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1. Hendrick Cornelisz. Vroom en Cornelis Hendricksz. Vroom.
Nederlandse schepen overzeilen Spaanse galeien, 3 oktober 1602. 1617. olieverf op doek, 118 × 151
cm. Rijksmuseum Amsterdam (inv. nr SK-A-460)
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Voorwerpen en afbeeldingen als historische bronnen in een digitale
wereld
Jaarrede door de voorzitter, Peter Sigmond
‘(...) ende ghekeert wesende mett ons schip om die galleije noch eens te overseylen
tott sij gesoncken soude sijn, ghebeurde hett 'tselve wederom, datt een ander schip
daer midden opzeijlde, de trompetter speelende op sijn trompette, “tan tara, tan
tara” ende terstondts daerop Wilhelmus van Nassouwen. Ende datt vreeselijck
gheroep van Gods vijanden onder 't geluijtt van die trompette, maeckte een sodanighe
melodieuse harmonie, als mij dorste tot gheenen tijden gherecontreert te hebben’.1.
Dit is een kort citaat uit een scheepsjournaal. Het beschrijft het treffen op 3 oktober
1602 van enkele Hollandse schepen met een aantal Spaanse galeien in het Nauw van
Calais. Als we dit lezen, kunnen we ons een beeld vormen van deze tragedie. In dit
geval kunnen we daarbij geholpen worden door Hendrick Vroom, de zeeschilder,
die deze confrontatie in 1617 als onderwerp koos voor een schilderij, dat zich nu in
het Rijksmuseum bevindt (afb. 1). Het zware Hollandse zeilschip walst, voortgestuwd
door de wind, over de ranke galei heen. De opvarenden van de galei en zeker de
vastgeketende galeislaven zijn reddeloos verloren. Ze zullen door het koude water
worden verzwolgen. De mannen aan boord van het Hollandse schip stralen
superioriteit uit. De trompetter op de campagne speelt het Wilhelmus. Een dramatisch
moment, dat moge duidelijk zijn. In werkelijkheid was het nog een graadje erger
want het drama speelde zich af rond middernacht, onder het licht van de volle maan,
zoals even verder in het scheepsjournaal wordt vermeld. Tekst en beeld versterken
elkaar en geven ons samen een aangrijpend beeld van hetgeen zich op die voor de
Spanjaarden zo omineuze en voor de Nederlanders zo glorieuze nacht in oktober
1602 afspeelde.2.
Het is misschien vloeken in de kerk, ongepast, om, als nieuw aangetreden voorzitter
van de Maatschappij in de jaarrede aandacht te willen schenken aan een onderwerp
dat niet in eerste aanleg aan de letteren is gewijd, maar aan beeldmateriaal en aan
voorwerpen als bron voor historisch onderzoek. En dat in relatie tot de digitalisering
van deze bronnen. Mijn
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voorgangster, Ernestine van der Wall, verzekerde mij echter dat alles was toegestaan,
dus ik steek welgemoed van wal.
Maar laat ik beginnen op vertrouwd terrein en enige woorden wijden aan schriftelijke
bronnen en digitalisering. Wij zijn, in ieder geval in de westerse maatschappij, gewend
aan het gedrukte woord als medium om te communiceren, naast uiteraard dat medium
waarvan ik nu gebruik maak, het gesproken woord. De laatste tijd maken wij ons
wat ongerust over de toekomst van het gedrukte woord vanwege de voortschrijdende
digitalisering. Zal het gedrukte boek, zal de gedrukte krant, deze cyberaanval
overleven? Zelf, en ik ben daarin niet de enige, zie ik het ‘elektronische woord’, om
het zo maar aan te duiden, als een nieuwe, revolutionaire stap in een lange
ontwikkeling van communicatievormen. Een ontwikkeling, die begon met gebarentaal
en die werd verfijnd en uitgebreid met mondelinge communicatie. In beide gevallen
moest je om de boodschap over te laten komen in elkaars visuele nabijheid zijn of
ten minste op gehoorsafstand. Die communicatievormen werden ‘verrijkt’ met het
handgeschreven woord, het manu scriptum, dat over grotere afstanden getransporteerd
kon worden maar dat toch vooral uniek en individueel was. Vervolgens kwam in het
begin van de zestiende eeuw het gedrukte woord, de revolutie die het woord van
individuele communicatie naar massacommunicatie tilde. En dan nu het digitale
woord, het digitale woord dat nauwelijks enige begrenzing kent. Tenminste voor wie
‘aangesloten’, on line is. Een ware revolutie, niet alleen technisch maar ook
economisch en sociaal. Het digitale medium veranderde de maatschappij en doet dat
nog steeds.
De mogelijkheden die de digitale wereld biedt, die ik niet allemaal ga opsommen,
sterker nog, ik zou het niet kunnen, omdat we ze met z'n allen niet kunnen overzien
en ze nog niet kennen, - hier ligt een fantastische uitdaging, ze moeten nog bedacht
worden! - die mogelijkheden hebben grote gevolgen voor degenen die teksten
vervaardigen en voor degenen die geschreven en gedrukte bronnen als de basis voor
hun werk gebruiken. Ik denk daarbij, in ons geval voor de hand liggend, bij voorbeeld
aan historici en letterkundigen.
Het betekent in de eerste plaats dat veel gedrukt werk, dat gedigitaliseerd wordt,
integraal via het internet binnen het bereik van ons, gebruikers, komt. Dat geldt voor
gedrukt werk, dat zich in Nederlandse bibliotheken en bewaarplaatsen bevindt, het
geldt ook voor bronnen die zich
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in buitenlandse archieven en bibliotheken bevinden en die nu (en in de toekomst)
van achter de computer bestudeerd kunnen worden. Miljoenen gedrukte werken
komen daarmee wereldwijd letterlijk binnen handbereik. Fantastisch! Wat een gemak!
Dat moet de kwaliteit van het onderzoek kunnen verhogen, zou je zeggen. Moet
kunnen, inderdaad, maar niet zonder meer. ‘Meer’ is niet altijd beter en meer
informatie resulteert ook niet altijd in een afgewogener beeld. Meer mogelijkheden
betekent ook meer problemen, meer selectie. Meer weging van bronnenmateriaal.
In deze overdaad aan digitaal beschikbare bronnen zal selectie een veel groter gewicht
moeten gaan krijgen. Want je kunt die gedigitaliseerde, en dus toegankelijke, bronnen
als gebruiker, als onderzoeker niet meer negeren als de mogelijkheid om er kennis
van te nemen aanwezig is!
Een enorm tijdsbeslag doemt op. We zullen systemen of onderzoeksmethoden
moeten ontwikkelen om snel te kunnen selecteren. De wenselijkheid, de noodzaak
misschien ook, om meer dan voorheen te komen tot onderzoekers- en
schrijverscollectieven dringt zich eveneens op, zeker als het om het beschikbaar
komen van bronnen in vreemde talen gaat. Een punt van aandacht hierbij is dat
Nederlandstalige bronnen in buitenlandse archieven waarschijnlijk geen prioriteit
zullen hebben binnen de digitaliseringsprogramma's van de betreffende beheerders.
En juist daar kunnen zich voor Nederlandse onderzoekers nog onontgonnen gebieden
bevinden. Een mooi voorbeeld zijn de in beslag genomen papieren van honderden
door de Engelsen in de zeventiende en achttiende eeuw gekaapte Nederlandse schepen
die zich in het archief van de High Court in Londen bleken te bevinden. De maritiem
historicus S.W.P. Braunius trof ze in de jaren zeventig van de vorige eeuw aan.
‘Dozen en nog eens dozen, letterlijk volgepropt met Nederlandstalige stukken werden
aangetroffen,’ zo schreef hij. ‘Commissies, aanbevelingsbrieven, cognossementen,
ladingboekjes, kwitanties, zeebrieven, vrijgeleides, handelsbrieven doorspekt met
nieuwtjes en schandaaltjes, maar vooral: persoonlijke brieven van en aan zeevarenden,
waarvan bij sommige het zegel zelfs nog niet verbroken was’.3.
Braunius was ten diepste ontroerd door deze vondst, een gevoel waar ik straks
nog op terugkom. Door allerlei omstandigheden werd pas opvolging gegeven aan
deze vondst in 2005, toen Roelof van Gelder in opdracht van de Koninklijke
Bibliotheek zes maanden in Londen nader onderzoek kon doen naar deze inmiddels
naar de National Archives in Kew overgebrachte archieven. Elfhonderd dozen met
circa 38.000 brie-
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ven van ‘gewone’ Nederlanders, zeelieden en andere opvarenden, liggen daar op
ontsluiting te wachten. Vergeten en vanwege de taal moeilijk toegankelijk voor
Engelse historici. Digitalisering zal de stukken nu binnen leesbereik brengen van
alle geïnteresseerden: neerlandici, historici. Inmiddels zijn de brieven onderwerp
van onderzoek, loopt het project Sailing Letters en verschijnen sinds enige jaren
uitgaven van selecties van brieven, in druk en op DVD. Maar, het zal hier niet bij
blijven...

Museale collecties en historisch onderzoek
Want de digitalisering beperkt zich niet tot het geschreven of gedrukte woord. Het
brengt ook andere delen van het cultureel erfgoed binnen oogbereik. Ik doel daarbij
op de museale collecties. Collecties die bestaan uit voorwerpen van zeer uiteenlopende
aard: gebruiksvoorwerpen, voorwerpen van kunstnijverheid en kunstvoorwerpen.
En ik reken daar met nadruk ook afbeeldingen toe: schilderijen en tekeningen,
uiteraard, maar ook - hoewel ze gedrukt zijn - prenten en foto's. En eigenlijk moet
ik de bewegende beelden, de film, er ook toe rekenen.
Sinds jaar en dag bevinden zich miljoenen voorwerpen in de depots van musea,
prentenkabinetten en topografische atlassen. Ze worden daar over het algemeen goed
verzorgd en ontsloten door specialisten die de verschillende deelcollecties beheren.4.
Voor historische onderzoekers die gewend zijn in bibliotheken en archieven te
werken met geschreven en gedrukte bronnen, zijn museale collecties niet altijd
gemakkelijk te gebruiken voor hun onderzoek. Waar bevinden ze zich? Door hun
aard en daarmee samenhangende vorming is die vraag niet altijd gemakkelijk te
beantwoorden. Het belangrijkste kenmerk van dit erfgoed is namelijk dat het collecties
zijn, dat wil zeggen, verzamelingen die bewust zijn bijeengebracht om uiteenlopende
redenen, afhankelijk van de verzamelaar of de verzamelende instelling in kwestie.
Dat levert een bonte rij van invalshoeken en daaruit voortvloeiende collecties op, in
musea die zich overal kunnen bevinden. Vaak is het verzamelgebied typologisch
bepaald en gaat het om munten, glas, beeldhouwwerk, meubelen, textiel, tekeningen
of schilderijen, soms staat een vervaardiger centraal (bij voorbeeld een kunstenaar,
Armando of Picasso), soms is het verzamelgebied een plaats, regio of land, of een
bedrijfstak (schoenenfabricage, mijnbouw). Een andere keer gaat het om een tijdvak,
cultuur of kunststroming. Een complicerende factor is dat veel van deze voorwerpen
ook een geldelijke waarde hebben en verhan-
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deld werden en worden, zodat bij voorbeeld werken van kunstenaars over de gehele
wereld verspreid zijn zonder dat de herkomst altijd duidelijk is. Voor wetenschappelijk
onderzoek is het daarom vrijwel altijd noodzakelijk reconstructies van de
oorspronkelijke samenhangen uit te voeren alvorens men objecten op hun waarde
kan schatten.
In het predigitale tijdperk waren museumconservatoren en kunsthistorici, samen
met een selecte groep van geïnteresseerden, vaak verzamelaars, de belangrijkste
gebruikers van museale collecties. De beschikbaarstelling was daar ook op ingericht.
Museumdepots zijn in de regel alleen op afspraak toegankelijk, de beschrijvingen
zijn gemaakt vanuit het beheer en de belangstelling en invalshoek van de
overzichtelijke clientèle.
Selecties van deze collecties worden al dan niet permanent geëxposeerd in de
musea voor het grote publiek, zichtbaar maar onbereikbaar in vitrines achter glas.
In feite zijn die presentaties te beschouwen als driedimensionale publicaties,
samengesteld door meestal niet met name genoemde conservatoren, op basis van de
collecties die zij beheren. Naast gedrukte tentoonstellingscatalogi, waarin meestal
niet alle objecten zijn afgebeeld, waren er vaak alleen bestandscatalogi van de
hoofdcollecties voor handen. Allemaal heel begrijpelijk, maar het nodigde de
historische onderzoeker niet uit museale collecties binnen zijn onderzoek te
betrekken.5.

Museale collecties en digitalisering
Dit wat sombere beeld verandert snel en radicaal. In navolging van
bibliotheekcollecties worden nu in hoog tempo museale collecties gedigitaliseerd en
op het web geplaatst. Begonnen is met het ‘platte materiaal’: foto's, prenten,
tekeningen, schilderijen. Wie de site van de National Gallery in London bezoekt,
krijgt de gehele collectie integraal en voorzien van relevante informatie op zijn
bureau. En voor vele andere museumcollecties geldt hetzelfde. De driedimensionale
objecten volgen nu in rap tempo. Binnen één decennium zal het overgrote deel van
de museale collecties op het web voor iedereen beschikbaar zijn. Toegegeven, het
gaat om digitale beelden, voor de originele beelden moeten we nog naar de
bewaarplaatsen zelf toe, maar dat geldt evenzeer voor raadpleging van originele
gedrukte bronnen.
De gevolgen van de digitalisering zijn groot voor de onderzoekers, en voor degenen
die de collecties beschikbaar stellen. Voor de beheerders van de gedigitaliseerde
museale collecties is nog moeilijk te overzien
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wat één en ander betekent voor de verdere dienstverlening. Aanvankelijk werd gedacht
dat digitalisering minder werklast zou opleveren. Zelfwerkzaamheid door de klant.
Maar betrof de informatiebehoefte aanvankelijk de in de publieke presentatie
opgestelde objecten (die meestal maar een paar procenten uitmaakt van de totale
collectie), nu wordt de gehele collectie digitaal opeens publiek domein. Publiek
beschikbaar stellen, zo wijst de ervaring onderhand uit, betekent meer participatie,
meer gebruik van de collectie (dat is ook het doel) en dus meer bezoekers van de
collectie en meer vragen. De werkdruk verschuift. De druk op adequate documentatie
en de verificatie van de mee te leveren gegevens zal toenemen. Ook dringt zich als
vanzelf samenwerking op met andere experts, en met het publiek zelf, bij voorbeeld
bij het beschrijven van afbeeldingen en voorwerpen. Nieuwe werkvormen ontstaan.
Voor de onderzoeker biedt digitalisering de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering
van zijn onderzoek, te weeg gebracht door de enorme verbreding met nieuwe
onverwachte vraagstellingen door wetenschappers en geïnteresseerden uit totaal
andere werkvelden, wier kennis afkomstig kan zijn van over de gehele wereld. Want
digitale bestanden zijn immers wereldwijd beschikbaar. In het digitale tijdperk is het
onderscheid tussen tekst en afbeelding technisch gesproken weggevallen, is een letter
een digitale afbeelding, opgebouwd uit bits en bytes, net zo als een afbeelding dat
is. Daarmee wordt het voor de onderzoeker mogelijk wereldwijd gebruik te maken
van alle typen bronnen die er zijn, geschreven, gedrukt, getekend of geschilderd, plat
of driedimensionaal. Hoe daar als historisch onderzoeker mee om te gaan, is een niet
geringe uitdaging. Digitalisering in het algemeen, en dus ook van de museale collecties
brengt een democratisering van de kennis op gang. Het vraagt wel om een open en
flexibele houding van de conservator die in het verleden over het algemeen samen
met een aantal deskundigen de wijsheid in pacht had.

Historici en niet-schriftelijke bronnen
Nu onvermijdelijk deze stortvloed aan digitaal voorwerpen- en beeldmateriaal wordt
toegevoegd aan het gedigitaliseerde gedrukte materiaal dat de historische onderzoeker
ter beschikking heeft, is de vraag: hoe daar mee om te gaan?
Niet iedere onderzoeker is er blij mee. Begrijpelijk. Vertrouwde bestaande
onderzoekstechnieken schieten te kort. Voorwerpen en beeldma-
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teriaal zijn niet het bronnenmateriaal waarmee de gemiddelde historicus, als ik mij
tot die groep beperk, in zijn opleiding is opgevoed. Bronnenkritiek en
onderzoekstechnieken beperken zich toch al snel tot schriftelijke bronnen. Onbekend
maakt onbemind en een zeker wantrouwen en afwijzing zijn eerste begrijpelijke
reacties. Maar door toedoen van de digitalisering kunnen ze niet meer genegeerd
worden en moeten ze als volwaardige bronnen betrokken worden bij historisch
onderzoek. En die afwijzende houding is ook weer moeilijk te begrijpen, omdat het
beeld dat wij van het verleden hebben, in sterke mate, misschien meer dan we zouden
willen, wordt bepaald, en ten minste beïnvloed, door afbeeldingen en voorwerpen
uit het verleden. Dat we meer greep hebben of denken te hebben op de zeventiende
eeuw dan op bij voorbeeld de achttiende eeuw is, denk ik, in niet geringe mate te
danken (of te wijten) aan de schilderkunst. Alle reden om dat materiaal niet louter
als illustraties af te doen of louter als bron voor de kunstgeschiedenis te beschouwen.
Bestudering van de twintigste eeuw is al ondenkbaar zonder foto en bewegend beeld.
Vaak wordt het beeldmateriaal nog terzijde geschoven, ‘want het is niet
betrouwbaar als bron’ of ‘het is een product van een kunstenaar’, implicerend dat
het dan niet als historische bron te gebruiken is. Dat zijn natuurlijk drogredenen. Als
kunst- of gebruiksobject is het voorwerp vervaardigd in een bepaalde tijd en als
zodanig dus ook een ‘representant’ van die tijd. Kunstenaars hebben vaak een
bijzonder gevoelige antenne om de maatschappij te duiden. In hoeverre hetgeen is
afgebeeld vervolgens weer als bron kan worden gebruikt, hangt af van de
vraagstelling. Bronnenkritiek is ook hier onvermijdelijk. In een brief aan N.P. van
Stolk schrijft George Breitner in 1882 over zijn eigen werk: ‘Le peintre du peuple
zal ik trachten te worden, of liever, ben ik al, omdat ik 't wil. Geschiedenis wilde ik
schilderen en zal ik ook, maar geschiedenis in haren uitgebreidsten zin. Een markt,
een kaai, een rivier, een bende soldaten onder een gloeiende zon of in de sneeuw is
net zoo goed en meer geschiedenis dan ‘De nichtjes van Spinoza komen hem bezoeken
vergezeld van hunne mama’. Waarmee hij verwijst naar het romantisch getinte werk
van de negentiende-eeuwse historieschilders.6.
Een overbekend probleem bij het gebruik van fotografisch beeldmateriaal is de
manipulatie van het beeld. Het werk van de fotograaf lijkt betrouwbaarder dan de
artistieke interpretatie van de kunstenaar maar dat is, zoals we allen weten, natuurlijk
niet altijd het geval. Ook bij foto's gaat het vaak om kunstwerken. En als het om
zogenaamde documentaire fo-
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tografie gaat, is ‘de werkelijkheid’ toch ook een keuze van de fotograaf, of een
enscenering, gemaakt met een bepaald doel. Van oudsher zijn ook foto-opnames
vaak bijgewerkt om het door de fotograaf gewenste resultaat te verbeteren, wat
overigens de foto als historische bron niet minder interessant behoeft te maken.
Digitalisering heeft het aspect ‘bewerken’ in de fotografie nog gemakkelijker en
vanzelfsprekender gemaakt. Echter, al die aspecten zijn ook van toepassing op
gedigitaliseerde teksten en manipulatie is daarbij nog eenvoudiger dan bij beeld.
Ook het voorwerp kent zo zijn problemen om als betrouwbare bron te gebruiken.
Een voorwerp krijgt in een museumcollectie een nieuwe context en waardering. Het
wordt een museumstuk en maakt geen onderdeel meer uit van zijn oorspronkelijke
context. Maar net als bij een schriftelijke bron, bepaalt de vraagstelling van de
onderzoeker de betekenis. Zestiende-eeuwse belastingkohieren, die ooit de functie
hadden de verschuldigde belastingen in op te tekenen, worden nu zonder probleem
voor allerlei andersoortige onderzoeken gebruikt; brieven worden gebruikt om meer
te weten over de schriftcultuur van bepaalde bevolkingsgroepen etc. Maar de historisch
onderzoeker kent de mitsen en maren van zijn schriftelijke bron. Opnieuw rijst de
vraag: is beeldmateriaal, zijn voorwerpen, als historische bron onbetrouwbaarder
dan schrift en drukwerk? En het antwoord moet zijn: Nee. Alleen zijn wij als historisch
onderzoekers opgevoed met geschreven bronnen en met een ingebouwde kritische
blik als het om teksten gaat. Ons staat op dat punt een heel apparaat van bronnenkritiek
ter beschikking. Op het gebied van objecten en beeld zijn veel historici daarentegen
een stuk onzekerder. Het apparaat dat daarop van toepassing is, is opgebouwd door
anderen, door museumconservatoren, door kunsthistorici, door archeologen, die
objecten en beeldmateriaal vanuit hun eigen vakgebied bestuderen. De ontwikkeling
van een toegankelijk, kritisch apparaat voor het gebruik van beeldmateriaal en van
objecten als historische bron is mijns inziens een eerste onvermijdelijke stap om die
categorieën bronnen binnen het bereik van de historisch onderzoeker te brengen en
een gelijkwaardige status als historische bron te geven. Voor de bronnenkritiek en
het gebruik van digitale bronnen geldt overigens hetzelfde. De bronnenkritiek van
digitaal materiaal staat nog in de kinderschoenen.
Maar het is de moeite waard, ik zou zeggen een noodzaak, om daar aandacht aan
te besteden, want in combinatie met tekstuele bronnen kunnen voorwerpen en
beeldmateriaal meer historische vragen beter beantwoorden.
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Ten onrechte zou ik hier misschien de indruk gewekt kunnen hebben dat historici
zich niet met voorwerpen of beeldmateriaal, schilderijen, kaarten etc. bezig houden.
Dat gebeurt wel degelijk, maar vaak als specialisme en veel van de door deze
specialisten opgebouwde kennis blijft binnen de groep van specialisten hangen en
vindt niet zijn weg naar de wetenschapper die zich in een breder perspectief met
historisch onderzoek bezig houdt. En daar ligt denk ik een tweede uitdaging. Hoe
maken we de door specialisten (kunsthistorici, cartografen, archeologen,
museumconservatoren) opgebouwde bronnenkritische kennis beschikbaar en
hanteerbaar voor het algemeen historisch onderzoek? Het zou me verbazen als ook
daarvoor het web als vehikel niet een oplossing zou kunnen bieden.
Ik heb in het voorgaande geprobeerd een aantal verschillen en overeenkomsten
tussen geschreven en niet-geschreven historische bronnen aan te stippen. Zeker niet
uitputtend, want dat laat de ruimte die mij ter beschikking staat niet toe. Ik heb
duidelijk willen maken dat de digitalisering van geschreven en niet-geschreven
bronnen een geïntegreerd gebruik, meer dan tevoren, mogelijk, sterker nog, wenselijk
maakt. Samenwerking tussen disciplines en het ontwikkelen van nieuwe
bronnenkritiek en van nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken zijn daarvoor
noodzakelijk.
Misschien mag ik dit betoog eindigen met het geven van een tweetal voorbeelden
waarbij schriftelijke bronnen tezamen met voorwerpen en beeldmateriaal tot een
beter, vollediger dan wel interessanter inzicht leiden.
In het Rijksmuseum hangt een prachtig schilderij van Cornelis de Man, dat het
zeventiende-eeuwse walvisstation Smerenburg voor moet stellen, gelegen op
Amsterdam eiland bij Spitsbergen (afb. 2). De nederzetting werd in de zomermaanden
bewoond en de walvissen, die zich toen nog in groten getale in de wateren rond
Spitsbergen ophielden, werden er gevangen en verwerkt. Op het schilderij krijgen
we een indruk van de bewoning en de bewerkingswijze. De Man is waarschijnlijk
nooit op Spitsbergen geweest en hij moest het dus doen met verhalen. Centraal staan
de traanovens, dichtbij de waterrand. De geharpoeneerde walvissen werden aan land
gesleept, in mootjes gehakt en in de traanovens tot traan verwerkt dat in vaten zijn
weg naar de Republiek vond. Het is er keurig op weergegeven. De mannen lopen er
bij alsof ze op de Dam in Amster-
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2. Cornelis de Man, Traankokerij van de Amsterdamse Kamer van de Noordse Compagnie op
Amsterdam-eiland, Spitsbergen. 1634. Olieverf op doek, 108 × 205 cm. Rijksmuseum Amsterdam
(inv. nr SK-A-2355)

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

3. Muts en hemd, afkomstig uit het grafveld op het eiland Ytre Norsköya (Zeeuwse Uitkijk),
Spitsbergen. Rijksmuseum Amsterdam.
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4. Smeerenburgfjorden met op de voorgrond de resten van een traanoven. (foto auteur).

dam lopen hetgeen wat merkwaardig overkomt. Op de achtergrond houten huizen
die als onderkomen dienden. Dat alles vervat in een arctisch landschap. Rond 1660
is Smerenburg verlaten omdat de walvisjacht zich verplaatste naar andere streken.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn er opgravingen uitgevoerd door het
Arctisch Centrum van de Universiteit van Groningen waarbij de nederzetting
gereconstrueerd kon worden en veel voorwerpen te voorschijn kwamen. In de
aangetroffen grafvelden bij Zeeuwse Uitkijk, waar de Zeeuwen een vestiging hadden,
was de kleding van overleden walvisjagers in de permafrost verrassend goed
geconserveerd (afb. 3). Die week inderdaad niet sterk af van de kleding die in de
Republiek zelf werd gedragen. De temperatuur op Spitsbergen in de zomer (0 tot
-10) wijkt ook niet veel af van de temperatuur in de winter in de Republiek. De
gevonden resten van de traanovens en huizen ondersteunen in belangrijke mate de
weergave van De Man. Hij had kennelijk goed geluisterd. Ook een bezoek aan de
plaats zelf draagt bij aan een beter begrip van het functioneren van Smerenburg (afb.
4). De vlakke kuststrook maakte het goed mogelijk de walvissen aan land te slepen
en te verwerken. De ligging van
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5. Het interieur van het Behouden Huys op Nova Zembla, gravure, in: G. de Veer, Warhafftige
Relation. Der dreyen newen unerhörten seltzamen Schiffart so die Holländischen und Seeländischen
Schiff gegen Mitternacht drey Jar nach einander als Anno 1594, 1595 vnd 1596 verricht.
Levinus Hulsius (ed) Neurenberg 1598.

6. Linkerschoen, gevonden op Nova Zembla in de restanten van het Behouden Huys. gesneden van
geiten- en rundleder. Rijksmuseum Amsterdam (inv.nr NM7809-1)
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Smerenburg was zo, dat schepen er bij elke windrichting weg konden zeilen maar
tegelijk beschut lagen tegen de westenwinden van de Atlantische oceaan. De markante
berg, de Berenberg, is er echter niet te zien. Deze bevindt zich in werkelijkheid op
Jan Mayeneiland en is een opvallend baken halverwege de Noorse kust en Spitsbergen.
Zonder dat ik er hier uitvoerig op inga, kunt U zich voorstellen dat de combinatie
van deze gegevens (tekst, beeld en voorwerp en in dit geval ook nog de geografische
plek zelf) een beter inzicht verschaft dan de bronnen afzonderlijk.
Een tweede voorbeeld waarbij geschreven tekst, afbeelding en object elkaar
versterken betreft ook het arctisch gebied. In 1596-1597 overwinterden, het is U
allen bekend, Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck met hun overige lotgenoten
op Nova Zembla in het Behouden Huys. Het dagboek van Gerrit de Veer doet daar
verslag van en in de uitgave van het dagboek wordt de tekst ondersteund met
illustraties. Hier ziet U de mannen dicht bij het vuur zitten (afb. 5). In zijn dagboek
noteerde De Veer op 31 december 1596: ‘(...) en was (het) zo koud, dat het vuur
nauwelijks hitte gaf, want als wij onze voeten naar het vuur staken, zo verbrandden
wij veeleer onze kousen voor wij warmte voelden. (...) ja, hadden wij het niet eerder
geroken als gevoeld, wij zouden ze ganselijk verbrand hebben, voor wij het gewaar
werden’.7. Toen de Engelsman Thomas Gardiner in 1876 de plek bezocht, trof hij
deze schoenen aan met duidelijke sporen van verschroeiing! (afb. 6)
Maakt de digitalisering de originelen overbodig? Uiteraard niet. Digitale bronnen
zijn gevoelloos. Digitale bronnen kunnen geen gevoel voor schoonheid en besef van
tijd oproepen zoals authentieke stukken dat kunnen. Het gevoel, dat Braunius
overweldigde bij het zien van al die originele brieven, die nooit hun bestemming
hadden bereikt. Ze hebben niet het patina dat de schilderijen van Vroom en De Man
tot zeventiende-eeuws schilderijen maakt, waar generaties drie eeuwen lang tot op
de dag van vandaag met verbazing naar hebben staan kijken; ze kunnen nooit het
besef van tijd geven dat de gletsjers bij Smerenburg aan de hedendaagse bezoeker
geven; dezelfde, schijnbaar onveranderde, gletsjers die de overleden walvisvaarders
misschien als laatste blik was vergund.
Authentieke voorwerpen behouden hun eigen waarden. Maar toch, het digitale
tijdperk is wel de nieuwe wereld.

Eindnoten:
1. Nationaal Archief 's-Gravenhage, Archief Staten-Generaal inv.nos. 9277-78.
2. Sigmond, J.P., Dutch ships ramming Spanish galleys, 3 October 1602, in: The Rijksmuseum
Bulletin vol. 58 (2020)/2, pp 109-119.
3. Doe, Erik van der, Moree, Perry en Dirk. J. Tang (red.), De Dominee met het stenen hart en
andere overzeese briefgeheimen. Sailing Letters journaal I (Zutphen 2008) p.10.
4. Sigmond, J.P., Object van historisch onderzoek. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van bijzonder hoogleraar vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in de
Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen, aan de Universiteit
van Amsterdam op 19 november 1998 (Amsterdam 1999).
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5. Sigmond, J.P., Sint Nicolaas, E., Kijken naar Geschiedenis. Onderzoeken en tentoonstellen van
historische voorwerpen (Zwolle 2009, 2de dr.) Piena, Hans, Onderzoek in de museale praktijk
(Deventer 2008)
6. Brief aan N.P. van Stolk, 1882.
7. Honoré Naber, S.P.L', (ed), Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz.
De Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597), verhaald door Gerrit de Veer. Werken
uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging XIV en S ('s-Gravenhage 1914) p. xx.
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Vijfentwintig jaar Werkgroep Zeventiende Eeuw
Ton van Strien
‘De oprichtingsvergadering werd gehouden onder barre weersomstandigheden.’
Dit staat op bladzijde 1 van het eerste nummer van de eerste jaargang van het
tijdschrift De Zeventiende Eeuw, waar een kort verslag wordt gegeven van de
oprichting van de gelijknamige Werkgroep. Dat was op 10 januari 1985. Het vroor
acht graden en er stond een verschrikkelijke sneeuwstorm. ‘Desondanks’ (staat er)
waren er ruim vijftig aanwezigen naar Utrecht gekomen, uit dertien verschillende
disciplines. Dat zegt wel iets over het gevoel van urgentie dat destijds heerste en de
vastberadenheid van de betrokkenen. En dat blijkt ook wel uit het vervolg. Besloten
werd een eerste congres ‘zo mogelijk’ in de herfst van 1985 plaats te doen vinden.
Het eerste congres vónd plaats in de herfst van 1985; onder welke
weersomstandigheden dat was, is niet meer gedocumenteerd maar dat komt natuurlijk
omdat het toen al duidelijk was dat het weer nooit van invloed zou zijn op welke
onderneming van de werkgroep dan ook. Al 25 jaar lang is er ieder jaar een congres
gehouden, weer of geen weer, en minder dan vijftig aanwezigen zijn er bij mijn weten
nooit geweest - meestal waren het er aanzienlijk meer. Ik had vorig jaar in mijn
hoedanigheid van penningmeester van de werkgroep een inspecteur der belastingen
op bezoek, die moest controleren of de werkgroep kon worden aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling. Hij was diep onder de indruk. Zoveel
onbaatzuchtige toewijding maak je als belastinginspecteur ook niet iedere dag mee.
Maar eerst even terug naar die oprichtingsvergadering. Die vond plaats in de Utrechtse
jaarbeurs, en werd gehouden op initiatief, staat ook in het zojuist aangehaalde stuk,
van ‘een groepje beoefenaars van verschillende wetenschappen (geschiedenis,
kunstgeschiedenis, neerlandistiek, kerkgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis), door
wie het als een leemte werd gevoeld dat er voor de 17e eeuw geen gezelschap bestond
dat eenzelfde coördinerende en stimulerende rol zou vervullen als de vergelijkbare
verenigingen op het gebied van de 18e en 19e eeuw’. Dat het initiatief in al-
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lereerste instantie was uitgegaan van een groepje historisch-neerlandici mag hier ook
wel gezegd worden, en waarom zou ik niet meteen hun namen noemen: Marijke
Spies, Riet Schenkeveld en Eddy Grootes. Waar het om gaat is dat hun initiatief
direct in brede kring weerklank vond. Zo is de Werkgroep geworden wat hij is: een
gezelschap van onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezig houden met en vooral
ook betrokken voelen bij het onderzoek naar de cultuur in de Nederlanden in de
zeventiende eeuw, in Noord en Zuid. En wel (ik citeer nogmaals) ‘in de brede zin
van het woord’. Dat wil zeggen: er is niet veel in die periode dat zich aan onze
belangstelling onttrekt. Daar komt nog bij dat we de zeventiende eeuw al laten
beginnen in 1550. Geen wonder dat een Werkgroep Zestiende Eeuw eigenlijk nooit
meer goed van de grond is gekomen. Binnen het jaar waren er driehonderd leden.
En van toen af aan ging alles van een leien dakje? Er ging natuurlijk wel eens iets
minder goed. Er is zelfs wel eens aan een noodrem getrokken. Maar u bent hier niet
gekomen om naar mooie roddels en verhalen te luisteren. Wat vooral bijblijft is de
grote levendigheid en de ontspannen, ja opgetogen sfeer op de jaarlijkse congressen.
Het is er vaak echt een vrolijk gedrang van mensen die bepaalde lezingen beslist niet
willen missen en die in de pauze ook echt honger hebben. Er kan dan ook stevig
gedebatteerd worden. Ik herinner mij discussies, zo levendig dat het wel ruzie leek
- tussen twee beoefenaars van hetzelfde vak bijvoorbeeld, ik zal niet zeggen welk
vak, maar het ging over de interpretatie van zeventiende-eeuwse Noordnederlandse
schilderijen. Het was in Utrecht, in de aula van het Academiegebouw; wat voor weer
het toen buiten was weet ik niet meer, maar binnen ging het er heftig aan toe. Ja,
misschien zaten andere aanwezigen daar wel een beetje voor spek en bonen bij en
het is ook niet echt de bedoeling van de Werkgroep dat juist beoefenaars van hetzelfde
vak met elkaar in discussie gaan; maar leerzaam was het toch ook wel - ik kom hier
overigens nog op terug.
Bijna tegelijk met de Werkgroep was er het tijdschrift - dat staat ook allemaal in
jaargang 1, nummer 1. Inmiddels neemt het een halve meter boekenplank in beslag,
en - voor het toenemende aantal mensen, wellicht ook Maatschappij-leden, dat zich
daar niets meer bij kan voorstellen - er wordt ook gewerkt aan een volledige
digitalisering. Zie de recent gemoderniseerde site van de werkgroep
http://www.let.uu.nl/nederlands/nlren/werkgroep17/
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en daarvandaan verder naar het tijdschrift, vrij toegankelijk voor iedere
belangstellende. Gekoppeld aan een soort zeventiende-eeuw-Startpagina of -Portal
zal het tijdschrift binnen afzienbare tijd, nog meer dan het al is, de vanzelfsprekende
zoek- en vindplaats zijn voor iedereen ter wereld die serieus met de zeventiende
eeuw in de Nederlanden bezig is. En dat zijn nogal wat mensen, zoals bekend.
Velen zullen overigens ook gehecht blijven aan de papieren versie, niet alleen
vanwege de eigen briefjes en strepen, uitroeptekens en vraagtekens in de marges,
maar ook vanwege het stukje geschiedenis dat het papier nu eenmaal in herinnering
brengt, die altijd veelbelovende plof op de mat, twee- en soms driemaal per jaar. En
soms een zware plof: de Vrede van Munster (jaargang 13 nummer 1) weegt bijna
anderhalf pond; de nummers over Woord en Beeld en dat over Christiaan Huygens
doen daar niet voor onder. En veel betekent hier altijd goed want de redactie laat niet
met zich spotten.
Maar het is nu niet het moment om onszelf te feliciteren met de prachtige resultaten
en het vele, vele werk dat daarvoor verricht is - eerder is een woord van dank aan de
uitgevers op zijn plaats, eerst Arno van der Plank en vanaf de zevende jaargang Thijs
Verloren. En, voor de recente digitalisering, aan de redactie van de dbnl. Ook de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft al ruim twintig jaar een mooie rol
gespeeld, ik kom daar zo meteen nog op.
De belangrijkste vraag voor nu is: werkt de werkgroep ook, zoals hij bedoeld is?
Vervult hij inderdaad de ‘stimulerende en coördinerende rol’ in het onderzoek, die
de oprichters voor ogen stond? Met dat stimuleren zit het zonder meer goed, al was
het maar door die jaarlijkse congressen en de ruime mogelijkheden die daar aan alle
vakbeoefenaren worden geboden, ook aan net- en zelfs nog niet-afgestudeerden, om
vondsten en visies aan anderen voor te leggen. Laagdrempelig is het woord niet (het
moet wel ‘ergens over gaan’, zoals dat heet), maar work in progress is altijd zeer
welkom. Denk bij stimuleren ook aan de tweejaarlijkse scriptieprijs: 500 euro voor
‘een uitstekende masterscriptie op het gebied van de zeventiende-eeuwse cultuur in
de Nederlanden, geschreven door een student of recent afgestudeerde
cultuurwetenschapper’. Niet dat een goede student beter zal gaan presteren met zo'n
bedrag in het vooruitzicht, maar de erkenning die eruit spreekt kan iemands keuze
voor de toekomst bepalen. En op zijn minst betekent dat toch maar weer een extra
lid voor de Werkgroep.
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Stimuleren, absoluut. Maar wat heet coördineren? Tijdens de voorbereiding van het
congres in augustus 2010 aan de VU in Amsterdam ontving het organisatiecomité
een ietwat ontstemd mailtje van een vooraanstaand vakbeoefenaar, die op het
voorlopige programma gezien had dat verschillende lezingen op zijn vakgebied
tegelijkertijd waren geplaatst. Dat betekende dat hij er een aantal van zou moeten
missen, anders gezegd, dat hij min of meer gedwongen was, ook lezingen van andere
vakken bij te wonen. Was dat nou goed of slecht gecoördineerd? Ik laat het maar bij
dit vraagteken. Ik constateer ook bij mijzelf wel de neiging om vooral te komen
luisteren naar presentaties die aansluiten bij de dingen waar ik zelf mee bezig ben.
Maar niet de slechtste momenten zijn toch ook vaak de verrassingen, de keren dat
je kennis maakt met vragen waar je nooit zelf op was gekomen, over aspecten van
de zeventiende eeuw waar je hoegenaamd niets vanaf wist (zoals ik in de andere
presentaties van vanmiddag ook weer ervaren heb). En zulke momenten laten soms
ook onvermoede mogelijkheden van je eigen vak zien. De Zeventiende Eeuw, zei
iemand tegen me, is het enige vaktijdschrift dat ik altijd helemaal lees, op de bank,
in de trein. Want je hebt er altijd wat aan, ook al doe je er misschien niets mee. Dus:
laten wij vooral blijven stimuleren, en niet te veel coördineren. Zo blijft de werkgroep
een vrolijk gedrang niet alleen van mensen, maar ook van ideeën.
Dames en heren, in het register van de Kamer van Koophandel voor
Midden-Nederland zijn de activiteiten van onze werkgroep omschreven als
‘maatschappij- en geesteswetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk’, en
duidelijker kan ik het niet zeggen. De inspecteur der belastingen, over wie ik daarnet
sprak, kon daar goed mee uit de voeten en het zal u ook niet verbazen dat de status
van Algemeen Nut Beogende Instelling de Werkgroep niet is ontgaan. Overigens
weten wij ons vooralsnog financieel te bedruipen, mede dankzij een ruimhartige
jaarlijkse subsidie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waar we alweer
ruim twintig jaar bij horen; én natuurlijk vooral dankzij de leden. Inmiddels zijn het
er een kleine vijfhonderd, en dat aantal, zo lezen wij in een recent jaarverslag, is
stabiel gebleven, ondanks een forse contributieverhoging die was ingesteld om de
digitaliseringplannen van de Werkgroep te realiseren. Dat is dus nog steeds die spirit
uit de barre winter van 1985: wat gebeuren moet, gebeurt. En zo zien wij de volgende
vijfentwintig jaar met vertrouwen tegemoet.
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Levensberichten
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Frans Joseph Theodoor Johannes van Agt
Den Haag 3 juli 1921 - Nijmegen 2 november 2010

Op 6 november 2010 werd in zijn woonplaats Nijmegen onder grote belangstelling
de oud-diplomaat en vertaler van Russische poëzie Frans van Agt begraven. Het was
na een ingetogen eucharistieviering waarin in toespraken en zang de verbondenheid
van de overledene met de Russisch-orthodoxe wereld en haar poëzie tot uiting kwam.
Uit de literaire wereld leek vrijwel niemand aanwezig: een teken dat zijn vertaalwerk
een zijdelingse activiteit was waarmee hij niet te zeer te koop liep. Toch hebben
poëzievertalingen uit het Russisch hem in de laatste jaren van zijn diplomatenbestaan
en gedurende zijn lange gepensioneerde leven constant beziggehouden. Van Agts
vertaalwerk op dit gebied behoort ook tot het omvangrijkste in het Nederlandse
taalgebied, waarbij hij het niet schuwde zich juist op de meest prestigieuze klassieke
Russische poëzie te storten, waarvoor menig geschoold slavist zou terugschrikken.
Van Agt is in 1921 geboren in Den Haag als zoon van een leraar wisen natuurkunde
en biologie die bij Kamerlingh Onnes in Leiden promoveerde. In het kinderrijke
gezin, dat in de Vogelwijk in een kolossaal huis aan de duinen woonde, werd veel
gelezen, muziek gemaakt en gezongen. Het was een milieu waarin nieuwsgierigheid
en eigen creativiteit werden aangemoedigd. Frans bezocht het gymnasium van de
paters Jezuïeten.
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Zijn liefde voor de poëzie stamt uit zijn schooltijd, toen hij ook zelf gedichten schreef.
Na zijn eindexamen in 1939 studeerde hij in Leiden indologie. ‘Ik genoot van de
studie Javaans en Maleis’, zei hij in een interview. ‘Later, in de oorlog, toen de Leidse
universiteit werd gesloten, ging ik er voor mijn plezier wat Russisch bijdoen in een
werkgroepje onder leiding van een Russische immigrant. Mijn belangstelling voor
het Russisch was volkomen apolitiek’.
De laatste oorlogsjaren was Van Agt als gevolg van de Arbeitseinsatz in Berlijn
te werk gesteld. Zijn kennis van het Russisch kwam hem hier goed van pas: ‘In
contact met Russische krijgsgevangenen bleek dat ik me inmiddels redelijk in hun
taal kon redden. Toen de Russische bevrijders oprukten naar de Oder besloot ik hen
tegemoet te lopen. Ik was van plan me te melden bij het Nederlandse gezantschap
in het bevrijde Warschau. Dat gezantschap bleek nog niet te bestaan en met een aantal
lotgenoten belandde ik min of meer in Russische gevangenschap. Ik dacht Nederland
nooit meer terug te zien. Maar na allerlei omzwervingen kwam ik uiteindelijk in
Odessa aan, van waaruit ik tenslotte werd gerepatrieerd naar Nederland’.
Van Agt maakte zijn studie niet af. Na de oorlog volgde hij een diplomatieke
loopbaan waarin hij werkzaam was op Nederlandse vertegenwoordigingen in Berlijn,
Bonn, New Delhi, Colombo, Moskou, New York, Athene en Rabat. Hij was
vervolgens ambassadeur in Abidjan (1973-1978), Islamabad (1979) en Moskou
(1980-1986). In Moskou ontmoette hij in 1954 zijn vrouw Elspeth McGregor die
werkzaam was op de Canadese ambassade. Beiden zongen in een Byzantijns koor
en speelden ook piano. Uit hun huwelijk werden vier dochters en een zoon geboren.
Van Agt hield zijn Russisch na de oorlog bij. Al in 1946 vertaalde hij Poesjkins
gedicht ‘De nachtegaal en de roos’ maar hij deed er vooralsnog niets mee. Ook op
zijn werk speelde zijn kennis een geringe rol: ‘Toen ik in 1954 ambassadesecretaris
werd in Moskou sprak ik Russisch met het personeel en met de gelovigen in de
orthodoxe kerk die ik af en toe bezocht. Buitenlandse zaken en ook ambassadeur
Teixeira de Mattos toonden geen interesse in mijn kennis van het Russisch. Mijn
belangstelling voor het Russisch was overigens ook puur esthetisch. De klank, de
muziek van die taal, daar genoot ik van’.
In 1965 publiceerde Van Agt in de diplomatenbundel Per diplomatieke koerier
een vertaling van Poesjkins versdrama De stenen gast. Het voltooien van deze
vertaling schreef hij deels aan verveling toe: ‘Ik werkte bij
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de Verenigde Naties in New York. We waren naar de opera geweest, Don Giovanni,
en dat bracht me op het idee om De stenen gast van Poesjkin te vertalen. Dat is
namelijk hetzelfde verhaal. Ik zat me daar toch dood te vervelen. Voordeel was wel
dat ik er werkte als assistent van Lou Lichtveld, de schrijver Albert Helman. Hij
wees me de weg.’ Deze publicatie bleef bijna twintig jaar zonder vervolg.
Toen Van Agt in 1980 in Moskou aankwam, was de Koude Oorlog nog in volle
gang. Recepties en diners boeiden hem niet al te zeer. De slavist Kees Verheul
portretteert hem in Moskou ‘aan het hoofd van de tafel in grijs pak, serieus,
welmenend, charmant. Een enigszins starre lach. Grijze, schichtige, maar onschuldige,
licht droeve ogen.’ Over het milieu waarin hij in Moskou ambtshalve verkeerde,
verklaarde Van Agt zelf: ‘Ik had in Moskou weinig behoefte aan contacten met mijn
Russische collega's. Daar viel moeilijk mee te praten; ze kraamden vooral propaganda
uit. Tenzij ik met een van hun vrouwen over literatuur kon spreken, had ik bij al die
diners dus tijd genoeg om aan andere dingen te denken.’ Hij gewaagde van de
mogelijkheid om tijdens diners te broeden op ‘creatieve oplossingen van
vertaalprobleempjes’.
Van Agt doelde hier op de gedichten van Anna Achmatova die hij was gaan
vertalen. Hij had Achmatova's naam in Moskou voor het eerst gehoord en aangestoken
door het enthousiasme waarmee Russische vrouwen over haar poëzie spraken, besloot
hij een bundel aan te schaffen. Er was nog een weddenschap voor nodig om zijn
vertaalzin definitief aan te wakkeren: ‘Het raakte me inderdaad, maar toch werd ik
pas echt door haar poëzie gepakt toen ik ten gevolge van een weddenschap met
William Veder besloot Achmatova te gaan vertalen. [...] Op een gegeven moment
kwamen we te spreken over de - discutabele - kwaliteit van de naar het Russisch
vertaalde Nederlandse poëzie. Ik beweerde toen dit - omgekeerd - veel beter te
kunnen, waarop Veder mij uitdaagde dat te bewijzen’.
De toenmalige Nijmeegse en later Amsterdamse hoogleraar Slavische talen William
Veder stuurde Van Agts vertaalwerk op naar De Lantaarn, het Leidse
slavistenuitgeverijtje waarvan ik een van de oprichters was en dat in die tijd zo'n acht
geniete cahiers per jaar uitbracht die vaak herdrukt werden. In 1983 verscheen bij
De Lantaarn een tweetalige keuze uit de poëzie van Achmatova, op de elektrische
tikmachine met roterende kogelkop gezet en met schaar en plakstift vormgegeven
door Veder die in de jaren daarop nog een tweede Achmatova-uitgave en Pasternaks
De ge-
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dichten van Jurij Živago in Van Agts vertaling in elkaar zette.
Van Agt verliet Moskou, waar hij was toegetreden tot de Russisch-orthodoxe kerk,
uiteindelijk met tegenzin. Toen hij in een brief op 9 september 1986, vlak voor zijn
vertrek, terugkeek op zijn Moskouse tijd legde hij de nadruk op ervaringen in de
niet-officiële sfeer: ‘Wij zullen Moskou met pijn verlaten - de 61/2 jaar hier waren
voor Elspeth en mij een onvergetelijke tijd, rijk aan creatieve impulsen, bijzonder
veel waardevolle, hartverwarmende contacten èn in de diplomatieke èn, en veel meer
nog, in de Russische (kerkelijke en litteraire) sfeer’. Onder zijn literaire contacten
waren Olga Romanovna Trifonova, de weduwe van de schrijver Joeri Trifonov, de
vertaler van Nederlandse poëzie Jevgeni Vitkovski, de dichteres Anna Achmadoelina
en de schrijfster Lidija Tsjoekovskaja.
Later meende Van Agt dat hij wat overmoedig was geweest bij zijn Moskouse
vertaalexercities. In een brief van 1 februari 1989 had hij het over een ‘redelijk
onbeholpen vertaalpoging’ die niettemin wel zijn ‘dichtadertje tot vloeien bracht’.
Hij vond het een soort ereschuld tegenover zichzelf om zijn debuut over te doen. Zo
ontstond de bundel Het zevende boek (1988). Na aanvankelijk vooral Achmatova's
poëzie vertaald te hebben, richtte hij zich vanaf eind jaren tachtig op de grote
negentiende-eeuwse dichters van Rusland. Hoewel hij voor zijn Poesjkin-vertalingen
in 1997 de Aleida Schotprijs voor vertalingen uit de Slavische talen kreeg toegekend,
bleek zijn grootste kracht en inventiviteit uit zijn weergave van de poëzie van Fjodor
Tjoettsjev en Jevgeni Baratynski. Hij bleef ook tot op het einde van zijn leven
hardnekkig reeds gepubliceerde vertalingen bijslijpen, zodat sommige gedichten in
de loop der jaren aanzienlijk van gedaante veranderden.
De meeste uitgaven van Van Agt bleven bij De Lantaarn verschijnen, in 2002 voor
het laatst. Met uitzondering van zijn vertaling van Poesjkins versroman Jevgeni
Onegin die bij uitgeverij Atlas in Amsterdam uitkwam, verschenen Van Agts
vertalingen vooral in de periferie, bij uitgevers, behalve in Leiden, in Oosterbeek,
Maastricht en Oegstgeest. Het was kenmerkend voor een man die vanaf de zijlijn
aan het literaire leven deelnam.
Van Agt was geen vertaler die van alles wilde aanpakken maar zocht naar
aanknopingspunten voor zijn eigen inspiratie. Bij de filosofische lyriek van Baratynski
en de diplomaat Tjoettsjev, net als hij geen professionele dichter, voelde hij zich het
meest thuis. Over Baratynski zei hij: ‘Uit die gedichten spreekt zo'n harmonie; het
is echt geniale poëzie. Poesjkin
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is veel onevenwichtiger. Om dezelfde reden heb ik veel Achmatova vertaald en
nauwelijks Tsvetajeva. Achmatova toont zich in haar poëzie beheerst, een grande
dame. Tsvetajeva is mij te wild’. In de Nederlandse poezie had hij een voorkeur voor
Ida Gerhardt en Jacques Bloem.
Vormvastheid was Van Agts credo bij het vertalen. Hij wilde zich inleven in de
muziek van het origineel en de tekst zo getrouw mogelijk in het Nederlands
weergeven, waarbij hij verklaarde wel eens slapeloze nachten over een regel te
hebben: ‘Ik doe het op het gehoor. Ik let er op dat er harmonie zit in de strofe, niet
te veel o's, niet te veel e's.’ Proza vertalen lag niet op zijn weg: ‘God nee, waarom
zou ik, dat kan ik gewoon lezen. Ik zou ook nooit Rilke willen vertalen, omdat ik
dat in het Duits kan lezen. Voor mij zit de uitdaging in de vorm van poëzie, het
behoud van muziek en ritme. Ik werd indertijd hard uitgelachen omdat ik in mijn
onschuld in Moskou begon met vertalen op rijm in een tijd dat ritmische vrijheid
hoog werd aangeschreven. Nog steeds concentreert de kritiek op mijn werk zich op
mijn vormvastigheid. Maar ik kan en wil niet anders; open poëzie, zonder rijm en
ritme, is voor mij juist volledig gesloten’.
Van Agt vond dat door zijn veelvuldige verhuizingen zijn Nederlands onzekerder
was geworden. Voor zijn vertaalwerk hield hij graag ruggespraak met anderen. Hij
lokte reacties en kritische kanttekeningen uit door zijn vertalingen voor publicatie
aan bekenden rond te sturen. Jarenlang kreeg hij uitvoerig commentaar van de
Amsterdamse slaviste Jeanne van der Eng-Liedmeier. Hij was uitgesproken stipt,
had de neiging zijn postzendingen telefonisch aan te kondigen en om zelf per
omgaande te antwoorden. Ook directe samenwerking ging hij niet uit de weg. Zijn
Jevgeni Onegin-vertaling en zijn laatste Tjoettsjev-bundel maakte Van Agt samen
met andere vertalers, respectievelijk L.H.M. van Stekelenburg (die overleed voor
hun beider werkstuk verscheen) en de Nederlandse van Georgisch-Russische komaf
Nina Targan Mouravi. Beiden waren net als hij buitenstaanders in de vertaalwereld.
Met aanstekelijk enthousiasme vertaalde hij in opdracht. Tegen een interviewer
verklaarde hij zelfs: ‘Ik heb eigenlijk nooit iets gedaan zonder opdracht. Hebt u
misschien een verzoek?’ Maar sommige recensenten vonden Van Agts vertalingen
te ouderwets en rieken naar domineespoezie. Op negatieve recensies in de pers
reageerde hij gevoelig en jaren later kon hij nog verontwaardigd op ‘onbehoorlijke’
stukken terugkomen.
Van Agt leek er de man niet naar om zijn memoires te publiceren, zoals andere
diplomaten met standplaats Moskou dat wel hebben gedaan. Zo
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weten we ook niets over zijn ongetwijfeld dramatische reis in vele etappes van
Duitsland naar Odessa aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen hem
gevraagd werd een bijdrage aan een bundel over Odessa te leveren, kwam hij met
een vertaling van Poesjkins strofen over de stad en liet zijn eigen locale kennis buiten
beschouwing. Ook tegenover mensen die hem nabij stonden, moet hij over die cruciale
periode hebben gezwegen. Tjoettsjevs befaamde gedicht ‘Silentium!’ was Van Agt
wel op het lijf geschreven:
Blijf zwijgen, dek je, houd geheim
Wat jouw gevoel, jouw dromen zijn 't Is goed indien dat in je ziel
In stilte rees, in stilte viel,
Zoals een ster 's nachts rijst en neigt, Bewonder dat - als je maar zwijgt.
Hoe uitte ooit het hart zich echt?
Begrijpt een ander wat je zegt?
Waarvoor je leeft, wordt hem dat klaar?
Idee verwoord is reeds onwaar.
Door roeren wordt de bron bedreigd, Drink diep eruit - als je maar zwijgt.
Te leven in jezelf, leer dat Weet hoe je ziel een rijk bevat
Van droom en tover ongekend;
Die worden buiten overstemd,
Zij vluchten als het zonlicht stijgt, Hoor hun gezang - als je maar zwijgt..!
JAN PAUL HINRICHS

