien. Zijne asch ruste in vrede! - De
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2. Portret van Adriaan van der Hoop Jr., uit Lente en herfst. Verspreide en nagelaten
dichtloveren. Rotterdam 1842.
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Letterlievende, Letteroefenende of Letterkundige (hoe wilt gij?) Maatschappijën en
Genootschappen hier ter stede hebben nu weêr wat te doen. Moet ook Oefening
kweekt kennis hem geen statige lijkhulde brengen?’
Op 16 november 1841 informeerde Muller bij Van den Bergh naar de juistheid
van wat hem ter ore was gekomen:
‘Ik heb gehoord, dat nu wijlen A. van der Hoop jr. u met Greb en Ten Kate tot
erfgenaam zijner dichterlijke nalatenschap (waarschijnlijk uitgebreider dan zijne
geldelijke) benoemd heeft. Ik feliciteer u hiermede, maar hoop tevens, dat uw naam
den zijne niet noodig zal hebben om de onsterfelijkheid te bereiken. ‘Ook de
verdoemden zijn onsterfelijk’, zegt Jean Paul.’
Alleen F.H. Greb zou zich bezighouden met de samenstelling van een
poëziebundel uit de dichterlijke nalatenschap van Adriaan van der Hoop Jr., getiteld
Lente en herfst. Verspreide en nagelaten dichtloveren (Rotterdam 1842).
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Hippokreen-ontzwaveling en Quos Ego!
Beets en Van der Hoop waren, als romantische dichters, mikpunt van hatelijkheden
in het satirische gedicht Hippokreen-ontzwaveling, geschreven door de Groningse
student-dichter W. Hecker, dat in 1838 anoniem verscheen. Met Beets hadden de
vrienden van Van den Bergh niet veel op; Adriaan van der Hoop behoorde, als graag
geziene gast van Oefening Kweekt Kennis en middelpunt van het Rotterdamse
letterkundige genootschap Verscheidenheid en Overeenstemming, daarentegen
wèl tot het dichterlijk ‘netwerk’ van de Haagse drogist - al was het dan ‘bon ton’
geworden om op hem af te geven. Van den Berghs dichtvrienden vonden dat de
dichter van de Hippokreen-ontzwaveling veel te wild om zich heen maaide.
10
Ook de Haagse dichter B. Ph. (Philemon) de Kanter (1805-1865) , huisvriend
van S.J. van den Bergh, een teruggetrokken man, wiens hoge rug en blauwe bril
hem weinig geschikt maakten voor een publiek optreden in Oefening Kweekt Kennis,
schreef op 22 november 1839 dat het hekeldicht te ver ging in het kritiseren van de
dichtkunst:
‘[...] hiernevens [...] in dank terug de Hippokreen Ontzwaveling. Deze laatste heb
ik geheel gelezen: de poëzy, als zoodanig, is zeer fraai, en de versificatie
onverbeterlijk: 't is of men Bilderdijk zelf leest; maar met dat al persisteer ik bij mijn
gevoelen, en noem het ding zonder omwegen hatelijk. Gij schijnt er nu zoo hoog
meê te loopen, maar gelooft gij waarachtig in gemoede dat wij geene andere goede
dichters hebben dan Bilderdijk, da Costa, ten Kate en nog één of twee die niet met
11
den algemeenen banvloek geslagen worden?... Credat Judaeus Apella, non ego!
- En welk een hartstogt is het dan toch wel die den Ontzwavelaar ingeeft om zóó
veel achtenswaardige lieden, die hem zekerlijk nooit een stroo in den weg leiden,
op zulk eene wijze publiek ten toon te stellen? ... Nog eens, het is hatelijk, en
waarachtig jammer van het schoone talent.’
Quos Ego! (1844), Heckers vervolg op de Hippokreen-ontzwaveling uit 1838, kon
maar weinigen bekoren: opnieuw waren het alleen Bilderdijk, maar bovenal Da
Costa, die als ware dichters werden geëerd. Ook dit werkje werd, meer nog dan het
eerste, door de dichtvrienden van Sam Jan van den Bergh opgevat als een aanval
op de poëzie als zodanig. Van den Bergh was bevriend met Hecker, zodat hij soms
door de uitlatingen van zijn andere correspondenten in verlegenheid werd gebracht.
Zo schreef J.W. Muller op 27 augustus 1844 vanuit 's-Hertogenbosch:
‘En Quos Ego!? Weg er mede! Het spijt mij dat gij Hecker uw' vriend
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noemt. Gemeen van 't begin tot het einde. Er is alzoo niets goed meer in de
letterkunde van onzen tijd, dan het weinige, dat Da Costa levert. Ik ben blij, dat ik
nog niet zoo kieskeurig ben, dat ik mij nog niet somwijlen aan eene enkele lettervrucht
van een' ander kan vergasten.’
Een (zoals altijd) moeilijk leesbare brief van Potgieter bevat het volgende oordeel
over Quos Ego! (Amsterdam, 4 april 1844):
‘Quos Ego is eerst den 1sten dezer hier gekomen en waarachtig! het was Poisson
12
d'Avril . ‘Schelden noch schoffeeren’, als gij u uitdrukt, kan mij ergeren of zeer doen,
13
als er op de Hippokreen-Ontzwaveling een anderen Childe Harold ware gevolgd ,
als er maar vooruitgang was in Quos Ego. Maar wat wil Hecker? louter Dacostaas?
het ergste wat ik hem wensch, is den dag te mogen beleven, waarop ik zal moeten
erkennen, dat het ook zijne roeping was
omgord met kracht en glans
Het rijk van Vrede en licht psalmzingend intevaren!’

Willem I en Willem II
P.T. Helvetius van den Bergh (1799-1873) was bevriend met Potgieter, werkte mee
aan De Gids en behoorde niet tot Van den Berghs grootste bewonderaars. Het is
daarom opmerkelijk dat hij in een brief van 10 februari 1845 uit Wijk bij Duurstede
zijn waardering uitspreekt voor Van den Berghs gedicht ‘Het standbeeld van Willem
14
I’, afgedrukt in Nederlandsche Muzen-almanak voor 1845. Dit gunstige oordeel is
wellicht minder ingegeven door esthetische overwegingen, dan door instemming
met de strekking van het gedicht. Daarin wordt immers onomwonden de voorkeur
gegeven aan het standbeeld dat Louis Royer, met instemming van het ‘verlichte
deel der natie’, wilde plaatsen op het Plein in Den Haag. Koning Willem II had
intussen de voorkeur gegeven aan een ruiterstandbeeld van Willem van Oranje,
gemaakt door Alfred Emilien comte de Nieuwerkerke, dat voor het paleis aan het
Noordeinde moest komen. De twee Willems die Den Haag kwamen opsieren, zorgen
15
voor een politiek beladen discussie. Het sprak welhaast vanzelf dat de sympathie
van Helvetius uitging naar Royers Willem en niet naar het ruiterstandbeeld, dat hij
beschouwde als een zelfverheerlijking van de tot het koningschap omhooggevallen
Oranjes. In maart 1842 schreef hij aan Potgieter: ‘Dat ‘Oranjeboven’ quand même
heeft al menige ramp over ons land gehaald. Men
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moest, dunkt me, minder aan namen en dynastieën dan aan personen hechten’,
en: ‘Van Oranje en de zwakheid der natie, die te blind op Oranje vertrouwde, is al
16
onze ellende voortgekomen.’
‘Een zoo fraai dichtstuk als uw standbeeld van Willem I was er noodig om mij te
17
overtuigen dat gij in het verhevene nog boven het erotische uitmunt. Iedereen die
slechts een aasje poëtisch element in zich gevoelt moet de vele schoonheden van
dat vers erkennen, even als elk opregt vaderlander, den milden geest die er in
doorstraalt beamen en toejuichen moet. Ik wensch u van harte geluk met den zoo
degelijken vooruitgang van uw talent en met uw loffelijk pogen om het aan een edel
doel dienstbaar te maken.
Weldra zal er in den Haag weêr eene droeve comedie opgevoerd worden. Hoe
dwaas dat men er zooveel van verwacht, zooveel leven om maakte! Gelooft men
dan nog aan eenen volksgeest ten onzent? Van de menschen hebben we niets te
wachten, misschien veel van de omstandigheden. Attendons!’
Die ‘droeve comedie’ in Den Haag was de onthulling, op 17 november 1845, van
het ruiterstandbeeld van Willem de Zwijger op het Noordeinde.

Kneppelhout
Op 16 november 1845, de dag voor de onthulling, schreef Johannes Kneppelhout
vanuit Leiden:
‘Wel zal 't morgen een rare dag zijn: het beeld van Willem den Zwijger ontbloot
door Willem den babbelaar, omringd door zijne kleine kleinzonen! De vereeuwigde
man was de grondlegger der Hollandsche vrijheid, hij was de eerste van zijn geslacht!
Les extrêmes se toucheront. Als ik afga op de gravure, die ik van 't kunstwerk zag,
zal het beeld dat van een gefranciseerden Willem I zijn en meer hebben van Maurits
dan van diens vader. Willem I moet niet te paard, niet in 't harnas vertoond worden.
Zijne type is niet als die des krijgs- meer als die des staatsmans tot ons
overgekomen. Nu zet de vreemdeling hem met een hoedje op half zeven te pronk
voor het Windsor (!) van een koning, die de taal van zijn volk amper verstaat! Dat
heet nu nationaliteit!’
Een paar dagen later, op 21 november, deed Kneppelhout verslag van de
onthulling. Of hij er zelf bij tegenwoordig was geweest, wordt niet duidelijk:
‘Wat zou er van 't feest van Maandag niet te zeggen zijn! een hoffeest en 't moest
een volksfeest zijn, maar de Koning was in zijn regt: het beeld
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was hèm: (zoo zal hij een feest kunnen maken van elk nieuw aangekocht schilderij,
dat hij ophangt). Evenwel kwamen de soldaten er bij; ja, maar niet als het leger, als
een versiersel van de plegtigheid, als een sleep van den stoet, als de eerewacht
des vorsten. 't Moest of geheel een hof- of geheel een volksfeest zijn geweest. Nu
was 't iets, dat geen karakter had, zoo min als 't beeld en waarbij de soldaten als
hansworsten gebruikt zijn geworden. Ik heb in der tijd over uw vers op Bilderdijks
toon hooren spreken, doch geloof niet het gelezen te hebben; waar staat het? Maar
wat ik onze letterkundigen bidden mag, laten zij zich toch niet meer aan 't koninklijke
huis frotteren. Waarom zich aan laagschatting blootgesteld van luî, te weinig
beschaafd, te smakeloos, om iets te waarderen wat des geestes is, en voor wie
alleen geldig is brutale magt of ook soms malle, onberedeneerde praal. Het volk
moet zich bevlijtigen een hof, dat zich hoe langs zoo meer van het volk afzondert,
ja, tegen het volk keert, den rug toe te wenden en het de volkomenste
onverschilligheid, zelfs zonder de moeite van een schouderophalen te nemen, links
laten liggen. En hiermede basta!’
In een brief van 19 februari 1848 vraagt Kneppelhout om adressen van schrijvers
die hij in Amsterdam wil bezoeken: P.J. Veth, J.P. Heije, Potgieter en de
achttienjarige dichter P.A. de Genestet, die bij zijn oom en pleegvader Jan Kruseman
18
woonde , maar aan een enkele dichterlijke haardstede wenste hij voorbij te gaan:
‘Naar da Costa durf ik niet gaan, die is te veel partijhoofd voor mij...’ Ofschoon Van
den Bergh hem de verkeerde adressen van Potgieter en Heije toespeelde, kreeg
Kneppelhout de meeste Amsterdamse letterkundigen wel te spreken. Of hij De
Genestet heeft thuis getroffen, is niet bekend; wel is er een brief van 1 maart 1848,
waarin Kneppelhout vertelt van een bezoekje dat de jonge dichter bij hem in Leiden
aflegde:
‘Genestet, die eenige uren 's avonds bij mij doorbragt, is een regt lieve jongen,
die mij veel beter beviel dan ik dacht, dat hij doen zou. Het bleek mij wel, dat hij
meer was dan velen, die iets zouden verlangen te beteekenen. Als hij nu maar kalm
en ernstig blijft! Hij moet maar begrijpen, dat hij niets anders dan Hollander, dat hij
en ik nu eenmaal zijn, kan wezen, en de bane der roem is hier niet een eeuwig pad
met tooverbloemen en tooverpaleizen, dat men niet ten einde loopen kan zonder
in zijne eindelooze vaart over een doodkist te struikelen, maar een ellendig cul de
sac, eene fuik, dat door het trippenhuis gesloten zit, waar men vroeg of laat
noodwendig in moet loopen, terwijl aan de andere zij de verstompte natie den zanger
19
of denker uitslijpt.’
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Na een kort verblijf in Londen in het voorjaar van 1849, werd Kneppelhout bij
terugkomst in Leiden onaangenaam verrast door een artikel in De Tijdspiegel door
Sincerus, getiteld ‘Proza-brief over het dichterlijk proza in ‘De Gids’ van den dichter
Kneppelhout, op den Hemelschen Berg, over den dichter van den Bergh in de
Schoolstraat te 's Hage’. Het gewraakte ‘dichterlijk proza’ was afgedrukt in De Gids
van april 1849: het gaat om het opstel ‘Een dichter uit het volk’, waarin Kneppelhout
op geringschattende toon de klein-burgerlijke beperkingen van de ‘volksdichter’
20
Sam Jan van den Bergh had besproken. In een brief van 6 mei 1849 schreef
Kneppelhout het volgende over het stuk in De Tijdspiegel, waarin hij tekenen van
de revolutionaire tijdgeest ontwaarde:
‘De Tijdspiegel bood mij een liefelijk welkom. Daar barsten nu de bommen al los!
Houdt u het met mij niet voor litterarisch communisme? het afgunstige proletariaat,
hetwelk zich niet verbeelden kan, dat iemand, die tot eene hoogere orde in de
maatschappij behoort* [* puisque rangs il y a - et il en faut, niet waar?]
onbevooroordeeld andere rangen kan apprecieren, zoodat er absoluut in ieder woord
bedekte minachting moet gezocht worden; zich niet vereenigen kan met den vrijen
blik van den burger, die gaarne de hand drukt aan den man, die er niet tegen opziet
dien vorm aan te grijpen, waarin hij wat hem waarheid toeschijnt best kan gieten.
Het is ellendig, en wezentlijk bedroevend zijne bedoelingen zoo verkeerd beoordeeld
te zien. De schuld ontken ik evenwel niet, dat eenigzins bij mij zal liggen, want mijn
stuk schijnt algemeen toch wel een nadeeligen indruk omtrent mij te geven. Dat ik
mijzelven voor het overige niet beschuldig is natuurlijk, en dat wij elkaar te goed
kennen om niet naast elkaar en bij in plaats van tegenover elkander te staan, troost
mij zeer. Gelukkig wordt het opstel zelf in deszelfs waarde niet aangerand, want de
aanmerkingen over de taal, hier en daar voorkomende, zijn de weerlegging onwaard,
anders zou ik misschien niet zwijgen; maar op den aanval, gelijk hij nu geschied is,
kan ik onmogelijk zelf antwoorden, - men neemt niet gaarne de partij van zijne eigene
persoonlijkheid en zijn eigen karakter. De belagchelijke titel van dichter, mij ter
kwader trouw gegeven, zou alleen van mij een woord kunnen uitlokken, maar 't is
de moeite niet waard. Ik ga liever naar de nachtegalen.’
De aristocraat Kneppelhout was, blijkens de eerste zinnen van dit fragment, danig
verontrust door de gebeurtenissen in Parijs in 1848, al besefte hij tegelijkertijd ‘dat
met dergelijke uitbarstingen de democratie, waarop alles onvermijdelijk aanloopt,
moet overwinnen’ (brief van 1 maart 1848).
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Misschien sprak hij ook daarom in zijn brieven uit 1845 weinig vleiend over koning
Willem II, ‘de babbelaar’, die met zijn rug naar het volk toe regeerde en zich
bovendien diskwalificeerde door een schrijnend gebrek aan kunstsmaak.

‘Bij een gesloopt wordend schip’
Kruseman complimenteerde Van den Bergh op 24 februari 1844 met zijn gedicht
‘By een gesloopt wordend schip’, afgedrukt in de Nederlandsche Muzen-almanak
voor 1844, p. 43-48, waarin het verval van Neêrlands grootheid wordt voorgesteld
als de onttakeling van het stoere schip dat eertijds het rood-wit-blauw over de
wereldzeeën voerde (zie Bijlage):
‘Wat heb ik nog dikwijls met ongeveinsd genoegen uw gesloopt schip gelezen!
Gij zult het mij niet kwalijk nemen, als ik het uw mooiste vers noem? Daar zit een
ik, iets eigen-krachtigs in, eene volheid, eene overheersching, zooals in den Strauss
van ter Haar en den Tijd van Withuys. Ik vind het een overheerlijk stuk, trots de
aanmerking van den Gids, dat het wat somber is. Het is dan ook al een heldere tijd!
Beminnelijk Nederland, met zijn inquisitie-belastingen, met zijn vergoding van
21
mystères, physiologies en zwarte registers!’

Tollens en Brester
Behalve gedichten over gedenkwaardige episodes uit de Nederlandse geschiedenis,
schreef Van den Bergh veel aandoenlijke, huiselijke poëzie, met Tollens als zijn
grote voorbeeld. In het gedicht ‘Een huis te Rijswijk’ doet J. Brester, Az., in Aurora
22
Jaarboekje voor 1848 , verslag van een bezoek dat hij in 1847 samen met S.J. van
den Bergh en W.J. van Zeggelen bracht aan huize Ottoburg te Rijswijk, waar zij
werden ontvangen door de geëerbiedigde grijze dichter Tollens. Aan Tollens' poëzie
ontleende Brester het inzicht dat het mogelijk is over kleine, huiselijke onderwerpen
te dichten, voor wie het niet gegeven is buiten de enge kring van zijn dagelijkse
beslommeringen te treden - een inzicht dat zeker werd gedeeld door S.J. van den
Bergh. ‘Makkers’, zo spreekt Brester in het gedicht zijn beide reisgenoten toe, ‘gij,
gij beide weet / Hoe de kunst ons troost in 't leed / En des Hemels gunstbewijzen /
In de schoonste kleuren kleedt’: in deze poetica staat de kunst het leven terzijde.
De eenvoud van Tollens' taal, die door ‘geleerde en ongeleerde’ begrepen en
gewaardeerd was, leende zich voortreffelijk voor het bezingen van huiselijk geluk,
de vertrouwde schoonheid van het Hollands landschap en de faam van het
voorgeslacht.
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3. J. Brester, Az. Portret voorin zijn Verspreide en nagelaten gedichten. Deventer 1863:
‘Zoo zal het dan mijn beeldtnis wezen,
Die aan het hoofd des bundels staat;
En 't eerste zal men moeten lezen
Het levend schrift op mijn gelaat.’
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Tollens' dichterlijke gloed wordt te heftiger gevoeld door zijn onopgesmukte taal,
die zeker niet onderdoet voor het zware geluid uit de ‘koopren keel’ van Bilderdijk,
‘Hollands wonder’.
In een brief van 23 juni 1847, ten tijde dus van de bezongen bedevaart naar
Rijswijk, bekritiseert Tollens de dichterlijke taal van Van den Bergh. Laatstgenoemde
beschouwde Tollens ongetwijfeld als zijn leermeester, maar hij had ook in Bilderdijks
‘koopren keel’ gekeken, zodat soms een zwaarwichtige, ronkende toon opklonk als
hij dichtte over het grootse vaderlandse verleden:
‘Eene algemeene opmerking meen ik niet terug te mogen houden: ze
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4. Huize Ottoburg te Rijswijk, uit Aurora. Jaarboekje voor 1848.
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

is dat gij u hier en daar misschien wat te veel toegeeft in 't uitbreiden en voortzetten
der volzinnen. Behalve dat de stijl daardoor wel eens te redeneerend, te betoogend
wordt, benadeelt het de duidelijkheid en verpligt het den lezer tot inspanning. Maar
boven alles moet ik u den raad geven van volstrekt het oor niet te leenen aan
aanmerkingen of voorgeslagen veranderingen, tenzij gij van de deugdelijkheid ten
volle overtuigd zijt. Men verliest anders zijne individualiteit. Ook ziet ieder op zijne
wijze, en niemand kan beweren, dat hij beter ziet dan een ander.’
Tollens herhaalt zijn raad nog eens in een brief van 22 oktober 1847:
‘Gij moet u aanwennen (en dat kost geen moeite) om uwe volzinnen te bekorten
of te spitsen. Dat bevordert de duidelijkheid ongemeen. Ook moet gij uw Pegasus
wat in bedwang houden: het beest is jong en vurig en springt wel eens zijlings uit.
Uwe verzen vloeijen uit een welige bron, maar daarom juist is er eenige beteugeling
noodig. Ik zou, zonder de waarde van uw dichtstukje eenigzins te verminderen, er
vele regels kunnen uitligten, die u in het vuur der bewerking als van zelve ontstroomd
zijn, maar die bij een koeler correctie zonder schade zouden kunnen wegvallen.
Dat zijn opofferingen, die moeite kosten en hard voor 't vleesch zijn: ik heb dat bij
ondervinding, maar zij zijn nuttig en heilzaam. Later zult gij mij dat toestemmen.’
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Als Tollens De Durgerdamsche visschers (Haarlem 1849) van J.J.L. ten Kate heeft
gelezen, houdt hij Van den Bergh (in een brief van 8 mei 1849) diens puntige poëzie
als voorbeeld voor:
‘Ook ik heb met veel genoegen de Durgerdamsche visschers gelezen. [...] Hebt
gij wel opgemerkt, dat ook ten Kate zijn volzinnen heel kort maakt - niet den draad
laat doorloopen, maar hem telkens weer opneemt? Dat bevordert de duidelijkheid,
de puntigheid der dictie en 't gemaklijk verstaan.’

Winkler Prins
Antony Winkler Prins (1817-1908) was gedurende het eerste verschijningsjaar
(1842-1843) redacteur van Braga, samen met Ten Kate en De Hoop Scheffer. In
een brief van 30 maart 1840 legt hij Van den Bergh uit waarom de eigentijdse poëzie
niet ‘waar’ kan zijn: uit zijn dagelijks leven kent de dichter geen ervaringen en
inzichten die zich ervoor lenen om tot dichterlijke denkbeelden omgewerkt te worden.
De dichter begeeft zich voor zijn poëzie daarom in een wereld die hij niet kent. Hier
wordt gewezen op een nadeel van Tollens' poëzieopvatting, die in de onbeduidendste
huiselijke gebeurtenis stof voor de dichter vond: een hoge vlucht zal deze poëzie
niet nemen:
‘Ach, onze tegenwoordige poëzy, wat doet zij de waarheid te kort! en wij doen
meê, geloof ik, wij slaken klaagtoonen tegen ingebeelde rampen; wij verplaatsen
ons in omstandigheden, waarin wij nooit hopen te komen, en veranderen de poezy,
welke het uitvloeisel van ons gevoel, de uitstorting van ons gemoed moest zijn, in
eene opeenstapeling van denkbeelden, welke aan ons eigenlijk wezen geheel
vreemd zijn, wij benemen haar dus veel van hare waarheid, dus veel van hare
kracht. Ik verwonder er mij echter niet over. Ons leven is vooral in den
tegenwoordigen stand van zaken zoo rustig en eenzelvig, dat zich in deszelfs
beperkten kring geenerlei dichterlijke denkbeelden voordoen, wij moeten dus buiten
het dagelijksch leven gaan, om voedsel te zoeken voor het inwendige vuur dat ons
zou verteeren. Alleen daar, waar treffende Tooneelen alle hartstogten in beweging
brengt en alle zenuwen doet trillen, wordt de ware dichter geboren. Zie, ik ben er
reeds vooraf van overtuigd, dat ik mij niet boven het gild der Almanakvullers zal
verheffen, doch indien ik gehoor gaf aan de stem, die in mijn binnenst spreekt, dan
wilde ik de woeste en bijna ontoegankelijke bosschen van Zuid-Amerika doorkruisen,
dan wilde ik eenigen tijd leven onder de natuurmenschen op de eilanden der Zuidzee,
dan wilde ik Grie-
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kenland zien, de Zwitsersche bergen beklimmen, vermoeyende veldtogten en
dergelijke ondernemingen bijwonen, overal blijven zoolang mijn gevoel er voedsel
vond en mijne ziel genoot, en dan eerst zouden mij alle hulpbronnen ten dienste
staan, die den dichter moeten vormen. Pia vota!’
Met het ‘gezelschap’ waarover Winkler Prins spreekt in een brief van 26 maart
1840, bedoelt hij de ‘dichterlijke broederkring’ N.E.K., ‘Natuur en Kennis’, opgericht
in 1838, ‘die zich ten doel stelde het lezen van voortbrengselen onzer beste dichters
- vooral uit de XVIIde eeuw - en een niets verschoonende kritiek van dichtstukken,
23
door de leden vervaardigd’ Van deze vriendenkring, bestaande uit studenten van
het Seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam, maakten behalve Winkler Prins
deel uit: D. Harting, P. Leendertz Wz., H.C.C. Dronrijp Uges en J.G. de Hoop
Scheffer. Ten Kate, student in de godgeleerdheid te Utrecht, was eenmaal bij N.E.K.
te gast. In het najaar van 1842 bezocht Winkler Prins, die toen predikant te Tjallebert
was, zijn vroegere studievrienden Ten Kate en De Hoop Scheffer te Utrecht, waar
zij de uitgave van Braga beraamden.
‘Op ons gezelschap lezen wij met veel genoegen de Zedeprinten van Huygens;
verwonderlijk is de daarin heerschende kernachtige kortheid, juistheid, en rijkdom
van denkbeelden. Dat was toch de gouden eeuw onzer poezy, terwijl de poezy zelve
ook wigtig goud was, tegenwoordig kan men soms in lijvige deelen geen enkel zijtje
echt fijn goud vinden; het schittert er wel, doch het is of koper, of ander onedel
metaal, dat zoolang tegen het goud onzer oude poeten is aangewreven, dat er een
glansjen op gekomen is. Er is gebrek aan het groote, het edele, dus gebrek aan
stof tot poezy... Laat ons dan terugkeeren tot de groote daden der vaderen, dan
staat voor al het nationale treurspel, dat nog zoo weinig of op eene verkeerde wijze
is aangevat, voor ons open. Het Treurspel dient ontdaan van het stijve corcet, waarin
de Franschen het gedrongen hebben. De Prometheus, door onzen da Costa in 't
24
hollandsch vertaald, ziedaar iets schoons. Verre van mij, dat men dezen als model
zou kunnen nemen, doch men mag wel eenigzins tot de natuur terugkeeren.’

Letterkundige almanakken
Almanakvullers: meer zouden zij niet worden, omdat zij hun geestelijke horizon niet
konden verruimen. Maar ook die almanakken kwamen maar met moeite vol. Menig
dichter sloeg de schrik om het hart als hem een brief van S.J. van den Bergh ter
hand werd gesteld, waarin deze als redac-
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teur van Aurora om een bijdrage vroeg, in het ergste geval een bijdrage die paste
bij een prent. A.J. de Bull schreef op 6 augustus 1852:
‘Och van den Bergh, Samuel Johannes van den Bergh, waarom zijt ge de beste
man van de waereld, maar tevens Redakteur van tijdschriften en Almanakken!
Waarom moet het zien van uw schrift mij innig veel pleizier en tegelijk angst
veroorzaken, zoodat ik uw brieven gretig en met een pijnlijk gelaat tevens aanschouw,
en lees! Maar weet je wel, dat zooiets ijsselijk is!’
J. Immerzeel Jr. (1776-1849), sedert de eerste jaargang in 1819 uitgever en
redacteur van de Nederlandsche Muzen-Almanak, haalde opgelucht adem toen hij
de uitgave van de eerbiedwaardige almanak afstond aan J.H. Laarman, met wie hij
de redactie zou delen. Op 6 juni 1839 schreef hij aan Van den Bergh:
‘Ja amice, na 21 jaren zelf dit jaarboekje uitgegeven te hebben, verlangde ik vurig
naar wat rust. Het minst lastige is eigenlijk de Redactie. Maar de tobberij met
papierkooper, drukker, teekenaars, graveurs, plaatdrukker, boekbinder en - VOORAL!
met zoo vele confraters, liet mij het jaar rond, geen moment onbezorgdheid: altijd
vrees en angst om op zijn tijd met alles gereed te komen; altijd gehaspel met
plaagduivels, sukkelaars en kwade betaalders... kortom ik ben nu veel opgeruimder.
Intusschen gaat het kind mijner schepping mij steeds ter harte, en ik verheug mij in
de betuigde welwillende intentie van u en uwe vrienden, aan welke ik mijn hartelijken
groet verzoek.’
Maar na het vertrek van Immerzeel ging het snel bergafwaarts met de
Muzen-Almanak. In 1841 aanvaardde Nicolaas Beets de ‘zoo tedere betrekking van
Redacteur’, het jaarboekje voor 1844 wordt ingeleid met een ‘Aan den Lezer!’,
ondertekend door ‘De Commissie van Redactie’, bestaande uit Jacob van Lennep,
A. Beeloo en J.P. Heije. De dichter G.Th. Mohrman brengt in 1843 Een visite bij de
25
stervende Muzen-Almanak en verneemt van de vierentwintigjarige lijderes dat zij
haar einde ziet naderen, nu haar hart vermoord is door ‘Blaauwbaard’ De Gids en
zij door honger wordt besprongen ‘Sints men, onbarmhartig, mij / Als een beedlares
laat zwerven’. In 1848 ging de Nederlandsche Muzen-Almanak samen met Vergeet
mij niet, onder de titel Vergeet mij niet. Muzen-Almanak.

Inspiratie - geen inspiratie
In een brief van 31 maart 1847 ontvouwt A.J. de Bull zijn plannen voor een nieuw,
groot dichtstuk, waarin de godsdienstige verdraagzaamheid
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wordt geprezen. Dit voornemen zou worden gerealiseerd met de publicatie van het
‘Romantiesch gedicht’ Een beeld der toekomst. ('s Gravenhage: P.H. Noordendorp,
26
1849). Daarin wordt verteld van de ‘onbeslotene gemeente’ van Hubertus Duifhuis
(ca. 1515-1581) te Utrecht, die in zijn kerkdiensten katholieken en protestanten
beide bediende. Door bemiddeling van de predikant-priester kunnen twee geliefden
van verschillende confessie met elkaar trouwen. Aanvankelijk zou het thema van
het gedicht worden ontwikkeld tegen de achtergrond van de godsdienstvervolgingen
in Frankrijk in de zestiende en zeventiende eeuw:
‘Een extra ingewikkeld plan voor een groot vaers spookt mij ook, niet door 't hoofd,
maar door 't hart. 't Sujet vordert veel studie en met mijn geheele ziel ben ik er bij.
Wanneer 't boêltje van karakterbestudeering, historie dito enz. in mijn geest
genoegzaam zal verwerkt zijn dat ik alleen mijn gevoel en verbeelding er meê zal
kunnen laten voorthaspelen om aan 't schrijven te gaan, weet ik nog niet; wellicht
zal 't nog lang duren... Het tijdvak is uit de vervolgingen der protestanten door de
katholijken in Frankrijk... en de grondgedachte die ik door de veraanschouwelijking
van frappante tooneelen verzinnelijken wil, laat zich in deze woorden formuleren:
de Sektengeest de grootste vijand van 't Christendom, de tegenstrever der
bedoelingen van deszelfs goddelijken Stichter. 't Spreekt vanzelf dat het rezumee
van de heele zaak op een nog al stoute greep zal komen neer te draaien; en wellicht
zal 't velen wel wat bar voorkomen zoo als ik die sektengeest uit denk te luchten...
en daarentegen met geestdrift en kracht voor de vrijzinnigheid en tolerantie ijveren
zal. Nu en dan begin ik evenwel zoo'n kil gevoel te krijgen, wanneer ik in gloeiende
opgewondenheid over die massa nadenk en peins, terwijl ik reeds in gedachten
personen schep die ik op het tooneel moet brengen om mijne denkbeelden te
prediken, wanneer ik de feiten die de geschiedenis geboekt heeft begin te monteeren,
als ik 't zoo eens noemen mag; en dan is 't mij wel eens, wilde ik zeggen, alsof er
mij een stem toespreekt: ‘Je bent voor de behandeling van zoo'n sujet nog niet rijp,
mannetjen!’ Maar toch, jongens, jongens! ik word zoo warm bij het bepeinzen van
dat plan... enfin! nous verrons!’
Willem Hofdijk schrijft Van den Bergh een (niet gedateerde) brief vol hoog oplopend
dichtersgeluk:
‘[...] mijne [Kennemer] Vrijbuiters hebben het mij zoo warm in 't hart gemaakt, dat
er, na de voortreffelijke opvoering mijner Bloem der Waereld, waarin Peters waarlijk
in al zijne goede hoedanigheden schitterde, Veltman aller uitnemendst, en Kleine
heerlijk en geniaal speelden, [...] -
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in een nachtelijke stilte van twaalf tot half vier het schema voor een nieuw drama 27
’De Vrouw des Vrijbuiters’ - op het papier kwam. Hoezeer de dramatis personae
daarvan mij allerlevendigst door 't brein vonkelen, kan ik er slechts nu en dan een
uitgeworsteld oogenblik aan geven; toch ben ik nagenoeg aan 't einde des derden
Tafreels, dat is de helft - en hoop het alzoo in de volgende maand voor het
overschrijven ten tooneelbehoeve gereed te hebben.
[...]
In mijn Kennemer Vrijbuiters heb ik zooveel warm genoegen, dat ikzelf den tytel
heb gekomponeerd en geteekend, met een paar dier stouthartige mannen er op, in
hun eenvoudig boersch maar echt-historiesch gewaad, en waarvan de een de
samengestelde Princevlag dier dagen zwaait. Om des lezers voorstelling te
levendiger te maken, heb ik ook het terrein hunner handeling in vogelperspektief
gebracht, en dat alles wordt door de lithografische pers in kleuren getrouw te rug
gegeven. Gij zult die kaerels lief krijgen, en ik verzeker u dat de Oranje-nationale
kleuren op den tytel den geest van het inwendige al zeer goed symbolizeeren. Och! och! had ik maar meer tijd: die prachtige zestiende eeuw is nog veel te weinig
bewerkt, of beter nog te weinig gepopularizeerd. En tegenwoordig mag dat waarlijk
wel geschieden: 't is noodig!’
Maar de inspiratie kan ook uitblijven en het dichterlijk gevoel wegkwijnen. A.
Winkler Prins schreef op 26 maart 1840, vanuit Amsterdam:
‘Zeer egoïstisch zal ik u nu eerst over mijn eigen persoon schrijven: ik voer
tegenwoordig niets uit: de poezy is in mij ingesluimerd, mijn doedelzak veroudert
en verroest, en ik verzeker u, dat men al hard moet aanslaan, als een mijner
kennissen er nog een gelegenheidsstukjen een albumblaadjen of iets dergelijks wil
uitwringen. Ik weet zelve niet hoe het met mij is: het eene oogenblik werp ik mij en
chambercloac in mijn leuningstoel, en zeg met de onverschilligheid van een
Spanjaard: ‘todos es nada!’ alles is niets! en zou als een muzulman gaarne opium
willen kaauwen, om vooreerst in eene volslagene apathie en vervolgens in heerlijke
droomen te verzinken - en op een ander oogenblik ben ik woest, schep het grootste
behagen in partijen, waar men zoo lang salueert, tot er maar één overblijft, en zou
niets liever wenschen dan met een klein bootjen bij onweer op eene stormachtige
zee te dobberen. Maar de gelukkige middelstand tusschen deze twee genoemde
uitersten ken ik niet meer; dezelve zou mij doen slapen... Eheu jam satis!’
J.W. Muller, die niet in zijn eerste jammerklacht gestikt is, klaagt zijn
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nood aan S.J. van den Berg in een brief, gedateerd Rotterdam, 16 oktober 1841:
‘Maar ook ik heb ze gekend, die dagen van moed- en lusteloosheid, van wan- en
ongeloof, van vertwijfeling en wanhoop! Ik heb ze gekend, die dagen, waarin het
ons begrijpelijk wordt hoe de mensch tot zelfmoord kan vervallen! Ik schreef ze
hoofdzakelijk toe aan mijne uiterlijke omstandigheden, die nog altijd veel te wenschen
overlaten; aan den stand, waarin ik geplaatst ben, die mij als 't ware elken dag meer
tegen begint te staan; doch uw voorbeeld leert mij, dat ook zonder dergelijke
oorzaken zulk eene sombere stemming de onze kan worden. 't Is ook met mij thans
beter: verheugen wij ons hierover, mijn vriend! en smeeken wij onzen Hemelschen
Vader, dat hij ons voortaan zulke zware beproevingen bespare.
Regt welkom waren mij uwe letteren, daar ze mij het bewijs opleverden, dat wij
elkander geenszins vergeten. Ik vrees hier intusschen evenmin voor als gij. De
herinnering aan de genoegelijke oogenblikken, die wij eenmaal aan elkanders zijde
sleten, en waarin wij wederzijds onze gedachten over personen en zaken, over
natuur en kunst wisselden, is daartoe te diep in mijn hart geworteld. Dikwerf wensch
ik ze nog terug, die uren van rein en onvermengd genot. Het zijn uren uit den meest
dichterlijken tijd mijns levens. Weet gij 't nog, Van den Bergh! hoe ik altijd 't eerst bij
u kwam, wanneer ik een of ander rijmpje vervaardigd had om het aan uw oordeel
te onderwerpen? Die tijd is voorbij, mijn waarde! ik was slechts Dichter, geen Poëet.
28
Ik behoor niet tot de ‘weinig ingewijden, wier hart geen tijd veroudt’. Wel ontwaakt
soms de oude aandrift nog in mijn borst: dan bruist het bloed mij sneller door de
aderen en geeft zich mijn gevoel lucht in klanken; maar het zijn slechts verstrooide
trekken, die geen geheel vormen: de lust en de moed ontbreken mij om mijne
schetsen uit te werken.’

Huet
In september 1864 werd Sam Jan van den Bergh, samen met W.J. van Zeggelen,
in De Gids ‘geveegd’ door Busken Huet, in een venijnige bespreking van hun werk.
Toen Van den Bergh het lef had met een gedicht te protesteren tegen het vonnis
dat over hem was uitgesproken, kwam hem dat te staan op een tweede schrobbering
in De Gids (van januari 1865). In ‘Een avond aan het hof’ liet Huet de koningin Van
den Berghs almanak Aurora, die sinds jaar en dag aan haar was opgedragen,
beoordelen. De vorstin sprak er schande van dat zo'n prul zich tooide met haar
naam. Toen het hof misnoegd reageerde op dit stuk, moest Huet de redactie van
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De Gids verlaten. Potgieter ging uit solidariteit mee. Het spreekt vanzelf dat in
verschillende brieven aan deze geruchtmakende zaak gerefereerd wordt.
Hofdijk deed in een niet gedateerde brief gewichtig over een bijdrage aan het
Jaarboekje voor rederijkers voor 1865, waarin hij, uit liefde voor Van den Bergh,
Huet te grazen zou hebben genomen. Deze verzetsdaad, die strikt anoniem moest
blijven en gerubriceerd was als ‘Bladvulling’, blijkt te bestaan uit de volgende regels:
VRAAG

Verward, maar amusant; vaak geestig; dikwerf raak;
Dikwerf ook klanken van half tandelooze kaak;
Barbier geboren, zonder 't minste van een kapper;
Niet altoos kiesch, maar steeds strijdlustiger, vinniger, dapper;
Gansch slooper, bouwheer nooit. Zeg - kent ge dit portret?
ANTWOORD

'k Zie 't maandlijks in den ‘Gids’ het is C.B. HUËT

Een brief van C.G. Withuys van 9 januari 1865 bevat het antwoord op de vraag wat
volgens S.J. van den Bergh de achtergrond was van Huets aanval. Het zou gaan
om een uitgeversintrige, opgezet door P.N. van Kampen, de uitgever van De Gids,
waarvan Huet zou profiteren:
‘Met dankbetuiging zend ik u het January-nommer van den Gids terug. Ronduit
gezegd: ik houd B.H. voor krankzinnig. Maar indien zijn ‘Avond aan 't hof’ strekken
moet (zooals gij meent), om Kruseman en u te benadeelen, door het werk in
discrediet te brengen, en alzoo de Aurora voor een prijsje aan Van Kampen of een
ander Uitgever in de hand te spelen, en hem B.H. voor u in de plaats te dringen, is
't het werk van een duivel. De publieke opinie echter straft hem reeds. De
verontwaardiging is algemeen, en ik geloof niet dat het geschrijf kwaad zal doen
aan de Aurora. Als 't Kruseman huiverig maakt om den verkoop er van te beproeven
(verkoop van een werk aan de koningin opgedragen zou, dunkt me, ook hoogst
onkiesch zijn; of hij moest geschieden met H.M. goedkeuring) blijft gij aan 't hoofd,
en als 't schotschrift dat uitwerkte, zou 't spreekwoord: ‘de mensch wikt, God schikt’
alweder bewaarheid worden.’
Kruseman zelf maakte zich niet zulke grote zorgen over de affaire, getuige zijn
brief aan S.J. van den Bergh van 14 februari 1865, waarin hij voor alles stilstond bij
het overlijden van Withuys, diezelfde dag. Over de
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brochure die Huet had gepubliceerd, Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint. Haarlem:
E.E. von München, 1865 (gedateerd a februari 1865), waarin Huet aan de romancière
zijn ontslag als Gids-redacteur uitlegde, schreef Kruseman:
‘Huets brochure, die ik vóór mijn komst in den Haag even had ingezien, heb ik
later geheel gelezen. Ik moet zeggen ze is weer even erg en bar. Maar al ware ze
nog honderdmaal erger en barrer, ik zal mij zulke hatelijkheden niet aantrekken. Ze
veroordeelen zich zelve en halen geen schepsel tot Huets zijde over. Laat ik u
meedeelen dat de uitgever Munchen hier die brochure huis aan huis heeft
rondgezonden en een exemplaar verkocht heeft. Huet spreekt hier voor doove
ooren. Dat is voor hem de grootste straf; te weten dat hij niet gelezen wordt! En
daar de brochure voor zijne eigene rekening gedrukt is, moet hij daarvan al heel
spoedig kennis dragen.’

II. Tijdschriften

De Bijwagen
Er kan een mooi tuiltje klachten worden samengesteld uit de brievenverzameling
over het bruuske optreden van De Gids. Toch is het niet zo dat het tijdschrift De
Bijwagen is opgericht om deze ontevredenheid periodiek tot uitdrukking te brengen;
als een ‘bijwagen’ van De Gids, volgeladen met al wie uitgesloten was van het
letterkundig walhalla van Potgieter. Aanvankelijk had de jeugdige J.J.L. ten Kate
zijn correspondent Van den Bergh nog gemeld dat O.G. Heldring, bij wie hij inwoonde
op diens pastorie te Hemmen, redacteur was van De Gids en dat de eerste, of
anders in elk geval de tweede aflevering recensies en bijdragen van Heldring en
hemzelf zou bevatten, inclusief een waarderende bespreking van de
O.K.K.-genootschapsbundel Ochtendschemering:
o

‘Nog eenig nieuws: - D . Heldring recenseert veel, en wel voornamelijk in den
Vriend [des Vaderlands]; hij is aan de redactie van den Gids! maar raad gij nu eens
wat in het eerste nummer van dezen te ontstanen leidsman zal paraisseren? - Eene
recensie van... onze Uchtendschemering!! - De dominé heeft mij eenige perioden
daaruit laten lezen: wij beide en de Kanter komen er nog al genadig af! 't Doet mij
recht genoegen; ook krijgt ons genootschap, als echt vaderlandsch, een pluimtjen!
o

wij behoeven ons niet te beklagen! - In dat zelfde 1 nummer zal, zoo God wil,
verschijnen eene
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Geldersche legende van mijne hand, waaraan ik bezig ben, met een toepasselijk
houtsneêplaatjen. Mijn salaris daarvoor zal afhangen van de grootte. - De dominé
zou met Beijerinck (die, zooals ik uit uwen brief niet zonder lachen bemerkte, een
lamme bliksem van een' beroereling is!!!) voor mij een vast akkoord maken: - Ook
30
hierover mondeling! -’
Toen bleek dat De Gids alles weigerde, waren de plannen voor een eigen tijdschrift
31
echter al gevormd, zodat de afgewezen stukken daarin een plaats konden krijgen.
Onbedoeld kreeg De Bijwagen zo toch de reputatie van vergaarbak, goed genoeg
voor de stukken van Heldring c.s., waarvoor Potgieter de neus had opgehaald. Dat
het tijdschrift deze roep had onder Utrechtse studenten, blijkt uit een brief (van begin
maart 1837) van Antonie Niermeijer, studiegenoot van Ten Kate, aan Sam Jan van
den Bergh:
‘De Bijwagen! - Laatst hoorde ik van een' student, dat de Bijwagen daarom werd
begonnen, wijl er eenige stukken van sommigen door de redacteuren van den Gids
waren terug gezonden. Hij werd dus als een antagonist van de Gids beschouwd.
Hoe komt men er aan? dat zou dan wel hairkloverij zijn! de gids tegen de Letteroef.
en de Bijwagen tegen de Gids; meetkunstig zoude dan de Bijwagen met de Letteroef.
wel kunnen samenspannen! dan waartoe deze gekke redenatien!’
Langer dan een paar (gratis) afleveringen heeft het tijdschrift niet bestaan; de
belofte van uitgever Thieme om het tijdschrift te betalen als enkele bekende schrijvers
als redacteur aan het blad verbonden waren, onder wie B.T. Lublink Weddik, hoefde
niet ingelost te worden, omdat Heldring er niet in slaagde auteurs te vinden die op
de bok van zijn ‘bijwagen’ wilden plaatsnemen. Lublink Weddik was wel bereid
gevonden om op te treden als Amsterdams correspondent van De Bijwagen. Wie
verder aan het blad verbonden waren, verklapte Heldring in een niet gedateerde
brief aan Van den Bergh: de correspondenten in Londen waren Scheltema en
Niermeijer, in Utrecht zat Nepveu en in Groningen was, onder voorbehoud, Amshoff
beschikbaar voor nieuwsgaring. Verder schreef Heldring: ‘De prijs is ontzaggelijk
hoog gesteld (f 12-15) om eens eene variatie in den toon der weekbladen te brengen.
[...] De zegel onkosten maken weekbladen kostbaarder. De drie eerste nrs. gaan
32
zonder zegel en bij wijze van proef het land rond.’
Het tijdschrift wilde zich met zijn titel onderscheiden van de grote maandwerken,
die bij verschijnen als evenzovele diligences uitreden, maar vaak meer vervoerden
dan zij bergen konden. De Bijwagen bood aan ‘een weinig mengelwerk, eenige
poëzij en zooveel mogelijk spoedige aankondi-
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gingen’ bij de lezers te brengen. Heldring wilde met proza dat de gevolgen van
33
drankzucht beschreef De Bijwagen vooral inzetten in zijn strijd tegen de jenever ;
Ten Kate publiceerde er zijn gedichten in en Van den Bergh kreeg de opdracht in
briefvorm de eigentijdse dichtkunst te bekritiseren. Het eerste nummer (het enige
dat is overgeleverd) bevat veel letterkundige kritieken: onder meer recensies van
Hasebroeks Poëzy, Dichterlijk mengelwerk door W. Hecker, Gedichten van Staring
en Copeaux van Kneppelhout. De nadruk op de literaire kritiek wekt de indruk dat
de redacteuren van het tijdschrift toch een poos de hoop hebben gekoesterd om
De Gids langszij te komen.