Dank ben ik verschuldigd aan Steven van Agt (Ven-Zelderheide) voor inlichtingen
over zijn oudste broer. In dit stuk is ook gebruik gemaakt van drie interviews met
Frans van Agt: Maartje Somers, ‘Poesjkin vertalen met niet te veel o's’, in: Het
Parool, 11 april 1997; Hans Gulpen, ‘Slapeloze nachten over een regel’, in: De
Gelderlander, 6 december 2005; Cees Wil-
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lemsen, ‘Vooral Russische vrouwen hebben een mooie, muzikale stem. Gesprek met
Frans-Joseph van Agt’, in: Tijdschrift voor Slavische literatuur, nr. 48, 2007, p. 3-5.
Het citaat van Kees Verheul komt uit diens Rusland begint bij de IJssel. Dagboek
mei-augustus 1984, Amsterdam 1985, p. 28. De vertaling door Frans van Agt van
Tjoettsjevs gedicht ‘Silentium!’ is geciteerd naar de bundel Laatste liefde (zie
onderstaande lijst), p. 43.
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Paulus Johannes Biegel
Bussum 25 maart 1925 - Amsterdam 21 oktober 2006

Op 21 oktober 2006 overleed de auteur Paul Biegel, een van de meest succesvolle
schrijvers van kinderboeken van de twintigste eeuw.
Paulus Johannes Biegel werd op 25 maart 1925 in Bussum geboren als jongste in
een katholiek gezin van negen kinderen. Zijn vader, Hermann Biegel (1874-1947)
dreef een handelskantoor, zijn moeder, Madeleine Biegel-Povel (1879-1957), leidde
het omvangrijke huishouden. In de grote tuin van het huis aan de Groot Hertoginnelaan
ontwikkelde Paul een sterke band met de natuur. Hij bezocht de rooms-katholieke
lagere school Sint Aloysius, waar hij niet gelukkig was. Hij las graag de sprookjes
van Grimm en avonturenverhalen als De scheepsjongens van Bontekoe en De
Artapappa's. Omdat hij zakte voor het toelatingsexamen voor de middelbare school,
bezocht hij een jaar extra de lagere school in Amsterdam, en werd in 1938 toegelaten
tot de afdeling gymnasium van het Sint-Ignatiuscollege van de paters Jezuïeten aan
de Hobbemakade in Amsterdam. In november van dat jaar kreeg vader Biegel een
hersenbloeding, waarvan hij niet meer herstelde. Het gezin Biegel verhuisde in 1939
naar een kleiner huis aan de Juliana van Stolberglaan (nu Prinses Irenelaan) in
Bussum.
In 1940 verscheen Biegels eerste verhaal De ontevreden kabouter, op za-
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terdag 8 juni op de achterpagina van het dagblad De Tijd, waar zijn zuster Anne in
de kunstredactie zat en de vrouwenpagina verzorgde. Hij kreeg er een honorarium
van fl. 2, - voor.
Tussen 1940 en 1944 bleef Paul twee maal zitten op het gymnasium, maar ontkwam
op 19-jarige leeftijd aan de Arbeitseinsatz, omdat hij op het Nieuwe Lyceum in
Hilversum werd toegelaten tot de eindexamenklas, mits hij in de zomervakantie taken
zou maken voor Latijn en Grieks. Zijn diploma kreeg hij na de oorlog zonder examen
af te leggen, en hij begon aan de piano- en compositiestudie. Zijn talent bleek
onvoldoende voor het conservatorium, en via zijn zuster Anne kreeg hij een baantje
als volontair bij de opmaakredactie van het dagblad De Tijd. In 1946 gebruikte hij
een erfenisje van zijn peettante om een aantal maanden naar Amerika te gaan, waar
hij twee stukjes schreef over de oorlogstijd in Nederland voor The Knickerbocker
Weekly, een blad voor Nederlandse immigranten in de Verenigde Staten. Na terugkeer
in Nederland werkte hij als redacteur van de Radiobode (de latere Avrobode). Zijn
vader overleed op 20 april 1947, en de drie nog thuiswonende kinderen Biegel
verhuisden met hun moeder naar de Koedijklaan te Bussum, waar ze gingen inwonen
bij de weduwe Wattez. In dat huis schreef Biegel zijn eerste tien sprookjes. Geen
uitgever zag er wat in.
In 1953 ging Biegel parttime werken bij de Radiobode, om als extraneus rechten
te kunnen studeren aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Hij ging wonen
aan de Keizersgracht 227-II, in het voormalige huis van Eddy Povel, een verre neef.
In dat huis heeft hij zijn hele verdere leven gewoond. Omdat het huis te duur en te
groot was voor hem alleen, deelde hij de etage met verschillende huisgenoten. Hij
schreef er een volgend tiental sprookjes, opnieuw zonder resultaat. Wel werden in
de Haagsche Post zes verhalen gepubliceerd, waaronder De heks en de levenspomp,
opgenomen in Het sleutelkruid.
Nadat hij in 1954 slaagde voor het kandidaatsexamen rechten, verliet hij de
Radiobode, om zich volledig te kunnen voorbereiden op zijn doctoraalexamen. In
1959 zakte hij voor de tweede maal voor het doctoraalexamen en stopte met de studie.
In de tussenliggende jaren hield hij zich bezig met het schrijven van light verse in
wekelijkse bijdragen aan de Haagsche Post, een stripverhaal Eddie de televisie-aap
voor de Radiobode en twee verhalen: De Chinese prinsesjes en De gouden haarspeld
voor de verhalenbundel Een heel bont boek, samengesteld door Harriët Laurey. Met
zijn strip Eddie de televisie-aap ging hij solliciteren als tekstschrijver bij de
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Toonder-Studio's. Als leerling-tekststripschrijver schreef hij onder andere Minter en
Hinter en Kappie, respectievelijk verschenen in het Vrije Volk (vanaf 7 september)
en in diverse andere bladen. Vanaf 13 september 1959 stond er een nieuwe strip van
zijn hand in de Avrobode (de nieuwe naam van de Radiobode): een ballonstrip voor
de jeugd, Het document van Venus, getekend door Henk Albers. In 1960 keerde hij
terug bij de Avrobode als chef-redactie, maar hij bleef freelance werken voor Toonder.
Op 10 september 1960 trad Biegel in het huwelijk met Marijke Sträter (1929), met
wie hij zich op eind 1957 had verloofd. In een interview in Trouw in 2005 meldde
hij voor het eerst dat hij al vanaf zijn jeugd ook van mannen hield, maar ook graag
kinderen wilde. Zijn vrouw Marijke accepteerde dat, en bleef 10 jaar met hem samen.
Ze kregen twee kinderen, een dochter (in 1963) en een zoon (in 1964). Een groot
verdriet overkwam hem toen zijn zoon verkoos zijn leven te beëindigen.
Paul Biegels omvangrijke werk onderscheidt zich door een voorkeur voor het bizarre,
fantastische en onverwachte, gevoel voor haast onooglijke details en oorspronkelijk
taalgebruik. In zijn werk versmelten de oude wijsheden van het sprookje en elementen
van de moderne wereld tot nieuwe kinderverhalen en sprookjes. Gekruid met humor,
milde spot, een vleugje romantiek en een snufje wijsgerigheid, hebben zijn boeken
ook voor volwassenen een aantrekkingskracht, omdat hij tegelijkertijd de grote
thema's onopgesmukt in zijn verhalen verwerkt.
Biegel zei niet bewust voor kinderen te schrijven. Hij probeert de spanning die
bepaalde beelden bij hem oproepen zo goed mogelijk in woorden weer te geven. Dat
zijn verhalen vooral kinderen aanspreken wordt volgens hem veroorzaakt door de
vorm (het sprookje) die in ons cultuurpatroon aan kinderen is toebedeeld. ‘De essentie
van sprookjes is vaak de diepste menselijke werkelijkheid’... ‘De aard van het kind
is niet het klein zijn, maar het groot worden. Niet wij moeten naar hen toe, zij moeten
naar ons toe. Hoe meer wij kinderen omringen met dingen van hun eigen formaat,
hoe meer wij hun ontwikkeling afremmen in zijn natuurlijke richting. Het is niet
nodig dat kinderen alles begrijpen wat ze te horen krijgen.’ (Juryrapport Staatsprijs
voor kinder- en jeugdliteratuur 1973).
De figuren in zijn verhalen zijn dikwijls sprookjesfiguren: feeën, heksen, dwergen,
reuzen, rovers, tovenaars, koningen en prinsen, maar vooral ook sprekende dieren
met sprookjesachtige en menselijke eigenschappen. Omdat Biegel min of meer alleen
opgroeide in een huis met een
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grote tuin, kreeg hij een sterke band met de natuur. Daarvan is veel in zijn werk terug
te vinden. In zijn dierenverhalen houdt hij de mens een spiegel voor. Hij slaagt erin
zijn karakters in enkele zinnen te typeren, zowel de wat vlakke karakters uit de
avonturenverhalen als de meer uitgediepte persoonlijkheden van zijn sprookjesfiguren.
Behalve hun originele namen (Mansolein, Bessewang, Mijnewel en Jouweniet,
Hoepsika of Sperrebek) hebben ze vaak ook nog een bijzonder taalgebruik. Geen
enkele Nederlandse schrijver heeft zoveel rake namen en nieuwe woorden verzonnen,
die dan ook de kwalificatie ‘biegeliaans’ hebben gekregen.
Paul Biegel is vooral beïnvloed door het werk van Tolkien, Grimm en Andersen.
Veel motieven in zijn werk zijn afkomstig uit de wereld van de mythen, sagen en
legenden, of uit klassieke verhalen. Gedachten aan De vliegende Hollander, Alice
in Wonderland of De kleine Johannes komen op bij het lezen van respectievelijk De
kleine kapitein, Het spiegelkasteel en Ik wou dat ik anders was. Biegel zelf is duidelijk
herkenbaar in de figuren in zijn verhalen. Het bange jongetje in De tuinen van Dorr
dat niet naar bed durft, Anders in Ik wou dat ik anders was, het jongetje in Twaalf
sloeg de klok dat iedere nacht een stukje verder droomt aan dezelfde droom, en Roel
uit het derde deel van Haas, het zijn allemaal herkenbare beeltenissen van de schrijver
zelf. Over Nachtverhaal zei hij zelf: ‘Ik lijk wel wat op die kabouter uit Nachtverhaal.
We zijn allebei zorgzaam en houden van het vertrouwde van iedere dag hetzelfde’.
Opvallend aan veel van Biegels boeken is de heldere compositie en de vaak
bijzondere opbouw: raamvertellingen, cirkelverhalen, repeteerverhalen en dubbele
verhaallijnen. Zijn werk is in de loop der jaren geëvolueerd van de fantasieverhalen
met simpele avonturen tot symbolisch-romantische verhalen met een diepere wijsheid,
geschreven in zijn kenmerkende stijl en met zijn virtuose taalgebruik.
Bijna elk hoofdstuk heeft een lengte die geknipt is om voor te lezen, en eindigt op
een moment van grote spanning, die de lezer in de ban houdt. De verhalen over
Virgilius van Tuil en zijn dwergenvolkje en de drie delen over de kleine kapitein en
over Japie zijn niet zozeer sprookjes als wel avonturenverhalen met schematische
karakters in een duidelijk stramien, voortgekomen uit radio-uitzending of publicatie
in afleveringen. Zowel deze verhalen als zijn symbolisch-romantische werk vormen
geliefd voorleesmateriaal, dat ondanks bizarre fantasie en onwaarschijnlijke
verbeelding veel raakpunten heeft met de kinderlijke belevingswereld en de realiteit
van het kinderbestaan met zijn angsten en spanningen. Het is
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inherent aan het kind-zijn om de angst voor de gevaren van de onbekende wereld te
vertalen in bizarre fantasieën over reuzen, spinnen of oorlog, en in Biegels verhalen
worden angsten altijd overwonnen.
Dat Paul Biegel ook gedichten kon schrijven blijkt niet alleen uit de talloze
versregels en liedjes in zijn verhalen, maar ook uit de nieuwe versjes die hij maakte
bij de tekeningen van de Tsjechische kunstenaar Adolf Zabransky; versjes die door
ritme en klank vergelijkbaar zijn met de oude bakerrijmen.
Veel van zijn dierenboeken werden geïllustreerd door Babs van Wely, de avonturen
van De kleine kapitein en Juttertje Tim zijn door Carl Hollander verbeeld, terwijl
zijn romantische, dromerige werk (De tuinen van Dorr, De twaalf rovers, De Rode
Prinses en Nachtverhaal) geïllustreerd is door Tonke Dragt, Peter Vos, Fiel van der
Veen of Lidia Postma.
Voor zijn kinderboeken kreeg Biegel in 1965 de Prijs voor het beste kinderboek
(Het Sleutelkruid), in 1972 een Gouden (De kleine kapitein) en een Zilveren Griffel
(De twaalf rovers), in 1973 de Nienke van Hichtumprijs (De twaalf rovers), in 1974
de Staatsprijs voor zijn hele oeuvre. Daarna kreeg hij nog drie Zilveren Griffels: in
1974 voor Het olifantenfeest, in 1982 voor Haas en in 1988 voor De rode prinses
en een Gouden Griffel in 1993 (Nachtverhaal). In 1990 kreeg hij, voor hemzelf en
zijn uitgever zeer onverwacht, alom brede erkenning door de toekenning van de
Woutertje Pieterseprijs voor het boek ‘Anderland’, een bewerking van de Keltische
mythe over de reis van Sinte Brandaan, een prijs die hij in 2000 nogmaals kreeg voor
Laatste verhalen van de eeuw. Ook de sinds 1988 opererende Nederlandse Kinderjury
had waardering voor Biegels boeken, zij het dat kinderen eerder kiezen voor zijn
eenvoudiger avonturenverhalen. Zo kregen De Rode Prinses, Beer in het verkeer en
Juttertje Tim eervolle vermeldingen.
Naast schrijver was Biegel ook vertaler en bewerker van kinderboeken en adviseur
bij Ploegsma, daarna Unieboek, later Van Goor. Hij heeft circa 30 prentenboeken
en onder andere de boeken van Mary Norton uit het Engels vertaald. Zijn eigen
boeken zijn vertaald in het Engels, Frans, Duits, Japans, Welsh, Spaans,
Zuid-Afrikaans, Zweeds, Deens, Far Öers, Turks en Grieks. Postuum verscheen in
2007 het boek De Lorelee, ‘een onvervalst Biegel-verhaal’ met sprookjesachtige
elementen en melodische zinnen, en De kleren van Sinterklaas, een prentenboek met
illustraties van Sanne te Loo. Dat zijn werk tijdloos en onverminderd populair is
bewijzen de vele heruitgaven en bewerkingen. Halverwege 2007 werd

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

46
bekendgemaakt dat Uitgeverij Holland in samenwerking met Uitgeverij Lemniscaat
in de daaropvolgende jaren onder de titel De Biegel Bibliotheek ongeveer twintig
werken van de schrijver opnieuw zou uitgeven, met kleurenillustraties en in gebonden
uitvoering. In 2011 is een theatervoorstelling gemaakt van het boek De vloek van
Woestewolf, dat eerder werd uitgezonden als televisiespel in 1974.
Paul Biegel was zeer geliefd bij zijn lezers, maar ook bij collega-schrijvers. In de
vele in memoriams na zijn dood roemde men hem als ‘een aardig mens, afstandelijk
en toch dichtbij. Hij was gelukkig erg gecompliceerd, zodat je nooit met hem
uitgepraat raakte. Hij hield van mensen en had behoefte om ze te zien. Paul was
levenslustig, zo open, zo vol geheimen, zo liefhebbend en zo alleen op een kamer’
(Dolf Verroen). Ook de illustratoren die met hem samenwerkten, en zijn uitgever
Ruurt van Ulzen waren vol lof over hem. ‘Hij was bij leven al een klassieke auteur.
Het was altijd uitdagend met hem te werken. Hij schreef zo beeldend dat het altijd
moeilijk was om nog een gaatje te vinden van iets wat níet in de tekst stond. Het
moest altijds iets meer zijn. Een tekening van een koningin op de pagina waar het
over een koningin ging, dat vonden we niet interessant’. (Fiel van der Veen). ‘Een
nieuw boek produceren van Paul Biegel was altijd een feest. Het typoscript kwam
hij vaak persoonlijk op kantoor overhandigen met de mededeling: “Volgens mij is
het niks, kijk maar wat je ermee doet.” En aansluitend hadden we altijd een vrolijk
gesprek waarin met van alles de spot werd gedreven. Vaak heeft hij mij - behept
zoals hij het noemde met de erfelijke Van-Ulzen-Somberheid - opgevrolijkt en een
hart onder de riem gestoken. En de ingeleverde typoscripten waren altijd “af” en
geweldig; juwelen van vertelkunst en evocatieve kracht.’ (Ruurt van Ulzen)
RIAN VAN DE SANDE

Een volledige bibliografie is te vinden op Wikipedia.
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Wouter Blok
Oegstgeest 24 november 1922 - Arnhem 27 december 2010

Meer dan een halve eeuw was Wout Blok actief op het gebied van de Nederlandse
letterkunde en de letterkunde in meer algemene zin, eerst als leraar, later als hoogleraar
en vertaler. Zijn grootste bekendheid dankte hij aan zijn proefschrift Verhaal en lezer
over Couperus' roman Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan, dat in 1960
verscheen en diverse malen werd herdrukt. Daarnaast publiceerde hij boeken over
Boutens en Slauerhoff en vertaalde hij onder meer gedichten van Rilke, Coleridge
en Oscar Wilde. In zijn jonge jaren en na zijn emeritaat was hij actief in het
amateurtoneel.
Blok was een sociabel man. Zijn leven lang was hij lid van talrijke clubjes, en
samen met zijn vrouw had hij altijd een wijde kring van vrienden en goede kennissen
om zich heen. Heel opvallend was zijn enthousiasme en zijn vermogen om dat
enthousiasme uit te dragen. Hij hield iets jongensachtigs en bij tijden kon dat naïef
overkomen. In technische zaken was hij onhandig, in zijn omgang met kunst en
literatuur leek hij op een estheet, maar in wezen werd hij gedreven door morele
overtuigingen en een sterk plichtsbesef.
Zijn jeugd bracht Wout Blok door in Oegstgeest, als tweede in een gezin met vijf
kinderen, vier jongens die in leeftijd niet zo veel verschilden,
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en een veel jonger meisje. Zijn vader was H.P. Blok (1894-1968), een veelzijdig
geleerde die, na een voltooide opleiding aan het Haagse Conservatorium, in Leiden
klassieke talen en egyptologie studeerde. Na zijn promotie op een egyptologisch
onderwerp werd hij conservator van de afdeling handschriften van de Leidse
universiteitsbibliotheek. Vanaf 1927 combineerde hij die functie met een bijzonder
hoogleraarschap in de cultuurgeschiedenis van Egypte en het oude Nabije Oosten in
Utrecht. In 1950 werd hij bijzonder en later buitengewoon hoogleraar te Leiden, nu
in de bantoeïstiek en de vergelijkende Afrikaanse taalwetenschap. De moeder van
Wout was mevrouw J.F.B. Blok-van der Schalk, een verre verwante van ‘rooie tante
Jet’, de dichteres en politieke activiste Henriette Roland Holst-van der Schalk.
Lange tijd stond Bloks leven in het teken van de padvinderij. Hij begon op zijn
zevende als welp, en nam afscheid op zijn vierentwintigste als bagheera. In de
padvinderij toonde hij misschien voor het eerst zijn opvallende enthousiasme. Hij
geloofde hartstochtelijk in haar idealen; spotternij duldde hij niet, en zijn broer Dick
herinnert zich hoe gekwetst Wout op ironisch commentaar kon reageren.
Wout ging naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden, waar hij in 1942
eindexamen-bèta deed. Hij was aanvankelijk van plan psychologie te studeren en
heeft daar in de oorlogsjaren door zelfstudie ook nog het een en ander aan gedaan.
Het werd uiteindelijk Nederlands, met psychologie als bijvak. Aan het eind van de
bezetting was hij een tijdlang in de Achterhoek ondergedoken na een riskante tocht
vanuit het westen samen met zijn jongste broer. Vanaf 1945 begon de studie, via een
colloquium doctum voor gymnasium-alfa.
In september 1945 leerde Henk Schultink, een van de auteurs van dit levensbericht,
zijn studiegenoot Wout Blok kennen binnen de Leidse studenten-Sociëteit Minerva.
Dit gebeurde in het kader van ‘een verplichte kennismaking op voet van ongelijkheid’.
Een dergelijke kennismaking - in feite een zo kort na de Duitse bezetting mildere en
enigszins geciviliseerde groentijd - vormde voor circa driehonderd mannelijke
studenten, die in 1941, '42 of '43 hun eindexamen vwo hadden afgelegd, de verplichte
opmaat naar het lidmaatschap van het Leids Studentencorps. In het Corps kwamen
deze beide neerlandici in spe in dezelfde jaarclub, Janus Bifrons, terecht, waarvan
oud-leerlingen van het Leids gymnasium de kern vormden.
In zijn jaarclub, dat wil zeggen in het studentenleven, kwam Blok veel
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meer tot zijn recht dan als neerlandicus in de dop. De academische vorming in de
Nederlandse taal- en letterkunde stelde hem, net als menig studiegenoot, onmiskenbaar
teleur. Compensatie bood het studentenvakdispuut Homo Ludens, waar Bloks
enthousiasmerende voordrachten over Rilke en over Vestdijks roman Sint Sebastiaan
grote indruk maakten.
Een overeenkomstig enthousiasme straalde Blok een aantal jaren later opnieuw
uit in de mede door hem anno 1952 opgerichte Leidse Kring, aanvankelijk een clubje
van een stuk of tien kort na de Tweede Wereldoorlog in Leiden afgestudeerde
neerlandici en neerlandicae. Op den duur werd deze kern met enige oudere en jongere
vakgenoten en zelfs enkele niet-Leidenaren uitgebreid. Meer dan twaalf leden - onder
wie behalve Blok onder meer J.P. Naeff, H. Schultink, M.C. van den Toorn en H.A.
Wage - heeft de Leidse Kring nooit geteld. Drie keer per jaar kwam de groep ten
huize van een der leden bijeen. Voordrachten uit eigen kring, een aperitief en een
warme schotel, afgewisseld met levendig gesprek en debat vormden het vaste stramien
van deze bijeenkomsten. Blok was altijd een gangmaker van het debat. Werd - zoals
Van den Toorn later met reden constateerde - er wel eens een lezing gegeven die
onder de maat was, dan wist hij de zaak altijd te redden in de discussie daarna. De
Kring heeft tot 1999 bestaan, toen de zeven overgeblevenen haar ophieven.
Na zijn kandidaatsexamen in 1948 kreeg Blok een halve baan als leraar Nederlands
op zijn oude school, het Leids gymnasium. Hij trouwde toen met Eveline K. Bäck,
die hij in het Leids Studenten-Toneel bij de repetities voor het lustrumstuk van 1945,
Repos Ailleurs (geschreven en geregisseerd door oud-verzetsman Eduard Veterman)
had leren kennen. In de jaren daarna zijn zij nog vaak samen opgetreden, behalve in
het studententoneel ook in de Leidse burgervereniging ‘Litteris sacrum’. Zij hebben
ook samen gezongen. Wout was een hoge tenor, Evelien een sopraan. Beiden hadden
zangles en op een leerlingenavond traden zij op met een duet uit La Bohème.
De eerste jaren van hun huwelijk woonde het echtpaar in Den Haag, vanaf 1951
weer in Leiden, waar Wout nog bestuurslid van de 3-oktobervereniging is geweest.
In datzelfde jaar 1951 legde hij het doctoraalexamen af. Hij kwam nu in volledige
dienst bij het Leids gymnasium en bleef daar nog zeven jaar. Een tijdlang zat zijn
zusje bij hem in de klas en zij deed bij hem eindexamen toen merkwaardig genoeg
hun beider vader gecommitteerde was. In 1958 stapte hij over naar het
Thorbecke-lyceum in Arnhem. Ook als leraar kon hij zijn interesse voor het toneel
uitleven,
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want op beide scholen heeft hij geregeld geregisseerd. Over zijn leraarschap sprak
hij trouwens steeds met enthousiasme, het onderwijs ging hem ter harte en in zijn
laatste levensjaren gaf hij nog als oud-leraar van het Leids gymnasium bij een
lustrumviering een les aan oud-leerlingen. In de jaren zestig was Blok vijf jaar lang
voorzitter van de sectie-Nederlands en bestuurslid van de Vereniging van Leraren
in Levende Talen. En binnen de reeds genoemde Leidse Kring sneed hij, behalve tal
van literaire en cultuurhistorische onderwerpen, ook onderwijszaken aan, met name
een geheel nieuwe aanpak van de lessen Nederlands op school, iets wat uiteindelijk
leidde tot zijn artikel ‘Ervaringen gevraagd’. Daarin verzet hij zich tegen de situatie
dat de docent in het vwo steeds tegenover zijn klas staat of zit. Blok meende dit in
de hogere klassen te kunnen verhelpen via discussies tussen de leerlingen onderling
in groeps- en klassegesprekken, die door de leraar slechts zo onopvallend mogelijk
worden begeleid. In het artikel beschrijft hij deze experimenten en vraagt hij
commentaar van collega's. Dat laatste kwam nauwelijks.
In zijn Leidse jaren was Blok begonnen aan zijn proefschrift, het reeds genoemde
Verhaal en lezer met de lange ondertitel Een onderzoek naar enige structuuuraspecten
van ‘Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’ van Louis Couperus. Aanvankelijk
was S. Dresden zijn begeleider. Dresden, toen Leids hoogleraar in de moderne Franse
letterkunde, gaf ook inleidende colleges in de algemene literatuurwetenschap, en
langs die weg was Blok geïnteresseerd geraakt in nieuwe, met name structurele
vormen van romanstudie. Dresden was graag bereid zijn promotor te zijn. De
hoogleraar Nederlandse letterkunde wilde het echter ook graag, en Dresden liet hem
voorgaan. Zo werd P. Minderaa Bloks promotor.
Het boek was het resultaat van jarenlange studie in de avonduren en in andere
perioden van vrije tijd, en werd kort na zijn verhuizing naar Arnhem voltooid. De
onderzochte structuuraspecten waren: motieven, tijd, ruimte, personen, perspectief
en lezer. Het was een van de eerste grondige analyses van één roman, omvangrijker
dan de roman zelf, en bovendien meteen een standaardwerk op het gebied van de
romananalyse. Tegelijk was het een belangrijke bijdrage tot wat de autonomistische
literatuurbeschouwing heette, waarbij de tekst zoveel mogelijk op zichzelf werd
beschouwd. Toch was die autonomie hier niet onbeperkt: Couperus blijft weliswaar
vrijwel buiten beeld, de buitenwereld ook, maar de lezer niet (de persoon-van-de-lezer,
dat wil zeggen de lezer met inbegrip van zijn of haar persoonlijke eigenaardigheden,
weer wél!). In hoge mate
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ergocentrisch was deze studie zeker. Lange tijd bleef dit proefschrift een
toonaangevend boek, en door de vele cursussen waarin het werd gebruikt werd het,
gemeten aan de normen van een proefschrift, een bestseller. Zelf bewaarde Blok
afstand tot het idee dat hij een algemene methode voor de structurele romananalyse
ontwikkeld zou hebben. Dat geloofde hij niet.
In de jaren zestig publiceerde hij nog een grondige en kritische interpretatie van
de roman Breekwater van Sybren Polet, maar tegelijk begon zijn wetenschappelijke
interesse zich te richten op de poëzie. Van meet af aan had hij van poëzie gehouden;
zo bewonderde hij in zijn vroege jaren A. Roland Holst en Leopold. Hij schreef zelf
ook gedichten en publiceerde er enkele in het poëzienummer van het clandestiene
tijdschrift Parade der profeten (november 1944) en in de eerste jaargang van
Columbus (november 1945). Leest men die met de kennis van nu en speurt men naar
invloeden, dan dringen zich nieuwe namen op. De gedichten van 1944 hebben iets
Rilke-achtigs, het lange bespiegelende gedicht ‘Nagedachtenis’ in Columbus, een
door zijn thematiek en geacheveerde vorm heel merkwaardig gedicht voor een
tweeëntwintigjarige, herinnert vooral aan Boutens, en dan nog het meest aan sommige
van de Strofen van Andries de Hoghe. Vaststaat dat Blok reeds vroeg door Rilke
moet zijn geboeid, want al in 1948 verzorgde hij een keuze uit diens gedichten voor
een Duitstalige publicatie van uitgever L.J.C. Boucher (Rilke, Ausgewählte Gedichte).
En toen in de loop van de jaren zestig de poëzie voor hem ook een onderwerp van
studie werd, begon hij met een interpretatie van Boutens' gedicht ‘Nacht-stilte’ in
Merlyn.
In deze tijd kampte hij echter met een zekere gewetensnood. Hij had moeite een
verantwoord evenwicht te vinden in de trits van gezin, beroep en
wetenschapsbeoefening. Brieven, die hij daarover in 1968 aan Henk Schultink schreef,
geven een indringend beeld van de problemen die hij ondervond bij het verzoenen
van zijn wetenschappelijke interesses met de verplichtingen ten opzichte van zijn
gezin en zijn leraarschap. Het werk aan zijn proefschrift had al veel van zijn gezin
geëist, er waren inmiddels vier kinderen, en hij was nu ook bestuurlijk actief in de
Vereniging van Leraren in Levende Talen. In een van deze brieven concludeerde hij
dat zijn leerlingen recht hadden op zijn volledige aandacht en inspanning, en dat
verder zijn gezin prioriteit verdiende. Hij had er moeite mee dat dit door veel van
zijn collega's niet werd begrepen. Voortgezette studie en wetenschapsbeoefening
dreigden bij hem dus het loodje te leg-
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gen. De problemen waren gaan opspelen omdat hij niet de opvolger van Minderaa
was geworden; in Leiden was Gomperts benoemd voor de moderne letterkunde.
Toch was Blok al sinds 1966 niet meer verbonden aan een middelbare school; hij
doceerde inmiddels Nederlandse letterkunde aan de School voor Journalistiek in
Utrecht. Dat gaf hem al wat meer ruimte. En nog in 1968 werd hij wetenschappelijk
hoofdmedewerker bij de afdeling Nederlands van de Utrechtse universiteit, waar
Sötemann zojuist hoogleraar was geworden. Ook werd hij redacteur van het nieuwe
tijdschrift voor neerlandistiek, Studia Neerlandica, dat echter maar kort heeft bestaan.
In 1970 volgde zijn benoeming tot hoogleraar Nederlandse letterkunde in Groningen.
Het was in Groningen dat de andere auteur van dit levensbericht, Hans Mooij, hem
goed leerde kennen en de beide echtparen bevriend raakten.
Bloks inaugurele rede (Tijdopnamen) handelde over romananalyse en ademde nog
de geest van zijn proefschrift. Dat gold evenzo voor zijn eerste colleges. Zo paste
hij de door hemzelf ontwikkelde vorm van structurele analyse toe op het werk van
Hugo Claus, waarmee hij tegelijk aan de verwachting voldeed moderne literatuur te
behandelen, die er tot dan toe (tot verdriet van de studenten) bekaaid was afgekomen.
Toch kon men misschien al in het slotwoord van zijn oratie, waar hij in het verlengde
van de structurele analyse een weg naar de auteur aanwijst, een wending zien
aankomen. In elk geval ging het in toenemende mate meer over de thematiek dan
over de structuur. In een drukbezocht romancollege besteedde hij zelfs uitvoerig
aandacht aan freudiaanse interpretaties. Regelmatig bleef hij ook over proza
publiceren. Zo schreef hij over de verhouding van de ergocentrische romananalyse
en de literaire geschiedschrijving, waarin hij op een interessante manier inging op
de fictionaliteit, en verder een veelgelezen artikel over de kenmerken van de moderne
roman.
Daarnaast was er de poëzie, die hem naar eigen zeggen in die tijd meer boeide dan
het proza. Zijn voorkeuren waren wel selectief, misschien kan men zeggen dat zij
vooral uitgingen naar gedichten met een wijsgerige of existentiële thematiek,
cultuurhistorische echo's en een verzorgde vormgeving. Binnen de selecte groep van
beminde en bewonderde Nederlandse dichters nam Boutens een ereplaats in. Bloks
studie van deze dichter resulteerde, via een aantal artikelen, uiteindelijk in zijn tweede
grote boek, P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe, dat met
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enige vertraging (het was al een jaar of vier eerder voltooid) in 1983 verscheen. De
gedichten op naam van Andries de Hoghe waren indertijd door Boutens ingeleid en
uitgegeven. Hij schreef ze toe aan een begaafde, jonggestorven dichter en dat is hij
altijd blijven volhouden. Blok toonde op grond van vrijgekomen documenten
overtuigend aan (iets wat velen al lang hadden vermoed), dat Boutens zelf toch echt
de auteur ervan moet zijn geweest. Hij beschreef de achtergronden van deze
mystificatie, met het schuldgevoel dat eraan ten grondslag lag, en voorzag de
gedichten stuk voor stuk van uitleg en commentaar, waarbij hij een sterk accent legde
op de reminiscenties aan Plato en de Bijbel. Aan een plaatsbepaling van deze
gedichten in het geheel van Boutens' oeuvre waagde hij zich echter niet. Zelf
beschouwde hij zijn Boutens-boek als zijn beste werk.
Voor korte tijd hield hij zich ook intensief met Leopold bezig. Maar vooral raakte
hij geboeid door het vertalen van poëzie, van Franse en vooral Duitse gedichten.
Samen met de Groningse dichter en germanist C.O. Jellema publiceerde hij in 1983
een tweetalige uitgave, met inleiding en toelichting, van Die Sonette an Orpheus,
een moeilijke bundel van Rilke. Deze activiteit bleef in de afdeling natuurlijk niet
onopgemerkt en toen hij zestig werd huldigden de docenten van de vakgroep
Nederlands hem met een bundel bijdragen over, en proeven van, poëzievertaling:
Regel voor regel. Vertalen en vertalingen: proeven en beschouwingen, red. K. Iwema
en J.M.J. Sicking (1982).
Toen kwam Slauerhoff op zijn weg, niet de dichter maar de romancier. Binnen de
afdeling moderne letterkunde was een groot onderzoeksproject van start gegaan over
het Noordnederlands proza tussen de twee wereldoorlogen. Blok koos als onderwerp
de oorsprongen van Slauerhoffs Chinese romans. Het resultaat was het in
samenwerking met K. Lekkerkerker tot stand gekomen boek Het China van
Slauerhoff. Het bevat talrijke documenten uit Slauerhoffs nalatenschap, met
gedetailleerd commentaar dat veel opheldert over de denkwereld van Slauerhoff.
Daardoor lijkt het boek meer op het Boutens-boek dan op Verhaal en lezer. In zijn
proefschrift speelde Couperus nauwelijks een rol, hier is Slauerhoff
alomtegenwoordig. Blok was geboeid geraakt door de figuur van Slauerhoff, zijn
werkwijze en zijn bronnen: het boeddhisme had hem vroeger ook al geïnteresseerd.
Hem fascineerde ook Slauerhoffs plan voor een vervolg op de twee voltooide Chinese
romans; de reeks was al vroeg als een trilogie gedacht. Dat het schrijven van dit boek
voor Blok toch met enige tegenzin gepaard ging, lag niet aan het onderwerp. Het lag
aan de context. Nooit
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zou hij, zo zei hij wel, nog een keer aan zo'n collectief project willen deelnemen.
Dat hoefde ook niet, want Blok trad vervroegd uit en vertrok als hoogleraar in
1984. Een paar jaar eerder had hij nog wel Gomperts in Leiden willen opvolgen,
maar toen dat niet doorging begonnen ergernissen de doorslag te geven. Hij zag
weinig in een vierjarige studieduur en geloofde niet dat die zonder niveauverlies kon
worden ingevoerd. Ook van het vele vergaderen, dat onderdeel van het academische
bedrijf was geworden, had hij een afkeer, al onttrok hij zich niet aan bestuurlijke
verplichtingen; hij nam deel aan het bestuur van de vakgroep en was twee jaar
vice-de-caan, daarna lid van de facultaire onderwijscommissie ten tijde van de
invoering van de tweefasenstructuur. Ook bewoog hij zich samen met zijn vrouw
intensief in het sociale circuit van de universiteit. Maar men kan wel zeggen dat de
omgang met staf en studenten hem niet zo gemakkelijk afging, dat hij wat
afstandelijker was dan juist op dat ogenblik gebruikelijk was geworden. Dat zal ook
wel een van de factoren geweest zijn, die ertoe geleid hebben dat onder zijn leiding
slechts één promotie tot stand kwam, die van Mary Kemperink in 1988 op het
proefschrift Van observatie tot extase: sensitivistisch proza rond 1900. In zijn
bovengenoemde briefwisseling met Henk Schultink had hij geschreven dat hij zich
in het hoger onderwijs, behalve als docent, vooral op zijn plaats zou voelen als
organisator van wetenschappelijk onderzoek, niet als kamergeleerde. Dat is anders
gelopen.
Blok nam afscheid met een college over Slauerhoffs derde, ongeschreven, Chinese
roman, meer in het bijzonder over het gedicht dat het slot daarvan had moeten vormen.
Tegelijk met hem vertrok ook de hoogleraar voor middeleeuwse taal- en letterkunde,
F. Lulofs. Beiden werden bij die gelegenheid vereerd met een geschilderd portret
gemaakt door één van de docenten, Ron van Zonneveld, en beiden kregen een
afscheidsbundel. Die voor Blok had de titel Dit is de vreugd die langer duurt, naar
een versregel van Boutens.
Het echtpaar Blok verhuisde nu weer naar Arnhem en hij genoot van de vrijheid
van zijn nieuwe levensfase. Hij en zijn vrouw bewogen zich opnieuw in het
amateurtoneel. Eenmaal was hij daarbij de regisseur en tevens, samen met zijn vrouw,
de vertaler van het gespeelde stuk (Beyond reasonable doubt, van Jeffrey Archer).
Zij reisden veel, hij volgde een keer de zijderoute (dat was nog een erfenis van zijn
Slauerhoff-studie), en samen maakten zij een maandenlange wereldreis. Ook las hij
veel biogra-
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fieën. En uiteraard had hij tijd voor het voortzetten van zijn nieuwe grote interesse,
het vertalen van poëzie. Dit was voor hem een vreugd die langer duurde, meer dan
de de beoefening van de academische neerlandistiek; die liet hij, al schreef hij
bijvoorbeeld nog een keer over Boutens, min of meer varen. Samen met C.O. Jellema
voltooide hij een tweede Rilke-boek, met vertalingen van diens gedichten uit zijn
laatste jaren: Gedichten uit de jaren 1913-1926. De meeste vertalingen zijn door
Blok gemaakt, en hij was ook de eerstverantwoordelijke voor de erudiete, zakelijke,
soms indringende aantekeningen. Daarna legde hij zich toe op het vertalen van
Engelse poëzie. Eerst kwam er (naar aanleiding van een juist verschenen vertaling
door Geert Bremer) een vertaling van Edward Fitz-Geralds bewerking van de
kwatrijnen van Omar Khayyám, en tot slot vertaalde hij nog ‘The Ballad of Reading
Gaol’ van Oscar Wilde en ‘The Rime of the Ancient Mariner’ van Coleridge. Beide
werden gezamenlijk in één boek uitgegeven. Al deze uitgaven waren tweetalig.
Wouts gezondheid werd in de jaren daarna broos; hij had een zware operatie
ondergaan en raakte snel vermoeid. Maar hij en zijn vrouw gingen nog regelmatig
uit voor toneel, film of tentoonstelling, en hij las nog altijd veel. In augustus 2010
was hij met Grunbergs Tirza bezig, waar hij met enthousiasme over sprak. Ook
bereidde hij een lezing voor over enkele herfstgedichten van Verlaine, Rilke en
Vestdijk (‘Feuilles mortes’, uit Gestelse liederen). Die lezing, bestemd voor een van
zijn Arnhemse gezelschappen, heeft hij niet meer kunnen houden. In september
maakte hij een ongelukkige val met nare gevolgen. Er kwam een hartverzwakking
bij, en hij verbleef een week in het ziekenhuis.Vanaf midden december was hij weer
thuis, waar hij temidden van zijn dierbaren rustig is overleden.
Op 30 januari 2011 werd in Arnhem onder grote belangstelling een
herdenkingsbijeenkomst gehouden. Familieleden, vrienden en bekenden hebben er
het woord gevoerd.
HANS MOOIJ
HENK SCHULTINK

Een deel van dit levensbericht is gebaseerd op het ‘In Memoriam W. Blok’,
geschreven door Hans Mooij en in januari 2011 gepubliceerd in het electronische
tijdschrift voor Neerlandici neder-L (http://nederl.blogspot.com/).
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Dankbaar is gebruik gemaakt van mededelingen van mevrouw E.K. Blok-Bäck, D.P.
Blok, M.C. van den Toorn, H. van Dijk, mevrouw E.M.A. van Boven, N.F. Streekstra
en F.A.H. Berndsen. Anneke Brassinga, oud-leerling van het Thorbecke-Lyceum,
getuigde op de herdenkingsbijeenkomst van 30 januari 2011 van haar dankbaarheid
jegens haar oud-leraar, die ooit in de derde klas over Dante had verteld. Zij had die
dankbaarheid al eerder geuit, in een artikel ‘Dante als blikopener’ in het tijdschrift
De tweede ronde (herfst 2000), p. 17-18.

Voornaamste geschriften
Een vollediger publicatielijst voor de periode tot 1984 is te vinden in Dit is de vreugd
die langer duurt, een bundel opstellen voor W. Blok onder redactie van F.A.H.
Berndsen en J.J.A. Mooij, Groningen 1984, p. 225-227. Dit boek bevat ook een
beschouwing van de hand van Hein Leferink over Bloks persoonlijkheid en de inzet
van zijn wetenschappelijke werk, onder de titel ‘W. Blok: Voorbeeldig filoloog’ (p.
7-11).
Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van ‘Van oude
mensen, de dingen die voorbijgaan’ van Louis Couperus. Groningen 1960.
‘Ervaringen gevraagd’, De Nieuwe Taalgids 57 (1964), p. 201-210.
‘Boutens’ Nacht-Stilte', Merlyn 3 (1965), p. 399-405.
‘De roman “Breekwater” van Sybren Polet’, Forum der Letteren 7 (1966), p.
203-214.
‘Over Hij-, Ik- en, vooral, Jij-romans’, Studia Neerlandica 1 (1970), p. 1-25.
Tijdopnamen. Rede uitgesproken op 25 mei 1971. Groningen 1971.
‘Ergocentrische romananalyse en literaire geschiedschrijving’, Raam nr. 104
(september 1974), p. 60-77.
‘Terug naar de piramide. Een interpretatie van Leopolds “Cheops”’, De Nieuwe
Taalgids 72 (1979), p. 24-36.
‘Kenmerken van de moderne (Nederlandse) roman 1930-1970’, De Nieuwe
Taalgids 72 (1979), p. 340-353.
P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe. Amsterdam 1983.
W. Blok en K. Lekkerkerker, Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en
ontwerpen voor de Cameron-romans, verzorgd en van commentaar voorzien
door -. (Reeks ‘Achter het boek’ van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum). Den Haag 1985.
‘“De opstand van Guadalajara”. Het laatste prozawerk van Slauerhoff’, Jaarboek
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1985-1986. Leiden
1986, p. 30-41.
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‘“Ik was bij de vertrouwden”. P.C. Boutens' Tusschenspelen’, in: Jan Nap e.a.
(red.), Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van P.C.
Boutens 1870-1943. Amsterdam/Den Haag 1993, p. 54-69.