De Spektator
Het enige tijdschrift dat enigszins in dit streven slaagde, was De Spektator. In een
brief van 22 februari 1843 wenste de Haarlemse uitgever A.C. Kruseman zijn vriend
S.J. van den Bergh geluk met de oprichting van De Spektator, die werd gedrukt
door de broer van Sam Jan, J.A.A. van den Bergh:
‘En nu aan u, hervormer des tooneels, hulde, hulde! Al uw vorige arbeid, dien ik
steeds heb lief gehad, haalt niet in verdiensten bij deze onderneming. Was het
tooneel ooit lager gezonken dan tegenwoordig? Was de Kunst ooit zoo flaauw
beoefend en aangemoedigd als thans? Amstels Burgervaderen kwamen er rond
voor uit, dat zij niet geloofden wat hunne voorzaten immer hadden volgehouden:
‘dat het tooneel eene leerschool is voor het volk’. Amstels burgervaderen schrapten
een schouwburg uit van den rei hunner nuttige inrigtingen en verhuurden het tot
eenen winkel waar men nu handel drijft in klatergoud en vergiftigende suikerwaren.
Het publiek loopt er met stroomen heen en komt er van daan blindgekeken en met
een ongestelden maag. De associatie, de acteurs welk doel hebben ze dan andere
kooplieden - nering! O, uit liefde voor de kunst, uit liefde voor de taal, uit egoïsme,
bid ik u en uwe medespectatores, verspreidt warmte in ons allen om op te bouwen
wat vervallen is! En als gij verwondert zijt dat ik zoo ijver voor verbetering, weet dan
dat ik verleden week met mijne bis de Kruisvaarders en den Hondentrouw heb
bijgewoond. - Ik heb in lang niet, zoo ik meen, eene kritiek van u in den Sp.
gevonden. Laat u niet verdringen door anderen; uwe plaats is fiks bezet! Maar wie
zijn die Amsterdammers; want zeker zijn de Gijsbrecht en de Hamlet niet van ééne
34
hand? Daar wordt druk naar namen gevischt!’
In dezelfde brief liet Kruseman weten dat hij rondliep met plannen voor een eigen
‘Spectator’:
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‘Ik ben tegenwoordig weder aan allerlei nieuwe plannen voor mijn’ Spectator. Dóór
moet hij er, al zijn alle goede geesten mij vijandig. Den 11en Maart hier moetende
lezen heb ik den Sp. in zijnen invloed op de letterkunde en op de maatschappij tot
stof genomen, en al wat ik nu nogmaals van en over den Sp. gelezen heb, heeft mij
opnieuw opgewonden tot de doordrijving van mijn plan. Waart gij maar in Haarlem
om daarover met mij te kunnen doordraven!’
Eind 1843, begin 1844, zou Kruseman pogingen in het werk stellen om een
tijdschrift op te richten onder redactie van Ten Kate, met medewerking van S.J. van
der Bergh en W.J. van Zeggelen. Aanvankelijk moest dit blaadje Snippers gaan
heten. In een brief van 31 oktober 1843 vroeg hij de twee Haagse dichters om
bijdragen hiervoor. Aan de dubbelzinnigheid van Krusemans voorstelling (‘vooral
geen water en melk’, maar ‘zonder hatelijk te worden’) zou in 1849 Polichinel, een
satirisch tijdschrift van Kruseman waaraan Van den Bergh en Van Zeggelen
meewerkten, voortijdig overlijden:
o

‘Ik zal uitgeven met 1 January een weekblaadje, formaat als de godsd. traktaatjes
van Fuhri, alle weken 1/2 of 3/4 vel druks, met een omslag waarop een stereotype
allegorisch vignet onder den doodeenvoudigen titel van Snippers. Dat blaadje moet
een orgaan worden, waarin elke geestige kop zijne geestigheden kan kwijt raken;
een album voor allerlei kleine stukjes in allerlei vakken van literatuur, ook des
verkiezende wetenschappelijke, politieke, kritieke, serieuze, spectatoriale,
romantische - alles, mits het goed zij en liefst pikant zonder hatelijk te worden.
Gemengde berigten over wetenschappelijke gebeurtenissen van den dag; of ook
voorvallen uit de zamenleving maar tot anecdotes gekneed, oorspronkelijke,
vertaalde, gestolene stukken zelfs, verzen en proza in allerlei vormen - alles is
klokspijs mits, bovenal, mits het goed zij. Een omnibus voor auteurs, een omnibus
voor lezers - maar vooral, vooral geen water en melk. Ik heb van verscheidene
groote Menheeren niet alleen aanmoediging en toezegging maar zelfs reeds
bijdragen ontvangen, maar namen van inzenders, blijven zonder uitdrukkelijke
begeerte om ze bekend te maken, stipt geheim. Daarom vraag ik ook u, sub rosa,
om krachtdadige medewerking. Ik heb natuurlijk vóór ik begin uit te geven, een
goeden voorraad kopy van allerlei genre noodig. Ondersteunt mij daarin beide! De
voorwaarden, hetzij jaarlijks of stuksgewijs laat ik aan u over - maar voorwaarden
moeten er zijn, hoor! Ik hoop er wat aan te verdienen, waarom dan ook niet eer
ander? Ziet uwe portefeuilles eens na, of schenkt eens een ledig oogenblik aan de
Snippers,
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en komt gij op vreemd grondgebied het een of ander tegen (zoo als bij voorbeeld
35
zulke brokjes als: uit het prentenboek zonder prenten van Andersen ) gooit die
snippers niet weg maar bewaart ze! Antwoordt mij daaromtrent ook beide eens hoe
eerder hoe liever!’
Toen Kruseman was gebleken dat Ten Kate, na zijn uittreden uit Braga, met
enkele vrienden uit Oefening Kweekt Kennis (J.L. van der Vliet, W.J. van Zeggelen
en S.J. van den Bergh) gevorderde plannen had gemaakt voor een eigen tijdschrift,
wendde de uitgever zich tot Ten Kate met het voorstel beide projecten te laten
36
samengaan in een tijdschrift dat De Waggon moest gaan heten. Uit een knorrige
brief van Kruseman aan Van den Bergh van 24 februari 1844 blijkt dat
laatstgenoemde door de verstoorde uitgever tenminste deels verantwoordelijk werd
gehouden voor het mislukken van deze onderneming:
‘Als ik oude koeyen uit de sloot wilde halen, gaf ik jegens u mijn hart eens lucht
over den Waggon. Dan zou ik mij zelven moeten beschuldigen en een ander niet
minder, maar daar dit nu niets zoude uitwerken dan ontevredenheid van mijnen
kant en welligt kitteloorigheid van uwe zijde, laat ik de zaak veel liever blaauw
blaauw.’
Uit de briefwisseling tussen S.J. van den Bergh en J.A. Alberdingk Thijm valt op te
maken dat de beide redacteuren van De Spektator nogal omhoog zaten met de
bespreking van het inferieur geachte toneelstuk van mederedacteur Joh. Hilman
(1802-1881), Demetrius, keizer van Rusland. Treurspel in vijf Bedrijven (Amsterdam
1838), dat op 27 april 1844 in de Hollandsche Schouwburg te Amsterdam werd
vertoond. De auteur droeg het vaderlands toneel een warm hart toe: hij was een
groot verzamelaar van toneelstukken en stelde op latere leeftijd met veel kennis
37
van zaken het opmerkelijke overzicht Ons Tooneel (1879) samen. Toch werden
Hilmans bijdragen aan De Spektator door beide redacteuren niet bijzonder
gewaardeerd. In een brief van 28 januari 1844 schreef S.J. van den Bergh aan
Thijm:
‘Die man moest gevoelen, dat hij een best rapporteur is, maar overigens van geen
dienst kan zijn. En zijn Demetrius moet opgevoerd. Hoe daarmeê aan? Mijn hart
krimpt in een, als ik daar aan denk! Waarlijk dat zal geen baantjen zijn. Het is immers
alles behalven een meesterstuk? en dat gaan ze opvoeren! Zeker om hem te winnen.
Hij vertelde het mij den 2den dezer, maar ik stelde het op rekening van
verschoonbare bluffen. We kunnen het niet prijzen en niet laken. Doen wij 't eerste
dan liegen we - en het laatste - dan is hij in staat met zijn waweltoot op de Torensluis
te gaan
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staan of op de korenbeurs en te blaeren wie het hem gebakken hebben.’
Vermoedelijk heeft Thijm het uiteindelijk niet aangedurfd om iets onaangenaams
te zeggen van Hilmans toneelstuk in De Spektator, al zou S.J. van den Bergh hem
later op geamuseerde toon berichten dat Hilman geloofde dat de recensie was
geschreven door Wiselius. Helvetius van den Bergh had zich, getuige onderstaand
postscriptum bij zijn brief van 17 juli 1844, geërgerd aan de lofprijzing die het prul
ten deel was gevallen:
‘Ik heb gemerkt dat uw broeder zich reeds als boekhandelaar heeft nedergezet
en aan het uitgeven is. Tegen zijn Spectator ben ik eenigzins ingenomen, uit hoofde
van de in het eerste nummer voorkomende belagchelijke recensie van Hilman's
39
Demetrius. Hij zal er zelf van hebben opgekeken verstomd van zooveel eerbetoon.’
Maar in een brief van 10 februari 1845 is de verstoordheid alweer verdwenen: ‘Met
veel genoegen lees ik den Spectator. De kritiek is fiks en mannelijk. Liever zijn alsem
dan de walgelijke stroop der letteroefeningen.’
In 1847 begint, met deel VII, een nieuwe serie van De Spektator, doordat het
tijdschrift samenging met het Nederlandsch Kunst- en Letterblad van de uitgever
L.E. Bosch & Zn. te Utrecht. S J. van den Bergh maakte geen deel meer uit van de
redactie; Thijm had zich verzekerd van de samenwerking met A.J. de Bull. Deze
nieuwe redacteur schreef Van den Bergh op 11 mei 1847:
‘Ge weet het waarschijnlijk reeds dat ik met A.Th. de nieuwe Spekt. redigeeren
zal; wel is er menig bezwaar mij in de gedachten gekomen, maar de drangredenen
die ik er toe gevoelde hebben mij met geestdrift de zaak doen aanpakken. Donderdag
avond heb ik recht aangenaam bij A. gesleten en wij hebben den inhoud voor No.
1 verdeeld; wij stellen ons voor geregeld bij een te komen, en er is, dunkt mij nog
al een en ander dat ons een goeden uitslag belooft. Er komt belangstelling, men
begint zoo diep het ongenoegzame van al dat materiele te gevoelen, dat men gretig
naar iets hartverheffends uitziet; en wij weten het immers dat waar de Kunst die
behoefte te vervullen tracht, waar de Kunst liefelijk en rein aan die oogen, moê
getuurd op het stof, hoogere beelden te beschouwen geeft, zij wel verre van met
koelheid bejegend te worden, integendeel gunstig onthaal, open armen vindt?’
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III. Goddard, Muller en Van der Vliet
Uit de brievenverzameling blijkt dat Sam Jan van den Bergh verschillende
letterkundige vrienden had in Rotterdam. In die stad woonden ook de drie dichters
die hijzelf noemde als zijn voorbeelden: Van der Hoop, Bogaers en Tollens.
Waarschijnlijk had hij Adriaan van der Hoop Jr. al begin jaren dertig leren kennen
(wellicht beroepshalve: Van der Hoop had een zaak in drogerijen) en was hij door
hem in contact gekomen met andere dichters uit het Rotterdamse genootschap
Verscheidenheid en Overeenstemming. Tot deze jonge dichters behoorde Quirinus
Johannes Goddard, geboren te Schiedam in 1816, student in de obstetrie en
anatomie aan de Geneeskundige School in Rotterdam en dichter van almanakpoëzie
en van Zangen voor de studenten der geneeskundige school te Rotterdam (1836).
Goddard bracht Van den Bergh in kennis met F.H. Greb (geboren in 1813), toen
deze naar Den Haag verhuisde (in een brief van 17 augustus 1836), waar hij zou
uitgroeien tot een opmerkelijk lid van Oefening Kweekt Kennis, en met J.W. Muller,
apothekersbediende en melancholicus. Via Muller zou Sam Jan van den Bergh de
apothekersbediende J.L. van der Vliet (1815) leren kennen, afkomstig uit Zierikzee,
die zich in 1842 in Den Haag zou vestigen. Van der Vliet tooide zich met de
schrijversnaam Boudewijn, richtte in 1844 een eenmanstijdschrift getiteld De Tijd
op en werkte als ‘boekhandelaar zonder boekhandel’. Met recht kan men hier spreken
van een letterkundig apothekersbediendennetwerk. In een prozaschets ‘Een
40
apothekers-bediende’ voert Boudewijn een jongeman op wiens nederige betrekking
en lage status niet in overeenstemming zijn met zijn afkomst en ontwikkeling: het
verhaal lijkt van toepassing op dichtende bedienden als Muller en Van der Vliet.
Op 6 februari 1837 stuurt Goddard Van den Bergh een brief die hij laat bezorgen
door J.W. Muller: ‘Brenger dezes is de Heer J.W. Muller, gij kent hem uit zijne verzen
41
(b.v. zijne mannentranen in Calliope ) ik verzocht hem, een briefje voor mij aan u
meê te willen nemen, te meer daar hij gaarne met u in kennis zoude komen: hij is
een knap mensch en zal u zoo ik geloof wel bevallen. ‘Tijdens Mullers korte verblijf
in Den Haag - eind september 1839 zou hij alweer vertrekken naar Leiden onderhield hij een hartelijke vriendschap met Van den Bergh, die meer dan eens te
gast was op zijn kamer aan de Denneweg, waar hij bediende was bij apotheek
Vigelius. Later, in 1844, als hij in 's-Hertogenbosch woont, denkt hij met weemoed,
met ‘mannentranen’ in het oog, terug aan de genoeglij-
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ke uren met Van den Bergh in Den Haag doorgebracht ('s Bosch, 27 augustus 1844):
‘In de letterkundige wereld moge er tegenwoordig weinig omgaan, dit weinige
ware altoos genoeg om ons eenige uurtjes genoegelijk met elkander te doen slijten.
Och, hoe gaarne zou ik somtijds nog in mijn kamertje op den Dennenweg zitten,
terwijl gij op de kanapé (alias vensterbank) laagt nedergevlijd. Wij spraken dan eens
over de Verborgenheden en Verdoemde Joden, waarvan de letterkunde thans te
zamen hangt. Die morsige Verborgenheden van Amsterdam zijn, weet gij, reeds in
42
't Hoogduitsch vertaald. [...] En de schetsen uit de Pastorij te Mastland van Ds.
43
Van Koetsveld? Waar, niet waar? En daarom alleen zouden zij schoon zijn, ware
het niet, dat de schrijver bovendien toonde een helder verstand en fijne tact van
opmerking en bovenal een warm hart te bezitten.’
Muller blijkt een liefhebber van het genrerealisme. Op 4 augustus 1840 schrijft
hij:
‘Ik beaam ten volle den lof, dien gij aan Jonathan's Waarheid en Droomen
44
toezwaait. Ook ik heb mij dit boek aangeschaft. Verscheiden stukken heb ik reeds
meermalen met nieuw genoegen gelezen. Ik rangschik hieronder: het Album, de
Huisklok, de Bibliotheek, enz. Jammer dat, naar men mij meermaals verzekerd
heeft, ook Hasebroek niet vrij is van hoogmoed. Ik zoude anders gaarne kennis met
hem maken. Hebt gij immer in eenig werk zoo veel diepte en innigheid van het
zuiverst gevoel, doorgaans vrij van weekelijkheid en laffe sentimentaliteit, zoo veel
hartelijke godsvrucht, ook daar wel ter snede aangebragt, waar wij ze minst
verwachten zouden, aangetroffen? Ik dweep met dat boek. Het brengt mij in eene
stemming, waarin ik geloof dat de bewoners des hemels moeten verkeeren. Ik word
er geheel geest en hart door. Alle aanlokselen van wereld en zinnelijkheid, alle
overeenkomsten der zamenleving, alle afstanden der maatschappij verdwijnen er
bij uit mijn oog. o Mijn vriend! wat zouden de menschen gelukkig zijn als zij allen
van den geest van Jonathan doordrongen waren! Ontwaak ik uit den liefelijken
droom, waarin dat boek mij gebragt heeft, en bezin ik mij hoe onbegrijpelijk ver dit
er af is, dan wordt het verlangen naar het betere land met nieuwe kracht in mijnen
45
boezem levendig. Ja, dan ‘verlangen ook mijne nieren seer in mijnen schoot’
[...]
Hoe staat het toch met uwe verzenfabriek? Staat dezelve stil of is ze nog aan den
gang? En is het laatste waar, op welk eene wijze? Kwijnend of met volle kracht? Ik
vond onlangs eene passage in eene van Fardon's Nagela-
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ten Redevoeringen (een minder bekend werk, ten jare 1825 te Amsterdam
uitgegeven, dat vele treffende waarheden bevat) omtrent het verzenmaken, welke
ik onmiddelijk onder mijne adversaria heb opgenomen, en waarvan ik u hiernevens
een afschrift zend, ten einde u in de gelegenheid te stellen derzelver waarheid aan
u zelven te toetsen. De op mijzelven genomen waarneming is volkomen ten
voordeele van den Heer Fardon uitgevallen.’
Het kan welhaast niet anders, of Muller doelt hier op de volgende passage over
het dichten in het opstel ‘Over het beoordeelen van werken van vernuft’, in Nagelaten
redevoeringen, verhandelingen en vertoogen, over verscheiden onderwerpen van
46
Alexander Benjamin Fardon (Amsterdam 1824-1825) :
‘Die zelf veel verzen makende, er zich niet weet door te redden dan door eene
opstapeling van figuurlijke en metaphorische uitdrukkingen, en door het inlasschen
van eene menigte woorden en denkbeelden, die hij achterwege zou gelaten hebben,
indien het rijm of de maat zulks hadden toegelaten, zal zich welhaast gewennen
om die invoegselen als wezenlijke fraaiheden aan te merken [...].’
In een postscriptum bij deze brief sombert Muller over de toekomst van de
boekhandel en de burgermaatschappij:
‘De Boekhandel levert in onzen tijd ook al geen schitterend vooruitzigt op. Als er
van hier geene volksverhuizingen naar Noord-Amerika plaatsgrijpen, weet ik niet
wat er van ons landje worden moet. En dat weêrgasche trouwen en ce qui en suit
gaat altijd zijn gang maar. Daar zijt gij nu, gij zult ook al tot den ondergang der
burgermaatschappij meêwerken, zoo gij althans niet gelukkig genoeg zijt een'
onvruchtbaren akker te bezaaijen. En wat heb je toch aan die kinderen? Neen, al
krijg ik de schatten van den Nabob, trouwen doe ik niet. Vale.’
Aardig in de volgende brief (Rotterdam, 5 februari 1841) is Mullers oordeel over
Ten Kates gedicht Chatterton. Hij merkt op dat er een discrepantie bestaat tussen
de onchristelijke zelfmoord van de jonge Bristolse dichter en diens gebeden
47
voorafgaand aan de zelfgekozen dood door opium. De melancholicus Muller, die
meer dan eens de wens uitspreekt het leven te mogen inruilen voor een eeuwige
slaap, lijkt zich goed te kunnen inleven in Chatterton. De miskenning door bevriende
dichters, die nog geen van allen een dichtbundel aan hem hebben opgedragen, zal
hem evenwel voor ‘de onsterfelijkheid der verdoemden’ behoeden - dat heeft hij
gelezen bij Jean Paul:
48
‘Sterk heeft mij ten Kate's Chatterton ter lezing afgestaan. Gij weet
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zeker dat t.K. het aan hem heeft opgedragen, zulks te minste doen wil. De eer is
inderdaad niet gering. Wanneer zal ik toch ook eens zoo gelukkig zijn? Daar heb ik
nu een legio vrienden, die als sterren van de eerste grootte aan Neêrlands
Letterhemel schitteren, en nog geen hunner is het in de gedachte gekomen mijn'
naam met den zijnen te vereeuwigen. Ik schep alleen troost in de gedachte, dat ik
daardoor te minste voor de onsterfelijkheid der verdoemden bewaard blijf. Zonder
dit kwam ik misschien tot den stap van Chatterton. Ik geloof intusschen niet, dat ik,
alvorens het noodlottige fleschje te ledigen, nog voor God in het gebed zou
nederknielen. Dit is eene tegenstrijding in Ch.'s karakter, die mij t.K.'s vloeijende en
bezielde Poëzij niet kan doen over 't hoofd zien.’
In een brief uit Gouda van 6 april 1842, vertelt Muller opnieuw van zijn
leeservaringen:
‘Ik heb in den laatsten tijd weinig gelezen, nog minder gewerkt. [...] - Ik lees thans
49
‘De kaleidoskoop van Jonas’. Meld mij eens, want gij hebt het zeker wel gelezen,
hoe het u bevalt, en wien gij voor den schrijver houdt. Ik doodverw er Lublink Weddik
mede. De Bilderdijksche spelling maakt mij dit echter gewaagd.’
Zoals opgemerkt zorgde Muller voor een introductie van J.L. van der Vliet, alias
Boudewijn, bij S.J. van den Bergh. Op 30 januari 1842 schreef Muller:
50
‘Voor eenigen tijd heb ik de vrijheid genomen u een' mijner opvolgers in de
Apotheek van Vigelius op den Dennenweg aan te bevelen. Voor eenigen tijd schreef
hij mij kennis met u gemaakt te hebben en alreeds lid zoo van 't Genootschap als
van 't Leesgezelschap geworden zijn. Doe mij verder 't genoegen u zijner aan te
trekken. Hij is ten uwent geheel vreemd, en ik weet bij ondervinding hoe genoegelijk
het in dergelijken toestand is ten minste iemand te hebben wien men niet geheel
en al onverschillig is. Van der Vliet's letterkundige kennis en bekwaamheden wil ik
daarlaten; zooveel is intusschen zeker dat hij een vrij goeden smaak heeft. Ook is
hij een zeer goedhartig en welwillend mensch.’
Boudewijn zou uitgroeien tot een van de kleurrijkste literaire ‘entrepreneurs’ van
Den Haag in de jaren veertig. A.C. Kruseman schrijft in de vroege zomer van 1846
op geamuseerde toon over de verrassingen die Boudewijn hem bereid heeft:
‘Wat heb ik staan te kijken van Boudewijn! Eerst, dat hij een ding als de rarekiek
51
uitgaf met bijvoeging, dat het fonkelde van geest , en ten tweede, dat ik heden
morgen een brief van hem kreeg met twee lakken, om mij
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5. Portret van J.L. van der Vliet (Boudewijn) uit De Tijd dl. XV (1852).
Foto: Pierre Venbrux, Universiteitsbibliotheek Nijmegen.
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6. Vier van de zestien prenten uit Boudewijns Rarekiek: Eduard V wordt samen met zijn
broer Richard vermoord, Leonidas in de Slag bij Thermopylae, Wilhelm Tell en de landvoogd
Gessler en Frederik de Grote.

zijn bruigomschap te melden! Het is toch geen... Foei! wat een idee over den
kuischen Boudewijn! Denk ook niet, dat ik het geloof; maar ik schoot toch vol lachs,
toen mij zoo iets door de hersenen vloog. Anne stond er niet minder dwaas van op
te kijken.’
Op 24 juni 1846 volgt een verslag van een bezoek dat Boudewijn met zijn bruid
bracht aan Kruseman te Haarlem. Krusemans grap zou nog door velen worden
overgenomen:
‘Vrijdag morgen sta ik aan mijn lessenaar. Wie tikt mij op den schouder? ‘Daar
hebje ze nou!’ zegt Boudewijn met den vinger op een buigende ‘Jufvrouw’. Zij hebben
52
koffy bij ons gedronken, Boudewijn en Boudewina , als echtgenooten van eenige
dagen, glunder en wel, knipoogende en handjes gevende. Ik vertrouw dat ding nog
niet regt! Wij moeten er boek van houden. Half Juny getrouwd. Ik hoop, dat Boudewijn
wijs ge-
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noeg geweest is, om geen verkeerd accent aigu gebruikt te hebben: dat hij niet, in
plaats van voor den Tijd, vóór den tijd gewerkt heeft. Zoo'n stoute Boudewijn!’
Muller vertoefde lange tijd werkeloos en ziek van melancholie en zwaarmoedigheid
bij familie in 's-Hertogenbosch, waar hij uiteindelijk, in 1844, ging werken in de
boekhandel annex uitgeverij van zijn broer, P.R.D. Muller. Een tijdlang trad hij op
als redacteur van de Noord-Brabandsche Volks-almanak, die door zijn broer nieuw
53
leven was ingeblazen. In 1845 verhuisden de broers hun boekhandel naar
Maastricht; het lijkt alsof de uitgeverij in 's-Hertogenbosch gevestigd bleef.
Tot besluit van deze paragraaf nog twee sombere overpeinzingen van deze J.W.
Muller: de eerste geschreven te 's-Hertogenbosch op 23 april 1842, de tweede in
dezelfde stad op 29 juli 1844:
‘Ach, van den Bergh! wanneer zal toch eens een zweem van geluk mijn bestendig
eigendom zijn? Ik vraag geen rang, geen schatten, geen weelde; ik vraag slechts
een eerlijk stuk broods en huiselijk heil, waaraan mijn hart elken dag meer behoefte
begint te gevoelen, en ik begin zelfs de hoop te verliezen, dat ze mij immer ten deel
zullen vallen. Ik wensch tusschenbeide wel eens dat het den Heer behagen moge
mij aan een leven te ontheffen, dat mij tot dus ver zoo weinig rozen en zoovele
doornen heeft aangeboden. Bid voor mij. -’
‘Gij weet ik bezit eene overhelling tot zwaarmoedigheid, die mij ook tegenwoordig
bij wijlen overvalt, en in eene volslagene apathie doet verkwijnen. Wat verschillende
oorzaken toch hetzelfde gevolg kunnen te weeg brengen! Bij hem, die volop de
genoegens der wereld gesmaakt heeft, moge zulks gereedelijk uit oververzadiging
zijn af te leiden: bij mij, die, gij weet dit, haren beker zelden meer dan met de lippen
beroerd heb, moet dit in eene tegenovergestelde reden worden gezocht.’

Conclusie
De brievenverzameling KB 75 C 52 kan niet zonder meer worden beschouwd als
een tastbaar overblijfsel van het letterkundige netwerk van Sam Jan van den Bergh.
De brieven laten weliswaar zien hoe literaire vriendschappen zich ontwikkelden,
welke ‘subcircuits’ er onderscheiden kunnen worden (Groningen en Drenthe,
Rotterdam, de kring rond De
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Spektator, De Bijwagen of Aurora), en hoe sommige contacten uitgroeiden tot
vriendschappen, terwijl andere bleven steken op het niveau van een zakelijke
uitwisseling, maar veel verbanden zijn geheel of ten dele onzichtbaar geworden.
Op de eerste plaats komt dat door de geschiedenis van de collectie, waaruit in
de loop van de tijd stukken zijn weggehaald. Zo bezit het Katholiek Documentatie
Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen, wellicht als annex op de
Bibliotheca Thijmiana, een verzameling van 105 brieven van J.J.L. ten Kate aan
Van den Bergh, die vermoedelijk ooit (door Sterck?) afgezonderd zijn van de vier
brieven van Ten Kate in KB 75 C 52. Zo zijn ook de 288 brieven van Alberdingk
Thijm aan Van den Bergh waarschijnlijk uit deze verzameling verwijderd, om
samengevoegd te worden met de 285 antwoordbrieven van Van den Bergh, die
zich in de nalatenschap van Thijm bevonden.
Vervolgens moet er ook rekening mee worden gehouden dat Sam Jan van den
Bergh een verzamelaar van autografen was: veel briefjes in de collectie zijn
zorgvuldig bewaarde kattebelletjes van aanzienlijke schrijvers, met wie de Haagse
drogist verder nauwelijks bekend was. Van den Bergh viel Jan en alleman lastig
met poëtische albumblaadjes, waarvoor enkele dichtregels én een antwoordbriefje
verlangd werden.
Een derde kwestie die niet vergeten mag worden betreft de contacten die niet
met brieven, maar mondeling, in het dagelijkse verkeer, onderhouden werden. Er
bevinden zich maar weinig brieven van Haagse dichters (uit kringen rond Oefening
Kweekt Kennis) in de collectie, maar het staat wel vast dat Van den Bergh met hen
het meest direct en intensief verkeerde. Men zou er daarom zeer verkeerd aan doen
de drie brieven van De Kanter als enige relicten van een vriendschap te beschouwen.
Andere correspondenties, zoals die met de Groningse vrienden Bennink Janssonius,
Lesturgeon en Hecker, vertonen lacunes op het moment dat Van den Bergh zijn
vrienden vereerde met een bezoek, waardoor de vriendschap juist in een
stroomversnelling geraakte.
Tot slot zij nog gewezen op parallelcorrespondenties, zoals de brieven van Van
den Bergh aan Kruseman in de Leidse universiteitsbibliotheek (Ltk 1795), die
onmisbaar zijn bij de reconstructie van letterkundige contacten. Voor een vollediger
beeld van wat de gemoederen bezighield, moeten al deze verspreide briefwisselingen
in elkaar geschoven worden.
Een vraag die als laatste hier gesteld kan worden, is die naar het standsverschil
dat in de brieven kan worden opgemerkt. Elders is er al op gewe-
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zen dat Van den Bergh, als kleine neringdoende in de Haagse Schoolstraat, bij
voorbaat geen partij was voor schrijvers met een andere (hogere) maatschappelijke
54
achtergrond als Potgieter, Beets, Kneppelhout of Huet. Toch lijkt dit standsverschil,
dat Kneppelhout in een geciteerde brief met zoveel woorden aanduidt, vaak te wijken
voor de gedeelde poëtische hartstocht. Maar het is vooral de jeugd van de
correspondenten die ervoor zorgt dat theologie- en medicijnenstudenten,
apothekersbedienden, kleine ambtenaren, jonge predikanten en kooplieden zonder
veel schroom hun leeservaringen en dichterlijke inspiratie met elkaar delen.
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Bijlage
S.J. van den Bergh
By een gesloopt wordend schip
Waar zijn uw dagen heen, toen 't koeltje' uw zeilen klapperen,
Uw ongerepte vlag in luister uit deed wapperen,
En u uit Texels haven droeg?
Toen gy, naar 's vijands vloot ten wreker uitgezonden,
Uw wil verkondigde uit uw zestig koopren monden,
En dood en doodschrik om u joeg?
Uw dagen, rijk aan roem, toen Albion zijn zonen
Uw donders vlieden zag, terwijl de jubeltoonen
Ten hemel stegen uit uw want,
En hun die zegekreet het hart heeft opgereten,
Gelijk de kogels, die hun plonderkielen spleten,
Gelijk het staal hun ingewand?
Waar zijn uw masten, die zoo vaak de wolken droegen,
Wanneer, in 't uur der nacht, de orkaan het meir deed zwoegen
En ge op zijn wilde baren reedt?
Wat deed er voor ons oog uw kleurenpraal verbleeken,
Die, zwijgend, in de verte uw zijden reeds liet spreken,
Eer gy uw bliksems vlammen deedt?
Waar is uw luchtig want, waar zijn uw raas gebleven,
Waarin de scheepling vaak het lied heeft aangeheven,
Oranje, Land, en Haard gewijd?
En wààr uw trotsche vlag, die schrik van 's vijands vloten,
Die in den kruiddamp golfde, en hoe ook soms doorschoten,
Verwinnend weêrkeerde uit den strijd?
Waar zijn uw kabels, waar uw ankers, waar uw fokken?
Verdwenen ze als de voor, door u in 't meir getrokken,
Dat langs u schuimde aan wederzij?
En waar de slagen toch, die oogsten uwer glorie,
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De jubelzangen by 't vermeestren der viktorie...
Waar al uw grootheid - zeg het my?
Thands zijt ge, onttakeld, in het oeverzand gezegen.
Waarheen mijn oog zich wendt, ik zie het, allerwegen
Wreekt zich op u de wilde baar
Voor al die dagen, toen gy de opgezweepte golven
Bespotte en voorwaart stooft, schoon half door haar bedolven...
Nu ligt gy, een geraamte, daar!
Tot in uw knieën zelfs komt u de vloed bespringen;
Ik hoor den moker, 'k zie de sloopbijl u doordringen,
Gestadig valt een blok u af:
't Zal licht in gindsche hut nog licht en warmte spreiden
Voor d'armen grijzaart, die uw eersten tocht mocht leiden,
En met u dalen zal in 't graf.
Welras zal van uw kiel, die in de verste wateren,
En nog by Palembang, onze' ouden roem deed klateren
En alle zeeën heeft doorkliefd,
Niets resten dan uw naam, 't geschiedboek ingeschreven,
Om dien te voeren tot onze allerlaatste neven,
Als een die Holland heeft geliefd!
Als een der laatsten, die een sprank van luister zagen
Der zon, die ons bestraalde in lang vervlogen dagen,
Maar onderging in duisternis,
Toen 't jong gemeenebest de heerscher was der zeeën,
Toen onze vloten daar zijn wetten gelden deeën,
Toen God wou strijden aan heur spits!
Helaas, wat zijn wy thands? wy die eens wetten gaven!
Met vroeger deugden is de vroeger roem begraven:
Het oude Holland kent men niet!
't Is u gelijk o kiel! een waereld zag het blinken:
Nu is het zinkende om gestadig meer te zinken,
En kent geen zweem van 't oud gebied!
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Verfranscht, ontzenuwd, door partygeest half verslonden,
Door hebzucht uitgeput, verkwijnt het aan de wonden,
Die slechts een wonder heelen mag:
De traagheid heeft den moed van vroeger eeuw verbannen,
De zetels zijn ontruimd der onnavolgbre mannen,
De deeglijkheid week eerbejag.
De Bijbel, 't richtsnoer eens der Godgezinde vaderen,
Gods Woord, dat leven, moed en deugd stortte in hun aderen,
Is 't ónze niet; - de bron van kracht,
't Gebed, steeds vóór den strijd gerezen van de vloten,
In 's Lands Vergaderzaal 't geloovig hart ontschoten,
Zweeg met het bouwen op Gods macht!
O wie nog meenen, dat ons Holland wordt herboren,
Wie uit het diepst van 't hart die zoete taal doen hooren,
De Hope schiep dat zoet geloof!
Waar laauwheid, praalzucht, zwakte en weelde alleen regeren,
Kan nooit verloren kracht, vervlogen grootheid keeren,
Blijft de eendracht zelfs voor 't bidden doof!
Voor my - ik zal als zy gelooven, dat de glorie,
Twee eeuwen Hollands deel, niet slechts in zijn historie
Zal leven by het nageslacht;
Dat eens het uit de nacht, die 't nu omhult, verrijzen,
In kunst, in wetenschap, in Godsvrucht 't spoor zal wijzen,
Aan de aard, die 't eens haar hulde bracht;
Als 'k u, gesloopte kiel, weêr door de zee zie dragen,
Gelijk een reuzenzwaan, de vleuglen uitgeslagen,
Terwijl zy op heur vijand schiet;
En 'k uit uw zijden, langs het oppervlak der wateren,
De donderende taal van eertijds weêr hoor klateren,
En uit uw raas het zegelied!
9 Augustus 1843

Eindnoten:
1 KB Verz. Cat. 7337: Vente de manuscrits et de livres à Amsterdam chez Frederik Muller & Cie.
[6-10] avril, 1908, Supplément, p. 8 (autographen), nr. 2069. De aankoop wordt vermeld in
Verslag over den toestand der Koninklijke Bibliotheek in het jaar 1908. 's Gravenhage 1909, p.
19-22 (Handschriften, nr. 12).
2 De collectie bevat brieven van de volgende schrijvers (tussen haakjes wordt het aantal brieven
vermeld): R.C. Bakhuizen van den Brink (2), Nicolaas Beets (2), R. Bennink Janssonius (71),
P.T. Helvetius van den Bergh (10), G.J.A. Beijerinck (1), A. Bogaers (2), Frederika Bremer (1),
J. ten Brink (1), A.J. de Bull (38), J.H. Burlage (2), A. Capadose (1), F. de Cort (2), Isaac da
Costa (1); J.J. Cremer (2), E.W. van Dam van Isselt (2), P.A. de Génestet (21), Q.J. Goddard
(11), J.J.A. Goeverneur (1), A.P. van Groningen (3), B. ter Haar (3), J.P Hasebroek (1), W.
Hecker (14), J.P. Heije (6), O.G. Heldring (2), E.D.S. Hijmans-Hertzveld (1), A. des Amorie van
der Hoeven Jr. (1), W.J. Hofdijk (2), J. Immerzeel (1), B. Ph. de Kanter (3); J.J.L. ten Kate (4),
G. Keller (1), J. Kneppelhout (27), W.J. Knoop (1), C.E. van Koetsveld (1), A.C. Kruseman (52),
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C. Kruseman (2), J. van Lennep (11), A.L. Lesturgeon (10), M.P. Lindo (1), J.W. Muller (27); A.
Niermeijer (24), H. Nijgh (1), C.W. Opzoomer (1), A.N. van Pellecom van Kortenhoef (3), A.
Pierson (1), E.J. Potgieter (7), C.P.E. Robidé van der Aa (4), H.J. Schimmel (7), H. Tollens Czn.
(35), A.L.G. Toussaint (2), W.H. Warnsinck Bz. (1), A. Winkler Prins (13), C.G. Withuys (10).
Van de auteurs wier naam gecursiveerd is, zijn in deze bijdrage brieffragmenten opgenomen.
Op dezelfde veiling werd nog een andere collectie handschrifen uit de nalatenschap van S.J.
van den Bergh aangeboden: nr. 2070: ‘Eigenhandige gedichten en prozastukken van
Nederlandsche auteurs uit het midden van de XIXe eeuw’, 14 stukken, van onder anderen W.
van de Pol, J.H. Gebhard, mr. A.W. Engelen, D. Dorbeck, mr. L.J.A. Tollens, J.A.M. Mensinga,
J. Chr. Gewin en L. van den Broek.
Zie het levensbericht van Dr. Johannes Franciscus Sterck door Jo M. Sterck-Proot, in Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1940-1941), p. 48-56.
De verzameling bevat 22 brieven van P.A. de Génestet aan S.J. van den Bergh, waarvan er
veertien zijn gepubliceerd in Stemmen onzer eeuw, van 11 maart 1905 tot en met 8 april 1905.
Een brief van 9 februari 1860 werd afgedrukt in Stemmen onzer eeuw van 18 november 1905,
p. 363; nadien ook nog in Mevr. Drs. C.M. Verkroost (ed.), Nagelaten brieven van P.A. de
Genestet 1829-1861. Delft 1976, p. 173-176, brief 211.
Zie: Jan Roes, ‘Alberdingk Thijm, herlever en erflater. 3. De Bibliotheca Thijmiana: een rijke
erfenis’, in: P.A.M. Geurts e.a. (red.), J.A. Alberdingk Thijm 1820-1889. Erflater van de
negentiende eeuw. Baarn [1992], p. 28-38.
Het veilinghuis Frederik Muller & Cie. stond in 1908 onder leiding van Anton W.M. Mensing
(1866-1936), die als vijftienjarige in dienst was getreden van het antiquariaat van de firma Van
Langenhuysen; zie Harry G.M. Prick, ‘Lodewijk van Deyssel als potentiële bezorger van de
Verzamelde Werken van J.A. Alberdingk Thijm’, in J.A. Alberdingk Thijm, p. 211-231.
J. van den Bergh S. Jz., ‘Wensch’ [Naar L. Dreves], in Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor
1864, p. 247-248.
Eerder werden de brieven van de ‘Groningse’ dichters W. Hecker, R. Bennink Janssonius en
A.L. Lesturgeon aan S.J. van den Bergh, die in deze collectie aanwezig zijn, gepresenteerd in:
‘Sam Jan en de Noorderlingen. Drie Groningse dichters corresponderen met Sam Jan van den
Bergh (1837-1848)’, in Voortgang XXI (2002), p. 207-251.
Uit De Renegaat, een berijmd verhaal (Amsterdam 1838), afd. 1: Aline. Zie: Adriaan van der
Hoop Jr., De Renegaat. Met inleiding en aantekeningen door Dr. W. Drop. (= Klassieken uit de
Nederlandse Letterkunde 32). Zwolle 1965, p. 67, r. 359-361: ‘Nu grijpt ze, op dat heur zangchitare
/ Den weemoed van heur ziel verklare, / De koorden aan, vol geestdriftgloed’.
Zijn necrologie werd geschreven door S.J. van den Bergh en afgedrukt in Levensberichten der
afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de
Handelingen van 1866, p. 115-124.
‘Dat gelove de Jood Apella’ (Hor. Sat. 1, 5, 100): maak dat anderen wijs.
Een aprilgrap.
Na zijn beroemde satire English Bards and Scotch Reviewers uit 1809, schreef Lord Byron
Childe Harold (1812).
‘Het standbeeld van Willem I’, in Nederlandsche Muzen-almanak (1845), p. 35-41; nadien
opgenomen in Een dichtbundel voor mijn vaderland. Haarlem 1848, p. 26-32.
Zie hierover: Rob van de Schoor, ‘Sam Jan van den Bergh (1814-1868): Haagse dichter tussen
vijzels en mortieren’, in Jaarboek Die Haghe (2002), p. 42-73.
Geciteerd bij: A.C. van Waveren, P.T. Helvetius van den Bergh. (Diss.) Amsterdam [1925], p.
80.
De ‘erotische’ poëzie die Van den Bergh had gepubliceerd in de bundel Edmunds mandoline.
Haarlem: A.C. Kruseman, 1844.
Aan de Keizersgracht 377; zie Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829-1861. Verzameld,
geannoteerd en ingeleid door Mw. Drs. C.M. Verkroost. Delft 1976, p. XXII.
In het Trippenhuis (aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam) was vanaf 1812 het Koninklijk
(later: Koninklijk-Nederlandsch) Instituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten
gevestigd (en, vanaf 1817, het Rijksmuseum). Kennelijk beschouwde Kneppelhout dit instituut
als de blinde muur aan het eind van het doodlopende steegje waarin de kunstenaar zijn weg
zoekt, de onverschillige grafsteen waarmee de kunsten werden toegedekt.
De Tijdspiegel (1849), I, p. 359-362; J. Kneppelhout, ‘Een dichter uit het volk’, in De Gids 13
(1849), I, p. 427-453; onder de titel ‘Een dichter uit den burgerstand’ nadien opgenomen in
Geschriften van J. Kneppelhout X (Mengelschriften). Leiden 1865, p. 22-45. In een opstel met
de titel ‘Open brief aan Conviva’, in De Gids (1878), IV, p. 344-370 (in het bijzonder p. 350), komt
Kneppelhout, in een commentaar op Het Servetje. Herinneringen aan ‘Oefening Kweekt Kennis’
(Leiden 1878) van Conviva (= Gerard Keller), terug op zijn artikel over Van den Bergh uit 1849.
B. ter Haar, ‘Aan een' apostel des ongeloofs. Bij het portret van Dr. David Friedrich Strausz’, in
Nederlandsche Muzen-Almanak 1842, p. 137-142; C.G. Withuys, ‘De Tijd’, in Nederlandsche
Muzen-Almanak 1825, p. 152-154. Het eerste gedicht is een verdediging van het voorvaderlijk
geloof tegen de moderne theologie; in Withuys' gedicht spreekt De Tijd de hovaardige mens
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toe: ‘'t Heelal verga, de deugd voere u ten hemel, / Mij toeft geen graf. Ik wacht u in 't gewemel
/ Der englen, ik, die eeuwig ben als God’.
De Gids 8 (1844), I (Boekbeoordeelingen), p. 108: ‘Eindelijk ontvingen wij nog in den
Muzen-Almanak van denzelfden auteur: Bij een gesloopt wordend Schip, dat van alles, wat hij
dit jaar heeft geleverd, ongetwijfeld de kroon spant. Wij zouden het een meesterstuk noemen,
met onverdeelde bewondering door ons toegejuicht, indien de vorm even oorspronkelijk als de
gedachte mogt heeten; indien de zucht tot navolging van Barbier (die bij onze jongere dichters
de held of de dichter van den dag schijnt te zijn) ook hier weder niet overal doorstraalde; indien
wij de teekening van Hollands diep vervallen' toestand niet veel te sterk en te somber gekleurd
vonden.’
Met de ‘inquisitie-belastingen’ wordt de leningswet van minister van Financiën Van Hall bedoeld,
ontworpen om de lege schatkist te vullen. De maatregel trof vooral de rijken, die de keus was
gelaten deel te nemen aan een ‘vrijwillige’ staatslening van honderdvijftig miljoen, tegen drie
procent rente, of een belasting van anderhalf procent op bezittingen en tot bezittingen herleide
inkomsten. De ‘vergoding van mystères en physiologies’ moet Kruseman hebben opgemerkt in
De verborgenheden van Amsterdam (Amsterdam 1844), J. de Vries' navolging van Les mystères
de Paris (1842-1844) van Eugène Sue, en in de Physiologie van Den Haag, door een' Hagenaar,
in 1843 anoniem bij K. Fuhri te 's-Gravenhage verschenen, maar spoedig herkend als een
werkstuk van W.J.A. Jonckbloet, geschreven naar het voorbeeld van de vele Franse ‘physiologies’.
Met de ‘zwarte registers’ wordt wellicht gedoeld op de nieuwe, uitgebreidere Index van verboden
boeken, die in 1841 was verschenen.
Aurora. Jaarboekje voor 1848, p. 272-278 (met prent). Nadien (zonder prent) opgenomen in: J.
Brester, Az., Verspreide en nagelaten gedichten. Deventer 1863, p. 142-146.
Geciteerd uit het indrukwekkende levensbericht van A. Winkler Prins door Dr. Joh. Dyserinck,
in Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen van 1908-1909, p. 172-233 (p. 177).
Prometheus. Naar het Grieksch van Eschylus gevolgd door I. da Costa. Amsterdam: Den Hengst,
1820.
Een visite bij de stervende Muzen-Almanak. (Een satyre, of zoo iets.) Den Braga-Heeren
toegewijd, door den schrijver van Een blik, geen ‘blaam’ op Neêrlands poëzy. [Ondertekend
M.....n]. Amsterdam: Kemper en Meijer, 1843. G.Th. Mohrman (1812-1868), dichter en
belastingambtenaar te Amsterdam.
Een beeld der toekomst. Romantiesch gedicht. Geïllustreerd door Ch. Rochussen. Ontleend
aan de geschiedenis der kerkhervorming en die der onbeslotene gemeente te Utrecht, tijdens
Huibert Duifhuis. 's Gravenhage: P.H. Noordendorp, 1849. Zie hierover: Rob van de Schoor,
‘Zestiende-eeuws godsdienstig irenisme beoordeeld in de negentiende eeuw. De waardering
van Duifhuis en Cassander’, in Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na
1800 18 (1995), nr. 43, p. 37-61; in het bijzonder p. 53-59.
W.J. Hofdijk, De bloem der waereld. Amsterdam: G.W. Tielkemeijer, 1854. De genoemde
(gevierde) toneelspelers zijn: Antonij Peters (1812-1872), Louis Jacques Veltman (1817-1907)
en Maria Johanna Kleine-Gartman (1818-1885).
Muller citeert hier uit het hoofd een dichtregel die voorkomt in ‘Dichter en poëet’ (gedateerd juni
1834) van Abraham Boxman (1796-1856), voor het eerst afgedrukt in Nederlandsche
Muzen-almanak voor 1835, p. 111-112, en opgenomen in Dichterlijke nalatenschap van Mr.
Abraham Boxman. Uitgegeven door J.J.L. ten Kate. Eerste deel. Verspreide gedichten. Middelburg
1862, p. 41-42. In dit gedicht bezingt Boxman het probleem dat Muller in zijn brief bespreekt:
hoe de burgermanszorgen het poëtisch talent, dat in de jeugd nog onbekommerd zich kon doen
gelden, op den duur verstikt. Er wordt hier geciteerd uit de Nederlandsche Muzen-almanak:

Slechts weinig Godgewijden,
Wier hart geen eeuw veroudt,
Wie 't ijs van zorg noch lijden
Het gloeijend bloed verkoudt!
Ontrefbaar zijn ze op de aarde
Voor al heur heil en leed;
Hun, beeld van Englenwaarde,
Voegt de eernaam van Poëet.
29 Huets opstel over Van Zeggelen en Van den Bergh verscheen eerst in De Gids (1864), III, p.
564-583, nadien in Litterarische Fantasien en Kritieken VII, p. 51-69. Sam Jan van den Bergh
reageerde op dit stuk met het gedicht ‘De vogel’ in Aurora. Jaarboekjen voor 1865, p. 273-274.
Aurora was opgedragen aan Sophia Frederika Mathilda prinses van Wurttemberg (1818-1877),
echtgenote van Willem III en dientengevolge sedert 1849 koningin der Nederlanden. ‘Een Avond
aan het Hof, December 1864’, verscheen in De Gids (1865), I, p. 115-131.
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30 KDC, LARC 3733, brief [71], 22 september 1836. Zie ook Ten Kates brief van 13 december 1836,
waarin hij moet toegeven dat hij noch Heldring op de hoogte zijn van de identiteit van de
Gids-redacteuren (brief [76]). Later meent hij te weten dat de ‘Leydsche Club’ aan De Gids
verbonden is. ‘Ook Robidé v.d. A is er stellig aan.’ (brief [31])
31 Ten Kate aan Van den Bergh, zonder datering: ‘Met de gids is het donderen: hij heeft alle onze
stukken, met lamme nietsbeduidende aanmerkingen teruggezonden: de recensie's zoowel als
o
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de verzen ook alle de stukken van den D ., zoodat wij er de maan aan geven! Vele dier producten
komen nu goed in den Bijwagen, waarvoor ook u ik min u teêr best voor is. Trouwens vaersjens
zijn er nog genoeg in voorraad.’
Met Scheltema is vermoedelijk bedoeld C.S. Adama van Scheltema (1815-...), in 1837 student
te Leiden, later predikant te Amsterdam, vertaler van gedichten van Longfellow; M.A. Amshoff
(1801-1874) was predikant te Groningen en heeft bijgedragen aan het ontstaan van de Groninger
richting.
O.G. Heldring, Leven en arbeid. Tweede, goedkoope uitgaaf. Leiden 1882, p. 112-113.
R.C. Guilbert de Pixéricourt (vrij gevolgd naar het Frans door C. Vreedenberg), Hondentrouw
of de Moord in het Woud van Bondy (de opvoering van 19 februari 1843 in de Amsterdamsche
Stads-Schouwburg wordt besproken door J. Ruyl in De Spektator I (1843), p. 138 e.v.); Kotzebues
De Kruisvaarders (bespreking door Thijm van de voorstelling in de Amsterdamsche
Stads-Schouwburg op 26 januari 1843, De Spektator I (1843), p. 125-132).
De bespreking van de voorstelling van de Gysbrecht, op 2 januari 1843, in De Spektator I (1843),
73-83, was geschreven door J. Hilman; het stuk over Hamlet (opvoering van 12 januari 1843),
was ook van de hand van Hilman.
(Bron: P.G.L. van Rijswijck, De Spektator van J.A. Thijm 1842-1850. (Doctoraalscriptie K.U.
Nijmegen 1968). II: Register.)
Volgens de opgaves in Hans Reeser, Andersen op reis door Nederland (Zutphen 1976) wordt
pas in 1845 in De Tijd melding gemaakt van Prentenboek zonder prenten (Vertellingen van de
Maan).
J.W. Enschedé, A.C. Kruseman. (= Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen
Boekhandel, deel VIII, I.) Eerste deel. Haarlem 1898, p. 46.
Alpbabetisch overzicht der tooneelstukken in de bibliotheek van Johs. Hilman. Niet in den handel.
Amsterdam: Gebroeders Binger, 1878; Johs. Hilman, Ons Tooneel. Aanteekeningen en
geschiedkundige overzichten. Naamrol van plaatwerken en geschriften. Niet in den handel.
Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1879. Dit werk werd ontsloten door een Beredeneerd
register op Ons Tooneel door Johs. Hilman. Niet in den handel. Leiden: E.J. Brill, 1881.
KDC, Thijm 98-100, brief 90.
De recensie verscheen in De Spektator IV (1844), p. 10-26. Volgens Van Waveren, P.T. Helvetius
van den Bergh, p. 74-75, slaagde Helvetius van den Bergh er zelf niet in tegenover Hilman in
andere dan beleefde, zij het dan niet prijzende bewoordingen over Demetrius te spreken.
In: Boudewijn, Beelden en Schaduwen. (= Guldens-editie No. 9.) Derde druk. Arnhem 1859, p.
148-177.
Calliope (1837), p. 5-6.
L. van Eikenhorst [Jan de Vries], De verborgenheden van Amsterdam. 4 dln. Amsterdam: S.H.
Spree, 1844. Duitse vertaling: Amsterdams Geheimnisse. Von L. van Eikenhorst. Aus dem
Holländischen von E. Zoller. 12 dln. (= Das belletristische Ausland, herausgegeben von Carl
Spindler. Kabinetsbibliothek der classischen Romane aller Nationen, Bd. 395-406.) Stuttgart:
Franckh, 1845.
[C.E. van Koestveld], Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den
Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1843.
Jonathan [J.P. Hasebroek], Waarheid en Droomen. Haarlem: Erven F. Bohn, 1840.
Job 19: 27.
Alexander Benjamin Fardon, Nagelaten redevoeringen, verhandelingen en vertoogen, over
verscheiden onderwerpen. Amsterdam: G. Portielje, 1824-1825; dl. 2, p. 205-240, p. 215.
Daarmee bevestigt Muller het bestaan van een ‘religieus-ethische tweespalt’ in het gedicht, zoals
verondersteld werd door Kris Steyaert, ‘J.J.L. ten Kates ‘kind des Jammers’. Thomas Chatterton
in Nederland’, in De Negentiende Eeuw 22 (1998), 4 (dec.), p. 235-250.
J.J.L. ten Kate, Thomas Chatterton. Een gedicht. Utrecht: Kemink & Zoon, 1842. Leonhard Sterk
was een Rotterdamse dichter, bevriend met Goddard en Muller.
De kaleidoskoop van Jonas. Dordrecht: H. Lagerweij, 1842. Het is een verhalenbundel in de
trant van Jonathans Waarheid en Droomen (1840), het werk dat Muller zo waardeerde. Schrijver
van dit boek was J.F. Bosdijk (1811-1850), in 1842 touwfabrikant te Schoonhoven.
Aanbevelingsbrief, gedateerd ‘13 Dec. 's morg. 1/2 9 ure’ [1841], door Van der Vliet aan Sam
Jan van den Bergh ter hand gesteld, waarin staat: ‘Als vriend der letteren maakte ik kennis met
hem, als zoodanig beveel ik hem aan [in] uwe welwillendheid. Hij is (om u dit bij voorraad te
zeggen) aspirant-lid van het Genootschap en van het Leesgezelschap. Hij sjouwt, om hier eene
uwe[r] schilderachtigste uitdrukkingen te bezigen, soms ook wel eens wat.’
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51 Een Rarekiek. Naar de vierde, vermeerderde en verbeterde Hoogduitsche uitgave. Door de
gebroeders Spiritus Asper en Lenis [= wrs. J.W.J. Steenbergen van Goor]. 's Gravenhage, bij
J.L. van der Vliet, 1846. Een ‘tweede Hollandsche druk’ (hiervoor geraadpleegd) verscheen in
1847. Het is een soort poppenkastvoorstelling met historische taferelen, becommentarieerd door
de ‘Rarekiek’ en enkele toeschouwers. In de ‘bijvoeging’ zijn enkele van deze taferelen als
tekeningen afgedrukt.
52 ‘Boudewina’ heette in werkelijkheid Anthonetta Bernardina Hagedoorn.
53 Muller schrijft op 3 augustus 1842 dat zijn broer van plan was de almanak, waarvan in 1841 een
eerste jaargang onder redactie van C.R. Hermans (1805-1869) was verschenen, maar waaraan
geen vervolg was gegeven ‘wegens beroepsbezigheden van den toenmaligen redacteur’, voort
te zetten. Van die eerste jaargang was J.F. Demelinne, boek- en steenplaatdrukker te
's-Hertogenbosch, de uitgever. De tweede jaargang, met P.R.D. Muller als uitgever, verscheen
in 1844.
54 Rob van de Schoor, ‘De Spektator en de satire. J.A. Alberdingk Thijm en S.J. van den Bergh
over Quos Ego!, Braga en de Physiologie van Den Haag’, in Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde 1999-2000. Leiden 2001, p. 30-85.
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Levensberichten
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Franklin Jan Aart Broeze
Delft 18 augustus 1945 - Perth 4 april 2001

Vermoedelijk was Frank Broeze de veelzijdigste maritiem-historicus die de wereld
in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft gekend. Hij ontwikkelde zich van een op
Nederland georiënteerd historicus tot een ‘globalist’. Niet verrassend, kan men
zeggen, voor iemand die van zijn vijfentwintigste jaar af in Perth (West-Australië)
heeft gewoond en gewerkt, maar het is niet vanzelfsprekend. Altijd had hij nieuwe
vraagstellingen, maar tumoren beeindigden zijn rijke leven al op vijfenvijftigjarige
leeftijd. In het midden van de jaren negentig openbaarden ze zich in zijn hoofd en
later in zijn lichaam.
Frank Broeze werd op 18 augustus 1945 in Delft geboren. Hij had een veel oudere
zuster. Zijn vader werd spoedig hoogleraar aan de Technische Hogeschool. Na het
gymnasium-bèta in Delft vertrok Frank in 1962 voor een jaar naar de Sorbonne in
Parijs. Terug in Nederland besloot hij in Leiden scheikunde te studeren, maar snel
zwaaide hij om naar geschiedenis. In 1970 legde hij cum laude het doctoraalexamen
af met zeegeschiedenis, bedrijfseconomie en volkenrecht als bijvakken. Datzelfde
jaar trouwde hij met Ulli Hörnemann uit Duitsland, een vakantieliefde in Italië. Direct
hierna vertrokken ze samen aan boord van de Achille Lauro (de vroegere Willem
Ruys) naar West-Australië. Door bemiddeling van prof. dr. I.
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Schöffer, die zelf in de late jaren vijftig aan de University of Western Australia had
gedoceerd, had Broeze aldaar een aanstelling als tutor gekregen (in 1972 omgezet
in een lecturership). De vondst van wrakken van Nederlandse Oost-Indiëvaarders
op de West-Australische kust had aldaar belangstelling voor de
scheepvaartgeschiedenis gewekt en dat maakte Broeze tot de uitverkoren kandidaat
voor een betreffend tutorship. Zelf volgde ik kort daarop in het kielzog van Broeze,
want ik ging een jaar een Australische docent in diens sabbatical leave vervangen.
Ik kende Frank als doctoraalstudent zeegeschiedenis en gedurende mijn verblijf
met mijn gezin in Nedlands (Perth) verdiepten zich onze vriendschap en
wetenschappelijke contacten, die naderhand altijd in stand zijn gebleven in een
vaste veertiendaagse briefwisseling.
Het Australische universitaire onderwijssysteem was anders dan het Nederlandse.
Broeze pakte het vlot op. Hij zette zich voor de volle honderd procent in voor zijn
studenten. Hij heeft daarvoor voortdurend waardering geoogst. In 1977 reeds werd
hij tot senior lecturer (associate professor) bevorderd. Op vele terreinen van de
geschiedenis raakte hij thuis, van de Rise of the West tot Imperial Britain, Germany's
Grasp for World Power en America and the Wider World (1890-1917) toe. Bestuurlijke
functies in het universitair bestel schuwde hij niet.
Broezes wetenschappelijke produktie kwam snel op gang. Zijn
onderzoeksbelangstelling verbreedde zich spoedig, maar bleef altijd op het terrein
van de maritieme geschiedenis. Die belangstelling voor de scheepvaart is zeker
gestimuleerd in vele gesprekken met zijn oom ir. K. van der Pols, een broer van zijn
moeder en directeur van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Franks eerste
publicatie kwam voort uit een werkcollegeonderzoek in Leiden, samen met een
school- en studievriend, naar de aanleg van Den Helder en Nieuwediep rondom
1
1780-1800. Zijn doctoraalscriptie richtte zich op de Nederlandse koopvaardij in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Daar vloeide een aantal artikelen uit voort,
die voor een deel nog in het Nederlands waren geschreven. Zijn moedertaal werd
in geschrifte op den duur vrijwel geheel door het Engels vervangen, soms ook door
het Duits. Broeze was in woord en geschrift in feite viertalig, met inbegrip van het
Frans. De bedrijfseconomische zijde van de scheepvaart belichtte hij al in 1973 en
2
1975 in twee artikelen in de toch wel prestigieuze Economie History Review. Het
was duidelijk dat een doctorstitel niet kon uitblijven. In 1978 promoveerde hij in
Leiden op een studie naar de Nederlandse scheepvaart op Indië omstreeks 1840.
Schöffer
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en ik waren zijn beide promotores. Voor mij was Frank mijn eerste promovendus.
Hij was in deze jaren ook nauw betrokken bij deel drie en vier van de Maritieme
Geschiedenis der Nederlanden (Bussum 1977-1978), zowel als deelredacteur als
auteur. Samen met de oud-reder Jhr. H.A. Reuchlin bereidde hij naar materie totaal
nieuwe bijdragen voor over de Nederlandse en Belgische rederij en handelsvaart
in de jaren 1850 (1870) tot omstreeks 1970.
Met zijn dissertatie sloot Broeze op een enkele uitzondering na zijn publicaties
over de Nederlandse scheepvaart af. De gedachte aan een terugkeer naar Nederland
gaf hij in 1978-1979 op. Een sollicitatie naar de leerstoel Economische en Sociale
geschiedenis in Nijmegen in het najaar van 1978 had niet het beoogde resultaat,
evenmin als een verkenning van de mogelijkheden bij de nieuwe studie
Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij richtte
zich nu volledig op zijn plaats in West-Australië. Hij behield wel zijn Nederlandse
paspoort en werd geen Australiër. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
verkoos hem in 1978 tot lid; in 1973 had de KNAW hem tot correspondent benoemd.
In lokale en nationale kranten begon Broeze geregeld commentaar op actuele zaken
te geven en op den duur werd hij een min of meer bekende persoonlijkheid. Het
Australische accent nam hij volledig over. De geboorte van zoon Carsten in 1984
bezegelde Broezes integratie in de Australische samenleving, waarin Ulli van begin
af aan ook een plaats had gevonden als restauratrice in de Fremantle-afdeling van
het Western Australian Museum in Perth.
Broeze stortte zich in deze periode rondom 1980 op de Australische betrokkenheid
bij de zeevaart. Samen met enkele anderen had hij al in 1978 de Australian
Association for Maritime History opgericht en hij was tot 1985 redacteur van het
Association's tijdschrift The Great Circle. Van 1983 tot 1988 was hij voorzitter.
Aanvankelijk bestudeerde hij de relatie van Australië met Groot-Brittannië, vooral
in de figuur van Robert Brooks (1790-1882), een koopman-reder, die omstreeks
1840 een van de grootste Britse handelaren met Australië was en daartoe een eigen
vloot van tien koopvaardijschepen bezat. In 1978 schreef hij een eerste keer over
deze grote ondernemer, die hij aan de vergetelheid heeft ontrukt. Een uitvoerige
biografie kwam ten slotte in boekvorm in 1993 van de pers. Brooks, zo schreef hij
mij eens, was een goede vriend van hem geworden. Al zijn interesses in de
geschiedenis vond hij in Brooks bijeen: scheepvaart, handel, geld, bankwezen,
investeringen en migratie.
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Samen met collega's publiceerde hij omstreeks 1980 in regionale tijdschriften over
West-Australië in het jaar 1838 (vijftig jaar na de stichting van Australië) en de
periode erna. Broeze schreef graag. Altijd werd het een goed gestructureerde
verhandeling met eerst een uiteenzetting hoe de tekst was opgebouwd en waarom
op deze wijze. Een conclusie waarin het onderwerp nog eens in een wijder
perspectief werd geplaatst en met aanzetten voor verdere ideeën sloot elke
verhandeling af. Zijn notenapparaat toonde altijd een variëteit aan soorten bronnen:
brieven, contemporaine krantenartikelen, scheeps- en douanelijsten en een telkens
verrassende keuze aan boeken. Frank was enorm belezen. Kort waren zijn artikelen
bijna nooit.
Het onderzoek naar de West-Australische betrokkenheid bij de zeevaart bracht
Broeze tot een nadere kennismaking met de Indische Oceaan en daarmee vooral
met India en de Perzische Golf. Zijn eerste kennismaking met India vormden de
duizenden Indiërs op Britse schepen, de ‘muscles of empire’ zoals hij ze beeldend
aanduidde. In 1981 schreef hij over hen en vele jaren later keerde hij in het kader
3
van ‘unionism’ op dit thema terug. Als men de verschuivingen en verbredingen van
Broezes onderwerpen van studie nader analyseert, dan doemt het beeld op van
een web, dat dus volgens een planning is opgebouwd. De cirkels worden steeds
groter, maar zitten door de dwarsverbindingen nauw aan elkaar vast. Frank wilde
graag met verschillende thema's en geografische gebieden tegelijk bezig zijn, zodat
de resultaten van het onderzoek elkaar konden verrijken en op uiteenlopende
tijdstippen konden verschijnen. Hij had een welomlijnde onderzoeksstrategie. Daarin
paste in de jaren tachtig een nadruk op de geschiedenis van zeehavens, met name
van die gelegen rondom de Indische Oceaan. Naast Dr. Gordon Jackson in Glasgow
was hij een van de eersten die aan ‘Port history’ de volle aandacht gaf. Hij voorzag
deze invalshoek ook van een theoretisch kader. Hij stimuleerde in dit verband niet
alleen Australische collega's, maar ook - en dat was nieuw - collega's uit landen als
Sri lanka, Jemen, Hawaii en Japan. Zijn inspanningen resulteerden in twee fraaie
boeken met hun bijdragen over havensteden aan de Indische Oceaan en in
Oost-Azië. Ze verschenen in 1989 en 1997. Gelet op de achtergrond van de
verschillende schrijvers zijn beide boeken produkten van multi-disciplinaire
samenwerking. Daar hield Broeze van. Inzichten uit de economische, geografische
en politieke wetenschappen verwerkte hij zelf volop in zijn eigen historisch onderzoek.
Tussen alle bedrijven door verzorgde hij in 1988 een beschrijving van Hawaii zoals
het in
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1828 door een Nederlandse koopvaardijschipper was waargenomen.
In de jaren tachtig werd nog een nieuwe cirkel wat betreft tijd en geografie
geweven. Het ging ditmaal om Duitsland en de vroege twintigste eeuw. Twee
onderzoeksbeurzen van de Alexander von Humboldt Stiftung in 1982-1983 en
1987-1988 stelden hem in staat gedurende wat langere tijd in Hamburg onderzoek
te doen. In 1999 kreeg hij nogmaals zo'n beurs. Aan deze Hanzestad verpandden
Frank en Ulli hun hart. Zij verkregen daar ook een vast pied à terre, niet alleen voor
verder onderzoek maar ook om van het leven in een wereldstad te genieten. Zoals
steeds het geval was geweest, had Broeze zijn kennis over Duitsland en zijn
scheepvaart opgebouwd in desbetreffende hoorcolleges en daarbij behorende
tutorials. Dat gebeurde evenzo in de jaren negentig met de geschiedenis van het
Midden-Oosten na 1945. Artikelen over de havens van Kuweit en Dubai vloeiden
onmiddellijk daaruit voort. Met Duitsland duurde het wat langer, maar de vier studies
in de vorm van artikelen over de grote Hamburgse scheepsmagnaat Albert Ballin
rondom 1900-1914 zijn fascinerend en baanbrekend. De rivaliteit tussen de grote
rederijen in Hamburg en Bremen vormt het begin. Daarna volgen de wedloop om
de snelste passagiersverbindingen over de Atlantische Oceaan tussen Britse,
Amerikaanse, Franse en Duitse rederijen, de prestigieuze en politiek-geladen
overnamegevechten, conference-afspraken en ook de Hamburgse controle over
onze eigen Holland Amerika Lijn. Met smaak kon Frank vertellen over de
moeilijkheden die hij telkens weer ondervond om onbelemmerde toegang tot de
archieven van de Hamburg Amerika Linie te verkrijgen. Pas na de akkoorden over
schadevergoeding inzake de Tweede-Wereldoorlogtijd werden die belemmeringen
opgeheven. Postuum verscheen nog van Franks hand een verhandeling over
Anneliese Sparbier, een Duitse vrouw die er in de nazi-tijd ondanks veel tegenwerking
4
in slaagde allerlei zeevaartdiploma's te behalen en in de oorlogsjaren te varen.
Frank was een sociaal persoon. Hij nam graag actief deel aan conferenties binnen
Australië en daarbuiten. Hij verliet zijn continent altijd wel een of twee keer per jaar.
Hij was een vaste deelnemer aan de bijeenkomsten van de International Commission
for Maritime History (ICMH), van de International Maritime Economic History
Association (IMEHA) en van diverse andere gezelschappen. In de discussies zette
hij vaak op indringende en uitvoerige wijze de toon. Menig nieuw congresthema
kwam uit zijn koker. Hij had altijd ideeën en suggesties. Niet iedereen stelde zijn
optreden op prijs. Zo verhinderde de Belg Charles Verlinden op het Internatio-
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naal Congres voor Geschiedwetenschappen te Stuttgart in 1985 dat Frank hem als
president van de ICMH opvolgde. Op het volgende congres te Madrid in 1990 werd
Frank natuurlijk toch president. In het verband van de IMEHA was hij van 1989 af lid
van de redactieraad van het nieuwe International Journal for Maritime History en
van 1995 tot 2000 vice-president. Enkele malen belegde hij grote internationale
congressen in Perth. Het is de IMEHA die ervoor heeft gezorgd dat Franks laatste
grote project over de komst van de container in de zeescheepvaart en de gevolgen
daarvan in boekvorm is uitgegeven. Het manuscript had Frank zelf nog voltooid.
Met deze innoverende studie heeft hij als het ware zijn gang door de geschiedenis
van het einde van de achttiende eeuw tot het recente verleden volbracht.
De University of Western Australia heeft hem na een eerdere mislukte sollicitatie
de erkenning gegeven die hij naar zijn eigen overtuiging ten volle verdiende. Hij
werd in 1995 tot hoogleraar benoemd. Indrukwekkend zijn in de sollicitatiebrieven
de opgaves van activiteiten op een breed front, van adviseur van musea en
geschiedenisleraren in het middelbaar onderwijs tot begeleider van Ph. D.'s. In zijn
betrekkelijk korte leven heeft hij meer gedaan dan wat van een normaal mensenleven
kan worden verwacht. Zijn plaats in de scheepvaartgeschiedenis in het algemeen
heeft hij nog eens bevestigd door zijn containerboek, in de Nederlandse geschiedenis
door zijn indringende studies over de Nederlandse koopvaardij in de negentiende
eeuw en in Australië door zijn opzienbarende boek Island Nation uit 1998. In deze
studie dwingt hij de Australische lezer de zee niet alleen als beschermer van het
land te bekijken, maar ook onder ogen te zien hoe de zee fundamentele
ontwikkelingen in de geschiedenis van zijn continent heeft bepaald. Eveneens
schetst hij hoe de zee ook de kunst en de literatuur heeft beïnvloed. De pers kon
enige tijd niet om dit boek heen.
Broezes bezoeken aan Nederland waren na het overlijden van zijn ouders wat
minder frequent geworden. In 1999 was hij voor het laatst in ons land wegens de
dood van zijn zuster Marjan. De uren toen met hem en Ulli bij een hotel in
Beekbergen doorgebracht behoren tot mijn dierbaarste herinneringen aan hem. Hij
had toen reeds enkele operaties ondergaan, maar daarna sloeg zijn ziekte langzaam
verder en nu fataal toe. Tot het einde toe bleef hij geboeid door nieuwe vergezichten,
zoals een studie van de Pacific, maar dan eens niet vanuit een Europa-centrische
invalshoek. Hij was ook nog één van de initiatiefnemers en redacteuren voor een
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bundel bij mijn afscheid van Leiden en hij schreef er een bijdrage voor. Gezeten in
een rolstoel, verzorgde hij een week voor zijn overlijden nog een seminar voor zijn
geschiedenisafdeling.
JAAP R. BRUIJN

Voornaamste geschriften
‘Whaling in the Southern Oceans. The Dutch Quest for Southern Whaling in
the Nineteenth Century’, in Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 40
(1977), p. 66-112.
De Stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepreederij en de vaart op Oost-Indië
omstreeks 1840. (Werken Linschoten-Vereeniging LXXX.) Den Haag 1978.
‘The International Diffusion of Ocean Steam Navigation. The Myth of the
Retardation of Netherlands Steam Navigation to the East Indies’, in Economischen Sociaal-Historisch Jaarboek 45 (1982), p. 77-95.
A Merchant's Perspective: Captain Jacobus Boelen's Narrative of his Visit to
Hawai'i in 1828. Honolulu 1988.
F.J.A. Broeze (red.), Brides of the Sea. Port Cities of Asia from the 16th-20th
Centuries. Kensington (NSW) 1989.
Mr. Brooks and the Australian Trade. Imperial Business in the Nineteenth
Century. Melbourne 1993.
‘Dutch Steamshipping and International Competition: Holland-America Line
under
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Foreign Control, 1902-1917’, in: G. Jackson en D.M. Williams (red.), Shipping,
Technology and Imperialism. Papers Presented to the Third British-Dutch
Maritime History Conference. Londen 1996, p. 97-119.
F.J.A. Broeze (red.), Gateways of Asia. Port Cities of Asia in the 13th-20th
Centuries. Londen-New York 1997.
Island Nation. A History of Australians and the Sea. Sydney 1998.
The Globalisation of the Oceans: Containerisation from the 1950's to the
Present. (Research in Maritime History no. 23.) St. John's Newfoundland 2002.

Eindnoten:
1 Samen met W.M. Jansen, ‘Den Helder en het Nieuwediep (1770-1822)’, in Mededelingen
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis 22 (1971, p. 5-19.
2 ‘The New Economic History, the Navigation Acts, and the Continental Tobacco Market, 1770-90’,
vol. XXVI (1973), p. 668-678. ‘The Cost of Distance: Shipping and the Early Australian Economy,
1788-1850’, vol. XXVIII (1975), p. 582-597.
3 ‘The Muscles of Empire: Indian Seamen and the Raj 1919-1939’, in Indian Economic and Social
History Review XVIII (1981), p. 43-67. ‘Militancy and Pragmatism. An International Perspective
on Maritime Labour 1870-1914’, in International Review of Social History XXXVI (1991), p. 165-200.
4 ‘ ‘Der Fall Sparbier’ or: The Woman, who defied Hitler’, in Das Deutsche Schiffahrtsarchiv 24
(2001), p. 375-394.
5 L. Akveld, F. Broeze†, F. Gaastra, G. Jackson en W. Mörzer Bruyns (red.), In het Kielzog.
Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar
zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam 2003.
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Hortense Anne Louise Elisabeth Byvanck-Quarles van Ufford
Arnhem 7 oktober 1907 - Leiden 24 november 2002

Lili Byvanck was een van de laatste grandes dames die de Nederlandse klassieke
archeologie in de twintigste eeuw een gezicht gaven. Zij behoorde tot een generatie
die na de oorlog een essentiële bijdrage aan deze wetenschap heeft geleverd, vooral
door het doen opbloeien en onderhouden van internationale contacten.
Lili Quarles van Ufford werd in 1907 te Arnhem geboren als jonkvrouwe, stammend
uit een roemrucht adellijk geslacht. Haar vader diende als officier in het Nederlandse
leger. Na haar middelbare-schooltijd studeerde zij klassieke talen in Leiden, waar
zij als lid van de VVSL een jaar- en dispuutgenote was van Prinses Juliana. In Leiden
leidde haar liefde voor de klassieke wereld tot een fascinatie voor de klassieke
archeologie, de materiële nalatenschap van de Grieken en Romeinen. Zij ontving
het onderwijs in de archeologie van de hoogleraar A.W. Byvanck, van wie zij
respectievelijk studente, assistente en echtgenote werd.
Haar eerste publicatie behandelde de reliëfs van de enigmatische ‘Boston Throne’
en hun plaats in de klassieke kunstgeschiedenis. Deze studie werd gevolgd door
twee artikelen over Griekse terracotta's, die beschouwd
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kunnen worden als voorstudies van haar dissertatie, waarop zij in 1940 in Leiden
promoveerde: ‘Les terres-cuites siciliennes: une étude sur l'art sicilien entre 550 et
450’, een tot op heden regelmatig geciteerd standaardwerk. De chronologie van de
Griekse kunst en de voorliefde voor de kleine antieke meesterwerken hebben haar
voortdurend beziggehouden. Tussen 1942 en 1946 verschenen zes artikelen, die
de Griekse kunst van de zevende en zesde eeuw v. Chr. tot onderwerp hadden.
Inmiddels had zij een aanstelling bij de vakgroep klassieke archeologie gekregen
als privaatdocente. Bestudering van de Griekse kleinkunst leidde tot artikelen over
Grieks aardewerk (met name Attische vazen) en de hellenistische reliëfceramiek,
die duidelijk invloeden vertoont van de antieke zilver- en goudsmeedkunst. Haar
belangstelling voor het bewerkte Griekse en Romeinse edelmetaal maakte haar tot
een groot expert op dit terrein. Tot op hoge leeftijd bleef zij publiceren, waarbij zij
ook buiten de grenzen van de klassieke wereld keek naar bijvoorbeeld de
kunstproducten van de Thraciërs en de Scythen.
Van bijzondere betekenis was haar kennismaking met de bankier Constant Willem
Lunsingh Seheurleer, oprichter van het Bulletin Van De Vereeniging Tot Bevordering
Der Kennis Van De Antieke Beschaving Te 's-Gravenhage (1926) en directeur van
het Museum Scheurleer aan de Carnegielaan te Den Haag. In dit privé-museum
stond een archeologische collectie opgesteld, die met veel smaak en kennis van
zaken was bijeengebracht. Naast de uitgave van het Bulletin zorgde Scheurleer ook
voor de publicatie van zijn collectie in het Corpus Vasorum Antiquorum, dat onder
de aegis van de Union Académique Internationale werd gepubliceerd. Om de sfeer
waarin de pioniers van de Vereeniging werkten, weer te geven, citeer ik de inleiding
tot het eerste nummer:
‘De Vereeniging tot Bevordering der Kennis van de Antieke Beschaving, is, zoals
uit de Statuten blijkt, opgericht met het doel, den geest der antieke beschaving te
verbreiden. Zij acht dit ten zeerste gewenscht, teneinde tegen een al te zeer in de
richting van het materieele gaande strooming een tegenwicht te vormen. De
Vereeniging wenscht daarom ook met kracht op te komen voor het behoud van de
studie der klassieke talen in de opvoeding. Hoewel zij den geest der antieke
beschaving langs andere wegen tracht meer bekend te maken, is zij ten zeerste
doordrongen van het belang der philologische studiën. Als hulpmiddelen kan zij
beschikken over het Museum Carnegielaan 12 met de daarbij behoorende Bibliotheek
en verder over de rijke afdeling van klassieke beeldhouwkunst in het Mu-
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seum voor Reproducties van Beeldhouwkunst der Academie van Beeldende Kunsten.
Daar de Vereeniging zich ten doel stelt, niet alleen voor de Grieksche en Romeinsche
beschaving te ijveren, doch tevens de Egyptische nader tot belangstellenden te
brengen, is het voor haar van groot belang, dat zij de beschikking heeft over het
Museum Carnegielaan 12, daar dit Museum voor een even groot deel aan deze
beide groepen van kunst gewijd is. Tevens is er de mogelijkheid geopend hetzelfde
voor Voor-Aziatische kunst te doen.
Het ligt in het voornemen, in dit Bulletin, dat voorloopig op ongezette tijden zal
verschijnen, van de werkzaamheden der Vereeniging en de pogingen, aangewend
om haar doel te verwezenlijken, melding te maken. Tevens zullen daarin, naast
meer belangrijke voorwerpen in het Museum aanwezig, eventueele nieuwe
aanwinsten besproken worden.’
In het eerste nummer publiceerden grote namen als Jhr. prof. dr. J. Six, prof. dr.
A.W. Byvanck en Lunsingh Scheurleer zelf, maar ook aankomend talent kreeg de
gelegenheid zich te profileren, zoals de jonge drs. C.C. van Essen met een studie
over modellen van wapens uit de hellenistische periode. Opvallend modern doet
de educatieve rubriek ‘Voor de scholen’ aan, verzorgd door dr. G. van Hoorn:
‘Het is een hartewensch van Dr. C.W. Lunsingh Scheurleer, den verzamelaar der
Grieksche kunstvoorwerpen in het museum, dat velen zijn schatten komen bekijken,
vooral ook de jongeren. Daarbij is hij graag zelf hun gids. Zij moeten leeren zien,
want oude kunst wordt gewoonlijk niet op het eerste gezicht genoten: dit bulletin wil
daarbij eenige leiding geven.’
Uit het tweede nummer blijkt dat de redactie van het blad erin geslaagd was om
ook buitenlandse archeologen te interesseren in stukken van de verzameling. Gisela
Richter, conservator van het Metropolitan Museum in New York, schreef een bijdrage
over een Romeins meubelstuk in de collectie, en Robert Zahn, directeur van het
Altes Museum in Berlijn, toonde zich in zijn bijdrage zo enthousiast over enkele met
reliëfdecoratie versierde fragmenten dat hij spreekt over ‘[...] einen kostbaren Besitz
von intimstem Reize, der mein ganzes Entzücken bildet, fast hätte ich gesagt, den
Gegenstand des Neides. [...] Diese köstliche Leckerbissen verdienen wohl, dass
man sich eingehend mit ihnen befasst.’
Deze fragmenten tekenen de sfeer van enthousiasme, ja bijna vervoering, voor
de antieke kunst en de diepe wens om door publicaties, educatie en tentoonstellingen
zoveel mogelijk mensen deelgenoot te maken van dit
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erfgoed. Als studente en protegée van professor Byvanck maakte Lili Quarles van
Ufford kennis met deze groep gedreven mensen én met hun Bulletin. In 1936
publiceerde zij haar eerste artikel in dit blad: het begin van een lange reeks van
bijdragen. In 1941 trad zij toe tot de redactie, een taak die zij tot 1981 heeft vervuld.
Vanaf het begin was haar invloed op het Bulletin duidelijk merkbaar. Zij streefde
naar meer kwaliteit, zowel wat de inhoud als het uiterlijk van het blad betrof. Voor
het eerst kregen auteurs hun artikelen regelmatig retour, met een lange lijst van
verbeteringen en aanvullingen. Zelf verzorgde zij de lay-out van teksten en foto's
en nodigde zij auteurs in binnen- en buitenland uit om bijdragen aan het Bulletin te
leveren. Jonge archeologen stimuleerde zij om hun onderzoek in artikelen te
publiceren en zo de eerste stappen op het wetenschappelijke pad te zetten. Het
blad, dat vroeger bekendstond als ‘het bulletin met de lange naam’ werd omgedoopt
tot Bulletin Antieke Beschaving (afgekort BABesch), hoewel in het buitenland ook
wel van het ‘Bulletin Byvanck’ gesproken werd, gezien het grote aantal eigen
bijdragen dat het echtpaar per aflevering aanleverde. De transformatie van een, in
het Nederlands geschreven, vriendenblad naar een internationaal erkend
wetenschappelijk tijdschrift is de grote verdienste van Lili Byvanck geweest, waarvoor
zij in 1982 werd geëerd met een jubileumbundel voor haar vijfenzeventigste
verjaardag.
Niet alleen het Bulletin heeft voordeel gehad met de inzet van Lili Byvanck: zij
besteedde ook veel energie aan de uitgave van de Nederlandse delen van het
Corpus Vasorum Antiquorum (CVA). Het CVA stelt zich tot doel de over de wereld
verspreide collecties klassieke ceramiek wetenschappelijk te publiceren. Als
secretaris van de onder de KNAW ressorterende Nederlandse commissie heeft zij
jarenlang zorg gedragen voor het verschijnen van de delen die gewijd zijn aan de
collecties van het Rijksmuseum van Oudheden en het Allard Pierson Museum.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging Antieke Beschaving
in 1975 realiseerde Lili Byvanck een andere droom: een tentoonstelling van antieke
kunst, geheel samengesteld uit Nederlands particulier bezit. Zij slaagde erin om
meer dan honderd verzamelaars bereid te vinden bruiklenen aan deze expositie af
te staan. Bij de tentoonstelling ‘Klassieke Kunst Uit Particulier Bezit’, die getoond
werd in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en het Rijksmuseum G.M. Kam
te Nijmegen, verscheen een door Lili Byvanck geredigeerde catalogus met
beschrijvingen van de 1040 objecten die op de tentoonstelling te zien waren. De
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tekst van de catalogus was het gezamenlijk werk van leden van de Vereeniging
Antieke Beschaving, archeologen van zes universitaire instituten en enkele
vakspecialisten. In het voorwoord tot de catalogus werd door de museumdirecteuren
de bijzondere rol onderstreept van ‘[...] haar, die met niet-aflatende inzet, zichzelf
niet sparend en anderen inspirerend, zich wijdde aan de verwerkelijking van een
tentoonstelling die, ondanks haar tijdelijke karakter, van blijvende betekenis zal zijn
voor de wetenschap.’
Haar afscheid als redactielid van BABesch in 1981 betekende niet het einde van
haar archeologische publicaties. Regelmatig bleef zij artikelen en boekrecensies
schrijven voor ‘haar’ blad. Vaak bezocht zij de bibliotheek van het Rijksmuseum van
Oudheden en van het Archeologisch Instituut aan het Rapenburg, waar zij zeer
geïnteresseerd informeerde naar het wel en wee van medewerkers en studenten:
zij bleef het beschouwen als ‘haar’ instituut. Zij was een trouw lid van de Historische
Kring te Leiden en de Vereeniging Antieke Beschaving. Ook nam zij deel aan
congressen en excursies. In 1998 tijdens het 15de International Congress of Classical
Archaeology (het laatste dat zij bezocht) viel haar een ovatie van de aanwezigen
ten deel.
Zij was actief als ouderling van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden,
waar zij de zorg voor zieke gemeenteleden op speciale wijze vervulde. Haar laatste
levensjaren waren echter bijzonder moeilijk. Het afnemen van gezichtsvermogen
en gehoor maakte haar afhankelijk van hulp en deed haar steeds verder in een
geestelijk isolement terechtkomen, ondanks de regelmatige bezoeken van vrienden
en familieleden. Zij overleed op 24 november 2002 op de leeftijd van vijfennegentig
jaar. Haar uitvaartdienst vond plaats in de kerk die zij altijd zo trouw had bezocht.
RUURD B. HALBERTSMA

Voornaamste geschriften
Een uitgebreide bibliografie van Dr. H.A.L.E. Byvanck-Quarles van Ufford verscheen
ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag in 1982: A. Kooreman,
‘Bibliography of Dr. Lili Byvanck-Quarles van Ufford’, in Bulletin Antieke Beschaving
57 (1982), p. IX-XXXIII. Haar voornaamste geschriften na 1982 staan hieronder
opgesomd.
‘Une coupe achéménide d'argent du Musée des Antiquités de Leyde’, in Bulletin
Antieke Beschaving 58 (1983), p. 179-181.
‘Réponse à l'étude: ‘Situle a beccuccio - origine e diffusione (1985)’ ’, in Bulletin
An-
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tieke Beschaving 61 (1986), p. 208-211.
‘L'art préclassique et le style archaïsant’, in Bulletin Antieke Beschaving 63
(1988), p. 180-188.
‘A propos de l'orfevrèrie thrace’, in Bulletin Antieke Beschaving 64 (1989), p.
205-219.
‘A propos du trésor de Rogozen’, in Bulletin Antieke Beschaving 65 (1990), p.
51-72.
‘ ‘Achämenidischer Becher’ ou ‘bol ionien à panse arrondie’?’, in Bulletin Antieke
Beschaving 66 (1991), p. 159-164.
‘Le chaudron de Gundestrup’, in Bulletin Antieke Beschaving 67 (1992), p.
117-126.
‘Rencontre des deux Nikés’, in Bulletin Antieke Beschaving 68 (1993), p.
163-170.
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Vernon Alexander February
Somerset-Wes, Zuid-Afrika, 15 juni 1938 - Amsterdam 24 november
1
2002

Vernon A. February was wetenschapper, activist en dichter. Zo leefde hij en zo werd
hij ook herdacht. De twee overlijdensberichten die direct na zijn dood in Nederland
verschenen, bevatten citaten uit gedichten die de overledene zelf heeft geschreven.
2
In de advertentie, ondertekend door voormalige anti-apartheidstrijders en vrienden ,
staat: ‘Net harte wat stilweg huil’. Deze woorden komen uit zijn bundel O snotverdriet.
Een kort levensbericht volgt:
‘Zeer tot ons verdriet moeten wij afscheid nemen van Prof. dr. Vernie A. February.
Dichter, wetenschapper, vriend. Vernie February kwam in 1963 als Zuid-Afrikaans
balling naar Nederland. In nauwe samenwerking met veel Nederlandse organisaties
streed hij decennialang tegen apartheid en de gevolgen daarvan. Na de bevrijding
keerde hij terug naar zijn geliefde Zuid-Afrika. Wij wensen zijn familie veel sterkte.
Hamba Kahle!’
De advertentie, die geplaatst werd namens het Afrika-Studiecentrum waar Vernie
February ruim dertig jaar als wetenschappelijk medewerker werkzaam was, noemt
Vernie ‘een gepassioneerd collega’. ‘Wij hadden hem nog graag een passend
afscheid willen aanbieden’, schrijft Gerti Hesseling, directeur van het
Afrika-Studiecentrum te Leiden. Deze adverten-
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tie begint ook met enkele dichtregels, eveneens uit February's bundel O snotverdriet:
Die môre toe die bosduif
In die bloekombome koer
Het stil die wete
In my vasgegroei,
Dat hierdie afskeid ewig was.

De geciteerde gedichten uit de twee advertenties tonen duidelijk February's
verbondenheid met de Afrikaanse taal en literatuur en de toonaangevende eerste
dichters van de zogenaamde generatie van Dertig: N.P. van Wyk Louw en W.E.G.
Louw. Zijn geciteerde formuleringen hadden zo uit een bundel van een van hen
gehaald kunnen worden; dichters die met hun werk de Afrikaanstalige literatuur tot
volwassenheid hebben gebracht. Dat Vernie February zich al die jaren zo verwant
heeft gevoeld met de traditie van de Afrikaanse poëzie is mij pas in deze
overlijdensberichten zo duidelijk opgevallen, want eerlijk gezegd, de titel van zijn
bundel klonk in 1979 een beetje boers en larmoyant, het titelgedicht sloot eerder
aan bij ‘volksgedichtjes’ in de latere stijl van Van Wyk Louw in zijn ‘Klipwerk’ - serie
uit Nuwe gedigte of de gedichten van Boerneef. Dit is trouwens het gedicht waarmee
Gerrit Komrij February in zijn bloemlezing De Afrikaanse poëzie in duizend en enige
gedichten (1999) presenteert:

O snotverdriet
Die hele wêreld maak pêre droe,
En die kleinman se gotta word toegeknyp,
Die geroggel wat jy hoor is boggerôl,
So lank die massas maar rinkel
En die rykman baljaar.
O snotverdriet
Ek huil weer verniet.

February's bundel O snotverdriet, bestaande uit 32 pagina's, verscheen in 1979 bij
Uitgeverij In de Knipscheer. In eigen beheer en in beperkte oplage publiceerde hij
later ook Just the faintest spoor. Poems of home and exile (1982) en Spectre de la
rose. Gedichten in het Engels, Nederlands en Afrikaans
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(1982). Zijn gedichten zijn verder in tal van bloemlezingen opgenomen. Daarvan is
‘Ik ben het gezicht’ oftewel ‘I am the face’ het bekendste. Zijn activisme door middel
van het dichterlijk woord spreekt sterk:

Ik ben het gezicht
Ik ben het gezicht van Solomon Mahlangu
die u niet zult zien
als u uit het KLM vliegtuig stapt
en de trap afloopt
naar het asfalt van Jan Smuts
dromend - wellicht van uw safarivakantie
zo prachtig beschreven in de folders
die u kreeg in Amsterdam
U zult mij niet zien als u
uw safaripak aantrekt, klaar voor
‘de reis van uw leven’
in zonnig Zuid-Afrika
[...]
Ik ben de man
die u opwachtte aan de Kaap
toen u aankwam met uw drie schepen
de Reiger, de Dromedaris en De Goede Hoop.
Ik ben de dode
het verminkte lichaam
de Imbongi
de Iminyanya
de opstandige menigte
de vrijheidsstrijder
wiens gezicht u nooit zult vinden in de
folders die u naar zonnig Zuid-Afrika lokken.
Ik ben het gezicht
waaraan u nooit ontkomen kunt.

Aan zijn kleine gestalte met ruige baard en aan zijn indringende stem was inderdaad
geen ontkomen. Vernie February was een voorvechter voor vrijheid en gelijkheid
door middel van verhalen. Met zijn grote liefde voor
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en kennis van de orale literaturen van Afrika voegde hij zich uitstekend in een traditie
van ‘storievertellers’. Menig gehoor hing aan zijn lippen. Zijn optreden na het
avondeten in een hotel bij de Victoria Waterval zal ik nooit vergeten. Dat was tijdens
het legendarisch congres dat in juli 1989 plaatsvond, georganiseerd door het ANC
en het Instituut voor een Democratisch Zuid-Afrika, Idasa. Zuid-Afrikaanse
ballingschrijvers, het merendeel zwart, waren van over de hele wereld naar het
kleine stadje Victoria Falls in Zimbabwe bij ‘de waters die donderen’ gereisd voor
een historische ontmoeting met een groep voornamelijk witte en Afrikaanstalige
schrijvers en literatuurdocenten uit Zuid-Afrika die in het geheim uit Johannesburg
naar het noorden van Zimbabwe waren gevlogen. Aan het eind van dat beraad,
toen de twee groepen zeer geëmotioneerd van elkaar afscheid namen, wist niemand
dat de ‘exiles’ een halfjaar later naar Zuid-Afrika zouden mogen terugkeren en dat
een ontmoeting buiten de grenzen van Zuid-Afrika nooit weer de enige mogelijkheid
voor overleg zou hoeven zijn.
Een halfjaar van overstelpende veranderingen in de wereld stond op til: eerst viel
de Muur in Berlijn en op 2 februari 1990 kondigde president F.W. de Klerk in het
Zuid-Afrikaanse parlement aan dat Nelson Mandela zou worden vrijgelaten, dat het
ANC en andere verboden politieke partijen legitiem waren, dat onderhandelingen
voor een nieuwe grondwet en regering zouden beginnen, dat de ballingen mochten
terugkeren. Het langverwachte zou zowaar gebeuren: stemrecht voor iedereen, een
democratisch gekozen parlement, het einde van de apartheid. Vernie February was
een van de eerste politieke ballingen die teruggingen naar Zuid-Afrika. Met behoud
van zijn baan in Leiden werd een plaats voor hem aan de Universiteit van
Wes-Kaapland gecreëerd. Hij werd hoogleraar in Zuid-Afrika - een benoeming
waarop hij zeer trots was.
Decennialang had hij verlangd naar zijn terugkeer. Het leven in Nederland vond
hij moeilijk. Zijn eerste indrukken van Nederland en zijn reactie erop beschreef hij
in de jaren zestig als volgt: ‘'n Uitgestrekte landskap, windmeule, heuwelloos en
bergloos. Bedaar verlange, bedaar. Die verwydering was duidelik sigbaar, die
landskap het dit alleen versterk. Om te praat uit wanhopigheid of te swyg uit
weemoed. Ek had geen keuse nie.’ Het verlangen naar de Kaap zou ongeneeslijk
blijven, maar toch had hij een vol en rijk leven in Nederland. Hij woonde in
Amsterdam, was getrouwd, vader van twee dochters. Via zijn echtgenote Esther
kreeg hij een intensieve introductie in het joodse denken. Hij nam deel aan tal van
anti-
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apartheidactiviteiten en -manifestaties. February vond een wetenschappelijk thuis
bij het Afrika Studiecentrum in Leiden. Hij was daar afgestudeerd in 1968 en werd
er wetenschappelijk medewerker. Zijn ballingschap had hem in fysieke zin
afgesneden van Zuid-Afrika, maar in andere opzichten werd zijn leven enorm
verruimd. In 1971-1972 doceerde hij in Sierra Leone aan de Fourahbay-universiteit
en maakte er kennis met de West-Afrikaanse cultuur. Later ook met Suriname en
de Antillen. February ontwikkelde zich tot kenner van de Caribische cultuur en raakte
met veel schrijvers en dichters bevriend. De publicaties Creole Drum, an Anthology
of Creole Literature in Surinam (1975) en Moderne Caribische verhalen (1987) zijn
daarvan het bewijs.
In 1977 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Flagellated skin, a fine fetish:
the ‘Coloured’ as a stereotype in South African literature, in 1981 gepubliceerd als
Mind your Colour: The Coloured Stereotype in South African Literature. Het boek
verscheen in de serie ‘Monographs from the African Studies Centre’ en kreeg dankzij
de publicatie door Kegan Paul International wereldwijd aandacht. Hij toonde aan
dat het personage Manus Kalfachter in het eerste Nederlands-Afrikaanse toneelstuk
De nieuwe ridderorde of De Temperatisten, in 1832 aan de Kaap geschreven door
de Fransman C.E. Boniface (1787-1853), een stereotype van ‘de bruine
Zuid-Afrikaan’ vestigde dat meer dan honderdvijftig jaar lang zou voortduren in de
Zuid-Afrikaanse letterkunde. Zijn boek, dat in ongeveer dezelfde tijd als het Gentse
proefschrift van zijn latere collega Jakes Gerwel verscheen, zou iedereen die het
las, anders doen kijken naar de Zuid-Afrikaanse literatuur. Niet alleen was February
in zijn studie zeer specifiek in zijn analyse van de representatie van zogenaamde
‘kleurlingen’ in de Zuid-Afrikaanse literatuur, maar zijn kennis van de Nederlandse
koloniale literatuur bracht hem tot een boeiende vergelijking met de representatie
van de Indo in de Nederlands-Indische literatuur en de creool in Suriname. Naar
mijn weten was deze comparatistische aanpak, waarbij de situaties in ‘buitengaatse’
Nederlandstalige gebieden postkoloniaal met elkaar werden vergeleken, nieuw. Zijn
multinationale benadering stelde hem in staat een bredere blik te ontwikkelen dan
veel andere literatoren. Terecht werd zijn bundel And Bid Him Sing: Essays in
Literature and Cultural Domination (1988) dan ook in het blad Race and Class als
volgt getypeerd: ‘What February attempts here is to unwind the complex relationship
of language creation and literary expression as this developed during periods of
oppression and analyse it. This is more than a mere academic exercise, for he is
interchangeably
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a partial participant or a critic on the side of the oppressed.’
Vanwege de apartheid heeft het lang geduurd voordat letterkundigen in Zuid-Afrika
doordrongen werden van February's belangrijke ‘blik van buiten’. Dat gebeurde
eigenlijk pas na 1990. Hoezeer hij vriendschappen met mede-Zuid-Afrikanen
jarenlang had gekoesterd bleek in zijn rubriek ‘Hulle pad het myne gekruis’
(1990-1992) in het opinieblad Die Suid-Afrikaan. Hierin schetste hij levendige beelden
van onder anderen zijn neef Basil February, van zijn leermeester A.C. Jordan, de
schrijver Alex La Guma, en van medestudenten aan de Universiteit van Kaapstad
zoals Neville Alexander, Dullah Omar en George Peake. Deze profielen zijn deels
zijn autobiografie. In 1991 werd hij, zoals gezegd, met behoud van zijn positie in
Leiden hoogleraar in Zuid-Afrika. Zijn oratie aan de Universiteit Wes-Kaapland,
uitgegeven door Afrika Studiecentrum, Leiden, was getiteld: Laat het ons ernst
wezen. Die verhouding Afrikaans-Nederlands.
Met het congres getiteld ‘Taal en Identiteit: Afrikaans & Nederlands’, dat hij in
1992 in Leiden organiseerde, bracht February in praktijk wat hem theoretisch voor
ogen stond. Hij speelde een belangrijke verzoenende en tegelijk confronterende rol
door academici bij elkaar te brengen die decennialang aan weerszijden van een
enorm cultureel en politiek schisma binnen én buiten Zuid-Afrika hadden gestaan.
Sprekers in de Pieterskerk waren onder anderen de Zuid-Afrikanen Neville Alexander,
Hein Willemse, Elize Botha, Achmat Davids en Fritz Ponelis, de Vlamingen Roland
Willemyns en F.R. Daems, de Surinamer Ch. H. Eersel, de Nederlanders Maaike
Meijer, Hans Heestermans en de Fries J. Ytsma. Het boek dat hij had gemaakt van
de congresbijdragen is een mijlpaal in de totstandkoming van
post-apartheidbetrekkingen tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse academici.
Een belangrijke blijk van de status die February na 1990 ín Zuid-Afrika had
verworven is het feit dat de eerste grote geschiedschrijving van de Afrikaanse
literatuur die na de afschaffing van de apartheid verscheen, Perspektief en Profiel,
door hem wordt ingeleid met het hoofdstuk ‘Klein begin is aanhouwen’. Ook hier is
February tegelijk activist, wetenschapper en verzoener, wanneer hij in dit nieuwe
monument van canonisering erop wijst dat de Afrikaanse taal ontdaan moet worden
van het stigma dat het de taal van alleen maar witte Afrikaners, van ‘de onderdrukker’
is. In zijn overzicht van de vroegste Afrikaanstalige literatuur zoals die zich uit het
Nederlands ontwikkeld heeft, vestigt hij daarom telkens de aandacht op de bijdragen
van gekleurde Afrikaansschrijvenden. Hij citeert met instem-
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ming een belangwekkend artikel door R. Belcher (1987) dat het verhaal van de
Afrikaanse taal ‘niks anders is as die verhaal van die verhouding en kommunikasie
tussen wit en bruin’ en plaatst daarom dan ook teksten die op ‘sendingstasies’ hun
ontstaan hadden, zoals Benigna van Groenekloof of Mamre (1873), op een
prominente positie in de ontwikkelingsgang van de Nederlands-Afrikaanse roman.
Verder beschrijft February de Kaapse moslims en de sprekers van
‘Griekwa-Afrikaans’ als dragers van een ‘viriele volksletterkunde’ onder ‘bruin mense’
en pleit voor hun ‘regmatige plek [...] as deel van die kultuurskat van die taal’. ‘Tussen
die eerste samesprake van Meurant, die Arabies-Afrikaanse tekst, die roman Benigna
van Groenekloof of Mamre uit Genadendal en die Straatpraatjies van Piet Uithalder
wat buite die definisie van die ‘volk’ geval het, vind ons die basis vir wat later 'n
4
bloeiende Afrikaanse letterkunde sou word.’ Hij propageert een standpunt dat de
afgelopen jaren veel ruimte heeft gekregen en waarvoor de term ‘bevrijde Afrikaans’
is gelanceerd. Sprekers en schrijvers die voorheen tot de gediscrimineerde klassen
behoorden (bruine en zwarte sprekers) kunnen hier voor het eerst en openlijk hun
rechtmatige plaats als gebruikers van het Afrikaans zich toe-eigenen. February wees
in Perspektief en Profiel ook op het ironische feit dat het propageren van ‘bevrijde
Afrikaans’ reeds tijdens de apartheidstrijd ruimte voor het Afrikaans in een
veranderende context, in het nieuwe Zuid-Afrika had geboden, een ruimte die vroeger
niet bestond voor de aanhangers van het concept ‘eenheid van taal en volk’.
Wanneer deel twee van Perspektief en Profiel in 1999 wederom door een bruine
academicus, de veel jongere Hein Willemse, wordt geopend met de titel ‘'n Inleiding
tot buite-kanonieke Afrikaanse kulturele praktyke’, wordt het duidelijk dat de accenten
voortaan anders geplaatst zullen worden in de Afrikaanse letterkunde. De ‘relatieve
waarde’ van ‘de canon’, zoals die door sommige eerdere literatuurgeschiedenissen
en bloemlezingen als D.J. Oppermans Groot Verseboek decennialang in stand is
gehouden, wordt door Willemse ontluisterd: ‘Dit word nie meer beskou as 'n
onskuldige keur uit die beste werke in 'n tradisie nie, maar sou bestempel kon word
as die institusionalisering van daardie werke wat die dominante orde die beste
verteenwoordig.’ Hij wijst erop dat een gevestigde canon, hier specifiek de Afrikaanse
literaire canon, een ‘duidelike voorbeeld van die dominansie van die hegemoniese
5
waardes’ en een ‘hoogs geselekteerde gegewe’ is. Precies dat heeft ook February
zijn leven lang verkondigd.
Wanneer Willemse wijst op het belang van de orale literatuur zoals
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opgetekend door schrijvers en cultuurhistorici als Melt J. Brink, G.R. von Wieligh,
F.T. Schonken, S.J. du Toit, Eugène Marais, I.D. du Plessis, Willem Steenkamp en
vele anderen, brengt dat mij terug bij February. Zijn flamboyante optreden als
vertolker van verhalen en zijn revisionistische rol in de privé-sfeer en tijdens
academische bijeenkomsten, hebben zijn belang als wetenschapper en collega, als
anti-apartheidstrijder en als vriend bevestigd. Daarom wordt hij herinnerd. Zo zal hij
voortleven.
ENA JANSEN

Voornaamste geschriften
In samenwerking met J. Verhoeve en U. Lichtveld, Creole Drum. An anthology
of Creole Literature in Surinam. New Haven 1975.
White Minorities, Black Majorities (red. February). Leiden 1976.
O snotverdriet. Afrikaanse gedigte. Haarlem 1979.
Mind your Colour: The Coloured Stereotype in South African literature. London
1981.
Tweede geactualiseerde druk 1991.
From the Arsenal. Articles from the Teachers' league of South Africa. 1913-1980.
Leiden 1983.
Samenstelling samen met Robert Dorsman, Een kwestie van identiteit. Verhalen
van
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zwarte Zuidafrikaanse schrijvers. Amsterdam-Utrecht 1986.
Samenstelling samen met A. Sneeuw en E. Orsel, Moderne Caribische verhalen.
Amsterdam 1987.
And Bid Him Sing. Essays in literature and cultural domination. London 1988.
Laat het ons ernst wezen: die verhouding Afrikaans-Nederlands. Tekst in het
Afrikaans en Engels, met samenvatting in het Xhosa. Intreerede Universiteit
van Wes-Kaapland, 1991.
The Afrikaners of South Africa. A Culture of Few. London 1991.
Taal en identiteit: Afrikaans en Nederlands. Voordragte gehou in die Pieterskerk,
Leiden, 23-24 juni 1992 onder beskerming van die Afrika Studiecentrum.
Redactie en inleiding. 1994.
‘Klein begin is aanhouwen’, in: H.P. van Coller (red.). Perspektief en Profiel. 'n
Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel I. Pretoria 1998, p. 3-20.

Het Afrika Studiecentrum heeft een webdossier samengesteld van de publicaties
van February. Zie:
http://asc.leidenuniv.nl/library/webdossiers/dossierverniefebruary.htm
Het dossier bevat een korte inleiding, een overzicht van February's literaire en
wetenschappelijke werk dat in de bibliotheek van het ASC aanwezig is en een selectie
van overige werken van zijn hand. Een aanvulling op de ASC-lijst is gemaakt door
Erik van den Bergh (verkrijgbaar bij evdbergh@wanadoo.nl).
Het Afrika Studiecentrum publiceert in 2004 een bundel getiteld Koekemakranke
(red. Erik van den Bergh en Tiny Kraan), met de bibliografie en teksten van February,
alsmede bijdragen van vrienden en collega's (Neville Alexander, Frank Martinus
Arion, Wim van Binsbergen, Jatti Bredekamp, Nadine Gordimer, Etienne van
Heerden, Antjie Krog, Dan J. Ncayiyana, Karel Roskam, Hein Willemse, Steward
van Wyk).
Op de CD Afstand en verbintenis: Nederland-Zuid-Afrika. Collage van 50 jaar
radiogeschiedenis (Zuid-Afrikaanse ambassade en Kairos, samenstelling Erik van
den Bergh) leest February zijn ‘Gedicht voor Nelson Mandela’ voor, ter gelegenheid
van diens zeventigste verjaardag.

Eindnoten:
1 Geraadpleegde literatuur: Ronnie Belcher, ‘Afrikaans en kommunikasie oor die kleurgrens’, in:
Hans en Theo du Plessis (red.), Afrikaans en Taalpolitiek. 15 opstelle. Pretoria 1987, p. 17-36;
Erik van den Bergh, ‘Vernie February op sestig’, in Karring 15 (Somer 1998/1999), p. 21-23;
G.J. Gerwel, Literatuur en apartheid. Kampen 1983; Hein Willemse, ‘'n Inleiding tot
buite-kanonieke Afrikaanse kulturele praktyke’, in: H.P. van Coller (red.), Perspektief en Profiel.
'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Deel 2. Pretoria 1999, p. 3-20.
2 Erik van den Bergh, Sietse Bosgra, Conny Braam, Adriaan van Dis, Fons Geerlings, Cor
Groenendijk, Hans Hartman, Peter Hermes, Auke Hofman, Ena Jansen, Ben van Kaam, Franc
Knipscheer, Mpho Ntoane, Esau du Plessis, Karel Roskam, Kier Schuringa, Henk van Woerden
en Ad Zeillemaker.
3 Geciteerd door Erik van den Bergh, ‘Vernie February op sestig’, p. 22.
4 ‘Klein begin is aanhouwen’, in: H.P. van Coller (red.), Perspektief en Profiel, p. 19.
5 Hein Willemse, ‘'n Inleiding tot buite-kanonieke Afrikaanse kulturele praktyke’, p. 16.
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Marius Hendrikus Flothuis
Amsterdam 30 oktober 1914 - Amsterdam 13 november 2001

Marius Flothuis, voor intimi Flot, gold in zijn laatste decennia als de ‘éminence grise’
van het Nederlandse klassieke muziekleven. Die status dankte hij niet alleen aan
de vele functies die hij vervulde in binnen- en buitenland (componist, musicoloog,
bezorger, publicist, programmeur en bestuurslid), maar evenzeer aan de
vanzelfsprekende en innemende wijze waarop hij diverse tegenstellingen schijnbaar
moeiteloos en overtuigend verenigde: een ruime belangstelling voor mensen en
hun culturele uitingen naast zeer uitgesproken opvattingen, een grote voorliefde
voor de muziek van Mozart naast een grote interesse voor muziek van zijn tijd,
politiek vooruitstrevende opvattingen en in zijn voorkomen een heer van stand,
gezag afdwingend met zijn grote belezenheid en tevens zonder aarzeling zijn
beperkingen toegevend, ruiterlijk de muzikale grootsheid erkennend van componisten
wier muziek hij om welke begrijpelijke reden dan ook verafschuwde, liefde voor
humor en anarchie verenigend met correctheid, zorgvuldigheid en feitelijke juistheid.
Al deze kwaliteiten zijn niet alleen aanwezig in zijn laatste interview, hem afgenomen
een maand voor zijn dood en uitgezonden door de NPS-radio op 18 december 2001,
ze typeren ook zijn veelzijdige oeuvre in de ruim zestig jaar daaraan voorafgaand.
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Marius Flothuis trad voor het eerst in de openbaarheid toen hij in 1937 werd benoemd
tot assistent van de artistieke leiding van het (toen nog niet koninklijke)
Concertgebouworkest. In die functie was hij belast met het redigeren van de
programmaboekjes en het corresponderen met componisten, musici en uitgevers.
Zijn benoeming sloot aan bij zijn achtergrond. Muziek was van meet af aan zijn grote
liefde. Zijn vader was leraar Duits en zijn moeder onderwijzeres en hun obsessie
voor precisie en didactiek bezat ook hun zoon, getuige onder meer zijn talloze
ingezonden brieven en zijn helder geschreven publicaties waarin hij onnodige
stilistische en inhoudelijke ingewikkeldheden zoveel mogelijk meed, beide tot vlak
voor zijn dood. Ook Flothuis' commentaar op mijn publicaties, zoals op zoveel zaken,
handelde grotendeels over punten en komma's. Minder vaak liet hij zich uit, ook
jegens anderen, over meningen. Hij was diplomatiek genoeg om te weten tegen
wie hij wat wel en niet kon zeggen, maar ook eerlijk en overtuigd om in kwesties die
hem ter harte gingen geen blad voor de mond te nemen, zeker wanneer voor hem
fundamentele waarden in het geding waren.
Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vijf jaar oudere broer (hij had verder
geen broers of zussen), zijn oom George Hamel, daarna pianoles van Bé Boef en
Arend Koole en tijdens zijn middelbare-schooltijd muziektheorie en pianolessen van
Hans Brandts Buys, de latere Bachbiograaf. Zijn talent voor leren en lezen bleek
onder meer uit zijn toelating in 1926 tot het Vossius-Gymnasium. Hij zat in de klas
bij Loe de Jong en Sem Dresden, beiden vrienden voor het leven en beiden aanwezig
op het feest ter ere van Flothuis' tachtigste verjaardag. Hij kreeg les van onder meer
D.A.M. Binnendijk en Jacques Presser en beschouwde de laatste als een van de
grootste invloeden op zijn persoon. Hoewel Flothuis deze invloed nooit publiekelijk
heeft toegelicht, zijn diverse kwaliteiten van de leraar ook te vinden bij de leerling:
onomkoopbaarheid, een ruime culturele belangstelling, een grote maatschappelijke
interesse, een diepe afkeer van opportunisme, een inzicht in de complexiteit van
een kwestie en de notie dat de ambivalente reacties die zo'n genuanceerd standpunt
bij anderen oproept, het beste zijn te pareren met persoonlijke betrokkenheid en
integriteit, gepaard aan artistieke schoonheid en stijl. In 1969 was Presser lid van
de promotiecommissie bij Flothuis' promotie en in het daaropvolgende jaar voerden
beiden een correspondentie over Mozart, die werd gepubliceerd in Tirade
(juli/augustus 1985, p. 386-424).
Mozart was, reeds tijdens Flothuis' schooltijd, diens lijfcomponist en
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zou dat zijn gehele leven blijven. Hij verdiepte zich uitvoerig in de muziek van Mozart
en schreef als scholier brieven aan destijds befaamde musicologen - met het
schrijven van een tweede brief aarzelde hij nadat hij gehoord had dat de eerste
geadresseerde kort na ontvangst van Flothuis' brief was overleden. Mozart was het
onderwerp van zijn eerste boek, proefschrift, talloze artikelen in binnen- en
buitenlandse bladen en drie boeken geschreven tijdens zijn emeritaat. Hij speelde
jarenlang een sleutelrol in de Nederlandse Mozartvereniging en was van 1980 tot
1994 voorzitter van het Zentral-Institut für Mozart-Forschung te Salzburg. Wat hem
fascineerde in de muziek van Mozart - doorzichtigheid in de klank, evenwichtigheid
in de structuur en de perfecte balans tussen vorm en inhoud - zou hij na 1930 op
zijn wij ze ook trachten te realiseren als componist.
Na zijn middelbare school koos Flothuis voor twee studies: klassieke talen in
Amsterdam en muziekwetenschap in Utrecht. In 1936 behaalde hij het
kandidaatsexamen in de klassieke talen, een jaar later dat in de muziekwetenschap.
Het staatsexamen M.O. muziektheorie kwam in hetzelfde jaar, met in de jury onder
meer Willem Pijper: ‘Hij was de enige examinator die in de gaten had welke trucs
ik uithaalde om antwoorden op gebieden waarop ik mij niet erg thuis voelde, te
ontwijken en die dat ook duidelijk liet merken.’ In 1933 deed hij staatsexamen piano
L.O. met op het programma onder meer Mozarts destijds zelden gespeelde
pianoconcert KV 595. Typerend voor de man van beschaving met progressieve
opvattingen is ook de beschrijving van zijn kennismaking in de voorzomer dat jaar
met J. Reichenfeld, na de oorlog muziekcriticus voor NRC Handelsblad. Die vond
plaats in het huis van een gemeenschappelijke vriendin, Ina Stärcke. ‘Er heerste
[in haar huis] een heel merkwaardige sfeer; wij jonge mensen voelden er ons
wonderwel thuis: de levensstijl had er veel weg van de ‘Welt von gestern’, de
levensbeschouwing allerminst - die was duidelijk wat we nu [1979] ‘progressief’
zouden noemen.’ In 1937 trouwde hij met Lenie Sternheim. Uit dit huwelijk werden
twee dochters geboren: Mea in 1937 en Lucie in 1939.
Flothuis' positie als assistent bij het Concertgebouworkest betekende niet dat hij
invloed had op de programmering. Wel maakte hij kennis met vele belangrijke musici
en componisten met wie hij jarenlang contacten zou onderhouden, onder wie Bruno
Walter, Ernst Krenek, Darius Milhaud en Eduard van Beinum.
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Zijn contacten met Maneto (Manifestatie Nederlandse Toonkunst) leidden tot de
eerste openbare uitvoering van een orkestwerk: de liederen opus 3 op teksten van
Christian Morgenstern (Flothuis was zijn leven lang een groot poëzieliefhebber),
oorspronkelijk voor stem en piano, maar op suggestie van de componist Bertus van
Lier georkestreerd. De uitvoering door het Concertgebouworkest onder leiding van
Eduard van Beinum op 24 mei 1939 betekende ook de eerste waardering voor hem
als componist van gerespecteerde collega's als Hendrik Andriessen en Jan van
Gilse. De kenmerken van zijn vroegste werken zouden zijn stijl voor zeker vier
decennia domineren: een open en doorzichtige instrumentatie, een duidelijke
hiërarchie tussen melodie- en begeleidingsstemmen, een zekere ritmische
gelijkmatigheid, met name in snelle delen, een grote metrische en ritmische
continuïteit, een tonaal-georiënteerde harmonisch-melodische benadering en een
helder geprofileerde vorm. Met deze eigenschappen (de meest persoonlijke hiervan
is zijn harmonische taal) was hij samen met Lex van Delden, Oscar van Hemel,
Hans Henkemans, Léon Orthel, Guillaume Landré en Henk Badings
gezichtsbepalend voor het Nederlandse componeren tussen 1940 en 1970 in
neoclassicistische stijl. Tot zijn sterkste werken behoren zijn Sonata da camera voor
fluit en piano opus 17 (1943), Fluitconcert opus 19 (1944), Strijkkwartet, opus 44
(1952), Symfonische muziek opus 59 (1957), Hymnus opus 67 (1965) en Cantus
amoris opus 78, ter nagedachtenis van zijn tweede vrouw (1979). Zijn oeuvre, waarin
de kamermuziek en het lied zeer sterk vertegenwoordigd zijn, telt meer dan honderd
composities in alle genres behalve de opera.
Tijdens de oorlog koos Flothuis actief tegen het Duitse regime. Nadat hij eerst in
1941 met grote tegenzin een loyaliteitsverklaring had getekend, weigerde hij een
jaar later lid te worden van de Kultuurkamer, waarop het Concertgebouworkest hem
op staande voet moest ontslaan. Hij leidde een semi-legaal bestaan, deed
administratief werk voor zijn vader, had joodse onderduikers in huis en organiseerde
met zijn vrouw huisconcerten waarvan de opbrengsten bestemd waren voor het
verzet. ‘Verraad werd ons noodlot, zoals voor zovelen: zelden immers waren de
Duitsers slim genoeg om zelf te ontdekken’, schreef Flothuis in 1976. Op 18
september 1943 werd hij gearresteerd, op 20 september overgebracht naar de
gevangenis aan de Amstelveenseweg te Amsterdam, op 26 november 1943 naar
het kamp Vught, op 5 september 1944 (‘Dolle dinsdag’) naar Oranienburg en
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vandaar naar een ‘buiten-commando’ in de buurt van Oranienburg. Op 21 april 1945
moest hij met medegevangenen lopen naar het Noord-Westen van Duitsland. Op
4 mei werd hij bevrijd en op 21 mei begon in vrachtwagens de terugreis naar
Amsterdam. Een belangrijk middel tot overleven was voor hem de muziek. Hij
componeerde in de kampen (zijn opus 17 tot en met 23) en trad op als pianist. Tegen
een medegevangene, die zijn ovomaltine en partituren had gestolen, zei hij: ‘De
ovomaltine mag je houden, maar de partituren wil ik terug.’ Zijn composities uit deze
periode, waaronder een Fluitconcert voor zijn medegevangene Everard van Royen,
die het kort na de bevrijding ten doop hield, verraden bewust niet de omstandigheden
waarin ze ontstonden. Het concert noemde hij ‘een tegenwicht tegen al het lelijke
om je heen’. Hoezeer hij ook was begaan met de slachtoffers van onderdrukking,
het leed verklanken zoals Sjostakowitsj dat deed met het verdriet van het Russische
volk onder het communisme, was hem een gruwel. Kunst mocht voor hem geen
doublure zijn van de werkelijkheid, Flothuis hield niet van duimendik opgelegde
expressie en sentiment (vandaar ook zijn liefde voor de Franse muziek) en hij had
een goede artistieke smaak. Mahler sloeg hij veel hoger aan dan de Rus, maar lang
niet zo hoog als Mozart, Monteverdi, Schubert, Debussy en Boulez, Flothuis'
favorieten.
Direct na de oorlog was het voor hem niet eenvoudig zijn bestaan te hervatten.
Zijn huwelijk was feitelijk voorbij en werd in 1946 formeel ontbonden. Bij terugkeer
uit Duitsland bleek hij pleuritis te hebben en moest hij worden verpleegd van oktober
1945 tot september 1946. Van 1946 tot 1950 werkte hij als bibliothecaris bij het pas
opgerichte Donemus, het Documentatiecentrum voor Nederlandse Muziek, zodat
hij een uitstekend overzicht kreeg van de recente Nederlandse muziek. Daarnaast
schreef hij voor diverse bladen: onder meer Mens en Melodie sedert zijn oprichting
in 1946, van 1945 tot 1953 voor Het Vrije Volk, van 1946 tot de opheffing in 1950
als redacteur voor De Vrije Katheder, en sedert 1950 voor de Kroniek van Kunst en
Kultuur. Aan de laatste twee, zo zei hij mij, had hij zeer prettige herinneringen,
vanwege de versmelting van stijl, liefde voor het moderne, een linkse
maatschappelijke oriëntatie, de verwevenheid van de kunsten en van kunst en
politiek. Hij leerde in 1948 zijn latere tweede vrouw Roosje Voorzanger kennen, met
wie hij in 1953 zou trouwen; werd in 1953 opnieuw benoemd tot assistent van de
artistieke leiding van het Concertgebouworkest en in 1955 tot artistiek leider van
het orkest, wat hij tot 1974 zou blijven. In 1964 hervatte hij zijn studie
muziekwetenschap,
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in 1966 slaagde hij voor het doctoraalexamen en in 1969 verdedigde hij zijn
proefschrift.
Flothuis' programmabeleid bij het KCO tussen 1955 en 1974 had van meet af
duidelijke kenmerken. Hij streefde naar een zinvolle integratie van oude en nieuwe,
bekende en onbekende, Nederlandse en niet-Nederlandse muziek. In zijn jaren
speelde het Concertgebouworkest de hedendaagse muziek vaker en beter dan elk
ander Nederlands orkest. Daarbij kreeg Flothuis steun van de twee chef-dirigenten
met wie hij werkte: Eduard van Beinum en Bernard Haitink. Voor het hedendaagse
repertoire zocht hij tevens specialisten aan als Ernest Bour, Hans Rosbaud, Bruno
Maderna en Pierre Boulez. Nieuw kon bij Flothuis betekenen: een symfonie
gecomponeerd in het afgelopen jaar, maar ook een onbekende symfonie van Haydn
of de opera Goyescas van Granados. Moderne muziek hoorde voor hem niet thuis
in een getto (al had het orkest vanaf het midden van de jaren zestig wel een speciale
serie hiervoor), maar diende een wezenlijk onderdeel te zijn van het geijkte repertoire.
Flothuis liet daarnaast als programmeur vele vernieuwende componisten aan bod
komen die hem als neoclassicistisch componist niet boeiden maar van wie hij de
kwaliteit en betekenis wel onderkende. Een voorbeeld hiervan is zijn inzet voor de
muziek van Matthijs Vermeulen.
Bernard Haitink schreef in 1990 hierover: ‘[Flothuis] was [eind jaren vijftig] een
echte mentor voor mij, die met zijn muzikale èn levenservaring een wezenlijke en
blijvende invloed heeft uitgeoefend. Ik heb hem leren kennen als een uitgesproken
erudiet mens, ook in het literaire, met in het muzikale een indrukwekkende
repertoirekennis. Maar vooral als een man van zeer goede smaak die de mijne in
veel opzichten bepaald heeft. Want hij was het die mijn sluimerende liefde voor de
Fransen heeft aangewakkerd en die me op de [Tweede] Weense School [Berg,
Schönberg, Webern] geattendeerd heeft. Door hem heb ik kennis mogen maken
met een aantal Nederlandse componisten zoals Diepenbrock, Escher, Henkemans
en Van Lier. [...] Door zijn goede en bijzondere smaak week hij - men is geneigd te
zeggen als vanzelf - af van de gebaande paden en wist hij in zijn programmering
het bekende met het onbekende te vermengen.’
Flothuis was dan ook zeer ontstemd toen de Notenkrakers - een groep jonge
Nederlandse componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Reinbert de
Leeuw - het orkest een conservatieve programmering verweten en op 17 november
1969 een concert verstoorden. Hun kritiek en
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hun volgens Flothuis ondoordachte wijze van actievoeren omschreef hij in 1999 als
‘voer voor psychologen’. Enkele dagen na de actie verklaarde hij hoofdschuddend
tegen de pianist Theo Bruins en diens vrouw Liesbeth Hoppen: ‘Dit is een herhaling
van de geschiedenis. Dit wilden wij jongeren in de jaren dertig ook.’ Zoveel relativisme
in het heetst van de strijd typeert Flothuis' vermogen boven zijn eigen rol te staan.
In 1974 werd hij hoogleraar muziekwetenschap te Utrecht, officieel voor de periode
na 1600, in feite voor het tijdvak 1750-1920. Hij realiseerde een oude droom van
zijn voorganger Eduard Reeser: de geschiedenis beschrijven van heden naar
verleden. Hij was meer een inspirator dan een docent die over een onderwerp alle
feiten schools op een rijtje zette. Systematisch waren zijn lessen trouwens
allesbehalve: hij sprong graag van de hak op de tak, bracht elementen uit andere
disciplines ter sprake en schroomde niet zijn colleges te larderen met anekdotes
en ongevraagde levenswijsheden. In maart 1978 overleed zijn tweede vrouw. Een
half jaar later gaf hij een college over het Franse lied. Over één componist (ik ben
helaas vergeten te vragen wie) verklaarde hij: ‘Afgezien van de gebruikelijke
teleurstellingen des levens had deze man een gelukkig leven.’ Zelfs bij grote
catastrofes slaagde Flothuis erin het decorum te bewaren en juist zo de intensiteit
voelbaar te maken.
Hij werkte mee aan de editie van de Verzamelde Werken van Mozart, Gluck en
Debussy en zette zich in voor muziek van landgenoten, vrouwelijke componisten
en hun vertolkers. Noch als docent noch in zijn publicaties was hij een musicoloog
die met veel tamtam grootse theoretische of historische vergezichten wilde openen,
al was stelligheid hem even vertrouwd als bescheidenheid. Veel van zijn publicaties
zijn korte analytische en historische studies gewijd aan de werken van componisten
die hem zeer dierbaar waren. Ook zijn boeken zijn te lezen als een collectie van
korte bijdragen. Bij zijn vertrek van de universiteit in 1982 verklaarde hij: ‘Nu heb ik
weer tijd voor onderzoek.’ Dat woord heeft hij waargemaakt. In zijn resterende
negentien jaar publiceerde hij zes boeken, waaronder Brieven in opmaat (1990),
een keuze uit de brieven aan hem gericht, en Denken over muziek (1993), een
tweede selectie uit zijn artikelen (de eerste Notes on notes verscheen in 1974). In
deze boeken net als in zijn colleges wisselt hij conventionele en bekende observaties
af met onverwachte stellingen van allerlei aard.
Ook in andere opzichten was hij geen man om op zijn lauweren te rus-
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ten. Hij bleef componeren en veranderde de laatste twintig jaar enigszins van stijl.
Zijn harmonisch gevoel bleef hetzelfde, maar zijn gevoel voor vorm werd minder
stereotiep neoclassicistisch en meer associatief naar het voorbeeld van Debussy.
Vlak voor zijn dood terugblikkend op zijn composities uit de jaren 1945-1970 vond
hij zichzelf maar ‘een verschrikkelijke traditionalist’. Twee voorbeelden in deze
nieuwe stijl zijn de Sonate voor hobo, hoorn en klavecimbel op. 85 (1985) en de
Preludio, notturno e capriccio op. 91 (1989). Zijn vriendschap met de veel jongere
Duitse musicologe Silke Leopold bewees wederom dat Flothuis graag in contact
stond met mensen uit vele generaties en zo lang als mogelijk actief wilde blijven.
Op zesentachtigjarige leeftijd was hij betrokken bij de oprichting van de stichting
rond Pierre Boulez, door Flothuis tegen mij en anderen in 1995 aangeduid als ‘de
grootste levende musicus’. Nog op zijn sterfbed laafde hij zich bij voorkeur aan de
strijkkwartetten van Mozart en Debussy.
Tijdens zijn leven is Flothuis veelvuldig onderscheiden. Als componist ontving hij
in 1952 de Prof. van der Leeuw-prijs voor zijn Strijkkwartet uit 1952, in 1960 de
Visser-Neerlandia-prijs voor zijn Capriccio op. 35 nr. 2 voor strijkorkest uit 1949 en
in 1977 de Sem Dresden-prijs voor Hymnus voor sopraan en orkest uit 1965. Als
musicoloog werd hij in 1963 erelid van de Internationale Gustav Mahler Gesellschaft,
in 1975 erelid van de Nederlandse Mozartvereniging en in 1989 erelid van de
Internationale Stiftung Mozarteum. In 1988 kreeg hij de Edison Klassiek vanwege
zijn verdiensten voor het gehele fonografische oeuvre van het Koninklijk
Concertgebouworkest. In 1967 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau en zeven jaar later bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Na zijn dood verscheen van hem Mijlpalen en keerpunten (2003), een bundel met
korte besprekingen van diverse twintigste-eeuwse composities, waarin men ook de
opvattingen van de programmeur herkent. Voor zijn verzetswerk ontving hij postuum
in 2002 de Yad Vashem-onderscheiding. Zijn Pour le tombeau d'Orphée uit 1950
voor harpsolo is zijn meest gespeelde compositie. In het boek Mozart and the
Netherlands (Zutphen 2003) kreeg hij een ereplaats.
EMANUEL OVERBEEKE
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Voornaamste publicaties
Mozart. Den Haag 1940.
Hedendaagse Engelse componisten. Amsterdam 1958.
Pianomuziek. Bilthoven 1958.
Mozarts Bearbeitungen eigener und fremder Werke. (Proefschrift.) Salzburg
1969.
Notes on Notes, selected essays. Buren 1974.
Taken van de hedendaagse musicoloog. (Inaugurele rede.) Buren 1974.
‘Marius Flothuis on himself’, in Key Notes 4, 1976/2, p. 57-59.
Traditie en verzet. (‘Exaugurele’ rede.) Utrecht 1982.
Mozart Streichquintett g-moll. München 1987.
Brieven in opmaat. Utrecht 1990.
Denken over muziek. Kampen 1993.
‘... exprimer l'inexprimable...’ Essai sur la mélodie française depuis Duparc.
Amsterdam 1996.
Mozarts Klavierkonzerte. München 1998.
Mozarts Streichquartette. München 1998.
Mijlpalen en keerpunten. Nijmegen 2003.
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Patrick Petersen
1
Wolseley 6 juli 1951 - Paternoster nabij Sint Helenabaai 6 juni 1997

Patrick Petersen was predikant, dichter en uitgever. In al deze functies streefde hij
een vergelijkbaar doel na: de emancipatie van de gemeenschap waarbinnen hij
geboren was, de zogenaamde Kleurling-gemeenschap van de Kaap. Hij bezocht
de lagere en de middelbare school in Wolseley en Wellington. Daarna studeerde
hij theologie aan de Universiteit van Wes-Kaapland en was sedert 1982 dominee
van de Verenigende Gereformeerde Kerk van Vredenburg / Sint Helenabaai. Op
verschillende theologische conferenties drukte hij een duidelijk stempel. De
getuigenissen van Petersens gemeenteleden beklemtonen het vermogen van hun
geestelijke leider om te luisteren en om onbevreesd zijn mening over geestelijke,
dichterlijke en politieke zaken te zeggen. In de Kaapse krant Die Burger noemde
Heindrich Wyngaard Petersen in zijn in memoriam ‘nie jou gewone soort dominee
nie’. Petersen trouwde in 1988 met Elize (née Petersen). Uit dit huwelijk werd een
zoon, Amos James geboren. Uit een eerder huwelijk met Jacqueline Maart had
Petersen een dochter met de naam Renata.
Patrick Petersen heeft pionierarbeid verricht binnen de gemeenschap van mensen
van gemengde afkomst die tijdens de twintigste eeuw in Zuid-Afrika tussen de wal
en het schip raakten. Er waren enkele dichters en toneelschrijvers van belang uit
deze bevolkingsgroep voortgekomen: P.J.
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Philander, S.V. Petersen en de alom gewaardeerde Adam Small. Maar, ondanks
het feit dat de genoemde drie schrijvers tot de canon van de Afrikaanstalige
letterkunde behoorden, bloeide het literaire leven in deze gemeenschap nog niet
echt op. Het ontbrak de ‘bruin mense’ aan zelfvertrouwen en aan de middelen om
een rol van betekenis te spelen binnen de erkende Afrikaanstalige letterkunde.
Tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw begon een groep jonge dichters vooral
verzetsgedichten tegen de apartheid te schrijven. Patrick Petersen besloot om het
initiatief naar zich toe te halen. Hij publiceerde in 1985 een eigen dichtbundel onder
de titel amandla ngawethu bij de Genadendalse Drukkery, een instelling die uit het
werk van de Moravische Broeders, de Herrnhutters, was voortgekomen. De titel
van deze dichtbundel - die letterlijk ‘de macht aan het volk’ betekent - hield een
politiek programma in. De titel was een identificatie met de voornaamste doelstelling
van het African National Congress. De inleiding tot de gedichten is een poging om
het streven naar een democratisch Zuid-Afrika te combineren met een bepaalde
vorm van poëzie: ‘digkuns wil die kuns wees wat die swartman direk aanspreek. in
'n sin moet die poësie selfs negatief en destruktief handel om konstruktief te raak:
totdat ons vry sal wees. niks in suid-afrika is neutraal nie, niemand in suid-afrika
kan neutraal skryf nie. in 'n sin is laasgenoemde niks anders as blatante geweld
nie. vraag is nou moet die swart poësie die geweld afsweer ter wille van afsweer
en vryhede veroorloof ten koste van die swart afrikaanse gemeenskap? om die
poorte van die gevestigde uitgewer langs daardie weg met lof in te gaan waarborg
niks blywends nie.’ Met een eigenzinnige spelling toont Patrick Petersen in zijn
bundel aan hoe creatief hij met de Afrikaanse taal weet om te gaan. Kern van de
poëtische boodschap is het vervreemden van geijkte woorden, zodat humor en
verrassing deel worden van het leesproces. De bundel bevat staaltjes van inventiviteit
die niet onderdoen voor het niveau van Adam Small. Ik pluk de volgende voorbeelden
uit twee gedichten: ‘vryhuid gelykhuid susterskap’, ‘broers koeksusters susters
broodbroers’. Door het gebruik van het woord ‘koeksuster’ zal iedere Afrikaanstalige
moeten glimlachen wegens de verwijzing naar een typisch Zuid-Afrikaanse lekkernij:
een met stroop gevuld mierzoet baksel van gevlochten deeg. In amandla ngawethu
biedt Petersen heel wat voorbeelden van zijn vermogen om met de taal te jongleren.
Minder overtuigend zijn daarnaast de pogingen om aan het gezegde een activistische
draai te geven, vaak met behulp van een slagspreuk uit de propaganda van het
ANC.
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Wat Patrick Petersen al aankondigde in zijn debuutbundel, zette hij vervolgens in
daden om. Hij stichtte zijn eigen uitgeverij: Prog-Uitgewery. De eerste publicatie
van Prog was de verzamelbundel Aankoms uit die skemer, waarin zeven dichters
uit de kring rondom Petersen hun werk in de openbaarheid brachten: Noël Adams,
André Boezak, Floris A. Brown, C.J. Hollenbach, M.C. Mackier, Petersen zelf en
Marius F. Titus. De titel kan gelezen worden als antwoord op de nog vrij onderdanige
bundel Nag is verby van naamgenoot S.V. Petersen uit 1974. Opvallend aan de
collectieve bundel is de naadloze overgang van het werk van de ene dichter in dat
van de ander. Behalve in de inhoudsopgave bevat het boek geen scheiding tussen
de verschillende dichters. Ook dat is een signaal van poëticale aard, al verklaarde
Petersen dit verschijnsel zelf vanuit een gebrek aan geld voor nog meer gedrukte
bladzijden. De gedichten zijn verschillend van kwaliteit. Hun gemeenschappelijke
noemer is de combinatie van maatschappelijke aanklacht en bijbelse verhaaltraditie.
In een vraaggesprek met het maandblad Zuid-Afrika (jg. 66, nr. 10, oktober 1989,
p. 142-145) vertelde Patrick Petersen over de moeizame weg van manuscript naar
gepubliceerd werk: ‘Voor toekomstige publicaties mikken wij niet op de gevestigde
Zuid-Afrikaanse uitgevers maar op een alternatieve uitgeverij. Die alternatieve
uitgeverij is een noodzakelijke voorwaarde, omdat aan deze publicaties bepaalde
waardecriteria ten grondslag liggen. Een eigen uitgeverij is het ideaal. Het is niet
de bedoeling om een nieuwe vorm van apartheid te creëren maar wel om iets op
poten te zetten om de ervaringen van apartheid weer te geven. Want als we moeten
wachten op de gevestigde Afrikaner uitgevers, dan kan dat nog heel lang duren.’
Het vraaggesprek vond in Nederland plaats tijdens Petersens enkele maanden
durende studieverblijf in Europa.
Het jaar daarvoor had Patrick Petersen zijn bundel Advent bij Prog-Uitgewery
gepubliceerd. De gedichten uit deze bundel onthullen een sterke verbittering over
het onrecht dat de gekleurde bevolking van Zuid-Afrika is aangedaan, tevens een
door de oud-testamentische profeten ondersteunde, intense vereenzelviging met
de leiders van het zwarte verzet, vooral uit de gelederen van het ANC, en tegelijkertijd
een groot verlangen naar verzoening vanuit de oproep van het evangelie. Voor het
begrijpen van de gedichten is kennis van de actuele context essentieel. Hier volgt
een van de gedichten. De daarin voorkomende namen verwijzen naar bisschop
Desmond Tutu en naar de predikanten Alan Boesak en Beyers Naudé. Alan Boesak
was in 1988 nog een voortrekker in de sociale en politieke
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strijd en is na het jaar 2000 wegens corruptie van het politieke toneel verdwenen.
Het ‘votum’ uit de titel is de formule die aan het begin van de kerkdienst door de
predikant wordt uitgesproken als belijdenis van de hulp die God de mens geeft:

Votum
Amen
Ons begin
Ons voortsetting
Ons voleinde
Is die name
Tutu Boesak Naude
Wat per stok en staf voorgaan
Vree
Volle vree
Amen.