Vertalingen:
Rainer Maria Rilke, De sonnetten aan Orpheus. Vertaald, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door W. Blok en C.O. Jellema. Baarn 1983.
Rainer Maria Rilke, Gedichten uit de jaren 1913-1926. Vertaald, ingeleid en
van aantekeningen voorzien door W. Blok en C.O. Jellema. Z.p. [Baarn] 1993.
Edward FitzGerald, Rubáiyát van Omar Khayyám. Vertaald en van
aantekeningen voorzien door W. Blok. Met een inleiding door Johan van
Schagen. Baarn 1997.
Samuel Taylor Coleridge, De Ballade van de oude zeeman, en Oscar Wilde, De
Ballade van Reading Gaol. Vertaling W. Blok. Inleiding Wim Tigges.
Amsterdam 2002.
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Hendrik Bonger
Amsterdam 12 mei 1911 - Amsterdam 26 februari 1999

Henk Bonger werd op 12 mei 1911 in de Vossiusstraat te Amsterdam geboren als
oudste zoon van Willem Adriaan Bonger en Maria Hendrika Adriana van Heteren1..
Zijn vader, jurist en assuradeur, was een vooraanstaand SDAP-lid en zou na zijn
benoeming in 1922 naam maken als hoogleraar in de sociologie en criminologie aan
de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Zijn moeders familie was actief in de
papierhandel. In 1914 werd in het gezin een tweede zoon geboren, Frans, die later
als verzekeraar in de voetstappen van zijn vader trad en begiftigd was met een
muzikaal talent.
Van 1917 tot 1923 bezocht Henk de Spieghelschool, een lagere school voor jongens
in de Marnixstraat. Henk en Frans waren kind aan huis bij hun vaders zuster, tante
Net (zoals de familie haar noemde) in de Brachthuijzerstraat, oftewel Jo van
Gogh-Bonger, de weduwe van Theo van Gogh en de onvermoeibare pleitbezorgster
van het oeuvre van diens broer Vincent. Niet alleen haar enthousiasme en vrolijke
karakter bepaalden daar de sfeer, maar ook verflucht en de kleuren van Vincents
schilderijen in alle kamers. Het Gezicht op Arles zou altijd Henks favoriet blijven,
maar als kind was hij behoorlijk bang voor de droefgeestige ‘smoelen’ van de
Aardappeleters boven zijn logeerbed. Aan tante Net zou hij altijd dierbare
herinneringen blijven koesteren.
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Na de Spieghelschool volgde het Barlaeus Gymnasium. Vooral de lessen van J.D.
Meerwaldt (klassieke talen) en A. Zijderveld (Nederlands en geschiedenis) maakten
blijvende indruk. Henk, die zichzelf later omschreef als ‘een middelmatige leerling’,
deed eindexamen in 1929, ‘het jaar waarin het Paleis voor Volksvlijt afbrandde’. In
zijn schooljaren had hij, om in de zeelucht aan te sterken, meermalen gelogeerd in
het gezin van geschiedenisleraar H.A.L. Leenmans in Scheveningen, ‘oom Hal’, een
vriend van zijn vader uit de socialistische beweging. De hechte vriendschap die daar
ontstond met dochter Margaretha (Kiek), later bekend als de dichteres Vasalis, bleef
een leven lang duren.
Voor zijn vervolgstudie lag de Amsterdamse Gemeente Universiteit voor de hand.
Minder vanzelfsprekend was de studiekeuze. Het werd geen opleiding in de rechten
volgens de familietraditie, maar de (toen nog gecombineerde) studie Nederlands en
geschiedenis. De jonge Bonger meende dat het niet zo'n moeilijke studie zou zijn,
en voelde wel voor het toekomstige leraarschap, dat hem de kans zou bieden veel
kennis over te dragen. Uiteraard meldde hij zich aan als lid van het Amsterdamsch
Studenten Corps en werd daar, evenals vroeger zijn vader, ‘een overtuigd corpsbal’.
Het dispuut P.A.L.L.A.S. kreeg in hem een actief (bestuurs) lid. Tijdens het
academiejaar 1934-1935 was hij rector van de senaat van het Corps. In zijn vrije
uren, vaak vroeg in de ochtend, roeide hij in zijn skiff op de Amstel. Zijn didactische
vaardigheden manifesteerden zich al vroeg in lezingen over politieke en sociale
onderwerpen voor verschillende soorten toehoorders buiten het academische milieu.
Op het studieprogramma stonden onder meer colleges van F.A. Stoett en A.A.
Verdenius (Nederlandse taalkunde), J. Prinsen en N.A. Donkersloot (resp. oudere
en moderne letterkunde), H. Brugmans (algemene geschiedenis), J.S. Theissen
(vaderlandse geschiedenis) en N.W. Posthumus, een vriend van zijn vader
(economische geschiedenis). Een bijvak Afrikaans bij Elizabeth Conradie werd
afgesloten met een scriptie over Eugène Marais. Bij de filosoof H.J. Pos volgde hij
‘fascinerende colleges’ in de sociologie. Hun wegen zouden elkaar later nog dikwijls
kruisen. Het afstudeeronderwerp voor literatuur betrof de vrouwenfiguren in Vondels
toneel; voor geschiedenis ging het bij Brugmans over de vraag waarom koningin
Elizabeth I van Engeland nooit in het huwelijk was getreden. Van groot belang voor
Bongers vorming en zijn gevoel van intellectuele zelfstandigheid was zijn deelname
aan een door de faculteit van Letteren en Wijsbegeerte uitgeschreven prijsvraag over
het beeld van

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

60
Danton en Robespierre in de historische vakliteratuur en de belles lettres. Voor het
onderzoek verbleef hij in 1937 vier maanden in Parijs, net toen de grote Exposition
Internationale werd geopend. Hij woonde er bij zijn dispuutsgenoot, de kunsthistoricus
Karel G. Boon. Bonger won de prijsvraag en ontving als beloning een gouden
medaille. De manier waarop hij later over deze periode van intensieve arbeid sprak,
gaf aan dat hij ze als een belangrijk referentiepunt in zijn ontwikkeling beschouwde.
De Europese politiek van de jaren dertig werd ondertussen door de student Bonger
met aandacht en bezorgdheid gevolgd. Illusies maakte hij zich niet. In Parijs zag hij
hoe Duitsland en de Sowjet-Unie voor de wereldtentoonstelling uitdagende,
triomfalistische paviljoens bouwden, tegenover elkaar. Het marxisme was hem van
huis uit bekend; sociaal-democraat als hij was, moest hij van de rigide Russische
toepassing ervan niets hebben. Al vroeg had hij Hitlers Mein Kampf gelezen, en
besefte hij waar de machthebbers van de nieuwe orde op uit waren. Tot het einde
van zijn leven hekelde hij de naoorlogse beslissing om de verkoop van Hitlers boek
in Nederland te verbieden. Juist door kennis van een nefaste ideologie, zo was zijn
overtuiging, konden mensen weerbaar worden. Een overheid diende haar bevolking
geen informatie te onthouden, want daardoor zou ze haar onderdanen het excuus van
niet geweten te hebben in de mond leggen.
Mede door gesprekken met zijn vader had Bonger al vroeg besloten dat hij na zijn
doctoraal examen meteen zou promoveren. De onderwerpskeuze lag niet in het
verlengde van de stof van de prijsvraag, maar viel op de zestiende-eeuwse denker
Dirck Volckertszoon Coornhert. De Amsterdamse faculteit bezat in de formidabele
Bruno Becker, slavist maar vooral Coornhertkenner en specialist op het terrein van
laatzestiende-eeuwse dissidenten, de best denkbare promotor. Becker wilde Bonger
graag als promovendus aannemen, en stelde twee onderwerpen voor: Coornherts
biografie, of zijn ideeën over de godsdienstvrijheid. De oorlog verhinderde echter
dat een snelle promotie realiteit werd.
Onmiddellijk na het doctoraal examen in 1939 accepteerde Henk Bonger een
leraarsbaan in Apeldoorn, aan de Koninklijke HBS en in de eerste klas van het
Gymnasium. De schok van de Duitse inval in mei 1940 kreeg een zwaar persoonlijk
accent toen vader W.A. Bonger, nationaal en internationaal bekend als bestrijder van
het fascisme en lid van het Comité van Waakzaamheid, vrijwillig de dood koos om
niet in handen van de bezetter te vallen. Henks moeder wilde het lot van haar man
delen, maar over-
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leefde de zelfmoordpoging. Voor Henk sprak het vanzelf dat hij zich zou aansluiten
bij het anti-Duitse verzet. Dat gold ook voor zijn verloofde, de uit Beekbergen
afkomstige Catharina Margaretha (‘Toot’) ten Sijthoff (1915-2009). De twee kenden
elkaar al sinds Henks studietijd, en trouwden in 1941. Toot, wier vader zich na een
carrière in de tabakshandel in landontginning had gespecialiseerd en wier moeder
uit het uitgeversgeslacht Kruseman stamde, was opgeleid voor het
Montessori-kleuteronderwijs, maar had zich na een agrarische opleiding toegelegd
op landbouwontwikkeling. Jan Steenbeek, destijds leerling van het Apeldoorns
Gymnasium, herinnerde zich jaren later hoe leraar Bonger tijdens een les door het
raam naar buiten sprong om zijn voorbijwandelende verloofde te begroeten2..
Bongers houding jegens de bezetter liet in de klas geen ruimte voor misverstand
open. Al snel werd hij door de Apeldoornse NSB-wethouder in de gaten gehouden.
Hij zette bijvoorbeeld boeken van de joodse schrijver Heijermans op de
eindexamenlijst van de HBS, en beval ook het werk van de gedoopte joden Da Costa
en De Man bij zijn leerlingen aan. Een brief hierover uit maart 1942 van de
Sicherheitsdienst aan de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz maakt melding
van een discussie in Bongers klas met een NSB-leerling die verklaarde ‘dass die
Lektüre von jüdischem Schrifttum für ihn ein unmögliches Verlangen bedeutet’.
Bonger zou hebben gezegd dat Heijermans ‘zwei “Missetaten” begangen hätte:
erstens sei er Jude und zweitens wäre er Sozialdemokrat’3.. Toen ook de NSB-pers
het optreden van de Apeldoornse leraar signaleerde, volgde een oproep om zich in
Den Haag te komen verantwoorden bij de Beauftragter voor het onderwijs.
Vanzelfsprekend liet Henk verstek gaan, waarna onmiddellijk ontslag volgde. Daarop
brak een afwisselende onderduiktijd aan, doorgebracht op vele adressen, zoals een
boerderij in Almen (‘een heerlijke tijd’), een verdieping in de Arnhemse wijk Alteveer
of het Apeldoornse huis van de bioloog E.M. van Zinderen Bakker. De kost werd
verdiend met landarbeid of met clandestiene lessen, onder meer aan het Deventer
Gymnasium. Aan een arrestatie voor het gijzelaarskamp St.-Michielsgestel wist
Bonger nèt te ontsnappen. In de laatste fase van de oorlog hield zijn verzetsgroep,
onder commando van de neerlandicus B.H. Erné, zich bezig met het vervaardigen
en transporteren van wapens en bommen, naast gewoner werk zoals het rondbrengen
van distributiebonnen.
Al tijdens de oorlog publiceerde hij op basis van bestaande secundaire
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literatuur een beknopte biografie van Coornhert, het ‘stiefkind van het christendom’
dat ‘met zijn ondogmatische gezindheid, menselijk aards optimisme,
verdraagzaamheid, redelijkheid, nuchterheid, critische zin en rustig godsvertrouwen’
een typische vertegenwoordiger van ‘Nederlands geestesmerk’ was4.. Afgezien van
het godsvertrouwen zou men in deze typering een karakterschets van de humanist
Bonger zèlf mogen lezen. Het boek Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een
nuchter en vroom Nederlander verscheen in 1942 bij De Tijdstroom in Lochem en
leek een opmaat naar de promotie te zijn. Uiteenlopende factoren maakten echter
dat de gewenste dissertatie ook na de oorlog nog even op zich liet wachten.
Allereerst werd het gezinsleven snel drukker door de komst van vier zonen, Willem
(1946), Maarten (1948), Paul (1949) en Hein (1952); door de jaren heen zouden ook
verschillende pleegkinderen korte of langere tijd van het gezin deel uitmaken. Verder
werd een Apeldoornse vriend en collega, de classicus Klaas van der Heyde, benoemd
tot rector van het Stedelijk Gymnasium in Arnhem, en deed hij Henk onmiddellijk
na de bevrijding het welkome aanbod om daar leraar Nederlands en geschiedenis te
worden. Bonger nam zijn leraarstaak serieus en werd weldra ook actief in het
Arnhemse culturele leven, onder meer in het gezelschap Dicendo Discimus, dat hem
later tot erelid zou benoemen. Ten derde raakte Bonger, op uitnodiging van J.P. van
Praag, zeer nauw betrokken bij het Humanistisch Verbond. Hij maakte deel uit van
een zgn. verkennende commissie in september 1945 en was op 17 februari 1946 een
van de oprichters. Hier was het dat hij Pos weer regelmatig ontmoette, in een kring
waartoe ook zijn vakgenoten J.C. Brandt Corstius en G. Stuiveling behoorden. De
rest van zijn leven zou hij het ‘HV’ op bestuurlijk niveau en daarbuiten blijven
steunen met inzet van al zijn capaciteiten. In 1946 en van 1952 tot 1969 was hij lid
van het Hoofdbestuur, van 1952 tot 1959 lid van het Dagelijks Bestuur. Zijn
makkelijke manier van omgaan met mensen maakte hem de ideale persoon om in
een grote vereniging een centrale en bindende rol te spelen, wat niet wegnam dat hij
bepaald driftig kon uitvallen als hem iets niet zinde. Discussie over
levensbeschouwelijke vraagstukken lag hem. ‘Het was altijd interessant’, zoals hij
later eens zei. Op zondagochtenden kon men hem via de VARA-microfoon meermalen
beluisteren in de humanistische radiopraatjes ‘Geestelijk leven’, en hij was jarenlang
redacteur of vaste medewerker van de tijdschriften van het Verbond. Voor Mens en
wereld (1946-1970), Humanist (sinds 1971) en
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Rekenschap (vanaf 1950) heeft hij talloze artikelen en bladvullingen geschreven.
Dikwijls behandelden ze de humanistische kernwaarden die hij bij Coornhert al
aantrof en die in de twintigste eeuw niets aan belang hadden ingeboet: persoonlijke
vrijheid van denken en handelen, sociale gerechtigheid, culturele en politieke
verantwoordelijkheid, en bovenal verdraagzaamheid. Van dezelfde geest getuigt het
boekje dat Bonger in 1951 publiceerde bij Van Loghum Slaterus in Arnhem: Leraar
der mensenrechten: Thomas Jefferson. De eerste tien jaren van het Humanistisch
Verbond documenteerde hij in 1956 in de vorm van een belangrijk artikel in
Rekenschap.
Vooral de tolerantieproblematiek liet hem niet los. Zijn gezag in deze kwestie
raakte definitief gevestigd met de dissertatie die op 6 juli 1954 in Amsterdam werd
verdedigd: De motivering van de godsdienstvrijheid bij Dirck Volckertszoon
Coornhert. Becker was promotor. Het proefschrift is een zorgvuldige analyse van
Coornherts tolerantieteksten en hun argumenten vóór godsdienstvrijheid en
verdraagzaamheid, en tegen de lijfelijke bestraffing van andersdenkenden.
Geïnspireerd door Kühns Toleranz und Offenbarung van 1923 is het tevens een
aanvulling op Kühn, omdat die aan Coornhert niet de plaats gaf die hem op Europese
schaal als voorvechter van verdraagzaamheid toekomt. Die omissie wordt nu hersteld.
Bonger voert Coornherts ideeën terug op drie denkrichtingen. De belangrijkste is het
rationalisme, met de gulden regel als hoofdargument: behandel je medemens zoals
je zelf behandeld wenst te worden. Ook het spiritualisme in de geest van Sebastian
Franck klinkt bij Coornhert krachtig door: het geloof is een gave Gods, een geestelijk
fenomeen, en een eventuele ketter kan onmogelijk met materiële of lichamelijke
middelen worden bestraft, omdat die de geest niet kunnen raken. Christus, die de
Waarheid is, zal uiteindelijk triomferen, en heeft daartoe de hulp van mensen of
zwaarden niet van node. Niet de mens is de uiteindelijke rechter over het zielenheil
van de mens, maar Christus. Diens oordeel is altijd juist, terwijl dat van de mens
geneigd is te falen. Ten slotte gebruikt Coornhert sporadisch nog een argument uit
de mystiek: de waarheid zal altijd worden vervolgd, christenen zullen altijd moeten
lijden. Daarom moeten ze anderen met rust laten en afzien van straffen om den gelove.
Coornhert accepteert dat mensen in religiosis de weg kwijt kunnen zijn. Niemand
verdwaalt immers met opzet? Ook propageert hij een strenge scheiding tussen kerk
en staat. Afwijkende meningen moeten met argumenten worden bestreden, niet met
de machtsmiddelen van een wereld-
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lijke overheid. Bongers helder gestructureerde dissertatie plaatst Coornhert centraal
in het tolerantiediscours van de vroegmoderne tijd, definieert zijn uniciteit, en
positioneert hem als een denker van Europees formaat. Voor Bonger zelf bleef de
actualiteit van Coornherts ideeën een constante stimulans om hem ook na de promotie
te blijven bestuderen.
De plechtigheid in Amsterdam werd mede bijgewoond door leerlingen en
oud-leerlingen. Een van hen herinnert zich: ‘Als laatste opponent kreeg professor
Jan Romein het woord. Met enige stemverheffing vroeg hij aan meneer Bonger
waarom deze in één van zijn stellingen had verkondigd dat niet Domela Nieuwenhuis
maar Troelstra in zijn Erflaters van onze beschaving een plaats had moeten krijgen.
Op de publieke tribune hielden wij onze adem in, maar meneer Bonger raakte niet
van zijn stuk. Onverschrokken legde hij uit waarom hij tot deze stelling was gekomen.
Daarna klonk het Hora est!’5.. Bonger was een bemind leraar, en zou dat gedurende
zijn bijna dertig jaar op het Arnhemse Gymnasium altijd blijven. Dat enkele aanzetten
tot een universitaire carrière op hoogleraarsniveau op niets uitliepen, scheen hem
niet te deren; een invitatie voor een leerstoel in Jakarta had hij in 1949 zelf afgeslagen.
Hij was een goed verteller, was zeer geïnteresseerd in zijn publiek en begreep wat
zijn leerlingen moeilijk vonden. Dezelfde zegsman: ‘Omdat hij ervan uit ging dat
het uit het hoofd leren van vele rijen jaartallen een onaangename en ook nutteloze
bezigheid was, liet hij ons een aantal belangrijke jaartallen in een “Niet vergeetboekje”
opschrijven, zodat wij de voornaamste feiten toch in een tijdskader konden plaatsen’6..
‘In de vijfde klas kreeg ik meneer Bonger weer terug, doch nu voor Nederlands. Hij
behandelde met ons onder andere Rhijnvis Feith en Bilderdijk. Hij besprak deze
vergeten schrijvers op zo'n manier, dat wij soms slap van het lachen in de bank zaten.
Vooral het dramatische gejammer van Willem Bilderdijk, die regelmatig aankondigde
dat zijn laatste uur naderde, wist hij op onnavolgbaar ironische wijze te brengen. Het
waren kostelijke uren. Omdat meneer Bonger besefte dat jongens van zestien jaar
meestal meer geïnteresseerd waren in de “Bob Evers-serie” dan in de Tachtigers,
maakte hij er niet zo'n punt van wanneer in de boekbespreking bijvoorbeeld Hollands
Glorie op het lijstje stond. Dat was namelijk geen echte literatuur in de ogen van
veel neerlandici onder wie ook juffrouw [Catharina] Ypes, de andere docent
Nederlands’7.. John Jansen van Galen, ook een van zijn leerlingen, herdenkt Bonger
als ‘de ideale leraar’: ‘Hij had er lol in en liet dat merken en daardoor kreeg jij er
ook lol in. [...] Hij enthousiasmeerde en sti-
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muleerde, maar bleef scherp en kritisch’. Coornherts humanisme en verdraagzaamheid
bepaalden Bongers levenshouding en de manier waarop hij zijn leerlingen tegemoet
trad. ‘Maar dan met de humor die Coornhert miste en Bonger in hoge mate bezat’8..
In de jaren na de promotie bleef het besef hangen dat Beckers alternatieve voorstel,
het schrijven van een biografie, nog altijd het belangrijkste desideratum was in het
Coornhertonderzoek. Becker zelf zou het, ondanks zijn grote kennis en enorme
bronnenverzameling, nooit volbrengen. Hij overleed in 1968. Materiaal ervoor
verzamelde ook Bonger, maar tot een uitwerking kwam het pas laat. School, gezin,
vrienden, Humanistisch Verbond, redactiewerk, lezingen en artikelen vergden al zijn
uren, zowel in de tijd dat het gezin aan de Arnhemse Schelmseweg woonde, als na
de verhuizing naar ‘Rozenhage’ aan de zuidrand van Oosterbeek. In 1971 echter
ontving hij van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een
officiële opdracht tot het beschrijven van Coornherts leven. Zijn vriend Fred Batten
had tot het formuleren van die taak de aanzet gegeven. Nu was er een aanleiding, en
tevens een kader voor het onderzoek. Een pensioenregeling stelde hem bovendien
in staat om op 61-jarige leeftijd zijn leraarschap vroegtijdig te beëindigen. Inmiddels
was de gezinssituatie ingrijpend veranderd. Het huis aan de Benedendorpsweg was
na de eindexamens van de zonen stiller geworden, de werkzaamheden voor het HV
namen af, en Henk en Toot vonden het steeds moeilijker om de tijd in elkaars
gezelschap op een harmonische manier te delen. In het voorjaar van 1973 scheidden
zich hun wegen, waarbij Henk met veel hartzeer het huis, de grote tuin en het grootste
deel van zijn bibliotheek achterliet en in Amsterdam in de buurt van zijn broer Frans
op kamers ging wonen.
Wat zich aanvankelijk voordeed als een persoonlijke nederlaag en een diepe
teleurstelling, bleek uit te pakken als een onverwachte wending ten goede. Henk
voelde zich in zijn geboorte- en studiestad als een vis in het water, en wist met zijn
talent voor vriendschap al snel een reeks van goede bekenden aan zich te binden,
oude en nieuwe. De nabijheid van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek, in het
bijzonder van Beckers archief en de waardevolle Doopsgezinde collecties, gaf hem
de gelegenheid zich volledig aan de biografie te wijden. Met de vakgenoten die hij
in en om de UB trof, sommige al bekend uit de studietijd, kwam het tot vruchtbare
gedachtenwisselingen: Herman de la Fontaine Verwey, Isa van Eeghen, Paul Valkema
Blouw, S.L. Verheus, om slechts enkelen te noemen. Op
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persoonlijk vlak bleek een onverwachte ontmoeting met een klasgenote van het
Barlaeus het begin te zijn van een nieuwe levensfase. Henk Bonger en Ankie Heukers
waren als scholieren op elkaar verliefd geweest, maar waren elkaar nadien uit het
oog verloren. Het weerzien (Annette Jacoba Adriana Heukers, geboren in 1912, was
inmiddels de weduwe van dirigent Willem van Otterloo) leek de tussenliggende jaren
te doen ineenschrompelen. Na enige tijd begonnen ze een gemeenschappelijke
huishouding die twaalf jaar duurde en die door beiden als een zeer gelukkige tijd is
ervaren. Henks oude vrienden waren dol op Ankie, Henk zelf kon het prima vinden
met de Van Otterloos. De zorgen kwamen toen zich bij Ankie een proces van
dementering openbaarde, dat lang zou duren en dat haar uiteindelijk in een
verpleeghuis bracht.
In 1978 verschijnt bij Van Oorschot de biografie Leven en werk van D.V.
Coornhert. Bonger plaatst zich als biograaf in Beckers traditie. Hij heeft ruimschoots
gebruik kunnen maken van diens ontelbare notities, wat hem tot bescheidenheid
stemt: ‘Het is vanzelfsprekend dat ik bij de voorbereiding van het werk dikwijls
belemmerd werd door de gedachte dat ik deed wat Becker had moeten doen en dat
ik met zijn veren ging pronken. Niettemin, door de opzet, de indeling, door eigen
onderzoek en conclusies is deze biografie mijn werk waarvoor ik alleen de
verantwoordelijkheid draag’9.. Het boek mikt op de belangstellende leek, maar wil
ook de vakgenoten niet afschrikken. Veel terreinen van de Coornhert-studie, aldus
het Voorwoord, zijn overigens nog te weinig onderzocht om hier volledig te kunnen
worden behandeld: Coornherts grafisch werk en zijn invloed op de Nederlandse taal,
zijn binnenlandse en internationale uitstraling, zijn precieze plaats naast kerkvaders,
scholastici, spiritualisten, mystici of neoplatoonse filosofen. Qua aanpak beschouwt
de auteur zich als een ouderwetse, negentiende-eeuwse biograaf: hij wil niet over
Coornhert psychologiseren, maar zijn denkbeelden en die van zijn tegenstanders zo
objectief mogelijk weergeven, want ‘ik heb Coornhert op zijn woord geloofd, omdat
ik hem leerde kennen als een eerlijk en oprecht man’10.. Het is niet te ver gezocht om
in dit uitgangspunt een echo te horen van het gedachtengoed van Forum. Bonger,
zelf mede gevormd door een intensieve omgang met het werk van Ter Braak, herkent
in Coornhert vooral een vent, wiens ideeën ook in de twintigste eeuw hun
overtuigingskracht ten volle hebben behouden. Dat de opvattingen van de
zestiende-eeuwer voor een belangrijk deel naar voren komen in polemieken,
bijvoorbeeld met Calvijns aanhangers of met Lipsius, past in dit beeld.
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Het zal niet verwonderen dat critici van het boek meenden dat Bonger te dicht bij
Coornhert bleef staan, en sommige van diens tegenstanders niet waarnam in hun
juiste proporties. Dat zulke kritiek vooral klonk uit calvinistische hoek, mag al
evenmin verbazing wekken11..
Leven en werk van D.V. Coornhert werd in 1979 bekroond met de Dr. Wijnaends
Francken-prijs. Het boek bestaat uit twee delen, die respectievelijk Coornherts leven
en zijn ideeën behandelen. De denkbeelden worden besproken in volgorde van
importantie, te beginnen met de volmaakbaarheid. Becker had al aangegeven dat
daar de kern lag van Coornherts ‘systeem’. Hierna komt de strijd voor
godsdienstvrijheid en tolerantie aan de orde. Logischerwijs volgen dan de conflicten
met de calvinisten over erfzonde en predestinatie, en de kritiek op ‘vergodete’ profeten
zoals Hendrick Niclaes en David Joris. Coornherts afhankelijkheid van Sebastian
Franck wordt op diverse plaatsen aangestipt, maar pas in een later artikel zal Bonger
zich hierover duidelijker uitspreken. In het hoofdstuk over maatschappelijke en
politieke denkbeelden worden Coornherts aanzetten om het stafrecht te hervormen
in hun tijd geplaatst; de ethica Zedekunst dat is wellevenskunste, gericht op de praktijk
van de aardse volmaakbaarheid van de mens, was al in eerdere hoofdstukken
onderwerp van bespreking geweest. Toneelwerk, poëzie en vertalingen sluiten de rij
van hoofdstukken over Coornherts eigen productie. Het laatste hoofdstuk is aan de
Coornhertstudie gewijd.
Wie anno 2012 de Coornhertstudie overziet, en de jaren na 1978 in ogenschouw
neemt, moet vaststellen dat hier tegenwoordig een vruchtbaar onderzoeksterrein ligt
waarop Bongers Leven en werk van D.V. Coornhert van grote invloed is geweest en
nog steeds is, als vraagbaak, referentiepunt, inspiratiebron, maar ook als object van
kritiek en repoussoir bij het ontwikkelen van alternatieve inzichten. In het onderzoek
van het grafisch werk, de emblemata, het toneel, de disputaties, Coornherts positie
als volkstalig rationalist en zijn denkbeelden over onder meer strafrecht,
gewetensvrijheid, religievrede en de Nederlandse Opstand zijn de laatste jaren grote
stappen vooruit gezet. Dankzij de inspanningen van de Coornhert Stichting (opgericht
in 2007, niet te verwarren met een eerder te Gouda functionerende gelijknamige
stichting) verschijnen belangrijke teksten van Coornhert in modern Nederlands,
zowel op papier als digitaal. Van Bongers biografie zèlf kwam in 2004 een Engelse
vertaling van de pers. Vertaler Gerrit Voogt had veel hoofdstukken nog met de auteur
kunnen bespreken.
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Na het verschijnen van de biografie in 1978 had Henk Bonger zijn handen vrij om
andere Coornhertiana aan te pakken. Zijn publicaties mikten op ruimere bekendheid
van Coornherts teksten en ideeën, zoals de bloemlezing van hertaald proza Weet of
rust, die hij samen met ondergetekende samenstelde voor de Griffioenreeks van
Querido. Op de eerste druk van 1985 volgde in 1993 een tweede. Eveneens hertaald
was zijn editie Op zoek naar het hoogste goed (Ambo, 1987), de weergave van
Coornherts dialoog Opperste goedts nasporinghe, over het wel-leven en over de
liefde als het hoogst bereikbare goed op aarde. In deze jaren werd hij dikwijls
gevraagd om als spreker over Coornhert op te treden bij diverse gelegenheden;
doorgaans verschenen de teksten vervolgens als brochure: Coornhert en Brederode
(1982), Coornhert en Gouda (1984), Spinoza en Coornhert (1989). Een bijzondere
aanleiding was uiteraard de grote landelijke herdenking in het Coornhertjaar 1990.
Hij nam deel aan diverse activiteiten en zag zijn deskundigheid allerwegen erkend.
Als mede-redacteur van de herdenkingsbundel Dirck Volckertszoon Coornhert.
Dwars maar recht droeg hij een artikel bij over de relatie tussen Coornhert en Willem
de Zwijger. Reeds verzameld materiaal over Coornhert als spiritualist dat geen plaats
in de biografie had gekregen, vond zijn neerslag in een artikel over Coornhert en
Sebastian Franck (1996, samen met ondergetekende).
Hoewel hij als doorgewinterd sociaal-democraat bepaald geen Oranjeklant was,
en niets moest hebben van de trits God-Nederland-Oranje zoals de negentiende-eeuwse
historiografie die had geconstrueerd, koesterde Bonger grote waardering voor Willem
de Zwijger en hoopte hij ooit het raadsel op te lossen wie de auteur was geweest van
het Wilhelmus. Ook het zojuist genoemde artikel in de herdenkingsbundel van 1990
gaat daar even op in, en hervat een betoog dat hij in 1977 uitsprak voor het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap. Al argumenterend en de beschikbare bronnen wegend,
komt hij daar tot de voorzichtige conclusie dat Coornhert voldoet aan de voorwaarden
om hem serieus als dichter van ons volkslied te beschouwen, en hem in ieder geval
te schrappen van de lijst met ondeugdelijke kandidaten: ‘Maar het is bekend, met de
overtuiging wordt dikwijls geschermd als de bewijzen ontbreken en iedere
onderzoeker meent zijn Wilhel-mus een valk te zijn’12.. Toen A. Maljaars in 1996
bewees dat het auteurschap in ieder geval niet aan Marnix kan worden toegeschreven,
voelde Bonger zich in zijn vermoedens gesterkt, ook al speet het hem danig dat de
onderzoeker niet rechtstreeks op Coornhert uitkwam.
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Henk Bonger was als progressief denker altijd sterk betrokken bij de maatschappelijke
en politieke ontwikkelingen. Hij bezat een open karakter en bezag zijn medemens
met een milde blik en een relativerend gevoel voor humor in de trant van zijn
bewonderde Mark Twain. Voor nieuwe ideeën was hij nooit bang, maar hij was
onwrikbaar als het ging om zaken die hij als fundamenteel fout beschouwde. Zijn
houding tijdens de oorlog had dat al uitgewezen. Tot het eind van zijn leven bleef
hij strijdbaar in woord en geschrift. Of het nu ging om het aan de kaak stellen van
onverdraagzaamheid, ideologische verblinding of aantastingen van de persoonlijke
vrijheid, of om het verdedigen van Coornherts of Ter Braaks reputaties tegen
modieuze debunking, voor een artikel, bladvulling of brief klom hij makkelijk in de
pen (en dat laatste ook letterlijk, want een schrijfmachine wist hij niet te gebruiken).
Het laatste decennium van zijn leven woonde Henk Bonger in bejaardenhuis
‘Emmahof’ in de Amsterdamse Emmastraat. Hij voelde zich er thuis, en maakte ook
hier snel deel uit van een groep oude en nieuwe vrienden en congeniale
gesprekspartners. Er werd gemusiceerd en levendig gediscussieerd over literatuur,
kunst, politiek of godsdienst. Kinderen, kleinkinderen en vrienden kwamen op bezoek.
Desalniettemin waren het, gemeten aan de uiterlijke omstandigheden, moeilijke jaren.
Ankies toestand in het verpleeghuis verslechterde zienderogen; Henk bezocht en
ondersteunde haar zo veel hij kon, met inzet van al zijn genegenheid, maar ten koste
van grote lichamelijke inspanning. Ze overleed in 1995. Ook zijn eigen gezondheid
begon nu steeds vaker te haperen; met name de longen lieten verstek gaan. Zijn
mentale conditie daarentegen bleef fris als altijd. Belezen en goed geïnformeerd over
de actualiteit was en bleef hij een ideale gespreksgenoot. Zijn serieus geïnteresseerde
maar tegelijkertijd jongensachtige, studentikoze houding deed zijn bezoekers weldadig
aan, zodat generatieverschillen niet telden. Op de avond van 25 februari 1999 woonde
hij samen met zijn zoon Maarten een poëzieavond in de Emmahof bij, waar hij zelf
ook voordroeg. Ze namen vrolijk afscheid. In de vroege ochtend van 26 februari is
hij, zittend in zijn stoel, overleden. Op 3 maart werd hij op Zorgvlied begraven.
ARIE JAN GELDERBLOM
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Cornelis de Deugd
Alblasserdam 14 december 1924 - Spaubeek 13 augustus 2010

Cornelis de Deugd, filosoof en literatuurwetenschapper, werd op 14 december 1924
geboren in Alblasserdam. Zijn vader was werkman op een scheepswerf en was vanuit
zijn oorspronkelijk protestantse levensovertuiging socialist geworden. Na het
doorlopen van de lagere school en de ambachtschool ging Cornelis in Rotterdam
werken. In zijn vrije tijd behaalde hij het MULO-diploma, en vond hij zijn weg naar
het protestantisme dat zijn vader had verzaakt. Op zijn 23ste zou hij belijdenis doen
in de Nederlands Hervormde Kerk. Ondanks de hem eigen kritische opstelling en de
weigering om in de cognitieve beschutting van morele zekerheden te leven, zou hij
voor de rest van zijn leven een toegewijd en bekennend protestant blijven.
De bezettingsjaren waren, naast voortdurende kunstgrepen om aan de Arbeitseinsatz
te ontkomen, gekenmerkt door zelfstudie; na de bevrijding hernam De Deugd zijn
scholing aan het Marnix-Gymnasium. Voordat hij eindexamen kon doen, kreeg hij
de kans om aan een uitwisselingsprogramma deel te nemen in Amerika. Via New
York, waar een broer van hem woonde, toog hij naar het Calvin College (een
universiteit met sterke wortels in de gereformeerde Nederlandse
emigrantengemeenschap in en om Grand Rapids, Michigan), waar hij als student
was aangeno-
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men. Later verhuisde hij naar Wayne State in de stad Detroit, waar hij als werkstudent
een baan waarnam in de gereedschappen-afdeling van een plaatselijke autofabriek.
Zowel in de vakken filosofie als literatuurwetenschap behaalde De Deugd de
BA-graad in 1953/54. Hij had tijdens zijn studie een diepe belangstelling ontwikkeld
voor de dwarsverbanden tussen filosofie en theologie, en was met name geïnspireerd
geraakt door het werk van Paul Tillich. Deze protestants-theologische denker van
Duitse herkomst was in 1940 tot Amerikaan genaturaliseerd, en publiceerde in De
Deugds studententijd zijn invloedrijke studies The Courage to Be (1952) en The
Dynmics of Faith (1957). Na zijn Detroitse baccalaureaat maakte De Deugd de sprong
naar Harvard, waar hij (opnieuw in de beide vakken filosofie en literatuurwetenschap)
de MA-graad behaalde; die studie bekostigde hij door spaargeld dat hij in Detroit
opzij had weten te leggen. Tillich doceerde in die jaren ook in Harvard, en De Deugd
zal allicht lezingen van hem hebben bijgewoond, maar over nadere of persoonlijke
contacten is niets bekend.
In zijn Harvardse tijd leerde De Deugd zijn toekomstige echtgenote kennen,
Victoria Camille, met wie hij in 1956 trouwde. Zij werd als vertaalster de kostwinner
van het gezin gedurende de aanloopfase van De Deugds academische carrière, die
nu een plausibel toekomstperspectief begon te vormen. Uit het huwelijk zouden vier
kinderen worden geboren.
Na een jaar in Clermont-Ferrand (1957/58) keerde De Deugd terug naar Nederland,
waar hij in 1958 werd aangesteld als wetenschappelijk medewerker aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Het Instituut voor Algemene en Vergelijkende
Literatuurwetenschap aldaar, opgericht in 1949 door H. Sparnaay en W.A.P. Smit,
stond toentertijd in de startblokken om internationaal toonaangevend te worden, net
zoals de discipline van het comparatisme zelf in deze jaren (de tijd van de
internationale samenwerking na de Tweede Wereldoorlog) groot élan aan de dag
legde. De International Comparative Literature Association was net opgericht en
zou, na de eerste beide congressen van Venetië en Chapel Hill, haar derde
wereldcongres in 1961 in Utrecht houden. In deze tijd begon zich echter een
methodologische breuklijn af te tekenen tussen een eerder tekstesthetische en een
eerder intellectueel-historische benadering, sindsdien bekend geraakt als
respectievelijk de ‘Amerikaanse’ school (met René Wellek als boegbeeld) en de
‘Franse’ (uit de traditie van Paul Hazard en
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Paul Van Tieghem). Die breuk zou in de daaropvolgende decennia funeste gevolgen
hebben voor de jonge discipline. De Deugd, met zijn transatlantische ervaring, trachtte
het gevaar te bezweren met zijn De eenheid van het comparatisme, dat een jaar na
het Utrechtse congres verscheen als deel 1 van de reeks ‘Utrechtse Publicaties in
Algemene Literatuurwetenschap’ (UPAL). Aangezien De Deugds pleidooi voor een
hogere disciplinaire eenheid, die zowel de ‘Amerikaanse’ als de ‘Franse’ benadering
kon accommoderen, vervat was in het neutrale Nederlands, miste het boek de
verdiende, en mogelijk heilzame, brede internationale uitwerking.
Rond dezelfde tijd stelde hij Tillich aan het Nederlands leespubliek voor als denker
op het grensvlak tussen theologie en filosofie: het boekje Paul Tillich's filosofische
theologie: Een beperkt commentaar verscheen in 1961, het artikel ‘De methode van
correlatie tussen filosofie en theologie in Paul Tillich's filosofische theologie’
verscheen in 1962 in het Nederlands Theologisch Tijdschrift.
In het kader van zijn Utrechtse aanstelling werkte De Deugd inmiddels aan zijn
promotie, die uiteindelijk in 1966 zou plaatsvinden. Het werd méér dan dat: een
uniek huzarenstuk in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis dat De Deugd roem
heeft bezorgd, maar hem ook op de afgunst van middelmatiger collega's kwam te
staan. Hij bestond het, om op de namiddag van de 29ste juni 1966 achtereenvolgens
maar liefst twee proefschriften in de Utrechtse senaatszaal te verdedigen, het ene
comparatistisch van aard, het andere filosofisch: De Deugd had zijn dubbeltalent in
de beide disciplines tot het hoogste niveau gebracht. Zijn wijsgerige proefschrift,
The Significance of Spinoza's First Kind of Knowledge, behelsde een tot dan toe niet
al te diepgaand behandeld aspect in Spinoza's epistemologie. Voor De Deugd zelf
lag zijn belangstelling voor Spinoza in het verlengde van zijn eerdere enthousiasme
voor Tillich. Hij zou nog na zijn emeritaat, in 1988, een lezing houden over ‘Paul
Tillich en Spinoza’ (gepubliceerd in 1991), waarin hij trachtte de overeenkomsten
tussen de beide denkers aan te tonen. Latere voorbeelden van zijn aanhoudende
preoccupatie met Spinoza vinden we in het KNAW-symposium dat De Deugd mede
organiseerde naar aanleiding van de 350ste geboortedag in 1982, en waarvan hij de
acta redigeerde (Spinoza's Political and Theological Thought, 1984).
Het andere proefschrift, dat De Deugd vanuit zijn eigenlijke universitaire aanstelling
had geschreven, bewoog zich op het grensvlak, hoe kan het ook anders, tussen filosofie
en literatuurgeschiedenis, en behandelt
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(zoals de titel het verwoordt) Het metafysisch grondpatroon van het romantische
literaire denken: Fenomenologie van een geestesgesteldheid. Het was een geharnaste
demonstratie van de waarde van ideeënhistorisch onderzoek in de
literatuurgeschiedenis, en een verfrissende poging om de Romantiek, in al zijn
Europees-internationale variatie, vanuit de in de tijd zelf geschreven teksten te
begrijpen: fenomenologisch en niet theoretisch, vanuit een modelmatig begrip van
het door historici en critici aan die periode toegeschreven poëticale karakter. Onder
de grote, pan-Europese overzichtwerken over de Romantiek neemt De Deugds studie
bijlange geen geringe plaats in, maar opnieuw moet vastgesteld worden dat de
internationale uitstraling ongetwijfeld aanzienlijk groter was geweest als het boek
niet in het Nederlands was verschenen.
De Deugds preoccupatie met de literatuur zou sindsdien steevast de
literatuurgeschiedenis in een driehoeksverhouding met theologie en filosofie plaatsen.
Daarvan getuigen zijn diverse artikelen over de literaire mimesis, zijn regelmatige
populariserende bijdragen aan het tijdschrift Wijsgerig perspectief op maatschappij
en wetenschap, en zijn boek From religion to criticism: Notes on the growth of the
aesthetic consciousness in Greece (1964, herdrukt 1971).
De Deugd werd benoemd tot lector, later hoogleraar in de Vergelijkende
Literatuurwetenschap aan zijn Utrechtse instituut. De symmetrie van zijn dubbeltalent
werd voortgezet door een nevenbenoeming, in 1970, tot buitengewoon hoogleraar
filosofische antropologie aan de Vrije Universiteit. Dat ambt aldaar aanvaardde hij
met een belangrijke oratie over het onderwerp ‘Nationalisme en Wetenschap’, waarin
hij zich tot een kritisch en cosmopolitisch wetenschapsbegrip bekende, maar die hem
niet door alle Amsterdamse collega's in dank werd afgenomen. De Deugds
wijgerig-antropologische belangstelling ontwikkelde zich in de jaren zeventig in de
richting van de psychologie en de psychotherapie. Na het behalen van een Duitse
accreditatie heeft De Deugd zelfs incidenteel in de jaren 1973-'77 als psychotherapeut
gepraktiseerd. Een denker als Freud heeft hij evenwel nooit als maître à penser willen
erkennen. Over het algemeen kan gesteld worden dat hij grote eruditie paarde aan
een rusteloos zoekende, haast worstelende geest.
In Utrecht zou zijn vergelijkende, ‘fenomenologische’ en ideeënhistorisch
gefundeerde benadering in de jaren zeventig en tachtig gaandeweg gemarginaliseerd
raken in de concurrentie tussen poststructuralistische theorie en empirisch sciëntisme.
Het was een richtingenstrijd die niet al-
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leen in Utrecht woedde, maar die het ‘klassieke’ comparatisme wereldwijd uitholde.
De Deugd trok zich terug op zijn expertise in en belangstelling voor de Romantiek,
en wijdde zich aan de studie van romantische conservatieven zoals Southey en
Bilderdijk. Dat onderwerp spreekt thans, in de herlevende belangstelling voor de
negentiende eeuw en de Nederlandse Romantiek, tot de verbeelding, maar was in de
jaren tachtig uiterst unzeitgemäss. Een omvangrijke studie over Bilderdijk is helaas
onvoltooid gebleven.
De Deugds groeiende afstandelijkheid jegens het literatuurwetenschappelijk bedrijf
in Utrecht vond zijn weerslag in een verhuizing naar het Zuidlimburgse Spaubeek
in 1982 (waar hij op 13 augustus 2010 zou overlijden). In 1986 ging hij met emeritaat.
Zijn latere jaren werden door een verergerende diabetes geplaagd. Hij behield echter
tot het einde zijn combinatie van standvastigheid en beminnelijkheid, en zijn warme
relatie met Amerika: regelmatig vertoefde hij in Florida. Zijn veelzijdige
belangstelling, ongehinderd door snobisme of vooroordelen, reikte van P.G.
Wodehouse tot de popmuziek, die hij nog vóór zijn kinderen had ontdekt als een
belangwekkend cultureel verschijnsel. Zijn promovendi (waaronder schrijver dezes)
waren niet talrijk, maar hem hecht toegedaan.
Bij zijn emeritaat werd hem een liber amicorum (Deugdelijk vermaak, onder
redactie van Els Eweg) aangeboden; de daarin opgenomen bijdragen van collega's,
oud-studenten en oud-promovendi getuigden van hun warme gevoelens jegens deze
integere en kleurrijke wetenschapper, wiens grote eruditie nooit intimideerde, altijd
inspireerde.
JOEP LEERSSEN

Voornaamste geschriften
(red.) Uit vier eeuwen: Bloemlezing uit de Nederlandse Christelijke dichtkunst.
1950 (Bond van Nederlands Hervormde Jongelingsverenigingen op
Gereformeerde Grondslag).
Paul Tillich's filosofische theologie: een beperkt commentaar. Utrecht 1961.
De eenheid van het comparatisme. Utrecht 1962.
‘De taak van de wijsbegeerte en de plaats daarin van het Zijn bij Paul Tillich’,
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 54 (1962),
p. 121-132.
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‘De methode van correlatie tussen theologie en filosofie in Paul Tillich's
filosofische theologie’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 13.3 (1963), p.
161-180.
From religion to criticism: Notes on the growth of the aesthetic consciousness
in Greece. Utrecht 1964.
Het metafysisch grondpatroon van het Romantische literaire denken: De
fenomenologie van een geestesgesteldheid. Groningen 1966.
The significance of Spinoza's first kind of knowledge. Assen 1966.
‘Old Wine in New Bottles? Tillich and Spinoza’, Royal Institute of Philosophy
Lectures 2 (1968), p. 133-151.
Nationalisme en wetenschap. Amsterdam 1970.
‘Het mimetisch karakter van de literatuur’, Nieuw Vlaams Tijdschrift, 28 (1975),
p. 710-732.
‘Towards a comparatist's definition of “decadence”’, in: D.W. Fokkema et al.
(red.), Comparative Poetics. In honour of Jan Kamerbeek. Amsterdam 1976,
p. 33-50.
‘Lezen en interpreteren in het comparatisme: Poe's Ulalume’, Forum der Letteren
(1979), p. 340-348.
(red.) Spinoza's political and theological thought: International Symposium
under the auspices of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
commemorating the 350th anniversary of the birth of Spinoza, Amsterdam,
24-27 November, 1982. Amsterdam 1984.
‘Friendship and Romanticism: Robert Southey and Willem Bilderdijk’, in: J.
Leerssen & K.U. Syndram (red.), Europa Provincia Mundi. Liber amicorum
Hugo Dyserinck. Amsterdam 1988, p. 369-387.
Liber amicorum Cornelis De Deugd: Els Eweg (red.), Deugdelijk vermaak:
Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw. Amsterdam 1987.
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Arend Jan Dunning
Arnhem 14 december 1930 - Amsterdam 5 oktober 2009