In 1993 verscheen de dichtbundel Vergenoeg van Patrick Petersen, eveneens bij
Prog-Uitgewery. In vergelijking met voorafgaande bundels is het duidelijk dat de
poëzie voor de dichter een andere functie heeft gekregen dan voorheen. De
betrokkenheid is nog sterk aanwezig, maar ze is verschoven van een strijd voor
politieke emancipatie naar een pleidooi voor menselijkheid binnen de gegeven
sociale verhoudingen. Het zijn de werkers op de Zuid-Afrikaanse boerderijen, de
‘plaaswerkers’, van wie het onzekere bestaan nu tot solidariteit en protest leidt. De
raciale tegenstellingen hebben plaatsgemaakt voor scheidingen van sociale aard:

Gemengde gevoelens
Hy verlang na bloeisels
sonskyn in 'n tak
na die reuk van vars geploegde grond
hy verlang, vertel hy my, na boorde
van verweelvrugte [fluwelen vruchten]
en breek nie sy verlange oop nie: hy verstaan
wanneer hy voel en nie voel nie
hy verstaan, vertel hy my, dat plaas is
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om die baas stink ryk te werk
van vroegdag tot laat snags
ek vra hom: en die landerye
hy antwoord: my geverstaan was
'n bottel wyn, 'n dop
sou jy jou lewe daarvoor gee?
waarvoor sterwe?
my sweet is ingeploeg
sonder dat ek vrugte sien
die plaas het my net geleer
werk want die nag kom nader

Patrick Petersen heeft in zijn betrekkelijk korte leven belangrijke initiatieven ontplooid.
Zijn gemeente in Sint Helenabaai aan de Kaapse westkust zal zich hem als
toegewijde herder van de gelovige kudde herinneren. Deze gemeente telt leden die
als arbeider bij de spoorwegen werken en leden die als vissers vaak lang van huis
zijn en een zwaar bestaan leiden. Petersen kende hun zorgen en moeiten om het
hoofd financieel boven water te houden. Hun bitterheid had hem ook qua taal kunnen
radicaliseren. In jaren dat de gekleurde mensen van de Kaap zich afwendden van
het Afrikaans bepleitte hij juist het gebruik van deze taal die hun moedertaal was.
Zoals Petersen in het genoemde gesprek in 1989 zei: ‘Vóór de herleving van het
Afrikaans bestond er een bewuste verschuiving in de richting van het Engels. Zodat
mensen Engels spraken en hun kinderen in het Engels hebben opgevoed. Dit was
meer een politieke manier om opstandigheid of rebelsheid aan de regering te tonen
dan iets anders. Maar gaandeweg is er bij ons een bewustwordingsproces op gang
gekomen, dat Afrikaans ook deel is van Afrika als zodanig en dat we van deze taal
niet zo maar afstand kunnen doen, zoals een mens een vliegtuig neemt om zich in
Canada te vestigen. Afrikaans is deel van onszelf en we beleven nu een
herwaardering die in alternatief Afrikaans tot uitdrukking komt. Mijn positie is nog
niet dusdanig dat die met een stevige Afrikaanse schrijversnaam in gevestigde zin
vergeleken kan worden.’ Patrick Petersens radicaliteit school in zijn keuze voor het
Afrikaans als articulatiemiddel van pijn, vernedering en verachting. Hij wilde aantonen
dat zulke emoties met de taal van het geloof, maar ook met behulp van het Afrikaans
als taal van de literatuur onder woorden te brengen waren. Hij was zich terdege
bewust van
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het gevaar dat de emotie en het politieke protest de literaire waarde van een gedicht
of een roman schade konden toebrengen. Echter, hij was van mening dat dit niet
zo hoefde te zijn en dat goede begeleiding van aankomende schrijvers daarvoor
een eerste vereiste was. Die begeleiding bood hij zelf, waarbij hij kon terugvallen
op de deskundigheid van de docenten bij het instituut Afrikaans/Nederlands van de
Universiteit van Wes-Kaapland. Een van die deskundigen was de
literatuurwetenschapper Hein Willemse.
Het begin van Petersens literaire activiteiten was bescheiden. Het kantoor van
Prog-Uitgewery was niets anders dan de studeerkamer van de dominee. Het maken
van reclame voor de boeken via affiches werd door vrijwilligers uit de gemeente van
Sint Helenabaai verzorgd, evenals de verzending naar de afnemers. Na de grote
omwenteling van de jaren 1989 en 1990 is het literaire landschap van Zuid-Afrika
wezenlijk veranderd. Uit de gemeenschap waarvan Petersen deel uitmaakte, kwamen
schrijvers als A.H.M. Scholtz, Karel Benjamin en Vincent Oliphant naar voren. Wat
klein begon, heeft nu respectabele proporties aangenomen. Patrick Petersen zag
het belang van een literaire infrastructuur om goede initiatieven tot kwalitatief goede
resultaten te leiden duidelijk in. Daarom was hij ook betrokken bij de oprichting van
de Afrikaanse Skrywersvereniging en werd hij hier later voorzitter van. Daarvoor
was hij mede-initiator van het Tweede Swart Afrikaanse Skrywersimposium dat in
Paternoster is gehouden. Tussen datzelfde Paternoster en zijn huis in Vredenburg
raakte zijn auto tijdens een winternacht in een slip. Patrick Petersen overleed ter
plekke. Hij was een zaaier. Het begin van de oogst maakte hij nog mee. Het ware
oogsten moest hij aan anderen overlaten.
HANS ESTER

Eindnoten:
1 De dichteressen Diana Ferrus en Joan Hambidge schreven gedichten als reactie op Patrick
Petersens leven en werk.
Patrick Petersen publiceerde gedichten in de tijdschriften Ensovoort en Staffrider en was
co-redacteur van de poëziebundels Optog (1990) en Ons kom van ver af (1995).
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Roel Reijntjes
1
Beilen 6 februari 1923 - Beilen 19 april 2003

Roel Reijntjes was een bekende persoonlijkheid in de Beiler samenleving, die in
Drenthe veel vermaardheid kreeg door het groot aantal gedichten dat hij schreef.
Hij werd hiervoor zelfs enkele malen onderscheiden. Velen hebben genoten van
zijn optredens, waarin hij zijn gedichten voordroeg met veel geestigheden als
intermezzo's. Minder bekend is dat hij ook veel verhalen in het Drents over Beilens
verleden in een dagblad heeft geschreven. Door zijn conferences, gedichten en
verhalen heeft Reijntjes bijgedragen aan de ontwikkeling van het Drents als
cultuurtaal.
Roel Reijntjes werd geboren op 6 februari 1923 in de Brinkstraat in Beilen. Zijn
vader was directeur van de Coöperatieve Elektriciteit Centrale en tevens commandant
van de brandweer. In 1929 kochten zijn ouders een woning aan de Kruisstraat, waar
Reijntjes heel zijn verdere leven woonde.
De grootouders van moeders kant hadden in Westerbork een café, waar veel
kunstenaars samenkwamen. Hij omschrijft zijn moeder, Johanna Helling, als een
joyeuze, fiere vrouw. Zij overleed, vijfentachtig jaar oud, in december 1978. Zijn
liefde voor de Drentse taal en cultuur had Reijntjes van zijn moeder ontvangen:
‘Mien moe en ik, wij praot thuus altied Drens. Ze was heel gedistingeerd. Via mijn
moeder en mijn mystieke grootmoeder kreeg ik het beste van het Drentse verleden:
waardigheid en mildheid,
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het waardig zijn onder het lot. Mijn moeder bracht mij in de Drentse volksgeest.’
Roels vader, Jan Reijntjes, overleed in 1964. Hij was afkomstig uit Assen, zijn
moeder was een Smallenbroek. Jan Reijntjes was een volle neef van Jan
Smallenbroek uit Assen, het ARP-Tweede Kamerlid en de latere minister. Ook in zijn
vaders familie herkent Roel Reijntjes karaktertrekken van hemzelf: ‘Mijn vader bracht
de calvinistische geest van de Smallenbroeks mee. Calvinisten vallen aan. Ik heb
een scheut calvinisme van de Smallenbroeks, met een intuïtief doorprikkerige
scherpte. Dat is dat strijdbare, de vermaning, de ouderling.’
Roel Reintjes praatte graag over zijn familie. Hij zag in zijn eigen functioneren
trekken van zijn familie van moeders en vaders kant terug. Ook zijn geworteld zijn
in Beilen en in Drenthe wilde hij niet verloochenen: ‘Ik begrijp mijzelf uit mijn familie
en uit waar ik woon. Dat heb ik altijd sterk gekund: weten wie ik ben, hoewel ik daar
aanvankelijk niet aan wilde. Mijn diepste ondergrond is moed. Ik loop nooit weg,
ook niet voor akeligheden. Daardoor kon ik mijn moeder ook verzorgen. Wanneer
ik met de poepemmer liep, wapende ik mij wel. Ik deed dat met de vlinderstrik voor
en de manchetten aan.’
In zijn jeugdjaren had Roel Reijntjes al vrij snel in de gaten dat hij afweek van de
meeste van zijn vriendjes: ‘Ik was het jongetje Roeltje, in Beilen beroemd om zijn
mooie bos krullen. Ik was duidelijk 'n deftig kind. Niet alleen door m'n kleren, een
fluwelen pakje, ook door m'n gedragingen. Ik kwam uit de geborgenheid van
bij-opoe-op-schoot, van m'n moeder, tante Jantje en m'n edele vader. Naar school
in de Schoolstraat moest ik alleen. Een meester noemde me eens baronnetje. Ik
zei niks weerom, omdat ik het leed van z'n houten been proefde.’
Na het behalen van het MULO-diploma ging Roel Reijntjes in 1939 naar de HBS in
Assen. In de jaren dertig - en ook later - trok Reijntjes veel op met Hans Heyting,
later tekstschrijver, dichter en schilder, die toen nog bij zijn ouders aan de Beilervaart
woonde. De beide jongemannen stimuleerden elkaar in het schrijven van gedichten
en verhalen in het Drents. Na één jaar moest Roel Reijntjes van de HBS af. Zijn
vader had een baan voor hem geregeld bij de Rijksbelastingen. Eind jaren dertig
gaf een dergelijke baan zekerheid voor een goede toekomst in de ambtenarij. Roel
Reijntjes' carrière op het belastingkantoor werd onderbroken door de Arbeidsinzet
van de oorlogsjaren. Hij kreeg een oproep om in Duitsland in Harburg, een voorstad
van Hamburg, op een scheepswerf te werken. Zijn vader regelde een onderduikadres
voor hem in Dwingeloo bij een oud
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vrouwtje. Zij verwelkomde hem met de woorden: ‘Fijn dat-ie er bint, kunie mooi
holties kappen.’ Roel Reijntjes gruwelde alleen al bij de gedachte. Hij zat liever op
een zolderkamertje met zijn klassieken: ‘Ik kon bij mijn vereerde volk niet wezen. Ik
kon hun simpele levensstijl niet aan: samen dit, samen dat. Ze zeiden ook: moet je
die handjes es zien.’ Het verblijf in Dwingeloo duurde dan ook maar een halve dag.
Een nieuw schuiladres was snel gevonden bij een oom in Rotterdam, Albert
Smallenbroek. Hier verbleef hij een jaar en negen maanden. Zijn vader had met
Gerrit Boekhoud, die ook in Harburg werkte, afgesproken dat hij geregeld door Roel
Reijntjes geschreven brieven in Harburg postte, zodat Jan Reijntjes de Sicherheits
Dienst bij controle om de tuin kon leiden. Na de bevrijding keerde Roel Reijntjes
terug naar Beilen.
Na de oorlog pakte Reijntjes zijn werkzaamheden bij de Rijksbelastingen weer
op, in Hoogeveen, Zwolle, Beilen, Roden en Assen. Eerst in 1972 vond hij de
mogelijkheid om uit het keurslijf van de vaste betrekking te stappen. Dit was voor
hem een grote opluchting. Zijn eerste literaire activiteiten dateren van 1958. Toen
gleed er bij de redactie van Oeze Volk een envelop door de brievenbus met daarin
een gedicht van R. van Beilo. De redactie werd getroffen door het nieuwe, nogal
felle en openhartige geluid en wilde in contact komen met de schrijver van het
gedicht, want R. van Beilo was een pseudoniem. Men plaatste een oproep in Oeze
Volk, of de schrijver zich bekend wilde maken bij de redactie. Roel Reijntjes maakte
zich bekend, waarna het gedicht ‘Oktober’ onder zijn naam werd gepubliceerd in
Oeze Volk, oktober 1958.
Het was overigens niet zijn eerste gedicht dat gepubliceerd werd. In Oeze Volk
van december 1957 was namelijk het gedicht ‘Naor Bethlehem’ gepubliceerd van
de hand van R.J. Reijntjes. In 1955 had hij ook al enige bekendheid gekregen. De
R.O.N.O. (Regionale Omroep Noord en Oost) zocht jong talent en het was zijn
jeugdvriend Hans Heyting die hem benaderde voor een optreden voor de radio. Zijn
stukjes deden het, en ‘Roel Reijnties’ werd bij de luisteraars van de R.O.N.O. bekend.
Het waren niet zozeer zijn literaire activiteiten, maar eerder zijn optredens, zijn
one-man-show, die Reijntjes zijn faam hebben bezorgd in Drenthe en ver daarbuiten.
Door deze activiteiten kreeg hij de titel ‘Hofnar van Drenthe’. Hij bracht iets nieuws
in de Drentse taal. Het begrip cabaret was praktisch onbekend. Bij zijn optredens
kwam hij in allerlei kringen, rijk en arm, ontwikkeld en onontwikkeld:
‘Ik geloof dat lang niet elke artiest dat kan. Als ik optreed voor kromge-
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werkte mensen, dan snappen ze me. Ik treed op voor allerlei gezelschappen: erg
graag voor Rotary; personeelsavonden, bejaardencentra, vrouwenorganisaties, het
Rode Kruis, het FNV... Op het toneel ben ik helemaal los, dan vergeet ik alles om
me heen en ben ik één met m'n publiek. Soms zitten de mensen met tranen in de
ogen, een andere keer komen ze niet bij van het lachen. Dankbaar werk is dat,
publiek bespelen. Ik zou niet weten wat ik hier op deze wereld mooier zal kunnen
vinden dan dat. Voor mij is het het mooiste. Carré, daar zou ik nog wel een keer
willen staan. 'k Zou het kunnen, dat weet ik zeker.
Ik geef moed aan mensen die bedrukt zijn. In de rolstoel vergeet men de stoel en
lacht men zich een kriek. Dat is toch leuk! Ik zeg veel dingen badinerend. Door mijn
vreemde persoon, mijn geaardheid, mijn stem wordt alles verlucht en verlicht. De
pijn wordt milder en soms is het een genoegen om door mij beledigd te worden.
Ach, ik heb wel eens van onze Partij van de Arbeid-wethouder gezegd: ‘Hij is zo
onder de indruk van het woord arbeid, dat hij aan werken niet meer toekomt.’ Of
over onze burgemeester: ‘Hij is Christelijk Historisch, maar overigens verder wel
normaal.’ Zo'n zaal lacht dan. Het volk met zijn niet-status lacht om de autoriteit.’
Maar het publiek liet hem ook wel eens met de mond vol tanden staan. Toen hij,
om een wat stuurs kijkende dame aan het lachen te krijgen, haar toevoegde: ‘Daar
zit mijn grootste fan!’, werd hij ontnuchterd door de droge repliek: ‘Nee, ik ben
Aaltien!’
Begin jaren zeventig werd Roel Reijntjes verweten dat zijn werk te vluchtig zou
zijn, niet doorwrocht. Men vond dat hij, door de druk van de vele optredens, weinig
vernieuwends in zijn programma bracht en hij zou zich te weinig tijd gunnen om zijn
gedichten te laten uitkristalliseren. Conferences en poëzie zijn bij zijn optredens
vaak niet te onderscheiden. In zijn betogen gaat hij van de hak op de tak, van een
grap naar een zeer serieus gedicht. Dit gegeven en het tempo waarmee hij zijn
poëzie voordroeg, kwamen zijn werk niet altijd ten goede, meenden zijn critici.
Waarschijnlijk zijn het twee niet los van elkaar te denken grootheden, de conferencier
Roel Reijntjes en de dichter Roel Reijntjes. Zelf zei hij daarover:
‘Ik voel me meer chansonnier dan dichter. Er is zowel contact met de autochtonen
als met de import. Ik geef de mensen het gevoel dat ze iets moois zien: oud
vakwerkbouw in tegenstelling tot kille nieuwbouw. Daarbij kan ik toch wel modern
zijn? Ik spreek de moderne talen en Latijn. 't Is net als met de Joegoslavische
volksdans of de Israëlitische. Die zijn toch
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ook springlevend tussen het moderne. Als wij het traditionele behouden, zijn wij nog
bijzonder oprecht in verhouding tot Volendam.’
Binnen de streektaalbeweging is Roel Reijntjes van belang geweest wegens zijn
promotionele activiteiten. Hij was van 1958 tot 1983 bestuurslid van de
Schrieverskring. Hij was de mening toegedaan dat het Drents Genootschap een
weerspiegeling moest zijn van alle culturele uitingen in Drenthe. Daarom verzette
hij zich tegen degenen die vonden dat het Drents Genootschap het streekeigene
moest loslaten en de bevordering van de algemene cultuur moest nastreven. Hij
beschouwde cultuur als het levenspatroon van een volk, niet als de topprestaties
van individuele kunstenaars.
Reijntjes was verzot op Drenthe: ‘Ik vind de historische vrijzinnigheid van de Drent
uniek. Z'n mildheid, de naoberhulp. De mensen gaan dat in deze tijd van flats en
elektra steeds meer zoeken. Noem het de wedergeboorte van Drenthe. Men wil niet
langer die expansie, dat grote. De mensen willen weer die kleine beslotenheid en
dat is in deze provincie door de jaren heen redelijk intact gebleven. Daarom wordt
het aanbeden, soms zelfs geïdealiseerd.’
De laatste jaren van zijn leven was Roel Reijntjes uit het brandpunt van de
belangstelling verdwenen, al bleef hij meewerken aan het driemaandelijkse
letterkundige tijdschrift ROET en aan het Drents maandblad Oeze Volk. Reijntjes,
de meest productieve Drentse dichter, was een kleurrijk onderdeel in de Drentse
letterkundige wereld. Hij vergrootte het Drentstalig letterkundig oeuvre aanzienlijk
en bracht door zijn conferences de bewustwording van het Drents als cultuurtaal
op gang. Mede daarom werd hij in 1977 onderscheiden met de Individuele Culturele
Prijs van de provincie Drenthe. In 1978 ontving hij de Individuele Culturele Prijs van
het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité. Van de stichting Jordaan-Van Heek
ontving hij in 1979 de Zilveren Penning. In 1983 viel hem de eremedaille in goud,
behorende bij de Orde van Oranje Nassau, ten deel.
Aan Roel Reijntjes is het laatste woord: ‘Nee, ik zou dit leven niet willen overdoen.
Ik heb een mooi leven gehad, tot nu toe, maar heb ook veel verdriet gekend. Een
keertje leven is voor mij net voldoende. Ik zeg altijd maar zo, het leven is net een
siepel. A'j 'm ofpuult, krie'j de traonen in de ogen.’
W. BAZUIN-BRINKMAN
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Voornaamste geschriften

Verzenbundels
De iegelkaor. Drentse gedichten. Stadskanaal 1959; Assen z.j.; Assen 1980.
De Speulman. Drentse gedichten. Stadskanaal 1961; Assen 1980.
Het Wollegres. Drentse balladen. Stadskanaal 1965; Assen z.j.
Kleine Drentse Reize. Verzen. Assen 1975.
Al, wat ik zag. Drentse gedichten. Assen 1978.
Veur later. Assen 1983.
Zestig gedichten van Roel Reijntjes veur zien zestigste jaar, oetzocht deur
Hans Heyting. Zeefdruk. Zuidwolde: Stichting Het Drentse Boek, 1987.
Het zingen holt an. Vijftien Drentse balladen. Assen 1991.
Mijn liefste, ach, wat is het met mij. Zuidwolde 1993.

Verzenbundels in beperkte oplage
Dapper deur de dagen. Oosterhesselen: Agri Montis Pers, 1989.
De twee jonge tamboers. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1990.
Oes is geboren. Drents kerstspel. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1990.
Negen balladen. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1990.
Het lieve leven. Een bloemlezing. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1991.
Reiziger holdt an in Golgotha. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1991.
Mien liefste, ach, wat is met mij. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1992.
Jaorgetieden in Drenthe. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1994.
Nachtelieke echo's. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1995.
Waor zal ik mien rustplaots vinden? Oosterhesselen: Klencke Pers, 1996.
Aolde liedties wordt stiller. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1996.
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Het bluien van 't beminnen. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1997.
De brand der zinnen. Oosterhesselen: Klencke Pers, 1998.

Andere uitgaven
111 Drentse wiesheden. Assen: Hummelen, 1979 en 1982.
100 kleine Drentse wiesheden. Assen: Hummelen, 1979.
Drentse spreekwoorden en gezegden. Een ‘album amicorum’. Assen:
Hummelen, 1982.
Een leven in Beilen. Beilen: Historische Vereniging Gemeente Beilen, 1998.

Eindnoten:
1 Voor dit levensbericht van Roel Reijntjes is gebruik gemaakt van: H.D. Minderhoud, Dwars door
Drenthe. Meppel 1986, p. 105; interviews uit maand- en dagbladen: Twents Zondagblad, 7 juli
1968 (Joh. M. Pameijer); Meppeler Courant, 17 april 1976 (R. Tienkamp); Nieuwsblad van het
Noorden, 11 maart 1977; Drenthe, december 1977 (S.B. Dekker); Nieuwsblad van het Noorden,
13 december 1980 (O. Venema); Kijk op het Noorden, april 1981 (P. Tempel) en Drenthe,
september/oktober 1990 (J. Boerema). Verder heb ik mij gebaseerd op gesprekken met Roel
Reijntjes, gevoerd in december 1997. De citaten van Roel Reijntjes in dit levensbericht komen
uit: Een leven in Beilen. Beilen: Historische Vereniging Gemeente Beilen, 1998.
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Kurt Ruh
Neuhausen (bij Schaffhausen), Zwitserland, 5 mei 1914 - Würzburg,
Duitsland, 8 december 2002

Kurt Ruh was de personificatie van de hoogste maatstaven op het wetenschappelijke
1
vlak, en, voor wie hem persoonlijk kende, ook op het menselijke.
De medioneerlandistiek van nu dankt aan Kurt Ruh de openstelling van een deel
van haar onderzoeksdomein: het onderzoek van vele wetenschappers van de huidige
generatie zou niet kunnen plaatsvinden als zijn ideeën over middeleeuwse
letterkunde inmiddels niet zozeer ingang hadden gevonden dat het lijkt of ze er altijd
waren. Hij verruimde het begrip ‘literatuur’, waardoor teksten in beeld kwamen die
door literatuurwetenschappers eerst niet werden gezien. Tekstsoorten zijn
verwelkomd die voordien enkel tot het onderzoeksveld van theologen of historici
behoorden. Het is opvallend dat juist Ruh bij deze verbreding van het blikveld een
scherp oog behield voor het specifiek literaire van teksten, en ook de strengste
normen van tekstkritiek bleven voor hem altijd een vanzelfsprekendheid.
Al in de veertiende eeuw bereikte de mystieke letterkunde van de Nederlanden
de voet van de Alpen; in de tweede helft van de twintigste eeuw bracht de Duitstalige
Zwitser Ruh een nieuwe visie op dit letterkundig erfgoed terug naar de Lage Landen.
Het is een geschenk aan de medio-
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neerlandistiek dat in Nederland en Vlaanderen misschien nog onvoldoende is
2
erkend.
In zijn wetenschappelijk werk was Kurt Ruh een persoon van monumentale allure,
tastbaar verbeeld door een nalatenschap van werken die de volle ruimte - thematisch,
geografisch en temporeel - van de ‘Germanistik’ en van de geestelijke letterkunde
bestrijken.
Studie, promotie (Zürich 1940) en habilitatie (Basel 1954) van Kurt Ruh vonden op
Zwitserse bodem plaats, waar hij ook nog een tijd lesgaf op een evangelisch
gymnasium in Graubunden. Door Ruh's Habilitationsschrift, dat in 1956 onder de
titel Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und
-Scholastik in handelseditie verscheen, werd zijn band met de Middelnederlandse
geestelijke letterkunde beklonken die sindsdien niet meer werd verbroken; sterker
nog: zijn allerlaatste inspanningen gaf hij aan een overzichtswerk van de
Middelnederlandse mystieke literatuur. Ruh's studie van de volkstalige overlevering
van teksten van de franciscaanse theoloog Bonaventura († 1274) was een onderzoek
naar teksten-in-handschriften (een combinatie die ook een rode draad in zijn
onderzoekersbestaan zou vormen). Hij betrok daarbij zonder enige terughoudendheid
de Middelnederlandse overlevering, en bezocht daartoe talrijke Nederlandse en
Belgische bibliotheken. Zo kort na de oorlog kon hij er als Zwitser gelukkig zeker
3
van zijn boven de verdenking van Duitse annexatiedrift te staan. Ruh wijst als
rechtvaardiging voor het opnemen van Middelnederlandse teksten op het feit dat
in de Middeleeuwen het verschil tussen het Middelnederlands en het Nederduits
en Middelfrankisch nauwelijks als taalgrens werd ervaren, en dat er de facto geen
duidelijke literaire grenzen tussen de taalgebieden bestonden.
Vanaf 1960 bekleedde Ruh de leerstoel mediëvistiek aan de universiteit van
Würzburg. Ondersteund door de door hemzelf opgerichte onderzoeksgroep ‘Prosa
des deutschen Mittelalters’ vormde hij in de vroege jaren zeventig de aanpak van
zijn Bonaventura deutsch om tot een nieuw paradigma van literatuur- en
tekstonderzoek: Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung, een term die zijn
onmiddellijke verstaanbaarheid aan onvertaalbaarheid paart, al is ‘tekst- en
4
overleveringsgeschiedenis’ een bruikbare parafrase. Met dit onderzoeksmodel
verliet Ruh ook op theoretisch niveau de ivoren toren van de traditionele
tekstimmanente, esthetisch gemotiveerde literatuurwetenschap, zonder bij
buitentreden in de actuele valkuil van het maatschappij-‘kritiese’ socio-economisch
georiënteerde
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letterkunde-onderzoek te vallen, dat tevens alle normen van esthetische
tekstwaardering had verworpen. De Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung
betrekt alle soorten teksten, met uitzondering van de strikt ambtelijke en
administratieve, in haar onderzoek, vanuit het besef dat het grootste deel van het
middeleeuws proza uit gebruiksteksten van allerlei aard bestaat, waarvan vorm en
functie onder invloed van verschillende gebruikersgroepen kunnen veranderen. In
het Duits heet dit fluïde tekstendomein: pragmatische Schriftlichkeit. De
Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung beschrijft de geschiedenis van deze
teksten en hun functioneren door de tijd heen, en hanteert daarbij de Text- und
Überlieferungsgeschichtliche Methode.
Het is, als gezegd, typerend voor Ruh dat hij bij de verbreding van het
literatuurbegrip een bijzondere ontvankelijkheid voor het fascinerende van de grote
letterkundige prestaties behield. Hij zag bepaald niet de Duitse lyriek en epiek over
het hoofd die traditioneel centraal staan in de Duitse germanistiek. Hij blies de
Wolfram von Eschenbach-Gesellschaft nieuw leven in, en was er van 1968 tot 1974
de eerste voorzitter van. Hij schreef een succesvol handboek in twee delen over de
Höfische Epik des deutschen Mittelalters, waarin hij toegankelijkheid voor studenten
verenigde met academisch niveau en een vernieuwende visie.
Van groot belang, opnieuw, voor de medioneerlandistiek is dat Ruh als
hoofdredacteur van een nieuwe editie van het Verfasserlexikon het verruimde
literatuurbegrip als leidraad hanteerde en ervoor zorgde dat veel van de
5
Middelnederlandse geestelijke letterkunde erin terechtkwam.
In het voorwoord drukt Ruh zijn principiële gezichtspunt over het geschrevene in
de Middeleeuwen uit: ‘Was im Mittelalter, das die Trennung von Ästhetik und
Lebenspraxis noch nicht volzogen hat [...], aufs Perkament oder aufs Papier kam,
6
hatte oder beanspruchte die Würde des Literarischen.’ Tot een structurele bijdrage
van Nederlandse en Vlaamse kant aan het Lexikon is het helaas niet gekomen:
men wist niet adequaat op de uitnodiging tot deelname te reageren. Toch is een
heel aantal artikelen door Nederlandse en Vlaamse onderzoekers geschreven die
doorgaans in een persoonlijke betrekking tot Ruh stonden. Zo valt te vermelden dat
Hadewijch (door Paul Mommaers), Ruusbroec (Albert Ampe) en Jan van Leeuwen
(Robrecht Lievens) uitvoerig worden behandeld.
In 1981 ontvouwt Ruh zijn ambitieuze plannen voor een Geschichte der
7
abendländischen Mystik . Op zevenenzestigjarige leeftijd steekt hij van wal
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voor een project waarin hij beoogt de gehele traditie van de westerse mystiek vanaf
de aanvang tot in de zestiende eeuw te beschrijven. De uniciteit van iedere
godsontmoeting staat vanaf het moment dat ze wordt verwoord synchroon in
verbinding met de taal en thema's van de spirituele cultuur van de eigen tijd, terwijl
ze diachroon is geworteld in de mystieke literatuur en het religieuze denken uit het
verleden. Doordat de taal van de eigen tijd en cultuur noodzakelijk het gewaad is
waarin de mystieke ervaring zich hult, is Kurt Ruh van mening dat mystiek pas echt
tot zichzelf komt in de volkstalige mystieke literatuur. Dit verklaart Ruh's fascinatie
voor de Duitse en, in opvallende mate, voor de Middelnederlandse mystiek. Ruh
had een voorliefde voor de twee uitmuntende auteurs van de Middelnederlandse
8
mystieke letterkunde: Ruusbroec en Hadewijch. Wat Ruusbroec betreft hamerde
hij op de noodzaak diens werk eindelijk binnen de context van de geestelijke
letterkunde van zijn tijd te plaatsen en begrijpen, iets wat hij bij de uitmuntende
inhoudelijke analyses die vooral aan het Ruusbroecgenootschap al werden gemaakt,
nog steeds een desideratum achtte. Ruh geeft Hadewijch vanwege haar bijna
onvergelijkbare literaire kwaliteit - Ruh noemt als parallel alleen Jacopone da Todi
- een ereplaats in de rangen van mystieke auteurs: ‘Dichterin nicht nur nach Talent
und Gelegenheit, sondern nach Kunstverstand und Virtuosität ist Hadewijch [...]
allein. Ihr Korpus von 45 geistlichen Minneliedern ist im ganzen abendländischen
9
Mittelalter ein Unikum.’ Het vierde deel van de Geschichte, dat gewijd is aan de
Nederlandse mystiek van de veertiende tot de zestiende eeuw, is het laatste deel
dat Ruh zelf nog kon voltooien, zij het met veel moeite. Hij werd geplaagd door een
oogaandoening die hem uiteindelijk bijna blind maakte en het kostte vaak veel
moeite om al de secundaire literatuur in Würzburg ter beschikking te krijgen. Toch
bracht hij de eerste grote geschiedenis van de mystiek in de Lage Landen tot stand;
de gebreken die eraan kleven zijn volledig aan de genoemde problemen te wijten.
Onvermeld mag ten slotte niet blijven dat Ruh als hoofdredacteur van 1969 tot
1985 zijn vernieuwende literatuuropvattingen ook in het prestigieuze Zeitschrift für
deutsches Altertum und deutsche Literatur tot gelding wist te brengen. Als persoonlijk
leermeester en langs de weg van zijn geschriften heeft Ruh een hele generatie van
germanisten weten te inspireren, en de resultaten van hun onderzoek en denken
vonden vervolgens hun neerslag in onder meer het Zeitschrift en in het onderwijs
aan vele universiteiten waar Ruh's leerlingen posities hebben verworven.
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Een scherp verstand leidde tot scherpe analyses en... een scherpe pen. In reactie
op de toezending van een conceptartikel schreef Kurt Ruh: ‘Dem habe ich nur
hinzufügen dass Sie zu viele Worte machen. Aber dieses Übel teilen Sie mit fast
allen jungen Leuten, die jetzt schreiben. Die Niederländer sind da freilich an der
10
Spitze.’ Om iemand tot grotere hoogte aan te jagen vond hij onopgesmukte kritiek
noodzakelijk: ‘Ich pflege meine Vorbehalte ungeschminkt zu sagen, aber dann ist
11
die Sache auch abgetan.’ ‘Sie sollten dies auch einem alten Manne nicht übel
12
nehmen.’ Kritiek werd gevolgd door de oprechte bezorgdheid van de ware
leermeester, en de bereidheid een oordeel te nuanceren: ‘[...] ich fürchtete ein wenig,
meine von Ihnen abweichende Einschätzung...hätte Sie unangenehm berührt. Dies
ist indes zu meiner grossen Genugtuung nicht der Fall. Freilich muss ich nun auch
13
einiges, was dem ersten Eindruck entsprang, zurücknehmen.’ De conclusie van
de leerling Walter Haug is dan ook zeer terecht: ‘Das persönlich Erstaunliche an
14
ihm war, dass er zugleich kantig und überaus sensibel sein konnte.’
In de vroege jaren zeventig, toen Jan Deschamps zelf al een kopstuk van de Vlaamse
handschriftenkunde was, bracht hij een bezoek aan Würzburg om de tekst in een
handschrift aldaar van de Middelnederlandse vita van Christina de Wonderbare met
die van de overige twee tekstgetuigen te collationeren. Het tekent de academische
zeden van een vorige generatie dat hij zijn bezoek aan de reeds bewonderde Kurt
Ruh niet aankondigde uit respect en uit vrees hem bij zijn arbeid te storen. Een
student maakte met Deschamps kennis aan diens tafel. Een uur later stond Kurt
Ruh zelf voor hem, die van zijn student over het bezoek van de befaamde
Deschamps had vernomen. Ruh nodigde Deschamps bij hem thuis uit, waar beide
grootheden van de medioneerlandistiek een avond lang spraken over filologie en
15
handschriftenkunde.
Diezelfde Jan Deschamps, die het belang van Kurt Ruh zo juist inschatte, droeg
hem in 1984 met succes voor als buitenlands erelid van de Koninklijke Academie
16
voor Taal- en Letterkunde te Gent. Dit was het vooralsnog laatste eerbewijs dat
Ruh in de Lage Landen ten deel viel.
Kurt Ruh is door zijn leerlingen en vakgenoten viermaal met een feestbundel
gehuldigd, bij zijn vijftigste, zestigste, vijfenzestigste en vijfenzeventigste verjaardag;
hij was vanaf 1979 lid van de Bayerische Akademie der Wissenschaften; hij ontving
eredoctoraten aan de universiteiten van Uppsala en Tübingen, en de
Bruder-Grimm-Preis van de universiteit Marburg.
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Kurt Ruh laat zijn echtgenote Wilma en vijf kinderen achter. Kurt Ruh zal worden
gemist, maar de inspiratie blijft.
KEES SCHEPERS

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

160

Voornaamste geschriften
Der Passionstraktat des Heinrich von St. Gallen. (Diss. Zürich.) Thayngen
1940.
Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskaner-Mystik und
-Scholastik. Bern 1956 (Bibliotheca Germanica 7.)
Kurt Ruh (red.), Altdeutsche und altniederländische Mystik. Darmstadt 1964
(Wege der Forschung 23.)
‘Altniederländische Mystik in deutschsprachiger Überlieferung’, in: A. Ampe
(red.), Dr. L. Reypens album. (Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf
16.) Antwerpen 1964, p. 357-382. (Herdrukt in Kleine Schriften. 1984, dl. 1, p.
94-117.)
Franziskanisches Schrifttum im deutschen Mittelalter. 1965/1985 (Münchener
Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, II, 86.)
Höfische Epik des deutschen Mittelalters. 2 dln. Berlijn 1967 en 1980.
(Grundlagen der Germanistik 7 & 25.)
‘Vorwort’, in Verfasserlexikon I (1978).
‘Geistliches Prosa’, in: W. Erzgräber (red.), Europäisches Spätmittelalter.
(Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 8.) Wiesbaden 1979, p. 565-605.
V. Mertens (red.), Kurt Ruh, Kleine Schriften. 2 dln. Berlijn 1984.
‘Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Texte als methodischer Ansatz zu
einer erweiterten Konzeption von Literaturgeschichte’, in: K. Ruh, H.J. Stahl
(red.), Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger
Forschergruppe zur Methode und Auswertung. Tübingen 1985, p. 262-272.
‘Vorbemerkungen zu einer neuen Geschichte der abendländischen Mystik im
Mittelalter’, in Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse, 1982, Heft 7. München 1982, p. 3-32.
(Herdrukt in Kleine Schriften, 1984, dl. 2, p. 337-363.)
Geschichte der abendländischen Mystik. 4 dln. München 1990-1999.
‘Jan van Ruusbroec. Versuch einer Würdigung von Person und Werk’, in
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 125 (1996), p. 1-50.
(Ook opgenomen in deel 4 van Geschichte der abendländischen Mystik.)

Eindnoten:
1 Ik maakte dankbaar gebruik van eerdere besprekingen van leven en werk van Kurt Ruh:
Walter Haug, ‘Kurt Ruh (1914-2002)’, in Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
132 (2003), p. 144-147.
Dini Hoogenelst & Wybren Scheepsma, ‘Meester van de Middelnederlandse mystiek. Kurt Ruh
(1914-2002)’, in: Wim van Anrooy, Dini Hoogenelst, Geert Warnar (red.), Der vaderen boek:
Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde (Studies voor Frits van Oostrom
ter gelegenheid van diens vijftigste verjaardag.) Amsterdam 2003, p. 235-252, (noten, bibliografie:
p. 286-288, 320-323).
Thom Mertens, ‘Kurt Ruh als onderzoeker van de Middelnederlandse letterkunde’, in Nieuw
Letterkundig Magazijn 12 (1994), p. 4-7.
2 Ruh werd in 1956 buitenlands lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, op
voordracht van Bouwman, De Bruin, Kloeke, Kruyskamp, Lieftinck en Minderaa. In 1984 werd
hij buitenlands erelid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te
Gent.
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3 Ruh schreef dat: ‘ich als Schweizer Bürger kaum Gefahr laufe, politischen Missverständnissen
ausgesetzt zu sein, als auch jene unselige Periode, die politische Aspirationen in
wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Thesen vortrug, anmeldete oder untermauerte,
glücklicherweise der Vergangenheit angehört.’ (Bonaventura deutsch, p. 92.)
4 Hoogenelst & Scheepsma, ‘Meester van de Middelnederlandse mystiek. Kurt Ruh (1914-2002)’,
p. 240.
5 Kurt Ruh, Gundolf Keil et al. (ed.), Die deutsche Literatur des Mittelalters: Verfasserlexikon.
Berlijn-New York 1978-...
6 Verfasserlexikon, voorwoord bij deel 3, 1981.
7 Zie literatuurlijst.
8 Voor Ruusbroec, zie literatuurlijst; voor Hadewijch, zie Geschichte der abendländischen Mystik,
dl. 2, p. 158-232.
9 Geschichte der abendländischen Mystik, dl. 2, p. 164.
10 Brief 7 september 1998.
11 Brief 25 februari 1997.
12 Brief 12 februari 1997.
13 Brief 25 november 1997.
14 Walter Haug, ‘Kurt Ruh (1914-2002)’, in Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur
132 (2003), p. 144-147.
15 Mondelinge mededeling Jan Deschamp 22 december 2003.
16 Er bestaat waarschijnlijk een tekst van Jan Deschamps die bij deze voordracht hoort, maar
helaas is het archief-Deschamps in de KB Brussel momenteel nog te ongeordend om deze nu
terug te vinden.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

161

Gijsbertus Hendricus ter Schegget
Amsterdam 24 juli 1927 - Amsterdam 9 november 2001

De theologie van Gijsbertus Hendricus (Bert) ter Schegget moet van meet af
begrepen worden in het kader van zijn ouderlijk milieu. Zijn vader, de gereformeerde
predikant Jan ter Schegget, behoorde tot die groep predikanten die naar aanleiding
van de zogenoemde ‘kwestie Geelkerken’ in 1926 met de Gereformeerde kerken
zou breken om op te gaan in de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband en in
1946 met de Hervormde Kerk te fuseren. Met het Hersteld Verband was het evenwel
- volgens de met graagte gebezigde woorden van Ter Schegget - als met het
samenkomen van het water van de Mainz in de Rijn: nog lange tijd blijft men dit
water herkennen. Het Hersteld Verband, met voormannen als J.J. Buskes, K.H.
Kroon en E.L. Smelik, paarde een grote nieuwsgierigheid en openheid ten opzichte
van de moderne cultuur en wijsbegeerte aan een gereformeerd fond dat zich echter
- zeker na de introductie van de theologie van Karl Barth in deze kringen - sterk
bijbels-theologisch oriënteerde. Een dergelijke combinatie leverde een
onverschrokkenheid op die zowel op moreel als politiek gebied wars was van elke
vorm van conventie of conservatisme. Zo ontmoette de vijfjarige Bert ter Schegget
reeds in 1932 de befaamde J.J. Buskes op bezoek in de pastorie van
Harkema-Opeinde, om - zoals Ter Schegget het natuurlijk later pas begreep - het
werk van zijn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

162
vader onder de werkloze en berooide arbeiders in de crisistijd te bezien.
In deze sfeer groeide Bert ter Schegget op en werd hij door zijn vader zo grondig
gecatechetiseerd dat hij later met deze kennis moeiteloos het tentamen dogmatiek
bij G.C. van Niftrik haalde. Belangrijker nog was de ontwikkeling van een continue
kritische geest - naar zeggen van Ter Schegget een karaktertrek van de familie, al
ben ik zelf geneigd hier ook theologische lijnen te trekken - die bijvoorbeeld vader
ter Schegget, in de bevrijdingsdagen samen met zijn zoon door de ramen uitkijkend
op de jacht op NSB'ers, deed zeggen: ‘Nu moeten wij voor hen doen, wat wij in de
oorlog voor de joden deden.’
Na het Gereformeerd Gymnasium in Amsterdam bezocht te hebben, studeerde
hij in diezelfde stad van 1947 tot 1953 theologie aan de Gemeentelijke Universiteit.
Van groot belang was zijn assistentschap bij de ethicus prof. dr. E.L. Smelik, die
hem de blijvende fascinatie voor het denken van Friedrich Nietzsche bijbracht en
bovenal het besef dat - willen de vragen die hiermee opgeworpen worden, congeniaal
en niet ontijdig beantwoord worden - daar alleen een grondige bijbels-theologische
oriëntatie tegenover kan staan. Meer buiten de invloedssfeer van de universiteit
werd de ontwikkeling van zijn denken door het opkomende existentialisme bepaald.
Op 5 juni 1955 werd Ter Schegget in Vreeland als predikant bevestigd. Naar eigen
zeggen leerde hij daar preken en het vak van predikant. In 1958 volgde zijn
aanstelling als predikant voor buitengewone werkzaamheden voor de Kerk in haar
geheel op Curaçao. Tot zijn werkzaamheden behoorde ook een aantal preekbeurten
op het vasteland van Venezuela. Het zicht en de geur van de sloppenwijken rondom
Carácas zorgden voor niet minder dan een bekering. Ter Schegget begon in te zien
dat deze verbijsterende ervaring van armoede in combinatie met het moderne
industriële complex en de urbanisatie, veroorzaakt door de olie-exploitatie, op termijn
niet anders dan in termen van een marxistische analyse kon worden begrepen. Op
geen enkele wijze zouden langs wegen van geleidelijkheid deze tegenstellingen
ongedaan kunnen worden gemaakt. Een revolutionair model was van node, waarbij
Ter Schegget evenwel een revolutie in klassiek-marxistische zin zeer vreesde. Het
idee begon bij hem post te vatten dat de gemeente, niet de partij, het voortouw in
deze revolte moest nemen. De gemeente immers leeft vanuit de verwachting van
de stad der toekomst die God haar in Zijn onvoorwaardelijke liefde schenken zal.
Hiermee is ook meteen een fundamenteel onderscheid - dat in latere de-
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batten nogal eens over het hoofd werd gezien - tussen ideologie en theologie
gegeven dat in heel de ontwikkeling van Ter Scheggets denken aanwezig zal blijven:
het is geen ideologie die deze stad binnenhaalt. Deze stad is de mens beloofd en
geschonken in Jezus Christus als partijganger der armen. Slechts door de ontkenning
van een aantal fundamentele bijbelse noties valt deze stad der toekomst te ontroven
van haar aardse, geschiedelijke en vleselijke gestalte. Daarom was met name de
filosofie van Marx niet zozeer als ‘Vorverständnis’ of als interpretatieschema - want
dat leidt altijd tot ideologisering - maar eerder als een met de gemeente congeniale
oproep tot Messiaans existeren in de werkelijkheid voor Ter Schegget van groot
belang. Tegenover de bijna mechanische opvatting van de rechtvaardiging van
geweld binnen de marxistische analyse, bracht Ter Schegget de zachtmoedigheid
en de liefde in, die in de gemeente geleerd worden. Geweld viel daarbij - in de
opvatting van met name de jonge Ter Schegget - niet altijd uit te sluiten, maar was
slechts te accepteren als noodweer en als middel slechts te rechtvaardigen in het
kader van het laatste doel: de komst van het Koninkrijk Gods.
Deze opvatting werd uitgedaagd maar niet wezenlijk gewijzigd in de jaren
(1963-1965) dat Ter Schegget als predikant van de Evangelische Studentengemeinde
werkzaam was in Berlijn. Daar was Ter Schegget getuige van de studentenprotesten
bij het bezoek van de Sjah van Perzië en het politiegeweld dat de staat ertegenover
stelde, geweld dat uiteindelijk tot de dood van de student Benno Ohnesorg zou
leiden. Toen hij samen met een joodse vrouw bescherming zocht onder een afdakje,
zodat de bereden politie hen niet kon slaan, voegde de vrouw hem, wijzend op de
agenten, toe: ‘Die sind so braun wie zuvor.’ Het zou Ter Schegget een blijvende
sympathie opleveren voor het verzet van de generatie die - volwassen geworden
na 1945 - de wereld ooit aan keurigheid en gehoorzaamheid ten onder had zien
gaan en het nooit meer zover zou willen laten komen.
Na Berlijn volgde - na een kort waarnemerschap van de Nederlandse gemeente
in het Italiaanse Varese - een periode als hoofd afdeling cursusen conferentiewerk
van ‘Kerk en Wereld’. In het roemruchte jaar 1968 volgde de aanstelling als
stafdocent filosofie aan de sociale academie ‘De Horst’. In deze periode werd vooral
Ernst Bloch intensief bestudeerd en werd met name vanuit diens perspectief het
boek Kernwoorden bij Marx geschreven. Tegelijkertijd deed hij onderzoek ten
behoeve van de dissertatie die in 1970 zou verschijnen onder de titel: Het beroep
op de stad der toe-
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komst. Praktisch-dogmatische studie van de revolutie. Hoewel in deze studie op
een bewonderenswaardige manier engagement en noodzakelijke distantie
theologisch werden vormgegeven, werd dit subtiele onderscheid in de volksmond
amper teruggevonden. Er ontstond een grote ‘burgerschrik’ voor de ‘marxistische’
Ter Schegget en zo kon het gebeuren dat - hoewel hij sedert het plotselinge
overlijden van G.C. van Niftrik in de jaren zeventig in beeld was voor een professoraat
- Ter Schegget pas in 1982 door de Generale Synode als kerkelijk hoogleraar in de
christelijke ethiek en het apostolaat bij de universiteit van Leiden zou worden
aangesteld. Naar mijn inzicht reeds voorbereid in publicaties als Het lied van de
Mensenzoon: studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2: 6-11 (1975) en De
andere mogelijkheid: bijbelse theologie voor de kritische gemeente (1979), kwam
voor velen de inauguralis Het gebed als hart van de ethiek (1982) als een verrassing.
In deze rede - die achteraf het startpunt was voor een bredere acceptatie van Ter
Schegget in zowel de kerkelijke als de universitaire wereld - liet hij expliciet de
bronnen zien van waaruit zijn engagement tot stand kwam. Inderdaad bleek dit het
gebed te zijn dat opkomt vanuit de gemeente, die zich in haar gebed op de beloften
Gods aangaande haar toekomst en de toekomst van de wereld beroept. In haar
bidden scherpt de gemeente het geweten, dat niet zozeer een ontologische maar
veeleer een eschatologische categorie is: het weten van de toekomst Gods doet dit
geweten ontstaan en geeft de gemeente oorlof zoekend, vragend en handelend het
perk van de geschiedenis te betreden. Tegenover God komt in het gebed ter sprake
hoe de biddende gemeente zich in de wereld bevindt, waarmee Ter Schegget in
het voetspoor van zijn leermeester K.H. Miskotte de klassieke term bevinding uit de
protestantse traditie op meer bijbelse gronden herijkt. Deze bevinding articuleert
dus niet alleen het leven met God maar ook het leven zonder God, of althans het
leven waarin God zich niet kenbaar lijkt te maken, een reden waarom bijvoorbeeld
de psalmen Ter Schegget als onderwerp voor de prediking zeer lief waren.
Het zou evenwel onjuist zijn de ‘jonge’ en de ‘oude’ Ter Schegget al te zeer tegen
elkaar uit te spelen. Er is in de publicaties een verschuiving waar te nemen van
maatschappelijk-politieke oriëntatie naar een meer bijbels-theologische, waardoor
als vanzelf de inspiratiebronnen van Ter Schegget een groter accent kregen, maar
hierbij bleef allereerst de hele titel van de inauguralis van kracht - het gebed is het
hart van wat zich vervolgens als christelijke ethiek manifesteert - en nog belangrijker,
juist in een radicaal bijbels-theologische oriëntatie komt de wereld en haar ge-
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schiedenis vol steunen en zuchten in meest realistische zin ter sprake. Zo worden
bijbelse meditaties als Het innigst engagement; het Onze Vader als zucht afgewisseld
met meer voluit ethische reflecties zoals Vrijheid door gehoorzaamheid. Over de
Tien Woorden voor onze tijd (1995) en wat zijn laatste publicatie zou worden: Een
hart onder de riem. Over de Bergrede (2001).
In het laatste interview dat met hem gehouden is, laat Ter Schegget weten dat
zijn theologie steeds meer op een duimnagel past: ‘Het gaat om dit geleefde leven
waarin je de vragen wakker moet houden en proberen vertrouwen en verzet in stand
te houden en de boel zo iets verder te brengen. Dus op de duimnagel staat: geloof,
1
hoop, liefde, verzet, utopie.’ Hoewel Ter Schegget ongetwijfeld het ooit door Miskotte
gemaakte onderscheid tussen verlangen en verwachting (op grond van het factum
Christus) gekend zal hebben, is hij eerst en vooral te karakteriseren als de theoloog
van het verlangen in de meest concrete aardse en lichamelijke zin. Bij tijd en wijle
bracht dit hem ook in conflict met navolgers van Karl Barth, die niet verder kwamen
dan het almaar herhalen van diens verheven ‘dialectisch-theologische’ gedachten.
Ter Schegget stond aan de kant van de mens met zijn vragen om gerechtigheid en
zijn verlangen naar een leven in liefde. Omwille van deze mens - die hij ten diepste
zelf was - theologiseerde hij. Ter wille van deze mens ook, was Ter Schegget
goeddeels atheïstisch, omdat wie fiducie heeft in de God die deze mens te stade
komt, het geloof opzegt in al wie en al wat zich als god of goddelijk presenteert.
Vanwege de inzet bij dit verlangen bleef het denken van Ter Schegget bij de tijd ondanks de teleurstellingen die hij ondervond, als hoopvolle tekenen in de
geschiedenis toch weer ondergingen in de fataliteit van de menselijke regie. Deze
ervaring heeft echter nooit geleid tot defaitisme of verbittering. Eerder kan men
zeggen dat hij vol levenslust en in deze hoop en dit verlangen, door de dood werd
overvallen.
E.J. DE WIJER
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Voornaamste publicaties
Een uitvoerige, met Pasen 1992 afgesloten bibliografie van de hand van zijn vriend
Rob Crouwel is te vinden in: A. van de Beek, M. den Dulk, G.G. de Kruijf (red.), De
zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht. Feestbundel voor G.H. ter Schegget.
Baarn 1992.

Het beroep op de stad der toekomst. Praktisch-dogmatische studie van de
revolutie. (Diss.) Haarlem 1970.
Het geheim van de mens... Baarn 1972.
Het lied van de Mensenzoon: studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:
6-11. Baarn 1975.
Kernwoorden bij Marx. Baarn 1977.
De andere mogelijkheid: bijbelse theologie voor de kritische gemeente. Baarn
1979.
Theologie en ideologie: een aanzet tot verantwoordelijk theologiseren onder
vervreemdende maatschappelijke verhoudingen. Baarn 1981.
Indachtig: herinneringen en schetsen. Baarn 1981.
Het gebed als hart van de ethiek: rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Leiden 1982.
Het moreel van de gemeente: essays over de ethiek van Paulus, volgens
Romeinen 12 en 13. Baarn 1985.
Volmacht in onmacht: over de roeping van de christelijke gemeente in de
politiek. Baarn 1988.
Het innigst engagement: het Onze Vader als zucht. Baarn 1991.
Recht op gemeente: de betekenis van joodse denkers voor mijn ethiek. Kampen
1992.
Zachtmoedig leven: meditaties over de eerste brief van Petrus. Baarn 1992.
Vrijheid door gehoorzaamheid. Over de Tien Woorden voor onze tijd. Baarn
1995.
De menslievendheid van God. Gedachten over de verzoening. Baarn 1999.
Een hart onder de riem. Over de Bergrede. Baarn 2001.
Bevinding van God en zijn wereld. Preken over enkele psalmteksten.
Amsterdam (eigen beheer), [2002].

Eindnoten:
1 Zo in: Marijke Verduyn, De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en
leven. Zoetermeer 1998, p. 11.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

167

Cornelis Vellekoop
Rotterdam 10 november 1940 - Utrecht 25 mei 2002

Door studenten werd hij wel eens ‘de zingende professor’ genoemd. Daar was hij
trots op, vertelde hij mij. Niet zozeer omdat zijn zangkwaliteiten nu zo bijzonder
waren, maar meer omdat hij met dat zingen een conventie doorbrak. Het is immers
vrij ongebruikelijk dat een hoogleraar tijdens een promotieplechtigheid zijn oppositie
verduidelijkt met een vocaal fragment. Meer dan eens deed hij dat. En telkens zorgde
dat voor een verrassingseffect voor zijn gehoor. Maar voor hem was het meer dan
dat. Aan dat klinkende moment hechtte hij grote waarde. Want middeleeuwse
muziekgeschiedenis bestond in zijn ogen niet alleen bij de gratie van het bestuderen
van oude handschriften of het doorspitten van stoffige archieven, maar de
geschiedenis moest tot leven komen en als 't kon tot klinken worden gebracht. Hij
vond dat van middeleeuwse muziek een vonk moest overslaan. Je moet erdoor
geraakt worden. In dit licht is het thema van zijn oratie Musica movet affectus dan
ook zeer begrijpelijk. Hij heeft dat standpunt als ‘universitair hoofddocent
middeleeuwse muziekgeschiedenis’ en als ‘hoogleraar muziekgeschiedenis vóór
1600’ vele jaren uitgedragen. Tot 25 mei 2002. Die fatale dag waarop hij op
eenenzestigjarige leeftijd op zijn motor werd aangereden en als gevolg daarvan om
het leven kwam. Geheel onverwacht kwam daarmee een tragisch einde aan het le-
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ven van één van Nederlands meest vooraanstaande musicologen.
Kees Vellekoop groeide op in Rotterdam waar muziek hem van huis uit als het
ware met de paplepel was ingegeven. Thuis werd veel gemusiceerd. Zijn moeder
speelde viool. Zijn vader, Gerrit Vellekoop, was de oprichter en directeur van de
Vereniging voor Huismuziek. Die vereniging had tot doel om amateur-musici en
instrumentbouwers met elkaar in contact te brengen om zo kennis en vaardigheid
op het gebied van het actieve musiceren uit te wisselen. De vereniging voorziet jaren na het overlijden van zijn vader - nog steeds in een behoefte.
In de voetsporen van zijn vader koos Kees Vellekoop ervoor om zich na het
eindexamen aan het Gymnasium Erasmianum toe te leggen op de professionele
muziekbeoefening. Zijn studie muziek begon hij in 1960. Aan vankelijk koos hij voor
de combinatie van theorie en praktijk. Hij studeerde violoncello aan het Utrechts
Conservatorium en begon gelijktijdig de studie muziekwetenschap aan de toenmalige
Rijksuniversiteit te Utrecht. Na het eindexamen aan het conservatorium, in 1965,
ging hij een jaar naar Zwitserland. Aan de gerenommeerde Schola Cantorum
Basiliensis specialiseerde hij zich in de muziekhistorische uitvoeringspraktijk van
de oude muziek en het viola da gambaspel. De keuze voor die specialisatie in Bazel
was niet toevallig. De Schola Cantorum Basiliensis stond bekend als het meest
prestigieuze studiecentrum ter wereld waar men oude muziek niet alleen bestudeerde
vanuit een genoteerde overlevering, maar waar men die muziek ook probeerde te
reconstrueren aan de hand van haar oorspronkelijke context. Dit betekent dat
bijvoorbeeld de aard en bouwwijze van de muziekinstrumenten waarop oude muziek
ten gehore werd gebracht bij het onderzoek werden betrokken. Daarnaast speurde
men in oude bronnen naar aanwijzingen over hoe bepaalde composities werden
uitgevoerd, en vooral ook in welke setting en bij welke gebeurtenis deze tot klinken
werden gebracht. Het leverde Kees niet alleen nieuwe inzichten op, maar
belangrijker, het veranderde ook zijn visie op oude muziek. En niet alleen die van
hem. Ook een festival, zoals het Utrechtse Festival Oude Muziek, waaraan hij diverse
keren zijn medewerking heeft verleend, dankt een belangrijk deel van haar succes
rechtstreeks aan de ‘muziekhistorische uitvoeringspraktijk’. Was dit in de jaren zestig
nog een ‘novum’, tegenwoordig is het op z'n minst een voorwaarde voor een
verantwoorde vertolking.
Na zijn terugkomst uit Bazel was Kees Vellekoop in de jaren 1966-1971 verbonden
aan de Stichting Verenigde Muzieklycea te Hilversum, waar hij parttime werkzaam
was als docent voor muziekgeschiedenis, uitvoerings-
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praktijk, viola da gamba en violoncello-methodiek. Na het behalen van het
doctoraalexamen in de muziekwetenschap volgde in 1969 tevens een
deeltijdaanstelling als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor
Muziekwetenschap der Rijksuniversiteit te Utrecht. In die tijd ontstond zijn voorliefde
voor de muziek van de Middeleeuwen.
Die voorliefde werd niet in de laatste plaats gestimuleerd door de eigenzinnige,
maar inspirerende wijze waarop de toenmalige hoogleraar Helene
Wagenaar-Nolthenius (†) - representant van de laatste generatie ‘universeel
musicologen’ - aan het vakgebied muziekgeschiedenis van de Middeleeuwen en in
het bijzonder aan de bestudering van het gregoriaans invulling gaf. Vellekoop vroeg
haar of zij als zijn promotor wilde optreden. Ondanks beider gemeenschappelijke
interesse voor de middeleeuwse kunst en cultuur verliep de begeleiding van
Vellekoops proefschrift door Wagenaar-Nolthenius niet bepaald in goede harmonie.
Steeds duidelijker tekende zich een discrepantie af in onderzoeksmethodiek, waarbij
de interdisciplinaire aanpak die Vellekoop voorstond het uiteindelijk zou winnen van
de traditionele repertoirestudie die zo kenmerkend is voor de naoorlogse
muziekwetenschap. De onenigheid liep zo hoog op, vertelde hij mij eens, dat het
weinig had gescheeld of zijn proefschrift was definitief afgekeurd omdat er
onvoldoende ruggespraak was geweest over een hoofdstuk over getalsymboliek.
Het was uiteindelijk de Utrechtse historicus prof. dr. F.W.N. Hugenholtz (†) die beide
partijen wist te verzoenen. Toen Wagenaar-Nolthenius zich in 1976 bovendien niet
meer kon verenigen met de steeds voortschrijdende democratisering binnen het
universitaire bestel (studenten kregen inspraak), werd Vellekoop al vrij snel de
drijvende kracht achter het Utrechtse onderwijs en onderzoek op het terrein van
middeleeuwse muziek.
Zijn diepgaande studie naar de sequens Dies ire dies illa leidde in 1979 tot een
cum laude doctoraat. Het boek ademt reeds de geest van wat hij decennialang als
doelstelling zou blijven hanteren binnen het onderzoeksveld van de middeleeuwse
muziek: een voortdurend streven naar vernieuwend en hoogstaand onderzoek in
een brede interdisciplinaire samenhang. Die aspecten van vernieuwing en perspectief
beperkten zich niet alleen tot wetenschappelijke publicaties maar werden ook
weerspiegeld in zijn colleges. Zijn werkgroepen waren ronduit veelzijdig. De thema's
hadden betrekking op uiteenlopende aspecten van middeleeuwse cultuur, zoals
muziekinstrumenten, de overlevering van eenstemmig en polyfoon repertoire, notatie
van middeleeuwse muziek, muziektheorie, uitvoeringspraktijk en
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bronnenanalyse. Voorzover ik mij kan herinneren is er nooit een werkgroep geweest
met eenzelfde thema. Het was Vellekoops insteek om van zijn onderwijs ook zelf
telkens iets nieuws te leren.
In zijn colleges wist hij niet alleen zijn veelzijdige kennis, maar vooral ook zijn
liefde voor de middeleeuwse muziek op studenten over te brengen en deze voor
de Oudheid en Middeleeuwen te enthousiasmeren. Dat begon al tijdens de
hoorcolleges in het eerste jaar. In het college over muziek in de prehistorie, waarin
hij de ontdekking van natuurtonen behandelde, werden deze gedemonstreerd door
voor de collegezaal rond te zwaaien met een oude stofzuigerslang. Hoe harder hij
zwaaide, des te hoger de toon. Zo verduidelijkte hij voor de eerstejaars op een
eenvoudige maar onvergetelijke wijze hoe de mens in de vroegste tijden tot de
ontdekking van muzikale tonen gekomen kon zijn - uiteraard zonder hulp van een
stofzuigerslang.
Zijn grootste zorg bij de eerstejaarsstudenten was de kennis van Latijn.
Aankomende studenten ontbeerden in toenemende mate de kennis van deze
klassieke taal. Dit baarde hem zorgen over het wetenschappelijke niveau dat
uiteindelijk gehaald kon worden. Het probleem bleef door de jaren heen bestaan.
Uiteindelijk heeft hij ermee leren leven.
Zelf heb ik Kees Vellekoop in september 1977 voor het eerst ontmoet. Aanvankelijk
als docent voor middeleeuwse muziek, later na mijn afstuderen als begeleider van
verschillende onderzoeksaanstellingen en nog weer later als promotor en collega.
In al die hoedanigheden was hij steeds een inspirerende factor. Hij wist altijd waar
je mee bezig was en droeg ongevraagd materiaal aan in de vorm van
bronverwijzingen, afbeeldingen en literatuur. Soms stuurde hij zelfs materiaal vanuit
het buitenland op naar je huisadres. Veel heb ik met hem gesproken in de tijd dat
ik werkte aan mijn proefschrift. Hij was een sterk voorstander van een
interdisciplinaire aanpak. ‘Musicologen moeten over de grenzen van hun discipline
heen durven kijken’, luidde zijn standpunt. Hij kon zich dan ook beslist niet vinden
in de monodisciplinaire opzet van veel musicologische studies uit de jaren zeventig
en tachtig. In zijn optiek was die methode achterhaald en beperkten deze publicaties
uiteindelijk de vooruitgang van het vakgebied door middeleeuwse muziek uit haar
verband te rukken en in een twintigste-eeuws musicologisch kader te plaatsen.
Als geen ander was Kees Vellekoop zich bewust van de kansen en mogelijkheden
die interdisciplinaire samenwerking het onderzoeksterrein van
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de Middeleeuwen te bieden had. Veel aspecten uit de middeleeuwse cultuur zijn
immers in hoge mate grens- en disciplineoverschrijdend. Dit geldt zeker voor wat
betreft archeologische, iconografische, codicologische aspecten en de overlevering
van gegevens over middeleeuwse muziek in de literatuur. Rond het midden van de
jaren zeventig ontstond binnen de wetenschap steeds meer het besef dat door
samen te werken met specialisten uit verschillende disciplines een beter resultaat
kon worden behaald. In deze jaren ontstonden grote wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, zoals de International Study Group of Musical
Iconography (Innsbruck), International Study Group on Music Archaeology
(Hannover) en Répertoire international d'iconographie musicale (New York). Toch
ging Vellekoops interesse niet in eerste instantie uit naar participatie in die
internationale netwerken. Het was vooral de samenwerking binnen Nederland en
in het bijzonder het Utrechtse die zijn aandacht had.
Vanaf het begin was hij nauw betrokken bij de implementatie en opbouw van de
Utrechtse mediëvistiek. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig vervult de
Utrechtse mediëvistiek zelfs een voortrekkersrol binnen Nederland. Een groep van
enthousiaste en initiatiefrijke wetenschappers, onder wie de Utrechtse hoogleraren
W.P. Gerritsen (Nederlandse taal en letterkunde) en F.W.N. Hugenholtz
(geschiedenis), slaagden erin om een eenheid te smeden tussen de medewerkers
op het terrein van de Middeleeuwen van de verschillende studierichtingen binnen
de Faculteit der Letteren van de Utrechtse universiteit. Geen eenvoudige taak in
een tijd waarin studierichtingen nog als autonome vestingwerken worden verdedigd.
Er komt een speciale collegereeks ‘mediëvistiek’ tot stand, die in het teken staat
van een jaarlijks wisselend middeleeuws thema. Deelnemers uit de verschillende
disciplines verlenen er hun medewerking aan. En van de zijde van de studenten
groeit de belangstelling. In die beginjaren wordt na afloop van de colleges de
discussie veelal informeel voortgezet in het Utrechtse café Het Jansdam. Kees
Vellekoop is daarbij altijd van de partij en draagt aan de discussies een wezenlijk
steentje bij. Maar ook aan de structurering van de mediëvistiek levert hij een
essentiële bijdrage. Samen met zijn collega-mediëvist dr. R.E.V. Stuip (Franse taalen letterkunde) staat hij achttien edities lang aan het redactionele roer van de
Utrechtse Bijdragen tot de Mediëvistiek - een reeks publicaties die de verslaglegging
is van de colleges mediëvistiek. Een seriewerk dat het Utrechtse denken over de
Middeleeuwen in hoge mate nationale bekendheid heeft gegeven.
Overziet men Vellekoops vele publicaties, dan ligt het accent aanvanke-
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lijk vooral op de uitvoeringspraktijk van de middeleeuwse muziek. Aan het onderzoek
hiernaar gaf hij zowel als wetenschapper, maar vooral ook als bestuurder een
belangrijke impuls. Jarenlang vervulde hij het directeurschap van de Stichting voor
Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk. Ofschoon het ledental bescheiden was,
vormde de stichting een belangrijke organisatie waar musicologen, musici en
instrumentbouwers tijdens uitvoeringspraktijkgerichte initiatieven, zoals workshops
en symposia, met elkaar in contact kwamen en gegevens uitwisselden. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw leidde dat tot nieuwe initiatieven. Vellekoop realiseerde
zich dat het materiaal over de uitvoeringspraktijk van middeleeuwse muziek zeer
verspreid is en zich voor een belangrijk deel buiten het directe gezichtsveld van de
musicologie bevindt. Veel informatie is verborgen in geschreven bronnen, zoals
middeleeuwse romans en dichtkunst. Daarnaast zijn er de afbeeldingen op gebouwen
en in allerhande manuscripten die iets laten zien over muziek. Om het materiaal in
kaart te brengen startte hij een omvangrijke inventarisatie van afbeeldingen van
muziekinstrumenten en legde die vast in een dia-archief. Min of meer parallel daaraan
werd een inventarisatie gemaakt van vermeldingen van muziekinstrumenten en
passages over muzikale uitvoeringspraktijk in de West-Europese literatuur van de
Middeleeuwen. Dit karwei zou jaren in beslag nemen en gedurende meerdere jaren
werden er student-assistenten voor ingezet. Het resultaat was een goed geordend
tekstarchief dat duizenden citaten bevat: uniek tekstmateriaal op grond waarvan
kwantitatief onderzoek mogelijk is. Bijvoorbeeld voor het bestuderen van de rol die
muziekinstrumenten innemen aan de middeleeuwse hoven. Of voor zijn
vernieuwende artikel over ‘Die Orgel von Winchester’, dat een symbool blijkt te zijn
in plaats van een echt bestaand orgel. Zelf heb ik er dankbaar gebruik van mogen
maken bij mijn dissertatieonderzoek naar de harp in de Middeleeuwen.
Hoewel de muziekhistorische uitvoeringspraktijk altijd zijn interesse zou blijven
houden, is in de jaren negentig toch een duidelijke accentverschuiving zichtbaar
ten gunste van het onderzoek naar liturgisch repertoire, in het bijzonder naar dat
van de Utrechtse kerken in de Middeleeuwen. Het was voor hem een ‘waar geschenk’
dat het Netherlands Institute for Advanced Study hem in het voorjaar van 1992 in
de gelegenheid stelde om vijf maanden lang in alle rust te kunnen werken aan het
Ordinarium van St. Marie, het vaste gebeden- en gezangenboek van deze voormalige
Utrechtse collegiale kerk. De publicatie van het Liber Ordinarius Sancte Marie
Traiectensis in 1996, waaraan naast Kees Vellekoop ook Gisela Ger-
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ritsen-Geywitz (codicologische beschrijving) en Bouke Jan van der Veen (index en
incipits) hebben bijgedragen, is een concreet en degelijke resultaat van zijn liturgische
belangstelling.
Zijn benoeming in 1993 tot hoogleraar met de leeropdracht ‘Muziekgeschiedenis
vóór 1600’, betekende een belangrijke impuls voor het muziekwetenschappelijk
onderzoek op het terrein van de muziekgeschiedenis van zowel de Middeleeuwen
als de Renaissance. Zijn hoogleraarschap voorzag, na het terugtreden van zijn
voorganger prof. dr. W.I.M. Elders om gezondheidsredenen, in een grote behoefte.
In slechts enkele jaren tijd dienden zich liefst zestien promovendi aan. Vele uren
besteedde hij aan corrigeren, discussiëren en redigeren van proefschriften. ‘Een
tekst wordt er meestal beter door wanneer je zo nu en dan wat wegstreept’, zei hij
eens tegen mij. ‘De kracht zit hem niet in breedvoerigheid maar in doeltreffendheid.’
Hij had gelijk. Uiteindelijk heeft Kees Vellekoop twaalf van de zestien promovendi
op enthousiaste en uiterst deskundige wijze naar de doctorstitel weten te leiden.
Hun namen staan gegrift in een karaf die hij als herinnering aan zijn promovendi
had laten maken en waarvan - althans zo luidde telkens de opdracht voor de jongste
doctor - de inhoud ad fundum moest worden geleegd. Dit schiep een band.
In het licht hiervan is het moeilijk voor te stellen hoe Kees Vellekoop buiten zijn
omvangrijke wetenschappelijke taken nog tijd en energie heeft kunnen vinden voor
zware bestuurlijke functies, met daarnaast ook nog een gezinsleven.
In zijn loopbaan was hij verschillende jaren voorzitter van de vakgroep
muziekwetenschap. Van 1998 tot medio 2001 was hij directeur van het Instituut
Kunstgeschiedenis en Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht. Een lastige
managementtaak in een tijd waarin de Utrechtse letterenfaculteit voor de zoveelste
keer geconfronteerd werd met opgelegde bezuinigingen die directe gevolgen hadden
voor de personele bezetting van de beide studierichtingen binnen het instituut.
Hoewel wrijvingen in een dergelijk klimaat onvermijdelijk zijn, wist hij vier jaar lang
het instituut op koers te houden door vooral in harmonie met collega's naar
oplossingen te zoeken. In bestuurlijk opzicht was hij duidelijk een ‘bruggenbouwer’.
Toch verzuchtte hij meermaals: ‘Gelukkig maar dat ik zo'n sterk gestel heb.’
Deze aanzienlijke managementtaak combineerde hij met een gedeeld
directeurschap voor de Akademie voor Muziek. Dit initiatief van hemzelf, zijn collega
prof. dr. Paul Op de Coul en de directeur van het Koninklijk
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Conservatorium in Den Haag, Frans de Ruiter, had tot doel dat talentvolle
muziekstudenten zowel de studie muziekwetenschap als die van het conservatorium
binnen de gestelde studietijd konden voltooien met een officieel erkende status.
Ook zijn lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen vergde tijd. Daarnaast verrichtte hij omvangrijke werkzaamheden
voor de redactie van het Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse
Muziekgeschiedenis, waarvan hij sinds 1988 lid was. Op een bescheiden wijze,
maar altijd met de juiste timing en visie, heeft hij sinds 1997 ook het
vice-voorzitterschap van de vereniging op zich genomen.
Na de geboorte van zijn kleinzoon, een aantal maanden voor zijn overlijden, gaf
hij te kennen taken te willen afstoten om meer tijd te hebben voor zijn gezin en zijn
kleinzoon. Een wens die niet meer in vervulling zou gaan.
Als hoogstaand wetenschapper, inspirator, veelzijdig publicist en dynamisch
initiatiefnemer heeft Kees Vellekoop een onuitwisbaar stempel gedrukt op de
ontwikkeling van de Nederlandse muziekwetenschap en medievistiek. Gedurende
drieëndertig jaar heeft hij generaties studenten opgeleid. Hoewel tot op heden geen
van zijn twaalf promovendi tot hoogleraar is benoemd, durf ik gerust te stellen dat
door zijn impulsen het Nederlandse musicologische denken met betrekking tot de
Middeleeuwen én de Oudheid een internationaal aanzien heeft verworven. Zijn
invloed klinkt door - tot ver over de muziekwetenschappelijke grenzen.
MARTIN VAN SCHAIK
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Voornaamste geschriften
Het Antwerps liedboek: 87 melodieën op teksten uit ‘Een schoon
Liedekens-boeck’ van 1544, uitgegeven door K. Vellekoop en H.
Wagenaar-Nolthenius met medewerking van W.P. Gerritsen en A.C.
Hemmes-Hoogstadt. I. Liederen. II. Commentaar. Amsterdam 1972.
Kees Vellekoop (ed.), Sigmund Gottlieb Staden, Das geistliche Waldgedicht
oder Freudenspiel genant Seelewig: gesangweis auf Italiänische Art gesetztet
(Nürnberg 1644). Tekst Georg Philipp Harsdörfer. Utrecht 1975.
Bachboek, samengesteld door docenten en studenten van het Instituut voor
Muziekwetenschap te Utrecht onder redactie van Ingrid Smit Duyzentkunst en
Kees Vellekoop. Utrecht 1975.
Bronnen voor de versieringspraktijk van 1500-1800. Utrecht: Stichting voor
Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk. (STIMU-bronnenlijst: uitgave van de
Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk B.)
Dies ire dies illa: Studien zur Frühgeschichte einer Sequenz. Dissertatie.
(Utrechtse bijdragen tot de muziekwetenschap 10.) Bilthoven 1978.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Andere structuren, andere heiligen: het
veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen. (Utrechtse bijdragen
tot de mediëvistiek 2.) Utrecht 1983.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Hoofse cultuur: studies over een aspect
van de middeleeuwse cultuur. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 1.)
Utrecht 1983.
Kees Vellekoop (red.), Tempo in de achttiende eeuw. (STIMU-publikaties L6.)
Utrecht 1984.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Middeleeuwers over vrouwen. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 3 en 4.) Utrecht 1985.
Kees Vellekoop (red.), Tempo in de negentiende eeuw. (STIMU-publikaties L7.)
Utrecht 1985.
‘Die Orgel von Winchester: Wirklichkeit oder Symbol?’, in Basler Jahrbuch für
historische Musikpraxis VIII (1985), p. 183-196.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Visioenen. (Utrechtse bijdragen tot de
mediëvistiek 6.) Utrecht 1986.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Gewone mensen in de middeleeuwen:
bundel studies aangeboden aan F.W.N. Hugenholtz ter gelegenheid van zijn
afscheid. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 7.) Utrecht 1987.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Culturen in contact: botsing en integratie
in de Middeleeuwen. (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 8.) Utrecht 1988.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Licht en donker in de middeleeuwen.
(Utrechtse

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

176
bijdragen tot de mediëvistiek 9.) Utrecht 1989.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Utrecht tussen kerk en staat. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 10.) Hilversum 1991.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Tuinen in de middeleeuwen. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 11.) Hilversum 1992.
W.P. Gerritsen and C. Vellekoop (eds.), Talks on text: papers read at the closing
session of the NIAS theme group Orality and Literacy on May 27th, 1992.
Wassenaar 1992.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Oraliteit en schriftcultuur. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 12.) Hilversum 1993.
Heleen Sancisi-Weerdenburg en Kees Vellekoop (red.), met medewerking van
Ingrid Kiewik, Gerechten met een verhaal: 28 recepten met hun culturele,
historische en literaire context. Utrecht 1994.
Musica movet affectus. Oratie. Utrecht 1994.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Scholing in de middeleeuwen. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 13.) Hilversum 1995.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), De middeleeuwen in de negentiende eeuw.
(Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek 14.) Hilversum 1996.
Kees Vellekoop (ed.), Liber Ordinarius Sancte Marie Traiectensis: the ordinal
of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). With a
codicological description by Gisela Gerritsen-Geywitz and an index of incipits
by Bouke Jan van der Veen. (Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst
in de Nederlanden 6.) Utrecht 1996.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Koningen in kronieken. (Utrechtse bijdragen
tot de mediëvistiek 16.) Hilversum 1998.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.) Emoties in de Middeleeuwen. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 15.) Hilversum 1998.
Met een kaars naar de kerk. Openingscollege Universiteit Utrecht. Utrecht
1999.
Lyrische lente: liederen en gedichten uit het middeleeuwse Europa, gekozen
en toegelicht door W.P. Gerritsen; vertaald door Willem Wilmink; met
transcripties van de melodieen door C. Vellekoop. Amsterdam 2000.
R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), Omgang met het verleden. (Utrechtse
bijdragen tot de mediëvistiek 18.) Hilversum 2001.

Eindnoten:
1 Voor de samenstelling van dit levensbericht is gebruik gemaakt van de volgende necrologieën:
Martin van Schaik, ‘In memoriam Kees Vellekoop (1940-2002)’, in Tijdschrift van de Koninklijke
Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis LII-2 (2002), p. 115-116; Sjoerd Ydema [et
al.], ‘In herinnering Kees Vellekoop’, speciale editie van het Hucblad - spreekorgaan van Hucbald,
de studievereniging voor Muziekwetenschap in Utrecht (2002), 28 p.; Marcel Zijlstra, ‘In
memoriam: Kees Vellekoop’, in Tijdschrift voor gregoriaans 27 (2002), p. 78-79.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2003
Advies van de Commissie voor schone letteren
Van de opvallend talrijke en in kwalitatief opzicht sterke poëtische debuten uit de
jaren 2001 en 2002 draagt de Commissie ter bekroning met de prestigieuze Van
der Hoogt-prijs voor: de Vlaamse dichter Geert Buelens, op grond van zijn bundel
Het is, in 2002 bij Meulenhoff verschenen.
De poëzie van Buelens behoort duidelijk niet tot de romantische (neoromantische)
of expressionistische dichtkunst, met haar voorkeuren voor gevoelsuitstortingen en
openhartige bekentenissen: de bundel bevat autonome poëzie. Dat blijkt eigenlijk
al uit de titel: daarin kan de persoonsvorm niet komen van het koppelwerkwoord
‘zijn’, maar moet zij afkomstig zijn van het zelfstandig verbum met de betekenis
‘bestaan’. De gedichten verwijzen niet naar een beleefde of opgeroepen
werkelijkheid, maar naar zichzelf. ‘A poem should not mean, but be’, zou het credo
van Buelens kunnen zijn. Vergelijk de opening van ‘Op de rand’:
Het is
alweer
het is
wat
een stil leven
de vergroeiing van wat
schors en wat van
merg een geleider
maakt

Opmerkelijk in dit fragment is de dubbelzinnigheid van ‘wat’: het kan meer dan één
woordsoort zijn en het kan zowel horen bij de eerste strofoide als wel bij de junctuur
‘een stil leven’. Bij dit in het metafysische verankerde spel met woorden, om de
bekende term van Paul van Ostaijen te gebruiken, over wiens invloed op de Vlaamse
literatuur Buelens in 2001 een belangrijke studie schreef, hoort ook een voorkeur
voor zelfstandige naamwoorden als begin, eind, midden, punt etcetera. Het zijn
woorden die
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een poëticale betekenis kunnen hebben en bij Buelens ook inderdaad blijken te
hebben. Het slot van het gedicht ‘Urbaan 2002’ kan als voorbeeld dienen.
Neem de gelegenheid
te baat
de klus te klaren
Maak ze eindelijk
af

Er schuilt in dit soort poëzie altijd een dubbel gevaar: dat van steriliteit en
onbegrijpelijkheid. Al is de poëzie van Buelens allesbehalve eenvoudig, onbegrijpelijk
is zij niet: de dichter stelt zijn lezers niet voor onoplosbare raadsels. Steriel kan men
de gedichten ook zeker niet noemen. De concentratie op het talige, die zich uit in
het opeenhopen van dubbelzinnigheden, het morrelen aan de wetten van de syntaxis
en het ontwijken van de snoerende kaders van de gebruikelijke typografie heeft ook
een inhoudelijke tegenpool: de strijd om het vinden van het juiste bouwsel wordt
vergeleken, impliciet of expliciet, met de strijd van de lyrische ik in het dagelijks
bestaan tegen de listen en lagen van de Fortuin. Daarmee komt er ook heel wat
straatrumoer naar binnen in deze geconstrueerde poëzie.
Het duidelijkst wordt dit zichtbaar in het lange gedicht ‘Verdien’, waarin het maken
van poëzie onder meer wordt vergeleken met het beklimmen van een ladder:
Soms
is het een gevecht
tegen de slaap
en het alles al
beleefde
dan zet men vaak
een ladder
tegen de muur
en wordt er
naar hartelust
geklommen
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Het Lot wordt geassocieerd met de sprong omlaag, een metaforische dood, die
vooral duidt op een gedwongen afzien van het streven naar ‘hoger honing’.
Zoals men op grond van het bovenstaande kan verwachten, is Buelens' bundel
knap opgebouwd. De vijfdelige (tragische) structuur bestaat uit een proloog, drie
blokken van respectievelijk zeven, zes, zeven, acht gedichten en een opvallende
epiloog, ‘Orakel’ getiteld, een tribuut aan Apollo, zou men denken.
Het is vanwege deze ambachtelijke en inhoudelijke kwaliteiten dat de Commissie
voor schone letteren het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
adviseert de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2003 toe te kennen aan Geert
Buelens op grond van zijn bundel Het is.
Hugo Brems
Kester Freriks
Rudi van der Paardt (voorzitter)
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie voor schone letteren besloten de Lucy B. en C.W.
van der Hoogt-prijs 2003 toe te kennen aan Geert Buelens.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2003
Dankwoord door Geert Buelens
Geachte juryleden,
Geachte leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
Beste vrienden,
Vorige zomer bevond ik me in Delphi, Griekenland. Het was een broeierige
zaterdagochtend. Busladingen kortademige Duitsers en praatgrage Italianen kropen
traag maar gestaag de berg op, waarop zich de resten van het klassieke heiligdom
ter ere van Apollo bevinden. Het cliché vereist dat ik nu zeg dat dit alles zich voltrok
in de schaduw van de Parnassusberg. De zon stond die dag echter zo hoog dat er
van schaduw geen sprake kon zijn. Moeizaam hesen wij ons omhoog. De resterende
standbeelden, zuilenhompen en de theaterruïne op deze antieke site scoorden door
veeltalige gidsen aangemoedigde bewonderende oh's & ah's. Wat ík als het ultieme
doel van mijn reis beschouwde, werd door de medetoeristen echter straal genegeerd.
De doordeweekse hoop stenen waarin volgens de legende de Pythia zich schuilhield,
werd behalve door mijn Rough Guide door niemand opgemerkt. Tot cynische
ontsteltenis van mijn reisgenote wou ik toch graag gefotografeerd worden bij de
schamele resten van het orakel van Delphi. Het is een banale, welhaast anonieme
foto geworden. Onopvallende man in weinig gracieuze korte broek en bestofte
sandalen leunt met de onderrug tegen een paar rechthoekig gehouwen rotsblokken.
Het is erg aanlokkelijk om aan dit tafereel een symbolische of zelfs symptomatische
betekenis toe te kennen: waar men in de klassieke oudheid een uitzonderlijk belang
hechtte aan het volstrekt raadselachtige gestamel dat de Pythia als boodschapster
van de dichterlijke god Apollo voortbracht, laaft de hedendaagse mens zich aan wat
zichtbaar, tastbaar en (dus) digitaal fotografeerbaar is. In dat opzicht is het zeer
gepast dat op de ouderwets-niet-geretoucheerde foto de holte achter mijn kuiten
volstrekt zwart is. Daar waar de legendarische voedster der dichtkunst zich bevond,
blijft nu een blinde vlek achter.
Die blinde vlek is de bron van alle modieuze cultuurpessimisme. Ze is ook de
bron van de met dat pessimisme gepaard gaande wanhoop: hoe graag ook wij het
orakel zouden willen raadplegen, wij weten dat haar antwoord niet veel meer kan
zijn dan de echo van onze eigen cirkelredenering. En zo lijkt alweer een andere
cirkel rond. Want is dat geen gepaste
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omschrijving van het probleem van de dichtkunst vandaag? De poëzie - de echo
van zijn eigen cirkelredenering. Gevangen in publieksvriendelijke dan wel -vijandige
cenakels en groeperingen, zo op zichzelf gericht dat het wel eens wil gebeuren dat
ze druk staat te gesticuleren, terwijl ze al lang is afgevlagd wegens buitenspel.
Het zou in hoge mate onverstandig, ongepast en aanmatigend zijn om het oordeel
van de jury van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs in vraag te stellen. Dat
oordeel is zonder enige twijfel tot stand gekomen na rijp en wijs beraad en dus
gegrond.
Toch wil ik hier graag een enkele kanttekening maken bij één woord uit het
jury-advies. Niet om daarmee deze jury tegen de haren in te strijken, maar om een
kwestie aan te snijden die ik van groot belang acht voor de hedendaagse poëzie
en poëziebeschouwing. Het betreft de karakterisering van bepaalde, ook mijn
gedichten als ‘autonoom’. In kringen van sommige dichters en critici - kringen waartoe
ik zelf overigens ook word gerekend - blijft dat na bijna honderd jaar moderne &
postmoderne poëzie een strijdpunt: het gedicht verwijst naar zichzelf en niet naar
een beleefde of opgeroepen werkelijkheid. Het is een tegelijk vreemd en begrijpelijk
verlangen. Begrijpelijk, omdat er niets hogers bestaat dan jezelf, je kunst
onafhankelijk, soeverein, autonoom te weten. Vreemd echter, tegelijk, omdat er niet
zoiets bestaat als volstrekte onafhankelijkheid en autonomie. Wie politiek het
tegendeel tracht te bewijzen, vervalt in tirannie. Wie sociaal dit doel nastreeft, valt
van de wereld. En wie het in het gedicht tracht te doen, lijkt te vergeten dat de taal
van de dichter de taal is van ons allemaal. Natuurlijk, de dichter gebruikt die taal op
een bijzondere, zelfs oneigenlijke manier: anders dan bij de bakker is wat hij of zij
in het gedicht communiceert net datgene wat niet met zoveel woorden gezegd kan
worden. In een gedicht wordt dus niet om een zevengranenbrood gevraagd, maar
om de voedende kracht die de zon voortbrengt wanneer ze op zondagochtend de
broodsnijmachine beschijnt terwijl het bakkersmeisje met eurocenten in de weer is
en de tel kwijtraakt nadat een weinig uitgeslapen klant voor dat zevengranenbrood
betaalde. Maar noch dat brood, die zon, de machine, de eurocenten of het meisje
staan los van de wereld. Allen worden ze gegenereerd door honger, door verlangen.
Het is een verlangen naar begrip en nabijheid. Dat dit begrip en die nabijheid in de
realiteit nooit echt volledig bereikt worden, weet iedereen. Net zoals het woord niet
samenvalt met datgene waarnaar het verwijst, zo ook valt het verlangen nooit samen
met het verlangde. Maar net in dat niet-samenvallen zit het onlos-
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makelijke verband tussen de dingen. Ze bestaan slechts in relatie tot elkaar. Ze
hangen allemaal van elkaar af. Wij hangen allemaal van elkaar af. Het ene bestaat
bij gratie van het andere. En net daarom is een gedicht niet autonoom, kan het dat
ook niet zijn. De plek achter mijn kuiten op de foto mag dan zwart zijn, ze ís er wel.
De wereld, ook die in het gedicht, is niet vacuümverpakt. Het ‘straatrumoer’ dat de
jury tot mijn genoegen in mijn gedichten opmerkte, mag rustig beschouwd worden
als een poging om elke neiging tot vacuümverpakking met een knal te doen
ontploffen. En ik zou er niet tegen zijn wanneer tegelijkertijd ook weer een van de
vele cirkelredeneringen zou ontsporen waarin we gevangen zitten.
Ik dank de leden van de jury en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor
de erkenning en het getoonde vertrouwen, ik dank mijn uitgeefster Annette en
redacteur Marc omdat ook zij in mij geloofden en ik dank mijn ouders en alle vrienden
die hier aanwezig zijn van ganser harte.
En ik wil u allen bedanken met een gedicht dat misschien - naar het woord van
Van Ostaijen - onvoldoende kelder heeft gehad om hier al openbaar gemaakt te
worden, maar dat ik toch wil voorlezen omdat het zegt wat ik in proza niet gezegd
krijg.