Dr. Arend Jan Dunning (roepnaam Ad) was begin jaren zeventig onze overbuurman
in Amsterdam Zuid en, mede via de hechte band - vanaf hun kleuterjaren - tussen
zijn zoon Robert en mijn zoon Jan, sindsdien een dierbare vriend.
Ad Dunning studeerde van 1950 tot 1958 geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam en specialiseerde zich daarna in de interne geneeskunde. Van 1980 tot
1994 was hij hoogleraar cardiologie aan de UvA en vanaf 1981 afdelingshoofd
cardiologie aan het academisch ziekenhuis van de UvA, het AMC (Academisch
Medisch Centrum).
Van 1983 tot 1996 was Ad Dunning voorzitter van de hoofdredactie van het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde waar ik, als taalkundig adviseur van dat
tijdschrift, zijn uitnemende schrijvers- en sprekerskwaliteiten van nabij leerde kennen.
In 2009 ontving hij van de Koninklijke Academie van Wetenschappen de Van Walree
Prijs voor medische wetenschapscommunicatie. In de jaren negentig was Dunning
een van de belangrijkste regeringsadviseurs op het gebied van de gezondheidszorg.
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Met deze verbreding van zijn geneeskundige activiteit: van gedetailleerd medisch
handelen via vakpublicaties naar openbare gezondheidszorg, toonde Dunning zich
een waardig opvolger van de oprichter van het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (dat in 1856 voor het eerst verscheen): Jan Pieter Heije. Deze arts nam
het initiatief de geneeskunde te bevorderen tot een volwaardige academische studie,
die resulteerde in één, door de staat bewaakte, bevoegdheid, verbonden aan het
artsdiploma. ‘Arts’ is een nog altijd beschermde titel. In 1865 werd een en ander
door Thorbecke bij wet geregeld. Zijn ideeën over onder andere medische statistiek
en gezondheidszorg publiceerde Heije aanvankelijk in twee eigen tijdschriften en
ook wel in andere, zelfs letterkundige, periodieken.
In één opzicht was Jan Pieter Heije letterkundiger dan A.J. Dunning: hij schreef
gedichten. Ook bewerkte hij oud-Nederlandse volksliederen en hij werd populair als
volksdichter wiens literaire producten tot de dag van vandaag algemeen bekend zijn.
‘Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord?’, ‘In een blauw geruite kiel’ en ‘Zie de
maan schijnt door de bomen’ zijn slechts enkele van zijn evergreens. Zelfs ging Jan
Pieter Heije zich wel eens te buiten aan geneeskundige informatie op rijm: ‘Weet ge
't? - bitter in den mond / Is voor 't kranke hart gezond!’
A.J. Dunning (nom de plume), arts, schreef over geneeskunde in de ruimste zin, maar
nooit publiceerde hij poëzie of fictioneel proza. De combinatie auteur-arts is niet
ongewoon: denk aan onder anderen Van Eeden, Slauerhoff, Vestdijk, Vasalis,
Kopland. Deze vijf genoemden vertegenwoordigen onbetwist onze literaire canon.
A.J. Dunning vormt, hoezeer ook een bekend auteur, een opmerkelijke uitzondering.
Zijn werk hoort - vooralsnog - niet tot wat de Maatschappij van oudsher noemt de
schone letteren. De voluit literair erkende dokters beoefen(d)en vrijwel allemaal het
bij uitstek literaire genre van de poëzie, sommige zelfs uitsluitend. Evenals Dunning
zijn of waren zij praktiserend arts, behalve Vestdijk, die vijf jaar na zijn diplomering
de stethoscoop aan de wilgen hing. Vestdijk schreef tweeënvijftig romans, dertig
novellen, tientallen bundels doorwrocht uiteenlopend essayistisch proza en
dertienhonderd bladzijden poëzie.
Dunning schreef over de geneeskunde. Zoals gezegd, geen gedicht of fictioneel
proza kwam ooit uit zijn handen. Maar zijn mededelingen en bespiegelingen over
zijn vak en de wereld van de medische zorg voldoen ruimschoots aan de normen van
het essay, dat, net als poëzie en letter-
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kundig proza, een afzonderlijk literair genre is geworden.
Het ‘favoriete’ medisch specialisme onder onze schrijvende artsen is de psychiatrie:
bijvoorbeeld Van Eeden, Kopland, Vasalis, alle drie voornamelijk dichters. Zij
schreven geen beschouwingen over de geneeskunde zoals Dunning, die de kunst
verstond ‘van zijn wetenschap literatuur te maken’, zoals Hermans dat noemde.
Geen van al onze schrijvende artsen hadden of hebben een zo uitgesproken
bèta-georiënteerd specialisme als A.J. Dunning: de cardiologie. De andere
beroeps-bèta in onze letteren is de nestor-dichter Leo Vroman, bioloog, wel doctor,
maar geen dokter. Hij bleef zijn exacte wetenschap professioneel beoefenen tot het
gebruikelijke einde - de ‘pensioengerechtigde leeftijd’. Evenals Dunning. Maar hoe
kundig en hooggeleerd ook als hematoloog, Vroman (geboren 1915) is, om het eens
biologisch uit te drukken, dichter tot in het merg.
Ad Dunning debuteerde in 1981 met de monografie Broeder Ezel. Over het
onvermogen in de geneeskunde. De naam Broeder Ezel, ter aanduiding van het eigen
ascetisch afgebeulde lichaam ontleende de schrijver aan Franciscus, de heilige die
met de dieren sprak en die als geen ander de ezel onderkende als het meest uitgebuite
lastdier. Zodra het boek was verschenen kreeg Willem Frederik Hermans een
exemplaar van iemand cadeau. De ochtend na ontvangst verscheen Willem Frederik
niet aan het ontbijt, zich later verontschuldigend met de woorden: ‘Ik moest vannacht
aldoor maar verder lezen in het boek van die Dunning’. Een sterkere introductie tot
onze canon is nauwelijks mogelijk.
De kracht van Dunnings proza ligt onder andere in de presentatie van zijn medisch
wetenschappelijk vakmanschap en zijn originele visie op de waarde en de waarheid
van de geneeskunde in ons aller leven. Vanzelfsprekend passeert in dat proza menig
filosofisch denkbeeld de revue, meer dan eens in samenhang met religie, mystiek en
zelfs magie. Maar Dunnings medische kennis is uiteraard gebaseerd op zuiver
wetenschappelijke bevindingen en overwegingen.
Het universele geneeskundige dilemma kwam pregnant tot uitdrukking tijdens
Dunnings promotie bij de vermaarde professor Borst van de Universiteit van
Amsterdam. Eén van de hooggeleerde opponenten, Dr. Dirk Durrer, arts voor harten vaatziekten (zo heette de cardiologie toen nog) stelde de uitwerking van
nitroglycerine op vaatvernauwing aan de orde. De geachte defendens had in zijn
proefschrift betoogd dat vaatver-
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nauwing hoegenaamd niet te beïnvloeden was door nitroglycerine. Hij kon dat met
exacte resultaten van veel gevarieerde - uiteraard in vitro - experimenten aantonen.
Deze argumenten konden de opponent Durrer niet overtuigen, daar deze een uitvoerige
registratie had bijgehouden van patiënten die onmiskenbaar baat hadden gevonden
bij nitroglycerinepreparaten tegen vaatvernauwing, niet alleen tegen de pijn, maar
aantoonbaar ook tegen andere symptomen. In vivo natuurlijk.
Ik denk dat deze discussie het begin is geweest van de medische aandacht voor
het nog altijd raadselachtige onderscheid tussen of een middel werkt, of dat het alleen
maar helpt. Met andere woorden: of het een chemisch aantoonbare uitwerking heeft
dan wel of klinische waarneming van het gedrag van de patiënt op de gunstige
uitwerking wijst.
Hoewel Ad Dunning niet aarzelde naast strikt natuurwetenschappelijke verklaringen
ook immateriële verschijnselen au sérieux te nemen, bleef voor hem het stoffelijke
en het rationele in zijn vakbeoefening de enige geldige causale factor. Hij werd,
getuige een interview in 2007, in zeker twee gevallen geconfronteerd met een
wetenschappelijk onverklaarbare genezing. Zo'n genezing noemde hij openlijk een
wonder. Dat kostte hem geen enkele moeite. Zijn religie - hij groeide op in een
gelovig Protestants kerkelijk gezin - is gedurende zijn medische loopbaan zonder
horten of stoten verdwenen. In wonderen gelóófde hij niet, nee, hij wist dat ze bestaan.
Of God bestaat wist hij niet en hij had vrede met dat niet-weten. Hij noemde zich
‘een vrolijke agnost’, nadrukkelijk geen ‘atheïst’. Voorts merkte hij op hoezeer juist
de geneeskunde de behoefte aan magie stimuleert. Herhaaldelijk zei hij ‘mensen
hebben behoefte aan magie’, in het midden latend in hoeverre hij zichzelf tot die
mensen rekende. In Stof van dromen laat Dunning gedetailleerd zien dat er totaal
geen sprake is van een morele vooruitgang van de mensheid. Wel van verbetering
van individuele en collectieve levensomstandigheden, zeker mede teweeggebracht
door de vorderingen in de geneeskunde.
Zijn visie op begrippen als ‘wonder’ en ‘God’ licht Dunning toe aan de hand van
de filosofie van grote denkers, van wie een enkele hem bij wijze van spreken dagelijks
vergezelt.
Zo'n enkeling is Blaise Pascal (1623-1662), de Franse filosoof en mathematisch
fysicus. Een hooggeschoold bèta-man, die één ding zeker wist: wetenschap brengt
ons niet tot geloof. Pascal was ziekelijk. Ook was hij ziek van angst voor de oneindige
ruimte en het eeuwige niets, allebei niet vatbaar voor het wiskundige denken dat hij
zo geniaal beoefende:
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‘Le silence éternel et l'espace infini m'effraient’ (‘De eeuwige stilte en de oneindige
ruimte beangstigen mij’) schreef hij. Om van die angst te genezen, meende Pascal,
moet men zich onderwerpen aan de Openbaring Gods. Die bereikt men niet met het
verstand, maar ontvangt men met het hart. Aldus Pascal. Van zijn ondraaglijke angst
is hij verlost door een diep ingrijpende Godservaring, die hij in summiere
bewoordingen op een papier zette dat hij in de binnenzijde van zijn jas naaide (Post
mortem).
Het is fascinerend dat het voor de mathematicus-natuurkundige Pascal nu juist het
hart is waar hij de goddelijke openbaring lokaliseert. En dat voor de arts Dunning
nu juist het hart het centrale orgaan is dat met het geneeskundig verstand wordt
onderzocht. En waarover ons verstand ons leert dat het een pomp is.
Arend Jan Dunning was niet alleen cardioloog, maar ook een begenadigd schrijver.
En hij schreef, zoals Pascal het zou uitdrukken, met het hart.
FRIDA BALK-SMIT DUYZENTKUNST

Voornaamste geschriften
A.J. Dunning was van 1971 tot 1983 columnist voor Elseviers Weekblad en van
1981 tot 1993 voor NRC Handelsblad.
Broeder Ezel. Over het onvermogen in de geneeskunde. Amsterdam 1981
Uitersten. Beschouwingen over menselijk gedrag. Amsterdam 1990.
Stof van dromen. Amsterdam 1997.
Betoverde wereld. Over ziek en gezond in onze tijd. Amsterdam 1999.
Post mortem. Gesprekken in het vagevuur. Amsterdam 2003.
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Harmannus Johannes Franke
Groningen 13 oktober 1948 - Amsterdam 14 augustus 2010

Een man staat voor de hemelpoort en de mensen willen horen hoe het geweest was.
‘Zeg het ons, zouden ze roepen, bibberend van nieuwsgierigheid in hun schimmige
velletjes, en hij zou hooguit kunnen navertellen wat hij de afgelopen weken in de
kranten had gelezen en op televisie had gezien. Nee, zouden ze roepen, wij willen
geen verzinsels, geen luchtkastelen, geen leugens en bedrog, wij willen alledaagse
waarheden, wij smachten naar kennis van de grote momenten in de zogenaamde
grote levens’. Om met een verhaal te komen moet de man samenhang vinden tussen
mogelijkheid en werkelijkheid, fictie en realiteit.
Dit dilemma verwoordde Herman Franke in het slotverhaal van zijn korte
verhalenbundel Notulen en het is typerend voor zijn werk. Want art creates reality
- daar was Franke van overtuigd. Hoe hij dacht over de relatie tussen kunst en
werkelijkheid, omschreef hij in de column ‘Kunst baart werkelijkheid’: ‘Wat je
verzonnen hebt, kan heel goed waar zijn en andersom. Ja, nog sterker, iets kan
werkelijkheid worden doordat je het verzonnen hebt. [...] Literatuur kan de
werkelijkheid veranderen’. En zijn beroemdste personage, Lord Nelson uit de roman
De verbeelding, verwoordt het zo: ‘Hoe fictief zijn verzonnen feiten als ze mij helpen?
Feiten zijn niet waardevol omdat ze waar zijn, maar omdat ze iets te betekenen
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hebben in verhalen over de werkelijkheid’.
Al vanaf zijn romandebuut is in het werk van Herman Franke de fascinatie voor
de rol die literatuur in de werkelijkheid kan hebben zichtbaar. Het debuut Weg van
loze dromen (1992) gaat over het gedachtegoed van de negentiende-eeuwse
pessimistische filosoof Eduard von Hartmann. Von Hartmann stond indertijd terecht
omdat lezers zelfmoord hadden gepleegd na lezing van zijn werk, onder andere zijn
Filosofie van het onbewuste, waarin hij een pleidooi houdt voor collectieve zelfmoord
van de mensheid.
Wanneer in de roman een jonge steenwerker na het lezen van Von Hartmann zijn
boezemvriend doodslaat omdat hij hem wil verlossen uit het aardse tranendal, daagt
een journalist Von Hartmann voor de rechter. Als mensen zulke gevaarlijke conclusies
uit je werk trekken, ben je misschien wel net zo verantwoordelijk als de dader, schrijft
de journalist in zijn aanklacht.
De rol van de journalist en de journalistiek komt terug in de volgende roman,
Nieuws van de nacht. Waar in Weg van loze dromen het een filosofisch geschrift was
dat de werkelijkheid van de personages ging beheersen, gaat het in Nieuws van de
nacht om de vraag in hoeverre journalistieke teksten de werkelijkheid kunnen
vervormen. Zelf had Franke als journalist ervaring opgedaan bij het Nieuwsblad van
het Noorden. In Nieuws van de nacht wil de journalist Laurens de realiteit achter
feitelijke nieuwsberichten achterhalen en dan blijkt dat van ‘alles fictie is te maken’.
Deze eerste twee boeken bleven tamelijk onopgemerkt, en dat was in schril contrast
met hoe Frankes leven eruit zag voordat hij besloot zich geheel aan het schrijverschap
te wijden. Als criminoloog genoot hij bekendheid, schreef opiniestukken voor
landelijke dagbladen en was te zien in menige actualiteitenrubriek. Zijn proefschrift
Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (1990) - dat zes jaar later in
een beknopte handelseditie verscheen onder de titel De macht van het lijden. Twee
eeuwen gevangenisstraf in Nederland - was een van de dikste proefschriften ooit en
het werd door de American Society of Crimonology bekroond als beste buitenlandse
studie. Toch besloot Franke zich alleen nog aan het literaire schrijven te wijden, ook
om de grenzen op te zoeken van de morele vrijheid die een schrijver heeft. Anders
dan de wetenschapper kan de schrijver zichzelf vrijheden toestaan die mensen tot
misdaden kunnen brengen, zoals hij later uitlegde in een artikel in Trouw: ‘Schrijvers
zijn misdadigers’.
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Behalve het feit dat romans hem ongekende vrijheid boden, was het ook de veiligheid
van de universitaire wereld die Franke te weinig bevrediging gaf; wat hij onderzocht
of zei, kon in principe ook door anderen gedaan worden - iets wat je van literatuur
nooit kon zeggen. De opening van het hiervoor geciteerde korte verhaal in Notulen
geeft misschien nog wel het duidelijkst aan wat Franke daarmee bedoelde: ‘Het was
duidelijk, hij wilde iets anders met zijn leven, iets heel onmaatschappelijks, iets waar
geen droog brood mee te verdienen viel, iets wat louter uit nieuwsgierigheid
voortkwam, uit een heel eigen, enigszins pervers gevoel voor emotionele schoonheid,
waardoor lijden toch mooi kon zijn en alledaags geluk afstotelijk. Hij wilde het leven
op heterdaad betrappen.’
Fulltime schrijver worden was dus de vanzelfsprekende uitkomst. De bevestiging
dat deze overstap de juiste was geweest, kreeg Franke met zijn roman De verbeelding
(1998). Lijdend aan fantoompijn kijkt daarin de Britse zeeheld Lord Nelson vanaf
zijn zuil op Trafalgar Square neer op de mensheid. De vele personages in deze roman
helpen Nelson bij het zoeken naar het verdwenen naaktportret van zijn minnares
Lady Hamilton. Een kopie van het portret had altijd in zijn armloze mouw gezeten,
maar bij schoonmaakwerkzaamheden was het kapot gegaan. Verstrikt in zijn eigen
obsessies hoopt Nelson dichter bij de hereniging met de afgebeelde van het portretje
te komen: ‘Als de onwrikbare werkelijkheid mij niet van de helse pijn in mijn arm
[Nelson verloor een arm bij de zeeslag in 1797] en de tollende onmacht in mijn hoofd
kan verlossen, moet de verbeelding het maar doen.’
De roman werd door critici alom bejubeld. Zo schreef dagblad De Morgen: ‘Om
te vloeken van plezier, zo goed is dit boek. Het jaar is natuurlijk nog jong, maar De
verbeelding moet wel een van de beste en interessantste boeken van 1998 zijn’. En
dat was geen slechte inschatting, want dat najaar werd de roman bekroond met de
AKO Literatuurprijs (die toen even de Generale Bank Literatuurprijs heette). De jury
had unaniem besloten dat deze ‘triomf van de verbeelding’ bekroond moest worden.
Twee jaar later kreeg hij een vaste column in de boekenbijlage van de Volkskrant,
een plek die hij vier jaar lang zou behouden. De stukken werden gebundeld in Waarom
vrouwen betere lezers zijn (2004). Frankes maatschappelijke betrokkenheid kon hij
kwijt in de columns, en hij had onverminderd oog voor de literaire context; Franke
haalde de fictie bij de feiten: maatschappelijke en actuele kwesties verbond hij aan
literaire werken.
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Het past bij zijn motto art creates reality: volgens Franke vond dat wat in romans al
was gebeurd of gezegd vaak een parallel in de actualiteit, en misschien had literatuur
wel een weerslag op die actualiteit. De achterkant van dat idee gaf hij vorm in zijn
roman Wolfstonen (2003). De opzet is enigszins vergelijkbaar met die van De
verbeelding, al ging het deze keer niet om een bestaand standbeeld, maar om een
gebouw met zijn bewoners en de omwonenden waar alles om draait.
Midden in een oude volkswijk van een niet met name genoemde grote stad, wordt
een luxueus blinkend appartementencomplex van glas en aluminium neergezet. Het
stadsbestuur hoopt zo de buurt sociaal op te krikken. Acht bewoners - twee echtparen
en vier eenlingen - vestigen zich in dit glazen complex met ronde muren. Gaandeweg
blijkt echter dat de buurt het gebouw met zijn bewoners afstoot alsof het een
getransplanteerd orgaan is. De spanningen lopen op, zeker wanneer blijkt dat er een
architectonische fout is gemaakt waardoor al het geluid van buitenaf binnen versterkt
wordt. De relatie tussen de nieuwe, rijke bewoners, te midden van de oude
buurtbewoners - beide groepen zijn vol vooroordelen - wordt op de spits gedreven.
In de kritieken werd het accent gelegd op het maatschappelijk engagement van de
schrijver, het boek werd als een anti-populistische roman gezien waarin de elite het
moet afleggen tegen de massa. Op zichzelf een begrijpelijke reactie, zeker ook omdat
Franke in die tijd, vooral in de Volkskrant, vaak uithaalde naar de LPF-aanhang en
hun held Pim Fortuyn.
De column ‘Poëzie als cultureel en moreel verzet’ is daar een goed voorbeeld van.
Die begint met deze zinnen: ‘Hield Pim van poëzie? Ik denk het niet, want met “ik
zeg wat ik denk”, kom je niet ver in dichtersland. [...] “Hij zei wat wij dachten” is
niet iets wat een dichter postuum graag zal horen. Hij zei wat niemand dacht, komt
dichter in de buurt van zijn ideale lijkrede,’ aldus Franke met een variatie op W.F.
Hermans, die in 1964 verklaarde dat de schrijver ‘aan het licht [brengt] wat de massa
niet durft te denken’.
Hoewel de nadruk die in de kritiek werd gelegd op engagement dus begrijpelijk
genoemd kan worden, was Franke er niet onverdeeld blij mee. In een interview dat
ik met hem had voor NRC Handelsblad en De Gids, verwoordde hij het zo: ‘Een grote
inzet in mijn romans is recht te doen aan hoe complex de sociale werkelijkheid,
menselijke relaties en mensen zijn, ik haat simplificaties en trek de boel graag open,
ik noem dat weleens het waaiertjecomplex, en als ik dat zeg, leg ik graag mijn handen
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met gespreide vingers op tafel om me te onderscheiden van mensen die hun handen
tot vuistjes maken als ze praten. Die mensen, de zekerweters, de verplatters, de
populisten, maken mij bang’.
Wolfstonen draait meer dan het eerdere werk om de relatie tussen fictie en
werkelijkheid. Zo wordt er in deze roman een spel gespeeld met niet bestaande zaken:
personages drinken drankjes als ‘demi-Corton’, een etiket dat door Franke was
verzonnen, maar na publicatie volgden meerdere reacties waarin enthousiaste lezers
hun liefde voor het desbetreffende drankje met de schrijver deelden. Ook werden er
fictieve schilderijen genoemd en introduceerde hij een onmogelijke muziekvorm random beat: een dansvorm zonder vast ritme of schema, muziek met een constant
vloeiend tempo. Deze niet bestaande muziek werd later door de jazzmuzikant Jesse
van Ruller alsnog gecreëerd, waardoor het idee dat literatuur de werkelijkheid kan
maken daadwerkelijk werd uitgevoerd.
Het zal niet verbazen dat Franke, met zijn spel tussen fictie en werkelijkheid, een
hekel had aan ‘reality fiction’, het genre - als je het zo mag noemen - waarin schrijvers
uitgaan van onvervalst realisme. ‘Autobiografische, zogenaamd waargebeurde romans
bestaan uit gestileerde leugens waarvan de schrijver waarheid wil maken omdat de
andere leugens hem niet aanstaan, zijn zelfbeeld aantasten, botsen met hoe mens en
maatschappij volgens hem in elkaar behoren te zitten, existentiële angsten oproepen
of hem schuldgevoelens bezorgen. Dat mag natuurlijk. Maar het is niet zo dat
autobiografische verhalen eerlijker, werkelijker of kwetsbaarder dan verzonnen
verhalen zijn’, schreef hij in een essay over autobiografisme dat werd opgenomen
in De tuinman en de dood van Diana (1999).
In deze bundel nam hij enkele verhalen op over zijn Groningse jeugd in een
katholiek middenstandsgezin waar niet echt veel ruimte was geweest voor culturele
ontwikkeling. De plagerijen door kinderen uit de buurt, het buitengesloten worden
omdat katholiek zijn in een protestants noorden niet direct leidt tot blijvende
vriendschappen, het door de jezuïeten geleide Sint Maartenscollege, zijn vader als
meubelmaker en de liefde voor zijn moeder die soms gedichten schreef: alles is erin
verwerkt, maar wel zo dat je als lezer niet echt grip krijgt op de jeugd. Het zijn korte
verhalen over een gebeurtenis, geen gestroomlijnd geheel waarin wat er werkelijk
gebeurde voorrang krijgt op de verbeelding van die jeugd. Frankes opmerking over
autobiografisme was weliswaar een rake typering van een succesvolle stroming in
de Nederlandse literatuur rondom
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de eeuwwisseling, maar zijn hekel eraan heeft er vermoedelijk aan bijgedragen dat
hij nooit werkelijk een bestsellerauteur werd.
Wat moet een non-conformistisch schrijver nog wanneer hij in een roman een
wereld schetst die door critici vooral gezien wordt als een reactie op de werkelijkheid,
terwijl er nadrukkelijk een fictieve wereld wordt geschapen? Herman Franke ging
bewust een stap verder door aan een oneindige roman te beginnen. ‘Voorbij ik en
waargebeurd’ was de veelzeggende titel en in de drie delen ging het niet meer om
het spel tussen werkelijkheid en fictie dat gespeeld werd, maar om het spel tussen
fictie aan de ene kant en fictie en werkelijkheid aan de andere. Alles wat Franke tot
dan toe had geschreven verwerkte hij in deze romans (Uit het niets, 2007; Zoek op
liefde, 2008; Traag licht, 2010). Het is een ultieme uitwerking van de manipulatie
van wat vertellen kan zijn. Oude verhalen en romanfragmenten kregen een nieuwe
vorm, eerdere romanpersonages doken opnieuw op.
In het eerste deel Uit het niets wordt een ik geschapen (‘Noem me ik’ is de
openingszin) die de lezer meeneemt naar herinneringen aan een Groningse jeugd,
die soms lijken op de verhalen die De tuinman en de dood van Diana. Maar of het
een autobiografische roman is of dat deze roman bestaat uit een verzameling verhalen,
dat blijft in het midden. Want fictie is daar waar werkelijkheid is, en andersom - dit
uitgangspunt lijkt de paradoxale maar drijvende gedachte die aan deze trilogie ten
grondslag ligt. Dat is ook de reden waarom in Uit het niets de naamloze ik zichzelf
kan baren, hij is namelijk zijn eigen schepper, een soort Elckerlyc - iemand die
portretten maakt op basis van verhalen. Hij blijft naamloos omdat wie een naam
heeft, paal en perk stelt aan zichzelf en dat is onmogelijk in een roman die draait om
het ontstaan van niets uit niets. Waar in Wolfstonen plaats en tijd ongenoemd bleven,
wordt de lezer hier nog verder in het ongewisse gelaten.
Want zelfs de chronologie wordt in deze romans losgelaten. Geschiedenissen,
fragmenten en personages uit eerder werk worden door elkaar gehusseld, domweg
omdat ‘chronologie een intersubjectief misverstand’ is. Door dat gebrek aan
chronologie zijn de herinneringen verzinsels, leven mensen op verzinsels, laten ze
zich zelfs vastleggen op basis van verzinsels. Voldoet een herinnering niet aan de
verwachtingen dan worden er nieuwe gemaakt.
De vraag hoe sterk de kracht van woorden is, wordt verder uitgewerkt in het
vervolgdeel Zoek op liefde. Hierin wordt de humanistische vraag ge-
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steld: ‘wat is het allerergste dat je tegen iemand kan zeggen’. Degenen die er achter
komen zijn twee neefjes die uit vitalistische goklust een geheim bij een sprekende
plastic sekspop ontdekken. Wat zij zegt, is volgens hen het ergste dat je tegen iemand
kunt zeggen, en wat volgt is de zoektocht naar wat zij gezegd heeft. De ik probeert
dit te ontrafelen door niet alleen naar de verhalen over de neven te luisteren, maar
ook door oude stereofoto's te bekijken en op zoek te gaan naar de vrouw die erop
afgebeeld staat.
Het is typerend voor Herman Franke dat hij niet de voor de handliggende vraag
stelt ‘wat is het ergste dat je een ander kan aandoen’, maar kiest voor ‘wat is het
ergste dat je kan zeggen’. In het De Gids-interview zegt Franke hierover: ‘Ik heb
zelf nooit een doe-vraag overwogen en ik weet meteen ook zeker waarom niet. Doen
is heel beperkt. Je komt uiteindelijk bij verfijnde vormen van martelen terecht, het
fysieke, dierlijke lijden, bij moord en verkrachting, bij het martelen van mensen voor
de ogen van hun kinderen, ouders, geliefden. Ik verbaas me weliswaar vaak over
hoeveel fantasie mensen daarbij aan de dag kunnen leggen, hoe verzinnen ze het,
denk ik dan, maar bij de vraag waarop in Uit het niets en Zoek op Liefde naar een
antwoord wordt gezocht, gaat het om de verbeelding, dat vind ik veel interessanter.
Ze doet een beroep op wat je je allemaal wel niet voor gruwelijks in psychische zin
kunt voorstellen, dat is grenzeloos. De verbeelding dwingt mij en mijn lezers om na
te denken over de kern van menselijk lijden, over wat de mens tot mens maakt en
hoe je hem daarin het diepst kunt treffen, met woorden, met psychische pijlen. Daar
heerst het schrikbewind van de verbeelding.’
Zoek op liefde eindigt met een mislukte poging een kind te maken, iets wat in het
slotdeel zijn vervolg krijgt. Alleen moest dit deel het slotdeel worden door
omstandigheden, niet uit keuze, waardoor de ik besluit geen kind te willen.
In Traag licht is de schrijver aan het einde van zijn schepping, dus het personage
moest ook zonder schepping achterblijven. Want voordat Herman Franke aan dit
slotdeel kon beginnen, was duidelijk dat hij door de werkelijkheid was ingehaald en
er niet meer zou zijn om de nieuw geschapene in te kleuren. In het najaar voordat de
roman verscheen, had Franke namelijk te horen gekregen dat zijn prostaatkanker
fataal was. Toen hij zich bewust werd van het doodvonnis, werd de oneindige roman
‘gereduceerd’ tot een trilogie en er zou dus alleen nog een slotdeel verschijnen, in
een ultieme poging werkelijkheid en fictie volledig te laten versmelten.
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Andere plannen die Herman Franke nog had, zoals het schrijven van een roman over
de kinderen Jacho en Milla die commentaar geven op de gebeurtenissen in Wolfstonen,
of het zogenaamde proefschrift van het personage Vartor (eveneens in Wolfstonen)
over mislukte uitvindingen gingen niet door. Zoveel mogelijk ideeën moesten nu
samenkomen in dit boek.
In Traag licht wordt dan ook letterlijk naar de dood toegeschreven, de ik (het
hoofdpersonage) neemt zijn schepper de maat, terwijl de schepper van de trilogie
ook zichzelf en zijn oeuvre de maat neemt. Franke zelf zei over dit slotdeel: ‘Tot aan
mijn dood zal ik er aan door blijven werken, zei ik in interviews, nou ja, dat komt
uit, maar ik had die dood wel iets verder weg gedacht. Ik had me voorgenomen elk
jaar een deel te schrijven. Kort nadat ik hoorde dat ik dodelijk ziek ben, besloot ik
om van al de delen die ik had willen schrijven, een slotdeel te maken, één groot
slotdeel. Ik ben schrijver genoeg om in te zien voor welke fascinerende literaire
uitdaging ik opeens gesteld werd.’
Haste, haste... this open field no shelter from the storm can yield, uit Purcells Dido
en Aeneas is de rode draad in dit boek. Zoek een veilige schuilplek. De schepper
zoekt die in het schrijven van verhalen, maar de tijd zit hem letterlijk op de hielen.
De getekende of geschilderde portretten, living statues, verhalen over zijn moeder
uit De tuinman en de dood van Diana tot en met het personage Sanne uit Frankes
romandebuut: ze keren allemaal terug.
Opvallend is dat Sanne de gedaante van een personage uit Wolfstonen krijgt,
wanneer ze bouwvakkers wil vernederen door een blonde pruik op te zetten (maar
daarmee alleen zichzelf vernedert). Maar vooral de haast van het zich leegvertellen
spat van bijna elke bladzijde af. Er is te weinig tijd en de lezer wordt daarmee
geconfronteerd door tussenstukken die vaak beginnen met: ‘misschien hier iets
over...’. Typerend is dat er bij eentje staat: ‘[Hier een bewerking van de
Parmenides-droom]’, oftewel de filosofie over waarheid en weten versus schijn en
voorstelling. En bij een ander staat: ‘[Hier misschien iets over het werk van David
Claerbout, in de Pont Tilburg. Helemaal mijn thematiek. Een zielsverwant. Alles in
de studio gedaan. Deur naar hiernamaals. Vooral stilzetten van de wereld. Meeuw
die stukje brood in de hand van een man pikt. Jongens te kijken. Binnenpleintje.
Basketbalwedstrijd, de bal hangt boven het basket.’].
Het stilzetten van de tijd was al vanaf Weg van loze dromen aanwezig: na de
proloog is er een beschrijving van een living statue. In Uit het niets (2007) zet de
hoofdpersoon op een bepaald moment in zijn fantasie al-
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les stil, de golven op het water, de vogels in de lucht, de bladeren die van de bomen
vallen. En uiteraard gaat De verbeelding bijna in zijn geheel om een levend standbeeld,
naast Nelson zelf is er daar ook een man die aan de voet van Nelsons zuil elke dag
zwaar geschminkt verstart in emotionele houdingen. Volgens Franke zelf kwam die
fascinatie voor het stilzetten van de werkelijkheid voort uit zijn behoefte het leven
te rekken. Een behoefte die er was sinds het overlijden van zijn eerste vrouw.
De dood was dan ook al ver voor het romandebuut in het werk van Franke
aanwezig. Het eerste boek dat hij schreef was de sociologische studie De dood in
het leven van alledag (1985). Hij schreef dit nadat zijn eerste vrouw was overleden
aan een hersenbloeding. Om haar dood te verwerken verdiepte Franke zich in de
inhoud van rouwadvertenties vanaf het eind van de achttiende eeuw, toen ze voor
het eerst in de Oprechte Haerlemsche Courant verschenen. Hoe drukken mensen
hun verdriet uit in het openbaar? Het onderwerp zou verpakt verwerkt worden in
Nieuws van de nacht (1995).
En ook in het proefschrift Twee eeuwen gevangen (1990) is te lezen als het werk
van een auteur die een gezicht geeft aan veroordeelden. Door de situatie weer te
geven van de veroordeelden die, vanaf het midden van de negentiende eeuw tot aan
de Tweede Wereldoorlog, jarenlang eenzaam opgesloten zaten en dan gek werden
of zelfmoord pleegden. In het menselijk tekort - in dit geval dat het isoleren van
criminelen de beste oplossing was - is geschreven vanuit gedachtes over het menselijk
tekort. Of in de woorden van Franke zelf: ‘Misschien ben ik wel gaan schrijven omdat
ik wil laten zien hoe dapper mensen zich handhaven in de ogenschijnlijk zinloze en
angstwekkende situatie die leven heet, hoe ze zich levenslustig verzoenen met de
zekerheid van dood en verval’.
Mocht de man voor de hemelpoort verschijnen en inderdaad gevraagd worden hoe
het was, dan hoeft hij niet bang te zijn dat hij stilvalt - er blijkt genoeg te vertellen.
TOEF JAEGER
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Andreas Johannes Antonius Maria Hanou
Monnickendam 13 april 1941 - Zoeterwoude op 8 februari 2011

André Hanou werd geboren te Monnickendam op 13 april 1941. Hij overleed in zijn
woning te Zoeterwoude op 8 februari 2011 aan de gevolgen van longkanker. Hij ligt
begraven op Zorgvlied, vlakbij Amsterdam, de stad waarop hij het meest was gesteld.
André Hanou was een creatief literatuurhistoricus, een uitmuntend docent, een
productief onderzoeker en een daadkrachtig bestuurder. Hij was medeoprichter van
het tijdschrift Spektator (1971), de Stichting Jacob Campo Weyerman (1977), de
FELL-reeks van uitgeverij Sub Rosa (1981), de Atlantisreeks van uitgeverij Rodopi
(1990) en, samen met zijn echtgenote Rietje van Vliet, oprichter van uitgeverij Astraea
(1994).
Zijn vader heette Christiaan Jozef (1905-1982) en zijn moeder Ida (Kiek) Jeannette
Bertha Hanou-Van Dongen (1906-1996). André Hanou heeft me herhaaldelijk verteld
dat zijn vader in de jaren dertig een tijdje privésecretaris van de oude Frederik van
Eeden is geweest. Later was zijn vader een gewaardeerd procuratiehouder van de
Amsterdamse firma Reimeringer en Co B.V., makelaars in cacao, gevestigd in gebouw
‘Mercurius’ aan de Prins Hendrikkade 20-21.
De Van Dongens vormden voor André Hanou de interessante kant van
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zijn familie. Heleen (1909-2006), een jongere zus van zijn moeder, was de rechterhand
van de filmer Joris Ivens. Als ‘film editor’ monteerde ze de beroemde
filmdocumentaires, onder meer die over de Spaanse burgeroorlog met commentaar
van Ernest Hemingway, ingesproken door Orson Welles. Ook produceerde ze zelf
in 1937 Spain in Flames met commentaar van Ernest Hemingway en John Dos Passos.
Halverwege de jaren veertig is ze kortstondig met Ivens getrouwd geweest. André
koesterde de furieuze brief van zijn tante aan Kiek, waarin ze de vloer aanveegde
met zijn moeder.
Zijn oudoom, aan wie André Hanou het pseudoniem ontleende voor zijn satirische
artikel in Student: nationaal studenten nieuwsblad, was de internationaal bekende
poolreiziger Sjef van Dongen (1906-1996), verzetsman in wo II, KVP-politicus en
burgemeester van Aardenburg in de jaren 1946-'62. In ‘Hellinga en zijn Instituut’
gaf ‘Sjef van Dongen’ een inkijk in de moeizame praktijk van de democratisering,
speciaal aan het Instituut voor Neerlandistiek aan de Herengracht. De hooggeleerde
Wytze Hellinga, alom berucht om zijn nukken, negeerde er stelselmatig alle besluiten
die binnen de nieuwe bestuursstructuur werden genomen. Maar hij ging nog een
stapje verder: zonder overleg of toestemming liet Hellinga in februari 1969 zijn staf
zoveel boeken uit de Instituutsbibliotheek verwijderen dat de ontstane lacunes al van
verre zichtbaar waren. Het ontvreemde materiaal bleek bovendien onvervangbaar.
De buit was bij nacht en nevel overgebracht naar het door en voor Hellinga opgerichte
Instituut voor Neofilologie en Neolatijn aan de Keizersgracht, waar ze achter slot en
grendel verdwenen. Garmt Stuiveling stapte naar de rector magnificus om verhaal
te halen over dit en ander eigenmachtig optreden van zijn directe collega, maar de
academische overheid had toen kennelijk grotere zorgen, want de boeken bleven
ontoegankelijk voor de studenten van het Instituut voor Neerlandistiek. ‘Sjef van
Dongen’ eindigde zijn bijdrage in Student dan ook met de woorden: ‘Professoren
zouden niet langer decisieve beslissingsmacht moeten hebben; dikwijls brengen zij
hun staven in de voorste vuurlinie, die er maar al te vaak een genoegen in vinden
door te vechten - tot de laatste student. Zo ook aan de KMA op de Herengracht.’
In 1970 werd André Hanou, samen met zijn medestrijder Camiel Hamans, als
student-lid tot de faculteitsvergadering toegelaten. Nu is dat niet meer voorstelbaar,
maar toen was dat een zodanig nieuw verschijnsel dat alle deelnemers zich volstrekt
onwennig gedroegen. Hanou is wel de
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eerste student geweest die ooit in dit gremium aan het woord kwam. Dit gebeurde,
voor zover ik mij herinner, onder doodse stilte van de aandachtige hoog- en
zeergeleerden.
André Hanou was de op één na jongste uit een gezin van vijf, bestaande uit Lous,
Elisabeth, Chris, André en Jos. Publiceren was er niet ongewoon: Zijn vader schreef
regelmatig bijdragen voor de lokale bladen. Zoals zoveel begaafde rooms-katholieke
jongens uit Noord-Holland bezocht André Hanou een bijzondere kostschool, namelijk
het r.-k. gymnasium van het Seminarie Hageveld te Heemstede, dat hij in 1959 verliet
met het diploma gymnasium-A op zak. Daarna begon zijn priesteropleiding. De twee
jaren Philosophicum aan het Groot Seminarie te Warmond werden afgesloten ‘met
zeer goede resultaten’. Ze werden vanaf september 1961 gevolgd door de periode
van het Theologicum, die voor hem eindigde op 11 mei 1964, toen hij zijn opleiding
stopzette. Hij was na een langdurige geestelijke worsteling tot het inzicht gekomen
dat het priesterschap niet zijn weg was. Daarna nam hij ook geleidelijk afscheid van
de Kerk. Maar die opleiding had hem intussen wel een stevige basis geschonken niet voor zijn emotionele, maar wel voor zijn verdere intellectuele ontwikkeling. Zo
bleef hij zijn leven lang geïnteresseerd in filosofie, speciaal in het gedachtegoed van
Nederlandse filosofen.
Van 25 november 1964 tot 5 maart 1965 vervulde hij zijn militaire dienstplicht
bij de landmacht in 't Harde, waar hij officieel ‘wegens gebreken’ uit dienst werd
ontslagen op 14 mei 1965.
Zijn studententijd in Amsterdam verliep voorspoedig. Van de filologiecolleges
van Pierre Tuynman had hij - naar eigen zeggen - het meeste opgestoken. Daarin
werden immers napraatsel en autoriteitengeloof genadeloos gefileerd. Voortaan nam
Hanou zich voor nooit meer iets op te schrijven zonder dat herkomst, situatie en
context van de tekstbron nauwkeurig waren gecontroleerd. Zijn kandidaatsdiploma
is gedateerd op 21 juni 1968, het doctoraal (cum laude) op 2 mei 1972. Zijn bijvakken
waren Middeleeuwse Geschiedenis en Russisch. Toen hij in 1970 solliciteerde naar
de plaats van kandidaat-assistent, liet hij de commissie weten dat hij onderzoek deed
naar de broodschrijver Nicolaas Hoefnagel (1735-1784). Dat onderzoek is inderdaad
uitgemond in een eindscriptie en in diverse artikelen. Ook vermeldde hij toen al zijn
speurwerk naar Nederlandse achttiende-eeuwse tijdschriften in de
universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Dat bibliografische
onderzoek zou later zijn neerslag krijgen in gestencilde lijsten, verschenen in 1972,
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1977 en 1982, die in de wandeling de ‘lijst-Hanou’ werden genoemd. Het
tijdschriftenonderzoek heeft hem sindsdien nooit meer losgelaten, getuige de 651
lemmata die hij in de jaren 2008-2011 heeft geschreven voor de Encyclopedie
Nederlandstalige tijdschriften (ENT). Achter dit project waren hij en zijn vrouw de
drijvende kracht. De shortlist van de opgenomen tijdschriften is raadpleegbaar via
het Internet (http://ent1815.wordpress.com).
Intussen maakte hij carrière als docent op het Instituut voor Neerlandistiek. Per 1
juni 1972 werd hij wetenschappelijk medewerker, per 1 juni 1980 wetenschappelijk
hoofdmedewerker en per 1 januari 1991 werd hij voorgedragen voor een persoonlijk
UHD-schap. Terwijl hij nog twee jaar lang een aanstelling voor 0,2 f.t.e. in Amsterdam
behield, werd hij op 13 november 2000 voor 0,8 f.t.e. benoemd tot hoogleraar Oudere
Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar hij zich ook
bestuurlijk duchtig heeft geweerd. Besturen kon hij heel goed. Sinds zijn studententijd
was hij altijd actief lid van allerlei bestuurlijke gremia, hoewel daarbinnen
conformisme en wijdlopigheid meestal de boventoon voerden. Hanous lichtvoetige
en onconventionele benadering werd door ervaren collega-bestuurders aanvankelijk
ten onrechte geïnterpreteerd als onzorgvuldigheid en gebrek aan dossierkennis. Het
Nijmeegse rapport over de opleiding dat hij in 2004 produceerde voor de
visitatiecommissie bleek evenwel niet alleen consciëntieus geschreven, maar ook
een genot om te lezen. Dit was zo uitzonderlijk dat de Faculteit het uiteindelijk ten
voorbeeld stelde aan alle andere opleidingen die zuchtten onder haar rapportagedwang.
André Hanous afscheidscollege over het satirische epos van de Nijmeegse rector
Evert Schonck, getiteld: De Bonheurs uit de mode (1792), vond plaats op 26 oktober
2006.
Zowel in zijn onderwijs als in zijn onderzoek ontpopte André Hanou zich als de
propagandist van de ‘andere’ achttiende eeuw. Dat was dus niet de suffe eeuw van
literatoren met ‘palmhouten’ pruikjes, die braaf de zeventiende eeuw herkauwden
en haar vervolgens wegspoelden met een slok stichtelijkheid en een teug
sentimentaliteit. Nee, hij propageerde een geheel andere eeuw, namelijk de eeuw
van de Nederlandse Verlichting, zoals die tot uiting kwam in lichtvoetige,
levenslustige en satirische geschriften. Daarnaast fascineerde hem de Kantiaanse
Verlichting minstens even sterk en via het werk van Johannes Kinker begon hij ook
meer aandacht te krijgen voor genootschapsleven, voor vrijmetselarij en esoterie,
aangezien dit alles een prominente rol speelde in het denken en voe-
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len van de toenmalige Nederlandse culturele elite. Wie de tekstuitgaven en de enorme
stroom artikelen van André Hanou heeft gevolgd, komt dan ook in een totaal andere
literatuurgeschiedenis terecht dan in de traditionele. Deze literatuurhistoricus had
een fijne neus voor wat lezenswaardig, wat origineel en eigen was aan een bepaalde
auteur. Hij vond ook dat wie hierover schreef, eveneens pittig uit de hoek moest
komen. In die zin heeft hij geluk gehad met ‘leerlingen’ als Marleen de Vries en
Peter Altena, die in zijn geest schrijven.
Wat zijn bijdrage aan de studie van de Nederlandse letterkunde betreft, zal zijn
naam vermoedelijk verbonden blijven met figuren als Jacob Campo Weyerman,
Willem van Swaanenburg en Johannes Kinker.
Op 3 mei 1977 ondertekende hij, samen met Erik de Blauw en Ton Broos, bij de
notaris de akte waarmee de Stichting Jacob Campo Weyerman werd opgericht. De
verschuldigde oprichtingskosten werden door Hanou voldaan. De aanleiding om tot
die oprichting over te gaan, was dat hij had gemerkt dat Weyerman een virtuoze stijl
had, dat Weyerman zeer veel had gepubliceerd en dat daarvan niets in een moderne
uitgave toegankelijk was. De sfeer binnen de Stichting jcw werd grotendeels door
André Hanou bepaald. Ze verschilt dan ook sterk van die binnen vergelijkbare
genootschappen. Belangeloosheid, onafhankelijkheid en creativiteit staan er voorop.
Het gaat er onconventioneel aan toe, want de Stichting JCW verschaft geen enkele
status aan haar leden en vrienden, eerder het tegendeel van status.
Bestuursvergaderingen werden steevast gehouden in café De Engelse Reet in de
Begijnensteeg, waar André Hanou vaker toefde met zijn studenten. De Stichting JCW
wordt niet gesubsidieerd, noch door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde,
noch door enige andere instantie. Het tijdschrift van de Stichting JCW was aanvankelijk
een tot de nok toe met tekst gevuld, onaanzienlijk gestencild blaadje, dat André
Hanou op zijn schrijfmachine had uitgetikt. Al in 1979 publiceerde hij daarnaast in
de reeks Amsterdamse smaldelen de eerste wetenschappelijke uitgave van de eerste
twintig afleveringen (160 pagina's) van Den vrolyken tuchtheer, een weekblad van
Weyerman uit 1729.
C.A. Zaalberg wijdde in 1980 een recensie van zes bladzijden in het Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde aan deze nieuwe uitgave. Daarin prees hij
enerzijds de inleiding, anderzijds trof hij ook veel aan in de ‘kommentaar’ dat niet
deugde. Weyermans verwijzing naar Madame la Lause als ‘gemeenebest’, wat door
Hanou werd geannoteerd als ‘openbaar kusbezit’, noemde Zaalberg evenwel ‘een
alleraardigste vondst’. Op-
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merkelijk was ook Zaalbergs voorspelling dat Hanous uitgave voor ‘welgezinden’
de voorbode zal blijken te zijn van een wolkbreuk van detailstudies en
standaardwerken in het geval dat ‘Campo eenmaal als de Multatuli of de W.F Hermans
van de 18de eeuw is erkend’. Helemaal ongelijk heeft Zaalberg niet gekregen. Van
Jacob Campo Weyermans geschriften zijn er alleen al onder auspiciën van de Stichting
jcw veertien publicaties op de markt, waaronder Opkomst en val van een
koffiehuisnichtje die tot nu toe drie herdrukken kende. Ook verschenen er volgens
de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap sinds 1977 over
Weyerman en diens werk 320 artikelen, in tegenstelling tot de vier artikelen die
tussen 1940 en 1977 verschenen.
De huidige voorzitter van de Stichting JCW is Hanous echtgenote Rietje van Vliet
(gehuwd in 1990). Ze is neerlandica en boekhistorica, daarnaast consultant hoger
onderwijs. Ze promoveerde in 2005 te Leiden op een gewaardeerd proefschrift,
gewijd aan de boekverkoper en orangistische partijideoloog Elie Luzac (1721-1796).
Veel minder goed toegankelijk dan Weyerman zijn de eenmanstijdschriften van
Willem van Swaanenburg (1679-1728), een satiricus die het onbeschrijfbare probeerde
te beschrijven. Hanou bezorgde een bloemlezing uit Van Swaanenburgs teksten,
getiteld Een hel vol weelde (1986). Inleiding en commentaar moeten heel wat
hoofdbrekens hebben gekost. Gedurende een paar jaar liet hij zijn studenten hun
tanden zetten in het werk van de hermeticus Van Swaanenburg, sindsdien berucht
als een van onze moeilijkste auteurs. Frank van Lamoen, één van die studenten,
ontwikkelde zich sindsdien tot expert in het hermetisme, waarover hij helder weet
te berichten.
Aan werkkracht heeft het André Hanou nooit ontbroken. Het ergerde hem steeds
dat van bepaalde teksten slechts de titel bekend, maar niet een moderne editie
beschikbaar was. Door uitgaven als De onderaardse reis van Claas Klim van Ludvig
Holberg, De lantaarn van Pieter van Woensel, De onveranderlyke Santhorstsche
geloofsbelydenis van Elizabeth Wolff-Bekker en van menig ander boek probeerde
hij daarin verandering te brengen, zodat de achttiende eeuw weer gelezen kon worden.
Maar het bleef hem opvallen hoe weinig bijvoorbeeld vakhistorici hadden gelezen
met enig werkelijk begrip.
Hoewel hij nooit lid is geweest van een loge, kreeg hij in de tweede helft van de
jaren tachtig steeds meer belangstelling voor de geschiedenis van de vrijmetselarij
in Nederland, wat zich uitte in menige publi-
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catie van zijn hand in het tijdschrift Thoth. Die belangstelling is bij hem vermoedelijk
ontstaan naar aanleiding van zijn Kinkeronderzoek. Door sinds 1986 samen met
George Vis aan de uitgave van de Briefwisseling van Johannes Kinker te werken,
merkte hij welk een vitale rol de vrijmetselarij en de esoterie speelden in het leven
van Kinker en in dat van de Nederlandse culturele elite van de achttiende eeuw.
Kinkers Briefwisseling zou in 1992-1994 in drie delen verschijnen in de Atlantisreeks.
Het bleek Hanou dat Kinker niet alleen in veel algemene, letterkundige en culturele
genootschappen present was, maar ook dat hij een leidende rol had in onder meer
Felix Meritis en de Hollandse Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.
Daar probeerde Kinker de leden verantwoordelijkheidszin bij te brengen om de
samenleving te leiden in de richting van tolerantie en kosmopolitisme. Als dominante
figuur in het toneel- en genootschapsleven te Amsterdam, was Kinker rond 1800
tevens een van de leiders van de kring van Kantianen. Hanous proefschrift uit 1988
was gewijd aan Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting in de
vrijmetselarij en in andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845. Voor de Kantiaan
Paulus van Hemert, Kinkers beste vriend en auteur van het lichtvoetige Lektuur bij
het ontbijt en de theetafel, had Hanou een zwak, wat hij op zijn laatste levensdag
nog uitte door te zeggen dat hij in het hiernamaals het liefst met Palus van Hemert
zou converseren.
In zijn Herkauwer's Blog verdedigde hij in een column, getiteld Gristelijke
polemiek, nog een week voor zijn overlijden, Van Hemert tegen stoten onder de
gordel van orthodoxe zijde. Die weblog (per 1 december 2011: 43.422 hits) was hij
begonnen in februari 2007. In de periode december 2008 - juni 2010 leverde hij elke
veertien dagen bijdragen aan het radioprogramma ‘Graven aan de Amstel’ van de
zender Amsterdam FM, die daarna in schriftelijke vorm in zijn Herkauwer's Blog
verschenen. Ook nu bleek zijn enorme belezenheid. André Hanou kon het met
hetzelfde gemak over een gemene aanval op Van Hemert hebben, als over een passage
in een gedicht van Ter Balkt of over een artikel in het Reformatorisch Dagblad,
gewijd aan een fraaie Surinaamse synagoge uit 1685. Naast alle vakliteratuur las hij
ter ontspanning zeer veel sciencefictionliteratuur, een genre waar hij verzot op was.
Niemand zal de bibliograaf benijden die alle publicaties van André Hanou moet
beschrijven. Het zijn er zo heel veel, zeker als men denkt aan de massa's recensies
en signaleringen die hij her en der publiceerde. Voeg daarbij dat hij een
onbedwingbare neiging had tot het hanteren
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van pseudoniemen en men kan zich de omvang van deze werkzaamheid enigszins
voorstellen. De pseudoniemen Sjef van Dongen en Herkauwer zijn al genoemd, maar
hij schreef ook columns onder de naam ‘Mandeville’ in Profielen Magazine, het
onafhankelijke informatie- en opinieblad van de Hogeschool Rotterdam, als ‘Deken
Daalberg’ de veelgelezen rubriek ‘Geleerde neerlandici’ in Secrete Penitentie en als
‘De Mediaprofeet’ schreef hij in het blad Golem.
Met André Hanou is een originele en richtinggevende literatuurhistoricus
heengegaan. Dankzij zijn werk en dat van zijn leerlingen kan niemand nog langer in
ernst volhouden dat de achttiende eeuw in Nederland suffig of saai zou zijn geweest.
KAREL BOSTOEN

Voornaamste geschriften
Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de
Vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845. Deventer
1988, 2 delen (Deventer studiën 5).
‘Literaire euthanasie. Het sterven der schilders in Weyermans
Levensbeschryvingen der konstschilders’, Ons erfdeel 29 (1986), 5 (nov-dec),
p. 743-751.
‘Leve de JoJo. Een burleske ode ± 1790’, Spektator 14 (1984-1985), 2 (okt
1984), p. 81-100.
Onder de Acacia. Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en
vrijmetselaarsloges vóór 1830; met een bijdrage van J.A.M. Snoek. Leiden 1997
(Paddemoesreeks 3).
Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727) / Jacob Campo Weyerman.
Leiden 1994 (Duivelshoekreeks 2). Vier drukken (1994, 1995, 1997, 1999),
plus publicatie (met interview over Weyerman) op cd-rom Klassieke literatuur.
Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers, Het
Spectrum Electronic Publishing 1999.
‘Literaire en politieke vrijheidsstrijd 1780-1800: raakvlakken?’, Achttiende
Eeuw 28 (1996), 1-2, p. 61-74.
‘Kinkers Wereldstaat (rond 1810). Een verlichtingsepos als reactie op Bilderdijks
Ondergang der eerste wareld (1809)’, Bilderdijk-Museum 14 (1997), p. 1-7.
Verlichte vrijheid. Iets over een denkbeeld in imaginaire reizen’, in: E.O.G.
Haitsma Mulier en W.R.E. Velema (red.), Vrijheid. Een geschiedenis van de
vijftiende tot de twintigste eeuw. Amsterdam 1999, p. 187-211. (Reeks
Nederlandse begripsgeschiedenis; 2).
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De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene
zuster der Santhorstsche gemeente (1772) / Elizabeth Wolff-Bekker. Leiden
2000 (Duivelshoekreeks 11).
‘Hendrik Doedijns en zijn Haegse Mercurius (1697-1699)’, in: Paul Hoftijzer
en Theo Verbeek (red.), Leven na Descartes. Zeven opstellen over
ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Uitgeg. ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het verschijnen van
Nederlands Cartesianisme van dr. C. Louise Thijssen-Schoute. Hilversum 2005,
p. 69-96.
Geschrift eener bejaarde vrouw, bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm op
basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel /
Elisabeth Bekker Weduwe Wolff en Agatha Deken. Amsterdam 2007 (De
Amazone-reeks).
‘Het meisje, God en vaderland. Een ideale religieuze opvoeding volgens Wolff
en Deken’, in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels (red), Een veelzijdige
verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850. Nijmegen
2007, p. 309-323.
‘Sporen van een Kant-debat in 1807’, De negentiende eeuw (Themanummer
religie) 32 (2008), 3, p. 161-178.
‘The Leven van Bonkel (1778-1779). German-Dutch oppositions become visible’,
in: Jan Konst, Inger Leemans, Bettina Noak (red.), Niederländisch-deutsche
Kulturbeziehungen 1600-1830. Göttingen 2009 (Berliner Mittelalter- und
Frühneuzeitforschung 7), p. 307-325.
‘Common sense and commonwealth: a new commonplace about vice and virtue.
Bernard Mandeville and his Fable of the Bees (1705/1714)’, in: Joop W.
Koopmans en Nils Holger Petersen (eds.), Commonplace Culture in Western
Europe in the Early Modern Period III: Legitimation of Authority. Leuven 2011.

Over André Hanou
P. Altena. ‘'t Lust mij.... Gesprek met André Hanou’, De achttiende eeuw.
Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 39 (2007), p. 72-76.
P. Altena. ‘André Hanou (1941-2011). Onvermoeibaar optimist’, Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 34-1 (2011), p. 2-4.
C. Hamans. ‘In memoriam André Hanou (1941-2011)’, Neder-L. donderdag 10
februari 2011.
M. de Vries. ‘In memoriam: Prof. Dr. André Hanou (1941-2011)’, Nieuw
letterkundig magazijn 29 (2011) (mei), p. 33-34.
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Adrianus Nuis
Sliedrecht 18 juli 1933 - Scheveningen 8 november 2007

Twee schelven hooi - zo heet een in 1968 verschenen bundel waarin Aad Nuis zijn
beschouwingen over poëzie en politiek bijeenbracht. Het is een titel met de kracht
van zelfkarakteristiek. Voor Nuis vertegenwoordigden de literatuur en het staatkundig
bedrijf interessesferen waartussen het moeilijk kiezen was. En dus verdeelde hij zijn
tijd en aandacht zo goed mogelijk, intussen zinnend op mogelijkheden om het ene
te doen en het andere niet te laten. Hij zou daar pas echt de kans toe krijgen toen hij
tussen 1994 en 1998 in het eerste kabinet Kok staatssecretaris werd op het departement
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Toen Nuis na de afronding van zijn opleiding HBS-B in 1950 moest kiezen voor
een universitaire studie werd het de niet lang daarvoor opgerichte opleiding in de
politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn
studietijd oefende hij zijn pen als redacteur van Propria Cures, van oudsher een
kweekvijver van literair talent. Hij maakte kennis met andere aankomende schrijvers
als Jan Eijkelboom, Joop Goudsblom en Pierre Vinken, die in 1957 het door G.A.
van Oorschot uitgegeven maandblad Tirade oprichtten. Nuis zou vanaf de eerste
jaargang meewerken aan het vrijzinnige en anti-clericale Tirade en naderhand ook
enige tijd van de redactie deel uitmaken. Het gaf
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hem de kans een definitieve streep onder zijn gereformeerde opvoeding te zetten.
Nuis droeg aan Tirade niet alleen essays en literair-kritische stukken bij, maar ook
poëzie. Daarmee nam hij een eigen plaats in onder de zogenaamde Tirade-dichters,
een onder meer uit Jan Emmens, Rutger Kopland en Judith Herzberg bestaand
gezelschap dat onderdak genoot bij uitgever Van Oorschot.
Na zijn doctoraal examen verbleef Nuis twee jaar op Jamaica, waar hij in het kader
van ontwikkelingswerk sociologisch onderzoek deed. Na terugkeer in 1960 werd hij
opgeroepen voor militaire dienst en opgeleid tot officier-administrateur. Eenmaal
bevorderd tot vaandrig werd hij uitgezonden naar Nieuw-Guinea, op dat moment
nog een Nederlandse kolonie, maar fel betwist door de Indonesische regering onder
leiding van president Sukarno. Hij zou van zijn ervaringen verslag doen in De
balenkraai.
In 1962 trad hij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij het polemologisch
instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Twee jaar later ging hij die betrekking
combineren met een soortgelijke aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam, en
weer twee jaar later werd hij voor een aantal uren in de week aangesteld als docent
Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1969 beëindigde hij deze
drie dienstverbanden om hoofdredacteur te worden van uitgeverij Het Spectrum.
Daar nam hij in 1974 zijn ontslag.
Op zoek naar andere bezigheden nam Nuis in 1974 contact op met de redactie van
de Haagse Post. Het was hem opgevallen dat dit weekblad weinig structurele aandacht
aan literatuur besteedde; hij wilde daar wel in voorzien. In zijn hoedanigheid van
vaste HP-criticus leverde Nuis meer dan vijf jaar een wekelijkse bespreking. Een
selectie daaruit werd bijeengebracht in de bundel Boeken.
Intussen was hij vanaf het eerste uur betrokken bij de door Hans Gruyters en Hans
van Mierlo opgerichte politieke partij D(emocraten) 66. Het was publiek geheim dat
hij meer dan eens optrad als Van Mierlo's speechwriter. Maar daartoe beperkte zijn
inbreng zich niet. Van 1972 tot 1979 maakte hij deel uit van het partijbestuur en van
1978 tot 1981 vertegenwoordigde hij D'66 in de Provinciale Staten van Gelderland.
Vervolgens was hij lid van de Tweede Kamer (1981-'82), de Eerste Kamer (1983-'86)
en opnieuw de Tweede Kamer (1986-1994). Daarnaast vervulde hij diverse andere
partijfuncties.
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Het hiervoor al genoemde staatssecretarisschap van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen mag gelden als de bekroning van Nuis' politieke en culturele carrière.
Als verantwoordelijk bewindsman hield hij zich bezig met het onderwijs- cultuuren mediabeleid, onderwerpen die hij voordien als parlementariër had behartigd. Zijn
grootste bekendheid in deze hoedanigheid verkreeg hij door de door Bart de Graaff
opgerichte omroep BNN een zendmachtiging te verlenen. Belangrijker waren zijn
wetsvoorstellen met betrekking tot de bescherming en conservering van het culturele
erfgoed, de herstructurering van de kunstopleidingen en de subsidiëring van
individuele kunstenaars. Ook was hij verantwoordelijk voor de invoering van een
spellinghervorming. Na zijn aftreden in 1998 bleef hij tot zijn dood toe actief in tal
van bestuurs- en adviesfuncties.
Als letterkundige raakte Nuis betrokken in een tweetal geruchtmakende kwesties,
die hem nog jaren lang zijn nagedragen. In 1969 vond de publicatie plaats van de
memoires van Friedrich Weinreb, kort na 1945 veroordeeld vanwege collaboratie
met de Duitse bezetter, maar naar eigen zeggen iemand die met list, bedrog en bluf
vele joden van een wisse dood had weten te reden. Samen met Renate Rubinstein,
zijn eerste echtgenote, had Nuis Weinrebs geschriften geredigeerd en voorzien van
een nawoord dat een pleidooi tot eerherstel behelsde. Toen Abel Herzberg en W.F.
Hermans openlijk begonnen te twijfelen aan de juistheid van Weinrebs weergave
van zijn oorlogsverleden en protest aantekenden tegen zijn rehabilitatie, bleven
Rubinstein en Nuis bij hun standpunt, zelfs nadat het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie een onderzoek had gepresenteerd dat voor Weinreb zeer
belastend was.
Nuis werd andermaal een steen des aanstoots toen hij als criticus van de Volkskrant
een recensie wijdde aan Frans Kellendonks roman Mystiek lichaam en de auteur bij
die gelegenheid betichtte van antisemitische uitspraken. Aanvankelijk kwam er bijval
van diverse andere critici, columnisten en opinieleiders. Maar toen de hitte van de
eerste polemiek geweken was, vatte allengs de mening post dat Nuis' beschuldiging
ondoordacht en onvoldoende beargumenteerd was.
Hoewel zijn tegenstanders in deze twee affaires het dikwijls anders hebben
voorgesteld was Aad Nuis een aimabel en hartelijk man, open in de communicatie
en altijd bereid tot discussie en vergelijk. Het maakte hem bij uitstek geschikt voor
het politieke ambacht en hoewel men soms wenste dat hij als criticus wat
geprononceerder en eenkenniger in zijn
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smaak was, voldeed hij uitstekend als enthousiasmerende gids voor lezers die hun
weg zochten door het in tal en last toenemende boekenaanbod.
JAAP GOEDEGEBUURE

Voornaamste geschriften
Wisselend weer. Amsterdam 1963.
Wat is er gebeurd in Amsterdam? Amsterdam 1966.
De balenkraai: Kroniek uit Oudnederlands Guinea. Amsterdam 1967.
Twee schelven hooi: Opmerkingen over poëzie en politiek. Amsterdam 1968.
Boeken: Veertig besprekingen. Amsterdam 1978.
Het monster in de huiskamer: Een analyse van het Weinreb-rapport. Amsterdam
1979.
Een stem in je hoofd: Beschouwingen over literatuur en literatuurkritiek. Utrecht
1989.
Op zoek naar Nederland. Amsterdam 2004.
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Jan van Oort (Jean Dulieu)
Amsterdam 13 april 1921 - Arnhem 29 november 2006

Jan van Oort overleed eind 2006 in zijn woonplaats Arnhem. Met hem overleed ook
de man die onder de naam Jean Dulieu verantwoordelijk was voor duizenden
schitterende tekeningen en aquarellen, waarvan een groot gedeelte ongepubliceerd
bleef. Hoewel hij na een opleiding tot violist oorspronkelijk zijn brood als musicus
verdiende, ligt zijn bekendSheid bij zijn verhalen - en vooral bij zijn tekeningen van Paulus de boskabouter. Op dit terrein was hij autodidact en dwong hij respect
af door zijn niet aflatende zoektocht naar nieuwe artistieke wegen en de hoge eisen
die hij zich in zijn werk stelde. Jean Dulieu werd in 1968 lid van de Maatschappij
de Nederlandse Letterkunde.
De verschillende generaties in ons land hebben hun eigen beleving van Paulus de
boskabouter. De oudsten volgden diens avonturen als radiohoorspel, de vijftigers
zagen hem als marionet op de beeldbuis en de veertigers keken naar het dagelijkse
kindertelevisieprogramma. En al deze mensen, van jong tot oud, herinneren zich ook
nog een deuntje, want elke Paulus-serie had een eigen herkenningsmelodie, die in
je hoofd bleef hangen. Stelt men echter een vraag over de auteur, de bedenker van
Paulus, over zijn werk, zijn drijfveren, zijn achtergrond, dan komt een enkeling
hooguit tot de naam Jean Dulieu. Noemt men daarna die andere naam:
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Jan van Oort, musicus, poppenspeler, tekenaar, schrijver, dan schudden de meesten
het hoofd. Want ondanks de enorme bekendheid van het figuurtje waarop zijn lange
carrière was gebouwd, bleef de achtergrond van de schepper van zoveel moois bij
het grote publiek tamelijk onbekend.
Jan van Oort werd op 13 april 1921 te Amsterdam geboren. Van jongs af aan was
duidelijk dat hij behoorlijk wat creatieve vaardigheden had meegekregen. Zowel zijn
muzikale aanleg (vader was concertzanger Hendrik C. van Oort) als zijn tekentalent
(zijn grootvader was politiek tekenaar Johan Braakensiek) bleken van doorslaggevende
invloed op zijn loopbaan en verdere leven. Daarnaast was hij vanaf zijn jongste jaren
bijzonder geboeid door alles wat zich in de natuur afspeelde. Hoewel Van Oort zich
het liefst in het tekenvak had willen bekwamen, volgde hij de wens van zijn vader
door een opleiding tot violist te beginnen aan het Amsterdams Conservatorium. In
1940 behaalde hij er zijn diploma en gedurende de eerste oorlogsjaren speelde hij
bij verschillende orkesten. Uiteindelijk werd hij tweede violist bij het Amsterdams
Concertgebouworkest. Toen eind 1944 tijdens de Hongerwinter het orkest voor
onbepaalde tijd naar huis werd gestuurd, kwam er een voorlopig einde aan deze
muzikale loopbaan.
Van Oort - in 1943 getrouwd met Kitty Sijmons - dook onder en ging weer tekenen.
Met het oog op hun kinderwens begon hij aan een soort prentenboek dat zich afspeelde
tegen een decor van bos, heide en weiland. Zoals in die tijd gebruikelijk was voor
kinderboeken, koos hij als verbindende schakel in zijn verhalen voor een kabouter,
waarvan hij er een twintigtal op papier zette. Kitty maakte de keuze en noemde hem
Paulus: Paulus de boskabouter.
Na de oorlog keerde Van Oort terug in het orkest, maar hij combineerde dat zo nu
en dan met tekenwerk voor Het Vrije Volk. Op stille momenten maakte hij
bijvoorbeeld schetsen van de dirigent, die hij thuis uitwerkte en aan de krant verkocht.
Om de zaken gescheiden te houden, publiceerde hij dat werk onder het pseudoniem
Jean Dulieu, de Franse vertaling van zijn naam.
In de euforie van de bevrijding kwam de musicus Van Oort tot het besef dat dit
wellicht het moment was om te kiezen voor een leven als tekenaar en verteller. Hij
plakte de eerder getekende kinderboekillustraties per drie op een strook papier en
verkocht ze aan Het Vrije Volk; vanaf februari 1946 stond het Paulus-stripverhaal in
de krant. Niet veel later ver-
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brak hij de banden met het orkest en koos als Jean Dulieu definitief voor een nieuwe
carrière. Hij verhuisde met vrouw en dochter Dorinde (1946) van Amsterdam naar
een vervallen boerderij op Oost-Terschelling, waar hij in alle vrijheid aan de
ontwikkeling van zowel zijn tekenvaardigheden als zijn schrijfstijl kon werken; in
beide had hij immers geen opleiding genoten. Een krappe twee jaar later zag zijn
eerste kinderboek het licht, Het winterboek van Paulus.
In die eerste naoorlogse jaren bouwde hij gestaag en volhardend aan zijn
boskabouterbedrijf. Toen hij in 1946 met zijn krantenverhaal een vaste bron van
inkomsten had verworven, begon hij zijn ideeën ook anders vorm te geven. Hij bleek
een rasverteller, die zijn verhalen op tal van manieren kon illustreren. Het winterboek
zou het begin zijn van een lange reeks Paulus-boeken, maar hij ontwierp ook een
serie poppenkastpoppen waarmee hij de verhalen van Paulus levendiger kon
uitbeelden. Hij gaf elk karakter een bijpassende stem, waarbij hij beide (stem &
karakter) ontleende aan mensen uit zijn dagelijkse omgeving of uit de familiekring.
De overstap naar de radio een aantal jaren later voor een Paulus-hoorspelserie, was
een logische ontwikkeling, die resulteerde in een langlopende Paulus-serie voor de
VARA-radio: van 1955 tot 1964 maakte hij honderden uitzendingen. De kracht van
dit optreden lag in zijn bijzondere stemcapaciteiten: hij deed alle stemmen zelf. De
combinatie van getekende verhalen en de stemmen uit de radioluidspreker maakten
van Paulus een zeer geliefd familieproduct. De boskabouter kreeg landelijke
bekendheid, evenals Salomo, Oehoeboeroe en de heks Eucalypta. Het ijle stemmetje
van prinses Priegeltje was de enige stem die Dulieu niet redde; hiervoor riep hij de
hulp in van zijn dochter Dorinde.
Op Terschelling werden nog twee kinderen geboren, Annelies (1947) en Peter
(1949). Om het gezin te kunnen onderhouden moest Van Oort heel wat werk verzetten.
Toch vond hij af en toe de tijd om alles en iedereen even in de steek te laten. Op een
van de eerste bromfietsen maakte hij lange zwerftochten naar Scandinavië en
Zuid-Europa. Daarbij ontdekte hij het Italiaanse Assisi, de stad van Franciscus, die
grote indruk op hem maakte. In 1956 resulteerde dat in zijn boek Francesco, dat
tweemaal werd bekroond, in 1956 en 1958. Begin jaren vijftig verhuisde het gezin
naar Soest. Daar werd in 1953 zoon Franc geboren.
De jaren vijftig en zestig vormden een hoogtepunt in zijn productie van
boekuitgaven en tijdschriftverhalen van Paulus. Na enkele creatieve ‘omzwervingen’
met de Paulus-marionettenfilms en een mislukt teken-
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filmproject, keerde Van Oort begin jaren zeventig terug naar de oervorm, het tekenen
van stripverhalen. Dit markeerde de zoveelste kentering in zijn leven, die samenviel
met de wens van zijn vrouw om haar laatste jaren in haar geboortestad Arnhem door
te brengen. Met de bossen en parken aldaar, vol oude bomen, was dat in de ogen van
de tekenaar een goede keus. In Arnhem veranderde het leven echter sneller dan hem
lief was. Zijn gezinssituatie was jarenlang mede bepalend voor de wijze waarop de
avonturen van Paulus zich ontwikkelden. Nadat zijn beide dochters het huis al eerder
hadden verlaten en nu ook zijn jongste zoon de wereld introk om net als zijn vader
met tekenen zijn brood te gaan verdienen, besloot Dulieu in 1984 een punt achter
zijn creatie te zetten. Dat gebeurde bewust en weloverwogen, want er lagen in die
tijd enkele interessante mogelijkheden om Paulus door derden te laten voortbestaan.
Hoewel de populariteit van zijn werk anders zou doen verwachten, heeft de auteur
altijd hard moeten knokken om zijn schepping gepubliceerd te krijgen. De
Paulus-boeken liepen goed, maar waren nooit bestsellers. Zij vonden onderdak bij
verschillende uitgeverijen. Telkens als een reeks goed liep, kwam er een kink in de
kabel door een bezuinigingsvoorstel of een afnemend vertrouwen bij de uitgever.
Na het verschijnen van het boek De hulpsinterklaas (De Arbeiderspers N.V., 1952)
gaf de uitgever aan nog maar weinig toekomst in de avonturen van de boskabouter
te zien. Dulieu verplaatste zijn uitgaven daarom naar Van der Peet, die hetzelfde
boek een aantal jaren later in een herschreven en hertekende versie publiceerde. In
1962 kreeg de auteur voor dit boek de Kinderboekenprijs, waarna het tot in de huidige
eeuw vele malen in herdruk werd genomen.
Verlost van het ‘kabouterjuk’ wijdde Jan van Oort zich vanaf 1984 aan de ‘vrije
kunst’. Maar in 1986 overleed zijn echtgenote en enkele jaren later kreeg hij artrose
aan beide handen, waardoor het tekenen hem langzaamaan onmogelijk werd. De
vele bijzondere werken die hij in deze periode nog maakte kwamen zelden iemand
onder ogen. Het werd stil rond de kunstenaar, die drukte verfoeide, de media
stelselmatig buiten de deur hield en het liefst een paar keer per dag alleen met zijn
hond in het nabijgelegen bos rondliep. Hij overleed op 29 november 2006.
Dulieu's kunstenaarschap stond in het teken van het voortdurend willen perfectioneren
van zijn tekenvaardigheden en het zoeken naar nieuwe wegen om te vertellen, in
woord en beeld. Van Paulus produceerde hij duizenden stripafleveringen, eveneens
duizenden illustraties met pot-
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lood, pen, balpen en aquarel- en plakkaatverf voor honderden tijdschriftverhalen en
tientallen boekuitgaven. Voorts maakte hij lange reeksen hoorspelen en poppenfilms,
waarbij hij als altijd solistisch te werk ging. Veel gegevens uit dit radio- en
televisiewerk werden later hergebruikt in zijn boekuitgaven.
Dulieu heeft zich alles op tekengebied zelf aangeleerd. Aan het begin van zijn
carrière stortte hij zich ook op de kunst van het aquarelleren. Naast diverse kleurige
kabouterstudies, waarin het Terschellingse landschap duidelijk te herkennen valt,
schilderde hij tal van boerderijen op ‘zijn’ eiland. Al gauw bereikte hij een zodanig
niveau dat hij het aandurfde om het eerder gerezen plan voor een kinderboek ten
uitvoer te brengen. Zo verscheen in 1948 zijn eerste geïllustreerde Paulus-uitgave,
Het winterboek van Paulus, dat door een toevallige, maar ideale combinatie van
aquareltechniek, kleurendruktechniek en papierkeuze tot op de dag van vandaag door
verzamelaars van kinderboeken wordt gekoesterd.
In 1952 begon Dulieu aan een lange reeks Paulus-vervolgverhalen voor diverse
weekbladen, die opvielen door een overvloed aan illustraties. Zijn bijdragen voor
het kinderblad Kris Kras waren nog in zwart-wit, maar latere wekelijkse afleveringen
voor de damesbladen Eva en Margriet kenmerkten zich door de kleurrijke aquarellen
van hoge kwaliteit. In 1958 zette Dulieu een punt achter zijn krantenstrip en richtte
hij zich meer en meer op de geïllustreerde kinderboeken van Paulus. Ook nu
verschenen de eerste delen met zwart-wit illustraties, maar al spoedig werden daar
gekleurde platen aan toegevoegd. Bijna jaarlijks verscheen er een nieuwe titel, doch
uit kostenoverwegingen van de uitgevers moesten herdrukken het steeds vaker met
minder gekleurd werk doen. Uiteindelijk werd alle kleur uitgebannen om pas weer
in 2010 in de Paulus-boeken terug te keren.
Door de uitgelezen combinatie van tekst en illustraties en Dulieu's hoge
productiviteit en brede publicatiegebied, was de boskabouter bekend bij jong en oud.
Zijn populariteit had echter ook een schaduwzijde, want het leidde de aandacht af
van Dulieu's overige werk. Vaak moest hij constateren dat de populariteit van de
boskabouter ander werk in de weg stond. Het zelfs tweemaal onderscheiden
Francesco, het stripboek Boffie & Buikie in de knoop en het sprookjesachtige De
zeven wonderdaden van Kevertje Plop kregen slechts in kleine kring de aandacht die
ze verdienden. Andere pogingen om uitgaven zonder Paulus gerealiseerd te krijgen
werden stelselmatig door uitgeverijen afgewezen.
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In 1965 verscheen Paulus en de eikelmannetjes. Dit omvangrijke boek wordt als
hoogtepunt van zijn werk beschouwd en onderscheidde zich niet alleen door het
grote aantal bijzondere gekleurde afbeeldingen, maar ook door het doodsmotief. Het
boek werd alom bejubeld, terwijl de auteur zelf in diepe rouw was over het verlies
van zijn oudste zoon Peter. Dit overlijden trok een zware wissel op het gezin en
uiteraard ook op de creativiteit van Dulieu. Een tijd lang lag het werk stil en trok hij
zich helemaal terug in de muziek, die nog steeds een belangrijke plaats in zijn leven
innam. Nieuwe boeken bleven uit en zijn tijdschriftpublicaties bestonden in die tijd
uit bewerkingen van oude afleveringen, of uit ingekleurde krantenstroken.
Twee jaar later bleek dat de auteur zijn zoektocht naar nieuwe creatieve wegen
nog niet had opgegeven. De potloden en penselen kregen even rust toen hij
terugkeerde naar het poppenmaken. Maandenlang knutselde hij aan een serie
marionetten van Paulus en zijn vrienden, op zeer kleine schaal dit keer, ter
voorbereiding van een serie kinderfilms. De NTS (voorloper van de NOS) liep er
meteen warm voor en in 1967 verscheen de eerste van veertig marionettenfilms van
Paulus op het televisiescherm. Dulieu schreef zoals gewoonlijk zelf de verhalen,
maakte alle poppen en decorstukken, zorgde (met vrouw en dochter) voor het bewegen
der marionetten en deed natuurlijk ook weer alle stemmen. Niet lang daarna verwerkte
hij de verhaalgegevens van deze filmpjes in een reeks Paulus-boeken, die hij
illustreerde met fotobeelden die hij zelf van de poppen in hun decors had vastgelegd.
Gezien de enorme creativiteit waarmee deze films werden gemaakt en het
enthousiasme waarmee het product door omroepland werd ontvangen, zou je
verwachten dat Van Oort nu eindelijk gesettled was en zijn schaapjes op het droge
had. Maar hij was meer kunstenaar dan zakenman, kon niets van wat hij als zíjn
creatie zag uit handen geven en was altijd verbaasd als een geopende deur op een
gegeven moment ook weer werd gesloten. Dat zijn eigen enthousiasme en het aantal
uren dat hij in een project stopte niet één op één liepen met het enthousiasme in de
uitgeverswereld, kon hij moeilijk bevatten. Wat hem betreft had hij nog wel tien
boeken met marionettenfoto's kunnen maken, maar de uitgeverij gaf aan de tien tot
dan toe verschenen delen wel genoeg te vinden.
Van Oort verkeerde op dat moment in grote onzekerheid over de toekomst van
zijn kleine held en in het verlengde daarvan over die van hemzelf en zijn gezin.
Uiteindelijk besloot hij de wereld een heel andere kant
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van de kunstenaar Dulieu te laten zien en ging als animator aan de slag. Na een jaar
ploeteren bleek Paulus als tekenfilmfiguur net iets te hoog gegrepen. In zijn
enthousiasme had hij het arbeidsintensieve karakter van deze onderneming zwaar
onderschat. Uiteindelijk voltooide hij twee films van elk tien minuten, maar de
beurzen van de omroepbazen bleven dit keer gesloten.
Begin jaren zeventig zag de kunstenaar zich door geldgebrek gedwongen om zijn
kabouter beschikbaar te stellen als televisiefeuilleton bij Chanowski. Knarsetandend
moest hij daarna toezien hoe de dagelijkse televisie-Paulus meer en meer afweek
van zijn eigen creatie. Toch was het opnieuw een hele generatie jeugdigen die langs
deze weg voor het eerst met de boskabouter kennis maakte. Van het gevoel van
onmacht bij diens geestelijke vader wisten ze niets.
Zelf begon Dulieu in die tijd aan een nieuwe stripperiode, waarbij hij veel lof
oogstte voor de inventieve manier waarop hij ditmaal met het medium omging. Was
hij in het verleden nog wel eens in de knoop geraakt met de beperkingen van omlijnde
plaatjes, nu maakte hij verhalen waarbij de tekeningen soms van de ene afbeelding
in de andere doorliepen en waar de personages zich af en toe buiten de omkadering
ophielden. Het verhaal De buitenborrel speelde zich zelfs half binnen en half buiten
de kaders af.
In de jaren tachtig keerde de auteur nog eenmaal terug naar de boekvorm, waarbij
hij voor de illustraties overwegend gebruik maakte van balpen. Deze nieuwe manier
van tekenen, die heel dicht bij de wijze kwam waarop hij jarenlang zijn schetsen
maakte, leidde ondanks de beperkingen van het materiaal tot een zeer genuanceerd
resultaat. Wat hierbij opviel was dat de voorheen veelal solitair getekende figuren
van het grote bos hadden plaatsgemaakt voor composities waarbij de ‘vrienden’ van
Paulus zich nu in prachtige natuurlijke landschappen bevonden. Het was duidelijk
een voortzetting van de manier waarop Dulieu tot dat moment zijn striptekeningen
had gemaakt. En ook dat was niet zo vreemd, want een drietal nieuwe kinderboeken
waren rechtstreekse bewerkingen van deze stripverhalen. Het feit dat alle drie deze
uitgaven prompt werden onderscheiden door de Griffeljury, moet de auteur als een
bekroning van zijn werk hebben gezien.
Zoals gezegd, besloot Dulieu eind 1984 te stoppen met het vertellen van Paulus
en begon hij vrij te schilderen. Ook maakte hij werk in alleen potlood, veelal in
cirkels gevangen. Portrettekeningen van bekende figu-
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ren uit heden en verleden werden daarbij afgewisseld met uitbeeldingen van
taalgrappen, zoals hij dat in het begin van de jaren zestig op beperkte schaal had
gedaan in het kindertijdschrift Kris Kras. Zelfs Paulus en Eucalypta keerden nog
eenmaal in deze zeer doorwrochte potloodtekeningen terug. Meer dan zeventig
humoristische cirkeltekeningen werden begin jaren negentig gebundeld tot het boekje
Fietspad.
De grote omvang van Dulieu's werk moge blijken uit het feit dat er behalve
herdrukken van oudere titels ook in deze eeuw nog regelmatig Paulus-boeken
verschijnen met verhalen die niet eerder werden gebundeld. Hij tekende dan ook
dagelijks urenlang, zelfs in zijn vakanties. Zijn hoge productiviteit leidde nooit tot
vermindering van de kwaliteit. Dulieu hanteerde hoge maatstaven voor zijn werk en
hield alles in eigen hand. Zo verbeterde hij zijn stijl en techniek en bouwde
tegelijkertijd een schier onuitputtelijke voorraad afbeeldingen op. Voor een deel
hadden die niets met zijn boskabouterverhalen te maken. Helaas was er niet voldoende
interesse om dat werk uit te geven.
Het grootste deel van het werk van Jean Dulieu bestaat uit verhalen over Paulus de
boskabouter. Rond deze figuur groepeerden zich vanaf de eerste krantenaflevering
in 1946 een groot aantal karakters. Oehoeboeroe de uil en Salomo de raaf werden al
snel Paulus' steun en toeverlaat. Ze werden gevolgd door een lange rij bekende en
minder bekende creaties, zoals de altijd slaperige en brabbelende das Gregorius, de
kaalgeworden soepkip Krakras en nog veel meer.
De eerste Paulus-avonturen, getekend in en net na de oorlogsjaren, waren vrij lieve
verhaaltjes. Het enige kwaad in het wereldje van de boskabouter waren de
kwajongensstreken van eekhoorns en andere bosdieren. Pas met de komst van de
heks Eucalypta, op een stormachtige herfstnacht eind 1946, kregen de Paulus-verhalen
hun karakteristieke patroon. Dulieu geloofde onvoorwaardelijk in het goede, maar
was er tevens van overtuigd dat Goed niet bestaan kan zonder de dreiging van het
Kwaad. Ook al eindigt vrijwel ieder avontuur in een overwinning voor Paulus en de
zijnen, een definitieve ondergang voor Eucalypta en haar ‘vrienden’ werd het nooit;
het kwaad blijft altijd op de loer liggen.
Alle Paulus-personages hadden een eigen karakter. Dulieu baseerde zich daarvoor
op tal van bestaande personen uit de familie- en kennissenkring. De enige waar hij
qua herkomst ooit wat over losliet was de uil Oehoeboeroe, wiens stem en taalgebruik
waren afgeleid van een buurman
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op Terschelling. Daarnaast schreef hij bepaalde karaktertrekken van zijn boskabouter
toe aan opa Braakensiek. Wie echter goed in zijn vertellingen thuis is en de auteur
een beetje kende, kwam al gauw tot de conclusie dat er met het groeien van de
avonturenreeks van Paulus meer en meer van hemzelf in dit personage sloop. Een
groot rechtvaardigheidsgevoel, geloof in het goede, een duidelijke afkeer van drukte
en mensenmassa's, opvliegendheid, ja zelfs een hang naar het solistisch bezig zijn,
zijn allemaal boskabouteriaanse karaktertrekken die ook bij Dulieu zelf waren terug
te vinden. Tijdens een moeilijke en eenzame jeugd, waarin hij door de aan huis
gegeven zanglessen van zijn vader gedwongen was zich zelf alleen en in stilte te
vermaken, verzon Jan van Oort een eigen fantasiewereld, met figuren en situaties
die zich allemaal in het grote bos bevonden. Het bos waar hij met opa Braakensiek
wandelde en dat grote indruk op de jongen maakte. Na de oorlog, temidden van de
toen nog ongerepte natuur op Terschelling, viel alles op zijn plaats. Zijn
kinderfantasieën vormden een onuitputtelijke bron voor zijn vertellingen. In feite
kon hij die fantasieën nu eindelijk met anderen delen.
Wie inzicht probeert te krijgen in de verhalen die Dulieu van Paulus maakte,
verdwaalt vroeg of laat onherroepelijk in een kabouterdoolhof. Tot ongeveer 1952
was zijn productie nog redelijk overzichtelijk. In de jaren die volgden nam niet alleen
het aantal verhalen in rap tempo toe, maar begon tegelijkertijd het complexe karakter
van de verteller zich af te tekenen in de wijze waarop dit gebeurde. Dulieu beperkte
zich niet langer tot stripverhalen, poppenkastspel en geïllustreerde boeken, maar
voegde daar diverse andere vertelvormen aan toe: radiohoorspelen,
tijdschriftafleveringen, grammofoonplaten, marionettenfilms en reclameuitingen.
Soms waren de gegevens origineel, soms gebruikte hij voorvallen opnieuw, maar
dan telkens in een ander verband. Hij tekende, hertekende en bewerkte. Verhaallijnen
liepen parallel, raakten of kruisten elkaar. Daarnaast waren er de Paulus-producten
als ansichtkaarten, puzzels en kalenders, door de commercie nog aangevuld met
kinderkamerattributen als kapstokjes, lampen en gordijnen. Voor dit alles waren
duizenden pentekeningen en aquarellen nodig.
In tien jaar tijd wist Jean Dulieu zich zelfstandig te ontwikkelen tot een volwassen
tekenaar en schrijver van kinderboeken. Zijn Paulus de boskabouter werd in Nederland
‘wereldberoemd’ en zijn boeken werden vertaald in het Engels, Duits en nog enkele
andere talen. De reden dat ve-
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len - kinderen én volwassenen - zich jarenlang tot het werk van Dulieu voelden
aangetrokken ligt ongetwijfeld aan de ideale verhouding van aansprekende verhalen
en boeiende illustraties. ‘Onnadrukkelijk en tussen de regels door verwoordt hij
algemeen geldende humane beginselen’, meende de kinderboekenjury in 1962. En
collega Miep Diekmann voegde daar in 1970 aan toe dat de auteur zeker geen
zachtzinnig schrijver is:
‘Hij durft zijn jonge lezers rustig een portie lekker griezelen voor te zetten en een
kind heeft daar behoefte aan’. Tegelijkertijd is ze van mening dat Dulieu binnen die
spanning ook weer voor ontspanning zorgt. Enerzijds gebeurt dat door zijn humor,
anderzijds door sommige dieren uit te rusten met eigenschappen die zelfs jonge
kinderen als hun eigen hebbelijkheden kunnen herkennen. En omdat het dier zich er
altijd uit weet te redden, voelt het kind zich niet meer zo onzeker ten opzichte van
de spannende gebeurtenissen. Humor en spanning in een herkenbare omgeving, daar
lijkt de crux te liggen.
In 2011 werd voor de eerste keer aandacht geschonken aan het complete oeuvre
van Jean Dulieu met de tentoonstelling ‘De kunst van Jean Dulieu’ in Het Nederlands
Stripmuseum Groningen, vergezeld van een boek met dezelfde titel. Op deze expositie
waren naast de originele tekeningen van Paulus de boskabouter ook talloze
voorbeelden van zijn andere werk te zien. Vooral de creatieve ontwikkeling die
Dulieu doormaakte en de veranderingen in materiaalkeuze werden hier goed belicht.
Dulieu werd meermalen onderscheiden. In 1956 kreeg hij de Literatuurprijs van de
Youth's Friends Association te New York en in 1958 het Diploma van Verdienste
bij het Vijfde Internationale Congres van de Stichting van Jeugdboeken te Florence
(beide voor Francesco, een niet-Paulus-boek), in 1962 een Edison (voor de
grammofoonplaat Paulus is jarig) en binnen een maand ook de Kinderboekenprijs
(voor Paulus de hulpsinterklaas). In 1981 kreeg hij ten slotte de Stripschapprijs (voor
zijn gehele oeuvre). Drie van zijn boeken werden door de Griffeljury met een Vlag
en Wimpel onderscheiden, te weten Paulus en de insekten (1982), Paulus en het
beest van Ploemanàc (1983) en Paulus en de toverhoed (1984).
MAARTEN DE MEULDER

Beheerder van het Paulus archief en uitgever
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Arie Nicolaas Willem van der Plank
Delft 5 januari 1947 - Lettele 14 september 2010