Vrij lopend vuur (bij Ornette Coleman & Fela Kuti) [voor David]
Schoonheid is een raar ding
het is een klipding en een
ringding is het als gegoten
en als een klaploper in galop
is het als een moegetergde zwaan
Kopieerdrift, nieuwigheidsverlangen
de elegantie van een passerstel
de wensvorm genaamd berging - alles weg
Hier opent zich een kraan
een raar ding
schoonheid die zich schuilhoudt
op een straf paar plaatsen
oorgesuis, voelgekramp
ooglidvernauwingsgareel
en nooit eens een normaal woord
een klassiekgevormde zin
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een adempauze die aan insijpeling doet
Wat hebben wij te maken met uw leven
wat hebben wij te maken
vol te storten
met ons gemoed
Het is een vorm die komt
als een roep
Het is wat komt
als een groep
serieuze eenzaten
die almaar gaat en gaat
Toewijdingsverbond
Trouwzweerdersmacht
Zeg het me, spreek als een tang
zoek met de kracht
van een lintworm
op elk continent
vrij als de loop die vuurt
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Kruyskamp-prijs 2003
Advies van de Commissie van voordracht
De Commissie van voordracht, bestaande uit dr. E.K. Grootes, mw. Ch. Keijsper,
mw. L. Koenen, dr. A.M.F.J. Moerdijk, en dr. P.G.J. van Sterkenburg, heeft het
genoegen het Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik van
Marc De Coster, uitgegeven in Het Taalfonds van uitgeverij L.J. Veen, voor te dragen
ter bekroning met de Kruyskamp-prijs 2003. Voor deze prijs kwamen in aanmerking
werken op het gebied van de Nederlandse lexicografie, de Nederlandse lexicologie
of een editie en annotatie van oude Nederlandse teksten, verschenen in de jaren
1997-2002.
In het wetenschappelijk debat over de identiteit en inhoud van eentalige
woordenboeken is een vitale plaats ingeruimd voor de aard van de te beschrijven
woordenschat. Met kracht van argumenten wordt bepleit dat in verklarende
woordenboeken van een standaardtaal bij voorrang de algemene woordenschat
beschreven wordt. De geselecteerde woorden behoren dan niet tot een specifiek
domein van wetenschap, tot een vaktaal, groepstaal, dialect, of tot een bepaald
stijlregister. En ook veel emotiewoorden worden verwezen naar de periferie van de
woordenschat. Aan al die woorden die buiten de algemene woordenschat vallen,
wordt in speciale woordenboeken aandacht besteed.
Het te bekronen boek behoort tot die categorie van speciale woordenboeken. De
Commissie heeft allereerst veel waardering voor lexicografen als Marc De Coster,
die laten zien hoe de beoefening van de lexicografie ook buiten het verband van
een wetenschappelijk instituut op een zeer verantwoorde wijze kan geschieden.
Dat De Coster daarbij zijn aandacht richt op dat deel van de woordenschat dat in
de woordenboeken van de standaardtaal niet of nauwelijks aan bod komt, is pure
winst voor de Nederlandse taalgemeenschap.
Om tot deze voordracht te komen woog voor de Commissie zwaar dat het materiaal
dat aan het Woordenboek van eufemismen ten grondslag ligt, zeer origineel is en
blijk geeft van een grote belezenheid. Daarnaast getuigt de opbouw van zijn lemma's
ervan dat Marc De Coster oog heeft voor de lexicografische noodzaak van een
strenge systematiek. Met vaardige pen geeft hij de betekenis van het eufemisme,
vervolgens voegt hij daar meestal een korte historische uiteenzetting aan toe en hij
lardeert dat alles met fraaie citaten die in hun oorspronkelijke bron gecontroleerd
kunnen
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worden. Die opzet maakt zijn boek voor een breed publiek leesbaar. Het is een
toonbeeld onder de zogenaamde leeswoordenboeken, woordenboeken die je niet
opslaat tot bevordering van de eigen taalbeheersing, maar om tot lering en niet
zelden ook vermaak kennis te nemen van bijzondere delen van onze woordenschat
en bijzondere vormen van taalgebruik. In het geval van eufemismen leren die ons
bovendien zeer veel over onze sociale opvattingen en gedragingen, waarvan zij de
weerspiegeling vormen. Dat daarbij concepten als angst, crisis, zwangerschap,
dronkenschap, dood, lichaamsfuncties, seks, excrementen of ziektes een
vooraanstaande rol spelen, zal geen verbazing wekken.
De kunst van het talige bagatelliseren, verzwijgen en camoufleren is door Marc
De Coster op een wetenschappelijk verantwoorde wijze, met distantie, maar
desondanks toch levendig beschreven en in kaart gebracht. Zijn uitvoerige en heldere
inleiding op het woordenboekgedeelte getuigt niet alleen van de eigen beheersing
van de materie, maar verschaft ook de lezer een goed zicht daarop. Een extra
waarde krijgt het werk, doordat de auteur aan het alfabetische woordenboek
uitvoerige systematische registers toevoegde, geordend naar tijdperk, gebruikers,
stijltypen en betekenisvelden, waarin hij de behandelde woorden in een thematische
ordening, naar de concepten die ze ‘verhullen’, aanbiedt.
Marc De Coster heeft op deskundige wijze ook de beroepslexicografen een enorme
dienst bewezen door in allerlei krochten en spelonken naar ‘mildspraak’ te zoeken
en de resultaten van die zoektocht in al hun charme voor ons uit te stallen.
Het ter bekroning voorgedragen boek is vooral een bron van inspiratie en tevens
een stimulerend model voor zowel de professionele beoefenaar van de lexicografie
als voor de liefhebbers die stiefmoederlijk behandelde deelgebieden van onze
woordenschat in kaart willen brengen en beschrijven.
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Kruyskamp-prijs 2003
toe te kennen aan Marc De Coster.
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Kruyskamp-prijs 2003
Dankwoord door Marc de Coster
Dames en heren, leden van de jury,
Het is voor mij een groot voorrecht hier vanmiddag aanwezig te mogen zijn. Deze
prijs, die voor mij op geen beter moment kon komen, beschouw ik als een enorme
stimulans. Wat mij vooral verheugt is het feit dat de jury het aspect ‘leeswoordenboek’
duidelijk heeft erkend. In mijn werk probeer ik steeds de juiste balans te vinden
tussen informeren en entertainen. Dat laatste hoeft niet noodzakelijk een vies woord
te zijn. Een goed lexicograaf mag best oog hebben voor de anekdote, het amusante,
het leerrijke. Taal hoeft niet altijd saai te zijn. Een woordenboek moet meer zijn dan
een droge opsomming van woorden. Een goed woordenboek moet zelfs een open
venster zijn op onszelf. Het moet weerspiegelen hoe mensen in een bepaald tijdperk
leven en omgaan met elkaar.
In die zin vormden eufemismen voor mij een dankbaar onderwerp. Ik ben altijd
al gefascineerd geweest door wat ik noem de poëzie van de straat, de zeg maar
duistere kant van de taal. Het boeit mij buitenmate hoe mensen in bepaalde
omstandigheden de waarheid zo vertalen dat ze leugen wordt. De reden waarom
ik aan dit boek begonnen ben, is het doodsimpele gegeven dat iedereen in het
dagelijks leven wel eens wordt geconfronteerd met eufemismen. Wij zijn immers
niet altijd vrij om te zeggen wat we denken. Taboes schrijven vaak voor waarover
we mogen praten en welke woorden we daarbij mogen gebruiken. Eufemismen
hebben alles te maken met het verbergen van onze angsten, het dulden van taboes,
het afschermen van verborgen verlangens, het beklimmen van de sociale ladder
en het zoeken naar verontschuldigingen voor ons gedrag. In feite tonen zij de zwakte
van de mens. De veelheid aan raakvlakken maakt dat eufemismen een ware
goudmijn zijn voor een lexicograaf.
Ik ben blij dat de jury uit mijn bescheiden repertoire uitgerekend dit boek gekozen
heeft. Het is namelijk het boek dat mij het meest nauw aan het hart ligt. Ik heb er
met bijzonder veel plezier aan gewerkt en hoop dat dit plezier uit iedere pagina mag
blijken. Het zou echter nooit verschenen zijn indien ik niet de steun had gehad van
een aantal mensen die ik hier vanavond nog eens wil bedanken: Ewoud Sanders,
Nicoline van der Sijs, Jaap Engelsman en niet het minst mijn echtgenote.
Graag wil ik besluiten met een citaat van de Britse taalkundige Godfrey
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Howard. Sta mij toe dat ik zijn woorden hier vertaal:
‘Zonder woordenboeken zouden we verloren zijn. Zij registreren de enorme
wildernis van woorden waarin wij tijdens ons leven rondzwerven. Maar woorden in
een woordenboek hebben veel weg van museumstukken waaraan een bordje hangt
‘Niet aanraken’. Enkel wanneer we ze gebruiken komen woorden tot leven.’
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003
Advies van de Commissie van voordracht
Een jong, aankomend ingenieur in de tropische landbouwkunde die zich specialiseert
in de waterbouw voor irrigatiestelsels paart aan het begin van de jaren tachtig van
de twintigste eeuw als kind van zijn tijd idealisme aan praktische zin en is aangeraakt
door het neomarxistische gedachtegoed. Allemaal schouders eronder, weg met de
uitwassen van het kapitalisme. Een van zijn Wageningse docenten houdt midden
in de woeste stroom van de nieuwe tijd, belichaamd door linksige studenten, de
rechts-liberale rug recht. Hij doceert dat irrigatie tot tirannie leidt. ‘Dat is een inzicht
van Marx,’ zegt hij. ‘Hoe kolossaler de waterwerken die een staatsmacht ter hand
neemt, des te despotischer haar heersers.’
Die uitspraak van zijn antropologiedocent blijft Frank Westerman bij. Hij leest er
meer over en maakt kennis met de verhalen van Andrej Platonov, een Russische
irrigatie-ingenieur die in de jaren dertig zijn beroepservaringen in zijn literaire werk
verwerkte. Die lectuur vormt een basis voor een persoonlijke fascinatie, die
Westerman - inmiddels correspondent in Moskou - aanzet tot een nader onderzoek
naar de verhoudingen tussen Sovjet-schrijvers en hun weergave van de werkelijkheid.
Het resultaat is een boek dat leest als een wetenschappelijke en journalistieke
detective. We volgen de journalist-schrijver-ingenieur onder andere op zijn zoektocht
naar de verschillende verschijningsvormen van de baai van Kara Bogaz, waar de
Sovjet-Unie haar futuristische zoutchemie gestalte zou geven. Op sommige kaarten
bestaat Kara Bogaz helemaal niet, op andere is de baai een stippellijn. De industriële
ontwikkeling in dat gebied werd beschreven (en gefilmd) door Konstantin Paustovski,
maar is de vermaarde schrijver er werkelijk geweest? Westermans zoektocht in
ruimte en tijd levert niet alleen een beeld op van de verbijsterende werkelijkheid van
de communistische planeconomie en de rol die schrijvers daarin was toegedacht,
maar ook van de naweeën ervan in de postcommunistische uiteengevallen
Sovjet-Unie. Voor alles gaat het over de mensen, die niet de geschiedenis zijn
ingegaan als helden van het vrije woord, maar als halve meelopers, schipperaars,
overlevers in een absurde en deprimerende werkelijkheid.
Ingenieurs van de ziel getuigt van vasthoudendheid en inzicht. De keuze van het
onderwerp is origineel. Frank Westerman rafelt een complex ge-
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geven zo uiteen dat er geen versimpeling optreedt maar dat aan de complexiteit
recht wordt gedaan en dat de absurditeit voelbaar wordt gemaakt. Zijn stijl is
aangenaam informatief en soepel zonder ironisch te zijn, op de juiste momenten
verlicht een welgekozen metafoor het pad. Zijn persoonlijke inzet en nieuwsgierigheid
zijn de motor die de lezer door het relaas stuwt. De Commissie van voordracht van
de Dr. Wijnaendts Francken-prijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
is daarom unaniem van oordeel dat Ingenieurs van de ziel van Frank Westerman
de bekroning verdient.
Jaap van Heerden
Wam de Moor
Nelleke Noordervliet, voorzitter
Willem Otterspeer
Philippe Vermoortel
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 2003 toe te kennen aan Frank Westerman.
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003
Dankwoord door Frank Westerman
Dames en heren,
Ik kan u verzekeren dat ik ontzettend blij ben met de toekenning van de Dr.
Wijnaendts Francken-prijs voor Ingenieurs van de ziel. Extra leuk vind ik het dat
mijn boek is bekroond in de categorie ‘essays en literaire kritiek’.
Ik was mij bij het schrijven van Ingenieurs van de ziel niet bewust dat ik essayistiek
of literatuurkritiek aan het beoefenen was. Maar bij nader inzien vind ik deze
genreaanduidingen helemaal niet vergezocht.
Ingenieurs van de ziel gaat over de poging van de Sovjet-Unie om de literatuur
‘op een radicaal nieuwe leest te schoeien’. Met in het brandpunt: de werken van
Russische schrijvers die hun talent in dienst hebben gesteld van Stalin.
Ik heb mij afgevraagd wat voor opwindends er schuil kan gaan achter boeken
met titels als ‘Hoe het staal gehard werd’, ‘Voorwaarts, tijd!’ ‘De waterkrachtcentrale’
of ‘Lente op de Leninkolchoze’.
Daarbij kwam ik er al gauw achter dat ik de echte dramatiek, het ruwe materiaal
waaruit toch de meeste romans en verhalen zijn opgebouwd, niet moest zoeken in
de bibliotheek van het socialistisch realisme. Die dramatiek (zeg maar gerust tragiek)
was er wel, maar zij was door de censuur uit de boeken gefilterd en gewrongen en
had zich in verstikkende hoeveelheden opgehoopt in de levens van de
Sovjet-schrijvers.
Gebroken schrijverslevens, tijdens een van de meest bizarre experimenten uit
de menselijke geschiedenis - daarover heb ik geschreven. Je kunt Ingenieurs van
de ziel inderdaad ook lezen als een betoog - of een analyse - over het optreden van
een handvol Sovjet-schrijvers in het spektakelstuk dat Stalin onder de titel
‘socialistisch realisme’ wist te ensceneren. En ja, daarbij heb ik ook essayistiek en
literatuurkritiek bedreven.
Inmiddels werk ik aan een nieuw boek, en tot welk genre of welke categorie dat
gaat behoren - daar ben ik nog niet uit. Het is ook niet iets waar ik me druk om maak,
maar ik wil u graag schetsen wat de lastigheid zal zijn voor wie het in een bestaand
genre wil onderbrengen.
Ik heb nog geen titel, en weet ook nog niet precies hoe dat nieuwe boek eruit gaat
zien. Maar ik heb al wel een hoofdpersoon: een naamloze, onbekende, morsdode
man uit het begin van de negentiende eeuw, van wie de
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meest elementaire gegevens zoals de geboorte- en sterfdatum niet meer te
achterhalen zijn.
Precies tien jaar geleden heeft er een lijkschouwing plaatsgevonden op de
stoffelijke resten van mijn hoofdpersoon. Het verslag daarvan heb verwerkt in de
volgende passage uit mijn boek-in-wording:
Is het mogelijk de doodsoorzaak te achterhalen van iemand die in 1830 is gestorven?
Een team van negen lijkschouwers waagt in juni 1993 een poging. Op tafel ligt het
wonderbaarlijk goed geconserveerde lichaam van een onbekende man.
De medici - forensisch antropologen, radiologen, toxicologen - gaan omzichtig te
werk; ze beginnen met een uitwendige inspectie. Elke vierkante centimeter wordt
bevoeld en beklopt en onder een vergrootglas bekeken. In de linkerzij van heup tot
oksel zit een langgerekt litteken - als de rits van een duikerspak. Het blijkt een
snijwond, ondiep en gehecht met een rijgsteek. Verder is het lichaam vrij van
schrammen, kneuzingen of andere kwetsuren.
‘Tekenen van uitwendig geweld die duiden op een traumatische dood hebben wij
niet waargenomen’, rapporteren de lijkschouwers. Analyse van het gebit leert dat
de man 27 jaar is geworden - met een foutenmarge van plus of min drie. Hij was
klein van stuk: bij leven moet hij 1 meter 35 (hooguit 1 meter 40) hebben gemeten.
Zijn tenen staan wijd uiteen; wat een aanwijzing kan zijn dat hij grote afstanden
blootsvoets placht af te leggen.
De huid blijkt gelooid als kalfsleer. In de poriën worden resten arseen aangetroffen,
die het pigment hebben aangetast - met als gevolg: verbleking van de oorspronkelijke
huidskleur. Om dat proces tegen te gaan zijn er laagjes schoensmeer op de huid
aangebracht.
In de avond van 28 juni 1993 wordt het lichaam onder het röntgenapparaat
geschoven. De foto's, eenmaal uitgestald op de lichtbak, tonen aan dat de
wervelkolom is vervangen door twee ijzeren staven. Zoals een betonsculptuur
stevigheid ontleent aan zijn wapening, zo wordt deze man van binnenuit gestut door
een dubbele metaaldraad van hiel tot kruin.
Ter hoogte van het sleutelbeen laat de radioscopie een houten dwarsbalk zien,
bij wijze van schouderpartij, waaraan de authentieke armbotten (humerus, radius,
ulna) zijn opgehangen. Spierweefsel, organen en vetlagen zijn verwijderd; het
lichaam is gevuld met stro.
De lijkschouwers prijzen het werk van de preparateur; want al is de man
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ontdaan van zijn ruggengraat, de proporties van zijn lichaam vertonen ‘een perfecte
harmonie’.
Mijn protagonist is de zogenoemde ‘Opgezette Neger van Banyoles’. Ook wel
aangeduid als ‘El Negro’, of, ‘El Negrito’ - want zo groot was hij nou ook weer niet.
Er zijn uitsluitend feiten bekend uit zijn ‘leven-na-de-dood’. Zeker is dat hij, in
opgezette vorm, voorzien van speer en raffiatooi, op de volgende plaatsen is
tentoongesteld: Parijs, 1831; Barcelona, 1888; Banyoles (een stadje in de Spaanse
Pyreneeën) vanaf 1916 tot aan het einde van de eeuw. In de herfst van 2000 is hij
overgebracht naar Botswana, alwaar hij - als een soort ‘verloren zoon van Afrika’ op 5 oktober 2000 een staatsbegrafenis heeft gekregen.
Door hem nu tot hoofdpersoon van mijn vertelling te kiezen, breng ik mijn
toekomstige genreduiders, vrees ik, in een lastig parket. Kun je de biografie schrijven
van een dode? Is een vertelling over een geprepareerd lijk dat 170 jaar door Europa
heeft gezworven een necrologie?
Pure geschiedschrijving wordt het in geen geval. Daar is het mij namelijk niet om
te doen; in mijn vertelling zal ‘El Negro’ de lezer tot gids zijn. In zijn donkere, met
schoensmeer bewerkte huid, wil ik de heersende opvattingen laten weerspiegelen
van 1831, van 1888, van 1916 en die van 2000 tot nu - als een reeks ijkpunten in
de ontwikkeling van het Europese denken over ras- en cultuurverschillen. En
daarmee hoop ik dan iets te kunnen betogen...
Tegelijk daagt mijn protagonist mij als verteller uit tot zelfreflectie. Het zou dus
goed kunnen dat het boek dat ik wil schrijven een autobiografisch karakter krijgt dat moet nog blijken.
Maar los van deze overwegingen ben ik van mening dat de genre-indeling bij
uitstek iets is om aan derden over te laten. Aan literatuurwetenschappers
bijvoorbeeld...
Geachte leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, geachte
Commissie van voordracht, ik dank u voor de erkenning en voor de stimulans die
ik van de toekenning van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003 voel uitgaan.
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Frans Kellendonk-prijs 2003
Advies van de Commissie van voordracht
Er waart immense onrust door het werk van Henk van Woerden. De hoofdpersonen
en de meeste bijfiguren in zijn vier tot dusver verschenen boeken, Moenie kyk nie,
Een mond vol glas, Tikoes en Notities van een luchtfietser (Uitgeverij Podium,
Amsterdam), zijn voortdurend onderweg, van de ene plek naar de andere, van het
ene huis naar het andere, van het ene land en het ene continent naar het andere,
niet als een tijdelijke onderbreking van hun gewone leven, ter afwisseling van een
overigens geregeld bestaan, maar als zijnswijze, noodgedwongen. Domicilie kiezen
doen ze om de haverklap, maar niet om in te keren. Stil leven bestaat alleen in de
herinnering.
Aan de basis ervan ligt de oertrek, de grote tocht over de zeeën naar het nieuwe
vaderland, Zuid-Afrika. Wat bedoeld was als een beweging om tot rust te komen,
leidde tot meer onrust, tot onthechting en vervreemding. Het achtergelaten land
begon zich te roeren, zette zich in het nieuwe voort, manifesteerde zich als een
Groningse voorkamer in een Zuid-Afrikaans huis. De verwarring nestelde zich in de
geest, werd een existentieel onderdeel van voelen en denken, vertaalde zich in
woeling, ongemak, het besef misplaatst te zijn, waar ook ter wereld.
Het leven, onberekenbaar als het in zijn toeval is, droeg het zijne aan de toch al
vreemde omstandigheden bij: ziekte, misvormdheid, ongeluk, dood.
Om onverklaarbare redenen leidt zoiets bij de creatieve mens niet tot destructie
of fatale berusting, maar tot scheppingsdrang, bij Henk van Woerden zelfs op
tweeërlei artistiek gebied: de schilderkunst en de literatuur.
Het leidde in zijn geval tot een grote gevoeligheid voor het persoonlijke lot, tot
een drang op kunstzinnige wijze te willen doorgronden wat er achter de dingen
schuilgaat, tot een grote ontvankelijkheid voor indrukken. Zijn vermogen om het
ongewone te zien, het afwijkende, moet wel te maken hebben gehad met die vroege
verplaatsing, die oertrek, die scheur in zijn leven, die al het vertrouwde wegnam en
er het vreemde voor in de plaats bracht.
Het heeft zijn oog gescherpt voor wat een plek tekent, een tijd kenmerkt. Wie
bijvoorbeeld de turbulente ontwikkelingen in Zuid-Afrika van
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de laatste vijftig jaar wil leren kennen, niet alleen op het grote politieke en sociale
niveau, maar vooral ook op het kleine menselijke, vindt in Henk van Woerden een
nauwgezette en sluwe observator, die achter het kleine voorval, in het detail, grote
ontwikkelingen waarneembaar en voelbaar weet te maken, terloops bijna. Of wie,
paradoxaler, iets van het Nederland van de jaren vijftig en zestig wil weten, vindt in
de Zuid-Afrikaanse romans van Van Woerden veel van zijn gading.
Terloops is zijn stijl. Op bijna laconieke toon vertelt hij over de lotgevallen van zijn
hoofdpersonen. Hoe zwaar hun leven ook mag zijn, Henk van Woerden maakt het
met zijn schrijfwijze net draaglijk licht. Tonnen ballast hangen er met zware kabels
aan, maar de hijskraan van zijn taal laat ze luchtig in de ruimte zweven - tot ze met
een klap weer bodem raken en zwaarte krijgen, diep in de lezer.
De listige vermenging van persoonlijk lotgeval en maatschappelijke ontwikkeling,
het scherpe observatievermogen, de suggestieve stijl - het zijn enkele van de redenen
waarom de Commissie van voordracht Henk van Woerden met de Frans
Kellendonk-prijs wil onderscheiden.
Jacqueline Bel
Wil Hansen
Paul Hoftijzer
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Frans Kellendonk-prijs
2003 toe te kennen aan Henk van Woerden.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op 24 mei 2003 te Leiden
Orde der werkzaamheden
Opening door de voorzitter, mw. dr. M.E.H.N. Mout.
1. Mededelingen.
2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het jaar 2002-2003.
3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het jaar 2002-2003.
4. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het jaar 2002.
5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar 2002.
6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2002.
7. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 2002. 2. Begroting 2004. 3. Verslag van de kascommissie 2002.
4. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2004.
8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het jaar
2002-2003.
9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het jaar 2002-2003.
10. Verslag van de Werkgroep zeventiende eeuw over het jaar 2002.
11. Verslag van de Werkgroep achttiende eeuw over het jaar 2002-2003.
12. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar 2002.
13. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde over het jaar 2002.
14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde over het jaar 2002-2003.
15. Verslag van de Werkgroep Biografie over het jaar 2002.
16. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging over het
jaar 2002-2003.
17. Mededeling over de toekenning van de Frans Kellendonk-prijs 2003.
18. Mededeling over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs
2003.
19. Mededeling over de toekenning van de Kruyskamp-prijs 2003.
20. Mededeling over de toekenning van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003.
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21. Bekendmaking van de uitslag der verkiezing van nieuwe bestuurs- en
commissieleden.
22. Verkiezing van de voorzitter uit de leden van het bestuur.
23. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
24. Herziening van de Wet.
25. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
Lunch in restaurant Fabers, Kloksteeg 13, Leiden.
Programma van het openbare middaggedeelte van de vergadering:
26. Kris Humbeeck spreekt over Louis Paul Boon.
27. Willem Otterspeer spreekt over Willem Frederik Hermans.
28. Annette Portegies spreekt over Maurice Gilliams.
29. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2003, toegekend aan
Geert Buelens, op grond van zijn bundel Het is.
30. Uitreiking van de Kruyskamp-prijs 2003, toegekend aan Marc De Coster voor
zijn Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik.
31. Uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003, toegekend aan Frank
Westerman voor zijn boek Ingenieurs van de ziel.
Sluiting
Receptie in het Academiegebouw.

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering wordt op zaterdag 24 mei 2003 gehouden in de raadszaal van
het Academiegebouw te Leiden. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van
de vereniging, mevrouw dr. M.E.H.N. Mout. Aangewezen als notulist is de secretaris
van de vereniging, de heer dr. L.L. van Maris. De voorzitter opent de vergadering
en constateert: op de vergadering zijn 36 leden aanwezig, zodat op deze vergadering
het besluit tot wijziging van de Wet (statutenwijziging) kan worden genomen, mits
met een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen; voorts dat
aan de formaliteiten voor de oproeping van deze vergadering (artikel 38 van de
statuten) is voldaan.
Vervolgens houdt de voorzitter een rede, die elders in dit Jaarboek staat afgedrukt.
Daarna herdenkt zij de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar zijn
ontvallen: dr. J. van den Berg, mw. dr. H.A.L. Bijvanck-Quarles van Ufford, Boudewijn
Büch, dr. V.A. February, dr. G.W. Huy-
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gens, C.O. Jellema, dr. E. de Jong, dr. J. de Lange, dr. H.J. Leloux, Th.H. Lunsingh
Scheurleer, Maarten Mourik, mw. dr. W. Nienaber-Luitingh, dr. A.J. Onstenk, dr.
C.P.C.M. Oomen, H. de Ru, dr. Kurt Ruh, Kees Simhoffer, dr. A.L. Sötemann, J.W.
Steenbeek, mw. dr. E.E. van Tricht-Keesing, Adriaan van der Veen, K.F. van der
Veen, dr. C. Vellekoop, mr. D. Vis, mr. Eddy L.J. van Vliet, dr. M. de Vroede. Het
afgelopen jaar heeft ons pas het bericht bereikt dat mr. S.P. Berger in 2000 is
overleden.
Vervolgens deelt de voorzitter mee dat de penningmeester, Willem Huberts, op
10 april 2003 zijn penningmeesterschap en bestuurslidmaatschap heeft neergelegd
(1). Het verslag van de staat der Maatschappij wordt na een enkele correctie
goedgekeurd (2). De verslagen van de Noordelijke Afdeling (3), van de Zuidelijke
Afdeling (4) en van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika (5) worden voor kennisgeving
aangenomen. Het verslag van de bibliothecaris (6) wordt na enkele wijzigingen
vastgesteld. De bibliothecaris deelt mede dat er commotie is ontstaan over de
mogelijkheid dat het College van Bestuur van de Leidse Universiteit delen van de
universitaire collectie zal verkopen. Vervolgens maakt de bibliothecaris melding van
een mutatie in de Leidse Universiteitsbibliotheek. De heer R. Breugelmans heeft
zijn functie als conservator Westerse gedrukte werken neergelegd. Zijn opvolger
ad interim is dr. G.A.C. van der Lem. Het verslag van de kascommissie, dit jaar
bestaande uit de heren F.A. van de Roer en Th.A.P. Bijvoet, wordt voorgelezen. De
vergadering dechargeert het bestuur van rekening en verantwoording over het
boekjaar 2002. 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). Op voorstel van dr. E.K. Grootes zal het bestuur
de commissies en werkgroepen verzoeken hun jaarverslagen voortaan te doen
ondertekenen.
De Frans Kellendonk-prijs 2003 is toegekend aan Henk van Woerden voor zijn
tot dusver verschenen boeken Moenie kyk nie, Een mond vol glas,
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Tikoes en Notities van een luchtfietser. De voorzitter deelt mee dat het bestuur
besloten heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2003 toe te kennen aan Geert
Buelens op grond van zijn bundel Het is. De Kruyskamp-prijs 2003 is toegekend
aan Marc De Coster voor zijn Woordenboek van eufemismen en politiek correct
taalgebruik. De Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2003 is toegekend aan Frank
Westerman voor zijn boek Ingenieurs van de ziel. Geen van de prijstoekenningen
geeft de vergadering aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Uit de vóór de vergadering ingeleverde stembiljetten blijkt dat de vergadering mr.
F.W. Kist tot nieuw bestuurslid heeft gekozen. De heer J.J.M. van Gent is gekozen
tot lid van de Commissie voor de bibliotheek, mevrouw dr. Ena Jansen tot lid van
de Commissie voor Zuid-Afrika. Op voorstel van het bestuur wordt vervolgens mr.
F.W. Kist tot voorzitter gekozen, en wel bij acclamatie. De commissie voor
stemopneming bestond dit jaar uit dr. L.L. van Maris en dr. J. Trapman. Er zijn 366
geldige stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest
worden vastgesteld op 74. Na de telling bleek dat er 76 kandidaten waren die 74 of
meer stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun namen
zijn: dr. J.J.M. Baartmans, C.P. de Back, mw. dr. A.I. Bierman, dr. F.R.E. Blom, dr.
H. Boels, Marga de Bolster, dr. M.P. Bossenbroek, mw. dr. A.M. den Braber, S. van
den Bremt, F.M. Brouwer, mw. J.Th. M. Buschman, Paul van Capelleveen, D.U.G.
Cartens, Chantal van Dam, dr. Joop Dirksen, mw. mr. G. Donker, dr. Maarten
Doorman, Marjolein Drenth von Februar, Marijke Emeis, mw. dr. A. Faems, J. van
Gelderen, mw. S.L. Gobardhan-Rambocus, Maria Goos, dr. M. Goud, dr. Koen
Goudriaan, mw. dr. Annegret Haase, dr. Jacob Harskamp, mw. dr. Ulrike
Hascher-Burger, Hub. Hubben, dr. M.B.E. Hummelink, dr. John F. Irons, dr. L.A.M.
Jansen, dr. D. Kinable, dr. mr. J. Kist, mw. Eveline Koolhaas-Grosfeld, dr. E. Kwakkel,
mw. dr. E. Langbroek, mw. dr. I.M. Leemans, mw. Vilan van de Loo, dr. Gilbert van
de Louw, mw. dr. J.M.A. Meurs, dr. Annet Mooij, dr. T. Naaijkens, Ramsey Nasr,
dr. T.A.H. de Nijs, mw. dr. S.I. Oppenhuis de Jong, mw. Hagar Peeters, dr. M. van
der Poel, dr. H.A. Poeze, Gerard Rasch, Brigitte Raskin, mw. A. Roeleveld, dr. A.G.
de Roever, Thomas Roosenboom, dr. Noortje de Roy van Zuydewijn, dr. M.P.J.
Sanders, mw. N.I. Schadee, Ed Schilders, dr. Bernadette Smelik, dr. W.H.M.
Smulders, Mai Spijkers, Lou Spronck, Mustafa Stitou, S. Sybrandy, mw. dr. E.P.
Tibbe, dr. T.L. Vaessens, dr. Hans Vandevoorde, dr. H.L.J. Vanstiphout, dr. E. van
Veen, dr. J.H. Verhage, dr. A.S.Q. Vis-
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ser, mw. dr. S. van Voorst, dr. K.P.S.S. Vossen, Ben Walenkamp, Karst Woudstra,
Joost Zwagerman.
Vervolgens gaat de voorzitter over tot punt 24 van de agenda, de herziening van
de Wet. Allereerst dankt zij in het bijzonder mw. dr. E. Groenenboom-Draai, dr. J.
Gerritsen en dr. A. Maljaars voor hun schriftelijk ingediende opmerkingen.
Over een aantal artikelen wordt gediscussieerd:
Art. 1 en 3. Aan het bestuur is voorgesteld de term ‘schone letteren’ in deze
artikelen vooraf te laten gaan door ‘Nederlandse’. De heer Francken vindt de
toevoeging niet fraai, de heer Grootes vindt ‘schone’ een ouderwetse benaming.
Uiteindelijk wordt besloten de artikelen ongewijzigd te laten.
Art. 30. De heer Grootes stelt voor om voor de penningmeester de verplichting
op te nemen om bij geldhandelingen die een nader te noemen bedrag te boven
gaan, te overleggen met de Commissie van advies voor de financiën. Het bestuur
wordt gemachtigd over de redactie van deze toevoeging met de notaris te overleggen.
Art. 31. De heer Van Gent merkt op dat het inschrijven van boeken van de
Maatschappij in het journaal heel wel elektronisch kan geschieden.
Art. 66. Opgemerkt wordt dat de in het ontwerp genoemde datum dient te worden
aangepast. De Wet treedt immers pas in werking door het ondertekenen van de
notariële akte.
Huishoudelijk reglement. De heer van der Klaauw vraagt zich af of de datum onder
het H.R. ook dient te worden aangepast. Omdat er van de wijzigingen van de Bijlagen
en het Huishoudelijk Reglement geen notariele akte behoeft te worden opgemaakt,
kan hier de datum van de jaarvergadering blijven staan.
Huishoudelijk reglement van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde. De
heer Grootes vraagt zich af of de formulering ‘gastheer’ in artikel 1 niet
betervervangen kanworden door ‘gastheer/gastvrouw’. Een beslissing hieromtrent
dient echter aan de Commissie te worden overgelaten.
Reglementen voor de prijzen. De heer Welsink vraagt of er mogelijk verwarring
bestaat ten aanzien van de schrijfwijze van de voornaam Henriette dan wel Henriëtte
in de H. Roland Holst- en de H. de Beaufort-prijs. De secretaris antwoordt dat hij
een mogelijke verwarring kan wegnemen. Er kan geen misverstand bestaan over
de naam Henriëtte de Beaufort. De voornaam wordt geschreven ‘met puntjes’. De
Maatschappij heeft in 1980 de Henriette Roland Holst-prijs overgenomen van de
Stichting Henriette
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Roland Holst. Bij die gelegenheid heeft het bestuur van de Stichting laten weten dat
in publicaties weliswaar zowel ‘Henriette’ als ‘Henriëtte’ wordt gebruikt, maar dat
mevrouw Roland Holst zelf de Stichting heeft laten weten dat het ‘Henriette’ moet
zijn, een schrijfwijze die ook wordt aangehouden door Elsbeth Etty, de biografe van
Henriette Roland Holst.
Ten slotte komen aan de orde de volgende voorstellen:
1. om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen, een en ander
conform het door Meiners Netwerk Notarissen opgemaakte ontwerp;
2. om twee bestuursleden van de vereniging te machtigen de statuten bij notariële
akte vast te leggen, en verder alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of
gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 omschreven
statutenwijziging.
De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met algemene
stemming aangenomen.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mevrouw G.Th. M. van den Dool.
Zij vraagt hoe en wanneer de vacature van penningmeester zal worden vervuld. De
voorzitter antwoordt dat het bestuurslid de heer F.A. van de Roer bereid is gevonden
om per 25 mei 2003 het penningmeesterschap op zich te nemen.
De voorzitter schorst de vergadering voor de lunchpauze.
De voorzitter, mevrouw dr. M.E.H.N. Mout, opent om 14.30 uur het openbare gedeelte
van de jaarvergadering in het Klein Auditorium van het Academiegebouw.
Ondervoorzitter Luc Devoldere vraagt iets te mogen zeggen en spreekt de volgende
woorden: ‘Ik dank de voorzitter omdat ze mij hier en nu toelaat om datgene te zeggen
waartoe ik deze ochtend geen kans kreeg aangezien zij al te fluks de vergadering
afklopte. Nicolette Mout treedt af als voorzitter van de Maatschappij na een mandaat
van vier jaar, zoals voorzien in de Wet. Ik wil haar hier graag hulde en dank brengen
namens het bestuur en de leden van de Maatschappij. In de korte tijd dat ik met
haar heb mogen werken heb ik haar laconieke opgewektheid en haar hoofse en
genadeloze ironie leren waarderen, die vanochtend nog schitterde bij de door haar
uitgesproken jaarrede over het wedervaren van de Maatschappij in het begin van
de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen ene advocaat Mout de voorzittershamer
hanteerde, en de Maatschappij naar verluidt vooral bevolkt werd door hoogleraren
en apothekers. Die hoofse en genadeloze ironie is blijkbaar een familiale eigenschap.
Mag ik
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de vergadering om een hartelijk en krachtig applaus verzoeken voor de scheidende
voorzitter.’ De vergadering stemt van harte met dit voorstel in.
De middaglezingen zijn gewijd aan drie biografen die spreken over hun werk in
wording: Kris Humbeeck over Louis Paul Boon, Willem Otterspeer over Willem
Frederik Hermans en Annette Portegies over Maurice Gilliams. De tekst van
Humbeeck is in dit jaarboek opgenomen, die van Otterspeer is onder de titel ‘Het
leven als laboratorium. Bericht over de biografie van W.F. Hermans’ gepubliceerd
in Hollands Maandblad (2003), nr. 6/7, p. 3-6. Mevrouw Portegies verwijst graag
naar een eerdere, minder uitgebreide versie van haar lezing, die is gepubliceerd in
Nieuw Letterkundig Magazijn, nr. 2, december 2000, p. 37-42.
Na een korte pauze worden vervolgens drie door de Maatschappij toegekende
prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs aan Geert
Buelens op grond van zijn bundel Het is, vervolgens de Kruyskamp-prijs aan Marc
De Coster voor zijn Woordenboek van eufemismen en politiek correct taalgebruik
en ten slotte de Dr. Wijnaendts Francken-prijs aan Frank Westerman voor zijn boek
Ingenieurs van de ziel. De dankwoorden van de laureaten zijn in dit Jaarboek
opgenomen. De plechtigheid wordt besloten met een druk bezochte en geanimeerde
receptie.

2. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het jaar 2002-2003
Aan het eind van het maatschappelijk jaar bedroeg het aantal leden ruim 1490. Door
overlijden ontvielen de Maatschappij dit jaar 26 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 2002 zijn 57 leden gekozen. Hun namen zijn: dr. Hans Anten, dr. Arianne
Baggerman, mw. dr. M.C. le Bailly, H.H. ter Balkt, Marc Beerens, dr. Ludo Beheydt,
dr. I. Bejczy, R. Bentz van den Berg, Eugenie M.A. Boer-Dirks, mw. dr. C.
Bordewijk-Knotter, Dennis Bos, F.J.H. de Bree, 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, Marije Groos, J. Groot, F.A.M.
Hoppenbrouwers, Kris Humbeeck, Gijs IJlander, mw. dr. L. Jensen, dr. A.A.M. de
Jong, dr. Janny de Jong, dr. José de Kruif, mw. dr. S. Langereis, dr. Charles van
Leeuwen,
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dr. K.G. van Manen, 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. Fabian R.W. Stolk, mw. dr. C.F.M.
Streng, mw. dr. C.B.M. Strijbosch, dr. Y. T'Sjoen, Jos Versteegen, Eric U.S. Visser,
dr. dr. Marianne Vogel, dr. D.J. de Vries, dr. Marleen de Vries, dr. J.H. Waszink,
mw. dr. J.R. van der Wiel, Ivo de Wijs, dr. Annemarieke Willemsen.
Het bestuur heeft het afgelopen maatschappelijk jaar 9 leden benoemd. Hun
namen zijn: dr. T. van Haaften, C. de Hart, Kristien Hemmerechts, Cees van Hoore,
Jeanine de Landtsheer, Dik van der Meulen, Jan Papy, Tessel Pollmann-Schlichting,
Barry Wiebenga.
De volgende kandidaten hebben om verschillende redenen hun benoeming niet
aanvaard: H.H. ter Balkt, dr. I. Bejczy, dr. Dennis Bos, dr. Oscar Gelderblom, dr.
D.J. de Vries.
Van de volgende leden is het lidmaatschap op hun verzoek beëindigd: dr. L.C.J.
Barbiers, dr. B.E. van der Boom, dr. P.A. Boon, B.G.J. de Graaff, dr. H.C.
Halberstadt-Freud, Chris van der Heijden, dr. Th. Hermans, dr. F. Jansen, Josef
Kempen, dr. M.P.A.M. Kerkhof, Gustav Korlén, dr. J.C. Kort, dr. M. Kuitenbrouwer,
dr. H.A. Muntjewerff, mw. dr. J. Poelstra, R.W.M. van Schaïk, mw. T.J.
Steenmeijer-Wielenga, dr. A. Teeuw, A. Voster, dr. L. de Vries, dr. S. Vuyk.
Op grond van artikel 16.2 van de Wet zijn van het lidmaatschap vervallen verklaard:
dr. D. Geeraerts en dr I.L. Pfeijffer.
Op voorstel van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken heeft het bestuur
van de Maatschappij per 2 september 2002 voor een periode van drie jaar
herbenoemd tot bestuursleden van de SNLK: dr. G.J. Dorleijn, mw. dr. E.M.P. van
Gemert en dr. P. Wackers, en tot leden van de redactieraad: dr. G.J. Dorleijn, mw.
dr. E.M.P. van Gemert, mw. dr. M.T. Mathijsen, mw. dr. A.M. Musschoot, dr. P.
Wackers, dr. W. Waterschoot en dr. F. Willaert.
Op voorstel van het bestuur van de Maatschappij heeft de staatssecretaris van
OCW R. van der Ploeg met ingang van 9 december 2002 voor een periode van vier
jaar benoemd tot lid van het bestuur van het Nederlands Literair Produktie- en
Vertalingenfonds: mw. dr. M.E. Meijer Drees.
Op 13 december 2002 hield Benno Barnard in de Pieterskerk te Leiden de 31ste
Huizinga-lezing, getiteld Tegen de draad van de tijd, over de ware aard van Europa.
De Huizinga-lezingen worden georganiseerd door de Faculteit der Letteren van de
Universiteit Leiden, NRC Handelblad en de
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Maatschappij. De publicatie van de lezingen in boekvorm is helaas in verband met
de hoge kosten gestaakt. De tekst van de lezing is openbaar gemaakt op de site
van NRC Handelblad (www.nrc.nl).
Op 17 februari 2003 is in de Aula Maior van de Katholieke Universiteit Nijmegen
de Frans Kellendonk-prijs 2003 uitgereikt aan Henk van Woerden. De Stichting
Frans Kellendonk Fonds, die de prijs financiert, wil de uitreiking ook in de toekomst
graag combineren met de Frans Kellendonk-lezing, die eveneens in Nijmegen wordt
gehouden. Het bestuur is daarmee akkoord gegaan.
In samenwerking met de Leidse Universiteitsbibliotheek heeft de Maatschappij
op 15 maart 2003 ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Nicolaas Beets
een steen te zijner nagedachtenis onthuld aan de gevel van het pand Breestraat
114 C in Leiden, waar Beets in zijn Leidse studententijd op kamers woonde en zijn
Camera Obscura schreef.
Op voorstel van het bestuur van de Maatschappij heeft het bestuur van de Stichting
Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum per 4 april 2003 tot lid
van het Algemeen Bestuur benoemd de heer J.C.M. Damen.
Het bestuur heeft bij enkele fondsen subsidies aangevraagd voor een complete
digitalisering en het op de site van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren (www.dbnl.org) beschikbaar stellen van alle Handelingen en Jaarboeken
vanaf 1766 tot heden. Wanneer deze plannen doorgaan zullen de teksten niet alleen
wereldwijd beschikbaar komen, maar ook voor onderzoek veel toegankelijker worden.

3. Verslag der werkzaamheden van de Noordelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2002-2003
Over het afgelopen jaar is helaas weinig te melden vanuit het noorden. De opkomst
bij georganiseerde evenementen - de laatste rondom de klassieke handschriften
van de Provinciale Bibliotheek Friesland in mei 2002 - was dermate laag dat het
bestuur heeft besloten eerst na te denken over een andere vorm waarin de
Maatschappij zichtbaar kan zijn. Een serie workshops rondom een bepaald thema
- bijvoorbeeld literaire vertalingen - is een van de mogelijkheden waarnaar de
gedachten uitgaan. Het bestuur hoopt de komende zomer deze gedachten vorm te
geven, zodat over 2003-2004 wel weer activiteiten uit het noorden te melden zijn.
Een groot verlies voor de Nederlandse letteren en voor de Noordelijke
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Afdeling van de Maatschappij in het bijzonder was het overlijden van Cor Jellema
op 19 maart 2003. Deze markante, bescheiden dichter en germanist bekleedde
sinds 1997 de functie van penningmeester in het bestuur van de afdeling. Zijn literaire
werk omvatte dertien dichtbundels, waarvan de laatste vlak voor zijn dood verscheen,
en vertalingen van werk van Meister Eckhart en Johannes Tauler. In het werk van
Jellema speelde het eeuwenoude Gronings landschap vaak een belangrijke rol. Het
bestuur van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij gedenkt Cor Jellema met
warmte.
L.S. Wierda, secretaris

4. Verslag der werkzaamheden van de Zuidelijke Afdeling in het
verenigingsjaar 2002
Het veertiende verenigingsjaar van de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd geopend met de jaarvergadering, die plaatsvond op
zaterdag 19 januari 2002 in het Hotel Central te 's-Hertogenbosch. Tijdens het
huishoudelijk gedeelte van de vergadering werden de jaarverslagen van de secretaris
en de penningmeester over 2001 en de begroting voor 2002 gepresenteerd. De
vergadering werd voortgezet met een voordracht van dr. Cees Slegers, auteur van
de biografie van Antoon Coolen, over het thema De dubbelster Antoon Coolen en
Anton van Duinkerken. Coolen speelde een rol bij de emancipatie van jonge
katholieke intellectuelen en de sociaal-culturele ontwikkeling van de provincie
Noord-Brabant en moest zijn plaats bepalen in de grote maatschappelijke en politieke
stromingen voor, tijdens en na de oorlog. Tijdens zijn leven heeft hij verschillende
vertrouwensmannen gehad. In zijn jeugd was dit de onderwijzer Ouwerling, tijdens
zijn adolescentie Wouter Lutkie en vanaf zijn zevenentwintigste levensjaar Anton
van Duinkerken. In de voordracht schetste Cees Slegers hoe deze twee zeer
verschillende personen elkaar beïnvloedden en tegelijkertijd toch hun eigen gang
gingen. Tevens gaf hij een eerste aanzet voor een verklaring waarom de plaats van
deze twee personen in de cultuurhistorie zo verschillend is.
Na de jaarvergadering vonden nog drie werkvergaderingen plaats in de bibliotheek
van het Bonnefantenmuseum in Maastricht. Op 16 maart sprak de
historicus-neerlandicus dr. Charles van Leeuwen over De heiligenliederen van
Stalpart. De priesters van de ‘Hollandse Zending’ grepen de dagelijkse viering van
het heiligenfeest aan als moment van propaganda en
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spirituele vorming: ze hielden hun gelovigen de heiligen als identificatiemodel voor.
Verschillende priesters grepen naar de pen om de heiligenfeesten op te luisteren.
Het meest bekend is de omvangrijke bundel Gulde-Jaers Feest-dagen (1634) met
in totaal meer dan 500 liederen, toegeschreven aan de Delftse pastoor Joannes
Stalpart van de Wiele (1579-1630). Charles van Leeuwen, die op dit onderwerp
gepromoveerd is, ging in op de doelstellingen en werkwijze van een katholiek dichter
uit de Renaissance en op de contrareformatorische heiligenverering als religieus
disciplineringsproces. De spreker luisterde zijn voordracht op door zelf een lied uit
de bundel ten gehore te brengen, tot groot genoegen van zijn toehoorders.
Op 7 september hield dr. Jan Renkema, hoogleraar tekstwetenschap aan de
Universiteit van Tilburg, een voordracht onder de titel ‘Tuinapparatuur’ of ‘garden
equipment’? Verschillen in betekenisnuance tussen Nederlandse en Engelse termen.
Het toenemend gebruik van het Engels in voor Nederlanders bestemde advertenties
wordt wel verklaard met het argument dat de Engelse term een betekenisnuance
heeft die het overeenkomstige Nederlandse woord mist. Is die verklaring echter ook
juist? Aan de Universiteit van Tilburg is een experiment opgezet om dit na te gaan.
In tot nu toe verricht onderzoek is alleen gekeken naar een oordeel over het gebruik
van Engelse slogans, zonder dat een vergelijking werd gemaakt met
overeenkomstige Nederlandse slagzinnen. Het UvT-onderzoek richtte zich echter
nadrukkelijk op een vergelijking van Engelse en Nederlandse termen. Concreet
werden winkelnamen en personeelsadvertenties onderzocht, omdat daarvoor zowel
Nederlandse als Engelse termen worden gebruikt. Het onderzoek leverde een aantal
verrassende resultaten op.
Ten slotte sprak op 23 november dr. Anton van der Sande, bijzonder hoogleraar
‘Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel’ aan
de Universiteit Leiden, over het thema Vrijmetselarij en haar plaats in de Nederlandse
cultuurgeschiedenis. Wegens haar besloten karakter werd de vrijmetselarij lange
tijd als een geïsoleerd, zo niet buitenissig verschijnsel afgedaan, of juist als mogelijke
broedplaats van revolutionairen en vrijdenkers met de nodige argwaan bekeken.
Dankzij de recente belangstelling voor genootschapsgeschiedenis zijn er inmiddels
voldoende wetenschappelijke publicaties voorhanden om te kunnen stellen dat dit
beeld moet worden gecorrigeerd. In zijn voordracht ging Anton van der Sande in
op de vraag in hoeverre en op welke wijze hier in Nederland de loges een rol hebben
gespeeld in de Verlichting, het opkomend
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nationalisme en de wijsgerige controversen rond het midden van de negentiende
eeuw. De vrijmetselarij was wel een internationaal en kosmopolitisch instituut, maar
hier te lande vertoonde ze toch onmiskenbaar ook typisch ‘vaderlandse’ trekken.
De vergaderingen werden door gemiddeld vijftien 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 en Lizet Duyvendak, penningmeester.
Diederik Grit, secretaris

5. Verslag van de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika over het jaar
2002
In voorgaande jaarverslagen heb ik een somber beeld geschetst van de toestand
van de neerlandistiek in Zuid-Afrika. Als gevolg van teruglopende studentenaantallen
zijn de departementen Afrikaans (en Nederlands) bij Engelstalige universiteiten
verdwenen of is het personeel er tot een minimum teruggebracht. Zelfs de
departementen van voorheen Afrikaanstalige en nu tweetalige universiteiten hebben
het moeilijk hun hoofd boven water te houden. Deze indruk werd vorig jaar in juni
bevestigd tijdens een door de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek
georganiseerde vergadering waar vertegenwoordigers van de belangrijkste
departementen deprimerende beschrijvingen gaven van hun situatie.
Tegelijk heb ik echter de indruk dat in 2002 het dieptepunt is bereikt en dat het
tenminste in Stellenbosch - met Potchefstroom de enige hoofdzakelijk Afrikaanstalige
universiteit die over is - weer beter gaat. In Stellenbosch werd na een stemming
onder het personeel onder meer besloten dat de hoofdcursus van het departement
de benaming ‘Afrikaans en Nederlands’ zou krijgen, terwijl die daarvoor als ‘Afrikaans’
bekendstond. In tegenstelling tot andere departementen heeft Stellenbosch de
laatste jaren geen verliezen geleden. De studentenaantallen bleven stabiel en als
personeel vertrekt wordt het meestal vervangen. Het Nederlandse aandeel in het
departement is ook sterker geworden.
Het jaar 2002 was ook het jaar van de VOC-herdenking. In de Kaap werd
schoorvoetend de stichting van het Kaapse verversingsstation in 1652 herdacht.
Het mocht eigenlijk niet van de overheden, omdat 1652 volgens het
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nu heersende perspectief op de geschiedenis het begin was van ‘three hundred
years of colonialism’ (onveranderlijk, ook in gebieden die pas in de negentiende
eeuw zijn gekoloniseerd), maar dat feit was op zichzelf toch weer hoofdnieuws in
Kaapse kranten. Honderd jaar schoolboekjes, waarin 1652 werd voorgesteld als
het begin van Beschaving en Christendom, lieten tenminste een pijnlijke plaats
achter in het geheugen. Er waren echter geen grootse herdenkingen zoals ter
herinnering aan de Boerenoorlog die in 1902 werd beëindigd, maar protesten bleven
ook uit.
In het kader van de VOC-herdenking werd in juli 2002 Stellenbosch een
VOC-symposium georganiseerd dat door veel Zuid-Afrikaanse leden van de
Maatschappij is bijgewoond. Het thema van dit symposium was de literaire en
taalkundige nalatenschap van de VOC. Halverwege Nederland en Azië en zelf een
voormalige VOC-kolonie, was Stellenbosch een geschikte plaats om over dit in de
geschiedschrijving verwaarloosde onderwerp van gedachten te wisselen. De sprekers
waren afkomstig uit Aruba, Brazilië, Nederland en Zuid-Afrika, met achtergronden
in de antropologie, geschiedenis, neerlandistiek en Zuid-Afrikaanse studies. Een
bundel met een selectie van de lezingen staat op stapel.
Siegfried Huigen
Stellenbosch

6. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2002
1. Collectievorming
1.a. Gedrukte werken
In het verslagjaar zijn 1255 aanwinsten geregistreerd (2363 in 2001, het verschil
met 2002 wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwinst van de collectie Galama).
Een bijzondere aanwinst was een uiterst zeldzaam exemplaar van de eerste
privé-uitgave van Cheops uit 1915 bij de firma Wijt te Rotterdam. De aanwinst is
het enige exemplaar in een publieke instelling in Nederland.