Arno van der Plank werd geboren te Delft op 5 januari 1947. Hij overleed te Lettele
(bij Deventer) op 14 september 2010 aan de gevolgen van longkanker. Bij leven
stond hij bekend als een gepassioneerd leraar Nederlands, tevens oprichter en
directeur/ uitgever van de wetenschappelijke uitgeverij Sub Rosa te Deventer. Zijn
roepnaam was Arno.
Zijn vader was Arie Nicolaas van der Plank († 1982) en zijn moeder Paulina
Wilhelmina Baghus († 2006). Arno van der Plank had een oudere zus Kiki en een
oudere broer Fer. De lagere schooltijd speelde zich af te Zwijndrecht, aansluitend
volgde hij drie jaar de HBS te Dordrecht. De wijde wereld oefende op hem een sterke
aantrekkingskracht uit. Na korte tijd op de Holland Amerika lijn te hebben gevaren,
ging hij op zeventienjarige leeftijd in opleiding bij een grote hotelketen in Zwitserland.
Een jaar later emigreerde hij naar Australië. Na drie jaar kwam hij terug met verhalen
over krokodillenjacht in het Noorden, mijnbouw op Tasmanië, het zagen van bomen
in Perth en een tocht als matroos op een cruiseschip van Sydney naar de Fiji-eilanden.
De band met Nederland bleef in die periode niettemin gehandhaafd. Zijn familie
speelde daarin een belangrijke rol, getuige de trouw waarmee gecorrespondeerd
werd. Im-
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mers, elke week - zonder uitzondering - lag er op vrijdag voor hem een brief uit
Nederland.
In 1968 keerde hij als werkend passagier per schip terug naar Nederland om zijn
zieke vader te bezoeken. Hoewel hij voornemens was terug te keren naar Australië,
werd hij tijdens zijn bezoek aan Nederland opgeroepen voor militaire dienst. Tijdens
zijn diensttijd maakte hij zijn HBS-opleiding af, waarbij hij merkte dat zijn kennis
van het Nederlands sinds zijn verblijf in het buitenland sterk achteruit was gegaan.
Aanvankelijk wilde hij zich laten inschrijven bij de opleiding MO-A Engels, omdat
hij na zijn diensttijd toch terug naar Australië zou gaan. Uiteindelijk kwam hij tot de
conclusie dat een studie Nederlands voor hem een grotere uitdaging zou zijn, waarop
hij zich inschreef bij de opleiding MO-A Nederlands van de Gelderse Leergangen te
Arnhem. Bij de Gelderse Leergangen heeft de dominicaan en neerlandicus A.J.J. de
Witte (1911-1977) tijdens die opleiding MO-A met veel succes Van der Planks
belangstelling geprikkeld voor alles wat tegelijk historisch en Nederlands was.
In die tijd leerde Van der Plank zijn toekomstige echtgenote Ans kennen. Ze was
bijna drie jaar jonger dan hij en heette voluit Adriana Florina Hartman. Ze werkte
als secretaresse bij het Dordtse bedrijf waar zijn vader leidinggevende was. Het plan
om te emigreren naar Australië stierf nu een zachte dood. Hij tekende bij en bleef
militair, zodat hij zelfs het grootste deel van zijn MO-opleiding in diensttijd kon
volgen. In 1972 is hij met Ans getrouwd - een huwelijk dat twaalf jaar stand heeft
gehouden - en samen kregen ze twee kinderen: Eggherick en Pernille. In 1986
ontmoette hij zijn grote liefde Klaasje Moltman, met wie hij de daaropvolgende
vierentwintig jaar nauw bevriend is gebleven.
Begin jaren zeventig was het in Nederland soms moeilijk om in de directe
woonomgeving als leraar aan de slag te komen. Daardoor kwam Van der Plank met
zijn in 1974 behaalde akte MO-A in Deventer terecht als leraar Nederlands aan de
MAVO Ceintuurbaan. Hij verhuisde in 1975 vanuit het Westen naar Deventer. Naast
het lesgeven begon hij aan de opleiding MO-B in Nijmegen. Op woensdagmiddag en
zaterdag volgde hij aldaar de colleges en de overige dagen van de week zat hij elke
avond met plezier ijverig te studeren. Met name de colleges van P.J. Buijnsters waren
bij hem favoriet. Mede dankzij deze dixhuitièmist en bibliofiel werd bij Arno de
liefde voor het oude Nederlandse boek flink aangewakkerd.
Maar eerst zou de etymologische belangstelling, die door de lessen van
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De Witte bij hem was gewekt, resulteren in Het namenboek: de herkomst van onze
voornamen en de hiervan afgeleide achternamen. Dit boek, dat in 1979 van de pers
kwam, droeg hij op aan zijn ouders, vrouw en zoon. Het werd vrij populair, er
verschenen maar liefst vier drukken van dit Namenboek. Rijk is hij er evenwel niet
van geworden. Het uitgeverscontract was, zoals hij mij ooit meedeelde, zodanig
opgesteld dat vooral aan de uitgever alle gewin ten deel viel. Deze gaf - wegens
onnodige kosten - dan ook geen gehoor aan Van der Planks verlangen om een nieuwe,
verbeterde editie uit te brengen. Intussen bepaalden thuis de schoenendozen met
fiches het beeld en de sfeer. Die fiches kon hij immers niet weggooien, want ze
bevatten correcties voor een eventuele herziene druk. Deze is er echter nooit gekomen.
Indachtig deze slechte ervaring, besloot hij een eigen uitgeverij op te richten,
waarin niet het geldgewin maar de kwaliteit van het eindproduct voorop zou staan.
De naam van die uitgeverij werd Sub Rosa, waarmee hij aangaf dat in zijn bedrijfje
libertinisme, discretie en onderling vertrouwen tussen uitgever en auteur centraal
zouden staan. Daarnaast bleef hij lesgeven te Deventer, zonder dat de directie en de
meeste collega's van zijn uitgeversactiviteiten op de hoogte waren. In die zin kleefde
er aan uitgeverij Sub Rosa ook iets geheimzinnigs. Toen hij in 1981 de tekstuitgave
publiceerde van de Middeleeuwse ridderroman Van den Coninc Saladijn ende van
Hughen van Tabaryen, stond nog niet de naam van uitgeverij Sub Rosa in het
impressum, maar zijn woonadres te Lettele. De Nederlandse Centrale Catalogus
vermeldt dus ten onrechte: [Deventer: Sub rosa]. Het eerste boek van uitgeverij Sub
Rosa zou pas in 1982 van de pers komen.
Hoewel zijn boek een degelijke bronneneditie was, die vergelijkend onderzoek
mogelijk maakt tussen enerzijds de Oud-Franse tekst van L'Ordene de Chevalerie
en anderzijds drie Middelnederlandse versies van deze ridderroman, werd het niet
opgemerkt in de vakliteratuur. Dat is jammer, want in vergelijking met soortgelijk
werk dat toen verscheen, lijkt me de kwaliteit ervan in orde. De auteur hanteert hierin
de partituurmethode, zoals voorgesteld door R.L.J. Bromberg O.P., waarmee men
varianten in verschillende handschriften in één oogopslag kan vaststellen. Bovendien
geeft hij de teksten diplomatisch weer, volgens het principe van ‘het lezend oog’,
zoals geformuleerd door W. Gs Hellinga. Dit laatste hield in dat afkortingen
stilzwijgend werden opgelost en dat fouten ‘op de wijze van de taal’ niet werden
gecorrigeerd, hoewel emendatie voor de hand zou hebben gelegen.
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Vermoedelijk was de tekstuitgave een bewerking van Arno van der Planks
MO-B-eindscriptie. Het boek telt 45 bladzijden, uitgetikt op een IBM-schrijfmachine
met verwisselbare bolletjes, en is opgedragen aan ‘Ansje’. In zijn voorwoord legt
hij uit dat zijn uitgave ontstond uit wrevel over de ‘zeer summiere inleiding’ in de
bestaande uitgave uit 1950 van P. de Keyser met bovendien een Middelnederlandse
tekst die een mengelmoes van verschillende handschriftelijke versies was. Daarom
publiceerde hij de drie Nederlandse versies voluit. Na vergelijking met de Franse
versie stelde hij vast dat de overgeleverde Nederlandse bewerkingen niet alleen grote
delen van de oorspronkelijke versie, maar ook de pointe van het verhaal misten. In
de Franse versie geeft ridder Hue namelijk alles weg wat hij bezit, en wil hij zijn
medegevangenen loskopen, terwijl ridder Hughen in de Middelnederlandse versies
content is met het redden van zijn eigen hachje en zich dus eerder onridderlijk betoont.
Tot deze inzichten kon Van der Plank komen doordat hij van L'ordene de chevalerie
(in de editie uit 1808 van Et. de Barbazan en D.M. Méon) een zo letterlijk mogelijke
vertaling ‘belangeloos’, en vergezeld van allerlei kritische opmerkingen, had gekregen
van de romaniste mevrouw A.E. Bolle-Pikaar. Mevrouw Ariane Pikaar in Den Haag
(die vroeger in Hengelo woonde) liet mij desgevraagd weten dat ze eind jaren zeventig
contact moet hebben gehad met Arno van der Plank, vermoedelijk via de Alliance
Française. Een exemplaar van zijn tekstuitgave bezat ze niet, wel van Het namenboek
uit 1979.
In de jaren zeventig ontstond er vooral in kringen rond het tijdschrift Spektator
(1971-1995) een stroming die grote belangstelling toonde voor wat men ‘triviale
literatuur’ (ook wel: populaire literatuur) noemde. Vanuit die stroming werd een
nieuwe reeks opgestart bij uitgeverij Thespa van (onder meer) tekstuitgaven. Er
verschenen toen in de jaren 1974-1978 acht deeltjes in een reeks, die van André
Hanou de naam ‘Amsterdamse smaldelen’ kreeg.
In aansluiting bij die stroming begon Arno van der Plank met een nieuwe reeks
tekstedities, onder de benaming: ‘Populair proza uit de 17e en 18e eeuw’. In de periode
1982-1985 verschenen hierin vijf deeltjes, waarvoor hij zelf een korte inleiding
schreef. Het eerste deeltje was de libertijnse roman De belydenis van een lichtmis
uit circa 1770, het laatste De Engelsche Vrouwelyke Robinson uit circa 1760. Het
zijn geen facsimile-edities; de teksten zijn door Van der Plank eigenhandig ingetikt,
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waarbij hij angstvallig de lay-out van het oorspronkelijke boek imiteerde. Pas in
1984, in het ‘Voorwoord’ van het vierde deeltje (namelijk: De verliefde non; of de
zonderlinge levensgevallen van Charlotta van S*** uit circa 1777), liet hij weten
wat daarvan de bedoeling was. De reeks was opgezet, schreef hij, om de
bereikbaarheid te vergroten van een aantal ‘veelal unieke’ primaire werken en om
zo het onderzoek naar populair proza te stimuleren. Gezien de slechte staat waarin
dit soort werk pleegt te verkeren (en wellicht ook gezien de matige leesbaarheid ten
gevolge van de slechte druktechnische kwaliteit van het oorspronkelijke zetsel) voelde
hij zich genoodzaakt om de tekst te transcriberen. Hij koos daarbij voor het
diplomatische principe, maar voegde foto's van frontispices, titelpagina's en prenten
uit de oorspronkelijke uitgave toe. Om de vergelijking tussen zijn transcriptie en het
origineel te vergemakkelijken, koos hij voor imitatie van de oorspronkelijke lay-out.
Dit soort triviale teksten vormt veelal inhoudelijk geen hartverwarmende lectuur.
Dat die boekjes qua uitvoering toch goed oogden, dankten ze aan het crèmekleurige
papier waarop ze zijn gedrukt en aan hun linnen bandjes met goudopdruk. Er staat
mij bij dat hij het druk- en bindwerk uitbesteedde aan een drukkerij ergens in het
Westland.
Rond die tijd was ook de Stichting Literatuurwetenschap (een stichting van zwo)
actief. In januari 1981, tijdens de bijeenkomst van de ‘Werkgemeenschap Letterkunde
van circa 1550-circa 1800’, formeerde zich vanuit de discussiegroep ‘Teksteditie’
een redactie, die een nieuwe reeks met facsimile-edities tot stand wilde brengen. De
reeks kreeg de naam ‘Facsimile-edities der Lage Landen’ (afkorting: FELL). De
redactie bestond uit K. Bostoen, A. Hanou, H. Hermkens, H. Koeman, J.A. van
Leuvensteijn, P.J. Verkruijsse en P.E.L. Verkuyl. Het was de bedoeling dat als eerste
in de reeks de Zeeusche Nachtegael uit 1623 zou verschijnen, bezorgd door P.J.
Meertens en P.J. Verkruijsse. Dit boek zou aanvankelijk in 1981 bij uitgeverij Merlijn
te Middelburg verschijnen, maar toen deze uitgever plots failliet ging, kwam het pas
een jaar later van de pers bij de Middelburgse drukkerij J. Verhage & Zoon. De firma
Verhage had evenwel geen belangstelling voor de uitgave van een FELL-reeks. De
redactie ervan zat nu met de handen in het haar. Ik weet niet meer hoe ze tijdens die
Middelburgse strubbelingen bij Arno van der Plank terechtkwam: misschien heeft
hijzelf wel het initiatief genomen? In elk geval werd zijn uitgeverij Sub Rosa een
redder in de nood. De FELL-reeks werd namelijk opgericht om Nederlandse teksten
uit de periode 1550-1800, die nooit eerder uit-
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gegeven, slecht bereikbaar, zeldzaam en literair waardevol waren, op een
verantwoorde manier beschikbaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit
laatste hield in dat de principes van de analytische bibliografie werden toegepast.
Elk deel in de reeks zou dan ook - naast een korte inleiding waarin onder meer de
keuze van tekst en tekstbron werd verantwoord - zoveel registers bevatten als voor
de ontsluiting van het boek dienstig was. Het moge duidelijk zijn dat gevestigde
uitgevers in zoiets geen brood zagen. In plaats van de Zeeusche Nachtegael werd de
Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia uit 1637, bezorgd door
P.E.L. Verkuyl, in 1982 het eerste boekje in de FELL-reeks.
De oplage van de boekjes in de FELL-reeks was betrekkelijk klein en de markt
ervoor was totaal onberekenbaar. Zo verscheen de herdruk van een Antwerpse
Silviusdruk, een unicum uit 1566 in de British Library, getiteld Het cieraet der
vrouwen, in een oplage van 300 exemplaren. Het origineel betrof een prachtig gedrukt
boekje met onder meer recepten voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van
vrouwen. Arno van der Plank verkocht de facsimile-uitgave achter in de zaal op een
groot farmaceutisch congres, waardoor de hele oplage op de dag van verschijning,
op twintig exemplaren na, al was uitverkocht. Ook de Apollo of ghesang der Musen
(1615) en de Afrikaense Thalia (1678) liepen heel goed, maar - tot zijn verdriet - De
Hollandsche Spectator (1731-32) helemaal niet. De reeks bestond van 1982 tot 1989.
De vijf boekjes die daaruit tot in 1985 bij Sub Rosa uitkwamen, zagen er nog
aantrekkelijker uit dan die uit de eerdergenoemde reeks ‘Populair proza’ en hadden
slechts het crèmekleurige papier en de linnen bandjes met goudopdruk
gemeenschappelijk.
Arno van der Plank, die al in 1982 een computer had aangeschaft, begon toen ook
met het aanleggen van een database van ‘Populair Proza uit de periode 1550 tot
1850’. Die groeide in de loop der jaren uit tot een bestand van ruim achttienduizend
titels. In dit bestand waren alle nummers uit bekende naslagwerken als Buisman,
Versnel, Waller, Muller, De Vries, Scheepers, Boekenoogen, STCA, Gieles & Plak,
Mateboer, Buijnsters, Clemens en Tiele met verwijzingen, beschrijvingen en
vindplaatsen terug te vinden.1. Van talrijke nummers werden ‘nieuwe’ drukken
vermeld.
Van der Plank leek over een tomeloze energie te beschikken. In de jaren tachtig
speelde hij met de gedachte om te stoppen als leraar, vooral nadat zijn oude school
te Deventer door de overheid gedwongen werd
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om te fuseren met een school waarvan het onderwijs in zijn ogen een te laag niveau
had. Hij klaagde erover dat hij de leerlingen te weinig vakkennis mocht bijbrengen.
Als gepassioneerd leraar, op wie de leerlingen dol waren, wist hij desondanks een
list te verzinnen om de fantasie en het creatieve taalvermogen van een MBO-klas te
stimuleren. Hij maakte van een Suske en Wiske-album alle tekstballonnetjes blanco
en reikte die in de klas uit met de opdracht de lege tekstballonnetjes met eigen teksten
te vullen. De leerlingen zaten er enigszins beteuterd op te turen totdat er eentje vroeg:
‘Mogen we de plaatjes ook inkleuren?’ Daar kon hij helaas geen nee op zeggen, en
daarmee ondergroef hij ongewild zijn eigen truc om de leerlingen tot grotere
taalvaardigheid te brengen. Met de tong uit de mond zaten de leerlingen vervolgens
dagenlang te kleuren. Nog nooit waren ze zo geconcentreerd bezig geweest, maar
niet met wat hij had bedoeld. Toen tenslotte ook de MAVO en HAVO en de hogere
klassen hem begonnen te smeken om stripboeken die ze konden inkleuren, was voor
hem de maat vol. Aangezien het onderwijs hem in dit klimaat te weinig bevrediging
schonk, streefde hij naar een forse uitbreiding van zijn uitgeversactiviteiten. Die
compensatie had hij immers hard nodig voor zijn geestelijk evenwicht.
Van der Plank werd uitgever van een paar wetenschappelijke tijdschriften, namelijk
de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (1983-1989) en De
Zeventiende Eeuw (1985-1990). Tot 1987 verschenen daarnaast vier boeken in de
reeks ‘Deventer Drukken’ die hij in 1984 was begonnen. Daarin bezorgde hij zelf in
1986 de Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den
beroemden schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor
en astrologist Ludeman. Hulp kreeg hij hierbij van zijn familie: het boek werd verlucht
door zijn zus Kiki van Brakel-Van der Plank.
In diezelfde jaren zette hij ook de ambitieuze reeks ‘Deventer Studiën’ op. Van
1987 tot 1990 verschenen daarin elf boeken, voor meer dan de helft proefschriften.
Die reeks bezorgde hem uiteraard veel werk, stress en kopzorgen. In het begin tikte
hij zelfs eigenhandig de tekst van het boek opnieuw in, bijvoorbeeld omdat een
tekstverwerkingsprogramma als Wordstar niet compatibel was met dat van zijn
zetmachine. Er waren ook dure misrekeningen. Zo hoopte hij in 1988 op een
uitgeverssucces met het boek De portretten van Marnix van St. Aldegonde: een
ikonografische verkenning door J.A. de Waard, met een voorwoord van R.E.O.
Ekkart. Tot zijn verbijstering liep dat boek helemaal niet. Jarenlang bogen
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de planken in zijn garage door onder de onverkochte Marnixportretten.
Nadat hij in 1994 een zware hartoperatie had ondergaan, voelde hij zich gedwongen
om flink gas terug te nemen en zijn uitgeversactiviteiten ten behoeve van de
neerlandistiek helemaal te stoppen. In de zeventien jaar die hem na zijn hartoperatie
nog gegund waren, bekwaamde hij zich verder in de informatietechnologie. Hij begon
computerprogramma's te ontwerpen (onder meer een handig boekhoudkundig
programma ten behoeve van penningmeesters van verenigingen en stichtingen) en
hij publiceerde tevens op CD of DVD geheel gefotografeerde werken, waaronder
kaart-, goochel- en toverboeken, reisboeken en zeer veel school- en kinderboeken
uit de achttiende en negentiende eeuw.
Zijn levenswerk werd evenwel zijn digitale naslagwerk van Nederlandstalig
narratief proza 1550-1850. Het is provocerend getiteld: Het naslagwerk zoals het
behoort te zijn! en bevat ruim 28.000 opgespoorde prozawerken met een omvang
van vier of meer bladzijden, met foto's van titelpagina's, vingerafdrukken en foto's
van de fingerprintpagina's. Het is beschikbaar op CD en op het internet
(www.subrosabooks.nl). Na zijn overlijden is het beheer over de site in handen
gekomen van zijn zwager Martijn van Brakel.2. Het behoeft geen betoog dat dit
digitale naslagwerk doorzoekbaar is op auteur, beschrijving, drukker, genre, jaar van
uitgave, plaats van uitgave en titel. Zoals bij elk naslagwerk vergt het enige ervaring
om alle mogelijkheden ervan ten volle te kunnen benutten, maar het is beslist zeer
waardevol.
Arno van der Plank was in de omgang een buitengewoon beminnelijke en behulpzame
man. Hij beschikte over een enorme werkkracht en veel zitvlees als het ging om
zaken die hem ter harte gingen. Met een zekere gretigheid en inventiviteit paste hij
technische innovaties toe. Als uitgever werd hij eerder gedreven door idealisme dan
door winstbejag, vandaar dat de relatie tussen de prijs en kwaliteit van zijn uitgaven
zo gunstig was. Alle boekenliefhebbers met een kleine beurs wisten hem niet alleen
te vinden, maar waren hem ook dankbaar. Doordat hij zijn onafhankelijkheid streng
bewaakte en liefst in zijn eentje werkte, vertoonde hij ook de gereserveerdheid en
zwijgzaamheid van een ‘lone wolf’.
KAREL BOSTOEN
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achternamen. Bussum 1979.
Van den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen: een vergelijkend
onderzoek van de Oudfranse tekst en de drie Middelnederlandse versies: een
onderzoek naar de verhouding tussen de drie Middelnederlandse versies. Een
diplomatische uitgave van hs.O, hs.C en hs.B. Deventer 1981.
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Rosa, 1986.
Het namenboek: de herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide
achternamen. 4e dr. Amsterdam 1986.
‘De uitgever: “belangstelling voor de romankunst is overmatig”’,[interview
met] Arno van der Plank, Huug van Gompel en Laurens van Krevelen',
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Sub Rosa, of het naslagwerk ‘zo als het behoort te zijn’. Deventer: Amore et
Labore Publishing, 2003.
- Cats, Jacob. Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tydt, [...] verlustiget door
menichte van sinne-beelden, met gedichten en prenten daer op passende [...].
Den lesten druk, van nieuws oversien en gecorrigeert, ende van veel grove
druk-fauten verbetert. Deventer [ca. 2007].
‘Ontstaan van Sub Rosa’, zie: http://www.subrosabooks.nl/Ontstaan.aspx
(geraadpleegd 24 januari 2012).

Eindnoten:
1. Voor de volledige titels van deze naslagwerken, zie A.N.W. van der Plank, Sub Rosa, of het
naslagwerk ‘zoals het behoort te zijn’. Deventer: Amore et Labore Publishing, 2003. Zie ook:
http://www.subrosabooks.nl/Bibliography.aspx
2. Zie http://www.subrosabooks.nl/
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Friedrich Albert Ponelis
Florida, Johannesburg 28 Julie 1942 - Zevendal, Kaapstad 17
Desember 2009

Inleidend
Op 17 Desember 2009 is prof. Fritz Ponelis (67) oorlede nadat hy die voorafgaande
ses jaar pankreaskanker gehad het. Met sy dood verloor Suid-Afrika een van sy
toonaangewende taalkundiges wie se werk die Afrikaanse maar ook die algemene
taalkunde ingrypend verryk het. Ponelis was 'n veelsydige taalkundige wat hom in
sy vroeëre navorsing en publikasies veral op die Afrikaanse sintaksis toegespits het
maar ook 'n beduidende bydrae tot onder meer die variasietaalkunde, fonetiek,
taalbeplanning, taalpolitiek en leksikografie gelewer het. Elkeen van Ponelis se
bydraes was van sodanige aard dat dit op eie reg die vakgebied help vorm en
ontwikkel het. In die laaste dekades het hy grootliks aan die breë historiese taalkunde
gewerk. Vir die internasionale gemeenskap van historiese taalkundiges is sy dood
ook 'n geweldige slag.
Ponelis was iemand wat gehalte in die lewe kon waardeer op alle terreine; hy het
Afrikaans gewaardeer vir die juweel wat dit is en daarom het hy hom met Afrikaans
bemoei. Hy was nie, soos die pers dikwels na Afrikaanse taalkundiges verwys, 'n
‘taalbul’, ‘kampvegter vir Afrikaans’ of ‘strydros vir Afrikaans’ nie. Sy bydrae vir
Afrikaans was veel dieper en
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waardevoller soos spruit uit sy wetenskaplike geskrifte wat hulle tyd altyd ver vooruit
was en nog baie lank as ware monumente vir Afrikaans gaan bestaan.
Sy eerste grade behaal Ponelis aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir
Christelike Hoër Onderwys, tans die Noordwes-Universiteit. Hy begin sy akademiese
loopbaan in 1964 as dosent in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die
Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Aan hierdie Universiteit behaal hy ook 'n
meesters- en 'n doktorsgraad, met 'n tweede meestersgraad wat hy aan die Universiteit
van Port Elizabeth verwerf. Aan Unisa word Ponelis in 1969 bevorder tot professor
en hoof van die nuut gestigte Departement Linguistiek. Hierdie Departement bou hy
uit tot 'n sentrum van uitnemendheid voordat hy, na veertien jaar diens aan Unisa,
in 1979 'n aanstelling aanvaar as professor in Afrikaanse taalwetenskap in die
Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch. Tot en
met sy aftrede in Maart 2003 het Ponelis hierdie pos beklee. Na sy aftrede stel die
Universiteit hom as navorser aan en alhoewel hy kort na sy aftrede reeds siek word,
publiseer hy steeds verskeie artikels. Die laaste van sy bydraes het die week na sy
dood verskyn.

Sintaksis
As taalkundige het Ponelis in 1968, op die jeugdige ouderdom van sesen-twintig
jaar, sterk onder die aandag van Afrikaanse taalkundiges gekom met die publikasie
van sy baanbrekende boek Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis. In hierdie boek
bied hy 'n vernuwende blik op die taalwetenskap en die beskrywing van die struktuur
van Afrikaans. In tipiese Ponelisstyl, sonder omhaal van woorde, het Grondtrekke
van die Afrikaanse sintaksis se invloed die gang van die Afrikaanse taalkunde blywend
verander. Hierdie boek is aan verskeie Suid-Afrikaanse universiteite voorgeskryf en
vir geslagte studente het Ponelis 'n huishoudelike naam geword. In hierdie boek het
Ponelis die groep, 'n eenheid van woorde waarvoor daar bepaalde volgordereëls
bestaan, as vertrekpunt geneem. Die sintaktiese begrip volgorde sou toenemend
belangrik word in sy werk. Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis stel die
verskillende onderdele van sinne en die verskillende sinstipes daar en analiseer dit
op 'n wetenskaplike en sistematiese manier. Een van die talle kenmerke van hierdie
boek was die groot aantal voorbeelde waarmee Ponelis sy sinsontleding geïl-
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lustreer het. Sy navorsing was nie op 'n beskrywing van studeerkamervoorbeelde
gerig nie maar op 'n daarstelling van die werklike taalgebruik. Die aard en omvang
van die invloed wat Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis op die studie van en
navorsing oor die Afrikaanse taalkunde gehad het, kan skaars oorskat word. Dit het
ook die stimulus gebied vir 'n verskeidenheid magistertesisse en doktorale proefskrifte.
Spesiale erkenning vir Grondtrekke van die Afrikaanse sintaksis kom in 1998 met
die uitgawe van 'n spesiale huldigingsbundel, Sintaksis op die voorgrond, uitgegee
by die dertigjarige herdenking van die publikasie van Grondtrekke van die Afrikaanse
sintaksis. In hierdie bundel word bydraes opgeneem van taalkundiges wat in hulle
navorsing regstreeks deur Ponelis se vroeë werk beïnvloed is.
Ponelis se omvattendste bydrae tot die beskrywing van die Afrikaanse sintaksis,
te wete sy boek Afrikaanse sintaksis, verskyn in 1979. In hierdie boek slaag Ponelis
daarin om 'n reusedeel van die sintaksis van Afrikaans uitputtend te beskryf. Ponelis
se kenmerkende kontekstuele benadering tot taalbeskrywing kom duidelik na vore
in die wisselwerking tussen onder meer sintaksis en semantiek wat uit die inhoud
van Afrikaanse sintaksis blyk. Die beskrywing wat Ponelis in hierdie boek bied van
onderwerpe soos ontkenning, neweskikking, anaforiek, bysinsvorming en nog vele
meer is vandag steeds die standaarduiteensetting van die onderskeie temas en die
geldende verwysing wanneer hierdie kwessies in wetenskaplike gesprekke ter sprake
kom. 'n Wesenlike bydrae van hierdie boek is dat Ponelis sy bespreking nie beperk
tot die standaardvariëteit van Afrikaans nie maar ook verwys na aspekte van ander
variëteite van Afrikaans. Hy maak baie van opgetekende voorbeeldmateriaal uit sy
korpus van gesproke en geskrewe Afrikaans gebruik. Veel meer as net die taal van
die ideale spreker-hoorder word gevolglik beskryf. Hierdeur berei Afrikaanse sintaksis
die weg voor vir Ponelis se latere indringende navorsing oor Afrikaanse variëteite.

Die historiese taalkunde
Ponelis se holistise benadering tot die taalkunde en die voortdurende wisselwerking
wat hy tussen die verskillende perspektiewe op die beskrywing van taal raaksien,
vind neerslag in sy magnum opus, die boek The development of Afrikaans, wat in
1993 verskyn. Alhoewel hierdie boek primêr as werk in die historiese taalkunde
geklassifiseer word, is talle aspekte en talle onderwerpe wat hierin ter sprake kom
ewe relevant vir die
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sinchroniese taalkunde. Die ontwikkeling van Afrikaans wat hier beskryf word,
verklaar naamlik talle kwessies in die huidige Afrikaanse taalgebruik vanuit 'n
historiese perspektief. Weer eens kom 'n tema soos Afrikaanse ontkenning ter sprake
en word hierdie onderwerp op 'n manier bespreek wat nuwe insig in hierdie komplekse
sintaktiese verskynsel van Afrikaans bied.
Alhoewel dit so is dat Afrikaans uit sewentiende-eeuse Nederlands ontwikkel het,
wys Ponelis in hierdie boek ook op die dinamiese ontwikkelingsproses hier ter plaatse
en die invloed van die inheemse asook ander Europese tale. Met The development
of Afrikaans slaag Ponelis daarin om die wetenskaplike studie van Afrikaans ook
onder die aandag van nie-Afrikaanssprekendes te bring.

Ander publikasies
Ponelis se teoretiese benadering tot die beskrywing van taal vind ook prakties neerslag
in sy medewerking aan die normatiewe bron Die korrekte woord. In die nuwe uitgawe
van hierdie boek waar hy die werk van H.J.J.M. van der Merwe voortsit, bied Ponelis
'n verruimde benadering tot die normatiewe taalkunde. Hy beweeg weg van blote
skoolvossery en bring die dinamika van 'n lewende en ontwikkelende taal nogmaals
aan die orde deur ook hier erkenning te gee aan die invloed van die informele
variëteite van Afrikaans op sowel die geskrewe as die gesproke taalgebruik. Met sy
deelname aan die skryf van Basiswoordeboek van Afrikaans, die eerste eentalige
Afrikaanse aanleerderwoordeboek, word sy pragmatiese benadering tot taalbeskrywing
en die leksikografiese vergestalting daarvan ook verder gevoer.
Sy belangstelling in die normatiewe en leksikografiese bewerking van Afrikaans
lei ook tot 'n deurslaggewende bydrae wat Ponelis lewer as lid van die Taalkommissie
van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy was van die
laatsewentiger- tot die middeltagtigerjare lid van die Taalkommissie. In hierdie tyd
is 'n groot deel van die werk aan die agste uitgawe van die Afrikaanse woordelys en
spelreëls voltooi. Een van die lastige stukkies beskrywing wat in die spelreëlgedeelte
moes kom, was die bereëling van die skryfwyse van Afrikaanse deeltjiewerkwoorde.
Die taak om 'n eerste weergawe van hierdie beskrywing te doen, is aan Ponelis
opgedra en nogmaals het sy sintaktiese kennis maar ook sy spesifieke benadering
tot die normatiewe taalbeskrywing gelei tot 'n formulering wat tot vandag toe nog
die basis vorm vir die skryfwyse van deeltjiewerkwoorde.
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Ponelis pas sy taalkennis ook in die praktyk toe met die redigering van die Lewende
Bybel wat in 1982 verskyn het.

Studieleier
Ponelis se werk het nie net talle studente geïnspireer om tesisse en proefskrifte oor
sintaktiese onderwerpe te skryf nie. Baie studente het hom as studieleier en promotor
gekies. Aan sowel die Universiteit van Suid-Afrika as die Universiteit van
Stellenbosch is 'n bedudiende aantal tesisse en proefskrifte onder sy studieleiding
voltooi. In hierdie opsig speel Ponelis ook 'n belangrike rol in die opleiding van
volgende geslagte Afrikaanse taalkundiges. Verskeie van sy oudstudente speel vandag
'n leidende rol in die Afrikaanse taalkunde.

Leier
Die leiersrol wat Ponelis gespeel het, was nie beperk tot sy publikasies en die
voorbeeld wat hy aan sy studente gestel het nie. Tydens sy diensjare aan die
Universiteit van Stellenbosch het Ponelis verskeie termyne as voorsitter van die
Departement Afrikaans en Nederlands gedien en in hierdie hoedanigheid het hy veel
gedoen in die ontwikkeling van sowel die taal- as die letterkunde-afdelings om hierdie
Departement uit te bou tot een van die sterkstes in die land. Hy het hom ook daarop
toegelê om 'n navorsingskultuur te vestig.
Toe die Suid-Afrikaanse Nasionale Navorsingstigting die geesteswetenskappe by
hulle stelsel van die gradering van navorsers betrek het, het Ponelis self 'n hoë
gradering gekry en sy departement het in sowel die taal- as die letterkunde die beste
graderings van al die Suid-Afrikaanse departemente Afrikaans (en Nederlands)
behaal.
In sy Departement, sy Fakulteit en aan sy Universiteit is Ponelis waardeer as
vakman, dosent, kollega en vriend. As kollega was hy altyd lojaal, ondersteunend
en regverdig, maar hy het nie geskroom om kritiek uit te spreek waar nodig nie. Hy
was nooit 'n ja-broer nie, maar het gehandel volgens sy oortuiging en altyd met
integriteit.

Erkenning
Wye erkenning is op verskillende maniere aan Ponelis gegee vir sy omvattende
bydrae as Afrikaanse taalkundige. Die prestigetoekenning aan Afrikaanse
taalkundiges, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se C.J.
Langenhovenprys vir Taalwetenskap, 'n toekenning wat 'n
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persoon slegs een maal mag ontvang, is reeds op 'n vroeë ouderdom aan Ponelis
toegeken. Later ontvang hy ook die Suid-Afrikaanse Akademie se N.P. van Wyk
Louw-medalje asook die Toekenning vir Taalwetenskap van die Linguiste-vereniging
van Suider-Afrika. Hy is vereer deur uitgenooi te word om verskeie prestigelesings
te lewer, onder meer die D.F. Malherbe-gedenklesing aan die Univeriteit van die
Vrystaat. Kort na sy aftrede ken sy alma mater, die huidige Noordwes-Universiteit,
'n eredoktorsgraad aan Ponelis toe. Internasionaal word hy vereer met erelidmaadskap
van De Koninklijke Academie voor Nederlanse Taal- en Letterkunde.
Die Departement Afrikaans en Nederlands het reeds 'n tweejaarlikse Fritz
Ponelis-gedenklesing ingestel om sy nagedagtenis en sy bydrae tot die Afrikaanse
taalkunde te eer. Die eerste gedenklesing is in 2010 deur prof. M.C.J. van Rensburg
gelewer.
Fritz Ponelis is dood maar sy werk lewe. Huidige en toekomstige studente en navorsers
sal steeds op sy publikasies steun en daarin op verrassende manier met talle aspekte
van die lewende taal kennis maak. Dit sal steeds 'n stimulus vir voortgesette navorsing
in die taalkunde bly.
RUFUS GOUWS EN ILSE FEINAUER
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Sonja Prins
Haarlem 14 augustus 1912 - Breda 15 januari 2009

Het was nooit bij haar opgekomen iets groots te doen, zelfs niet een groot schrijver
of dichter te worden, zei Sonja Prins me bij herhaling. In het begin dacht ik dat zij
het uitblijven van een werkelijke doorbraak als dichter wilde verdoezelen. Later
vermoedde ik valse bescheidenheid. Immers aan niets in haar lange leven is Sonja
Prins zo trouw gebleven als juist aan haar liefde voor literatuur en letterkunde.
Zij was veelbelovend in de jaren twintig van de vorige eeuw, ontdekt door Victor
van Vriesland en door niemand minder dan Hendrik Marsman met superlatieven
bejubeld als de nieuwe generatie. Decennia later werd ze opnieuw een voorloper
genoemd, nu van de experimentele dichters in de jaren vijftig, de Vijftigers. Tegen
het einde van haar lange leven, toen haar laatste dichtbundel Het boek van de Cineast
verscheen, voorspelde NRC Handelsblad dat de erkenning nu dan toch eindelijk
nakende was.
Waarom plaatste ze zelf dan zo vaak vraagtekens bij wat ze haar roeping noemde?
‘Alles wat ik te vertellen heb gehad, staat in mijn gedichten’, zei ze me toen we in
2006 onze gesprekken begonnen voor De eeuw van Sonja Prins, haar
levensbeschrijving. Zij ademde gedichten, ze wilde gehoor geven aan een stem die
haar de woorden in haar mond en haar pen legde. Ze voelde zich een doorgeefluik
en wilde dat ook zijn. Ze had
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geen strategisch plan, ze was voorloper noch volger, ze was dichter pur sang.
Het was haar kracht én haar zwakte. Critici verweten haar te impulsief, te associatief
en zelfs te slordig om te springen met haar woorden en gedachten. Steeds opnieuw
kreeg ze de boodschap haar teksten bij te slijpen en te ordenen, omdat haar gedachten
en woorden al te vaak vastliepen in spelonken waarin niemand haar nog kon volgen.
Minstens zo vaak kreeg ze het verwijt zich bij tijd en wijle te verliezen in de holle
retoriek van het communistische gedachtegoed, dichter en taalkunstenaar onwaardig.
Sonja begreep die kritiek heel goed, maar ze heeft daarop nooit willen inboeten. Het
was haar manier van werken, zei ze steeds opnieuw. Romantisch, impressionistisch
en geheel in het teken van de inspiratie. ‘De gedichten komen vanzelf, die verzin ik
niet. Ze komen vanuit een emotie en ik ben er aan overgeleverd. Mensen kunnen
zich niet voorstellen dat het je overvalt, maar toch is dat zo’, zei ze. Toen ze een
Vijftiger werd genoemd, dichtte ze: ‘Ik ben even weinig experimenteel als een
ijsschots.’
Sonja Prins kwam uit een bijzonder nest. Haar ouders behoorden tot de
kunstminnende, goedopgeleide en internationaal georiënteerde Nederlanders uit
vooraanstaande families, die in het begin van de vorige eeuw hun heil zochten en
vonden in de communistische idealen van gelijkheid en broederschap. Sonja's moeder
was Ina Willekes MacDonald, juriste en dochter van een advocaat uit Haarlem. Ina
was feministe en onderwijsvernieuwer en één van de oprichters van de
Montessorischool in Nederland. Ze gaf les, schreef voor kranten en vertaalde werk
van bekende buitenlandse schrijvers om in het onderhoud van haar gezin te voorzien.
Sonja had groot ontzag voor haar en altijd noemde zij haar moeder - met wie ze in
later jaren vaak bekvechtend door het leven ging - het ‘werkelijke talent’ van de
familie.
Sonja's vader was Apie Prins, ook een Haarlemmer, die bij zijn dood de titel ‘laatste
bohemien van Nederland’ meekreeg. Hij was een eigenzinnig mens, een avonturier,
die van een vaste baan noch verbintenis wilde weten. Ina en hij lieten zich na een
aantal jaren officieel scheiden. Hij leefde op andermans zak of van de pen, hij
vertaalde de Amerikaanse schrijvers Hemingway en Steinbeck. Kort na zijn dood
verscheen zijn autobiografie Ik ga me eige baan.
Sonja werd in 1912 geboren - haar vader hielp haar zonder tussenkomst van een
arts ter wereld en heel Haarlem sprak daar schande van.
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Een paar jaar later kreeg Sonja een broertje, Kolle. Hun ouders sleepten de kinderen
na de Eerste Wereldoorlog de wereld over, eerst per vrachtboot naar Amerika,
Californië, om daar het geluk te zoeken, liever gezegd: werk voor Apie. Vervolgens
trokken ze naar Canada, Engeland en Zwitserland. Nooit lukte het Apie zijn draai te
vinden, altijd hadden hij en Ina wel een reden de boel weer op te pakken.
Toen ze terugkeerden naar Nederland was Sonja een puber, die meende alles te
weten van de Amerikaanse, Duitse, Engelse en Franse moderne literatuur. Op het
Baarnsch Lyceum kon ze met haar kennis niet uit de voeten. Ze was een schuw meisje
dat nauwelijks durfde te spreken in het openbaar. Maar hoe scherp haar
waarnemingsvermogen en haar pen waren, bleek uit een zedenschets die zij over
haar leraren en medeleerlingen schreef en die anoniem werd gepubliceerd in een
tijdschrift over opvoeding. Nog voor haar eindexamen, ze was zeventien jaar, verliet
zij de school. Ook haar ouderlijk huis. Ze vertrok naar Amsterdam op voorwaarde
dat ze daar staatsexamen zou doen en daarna geschiedenis zou gaan studeren. Het is
er nooit van gekomen.
In de grote stad voelde Sonja Prins zich snel thuis, vooral nadat ze in contact was
gekomen met leeftijdgenoten van de Communistische Partij. Ze ging met hen uit
dansen, ze liep mee in demonstraties tegen het onrecht van de crisisjaren, tegen
fascisme en bewapening en - als ze durfde - debatteerde ze mee. Op haar achttiende
werd ze tot haar eigen verbazing - ze had niets van een leider - aangewezen als
vertegenwoordiger van haar jeugdafdeling. Net als haar nieuwe vrienden werkte ze
in illegale ateliers of andere kleine bedrijfjes, waar de lonen laag en de
arbeidsomstandigheden slecht waren. Ze verruilde haar riante kamer vlakbij het
Rijksmuseum voor een zolderetage in de armoedige jodenhoek achter het
Waterlooplein, waar geen elektriciteit was en evenmin een wc. Haar behoefte deed
ze op een po, die ze 's nachts in de gracht leegde. Ze at scheepsbeschuit en
chocoladebrokken.
Maar anders dan haar vrienden had ze geld achter de hand: een legaat van haar
grootmoeder ter waarde van duizend gulden. Het was haar liefste wens van dat geld
een eigen literair en internationaal tijdschrift op te richten en op die kale zolder kreeg
haar plan handen en voeten. Ze wilde Nederland via haar tijdschrift kennis laten
maken met de moderne literatuur elders in de wereld, waarvan zij veel meer onder
de indruk was dan van de literatuur in eigen land. Haar communistische vrienden
wis-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

134
ten niets van die heimelijk gekoesterde wens, laat staan van het geld. Ze verzweeg
voor hen haar echte ambities, uit vrees dat zij haar veel te bourgeois zouden vinden
en zouden afwijzen. Dichten kon nog wel door de beugel, maar alleen om de
proletarische revolutie te bejubelen. De dubbele loyaliteit bleef ook later opspelen,
maar de jonge Sonja was te zeer bezeten van haar eigen literair en avant-gardistisch
tijdschrift om gehoor te geven aan de lokroep van haar vrienden. Eerst haar tijdschrift.
Het moest drietalig zijn: Engels, Frans, Duits. Geen Nederlands. Zij nam een groep
Russen (via haar vader, die vaak Russen tolkte) en de Amerikaan Norman MacLeod
in de redactie op.
FRONT stond er op het verder kale omslag van het nieuwe tijdschrift, waarvoor ze
een uitgever in Den Haag had gevonden. Haar moeder moest mee om het contract
te tekenen, omdat ze te jong was om contracten te mogen afsluiten. Front, een
internationaal woord dat alles in zich herbergde wat Sonja wilde uitdragen.
Vooruitgang, vernieuwing, avantgarde, maar ook revolutie, anarchie. Via literaire
zustertijdschriften in het buitenland, kreeg ze werk van moderne Russische schrijvers,
maar ook van Duitsers, Amerikanen, Spanjaarden en Latijns-Amerikanen. Er waren
schrijvers van naam bij, zoals Ezra Pound, of beginnende schrijvers, zoals Paul
Bowles. Een voorwoord, inleiding of presentatie had het nieuwe tijdschrift niet. Er
was een colofon, Prins was een van de redactieleden. Later werd het S. Prins. Dear
Prins, schreven haar buitenlandse medewerkers, zonder te weten dat achter die naam
een zeventienjarig meisje schuilging, dat de hoofdredactie voerde en besliste wat er
in het blad kwam te staan. Toen de Russen hun medewerking dreigden op te zeggen
vanwege een in hun ogen te plastisch verhaal van de Duitse schrijver Carl Einstein,
lachte Sonja alleen maar. Ze peinsde er niet over zich door iets of iemand de wet te
laten voorschrijven. Ook niet door Nederlandse letterkundigen, die mopperden dat
er voor hen geen plaats was in het tijdschrift.
Maar Front was geen lang leven beschoren. Het verkocht in Nederland nauwelijks.
Niet in de laatste plaats omdat zij geen enkele aandacht had voor de zakelijke
belangenbehartiging. Haar uitgever nam evenmin de moeite daar energie in te stoppen.
Na vier edities was het geld op en was het gedaan met Front. Kort daarop ontmoette
ze haar Amerikaanse redacteur Norman MacLeod, die volkomen onverwacht
Nederland aandeed. De twee troffen elkaar op een CPN-congres en het was liefde
op het eerste gezicht. MacLeod ging met Sonja mee naar huis. Hij bleef daar
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een paar weken, alvorens terug te keren naar vrouw en kinderen in Amerika. Sonja
heeft hem daarna nog één keer ontmoet, maar toch is ze hem altijd haar grote liefde
blijven noemen. Ook MacLeod bleef in brieven en tegenover vrienden van zijn liefde
voor Sonja getuigen.
In 1933 kwam Hitler aan de macht in Duitsland. Sonja Prins en haar kameraden
gingen steeds vaker de straat op om te protesteren tegen het fascisme en de opkomst
van de NSB in Nederland. De sfeer was grimmig. In Rotterdam - waar ze inmiddels
haar moeder naartoe was gevolgd - stond ze bij de politie bekend als de Teerkwast,
omdat er altijd nog teer aan haar vingers kleefde als ze weer eens was opgepakt
vanwege het kalken van leuzen op muren en schuttingen.
In die dagen verscheen ook haar eerste dichtbundel Proeve in Strategie (1933),
bezorgd door de dichter Victor van Vriesland. Sonja weigerde onder eigen naam te
publiceren vanwege haar communistische vrienden. Wanda Koopman zou ze heten,
een naam die ze al eerder als pseudoniem had gebruikt. Evenmin accepteerde ze een
inleiding van de toen al bekende dichter Hendrik Marsman. Ze bliefde de steun van
de oudere generatie niet, zei ze. De uitgever onderkende het commercieel belang en
voorzag de bundel van een los velletje met de prominente aanbeveling van Marsman.
De bundel flopte. Nederland zat niet op een dichtbundel te wachten. Sonja leek
het niet veel uit te maken. Ze zocht vertier in zeemancafé's en tussen partijgenoten.
Zo ontmoette ze Fokke, een stoere en mooie Fries. Ze kregen verkering. Maar toen
Fokke met z'n vingers in de partijkas zat (Sonja beheerde die kas) diende de relatie
op last van de partij verbroken te worden. Sonja was zwanger van Fokke en wilde
helemaal geen afscheid van hem nemen. De partij dreigde haar en haar moeder echter
te royeren als ze hem niet aan de kant zette. Fokke werd er ook van beschuldigd
NSB-aanhanger te zijn. Sonja bond in en vluchtte hals over kop naar Amsterdam toen
Fokke dreigend zijn nog ongeboren zoon opeiste.
Sonja baarde niet één zoon maar een tweeling. In de Amsterdamse
Vroedvrouwenschool kwamen Michiel en Joris ter wereld in 1934. Korte tijd later
trouwde ze ook. Niet met Fokke, maar met stuurman Piet Jansen Schoonhoven. De
jongens droegen de rest van hun leven zijn naam. Sonja en hij kregen samen een
dochter, Lissa, maar van een echt huwelijk was geen sprake. Niet alleen omdat Piet
meteen afreisde naar de Spaanse burgeroorlog en vervolgens naar China vertrok,
maar vooral omdat Son-
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ja van geen huwelijk wilde weten. Het huwelijk was door haar moeder gearrangeerd.
De kinderen moesten de naam van een vader dragen, vond ze. Van Sonja had dat
niet gehoeven.
Toen de oorlog uitbrak, week Sonja met haar kinderen uit naar Bilthoven en na
het bombardement op Rotterdam trok Ina bij haar in. Sonja had een goede baan op
kantoor bij de staalfabriek Demka, toen de partij haar vroeg de partijkrant te stencilen
en te verspreiden. In november 1941 werd ze door de politie bij Demka opgehaald
en naar de gevangenis in Scheveningen gebracht. Daar trof ze ook haar moeder. Al
snel bleek dat de Duitsers niets wisten van het verzetswerk van Sonja, maar dat het
hen om de moeder te doen was, de veel bekendere communiste Ina Willekes
MacDonald. Ina had last van ernstige epileptische toevallen en na een paar dagen
lieten de Duitsers haar gaan. Sonja bleef achter en werd in 1942 tegen ieders
verwachting in op transport gesteld naar het vrouwenkamp Ravensbrück in het
noorden van Duitsland.
Ravensbrück ging nooit meer voorbij in het leven van Sonja Prins. De ontberingen
van het kamp, de ellende, de angst en de dood die op elke hoek stond te wachten,
altijd bleef ze over haar schouder kijken, er nooit zeker van dat de vijand niet opnieuw
naar haar loerde. Ze benoemde in haar gedichten niet alleen de ellende, maar ze
verwoordde ook een knagend heimwee naar het leven met haar lotgenoten in
Ravensbrück, naar de vrouwen met wie ze zo intensief het leven had gedeeld en met
wie ze zich innig verbonden had gevoeld. ‘Het kamp is niet alleen maar slecht
geweest’, zei ze op zulke momenten.
In Ravensbrück slaagde ze er in te werk te worden gesteld bij een boscommando
buiten het kamp, waar ook een twintigtal politieke gevangenen uit Nederland werkte
van wie Sonja er enkelen kende. Ze werd in dat gezelschap degene die het nieuws
als eerste bracht, die stukken uit de krant voorlas, die brieven van en naar het Duits
vertaalde, ook die van de Poolse gevangenen. Op stukjes kranten- en pakpapier
schreef ze haar versie van de Midzomernachtsdroom naar Shakespeare, een klucht
die de vrouwen op Kerstavond opvoerden voor een zaal vol Duitsers.
Vlak voor het einde van de oorlog wisten de vrouwen uit het kamp te ontsnappen,
maar het duurde nog tot juni voordat Sonja in Bilthoven terugkeerde. Alleen en
berooid en totaal vervreemd van de wereld die ze in dat Nederlandse dorp zo lang
geleden had achtergelaten. Het kostte haar de grootste moeite de draad van het
alledaagse leven weer op te pakken en de band met haar kinderen en andere
familieleden te herstellen. Uit-
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eindelijk lukte haar dat nooit helemaal. Ook na de oorlog liet ze de opvoeding van
haar kinderen grotendeels over aan haar moeder.
Dat Sonja Prins een roman kan schrijven, bewees ze met De groene jas, dat in
1949 verscheen en over Ravensbrück gaat. Het meest opmerkelijk is dat het is
geschreven vanuit het perspectief van de bezetter. De gevangen vrouwen figureren
als een decor waarvoor zich de intriges tussen de elkaar beconcurrerende Duitsers
afspelen. De Duitsers krijgen een karakter, de gevangenen niet of nauwelijks, hoewel
zij in moreel en cultureel opzicht veruit superieur zijn aan hun bezetter. Daarover
laat De groene jas geen misverstand bestaan. De onderlinge solidariteit en
saamhorigheid maakt de vrouwen sterk en helpt ze de ontmenselijking van het
concentratiekamp te overleven. ‘Het leger van de mensheid dat je eigen leven voedde’,
schreef Sonja Prins. Een enkele gevangene krijgt een naam zoals de magere Belgische
vrouw Marie Pelletier, waarin Sonja zelf is te herkennen. Zij was degene die bij een
oliepitje berichten uit de krant voorlas, zij was het die soms werd gesommeerd op
het kantoor van de Duitsers te werken of die fijntjes de spot dreef met de bezetter.
Veel indringender beschreef ze haar kampervaringen in het levensverhaal van de
mijnwerkersvrouw Trude Benedic, de zwijgende en in zichzelf gekeerde Blockälteste.
De gruwelen en ontberingen van Ravensbrück zijn in deze geschiedenis terug te
vinden en in veel van haar gedichten. Tegenover haar kinderen zweeg ze over
Ravensbrück.
In het naoorlogse leven vond Sonja Prins haar draai pas weer toen ze eerst
secretaresse van CPN-leider Paul de Groot werd en daarna redactiesecretaresse van
Politiek en Cultuur, het maandblad van de CPN. Aan dat geluk kwam abrupt een
einde na de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije in 1956. Sonja was een van de
partijleden die eerder al hadden gepoogd intern een discussie op gang te brengen
over hervorming en democratisering van de partij. Zonder resultaat. Maar toen de
partijleiding ‘Boedapest’ domweg wilde goedpraten, stapte ze uit de partij. Zo verloor
ze niet alleen haar geliefde baan, maar ook haar CPN-familie. Ze werd genegeerd als
persona non grata. De enige die haar nog op de hielen zat was de BVD, die potentiële
werkgevers waarschuwde deze ‘communistische’ sollicitante niet in dienst te nemen.
Voortaan moest ze zich tevreden stellen met kleine baantjes als typiste waarmee
nauwelijks droog brood viel te verdienen.
Een dichter was ze al die jaren gebleven. Een min of meer bekende dichter zelfs.
Bij haar debuut was ze onthaald als de nieuwe generatie. In
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de jaren vijftig werd ze aangeprezen als een Vijftiger of althans een voorloper van
deze groep experimentele dichters. Sonja was gevleid, maar ze weigerde elke
voortrekkersrol. In haar gedicht Voorwoord zegt ze ‘[...] ik ben van het publiek het
gewone publiek / dat 's avonds naar buiten stroomt / overal [...]’.
Nooit uitgegeven is de roman De vriendschap. In 1952 liet ze vriend en schrijver
Theun de Vries het manuscript lezen. Hij was kritisch, noemde de roman niet meer
dan een schets. Alle kwesties die Sonja wilde noemen - oorlog, bezetting, illegaliteit,
kampen, industriepolitiek, CPN, vrouwen, Marshallplan, politionele acties,
vakbondspolitiek, jeugd - had ze in het boek gepropt. De personen waren
spreekpoppen, geen mensen van vlees en bloed, zei De Vries. Ze moest, adviseerde
hij haar, romanhelden maken van de arbeiders en vooral van de vrouwen onder de
arbeiders. Sonja was ook dit keer niet erg gevoelig voor de kritiek, maar ze zette wel
een opmerkelijke stap: ze schakelde de lezer zelf in. Op een bijeenkomst van de CPN
las ze voor uit haar onvoltooide roman en nodigde ze het publiek uit zich ermee te
bemoeien. Er ontstond een levendige discussie en Sonja noteerde alles wat de mannen
en vrouwen haar vertelden over het harde fabrieksen arbeidersleven. Notities noch
manuscript werden ooit teruggevonden.
De erkenning kwam er toch opnieuw, dit keer via dichter en letterkundige Anthonie
Donker. Hij maakte een radioportret van haar naar aanleiding van haar derde
dichtbundel Nieuwe proeve in strategie (1957). Prins neemt het op tegen het kwaad
in de wereld, zei hij. Zij deed hem denken aan de dichter Gorter en hij noemde haar
een sterk hedendaags talent. Een paar jaar later haalde Donker haar als secretaresse
naar het literaire tijdschrift De Nieuwe Stem, een links en kritisch non-conformistisch
tijdschrift. Het leek alsof de dagen van het avant-gardistische Front waren
teruggekeerd. Sonja was er meer eindredacteur dan secretaresse, rekruteerde jonge
en beginnende auteurs uit Nederland en Vlaanderen, reageerde alert en scherp en
joeg de zittende redactie tegen zich in het harnas. Ze stapte op toen haar positie
onhoudbaar was geworden, té modern, té eigengereid. Niet lang daarna ging ook De
Nieuwe Stem ter ziele (1967).
Toen ze zich op 58-jarige leeftijd terugtrok in de bossen van Baarle-Nassau (ze
had eindelijk een verzetspensioen gekregen) kwam een nieuwe stroom gedichten op
gang, geschreven in eenvoudige woorden over zaken dicht bij huis. Een nieuwe
tragedie had haar getroffen, een tragedie die weer diepe wonden zou achterlaten.
Haar dochter Lissa was er in geslaagd zichzelf van het leven te beroven, 37 jaar oud.
Twaalf jaar
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eerder had zij al een poging ondernomen. Ze wilde naar een andere wereld waarin
ze zich minder opgesloten zou voelen. Haar doodswens ging nooit over en uiteindelijk
verhing ze zich in het huis waar Sonja, haar moeder en haar kinderen jarenlang
hadden gewoond. Sonja rekende zich de dood van haar dochter persoonlijk aan,
voelde die als een nederlaag. Maar spreken deed ze er alleen over in haar gedichten.
Uit Vlees van mijn vlees ‘(...) maar nu ik laag om laag/afpel van mijn herinnering/vind
ik je toch weer terug/als embryo/in mijn beginnend lijf (...)’.
Samen met de Amsterdamse beeldend kunstenaar Meertje Adèr richtte ze uitgeverij
Soma op, die ze vanuit Baarle Nassau bestierde. Soma gaf een groot aantal titels uit,
waaronder vooral veel verzetspoëzie en bevrijdingsliteratuur. Ze richtte een stichting
op, die na haar dood haar Boshut zou moeten herscheppen in een plek waar vrouwen
zich zouden kunnen terugtrekken om te schrijven. Zelf produceerde ze dezer dagen
volop. Ze werd met grote regelmaat in het land uitgenodigd voor poëzieavonden en
als jurylid. In 1987, ze is dan 75 jaar oud, verkreeg ze een werkbeurs van het Fonds
voor de Letteren om een essay te schrijven over de tijdschriften Front, Politiek en
Cultuur en De Nieuwe Stem en haar rol daarin. Het fondsbestuur wist niet dat haar
slechts één grote wens restte en die had niks met haar tijdschriften te maken maar
alles met haar familiegeschiedenis. Ze had haar moeder beloofd die geschiedenis op
papier te zetten, toen Ina had moeten aanvaarden dat zij er ondanks al haar
inspanningen zelf niet in was geslaagd. Zowel moeder als dochter hadden in de loop
der jaren veel materiaal verzameld. Ze stelde het fondsbestuur voor een
cultuurhistorisch verhaal te schrijven en het bestuur bewilligde daarin. Er waren
genoeg aanzetten voor zo'n verhaal, maar veel verder is ook Sonja's poging nooit
gekomen.
Bijna veertig jaar woonde ze in haar Boshut, die in de loop der jaren was verworden
tot een bouwval, gestut door een doolhof van papieren en boeken en waar het bos
tot op de drempel was opgerukt. Toen ze haar kluizenaarsbestaan enkele maanden
voor haar dood noodgedwongen moest opgeven, was ze vrijwel blind en doof en
leefde ze een teruggetrokken bestaan, echter nog steeds in dienst van de literatuur,
van haar gedichten en haar teksten. Tot op het laatst werkte ze intensief aan de
publicatie van haar verzameld werk.
1

LIDY NICOLASEN
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Voornaamste geschriften
Poëzie:
Proeve in strategie. 1933.
Brood en rozen. 1953.
Het geschonden aangezicht. 1955. Nieuwe proeve in strategie. 1957.
Vrijheid om te zijn. 1958-1969.
Notities. 1973.
Het erf van Odussuis. 1973.
Dagboekgedigten. 1974.
Brieven aan mijn zuster, 4 delen. 1979/1980.
Rondom de boshut - vier seizoenen. 1979 en 1981.
Ook wij waren vluchtelingen: politieke gedichten. 1979-1982.
Tijdgedichten - poëzie uit de jaren 1930-1958 met 18 originele prenten van
Nederlandse grafici. 1982.
Ravensbrück, geen eind- maar een beginpunt. 1985.
Het huis waarin ik woon. 1990.
Op een kale winderige vlakte. Gedichten uit Ravensbrück en erna. 1999.
Ademhuis -Poëzie samen met Michiel Jansen Schoonhoven. 2005.
Het boek van de cineast. 2006.