1.b. Schenkingen
Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam; G.A.C. van der Lem, Amsterdam;
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, Amsterdam; O.R. Kosters,
Amsterdam; P.G. van Oyen (Conversion Productions), Amsterdam; S. Dornseiffer
(Stichting Fonds voor de Letteren), Amsterdam;
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Stichting Jacob Campo Weyerman, Amsterdam; V. van de Reijt (Uitgeverij Nijgh &
Van Ditmar), Amsterdam; L. Hanssen, Amsterdam; G. Segers, Antwerpen, België;
Drentse Historische Vereniging, Assen; S.J.L. Prop, Banholt; H. van Eijk (In de
Bonnefant), Banholt; Stichting Ons Bloemendaal, Bloemendaal; Kees van Leeuwen
Foundation, Bolsward; Stichting De Roos, Bunnik; P.Y. de Vries (Stichting De Lange
Afstand), Eefde; Stichting Literaire Manifestaties Enschede, Enschede; L. Devoldere,
Erembodegem, België; G.A.R. De Smet, Gent, België; Universiteitsbibliotheek te
Gent, België; A.H. Huussen jr. (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren),
Groningen; J.T. Bouma, Groningen; Universiteitsbibliotheek te Groningen; H.G. van
de Doel (Stichting Hoofd-Hart-Handen), Haarlem; Lersom, Heerlen; Arend Datema
Instituut, Kesteren; P. Oczko (Uniwersytet Jagiellonski), Krakow, Polen; Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden; IIenXXX Pers, Leiden;
A.A.P. Francken, Leiden; Antiquariaat Klikspaan, Leiden; F. Lequin, Leiden; G.J.
Post van der Molen (De Ammoniet), Leiden; H.F.J. Horstmanshoff (Universiteit
Leiden, Faculteit der Letteren), Leiden; J. van Gent, Leiden; J. Vellekoop, Leiden;
J. Windmeijer, Leiden; J. Zirkzee, Leiden; K.J.S. Bostoen (Universiteit Leiden,
Faculteit der Letteren), Leiden; L.L. van Maris, Leiden; M. Stol, Leiden; M.J. van der
Wal (Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren), Leiden; P.C. Paardekooper, Leiden;
R. Breugelmans, Leiden; Th.W.M. Veld, Leiden; Uitgeverij Kopwit, Leiden; Vereniging
Oud Leiden, Leiden; Boekhandel De Kler, Leiden; H.J. Kleian (ACOM), Leusden;
Werkgroep Achttiende Eeuw, Leuven, België; J.M. van der Horst, Leuven, België;
Peeters Publishers and Booksellers, Leuven, België; A.M. Hulkenberg, Lisse;
Universiteitsbibliotheek te Nijmegen; M. en J. Praas, Odijk; A.Th.A. Sleumer,
Oegstgeest; B. van der Ven, Rotterdam; B.A.G. van Nievelt (Schaap en Partners),
Rotterdam; Werkgroep Negentiende Eeuw, Rotterdam; F.W. Kist, 's-Gravenhage;
Haags Gemeentemuseum, 's-Gravenhage; Koninklijke Luchtmacht, Sectie
Luchtmachthistorie, 's-Gravenhage; Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid
en Handel, 's-Gravenhage; Openbaar Ministerie, Voorlichtingsdienst, 's-Gravenhage;
S. Nijstad, 's-Gravenhage; Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, 's-Gravenhage;
N. Oprinsen, Sint-Michielsgestel; Universiteit van Tilburg; The Plum Press, Utrecht;
VSB Fonds, Utrecht; M. François, Vaucresson, Frankrijk; Van Spijk Art Projects,
Venlo; W. van Soest-Rademacher, Wapenveld; Nederlandse Kastelen Stichting,
Wijk bij Duurstede; Mediaan Abonnementen Service, Zoetermeer; De Uitvreter,
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Zoeterwoude; J. Oosterom (Uitgeverij Meinema), Zoeterwoude; Nederlandsche
Vereeniging voor Druk- en Boekkunst, Zoeterwoude.

1.c. Handschriften
Bij Ltk 2175: brief van N.J. Hofmeyr aan N. Beets gedateerd 29 april 1850. Met
bijlage: P.E. Faure, De zaak van den wel-eer. hr. Van Velden, v.d.m. Kaapstad 1850
(gedrukte brochure).
Bij Ltk 2180: drie gedichten van A.M. Berkhout: ‘Avondstilte’ (juli 1835), ‘De
zondagmorgen op het land’, ‘Jongelings klagt bij de lente’. Met bijlage: aantekening
over Stichtelijke mengelingen van een familielid; briefje van Nanning Berkhout aan
Tydeman, secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (d.d. 18
november 1822? Z.O.Z.). - 4 stukken.
Ltk 2259: ‘Notulen / van 't gebesoingneerde / ter / Vergadering der Heeren / Staten
van Zeeland / in Spotagtig rijm gebragt / Door een Comparant / Terselver Vergadering
/ De Heer Michiel Michielsen / Pensionaris der stadt / Vlissingen / Beginnende met
den 13 Junij 1676. / en Eindigende met den i. Iann: 1684’. (1-247). Met motto (1),
Sleutels (niet gepagineerd, tegenover hoofdtekst), Zeeuwse Rommelzoo (249-255).
34 blanco (en ongenummerde) pagina's. Met bijlage. - Papier, 200 ff. (25IV), 235:185
(200:150) mm., contemp. pag. in inkt 1-247 (met potlood toegevoegd: 249-255).
Eén hand. Groene halfleren band met hoeken.
Ltk 2260: brief van D. de Jonge aan W.F. Hermans, gedateerd Wassenaar 8
december 1977; brief van W.F. Hermans aan D. de Jonge, gedateerd Parijs 25
december 1977, betreffende een interpretatie van een zin uit Onder professoren,
p. 147. Met bijlagen. - 1 omslag. - Geschonken door M.R.J. Hofstede, Leiden, via
bemiddeling van de vereniging Vrienden van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
Ltk 2261: ‘Gedichten verzameld door P.J.D. van Dokkum, Utrecht 25 october
1855’. Met inhoudsopgave. Poëziealbum met een bloemlezing van
negentiende-eeuwse gedichten van Nederlandse en buitenlandse auteurs (1855-ca.
1875). Naast de gekalligrafeerde titel, enige andere versieringen en 2 aquarellen
van de samensteller, nog 22 bladen met gedrukte en getekende afbeeldingen
potlood, aquarel etc.), waarvan een gesigneerd F.G.H. van Tuyll van Serooskerken.
- Papier, 250:170 mm. Contemporaine pag. 1-100. Groene leren band met
blindstempeling en goudgestempelde tekst op voorplat: ‘Poësie’. Vergulde sneden.
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2. Gebruik van de collecties
2.a. Gedrukte werken
Het aantal uitleningen, zowel voor gebruik binnen de bibliotheek als daarbuiten,
bedroeg ca. 28.000 (26.000 in 2001). Het betrof monografieën, tijdschriften en delen
van reeksen.

2.b. Handschriften
Gereproduceerde handschriften: 43 (48 in 2001).
Er werden geen handschriften gerestaureerd of voor tentoonstellingen uitgeleend.
In het kader van het nationale conserveringsproject Metamorfoze is gewerkt aan
de inventarisering en berging van de Beets-papieren.

7. Het beheer der gelden
Zie Bijlage I, p. 226.

8. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde
over het jaar 2002-2003
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.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. Dr. J. van den Berg, gewaardeerd lid
sinds 1981, overleed op 20 maart 2003.
De Commissie kwam over de verslagperiode vijfmaal bijeen. De volgende
voordrachten werden gehouden:
24 oktober 2002: mw. dr. B.M.A. de Vries, Een stad vol lezers, Haarlemse
boekcultuur 1850-1920.
27 november 2002: mr. R. Feenstra, Franeker juridische professoren en hun boeken.
29 januari 2003: dr. W. Otterspeer, Russische studenten aan de Leidse universiteit.
26 februari 2003: dr. E.J. Sluijter, Rembrandt en de klassieke oudheid.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

215

26 maart 2003: dr. F.S. Gaastra, Lubbert Jan van Eck, koning van de
Coromandelkust.
In aansluiting daarop werden verschillende keren korte wetenschappelijke
mededelingen door andere leden gedaan.
De Commissie trof voorbereidingen voor de voordracht van een kandidaat voor
de prijs voor Meesterschap 2004.
De bijeenkomsten vonden zoals gebruikelijk plaats bij een van de leden met
uitzondering van de oktobervergadering, die gehouden werd in de Bibliotheca
Thysiana.

9. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het
jaar 2002-2003
De Commissie kwam in de verslagperiode vijfmaal bijeen. Tijdens de bijeenkomsten
werden de volgende wetenschappelijke mededelingen gedaan:
18 september 2002: dr. G. Dibbets, Een Delftse meester uit de negentiende eeuw;
en dr. J.A. van Leuvensteijn, Argumentatie in Vondels Jeptha.
20 november 2002: dr. W. van Anrooij, Floris V door de edelen vermoord.
Beeldvorming sedert 1296; en dr. K.H. van Dalen-Oskam, Namen in literatuur. Een
introductie aan de hand van Lisa's adem van Karel Glastra van Loon.
22 januari 2003: dr. J. Noordegraaf, Ten Kate in Afrika.
19 maart 2003: dr. W. Waterschoot, Drie vroege drukken van Roemer Visscher; en
dr. M.J. van der Wal, De Bachelor/Masterstructuur.
21 mei 2003: dr. O. Praamstra, De Indische jaren van Wilhelmina Kruseman; en dr.
J. Stroop, Waar gaan we met het Nederlands naar toe?
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) heeft in het verslagjaar de eerste lichting kopij
mogen ontvangen. In de kopijfolder van I. Biesheuvel, die de redactie met
organisatorische en praktische zaken ondersteunt, bevonden zich eind maart 2003
in totaal een twintigtal lemmata. In nauwe samenspraak met de Digitale Bibliotheek
voor de Nederlandse Letteren(DBNL; https://www.dbnl.org) wordt momenteel de
structuur en de vormgeving van de site ontwikkeld. Een proeflemma zal binnen niet
al te lange tijd via deze website ter beschikking komen. Daarbij zal eveneens
redactionele informatie gepresenteerd worden, zoals de lijst van reeds
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uitgezette namen en een lijst met nog openstaande wensen. 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. De
werkzaamheden verlopen voorspoedig, zodat er geen wijziging hoeft te komen in
de doelstelling zoals die vorig jaar is vermeld: eind 2004 hoopt de Commissie de
eerste honderd lemma's gepubliceerd te hebben.
De Commissie was in de verslagperiode als volgt samengesteld: dr. W. van
Anrooij, dr. K.H. van Dalen-Oskam (voorzitter), dr. A.Th. Bouwman, dr. G.R.W
Dibbets, dr. H. Heestermans (secretaris), 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 2002
De Werkgroep zeventiende eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2002 was het
bestuur als volgt samengesteld: M. Prak (voorzitter), J. Jansen (penningmeester;
vanaf september 2002 M. van Otegem), 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 30 augustus 2002 organiseerde de Werkgroep een eendaags congres
over ‘De toekomst van de Zeventiende Eeuw’, in samenwerking met het Rijksmuseum
en het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Een hondertal
deelnemers uit binnen- en buitenland werd ontvangen door het Rijksmuseum. De
dag werd ingeleid door M. Prak, en ervolgden centrale lezingen waarin vanuit
verschillende letterendisciplines perspectieven voor de toekomst werden geschetst
(onder anderen door E. de Jongh, K. Bostoen, M. Spies). Er werden ook lezingen
verzorgd door vertegenwoordigers van scholen, musea, bibliotheken en theaters
(onder anderen H. Croiset, N. Noordervliet, P. Vandenbroeck) die zich met de
voortleving van de zeventiende eeuw bezighouden. Na elke lezing was er een korte
plenaire discussie.
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Het congres werd georganiseerd door onder anderen H. Leeflang (namens de
Werkgroep) en R. van Stipriaan. Een deel van de congreslezingen verschijnt 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 (redactiesecretaris), T.
Van Houdt, J. Spaans, E. Kloek en K. Van der Stighelen.
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 30 augustus 2002, in aansluiting
op de laatste sessie van het congres. Twee toekomstige congressen werden onder
de loep genomen. In 2003 zal een meerdaags congres gewijd zijn aan het thema
Friese cultuur, in samenwerking met de Fryske Academie. In 2004 wordt in
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een congres over digitale technieken
georganiseerd.
Dit jaar is op de jaarvergadering voor de tweede keer de jaarlijkse scriptieprijs
voor bijzondere afstudeerscripties op het gebied van de cultuur van de zeventiende
eeuw uitgereikt. Deze ging naar Annelies Vogels, studente kunstgeschiedenis bij
K. Van der Stighelen (KU Leuven). De winnende scriptie zal, omgewerkt tot artikel,
gepubliceerd worden in het najaarsnummer van De zeventiende eeuw.
Els Stronks (secretaris)

11. Verslag van de Werkgroep achttiende eeuw over het jaar
2002-2003
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. Voorts 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. De Werkgroep achttiende eeuw
vertegenwoordigt Nederland en België in de International Society for Eighteenth
Century Studies (ISECS) en haar voorzitter is lid van het uitvoerend comité van de
ISECS.
Op dit moment (najaar 2002) telt de Werkgroep 265 leden. De algemene
ledenvergadering werd, als gebruikelijk, gehouden in de marge van het symposium
in november 2002. Tot het bestuur zijn toegetreden Koen Buyens, Dries Vanysacker
en Eveline Koolhaas, terwijl Tom Verschaffel en Harald Deceulaer het bestuur
hebben verlaten. Overige bestuursleden
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zijn: Ernestine van der Wall (voorzitter), Joris van Eijnatten (penningmeester), Anna
de Haas (secretaris) en Angelie Sens.
Het symposium 2002 van de Werkgroep vond plaats op 22 november in het
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam en had als
onderwerp Sweden and the Netherlands: mutual images. Voor de organisatie van
het symposium tekenden Joris van Eijnatten, Angelie Sens en Ernestine van der
Wall. De Zweedse ‘images’ werden belicht door Tomas Anfält, Håkan Jakobsson,
Eva Nyström en Leos Müller, de Nederlandse door Hans van Koningsbrugge, Peter
Rietbergen en Angelie Sens. Hoewel de opkomst laag was, zo'n twintig leden, was
de discussie onder voorzitterschap van Ernestine van der Wall zeer levendig.
Van het tijdschrift De achttiende eeuw verscheen van jaargang 2001 het tweede
nummer, gewijd aan het symposium van 2000 over Zelfmoord in de achttiende
eeuw. De aflevering bevat de lezingen van René Bosch, Roel Bosch, Peter Buijs
en Anna de Haas, aangevuld met een bijdrage van Machiel Bosman, die ter plekke
een spontane bijdrage had geleverd. De jaargang 2002 is in bewerking en zal onder
meer bijdragen bevatten, geleverd aan het symposium over Schrijvende vrouwen
uit de achttiende eeuw (Den Bosch, 2001). De redactie van De achttiende eeuw
bestaat uit Lodewijk Palm (secretaris), Theo Clemens, Eveline Koolhaas, Jacqueline
de Man, Maarten Prak, Joost Rosendaal en Dries Vanysacker.
De Werkgroep publiceert een nieuwsbrief (verschenen in april, juli en oktober
2002), waarin, naast informatie over de Werkgroep, signalementen van nieuwe
publicaties en tentoonstellingen alsmede aankondigingen van congressen in binnenen buitenland zijn opgenomen.

12. Verslag van de Werkgroep negentiende eeuw over het jaar
2002
In afwijking van vorige jaren was het jaarlijkse symposium van de Werkgroep
negentiende eeuw een tweedaags congres, en geheel Engelstalig. In samenwerking
met de Werkgroep Visuele Cultuur van het Huizinga Instituut werd op 22 en 23
november in zalen van de Universiteit van Amsterdam en in de aula van het Van
Goghmuseum gesproken over ‘The Character of Nineteenth-Century Visual Culture’.
De sprekers op 22 november kwamen uit alle delen van de wereld en hielden korte
presentaties over hun onderzoek op het terrein van de visuele cultuur. Op 23
november werd de dag geopend door de lezing van dr. Vanessa Schwarz, associate

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

219
professor geschiedenis, University of Southern California, gevolgd door lezingen
van drs. Jan Hein Furnée, aio geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen; drs.
Julia Noordegraaf, aio cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
dr. Herwig Todts, afdelingshoofd tentoonstellingen, publieksbegeleiding en
communicatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, en drs.
Mattie Boom, conservator fotografie van het Rijksmuseum in Amsterdam. De
slotdiscussie werd voorgezeten door dr. Marlite Halbertsma, hoogleraar historische
aspecten van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Op beide dagen werden de voordrachten bezocht door ongeveer honderd leden
en belangstellenden.
Op donderdag 10 en 11 januari 2002 werd door de Projectgroep
Tijdschriftenstudies en de Werkgroep negentiende eeuw in het Persmuseum te
Amsterdam het congres ‘Tijdschriftencultuur in Nederland in de negentiende eeuw’
gehouden met als keynote-speakers dr. Remieg Aerts (RUG) en prof. dr. Klaas van
Berkel (RUG).
Op 16 maart 2002 werd in Leiden in het Academiegebouw door de Werkgroep
negentiende eeuw het Kneppelhout-symposium georganiseerd in samenwerking
met het Constantijn Huygens Instituut. Sprekers waren dr. Jacques Dane (RUG); dr.
Jeroen van Gessel (UU); dr. Annemarie Kets (CHI), prof. dr. Willem Otterspeer (UL)
en prof. dr. Paul J. Smith (UL).
De Werkgroep negentiende eeuw had op 31 december 2002 456 betalende 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. Vanwege het sabbatical van
Joep Leerssen in Harvard neemt Marita Mathijsen vanaf 23 november het
voorzitterschap waar.
Van het tijdschrift De negentiende eeuw verschenen drie afleveringen, waarvan
het laatste een dubbelnummer vormt. Het eerste nummer bevat de bijdragen van
het symposium in 2001, ‘Jubelfeest der Jubilea’; het tweede nummer is gewijd aan
het onderwerp ‘Links en Rechts in de Politiek’; het dubbelnummer drie en vier, ‘De
wereld van Klikspaan’, bevat de bijdragen van het reeds genoemde
Kneppelhout-symposium in Leiden.
Samen met de 250-jarige Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen gaf de
Werkgroep de symposiumbundel Geleerden en leken. De wereld van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen 1840-1880 uit, geredigeerd door de redactie van
De negentiende eeuw en ten geschenke gegeven
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onder andere aan de leden van de Werkgroep.
In 2002 bestond de redactie uit Ton van Kalmthout (secr.), Remieg Aerts, Chantal
Keijsper, Eveline Koolhaas-Grosfeld, Lieske Tibbe, Henk te Velde en Boudien de
Vries.
Marlite Halbertsma

13. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
over het jaar 2002
Het bestuur van de Werkgroep, dat tevens de redactie vormt van het tijdschrift
Indische Letteren, bestond in 2002 uit: Reggie Baay, Vilan van de Loo, Bert
Paasman, Gerard Termorshuizen, Peter van Zonneveld (voorzitter) en Adrienne
Zuiderweg. Het totaal aantal leden van de Werkgroep bedroeg op 31 december
2002: 742.
Op vrijdag 25 januari 2002 vond in Leiden een lezingenmiddag plaats die geheel
was gewijd aan de schrijver F. Springer. Ad Zuiderent belichtte de
afscheidsformuleringen in het werk van de schrijver. Harry Bekkering sprak, onder
de titel Twee keer Kandy, over het gelijknamige boek. Peter van Zonneveld toonde
ons de Indische wereld van Springer. Aansluitend vond de presentatie plaats van
Springers verhalenbundel Allemaal gelogen. De herinnering als mooi verhaal. De
schrijver zelf sprak tot slot van de middag nog een dankwoord.
Vrijdag 26 april 2002 organiseerde de Werkgroep weer een lezingenmiddag.
Alexander Nieuwenhuis sprak over Jan Boon, beter bekend als de schrijver Tjalie
Robinson. Hierna vond een gesprek plaats tussen Peter van Zonneveld en de auteur
Fred Lanzing, waarna de presentatie plaatsvond van diens Atjeh-novelle Gerucht
op de wind. Tot slot van de middag belichtte Mineke Bosch de Indische reisbrieven
van dr. Aletta Jacobs.
Op vrijdag 20 september vond een lezingenmiddag plaats die vrijwel geheel was
gewijd aan Zuid-Afrika. Bert Paasman sprak over de Nederlandstalige literatuur van
en over Zuid-Afrika in de compagniestijd. Andrea Kieskamp presenteerde ons de
‘Mannen van het eerste uur; ooggetuigen aan de Kaap 1652-1662’. Vervolgens
belichtte Ena Jansen het leven van Krotoa/Eva, een Khoi-vrouw in het huishouden
van Jan van Riebeeck. Adrienne Zuiderweg sprak daarna over de Kaapse en
Bataviase indrukken van Pieter van Overstraten. De middag werd besloten met een
demonstratie van een nieuw Indisch lexicon door Peter Mingaars.
Zondag 3 november 2002 vond te Bronbeek weer het jaarlijkse sympo-
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sium van de Werkgroep plaats. Ditmaal was het thema: ‘De Tweede generatie
Indisch-Nederlandse auteurs’. Ook dit jaar was er sprake van een grote
belangstelling; het symposium werd door een kleine tweehonderd belangstellenden
bijgewoond. Na de opening door Peter van Zonneveld, de voorzitter van de
Werkgroep, hield Bert Paasman een inleiding tot de literatuur van de Tweede
generatie. Stéphanie Loriaux sprak daarna over Marion Bloem en haar werk. Wim
Willems belichtte het leven en werk van Adriaan van Dis. Adrienne Zuiderweg
besprak Ernst Jansz en zijn werk. Alfred Birney en zijn werk werden belicht door
Wilfred Jonckheere en Jessica Melker sprak over leven en werk van Frans Lopulalan.
Poëzie van de Tweede generatie Indisch-Nederlandse dichters werd tijdens het
symposium voorgedragen door Madeleine Gabeler. Fred Lanzing sprak met Anneloes
Timmerije over haar boek Indisch zwijgen. Vilan van de Loo interviewde ten slotte
de auteur Theodor Holman.
Van het kwartaaltijdschrift van de Werkgroep, Indische Letteren, verschenen in
2002 drie afleveringen, waarvan één dubbelnummer.

14. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van
de geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde over het jaar
2002-2003
De Commissie vergaderde tweemaal, eenmaal schriftelijk in september 2002 en
eenmaal in februari 2003.
Vanwege taken elders verliet mw. dr. E.M.P. van Gemert in september 2002 de
Commissie. De Commissieleden stemden unaniem in met de benoeming van dr.
K.J.S. Bostoen als nieuwe voorzitter. Leden van de Commissie waren: dr. S.N.
Bakker, 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.
In het jaar 2002-2003 heeft de Commissie de volgende opdrachten verleend:
Dr. W. van Anrooij: Een Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek.
Mw. A.C. van den Berg: Een biografie over Ida G.M. Gerhardt (1905-1997).
Dr. H. Duits: Een wetenschappelijke editie van Joan Dullaart, Karel Stuart of
Rampzalige Majesteit. Treurspel.
Dr. M. Goud: Een monografie over de dichter en vertaler Jan Prins (pseud. van
C.L. Schepp, 1876-1948).
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Dr. Elly Groenenboom-Draai: Een tekstuitgave van De Coccejaanse Venus en
De Bruiloft in Salomons Tempel (1698) van Jan van Hoogstraten.
Mw. dr. A.S. de Haas: Een onderzoek naar de ‘theatrale zelfmoord’ in de
achttiende eeuw.
Dr. J.A. van Leuvensteijn: Een teksteditie van twee destijds populaire kluchten
van J. Noozeman: Beroyde Student en Bedrooge Dronkkaart.
Mw. Y.M. Polak: Een tekstuitgave van het gedicht De vrouwen van H.A.
Spandaw in het kader van de reeks Ruyghbewerp.
H. Renders: Een uitgave van de rijmprenten die tussen 1943 en 1945 door
Uitgeverij De Bezige Bij (en andere imprints die daaronder verstaan kunnen
worden) geproduceerd zijn.
H. Rijns: Een diplomatische synoptische editie van de
laatmiddeleeuwse/vroegmoderne Reynaertbronnen (1500-1700) die aansluit
op het werk van Hellinga uit 1952.
H. Sleutelaar: Een monografie over de dichter Hans Verhagen.
Dr. P.J. Smith: Een gedigitaliseerde tekst op CD-ROM van Wieringa's
Rabelais-vertaling.
Frodo Terpstra: Een synopsis voor een documentaire over dichter Gerrit
Kouwenaar.
Dr. H.T.M. van Vliet: Een leeseditie met commentaar van S. Vestdijk, Kind
tusschen vier vrouwen.
Mw. M. van Vliet: Een tekstuitgave van De Leidsche Straat-Schender Of de
Roekelooze Student (1683).
W. Voortman: Een diplomatische uitgave met korte inleiding van het eerste
deel van de Historie van B. Cornelis (1569), te verschijnen in het kader van de
Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren (DBNL).
Mw. dr. M. de Vries: Een onderzoek naar twee achttiende-eeuwse uitgevers:
Pieter Meyer (1718-1781) en Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808).
In 2002-2003 zijn de volgende literatuurhistorische opdrachten voltooid:
Dr. M.F. Fresco: Een uitgave van ongepubliceerde brieven van de Nederlandse
filosoof Frans Hemsterhuis.
Frodo Terpstra: Een synopsis voor een documentaire over dichter Gerrit
Kouwenaar. De film is 4 maart 2003 in première gegaan in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag.
Mw. dr. W.B. de Vries: Inleidend gedeelte bij de editie van Constantijn Huygens'
Hofwijck.
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J.W. van der Weij: Een editie van Menschen en bergen, een prozagedicht van
Lodewijk van Deyssel.
Mw. W.B. Wieles-Maathuis draagt zorg voor archieving van de voltooide opdrachten
in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waar de
werkstukken geraadpleegd kunnen worden.

15. Verslag van de Werkgroep biografie over het jaar 2002
Zowel het bestuur van de Werkgroep als de redactie van het Biografie Bulletin
wisselden van samenstelling. Frank Okker legde na anderhalf jaar het secretariaat
neer. Ook Marjan Schwegman trad uit het bestuur wegens vertrek naar het
buitenland. Hun plaatsen zijn ingenomen door Rudolf Dekker en Koen Hilberdink.
Sinds september is Els Broeksma, wegens ziekte van Joke Linders, waarnemend
voorzitter van het bestuur. De functie van hoofdredacteur van het Biografie Bulletin
is (na zeven jaar vervuld te zijn door Koen Hilberdink) nu in handen van Mariëlle
Polman.
De Werkgroep belegde één symposium (het drieëntwintigste), op 18 oktober in
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De goedbezochte bijeenkomst was gewijd
aan ‘Parallelle levens’. Alexander Paffen sprak over broer en zus Klaus en Erika
Mann, Evelien Gans over vader en zoon Jaap en Ischa Meijer, en Marjan
Schwegman over lerares Annie Sullivan en haar pupil Helen Keller. Uit de lezingen
bleek duidelijk hoe verstrengeld twee levens kunnen zijn en hoeveel raakvlakken
individuele levenslopen kunnen hebben. De levendige discussie na de inleidingen
werd geleid door Koen Hilberdink. De lezingen zullen worden opgenomen in het
Biografie Bulletin.
In het begin van het jaar verscheen het derde nummer van Biografie Bulletin 2001,
met de tekst van de lezingen van het tweeëntwintigste symposium (‘Keerpunten in
een mensenleven’) van Jan Fontijn, Elisabeth van Blankestein en Henk van Gelder.
Verder in deze aflevering onder meer aandacht voor de biografieën van Den Uyl
(nog te verschijnen), Ter Braak, Soekarno en Antoon Coolen, en het begin van een
geïllustreerde serie over schrijvershuizen (het huisje van Annie M.G. Schmidt in
Frankrijk). De twaalfde jaargang van het Bulletin verscheen in een geheel vernieuwd
uiterlijk. Het eerste nummer besteedde veel aandacht aan het beeld: een
documentaire over Reve, de film Nynke, de getekende dagboeken van Jacob de
Vos, en de werkkamer van Multatuli-biograaf Dik van der Meulen
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(de eerste van een nieuwe reeks fotoreportages). Andere artikelen waren gewijd
aan het verblijf van de Vlaamse dichter Jan van Nijlen in Apeldoorn en aan de
begrafenis van Pieter Jelles Troelstra. Het dikke zomernummer bevatte onder andere
bijdragen over de vrouwen in het leven van Adriaan Morriën, een bundeling portretten
van vooraanstaande Nederlandse journalisten, en over de totstandkoming van de
Lodeizen-biografie van Gerard Bes. Daarnaast veel recensies, gewijd aan boeken
over Iris Murdoch, Friedrich Nietzsche, Ida Gerhardt, Johan Isings, Willem Frederik
Hermans en het Chelsea Hotel in New York (waarvan Jeroen Wielaert de ‘biografie’
schreef). Het laatste nummer van deze jaargang zou pas begin 2003 verschijnen.

16. Verslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging over
het jaar 2002-2003
Voor de algemene ledenvergadering van 15 juni 2002 genoot de NBV dit jaar de
gastvrijheid van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen. Het
vervolgprogramma bestond die middag onder meer uit twee lezingen. Johan
Russchen (Wolters-Noordhoff) presenteerde een elektronische toepassing van de
atlas en Peter van der Krogt (Universiteit Utrecht) hield een lezing over oude kaarten.
Tussendoor konden de bezoekers het museum en in het bijzonder de tentoonstelling
over atlassen en kaarten bezichtigen. Aan het eind van de middag werd het negende
Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. Het eerste exemplaar
werd aangeboden aan het medelid José de Kruif, die haar dissertatie in 2002
bekroond zag met de Keetje Hodsonprijs. De redactie van het jaarboek bestond dit
jaar uit A. van der Weel (hoofdredacteur), A. Langendoen (redactiesecretaris), K.
van der Hoek (tekstredacteur), Ch. Coppens, K. Ghonem-Woets, H. van Goinga en
W. Heijting.
De NBV organiseerde in 2002 voor haar leden twee excursies. Op 17 mei werd
de tentoonstelling ‘Praal, ernst en emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse
handschrift’ in het pas verbouwde Museum Meermanno bezocht. Op 30 november
kregen leden van de NBV een rondleiding over de kinderboekententoonstelling
‘Wonderland’ in de Kunsthal in Rotterdam.
De NBV participeerde in 2002 in de organisatie van het internationale congres
‘The future history of the book’, dat op 7 en 8 november in de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag plaatsvond. Dit congres stond in het
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teken van de presentatie van het elektronische, boekhistorische systeem ‘Bibliopolis’.
In februari 2003 heeft de NBV zich aangesloten bij een landelijk
‘samenwerkingsverband boekwetenschap’, dat vanaf juni 2003 onder de paraplu
van de (vernieuwde) Dr. P.A. Tiele-stichting zal gaan functioneren. Onze voorzitter,
mw. B. de Vries, zal als contactpersoon fungeren. De NBV is tevens vertegenwoordigd
in het organisatiecomité dat zich beijvert om het internationale, boekhistorische
congres SHARP in 2006 in Nederland te laten plaatsvinden.
In deze verslagperiode is het aantal leden gestegen van 613 in maart 2002 naar
622 in maart 2003. Het bestuur kwam in deze periode viermaal bijeen: 2 april 2002,
18 september 2002, 9 december 2002 en 3 februari 2003. Het bestuur bestond in
2002-2003 uit: mw. B. de Vries (voorzitter), dhr. J. Molenaar (penningmeester), dhr.
J. Salman (secretaris), mw. I. Verheul, dhr. M. Beerens, mw. L. Duyvendak en dhr.
A. den Hollander. Het secretariaat is in november 2002 verhuisd naar
Bronckhorststraat 57, 2201 KV Noordwijk (email: jeroen.salman@let.uu.nl, tel.
071-3622909).
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Bijlage I Rekening en verantwoording van de penningmeester over
het jaar 2002
A. Algemene rekening
ONTVANGSTEN
2002
35.383,-

2001
34.610,-

Contributies voorgaande
jaren

900,-

724,-

Subsidie ministerie OCW

48.555,-

48.554,-

Subsidie Universiteit
Leiden

24.504,-

23.597,-

Opbrengst eigen
publicaties

614,-

939,-

Rente

9.130,-

10.283,-

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

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

119.086,-

118.707,-

1. Bureaukosten
secretariaat en
administratie

12.887,-

14.841,-

2. Honorarium
administrateur

3.403,-

3.403,-

3. Kosten Noordelijke
Afdeling

925,-

590,-

4. Kosten Zuidelijke
Afdeling

925,-

908,-

5. Kosten bestuur

678,-

368,-

6. Reserve toekomstig
beleid

7.000,-

4.538,-

Contributies 2002

UITGAVEN
A. Kosten van beheer

8. Kosten Zuid-Afrikaanse 925,afdeling

B.

908,-

Kosten vergaderingen

Convocaties, kosten
sprekers, promotie en
publiciteit

1.589,-

4.521,-
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C.

Kosten jaarvergadering 5.963,-

4.986,-
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D.

Kosten bibliotheek

1. Vergoedingen
bibliotheek

1.000,-

2. Taxatiekosten

908,135,-

3. Aankoop boeken en
tijdschriften

35.000,-

29.496,-

Overschrijding budget

31,-

508,-

1. Drukkosten jaarboek

15.811,-

18.945,-

2. Boekverzorging

1.362,-

1.361,-

3. Porto

2.423,-

3.566,-

4. Jaarboekredactie

-

-

5. Commissie voor de
publicaties

1.193,-

1.134,-

6. Ledenlijst

546,-

1.507,-

7. Nieuw Letterkundig
Magazijn

9.838,-

10.827,-

8. Redactie tijdschrift

-

-

202,-

274,-

Kosten jaarboek en
publicaties
E.

Kosten commissies en
werkgroepen
F.

1. Vaste commissies

2. Werkgroep 19de eeuw 2.300,-

2.269,-

3. Werkgroep 17de eeuw 2.270,-

2.269,-

4. Werkgroep Indisch-Ned. 2.300,letterk.

2.269,-

5. Werkgroep Biografie
(2001 en 2002)

4.569,-

2.269,-

6. Werkgroep 18de eeuw 2.300,-

2.269,-

7. Werkgroep Ned.
2.269,Boekhistorische Vereniging

2.269,-

Prijs voor
1.000,Meesterschap, reservering

1.000,-

G.

H.

Onvoorzien, diversen

377,-

369,-
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------------
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TOTAAL

119.086,-

118.707,-

Totaal der ontvangsten

119.086,-

118.707,-

Totaal der uitgaven

119.086,-

118.707,-

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

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

nihil

nihil

TEKORT/OVERSCHOT

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2003

228

B. Vermogensoverzicht

Saldi bij banken

1 jan. 2003
422.309,-

Te
6.962,ontvangen/vooruitbetaald

1 jan. 2002
389.502,6.581,-

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

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

429.271,-

396.083,-

Reserve voor toekomstig
beleid

45.666,-

38.666,-

Prijs voor Meesterschap

3.000,-

2.000,-

Jaarboek 2001-2002
(2000-2001)

14.975,-

14.975,-

Reserve herdenkingen

14.763,-

14.763,-

Diversen te betalen/vooruit 17.492,ontvangen

17.497,-

Reserve
accountantskosten

25.227,-

25.227,-

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

71.798,-

Van Bijlevelt-inkomsten

42.807,-

24.656,-

Reserve voor printer,
ledenlijst

2.053,-

1.507,-

Vermogen vóór
voorzieningen

Voorzieningen

Rekening-courant fondsen 80.861,-

87.096,-

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

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

97.898,-

97.898,-

Vermogen 1 januari 2002 97.898,-

97.898,-

Tekort/overschot gewone rekening

-

Vermogen na
voorzieningen

Vermogensmutaties

-----------Vermogen 1 januari 2003 97.898,-

-----------97.898,-
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Commissie voor
opdrachten op het
gebied van de
geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde
Saldo 1 januari 2002

71.798,-

Subsidie 2002

22.689,-----------94.487,-

Uitgaven:
Voltooide opdrachten

7.371,-

Kosten

2.587,-----------9.958,-

9.958,------------

Saldo 1 januari 2003

84.529,-

Specificatie Van
Bijlevelt-inkomsten
Saldo 1 januari 2002

24.656,-

Uitkering 2001

9.075,-

Uitkering 2002

9.076,-----------18.151,-

18.151,------------

Saldo 1 januari 2003

42.807,-

Prijs voor Meesterschap
Saldo 1 januari 2002

2.000,-

Reservering

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

Saldo 1 januari 2003

3.000,-

Reserve voor toekomstig
beleid Saldo 1 januari 2002

38.666,-

Besteed in 2002

-
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-----------38.666,Reservering

7.000,------------

Saldo 1 januari 2003

45.666,-
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen
A. Verwervingsfonds bibliotheek
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2002

47.193,-

Rente kapitaal

3.500,-----------50.693,-

Kosten

94,-

Gekochte boeken

13.840,-

Ontvangen subsidies

8.000,-----------5.934,-

5.934,------------

Saldo bank 1 januari 2003
plus rek.-courant

44.759,-

Obligaties

31.155,-

Lopende rente

1.777,------------

Vermogen 1 januari 2003

77.691,-

B. Lucy B. en C.W. van der Hoogt-fonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2002

6.052,-

Rente kapitaal

781,-----------6.833,-

Van der Hoogt-prijs 2001 6.000,Uit Algemeen Prijzenfonds 5.000,-----------1.000,Kosten

31,------------
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1.031,------------

Saldo bank 1 januari 2003
plus rek.-courant

5.802,-
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Transport

5.802,-

Obligaties

9.092,-

Lopende rente

498,------------

Vermogen 1 januari 2003

15.392,-

C. Dr. C.J. Wijnaendts Francken-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2002

6.723,-

Rente kapitaal

368,-----------7.091,-

Kosten

9,------------

Saldo bank 1 januari 2003 plus
rek.-courant

7.082,-

Obligaties

2.498,-

Lopende rente

146,------------

Vermogen 1 januari 2003

9.726,-

D. Algemeen prijzenfonds
Saldo bank plus
rekening-courant 1 januari
2002

12.636,-

Rente kapitaal

5.632,-

Uitkering H. Roland
Holst-Stichting

5.011,-----------23.279,-

Kosten

178,-

Toeslag Van der
Hoogt-prijs

5.000,-
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H. Roland Holst-prijs

2.500,-

C. Louis Leipoldt-prijs (+
reiskosten)

3.750,-

Eervolle vermeldingen

350,-----------11.778,-

11.778,------------

Saldo bank 1 januari 2003
plus rek.-courant

11.501,-
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Transport

11.501,-

Obligaties

75.696,-

Lopende rente

4.442,------------

Vermogen 1 januari 2003

91.639,-

E. Henriette de Beaufort-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2002

5.172,-

Rente kapitaal

1.071,-----------6.243,-

Kosten

41,------------

Saldo bank 1 januari 2003 plus
rek.-courant

6.202,-

Obligaties

15.603,-

Lopende rente

895,------------

Vermogen 1 januari 2003

22.700,-

F. Kruyskamp-fonds
Saldo bank plus rekening-courant 1
januari 2002

16.545,-

Rente kapitaal

3.837,-----------20.382,-

Kosten

139,------------

Saldo bank 1 januari 2003 plus
rek.-courant

20.243,-

Obligaties

48.961,-
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Lopende rente

1.483,------------

Vermogen 1 januari 2003

70.687,-
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Bijlage II Besturen en commissies per 1 april 2003
Algemeen bestuur
Voorzitter: mw. dr. M.E.H.N. Mout
Ondervoorzitter: Luc Devoldere
Secretaris: dr. L.L. van Maris, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300
RA Leiden
Penningmeester: Willem Huberts
Bibliothecaris: P.W.J.L. Gerretsen
Leden: Chantal Keijsper, Nelleke Noordervliet, Carla van der Poel, F.A. van de Roer

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

Bestuur van de Zuidelijke Afdeling
Voorzitters: dr. Marcel van der Heijden en dr. Nel Rogier
Secretaris: dr. Diederik Grit, Boksdoorn 16, 6226 WK Maastricht
Penningmeester: Lizet Duyvendak

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika
Dr. Siegfried Huigen, Hertestraat 27, Stellenbosch 7600, Zuid-Afrika

Commissie voor Zuid-Afrika
Leden: A. van Dis, dr. A.A.P. Francken, 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, 2311 BP Leiden
Leden: dr. W. Backhuys, 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. K.H. van Dalen-Oskam
Secretaris: dr. H. Heestermans, Rijnsburgerweg 22, 2333 AA Leiden
Leden: dr. W. van Anrooij, dr. A.Th. Bouwman, dr. G.R.W Dibbets, 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

Commissie van advies voor de financiën
Voorzitter: mr. K.J. Cath
Leden: mr. C.H. Goekoop, 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 KUN, 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: M. van Otegem
Leden: H. Leeflang, dr. J. Spaans, G. Vanpaemel

Werkgroep achttiende eeuw
Voorzitter: Ernestine van der Wall
Secretaris: Anna de Haas, Singel 24 II, 1015 AA Amsterdam
Penningmeester: Joris van Eijnatten
Leden: Koen Buyens, Dries Vanysacker, Angelie Sens

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

Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde
Voorzitter: Peter van Zonneveld
Secretaris: Reggie Baay, Verdihof 36, 2402 VC Alphen aan den Rijn
Leden: Vilan van de Loo, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen, Adriënne Zuiderweg
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Verslagen en bijlagen commissie voor opdrachten op het gebied van
de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
Voorzitter: dr. K.J.S. Bostoen
Leden: dr. S.N. Bakker, 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: Rudolf Dekker, Els Broeksma, Koen Hilberdink, Alexandra Paffen

Werkgroep Nederlandse boekhistorische vereniging
Voorzitter: mw. B.M.A. de Vries
Secretaris: J.L. Salman, Bronckhorststraat 57, 2201 KV Noordwijk
Penningmeester: J. Molenaar
Leden: M. Beerens, mw. E.H.R. Duyvendak, A.A. den Hollander, mw. I. Verheul
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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 KUN, 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.
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 4510613106, 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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