Proza:
Front. Literair internationaal tijdschrift opgericht door Sonja Prins. 1929.
De groene jas. 1949.
Herinneringen van een mijnwerkersvrouw. (1950/1979) Herinneringen aan
Trude Benedic en Ravensbrück.
Aan de verzetsvrouwen die stierven in Ravensbrück (1979. Hoorspel.
Roerig Rotterdam (1979. Documentair scenario.

Eindnoten:
1 Biografie door Lidy Nicolasen, De eeuw van Sonja Prins: burgerkind, revolutionair, kluizenaar.
Amsterdam 2009.
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Anna Elisabeth Charlotte Simoni
Leipzig 30 augustus 1916 - Gillingham 8 januari 2007

Luttele maanden na haar negentigste verjaardag overleed geheel onverwacht in haar
woning te Gillingham (Dorset) Anna E.C. Harvey-Simoni. Al was zij de laatste tijd
steeds langzamer geworden in al wat ze deed - zorgen voor echtgenoot Bill, werken
aan boekbesprekingen, de vele vriendschappen onderhouden - haar sprankelende
geest behield zij tot het einde toe. Het grootste gedeelte van haar leven heeft zij aan
de studie van het Nederlandse boek gewijd - daaruit is zij niet weg te denken.
Gedurende ruim een halve eeuw heeft zij daar onder diverse vormen aan meegewerkt:
uitbouw van de ‘Dutch Section’ in de British Library, wetenschappelijke publicaties,
vertalingen, van voornamelijk vakliteratuur, uit het Nederlands in het Engels. Daartoe
heeft zij vele reizen ondernomen en gaandeweg een netwerk van relaties geweven
met vakgenoten - die heel vaak ook echte vrienden zijn geworden - relaties die ze
tot op hoge leeftijd door correspondentie onderhield. Dit alles heeft Anna Simoni al
lang tot een begrip gemaakt, tot een ijkpunt in het landschap van de Nederlandse
boekgeschiedenis.
Geboren als Anneliese Simoni in een Duits-Joods gezin te Leipzig, waar ook drie
broers geboren werden, voltooide zij er de ‘Oberschule’ in 1935. Daarna trok zij naar
Italië om er aan de universiteiten van Tu-
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rijn en Genua Latijn en Italiaans te studeren. Persona non grata verklaard door het
fascistische bewind nog vooraleer zij haar studies in Genua kon beëindigen, week
ze in 1939 uit naar Engeland waar ze zich bij haar familie kon voegen. Aan de
Universiteit van Glasgow tenslotte kon zij de in Italië aangevatte studies afronden
(1941), waarna ze nog aan Grieks begon. Twee jaar later, midden in de oorlog, liet
zij zich inlijven bij de WAAF (Women's Auxiliary Air Force), waar ze het tot sergeant
bracht. Aanvankelijk opgeleid als Flight Mechanic with Training Command, kon ze
vanaf einde 1944 haar talenkennis ten dienste stellen van de Educational and
Vocational Training voor leden van de RAF en de WAAF, op verscheidene plaatsen
in Engeland. Gedemobiliseerd in 1946, stond ze plots als dertigjarige in het ‘normale’
leven.
1950 betekende de eerste grote en beslissende wending in het leven van Anna
Simoni. Nadat zij ervaren had niet voor het onderwijs te zijn geroepen, kon zij begin
januari 1950 aan de slag in het Department of Printed Books van The British Museum,
waar toen nog maar weinig vrouwen een baan hadden. Zij kwam er gelijktijdig met
de italianist Dennis E. Rhodes (*1923) aan. Aan het eind van datzelfde jaar kreeg
zij er een geheel nieuwe opdracht toevertrouwd, met name het beheer en de verdere
uitbouw van de Dutch Section: het nieuwe én het oude Nederlandse boek, te verstaan
als het Nederlandstalige boek waar ook gedrukt of verschenen, en het in Nederland
en Vlaanderen gepubliceerde boek, met in margine de aangepaste handbibliotheek.
Aanvankelijk Nederlandsonkundig - vóór de oorlog was ze ooit op vakantie in
Scheveningen geweest en had daar haar eerste woorden Nederlands opgestoken maar bezield met veel werklust en vertrouwen, begiftigd met wijsheid en verstand,
met wetenschappelijke nieuwsgierigheid, een groot gevoel voor verantwoordelijkheid,
en niet in het minst een ontembaar enthousiasme, heeft de nieuwe Assistant Keeper
daar haar schouders onder gezet. De vele boekbesprekingen die zij van bij het begin
van haar loopbaan maakte, hebben haar ongetwijfeld met vele (boek)historische
gegevens met betrekking tot de Nederlanden vertrouwd gemaakt. Want het blijkt dat
ze niet oppervlakkig heeft gelezen! Dankzij ‘Uncle Victor’ (Victor Scholderer,
1880-1971), redacteur van de STC-BM Dutch XV-XVI, is Anna van kortbij in contact
met oude Nederlandse drukken gekomen: zij heeft de drukproeven gelezen met de
nodige controles de visu, inclusief resultaten van eigen onderzoek. De ontmoeting
met de aimabele man die Scholderer moet zijn geweest, heeft ongetwijfeld bijgedragen
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tot de smaak in oude drukken die Anna haar leven lang niet meer heeft losgelaten.
Toevallig - en toch ook weer niet - is haar belangstelling ontstaan voor de
clandestiene pers in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog: het adjectief ‘illegal’
bij een publicatie in een antiquariaatscataloog prikkelde haar nieuwsgierigheid - en
ze mocht ze kopen! Eenmaal door de bibliotheek verworven, gingen haar de ogen
open en begreep ze maar al te goed wat dit te betekenen had. Ze begon zich intens
met deze grijze literatuur bezig te houden. In 1970 hield zij een lezing over het
onderwerp voor de Bibliographical Society (The Library 1972) en drie jaar later
verscheen de catalogus van deze zeldzaamheden in de British Library: Publish and
be Free (1975).
Het resultaat van Anna's nooit aflatende inzet voor het Nederlandse boek is niet
enkel in haar publicaties te vinden. De Dutch Section van de British Library is met
de jaren een referentiepunt geworden, een ontmoetingsplaats van bibliothecarissen
en (boek)historici die iets met de Nederlanden ‘deden’. Hoevelen zijn er niet door
haar in de British Library (letterlijk) met open armen ontvangen? Na een eerste
gesprek in de hal loodste de kleine gestalte met gedecideerde pas, gewapend met
zwaarwichtige sleutels aan de ketting, haar gast in het immense huis aan Bloomsbury,
door de imponerende koepelleeszaal van Panizzi naar de North Library. De eerste
partij boeken was voor de nieuwkomer doorgaans al door Anna besteld en lag er
klaar. Maar eerst werd haar gast nog voorgesteld aan collega's en aan baliebedienden
én wegwijs gemaakt in het instrumentarium. Hiermee nam een eerste bezoek aan de
bibliotheek evenwel geen einde: de King's Library vormde het kroonjuweel, en zolang
de British Library (opgericht in 1973) in het British Museum behuisd bleef (tot in
1997), liep je met Anna door de gigantische Egyptische en andere zalen. Voor de
jonge, aankomende bibliothecaris was het een imponerend schouwspel: alles in deze
bibliotheek diende zich immers op veel grotere schaal aan dan wat in Nederland of
België bekend was, en door Anna op sleeptouw genomen waande je tot in de arcana
van de British Library te zijn doorgedrongen. Een eerste kennismaking, een tweede
bezoek - ook in omgekeerde richting - werd vervolgens door een uitgebreide
correspondentie gestoffeerd, die met haar pensionering in 1981 geen einde nam integendeel: ‘Verwacht niet - zo schreef ze in een brief uit 1979 - dat het [= vragen
over een bibliografisch probleempje] ophoudt als ik een keer met pensioen ben, want
zo lang als mogelijk ga ik verder
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werken’. Ze maakte derhalve dankbaar gebruik van de vaste werkplek die ze in de
North Library kreeg, om er haar grote werk te voltooien: de Catalogue of Books from
the Low Countries 1601-1621 in the British Library, een kanjer van meer dan 850
bladzijden, die in 1990 zou verschijnen.
1985 was het tweede keerpunt in Anna's leven, even belangrijk maar nu van een
heel andere orde: op 24 oktober trad ze in het huwelijk met William Harvey - geheel
verrassend voor haar vrienden, hoewel ze Bill al van in de jaren zeventig moet hebben
gekend. Kort daarna ruilde ze Teddington, niet zo ver van Kew gelegen, voor het
rustigere Gillingham in Dorset, in de nabijheid van het pittoreske Shaftesbury, van
Salisbury met zijn kathedraal, van Sherborne met zijn oude abdij en Old Castle, en
van de prachtige Stourhead Garden in Wiltshire. Behalve haar eigen familie - ze had
(voor zover mij bekend) nog één broer in Argentinië, een neef in Stuttgart, een nicht
in Amsterdam, een achterneef in Zuid-Frankrijk (kleinzoon van Alfred Philippson,
1864-1953, de bekende geograaf in Bonn) - kwam er nu ook contact met de familie
van Bill, in Canterbury. Voor beiden betekende de natuur heel veel: wie de Harvey's
bezocht, werd uitgenodigd op een wandeling door een van de mooie parken die
Engeland rijk is. De Bluebell Wood in Wiltshire was in april-mei een geliefkoosd
uitje. In de Surrey Hills ging ze - ook alleen, toen Bill het moest laten afweten wandelen in bossen en weilanden en hei. Of ze doorkruiste met het openbaar vervoer
heel Wessex en beschreef het landschap in haar brieven. De kleine tuin in Gillingham
die zachtjes afdaalde naar de Shreen, een smalle rivier die verderop in de Stour
uitmondt waar beide waterlopen een meer vormen, was een veilige haven voor een
hele schare vogels die geobserveerd werden, gevoederd en gelaafd, én aangesproken:
boomkruipers, vliegenvangers, vele soorten mezen, lijsters, merels, winterkoninkjes
en roodborstjes, duiven en kauwen, maar ook de bonte specht, de papegaai én de
nachtegaal. Zij en haar man vonden het allebei heerlijk. De Royal Society for the
Protection of Birds telde hen onder hun fervente leden. Ook hierover deelde ze in
haar brieven allerlei mee.
Na haar huwelijk bleef Anna evenwel de ijverige bij op zoek naar oplossingen
voor bibliografische problemen, waarbij ze geregeld de collega's (bijna allemaal
vrienden geworden) ‘on the continent’ inschakelde. Professioneel bleef ze Simoni
heten. Over de voortgang van haar indrukwekkende éénmanswerk worden wij terloops
ingelicht: in juli 1987 is ze aan de letter V gekomen, ‘met eindeloze Verhaelen’,
waarna wat later de W volgt ‘met eindeloze Waerachtige verhaelen’. Na de publicatie
van ‘An-
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na's magnum opus’ - AMO zoals zij het noemde - bleef ze geregeld naar de British
Library gaan. Tot aan het vertrek, in 1991, van haar opvolgster van de ‘Dutch Section’,
Susan Roach, bleef ze trouwens een hechte band met de afdeling onderhouden. Later
heeft ook Jaap Harskamp als hoofd van de afdeling altijd op haar advies en steun
mogen rekenen. Aanvankelijk drie- tot viermaal per week, later éénmaal per week
(de treinreis alleen al duurde ruim twee uur) verrichtte ze opzoekingen, ontmoette
ze collega's en vrienden uit binnen- en buitenland. Dit bleef duren, ook nadat ze in
1991, bij haar vijfenzeventigste verjaardag, een feestbundel aangeboden kreeg, Across
the Narrow Seas, ingeleid door Mirjam Foot en met de best denkbare titel (door Lotte
Hellinga). Niet toevallig zijn beide dames Nederlandsen die hun loopbaan goeddeels
in the British Library hebben doorgebracht.
En nog betekende dit geen eindpunt. Werkend aan AMO, had Anna - zoals elke
bibliograaf dat overkomt - puzzels te ontwarren die in sommige gevallen tot een
aparte publicatie leidden, zoals bijvoorbeeld over de ‘Bilingual poet William Fennor,
alias Wilhelmus Vener, Enghelsman’ (Neophilologus 1978), of over de Leidse
boekverkopers Jan Jansz Orlers en Joost van Colster (Quaerendo 1992). Ook buiten
de chronologische grenzen die voor de catalogus waren aangehouden, heeft interesse
voor bepaalde onderwerpen haar aangezet daar ‘iets mee te doen’. Zo heeft de
intrigerende figuur van de drukker/uitgever Henrick van Haestens (Leiden-Leuven)
haar jarenlang in zijn ban gehouden. Met noodzakelijke ‘overzeese’ informatie van
o.m. vriend Chris Coppens, heeft zij er over gepubliceerd in Quaerendo (1985) en
is er tenslotte het boek The Ostend Story (2003) uit voortgekomen. Verder behield
zij een actieve belangstelling voor de vakken die zij gestudeerd had, met name voor
het Latijn dat ze uitstekend beheerste - het kwam haar in het professionele werk ook
zeer van pas. En niettegenstaande haar minder positieve ervaringen in Italië - ‘ik was
erg eenzaam in Italië’ - is ze voor de taal en de cultuur van dat land steeds liefde
blijven koesteren. Dit gold ook op het gebied van het boek. Minstens twee substantiële
artikelen heeft ze aan Italiaanse drukken uit de Zuidelijke Nederlanden gewijd. Vrij
veel tijdschriften in binnen- en buitenland hebben bijdragen van Anna Simoni
opgenomen. In Londen zelf onderhield ze intense contacten met het Centre for Low
Countries Studies (University College London), dat vele jaren een onderkomen in
Bedford College had gevonden. In hun blad Dutch Crossing heeft Anna geregeld
gepubliceerd.
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Naast de talrijke boekbesprekingen, verdient het vele vertaalwerk een aparte
vermelding. Elkeen die al eens vertalingen heeft gemaakt, weet hoe moeilijk het is.
Nauwgezet en met veel liefde heeft Anna zich van die opdrachten gekweten en ze
schrikte er niet voor terug de auteur aan te schrijven - aan de e-mail heeft ze niet
meer meegedaan. Voor het tijdschrift Quaerendo had zij al een paar artikelen
geschreven. Toen de redactie in de jaren 1980-1990 door omstandigheden nood had
aan een vertaler, heeft Anna enthousiast en royaal haar diensten aangeboden. Wat
Ton van Uchelen hierover in De Boekenwereld heeft geschreven, werpt een licht op
haar loyauteit en liefde voor het vak en de Nederlandse cultuur. Haar vertaalwerk
ligt (nog) niet bibliografisch vast. Het laatste nummer in de rij is de vertaling van
één deel (meer dan 500 pagina's!) van het meerdelige werk van Jan Storm van
Leeuwen, waar ze omstreeks 1998 moet aan zijn begonnen - elke dag een kleine
maar vaste portie: ‘met de vertaling van Jans boek heb ik een boeiende tijd’.
Meer dan eens heeft haar latere opvolger, Jaap Harskamp, ‘the old warhorse’ van
stal gehaald: begin van datzelfde jaar 2000 is ze verzocht een bijdrage te leveren aan
een ‘congresje’ in de British Library over vreemdtalige drukken in Londen 1500-1900
en verleende ze haar medewerking aan het Bibliographical Seminar van John Flood.
De reislust was overigens niet te temmen: in 2000 ging ze, met de trein, naar
Garmisch, voor de tachtigste verjaardag van een neef! De landschappen die ze
onderweg zag, nam ze in zich op en die vonden een neerslag in een of andere brief.
‘Op lauweren rusten’ is een uitdrukking - en een levenshouding - die Anna Simoni
geheel vreemd is geweest. In 1998, op tweeëntachtigjarige leeftijd, ontving zij een
hoge Nederlandse onderscheiding en werd zij door H.M. Koningin Beatrix tot Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw benoemd, als waardering voor alles wat Anna
Simoni voor de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland
heeft verwezenlijkt. In 1999 wilde de stad Genua ‘de zwarte vlek in hun verleden
weer wit wassen’ na wat de joden tijdens het fascistisch bewind in 1938 was
aangedaan. Zij werd uitgenodigd om er een erepenning, ‘Premio della Città di
Genova’, in ontvangst te nemen, een gebeurtenis die wrange en trieste herinneringen
opriep. Over die zwarte tijd van toen sprak ze uiterst zelden. In april 2000 tenslotte
ontving zij het doctoraat honoris causa van de Universiteit van diezelfde stad. Haar
‘Lezione magistrale’ is in een uitgebreidere versie in het Engels in La Bibliofilía,
2002 opgenomen.
Haar zorgen om het huishouden maar vooral om haar echtgenoot zijn
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oorzaak dat ze niet nog meer heeft gepubliceerd; de reizen naar Nederland, Antwerpen
en Brussel, zelfs die naar Londen moest ze vaak opgeven om er te zijn voor Bill,
enkele jaren jonger dan Anna maar al meer dan tien jaar longpatiënt. Ze deed dit niet
zozeer uit plichtsbesef dan wel uit grote liefde. Hoewel zelf enkele jaren gehinderd
door een toenemende tremor aan de handen, bleef zij toch ondernemend en bedrijvig.
Pas het laatste jaar voelde zij haar fysieke krachten afnemen; haar geestelijke kracht
bleef intact tot het einde. Des te intenser heeft zij genoten van het feest dat vrienden
voor haar negentigste verjaardag hadden georganiseerd: geen groot diner, maar een
‘feestboek’: Anna's Book: An informal collection samengesteld op initiatief van haar
eerste opvolgster bij de ‘Dutch Section’, en vriendin voor het leven, Susan Roach,
die haar dat samen met de dierbare vrienden en vroegere naaste collega's, David
Paisey en Dennis Rhodes, op 30 augustus in haar woning in Gillingham hebben
aangeboden. Sinds de dood van Anthony Allison was zij tien jaar lang de oudst
levende stafmedewerker van de British Library.
Iedereen die Anna Simoni gekend heeft, zal tal van herinneringen kunnen ophalen,
mede dank zij de vele brieven die zelden uitsluitend over het vak gingen. De mens
achter het beroep of de functie boeide haar immers evenzeer. Door haar open geest
en belangstelling voor wat des mensen is, en vooral door haar hechte en trouwe
vriendschap heeft Anna overal waar ze kwam een spoor nagelaten. Zelf heb ik haar
voor het eerst ontmoet in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel in 1971. Datzelfde
jaar ben ik naar Londen gereisd en heb ik de inmiddels gerenommeerde introductie
in de British Library gekregen. Niet àl haar reizen waren in opdracht van de
bibliotheek. ‘Mijn reizen zijn als mozaïeken’: op vriendenbezoek had Anna steevast
een waslijst met zoekacties en probleempjes op zak. Tot het geliefd soort wild waar
ze een tijdlang op gejaagd heeft, behoorden de ‘Crajenschotjes’, devotieboekjes met
schijnadressen gedrukt en uitgegeven door de katholiek Theodorus Crajenschot in
Amsterdam. Behalve in Nederlandse bibliotheken trof ze er heel wat aan ‘bij de
goede paters’ in Antwerpen zoals zij de jezuïeten van het Ruusbroecgenootschap
noemde. Ze was verheugd kennis te kunnen maken, bij de minderbroeders in
Sint-Truiden, met pater Benjamin de Troeyer, de bibliograaf van de franciscanen,
en het vraagstuk van Cornelius Thielmans' boek (1610) over franciscaanse heiligen
met hem te bespreken (The British Library Journal 1984). En hoeveel titels die tot
de verzameling van Johan Radermacher hebben behoord, heeft ze niet geprobeerd
op te sporen?
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Dat de banden met het ‘hinterland’ hecht waren, blijkt uit de steeds voortdurende
reeks uitnodigingen vooral vanuit Nederland om een of ander evenement bij te wonen,
bijvoorbeeld een promotie, een afscheidsviering of een rouwdienst (Jan van Dorsten,
1985 en Bert van Selm, 1991) of om een lezing te geven. In maart 1999 ‘worstelt
[ze] met het overlijden van Frits [Knuf]’; de dood, nauwelijks twee jaar daarvoor,
van diens vrouw en haar goede vriendin Cox, heeft haar ten zeerste aangegrepen.
Ook het overlijden, eind 2001, van haar enige overgebleven broer, die ze maar zelden
kon ontmoeten, is haar erg zwaar gevallen. Overigens kon Anna zich goed inleven
in de toestand van verdriet en radeloosheid die haar vrienden kon overkomen en had
zij niet éénmaal maar vele malen woorden van troost en steun voor hen die
achterbleven.
In 1995 was het meer dan vijf jaar geleden dat Anna weer eens naar het buitenland
kon: op één dag heen en terug naar Brussel! Tot haar grote vreugde het jaar daarop
nogmaals. In 1997 vloog ze met de Cityhopper naar Amsterdam en in de late jaren
negentig is zij nog herhaalde malen de ‘narrow seas’ overgestoken. Op haar
vijfentachtigste is ze, na zestig jaar, met de nachttrein naar Glasgow gegaan voor
een viering van haar Alma Mater. Tussen die bedrijven door werkt ze thuis verder
‘als een paard’, tot aan de verzuchting ‘Da mihi potum!’ wat betekent tea time met
Bill.
De honderden, doorgaans lange brieven - af en toe een kattebelletje of een
bloemenkaart - in een duidelijke, nadrukkelijke, iets hoekige hand, mettertijd getypt
(naar het einde toe vervangen door telefonades), die ik gespreid over ruim dertig jaar
mocht ontvangen, borrelen van activiteit. Geschreven in het Nederlands, met enkele
Duitse reminiscenties, talrijker wordend naarmate ze in leeftijd vorderde, geven ze
niettemin blijk van een rijke woordenschat en bevatten ze pittoreske uitdrukkingen.
Haar schrijfstijl én haar levensstijl waren in wezen gelijklopend: duidelijk, helder,
ongecompliceerd; ‘omfloerst’ behoort niet tot haar woordenschat, óók als zij zelf
niet in een optimaal daglicht kwam te staan, ook bij het uiten van een mening over
anderen. Zo kon ze, niet gespeend van humor noch ironie, het gebrekkig
functionerende Britse spoor en de post, waarvan zij een trouw gebruiker was, in alle
objectiviteit ongezouten de levieten lezen. Haar brieven vormen als het ware een
leidraad bij de voortgang van al wat zij ondernam, bevatten allerlei nieuws over
collega's, over het reilen en zeilen van de bibliotheek, steeds met haar visie gekruid.
Ze klinken niet geleerd; toch deelt ze ‘en passant’ bijzonderhe-
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den mee waar de ontvanger zijn voordeel mee kan doen terwijl ze graag Latijnse
zegswijzen gebruikt. Zij verstond de kunst om haar eigen vondsten en prestaties te
minimaliseren en die van anderen uit te vergroten, en had een grenzenloze
belangstelling voor het werk van anderen in het vak. De onderliggende drijfveer van
Anna's handelwijze is zonder twijfel altijd de vriendschap geweest, vriendschap die
uit haar open blik straalde, vriendschap die voor haar heel veel heeft betekend, zoals
voor vele anderen, haar vrienden. Dit stemt tot grote dankbaarheid.
ELLY COCKX-INDESTEGE

Met medewerking van Marcus de Schepper
Bovenstaande tekst gaat in hoofdzaak terug op brieven van Anna (1971-2006) aan
de auteur, op persoonlijke herinneringen en op volgende publicaties:
P. Leighton-Langer, X steht für unbekannt. Deutsche und Österreicher in den
britischen Streitkräften im Zweiten Weltkrieg. Berlin 1999, p. 225-226.
‘Anna Harvey’, Association of Jewish Refugees. AJR Information (January
2000).
J.F. Heijbroek & F.W. Kuyper, ‘In gesprek met Anna Simoni’, in De
Boekenwereld 20 (juli 2004), p. 226-239. Anna gaat hier uitgebreid in op haar
loopbaan in de British Library, gekruid met allerlei pittige bijzonderheden,
terwijl Ton Croiset van Uchelen haar medewerking aan Quaerendo belicht (p.
236) en ook een klein supplement op de bibliografie is gegeven (p. 239).
Anna's Book: an informal collection, presented to Anna E.C. Harvey-Simoni
on the occasion of her ninetieth birthday, 30 August 2006. ‘Published by The
Friends of Anna’ 2006.

Na haar overlijden verschenen nog:
B. Traxler Brown, ‘In Memoriam Anna E.C. Harvey-Simoni 30 August 1916-8
January 2007’, Newsletter published by the Association for Low Countries
Studies in Great Britain and Ireland 7 (september 2007), p. 3-4.
M. Smolenaars, ‘Anna E.C. Harvey-Simoni (1916-2007), een herinnering aan
een bijzonder mens’, De Boekenwereld 24 (oktober 2007), p. 2-4 (Engelse tekst
op de Radermacher-website - zie verder).
E. Cockx-Indestege, ‘Anna E.C. Harvey-Simoni, 30 August 1916 - 8 January
2007’, Quaerendo 37 (2007), p. 1-9.
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Voornaamste geschriften
Een nagenoeg volledige bibliografie staat op de Radermacher-website van Marja
Smolenaars: http://www.johanradermacher.net/ANNA/Photographs.html. Die is
gebaseerd op eerdere bibliografieën door Dennis E. Rhodes: ‘Bibliography of the
published works of Anna Simoni to the end of 1990’, in: Across the narrow seas:
studies in the history and bibliography of Britain and the Low Countries presented
to Anna E.C. Simoni, ed. S. Roach (1991), en ‘Bibliography of Anna E.C. Simoni
from 1991 to 2006’, in Anna's Book: an informal collection presented to Anna E.C.
Harvey-Simoni on the occasion of her ninetieth birthday (2006). De belangrijkste
titels met betrekking tot de Nederlanden zijn:
Publish and be free: a catalogue of clandestine books printed in The Netherlands
1940-1945 in the British Library. The Hague-London 1975.
Catalogue of books from the Low Countries 1601-1621 in the British Library.
London 1990.
‘1598: an exchange of Dutch pamphlets and their repercussions in England’,
in: From revolt to riches: culture and history of the Low Countries 1500-1700,
ed. by Th. Hermans and R. Salverda. London 1993, p. 129-162 (Crossways, 2).
‘Soldiers' tales: observations on Italian military books published at Antwerp in
the early 17th century’, in: The Italian book: studies presented to Dennis E.
Rhodes on his 70th birthday, ed. by Denis V. Reidy. London 1993, p. 255-290.
‘A German-Dutch tapestry: some early seventeenth-century Dutch publications
with German connections: Henrick van Haestens, Leiden and Jan Jansz,
Arnhem’, in: The German book 1450-1750: studies presented to David Paisey
in his retirement, ed. by John L. Flood and William A. Kelly. London 1995, p.
161-183.
‘Dutch printing in London. I. A survey. II. The strange case of Double-Dutch
double vision: bilingual pamphlets of 1615’, in: Foreign-language printing in
London 1500-1900, ed. by Barry Taylor. Boston Spa-London 2002, p. 51-69.
‘Sans frontières: Italo-Dutch books 1565-1629’, La Bibliofilia 104 (2002), p.
57-82.
The Ostend Story: early tales of the great siege and the mediating role of Henrick
van Haestens. 't Goy-Houten 2003.
‘Johan Radermacher's German books’, in: ‘Vir ingenio mirandus’: studies
presented to John L. Flood, edited by William J. Jones, William A. Kelly and
Frank Shaw. Göppingen 2003, dl. II, p. 693-704 (Göppinger Arbeiten zur
Germanistik, 710/1-2).
‘The Antwerp editions of Flaminio della Croce, or Italian swords pressed into
Belgian books’, in: E codicibus impressisque: opstellen over het boek in de
Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Leuven 2004, dl. 2, p. 511-538.
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Bettina Henriëtte Spaanstra-Polak
Amsterdam 23 maart 1919 - 7 november 2009 Hardegarijp

Toen de directeur-secretaris van het Provinciaal Utrechts Genootschap in oktober
1994 Bettina Spaanstra-Polak ter gelegenheid van haar veertigjarig lidmaatschap
verzocht een curriculum vitae in te leveren, karakteriseerde zij onder het hoofd
‘Loopbaan’ haar wetenschappelijk leven kernachtig: ‘Weliswaar geen loopbaan,
maar wel gewerkt’. Zo gaf zij aan dat zij nooit een vaste functie in dienstverband
had vervuld. Dat was haar mogelijk omdat haar moeder, Henriette Antoinette Schwarz
(1893-1974), een van de vier erfgenamen was van de vermogende Levi (Leopold)
Schwarz (1864-1920), medeoprichter van Polak & Schwarz Essence-Fabrieken te
Zutphen, sinds 1896 in Zaandam gevestigd. Henriette Antoinette huwde in 1917 in
Amsterdam Leonard Polak (1880-1941), jurist en strafrechtsfilosoof. Uit dit huwelijk
werden in Amsterdam drie dochters geboren van wie Bettina Henriëtte de oudste
was. In 1928 werd Leonard Polak benoemd tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis
der wijsbegeerte, de logica en de metafysica aan de rijksuniversiteit te Groningen.
Hij liet toen in de Groningse wijk Helpman een huis bouwen waaraan hij de naam
Euthymia gaf: welgezindheid. Zijn dochter Bettina maakte van die benaming, zo
noteerde zij eens, haar levensmotto.
In 1938 legde zij aan het stedelijk gymnasium in Groningen het eind-
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examen af en ging in Utrecht kunstgeschiedenis en archeologie studeren. Het
kandidaatsexamen legde zij op 25 juni 1941 af ‘met lof’. Maar toen kwam er spoedig
een breuk in haar leven. Op 15 februari 1941 werd door de Duitse bezetter
afgekondigd dat met ingang van het nieuwe studiejaar geen nieuwe joodse studenten
mochten worden toegelaten terwijl het aantal joodse ouderejaars beperkt zou worden.
Joodse studenten die de studie dan wilden voortzetten, moesten daartoe vóór 1 april
bij het departement een verzoek indienen. Een dergelijk verzoek van Bettina Polak
is niet voorhanden en waarschijnlijk heeft zij dat niet ingediend omdat zij dat als
kansloos zag, gelet op het lot van haar vader, die op 15 februari 1941 door de Duitsers
was gearresteerd. Op 9 december van dat jaar kwam hij om in het concentratiekamp
Sachsenhausen ten gevolge van mishandeling.
Bettina Polak besloot in maart 1942 vrijwillig te gaan werken als
leerling-verpleegster in de vooruitstrevende psychiatrische inrichting ‘Het
Apeldoornsche Bosch’,1. in 1909 opgericht voor joodse invalide geesteszieken waar
toen circa 1100 patiënten werden verpleegd. Vooral in 1942 zijn daar veel joden
gaan werken omdat zij er zich vanwege hun verplegend werk veiliger achtten voor
razzia's en arrestatie dan elders.2. Maar op 21 januari 1943 werden de patiënten en
hun joodse verplegers gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau waar zij allen zijn
vergast. Een van de artsen, dr. N. Speijer, had tijdig personeelsleden en lichtere
patiënten aangespoord te vertrekken. Bettina Polak heeft dat gedaan en verbleef tot
december 1942 in de villa ‘De Biezen’ in Barneveld waar toen circa 250 joodse
Nederlanders waren geïnterneerd. Dezen zouden niet gedeporteerd worden omdat
zij op een uitzonderingslijst waren geplaatst vanwege hun maatschappelijk belang.
De familie Polak had dit privilege verkregen omdat Polak en Schwarz surrogaten
produceerde die voor de bevolking maar ook voor de bezetter onmisbaar waren. In
‘De Biezen’ spande Bettina Polak zich in om ‘er het beste van te maken’ door er
zelfgemaakte humoristische teksten voor te dragen. Dat is zij trouwens haar leven
lang blijven doen bij bijzondere gelegenheden. De Haagse classicus dr. G. Italie, ook
in ‘De Biezen’ geïnterneerd, heeft in zijn oorlogsdagboek genoteerd dat Bettina Polak
tijdens een feestavond op 18 juni 1943 voor een stampvolle zaal haar Biezen-ABC
voordroeg, waarmee ze veel succes had. Een op haar teksten steunende revue,
uitgevoerd op 23 augustus 1943, was, zo noteerde hij, ‘een geweldig succes’. Maar
op 29 september 1943 zijn alle in Barneveld verblijvende joden gedeporteerd, eerst
naar Wes-
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terbork, vervolgens naar het kamp Theresienstadt, het nazistische modelkamp en zij
hebben daar - behalve degenen die een natuurlijke dood stierven - dankzij het milde
regime de oorlog overleefd. Wie in Barneveld verbleven, zaten dus in de Duitse val.
Dat moet Bettina al gauw hebben gezien. Zij is tijdig vandaar gevlucht, dook onder,
kreeg voor de veiligheid een andere identiteit en werd de rooms-katholieke Jo Gielen,
geboren in Bandung. Aan de bemiddeling van Hester Jeanne Verrijn Stuart-Pino
dankte zij haar schuilplaats in het gezin van prof. Jacob Clay (1882-1955),
natuurkundige en wijsgeer van internationale faam, en zijn echtgenote, de
natuurkundige Tettje Clasina Clay-Jolles. Voor Clay kan de dochter van wijlen zijn
collega geen geheel onbekende zijn geweest. Clay had immers op verzoek een tweede
recensie geschreven van het in 1921 verschenen wijsgerige proefschrift van Leo
Polak.3.
Na de oorlog zette Bettina Polak haar studie voort aan de Universiteit van Amsterdam
en legde daar op 26 maart 1947 het doctoraal examen af, evenals haar kandidaats,
cum laude. Vervolgens was zij enige jaren assistente aan het Kunsthistorisch Instituut
te Utrecht en publiceerde in 1951 haar eerste bijdrage in het fameuze Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes over een tekening van Leonardo da Vinci. Inmiddels
was haar Utrechtse leermeester Willem Vogelsang (1875-1954) met emeritaat gegaan.
Omdat zijn opvolger J.G. van Gelder (1903-19080) haar promotor werd en over het
door haar gekozen onderwerp niets heeft gepubliceerd, is het waarschijnlijk dat
Vogelsang degene was die haar aandacht heeft gewekt voor de stroming in de
schilderkunst die bekend staat als het Symbolisme dat zocht naar uitbeelding van
gedachten, dromen en visioenen. Want Vogelsang had immers in 1904, naar aanleiding
van een tentoonstelling van Toorops werk in de kunstzaal Buffa te Amsterdam, een
bijdrage geschreven over deze ‘maker van veel vreemde teekeningen met symbolieke
beteekenis, haast onoplosbaar’. Uit dit artikel blijkt dat hij Toorop zeer waardeerde
en goed heeft gekend.
In 1953, zes jaar na haar afstuderen, verdedigde zijn oud-studente haar 233 pagina's
tellende dissertatie over Het Symbolisme in de Nederlandse Schilderkunst 1890-1900.
Pas toen kreeg het Nederlandse Symbolisme voor het eerst de volle aandacht. Volgens
haar kwam die stroming het sterkst naar voren in de periode 1890-1894 door
opvallende gedeformeerde gestalten die tegen het einde van de eeuwwending wijken
voor figuren met een forse contourlijn. Uit haar boek blijkt niet alleen dat
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zij een grondig kunsthistorisch onderzoek had gedaan maar ook dat zij dat deel van
de Franse literatuur goed kende waarin men het fundament vindt van de ideeën die
ten grondslag liggen aan het Symbolisme in de schilderkunst.4. In haar literatuurlijst
verwijst zij naar de bovengenoemde, ook in het Frans vertaalde studie van Vogelsang.
Zij behandelde allereerst de meest gebruikelijke themata van het symbolisme als de
sfinx, de reine maagd, de strijd tussen geest en vlees. Als een rode draad loopt door
haar boek het thema van de femme fatale als tegenpool van de onschuldige jonge
vrouw, de femme fragile. Het volledige verslag van haar onderzoek zou, zo verklaarde
zij, voor een dissertatie te omvangrijk en te kostbaar zijn geworden. De uitgebreide
versie van haar onderzoek, de handelseditie, besloeg 415 pagina's en verscheen al in
1955 onder de titel Het fin de siècle in de Nederlands schilderkunst. De symbolistische
beweging 1890-1900 als deel IV in Nijhoffs serie ‘Utrechtse bijdragen tot de
kunstgeschiedenis’. Daarin had zij de aanvankelijk twee bladzijden tellende ‘Proeve
van de catalogue raisonnée J.TH. TOOROP’ uitgebreid tot 74 pagina's: ‘Appendix.
Catalogue raisonné der symbolistische werken van J.Th. Toorop, J. Thorn Prikker,
A.J. Der Kinderen, R.N. Roland Holst’. Met 119 afbeeldingen illustreerde zij deze
tweede editie.
Het monografische deel wordt geopend met Jan Toorop, die zij in de ondertitel in
de editie uit 1955 karakteriseert als ‘magiër van de lijn’; dan volgt J. Thorn Prikker
(1869-1932), ‘de componist van lijn en vlak’, na hem A.J. Der Kinderen (1859-1925),
‘middelaar tussen individu en gemeenschap’ en R.N. Roland Holst (1868-1938),
‘wegbereider tot de monumentale kunst’. Zij voegde daar een achttal kunstenaars
aan toe ‘die mede het bonte mozaïek van de eind-19E eeuwse kunst in Nederland
hebben verlevendigd en die kortere of langere tijd, meer of minder intensief, in de
symbolistische stroom hebben meegevaren’. De laatste van hen stierf in 1953.
Bettina Polaks dissertatie gaf haar direct en voorgoed een plaats te midden van de
belangrijke Nederlandse kunsthistorici en: sindsdien bleef de interesse voor het
symbolisme in Nederland levend. De Leidse hoogleraar H. van de Waal (1910-1972)
gaf in hetzelfde jaar in De Gids een recensie van haar onderzoek, ‘getuigende van
grote moed’. Een uitvoerige bespreking van haar dissertatie door Jan Engelman
(1900-1972) verscheen op zaterdag 3 oktober 1953 in het dagblad De Tijd, amper
een week na de verdediging, getiteld ‘Symbolisme in de schilderkunst. Tegenstelling
tussen sensualiteit en askese’, wat hij aldus nader verklaart
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dat ‘de man wordt gekweld door de demonen der zinnelijke lusten die hij zoekt te
sublimeren in ascese en in mystiek’. In haar uiteenzetting miste hij, omdat zij niet
verder ging dan het jaar 1900, de geestelijke evolutie die leidt tot het sublimeren en
hij vroeg zich af ‘of men geen half werk doet wanneer men tracht het verschijnsel
te lokaliseren tussen 1890 en 1900’. Hierop heeft zij, vrij spoedig, alsook haar
echtgenoot, mr. J. Spaanstra (1930-1992), fiscaal jurist, na hun huwelijk in 1957,
schriftelijk gereageerd.
Niet lang na haar boek verschenen er twee werken die een voortzetting betekenen
van de bestudering van de kunst in de vroege twintigste eeuw. Dat betreft de
Amsterdamse dissertatie uit 1956 van Hans Jaffé: De Stijl, 1917-1931: the Dutch
contribution to modern art, in 1958 gevolgd door het lijvige proefschrift van de zo
sympathieke en bescheiden kunsthistorica Aleida Betsy Loosjes-Terpstra (1913-1995),
getiteld Moderne kunst in Nederland 1900-1914, ‘voor jaren het boek over deze tijd’,
voorspelde haar promotor Van Gelder. De handelseditie verscheen al in 1959 met
189 aanvullende en verhelderende illustraties.
Bettina Spaanstra zette na haar promotie haar studie voort en publiceerde in 1958
in het maandblad Forum haar opstel over ‘Jugendstil in de Nederlandse schilderkunst
en grafiek’, die men ook is gaan aanduiden met de naam ‘Art Nouveau’. De Jugendstil
dankt, zo betoogde zij, opkomst, mogelijkheden en uiterste begrenzing aan de
kunstnijverheid. Men wilde de middeleeuwse eenheid van bouw-, beeldhouw- en
schilderkunst herstellen. Kenmerkend voor Nederland is dat men levensbeschouwing,
zielenleven en erotiek trachtte symboliserend duidelijk te maken. Haar conclusie
was dat als gevolg van een Nederlandse streng ethische, theosofische en calvinistische
levensbeschouwing voor de vrije, soepele en weelderige curve die het kenmerk is
van de Art Nouveau geen plaats was, waardoor symmetrie en geometrie het axioma
zijn geworden van de Nederlandse versieringskunst en dat verklaarde zij doordat
Nederland geen traditie kent van barok of rococo. ‘Het ontbreken van de echte
Jugendstil is wel het meest typerende van de eind 19de-eeuwse kunst in Nederland’
was haar conclusie. Later heeft men deze ontwikkeling aldus gekenmerkt dat er in
Nederland een eigen ‘Nieuwe Kunst’ was ontstaan of gecreëerd.
In 1963 publiceerde Bettina Spaanstra een van engagement blijk gevende studie
over ‘Heinrich Campendonk en de monumentale kunst in Nederland’ in het Album
Discipulorum J.G. van Gelder. De bescheiden
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en begaafde Campendonk (1889-1957) werd van 1905 tot 1909 aan de
kunstnijverheidsschool te Krefeld opgeleid door Thorn Prikker. Campendonk,
aanvankelijk schilder, werd door Prikker geïntroduceerd bij leden en redactie van
de progressieve almanak Der Blaue Reiter die voor het eerst verscheen in 1912. Dit
contact is mede een verklaring voor zijn kubistisch werk. Hij werd in 1935 benoemd
tot hoogleraar in de monumentale en versierende schilderkunst aan de Rijksacademie
van Beeldende Kunsten te Amsterdam. ‘Niemand kon toen vermoeden van hoeveel
betekenis dit professoraat zou worden voor de generatie der “monumentalen” van
na de Tweede Wereldoorlog’, zo betoogde zij, immers Campendonk werd hun
inspirerende wegbereider. Zijn opvatting was dat kunstwerken aan gebouwen een
wezenlijk bestanddeel toevoegen. Er was toen volop werk, mede mogelijk gemaakt
door speciale rijkssubsidies voor aan nieuwbouw toe te voegen kunst.
Dat men eerder moeite had het begrip ‘monumentaal’ zuiver te definiëren, daagde
haar in hetzelfde jaar 1963 uit om dit te gaan doen in haar fundamentele bijdrage
‘De geschiedenis van de monumentale kunst’, in Teken aan de wand, uitgegeven
door Bruna te Utrecht op instigatie van de in 1952 opgerichte Vereniging van
Beoefenaars van Monumentale Kunsten. In Teken aan de wand liet zij 51 portretten
van contemporaine Nederlandse monumentalisten opnemen, steeds met één
karakteristiek voorbeeld van hun werk. Zij kende velen persoonlijk en dat geldt ook
voor haar relaties uit intellectuele kringen, wat haar meer dan eens verleidde tot
anekdotische, vrijmoedige en geestige uiteenzettingen als zij sprak in het openbaar
of een uiteenzetting gaf voor de Volksuniversiteit te Groningen waaraan zij in
navolging van haar vader vele jaren met liefde heeft gedoceerd. Ook als zij het woord
had gevraagd in vergaderingen van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (zij was meer dan vijftig jaar lid van de Maatschappij)
of van de leden van de Vereniging van Vrienden van het Groninger Museum als zij
die aanspoorde het bestuursvoorstel tot aankoop van een kunstwerk voor het museum
te steunen deed zij dat op geheel eigen wijze.
Het lag voor de hand dat haar in 1967 gevraagd werd voor de serie ‘Beeldende
kunst en bouwkunst in Nederland’ een bijdrage te leveren over het Symbolisme.
Deze stroming typeerde zij toen als een historisch verschijnsel en zij legde er de
nadruk op dat ‘de symbolistische periode een tussenphase blijkt te zijn geweest voor
de creativiteit van na de eeuwwisseling’ en voor de doorwerking in de industriële
vormgeving van
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de twintigste eeuw. Deze uiteenzetting voorzag in een internationaal gevoelde behoefte
aan een heldere, beknopte verhandeling over de complexiteit van het Symbolisme,
want Meulenhoff gaf die nog in hetzelfde jaar uit in Engelse, Duitse, Franse en
Spaanse vertalingen.
Het Rijksprentenkabinet/Rijksmuseum te Amsterdam vroeg haar ‘als specialiste
van het art nouveau-tijdperk’ in 1968 om een toelichting te schrijven in de catalogus
bij een tentoonstelling De grafiek van Jan Toorop 1858/1928, ‘om diens bedoelingen
met de soms duister lijkende onderwerpen van zijn vroege grafiek begrijpelijk te
maken’. Het ging om werk uit de periode 1892-1924.
In 1972 leverde zij een bijdrage aan de bundel Nederland rond 1900, getiteld ‘De
kunst rond 1900’. Bedoeld was een ‘prettig leesbaar’ overzicht te geven van kunst
en cultuur van het ‘fin-de-siècle’, de ‘belle époque’ of ‘the gay nineties’, de periode
van een groot verschil van stijlen. Het is jammer dat zij de twee sterk gecomprimeerde
bijdragen uit 1967 en 1972 niet uitvoeriger is gaan behandelen omdat zij die
onderwerpen tot in de finesses beheerste.
Intussen was in de jaren zestig de interesse voor het Symbolisme herleefd. In 1972
werd dan ook in het Centraal Museum te Utrecht een tentoonstelling gehouden,
getiteld Het nieuwe wereldbeeld: het begin van de abstracte kunst in Nederland ca.
1910-1925. Museum Boijmans van Beuningen hield in 1975-1976 een groots
opgezette tentoonstelling Het Symbolisme in Europa, die daarna te zien was in Brussel,
Baden-Baden en te Parijs in het Grand Palais. In 1978/1979 wijdde het Haags
Gemeentemuseum voor het eerst een tentoonstelling aan het Nederlandse Symbolisme,
begeleid door een, op initiatief van Carel Blotkamp en Evert van Uitert tot stand
gekomen, vernieuwende studie Kunstenaren der Idee. Symbolistische tendenzen in
Nederland, ca. 1880-1930, waarin dankbaar gebruik was gemaakt van haar dissertatie
en andere van haar afkomstige informatie.
Een haar tekenende anekdote, vastgelegd door Mary Kemperink, mag hier niet
onvermeld blijven. Bij gelegenheid van de genoemde tentoonstelling is er in Den
Haag ook een symposium over het symbolisme gehouden. In de discussie stelde de
Utrechtse neerlandicus A.L. Söteman (1920-2002), die daar een lezing had gehouden
nog eens P.C. Boutens' (1870-1943) symbolistische poëzie tegenover de
‘impressionistische’ stemmingslyriek' van Tachtigers als Kloos. En de
‘verslaggeefster’ verhaalt: ‘Toen stond er plotseling een bijzonder elegant geklede
mevrouw
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op uit het publiek die zei [Kloos citerend]: ‘De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze
deining / De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet’. Daar voegde zij
vervolgens aan toe: ‘Dat is toch ook symbolistische poëzie, dat kunt u toch niet
ontkennen?’ Mary Kemperink vroeg na afloop aan een collega: ‘Wie is die mevrouw?’
en kreeg te horen: ‘Dat is Bettina Polak’. ‘Bij haar’, zo schreef Mary Kemperink
later, ‘loopt de negentiende eeuw door in de twintigste [...] een visie waarvoor
literatuuren kunsthistorici de afgelopen jaren steeds meer gewonnen zijn geraakt.’5.
Dat zou men niet gauw beweren op basis van de oorspronkelijke betiteling van haar
proefschrift maar wel na lezing van haar talrijke latere geschriften en dat bleek wel
heel duidelijk zo te zijn in 2004, toen in het Drents Museum te Assen een
tentoonstelling werd gehouden onder de titel In het diepst van mijn gedachten...
Symbolisme in Nederland 1890-1935. De auteurs van de catalogus bij die gelegenheid
verschenen, karakteriseerden in weloverwogen uiteenzettingen het Symbolisme als
een ‘rijke kortdurende stroming, met lange naweeën en vele gezichten’. Al in de
tweede annotatie worden B. Polak, A. Loosjes-Terpstra, L. Gans, H.L.C. Jaffé en E.
Braches gekwalificeerd als schrijvers van de standaardwerken die hadden gediend
als basis voor het verrichte verdere onderzoek naar het werk van de ‘Kunstenaren
der Idee’.
Toen in 1971 de minister van Onderwijs en Wetenschappen besloot opdracht te
verlenen tot de uitgave van het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN),
het vervolg van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek waarvan het
laatste deel verschenen was in 1937, kreeg mw. Spaanstra voor deel 1 en deel 2,
verschenen in 1979 en 1985, de opdracht voor een aantal lemma's over zeer
uiteeenlopende kunstenaars: Pieter Cornelis Mondriaan (1872-1944), Jan Toorop,
Kees van Dongen (1877-1968), Maurits Cornelis Escher (1898-1972), Dirk Hendrik
Ket (1902-1940) en Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). In deel 3 (1989) volgde
nog Albert Pieter Hahn (1877-1918). Dit was haar laatste bijdrage aan het BWN,
evenals alle voorgaande geschreven in een compacte, heldere en zakelijke stijl.
Haar, voor zover mij bekend, laatste opstel stamt uit 1995: een bijdrage aan Ere-saluut.
Opstellen voor mr. G. Overdiep, een eerbetoon aan de aftredende erudiete president
van de arrondissementsrechtbank te Groningen, bekend als ‘de man die alles van
Groningen weet’. Zij beschreef
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een wandeling ‘in het Groningen van onze jeugdjaren’. In de titel ‘A sentimental
journey into the past’ uitte zij haar waardering voor de jazzmuziek. Immers, de titel
is ontleend aan een uit 1768 stammende boektitel, in 1944 hergebruikt door Bud
Green voor de ongekend populaire song ‘Gonna take a sentimental Journey’, het
niet-officiële welkomstlied voor de uit de oorlog terugkerende Amerikaanse veteranen,
en onmiddellijk een hit. Haar bijdrage is inderdaad een rondgang geworden door de
stad ‘to renew old memories’ via geestig commentaar. In de jazzy melodie klinken
opluchting en sentiment, zeker voor iemand als zij, die zo'n zware tol aan de oorlog
had betaald. Meer dan eens besteedde Bettina Spaanstra haar zomervakantie aan het
bezoeken van jazzfestivals in Zwitserland en verbleef dan in een mooi hotel, gelegen
aan een schilderachtig meer en bekend om zijn uitstekende restaurant, vandaar
dierbaren, vrienden en goede bekenden groetend met mooie kaarten.
Zij sloot in 2004 haar publicaties af met een fraaie heruitgave van de editie uit
1955 van haar proefschrift waarvan G.W.C. van Wezel de initiator was, voorzien
van vele illustraties in kleur.6. Als eerbewijs aan de door haar zo bewonderde Jan
Toorop liet zij het boek vatten in een omslag met een reproductie van diens Les
rôdeurs, de zwervers, de landlopers - afgebeeld als gretige belagers van de vrouwelijke
onschuld. Aan deze heruitgave gaf zij een ‘Ten geleide na vijftig jaar’ mee waarin
zij verklaart waarom zij nu weer had gekozen voor de oorspronkelijke titel Het
symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900: het ging in haar boek om
de vroege periode van de Nederlandse symbolisten die een nieuwe richting in de
kunst insloegen. De terugkeer naar de oude titel verklaarde zij mij aldus, dat zij in
haar boek in eerste instantie de vernieuwende, essentiële en kortdurende periode van
de Nederlandse bijdrage aan het symbolisme aan de orde had gesteld en dat zij afwilde
van de tristesse die de term ‘Fin de Siècle’ voor haar gevoel inhield, terwijl haar
boek ging over vernieuwing. De titelwijziging uit 1955 moet haar, zo valt te
concluderen, vele jaren gehinderd hebben en die kon zij nu eindelijk rectificeren.
Haar goede conditie heeft Bettina Henriëtte Spaanstra-Polak lang mogen behouden,
maar in haar laatste levensjaar werd verpleging noodzakelijk. Na enige maanden
overleed zij, vrede hebbend met het naderende einde, in een verzorgingshuis te
Hardegarijp.
Wie haar hebben gekend weten hoe zij zichzelf tekende door felle verontwaardiging
over pretenties, onkunde of onoprechtheid, dat zij vaak
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bereid is geweest tot genereuze financiële hulp aan goede doelen, dat zij bekwaam
was in het geven van advies en uiterst zorgvuldig bij het corrigeren van teksten, tot
schrik van auteurs, redacteuren en zetters. Blijken van sympathie, vriendschap en
attenties was zij gewoon royaal te beantwoorden bij voorkeur met een goed diner of
een uitnodiging voor gezamenlijk schouwburgbezoek.
Ondanks haar bedreigde jeugd, haar internering, vervolging, oorlogsleed, het
omkomen van haar vader en zuster in Duitse vernietigingskampen en het overlijden
van haar echtgenoot in 1992, na een langdurig ziekbed, stond zij optimistisch in het
leven dat, zo mag men achteraf zeggen, toch gelukkig, lang en vooral vruchtbaar is
geweest: ‘weliswaar geen loopbaan, maar wel gewerkt’.
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Felicien de Tollenaere
Ronse 8 juli 1912 - 12 december Warmond 2009

Félicien Julien Maurice Léon de Tollenaere werd geboren in Ronse, een klein stadje
in Oost-Vlaanderen, vlak bij de taalgrens. Zijn vader was mandenmaker en dreef
ook nog een klein kroegje aan huis. Zijn moeder was vroedvrouw en zo kundig en
bekend dat er in Ronse een straat naar haar genoemd is. Hij was een nakomertje, de
jongste van vijf kinderen: drie meisjes en twee jongens.
De eerste onderwijsjaren bracht hij door in zijn geboorteplaats, de overige tien op
een kostschool in Oudenaarde. De voertaal was er Frans; het Nederlands was strikt
verboden. Naar eigen zeggen is juist daardoor de belangstelling voor het Nederlands
gewekt; een belangstelling die hem in 1931 voerde naar de studie Germaanse filologie
aan de Gentse Universiteit, die het jaar daarvoor vernederlandst was. Bij de
hoogleraren E. Blancquaert en F. Baur zette hij zijn eerste schreden op het pad van
de dialectologie en vooral van de historische grammatica, een vak dat hij zijn hele
leven kundig heeft beoefend in zijn artikelen voor het Leidse Woordenboek, in zijn
etymologische studies en zijn colleges historische grammatica en Gotisch aan de
Haagse School voor Taal- en Letterkunde, waar hij om zijn kennis en geduld een
zeer geliefd docent was. Hij gaf graag onderwijs. Een hoogtepunt in dit opzicht was
het studiejaar 1965-1966
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waarin hij de Leidse buitengewoon hoogleraar oud-germanistiek Frans van Coetsem
verving, die in dat jaar als gasthoogleraar aan Cornell University (VS) was verbonden.
In 1940, op 28-jarige leeftijd, werd hij lid van de Maatschappij en in 1950 van de
Commissie voor Taal- en Letterkunde, waarvan hij de maandelijkse vergaderingen
tot 1982 intensief en betrokken volgde.
Hij trouwde in 1948 met Anna Blonk, die in 1950 haar dissertatie Vergilius en het
landschap voltooide. Ze kregen drie kinderen, van wie Christien tot hun
onuitsprekelijk verdriet op negenjarige leeftijd overleed.

Lexicografie
In 1937 werd De Tollenaere, na een paar onderwijsjaren (Engels aan Waalse leerlingen
in Bergen (Henegouwen)) door de Vlaamse minister van Onderwijs Hoste gevraagd
om aan het Leidse Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) te gaan werken. Dit
woordenboek, gesubsidieerd door Nederland en Vlaanderen en gestart door de
Nederlander Matthias de Vries, wiens portret in reliëf te zien is op zijn woonhuis
Rapenburg 68, had altijd een gebrek aan Vlaamse redacteuren gekend. Alleen W. de
Vreese (1888-1895) en A. Lodewijckx (1902-1904) gingen De Tollenaere voor. Hij
nam de uitdaging aan en samen met Kruyskamp, Heeroma, Huizinga en Mak vormde
hij de zogenaamde vierde generatie WNT-redacteuren.
Hier, in Leiden, begint De Tollenaere zijn taalkundige carrière. Hij promoveert in
1938 op het proefschrift De schildering van den mensch in de Oud-IJslandsche
familiesaga. Hij gaat in Leiden colleges lopen bij de wereldberoemde slavist en
etymoloog N. van Wijk. Zijn liefde voor de oudere taalkunde blijkt ook uit het feit
dat hij, in de oorlog, het door de Duitsers verboden privatissimum Oud-Iers gaat
volgen bij de Utrechtse keltoloog A.G. van Hamel.
De Tollenaeres lexicografische stijl van definiëren is geheel anders dan die van
zijn collega Kruyskamp. De laatste schilderde met een sierlijke, maar gedurfde en
toch secure zwaai, de betekenismogelijkheden van een woord, De Tollenaeres
definities waren strak en beknopt, zonder gewaagde zijpaden. Wie bijvoorbeeld zijn
artikel vadem vergelijkt met Kruyskamps vinger ziet het verschil in één oogopslag.
Wie de moeite neemt om het door De Tollenaere bewerkte voorzetsel van te
bestuderen komt onder de indruk van zoveel vernuftig onderscheidingsvermogen en
accuratesse. Alles pluist hij uit, tot in het kleinste detail. Als hij te weinig con-
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text heeft in een citaat uit een bron die niet op het scriptorium aanwezig is, dan schrijft
hij een brief naar welke bibliotheek dan ook voor meer tekst. Die nauwkeurigheid
kenmerkt hem. Mild als hij doorgaans is, kan hij dan ook buitengewoon meedogenloos
zijn voor hen die dat niet zijn. Zo schrijft hij over twee etymologen die ten onrechte
staal, ‘grondslag van een dijk’ hadden geïdentificeerd met staal, ‘steel, stengel’: ‘Tot
zulke vreemde opvattingen kan men komen als men verlamd wordt door het gezag
van een, overigens uitstekend, etymologisch woordenboek als dat van N. van Wijk.’
Onderzoek alles nog eens tweemaal, was zijn adagium.
In 1942 werd De Tollenaere, samen met Kruyskamp door de firma Nijhoff
aangezocht een grondige bewerking van Van Dale op de markt te brengen. De laatste
druk van dit woordenboek dateerde van 1924 en was in het begin van de jaren veertig
natuurlijk sterk verouderd. Het boek werd dan ook nauwelijks meer verkocht. De
Tollenaere en Kruyskamp hebben in die zevende druk, die in 1950 zou verschijnen,
zoveel aangevuld aan woorden, vaste verbindingen, zegswijzen, uitdrukkingen,
spreekwoorden en citaten, dat pas na dat jaar met recht gesproken mag worden van
de ‘Grote’ of ‘Dikke’ Van Dale. Het spreekt haast vanzelf dat de beide WNTredacteuren hiervoor vooral gebruik maakten van het materiaal dat in het WNT was
beschreven. In welke mate Van Dale schatplichtig is aan het WNT illustreert
Kruyskamp in de Inleiding op de tiende druk in 1976: ‘Van hoeveel gewicht de
gegevens van het W.N.T zijn moge hieruit blijken dat b.v. het gedeelte van Trekken
tot en met Tuin dat in deze nieuwe druk van Van Dale voor het eerst op basis van
dat woordenboek behandeld kon worden, daarbij is uitgedijd van 27 tot 40 kolommen,
dus ongeveer 50%.’
Overigens: de overheid was niet gecharmeerd van de medewerking van
WNT-redacteuren aan Van Dale. In een brief van het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Kultuurbescherming, Afdeeling Kultuurbescherming en Wetenschap
staat daarover te lezen: ‘Het ligt geheel niet in de bedoeling U en de andere heeren
beperking op te leggen bij het verrichten van wetenschappelijk werk of van
nevenwerkzaamheden, die het werk aan het Woordenboek niet schaden. De
Commissie heeft alleen te waken tegen al wat met de belangen van het Woordenboek
in strijd zou komen en juist dit is met het verleenen van wetenschappelijke
medewerking aan een nieuwe uitgave van Van Dale het geval. Deze uitgave is immers
een onderneming, die concurrentie beoogt tegenover de editio minor van het
Woordenboek. In opdracht van de Regeering heeft de redac-
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tie van het Woordenboek de uitgave van de editio minor ter hand genomen. De
bedoeling is in enkele jaren te komen tot een woordenboek voor dagelijksch gebruik,
opdat het Nederlandsche volk in het bezit zal komen van een in alle opzichten
betrouwbare en gedegen gids. Het is nu toch wel een redelijk verlangen, dat de leden
van de redactie van het Woordenboek zich van medewerking aan de nieuwe uitgave
van Van Dale onthouden.’ Ondanks deze wat beschaafd dreigende woorden zetten
beide collega's zich aan het werk. De editio minor, die beoogde een verkorte versie
te zijn van het WNT, werd gestaakt. Maar goed ook, anders was er pas in 1998, bij
de voltooiing van het WNT, een uitgave van dit ‘kleine WNT’ op de markt gebracht.
Na de zevende druk komt er een einde aan de samenwerking met Kruyskamp.
Waarschijnlijk speelt hier Kruyskamps streven om solitair te werken een grote rol.
De Tollenaere stapt over naar de bewerking van Van Dale, Nieuw handwoordenboek
der Nederlandse taal, samen met zijn vriend en collega dr. Jaap Persijn.

Nieuwe wegen in de lexicologie
De Tollenaere heeft al heel vroeg ingezien hoe belangrijk buitenlandse contacten
waren in een vakgebied dat nauwelijks over een theoretische basis beschikte: de
lexicografie en lexicologie. In 1941 krijgt hij een studiebeurs voor Skandinavië: hij
gaat stage lopen bij het Deense Woordenboek (ODS) en bij het Zweedse Woordenboek
(SAOB), later knoopt hij ook banden aan met de redacties van het Deutsches
Wörterbuch en van de Oxford English Dictionary. Eind jaren vijftig, begin jaren
zestig brengt hij langdurige perioden door bij het Centro per l'Automazione
dell'Analisi Letteraria in Gallarate, waar pater Busa met de computer woordindices
op de werken van Thomas van Aquino tot stand bracht, en in het Centre d'Etude du
Vocabulaire Français in Besançon, waar Bernard Quemada elektronisch de oudere
Franse woordenschat inventariseerde. De Tollenaere heeft er geëxperimenteerd met
het machinaal ficheren van het Nederlands-Franse Vocabulare van Noël van
Berlaimont. In zijn Nieuwe wegen in de lexicologie brengt hij verslag uit van deze
bezoeken: het is het begin van de automatisering in de taalkunde in Nederland. De
Tollenaers droom is een instituut voor Nederlandse lexicologie, waar op elektronische
wijze materiaal verzameld wordt op basis waarvan woordenboeken gemaakt kunnen
worden. Hij richt zijn Thesaurus op, experimenteert met gigantisch grote
tekstverwerkingsapparaten en ponskaarten (hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

166
noemde dit ‘het stenen computertijdperk’) en in 1967 wordt, mede dankzij de
bemoeienissen van De Tollenaere, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
opgericht met een afdeling automatisering (Thesaurus) en een afdeling lexicografie,
die tot taak had het Woordenboek der Nederlandsche Taal te voltooien. Op de
Thesaurus werd een enorm corpus ambtelijke en literaire teksten aangelegd, de bron
van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek.

Etymologie
Het hart van Félicien de Tollenaere lag bij de etymologie. Toen Jan de Vries, de
maker van het Nederlands etymologisch woordenboek, in 1964 stierf, werd De
Tollenaere gevraagd de nog onvoltooide druk te bewerken. Hij bracht talloze
aanvullingen en verbeteringen aan en bovendien verschenen er woordregisters in het
boek. Het kwam in 1977 op de markt.. Hij zou nog vijf drukken voor zijn rekening
nemen, de laatste dateert uit 2005. Als ik hem, na zijn pensionering, bezocht, in zijn
huis in Warmond, zat hij altijd boven in zijn studeerkamer te ‘etymologiseren’. Het
was zijn lust en zijn leven. Niet voor niets schrijft hij in het voorwoord bij de
twintigste druk: ‘Toen me... werd gevraagd, of ik de zorg voor een nieuwe druk van
het boekje... op me wilde nemen, heb ik neen gezegd, omdat ik die taak niet goed
verenigbaar achtte met mijn werk aan het WNT en met de voorbereidende
werkzaamheden i.v.m. automatisering in de lexicografie. Na het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd... heb ik gemeend een hernieuwd aanbod niet te moeten
afslaan. Daarmee verruilde ik de historische lexicografie voor de etymologie, die me
tijdens mijn veertigjarige arbeid aan het WNT altijd bijzonder heeft geboeid. Het werk
aan drie herzieningen... van het Etymologisch Woordenboek is me mettertijd dierbaar
geworden en heeft me wakker gehouden.’
Hij heeft het zeer betreurd dat zijn lievelingsvak het stiefkindje op de universiteiten
is geworden: ‘Hoe kan je neerlandicus zijn als je niets weet van de oorsprong van je
taal?’
HANS HEESTERMANS
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Voornaamste geschriften
Zie voor een uitvoerige bibliografie:
P.G.J. van Sterkenburg (red.), Lexicologie, een bundel opstellen voor F. de
Tollenaere. Groningen 1977.
F. de Tollenaere, Etymologica & Lexicografica (bezorgd door Hans
Heestermans). Leiden 1997.
Na 1997 verschenen nog onder andere:
‘Etymologica: twee woorden met een “onbekende” etymologie, Lawaai en
laweit’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde 121 (2005), p. 83-90.
Herman A.O. de Tollenaere en F. de Tollenaere, ‘Etymologica: Clauwaert,
Liebaert, Leliaert’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde 121 (2005),
p. 74-82.
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Willem Frans Victor Vanthoor
Simpelveld 29 april 1944 - Amsterdam 28 augustus 2011

Dansen in het licht, zo schijnt iemand de jeugdige econoom Wim Vanthoor in het
begin van zijn ruim dertigjarige loopbaan bij de Nederlandsche Bank te Amsterdam
te hebben voorgehouden, is noodzakelijk om hier carrière te maken. Carrière maken
was wel het laatste wat hem interesseerde. De inhoud van zijn werk als
beleidsmedewerker en daarmee een bijdrage leveren aan de monetaire
beleidsvoorbereiding op de Bank, dat waren de zaken waar zijn belangstelling naar
uitging. Dat daarvoor naar zijn oordeel meerdere wegen open stonden laat zijn
werkzaam leven ondubbelzinnig zien. Hij overleed in de vroege morgen van de
laatste zondag van augustus 2011 geheel onverwacht. Dat was toen de eurocrisis in
volle hevigheid woedde. Het zag er naar uit dat in deze augustusmaand zijn
voorspellende woorden uit 1999 en dezer dagen aangehaald in het dagblad Trouw,
tot een dramatische werkelijkheid waren geworden. Vanthoor liet in het desbetreffende
artikeltje noteren dat: ‘Zonder politieke eenwording zal er weinig draagvlak zijn om
lidstaten in nood van de ondergang te redden’. Hij sprak toen over de euro als een
munt zonder land, daarmee aangevend dat voor de eurozone een centraal gezag
ontbrak.
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Willem Frans Victor Vanthoor werd geboren in Simpelveld, een dorp in
Zuid-Limburg, als middelste kind in een gezin met drie kinderen. Zijn vader, die in
Utrecht medicijnen had gestudeerd, werkte er als arts bij de Staatsmijnen. Zijn beide
ouders waren geboren en getogen Limburgers die daar ook hun hele leven bleven
wonen evenals zijn twee zussen. Zoon Wim groeide op in Simpelveld en voor de
Bourgondische levensstijl die hem later zo kenmerkte, werden daar ongetwijfeld de
kiemen gelegd. In zijn geboortedorp bezocht hij de lagere school. Hij bezocht in
Heerlen het Sint Bernardinus College waar hij in 1963 het diploma HBS-A behaalde.
In 1964 begon hij aan de toenmalige Katholieke Economische Hogeschool van
Tilburg - thans Universiteit van Tilburg - economie te studeren waar hij in 1970 het
doctoraal examen aflegde.
Eind 1970 trad hij als hoofdbeambte in dienst van de Nederlandsche Bank te
Amsterdam. Hij maakte kennis met het leven in de grote stad. De overgang van het
gemoedelijke zuiden naar de bruisende Randstad moet groot zijn geweest maar hij
burgerde gemakkelijk in. Een prachtige illustratie van deze succesvolle inburgering
is de overgeleverde anekdote dat hij in zijn jonge jaren in Amsterdam Koninginnedag
vierde gestoken in een oranje fluwelen pak. Deze uitdossing staat in scherp contrast
met zijn dagelijks leven bij de keurige Nederlandsche Bank. Zijn werk vond hij zowel
economisch spannend als intellectueel uitdagend. In de destijds wat bedaagde maar
tegelijkertijd inspirerende werkomgeving van de Bank voelde hij zich thuis. Deze
werkkring deed ten volle beroep op zijn analytische aanleg die hij er kon combineren
met een beleidsgerichte belangstelling en dorst naar economische kennis. Bij de Bank
zou hij niet meer weggaan; hij bleef tot zijn pensionering in 2004, al werd hij enige
keren door headhunters benaderd voor een positie bij een commerciële bank.
Wim Vanthoor doorliep een gevarieerde loopbaan die hem langzaamaan ook
zwaardere verantwoordelijkheden gaf. Behalve van zijn werk genoot hij van de
talrijke sociale contacten die dat meebracht. Ambitieus was hij vooral als het ging
om de kwaliteit van zijn werk dat grotendeels bestond uit beleidsondersteunende
arbeid, deels neerkomend op het vervaardigen van nota' s voor zijn leidinggevenden
en de Bankdirectie met samenvattende informatie over de economische toestand en
het monetaire beleid in de voornaamste landen in Europa en de Verenigde Staten.
Ook moest hij toezicht houden op de statistische informatieverwerving voor de landen
die hij in zijn portefeuille kreeg.
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Op de afdeling internationale zaken waar hij zijn loopbaan begon ontwikkelde hij
zich tot een Duitsland-deskundige bij uitnemendheid. Dat kwam niet alleen door het
feit dat hij de taal van dat land perfect beheerste maar bovenal omdat dat land en zijn
geschiedenis hem bijzonder boeiden en Duitsland op weg was uit te groeien tot het
economisch en politiek belangrijkste land van Europa. Bovendien was dit land als
de voornaamste handelspartner voor Nederland economisch van heel groot belang.
Dat bood hem ongezocht de kans om ‘te dansen in het licht’ zoals hem in het begin
van zijn loopbaan enigszins ironisch was voorgehouden. Naast zijn werk op de
landendesk van de Bank vertegenwoordigde hij haar zo nu en dan ook op
bijeenkomsten van de Europese Commissie te Brussel, bij de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs en op de periodieke
economenbijeenkomsten op de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel. Aldus
deed hij zich kennen als een pragmatisch ingestelde economische beleidsmedewerker
met grote taalvaardigheid en analytisch vermogen.
Als een blijk van waardering voor zijn talenten werd hij in deze tijd ook belast
met de voorbereiding van de uitgave van een keuze uit de monetaire geschriften en
gepubliceerde wetenschappelijke bijdragen op het terrein van de internationale
economische betrekkingen van de vroegere Bankdirecteur S. Posthuma. De
desbetreffende bundel verscheen in 1981 en werd Posthuma aangeboden door de
Bankdirectie ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.1. Voor Vanthoor was dit
een uitdagende opdracht die hem dwong zich te verdiepen in de oudere monetaire
en economische literatuur en die op wetenschappelijk belang te beoordelen. Een
aangename bijkomstigheid was dat Vanthoor en de wat flamboyante en speelse
Posthuma naar aard en intellectuele belangstelling goed bij elkaar aansloten, ondanks
het grote leeftijdsverschil van bijna een halve eeuw. Dat is voor Vanthoor heel
stimulerend geweest. In zijn woord vooraf tot de bundel zegt Posthuma uitdrukkelijk
Vanthoor dankbaar te zijn voor de nauwgezetheid waarmee deze zich van zijn taak
heeft gekweten alsook voor zijn kritische kanttekeningen en opmerkingen bij het
maken van de uiteindelijke keuze. Voor Vanthoor was belangrijk dat hij aldus wat
afstand kon nemen van de dagelijkse beleidsroutine en opnieuw oog kreeg voor het
ruimere analytische kader van het economische en monetaire beleid in verleden en
heden. Dat inzicht zou hem later in zijn loopbaan bij de Bank zeer van pas komen.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd Vanthoor voor langere

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

171
tijd gedetacheerd bij de centrale bank van Suriname in Paramaribo. Zijn voornaamste
taak was het wegwerken van de achterstand in de wettelijk vereiste jaarlijkse
verslaglegging die tengevolge van het vertrek van bekwame stafleden was ontstaan.
Ook moest hij de enigszins in het slop geraakte monetaire analyse nieuw leven
inblazen. Hij vervulde deze opdracht met groot plezier en gunstig resultaat, dat laatste
tot grote tevredenheid van de Surinaamse centrale bank. In 1981 werd hij echter door
de Bank teruggeroepen naar Nederland wegens de onzekere politieke situatie in
Suriname, die ook voor hem niet zonder persoonlijk gevaar was. Dat speet hem zeer
en hij kon smakelijk vertellen over zijn belevenissen in Suriname en zijn centrale
bank. Met de naar Nederland uitgeweken president van de Surinaamse centrale bank
dr. J. Sedney - in 1969-1973 was hij premier van Suriname geweest - en enkele
andere functionarissen van de Surinaamse centrale bank hield hij nog vele jaren
persoonlijk conact.
Terug op de Bank wachtte Vanthoor een nieuwe taak. Hij nam afscheid van zijn
oude afdeling en werd adjunct-chef van de Studiedienst. In die functie werd hij in
het bijzonder verantwoordelijk voor de economische taken van de agenten van de
Bank. Agenten waren de regionale kantoorhouders belast met de uitgifte en inname
van bankbiljetten. Naast deze chartale taak vervulden zij de rol van contactpersoon
tussen het hoofdkantoor in Amsterdam en de regionale vestigingen en moesten zij
rapporteren over het economisch wel en wee van hun ambtsgebied. Bovendien werden
zij geacht het beleid van de Bank uit te leggen. Van dat beleid had een deel van de
agenten weinig notie. Wims taak was hierin verbetering te brengen en dat pakte hij
voortvarend aan. In nauwe samenwerking met de verantwoordelijke onderdirecteur
zag hij kans dit project, waarvan verschillende agenten aanvankelijk de betekenis
niet wilden inzien, tot een zekere bloei te brengen. De agenten kregen van Vanthoor
economische bijscholing en leerden schriftelijk te rapporteren aan de hoofdbank,
ook over hun contacten met het bedrijfsleven in hun ressort. Door zijn sociale
vaardigheid en kennis van zaken ontwikkelde hij zich tot een centrale figuur in dit
project en tot de vertrouwensman van de agenten. Ook daarvan genoot hij ten volle,
zeker wanneer het de agentschappen in het zuiden betrof. Maar het was vooral dankzij
zijn bijzondere karaktereigenschappen dat deze schier onmogelijke taak met succes
kon worden volbracht.
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In zijn Tilburgse studietijd had Vanthoor kennisgemaakt met het monetaire
gedachtegoed van dr. M.W. Holtrop, de eerste naoorlogse president van de Bank.
Hij vond de gelegenheid deze belangstelling te benutten voor een proefschrift over
Holtrops betekenis als monetaire loods en over de theoretische denkbeelden die
daaraan ten grondslag lagen. Hij verdedigde zijn grotendeels in eigen tijd geschreven
dissertatie, die zowel een monetaire studie als een wetenschappelijk biografie is, in
1991 aan de Universiteit van Amsterdam. De econoom uit Tilburg werd aldus ook
in academische zin Amsterdammer.
Met dit proefschrift kreeg Vanthoor de smaak van wetenschappelijk onderzoek
en het publiceren daarover voorgoed te pakken. Op de Bank werd hij belast met de
leiding van de nieuw gevormde sectie historisch onderzoek en
comparatief-economische analyse binnen de Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek
en Econometrie. Hij werd een van de adjunctchefs van deze afdeling. Zijn eerste
taak was de verschillende aan de Bank verbonden historici tot samenwerking te
brengen en hun doelmatigheid met oog op de taakvervulling van de Bank te
versterken. Mede hierdoor kon Vanthoor een al jarenlang gaande, omvangrijk
wetenschapshistorisch project, de uitgave van de correspondentie van N.G. Pierson
(1839-1909), in de laatste decennia van de negentiende eeuw Bankpresident, eerste
minister en internationaal gezaghebbend econoom, naar een goed einde begeleiden.2.
Voor de geschiedenis van het economisch denken in Nederland was de voltooiing
van dit project een ware mijlpaal en een belangrijke aanvulling op Piersons verzameld
werk, reeds uitgegeven in de jaren 1910 en 1911.
Vanthoor genoot van het monetaire historische werk dat hem ruime mogelijkheden
bood zijn vleugels uit te slaan en te participeren in een internationaal netwerk van
bankhistorici en economen. Daarbij kon hij bovendien zijn brede economische
beleidsachtergrond doeltreffend inzetten voor de begeleiding van vele jongere
medewerkers, onderzoekers en stagiaires. Verschillende publicaties waaronder zeker
twee proefschriften resulteerden uit deze begeleidende arbeid. Hierbij was Vanthoor
met zijn genereuze belangstelling en raad altijd op de achtergrond aanwezig. Hij was
daarin vooral een kritische toeschouwer die soms maar ongeforceerd kon dansen in
het licht. Zo maakte hij als externe deskundige deel uit van twee Leidse
promotiecommissies bij proefschriften die in zijn historische sectie tot stand kwamen.3.
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Vanthoors eigen onderzoek bewoog zich op een drietal aandachtsgebieden. In de
eerste plaats was dat het proces van de Europese economische en monetaire
eenwording. Verschillende belangrijke publicaties van zijn hand over dit onderwerp
zagen het licht. Voorbeelden zijn de monografie over de Europese monetaire
eenwording sinds 1848 en zijn boek met de chronologie van de economische
samenwerking in Europa in de periode 1946-2002. Voor deze laatste studie kon hij
zich baseren op een calendarium dat hij sinds zijn werk op de afdeling internationale
zaken, toen hij ook de monetaire en begrotingsontwikkeling in de EEG in zijn takenpak
ket had, bij wijze van logboek voor zichzelf had bijgehouden. Dit calendarium
verscheen als monografie in het jaar dat een gemeenschappelijk monetair beleid
binnen Europa daadwerkelijk gestalte kreeg. Ook publiceerde hij verschillende
artikelen over dit onderwerp. Kernpunt in zijn uiterst scherpzinnige om niet te zeggen
profetische analyses is telkens de zienswijze dat het ontbreken van een politieke unie
binnen Europa een voortdurende bron van monetaire instabiliteit zal zijn en dat een
gemeenschappelijk monetair beleid uiteindelijk politiek bepaald is. Dat ondanks alle
streven naar een onafhankelijke Europese centrale bank naar het voorbeeld van de
Duitse Bundesbank.
Een tweede aandachtsgebied van Vanthoor was de bancaire geschiedenis en de
rol van het geld en goud daarbij. Een vrucht van deze werkzaamheid was zijn op
verzoek van de Koninklijke Vereniging van Staathuishoudkunde geschreven kleine
monografie over de geschiedenis van de Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast
Geld. Dit was een pressiegroep uit de jaren 1934-1943 die het opgeven van de gouden
standaard bepleitte. Ook zijn werk over de naoorlogse geldsanering, het muntstelsel
uit de beginjaren van ons Koninkrijk tot 1830 of de moeizame afwikkeling van de
goudkwesties in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog met zijn tekort aan deviezen
vormen voorbeelden uit dit aandachtsgebied. Maar zijn belangrijkste publicatie was
toch de samenvattende geschiedenis van De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1998.
In dat laatste jaar werd de Bank onderdeel van het Europese stelsel van centrale
banken en ging ons land participeren in een gemeenschappelijke monetaire politiek
van de Europese Monetaire Unie. De ondertitel van de Nederlandstalige uitgave (er
verscheen ook een Engelstalige versie) die luidt ‘Van Amsterdamse kredietinstelling
naar Europese stelselbank’, is een rake typering van deze Bankhistorie. Vanthoor
wist de reeks omvangrijke delen die door achtereenvolgens A.M. de Jong, Joh. de
Vries en M.M.G.
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Fase over de geschiedenis van de Bank tot 1973 waren geschreven in één deel samen
te vatten. Bovendien voegde hij er nog een laatste hoofdstuk over de periode
1973-1998 aan toe. Het was een tour de force om bijna twee eeuwen geschiedenis
van de Bank in haar economische en politieke context in hoofdlijnen te vatten. Het
is Vanthoor voortreffelijk gelukt om, dankzij zijn heldere vorm van argumenteren,
een zeer lezenswaardig boek te maken. Hij publiceerde in de loop der jaren nog een
aantal kleinere geschriften over verwante onderwerpen.
Vanthoors derde aandachtsgebied betrof onderwerpen uit de algemene economische
en financiële geschiedenis alsmede de ontwikkeling van monetaire politiek en
financiële hervormingen. In dat verband schreef hij een interessante historische
bijdrage over de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam toen die
zeventig jaar bestond. In zekere zin is deze ook een soort eerbetoon aan Holtrop die
in 1928 de eerste promovendus van de faculteit was en overigens tot het eerste groepje
van drie afgestudeerden van de toen jonge faculteit behoord had, zoals Vanthoors
publicatie liet zien. Ook Vanthoors artikel over financiële hervormingen in China
uit 1993, dat hij schreef in samenwerking met een stagiair uit dat land, is een
voorbeeld van zijn interesse evenals zijn publicatie uit 1978 over monetaire normen,
geschreven toen hij nog beleidsmedewerker op de afdeling internationale zaken was.
Over China concludeerden de auteurs destijds dat de financiële instellingen daar
danig op de proef gesteld zouden worden naarmate het land zijn grenzen verder zou
openstellen. Maar, zo besluiten de schrijvers, ‘... de visible hand van de overheid
lijkt langzaam maar zeker door de invisible hand van de markt opzij te worden
gedrukt.’ Veel genoegen beleefde Vanthoor ook aan de vergelijkende analyse die
hij maakte op basis van een lange en intensieve studiereis, samen met zijn
onderdirecteur, langs alle twaalf federale banken van de Verenigde Staten - van
Boston tot San Francisco en van Minneapolis tot Dallas. De reis werd afgesloten met
een bezoek aan de Federal Reserve Board in Washington, D.C. Deze bezoeken, met
een door de Nederlandsche Bank zorgvuldig gestructureerd vragenprogramma, waren
niet alleen uniek maar bovenal nuttig en informatief voor de Bank. Hij bewaarde er
plezierige herinneringen aan waarover hij zijn collega's kleurrijk kon verhalen.
Opmerkenswaard, omdat het Vanthoors ruime economische belangstelling illustreert,
is verder het in samenwerking met de econometrist C. Winder gepubliceerde opstel
over de samenhang van de vraag naar geld en vermogen in de Europese Unie. Een
van de conclusies van dit artikel
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was, dat de sterke groei van het financiële vermogen binnen de Europese Unie een
verklaring biedt voor de destijds opvallende groei van de geldhoeveelheid in de
eurozone zonder dat die gepaard ging met een hoger inflatietempo. Dat was een voor
het monetaire beleid in Nederland en in de Europese Monetaire Unie verrassende
slotsom.
Namens de Nederlandsche Bank maakte Vanthoor deel uit van de ‘academic council’
van de European Association for Banking History die haar zetel had in Frankfurt.
Deze club belegde jaarlijks een wetenschappelijke bijeenkomst waarbij een
commerciële of centrale bank als gastvrouw optrad en het programma regelde. Voor
Nederland organiseerde hij in 1992 dit congres te Amsterdam. Hij concipieerde ook
de openingstoespraak door de toenmalige Bankpresident W.F. Duisenberg ‘From
Latin monetary Union to European monetary Union.’4.
Heel trots was hij ook toen hij in 2006 werd verkozen tot lid van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde waarvan hij geen jaarvergadering en lunch wilde missen.
Hij genoot van deze bijeenkomsten met deelnemers uit een voor hem geheel andere
wereld.
Wim Vanthoor was een man met een uitgesproken karakter en duidelijke meningen.
Hij was loyaal aan zijn werkgever de Nederlandsche Bank maar kritisch over
monetaire aangelegenheden als hier bij sommigen van zijn collega's een in zijn ogen
te dogmatisch gezichtspunt overheerste. Met zijn somtijds uitgesproken opvattingen
was hij dominant en tegelijkertijd trouw in de kring van vrienden en collega's,
ongeacht hun plaats in de hiërarchie. Bovenal echter was hij een gezelschapsmens
met Bourgondische trekken en een causeur die in hart en nieren econoom bleef.
Zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen was hij hulpvaardig en ruimhartig in
zijn commentaar op werk van anderen. Actief participeerde hij in nationale en
internationale wetenschappelijke bijeenkomsten waar hij graag zijn zware basstem
liet horen. Ook in die wereld genoot hij aanzien als een sympathieke deskundige en
welkome deelnemer aan discussies.
Wim droeg zijn moeder een warm hart toe en belde haar dagelijks. Hij was heel
zorgzaam voor haar en bezocht haar elke maand in Limburg tot zij in 2009 op zeer
hoge leeftijd stierf. In Amsterdam genoot hij met volle teugen van het mooie moderne
appartement aan de Prinsengracht waar hij sinds begin jaren negentig woonde. Met
zijn levensgezel gedurende

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

176
37 jaren, Sigi Meyer die woonde en werkte in Duitsland, maakte hij verre reizen. En
hij was een graag geziene illustere gast op allerlei bijeenkomsten en partijen in
Amsterdam, Zuid-Limburg en vele andere oorden die hem lief waren.
Wim overleed volkomen onverwacht zonder een ziekbed. De rouwbrief verbeeldde
op de voorkant een gezicht op een in droeve mist gehulde Amstel met Magere Brug
zoals die vanuit het venster van zijn woning te zien was. De gezongen uitvaartmis
voor hem werd gehouden op zaterdagmiddag 3 september 2011 in de neo-gothische
jezuïetenkerk van de H. Franciscus Xaverius aan het Singel in Amsterdam, ook
bekend als De Krijtberg, precies tegenover de aula van de Universiteit van Amsterdam
waar hij twintig jaar eerder zijn doctoraat verwierf. De kerk, waar hij een vaste
kerkganger was, zat bomvol. Velen afkomstig uit zijn zeer verscheidene sociale
netwerken namen daar afscheid van hem. Zijn as werd bijgezet in het graf van zijn
ouders in Simpelveld.
MARTIN FASE
NICOLETTE MOUT

Met dank aan H.M.M. Peeters, H.H. van Wijk en J.R. van Zwet

Voornaamste geschriften
(met P.W.N.M. Dehing) In de ban van de gulden en het waardevaste geld. Een
terugblik op de Nederlandsche Vereeniging voor Waardevast Geld 1934-1943.
Amsterdam 1990.
Een oog op Holtrop. Grondlegger van de Nederlandse monetaire analyse
(proefschrift). Amsterdam 1991.
De Europese monetaire eenwording in historisch perspectief. Amsterdam 1994.
European Monetary Union since 1848: a Political and Historical Analysis.
Cheltenham/ Northampton 1996.
‘The age of (Western) European Integration: a history of trial and error’, De
Economist 144 (1996), p. 136-167.
(met C. van Renselaar) ‘Le développement économique et financier au
Royaume-Uni des Pays-Bas 1814-1830’, in: Museum voor geld en geschiedenis
van de Nationale Bank van België, Le règne de Guillaume Ier, monnaies et
billets de 1815 à 1830 (1997), p. 10-28.
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‘The Netherlands postwar monetary reform, 1945-1952’, Financial History
Review 5 (1999), p. 65-85.
(met M.M.G. Fase) ‘Het Federal Reserve Stelsel belicht: proeve van een
vergelijkende analyse’, Financiële & Monetaire Studies 18 (1999-2000) nr. 4,
p. 1-92.
A Chronological History of the European Union 1946-2001.
Cheltenham/Northampton 2002.
De Nederlandsche Bank 1814-1998: van Amsterdamse kredietinstelling naar
Europese stelselbank. Amsterdam 2004.
The King's eldest daughter: a history of the Nederlandsche Bank 1814-1998.
Amsterdam 2005.

Eindnoten:
1. Analyses en beschouwingen in retrospect: een selectie uit de gepubliceerde werken van prof.
S. Posthuma. Leiden/Antwerpen 1982.
2. J.G.S.J. van Maarseveen (red.), Briefwisseling van N.G. Pierson 1839-1909, 4 dln. Amsterdam
1993.
3. Deze proefschriften zijn: J.R. van Zwet, President in Indië en Nederland. Mr. N.P. van den
Berg als centraal bankier. Leiden 2004 en C. van Renselaar, Partij in de marge. Oorlog, goud
en de Nederlandsche Bank. Leiden 2005.
4. Opgenomen in: M.M.G. Fase, G.D. Feldman en M. Pohl (red.), How to write the history of a
bank. Aldershot 1995, p. 1-10.
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Herman Verhaar
Den Haag 3 september 1944 - Rijswijk 28 mei 2010

Hij was een trouwe vriend op wie je altijd kon rekenen. Toen Herman in 1969 in
Praag langsging bij Hans en Olga Krijt, belden er twee keurige heren van de
Veiligheidsdienst aan en namen Hans mee. Het ging hun om een interview van een
Nederlandse journalist met een dissidente schrijver, door Hans bijgewoond. Na een
lang verhoor zetten ze hem 's nachts op straat en moest hij lopend naar huis. Daar
zat toen nog altijd Herman, die Olga in haar ongerustheid niet alleen had gelaten.
Na zijn overlijden hoorde men weer het grapje over Herman Verhaar als Nederlands
grootste niet-schrijvende criticus. Het komt van Maarten 't Hart, die vond dat hij te
weinig schreef. Het is waar dat het Herman moeite kostte om een werkstuk af te
ronden en uit handen te geven; volgens velen leed hij aan perfectionisme. Het is ook
waar dat hij zichzelf onder druk zette door onverantwoorde toezeggingen die hij niet
nakwam, soms in de vorm van een onderschrift als: ‘wordt vervolgd’. Maar nu zijn
werk is afgesloten, blijkt hij uiteindelijk toch veel voor elkaar te hebben gekregen.
Het mag - alweer - waar zijn dat hij minder heeft gepubliceerd dan 't Hart, maar veel
meer dan menig ander.
Het gezegde van de grootste niet-schrijvende criticus drukt ook bewondering uit.
Behalve op een sterke formulering kan men bij Herman
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Verhaar rekenen op een heldere gedachtegang en argumentatie. Zijn stukken zijn
goed gecomponeerd, met een prikkelende terugwijzing als karakteristieke afsluiting;
ze zijn puntig en geestig, soms fel, maar dan zonder stemverheffing. De formulering
lijkt als vanzelf te gaan; op mooischrijverij is hij niet te betrappen. Zijn gevoel voor
ritme geeft een zekere lichtvoetigheid - hij was een goed danser.
Zwaarwichtigheid en vertoon van geleerdheid zijn hem vreemd. Hij is een ernstig
schrijver met een grote kennis van zaken, en vooral met een grote liefde voor de
literatuur. Die liefde had ook een keerzijde en dat was Hermans strengheid jegens
wie in de literaire wereld maar wat aanrommelt. Met een vergoelijking als ‘het was
maar voor de krant’ hoefde je bij hem niet aan te komen. Makkelijk in elkaar
geknutselde boekjes, oppervlakkige en ongedocumenteerde stukjes, ten onrechte aan
de man gebracht als ‘essays’, dat alles ergerde hem, zeker als onder de onkritische
bundelaars schrijvers waren die hij bewonderde.
Herman Verhaar groeide op in Den Haag. Eerst aan de rand van het stadscentrum,
later in Scheveningen. Het gezin telde drie kinderen, een meisje en twee jongens.
Zijn ouders waren katholiek. Herman bracht het tot misdienaar, verloor het geloof,
maar hield er een grondige kennis van het katholicisme aan over. De rancune van de
afvallige was hem vreemd; eerder betrachtte hij een zekere mildheid tegenover
katholieken en hun eigenaardigheden. Zijn vader was grossier in tijdschriften zodat
Herman al vroeg te maken kreeg met de wereld van kiosken en kleine boekwinkels.
Toen hij het veel later tijdens een verblijf in de bergen niet zo naar de zin had, voelde
hij zich: ‘per slot een Haagse jongen, van stad, duinen, strand en zee, verknocht aan
de geur van de Scheveningse visafslag’.
Op het Haags Montessori-lyceum zal hij zijn liefde voor de literatuur hebben
ontwikkeld. In elk geval maakte hij er in de Duitse les kennis met Kafka, die voor
hem op de eerste plaats stond. Hoewel hij zijn eindexamen deed met vertraging,
koesterde hij sympathie voor de school; hij deed er vrienden voor het leven op. Uit
1964 stamt het oudste artikel dat ik van hem ken. Het staat in een gestencild blaadje
Vismail, behandelt Hochhuths Stellvertreter en combineert dus het katholicisme met
twee andere onderwerpen die altijd zijn belangstelling hebben gehouden:
antisemitisme en literatuur.
In 1965 begon hij zijn universitaire studie Nederlands. Hij koos bewust voor
Leiden, omdat daar toen net H.A. Gomperts benoemd was.
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Hij ging op kamers wonen, verhuisde bij herhaling, en keerde ook meer dan eens
voor langere tijd terug naar zijn ouderlijk huis. Herman ging niet in een
gezelligheidsvereniging maar was wel actief in het wereldje van de studenten
Nederlands. Daar bekleedde hij twee voorzitterschappen. Hij werd ook lid van
‘Literis’, het illustere dispuut voor studenten van alle studierichtingen uit de Faculteit
der Letteren.
In 1967-'68 was hij redacteur van het mb, het blad van de sectie Nederlands. Er
staat een verslag in van een lezing van hem over Kafka, gehouden op 24 mei 1967.
In 1970-'71 gaven de Leidse neerlandici korte tijd een tweede blad uit: de
Instituutsbladen. Daarvan was Herman Verhaar de gangmaker en de belangrijkste
medewerker. Zijn uitvoerige kritische rapportage over een Filologencongres in
Groningen verbindt hij met het verslag van een uitstapje naar het Delfzijl van zijn
favoriete literaire commissaris Maigret.
In deze jaren werkte Herman een tijdje bij de VARA. Zelf omschreef hij zijn functie
als ‘correspondent’. Hij beantwoordde stapels (meest boze) brieven, waarbij het erom
ging, met één antwoordbrief zoveel mogelijk klagers tevreden te stellen. Toen de
VARA een aflevering van de populaire serie ‘Ironside’ schrapte omdat men op de
vaste ‘Ironside’-tijd een voetbalwedstrijd kon uitzenden, kregen honderden
teleurgestelde liefhebbers dankzij Herman van de VARA een keurige uitleg over het
belang van die wedstrijd.
Herman Verhaar heeft in Leiden geen examen gedaan, hoewel hijzelf, Gomperts
en anderen veel moeite hebben gedaan om hem daartoe te krijgen. Wel liep hij
colleges, deed enkele tentamens en haalde hoge cijfers. Hij werd assistent van
Gomperts en werkte mee aan de uitgave van de brieven van E. du Perron, nadat hij
eerder het personenregister van de Briefwisseling Ter Braak-Du Perron had gemaakt.
Zijn Leidse tijd sloot hij af toen hij trouwde met Judith Dresden, in december 1974.
Zij is fluitiste en was onder meer verbonden aan de Leidse muziekschool. Herman
keerde net niet terug naar Den Haag - ze verhuisden naar Rijswijk en kregen twee
zonen. Van zijn rol als ‘man en vader’ koesterde hij een brede opvatting. Op school
dook hij tussen de leesmoeders op als dito vader. In de ontwikkeling van zijn kinderen
had hij opvallend veel plezier, ook al kozen zij een andere richting dan hun ouders.
Zonder zijn stad te idealiseren neigde Herman tot de verdediging van Den Haag.
Uitgesproken bewonderaar en groot kenner was hij van Couperus, maar ook de
Haagse literatuurgeschiedenis in den brede kende hij

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

181
goed. Hij schreef er bij herhaling over en diende Den Haag als bestuurslid van de
Jan Campert-stichting. Herman was gids op zijn eigen precies uitgedokterde
wandelroutes. Het literaire toerisme had zijn aandacht, net als andere bijzaken zoals
schrijverspostzegels, -graven en -monumenten. Hij had oog voor de daarmee
verbonden maatschappelijke waardering voor de literatuur, die hij overigens in
Nederland vrijwel altijd miste.
In 1971-'72 schreef hij recensies voor NRC Handelsblad, in 1974-'76 voor De
Nieuwe Linie. Vrienden die waren gaan twijfelen aan zijn vermogen om een groot
werk af te ronden, verraste hij met zijn boek over Kafka: Franz Kafka of schrijven
uit onmacht (1975). Met Em. Kummer en de uitgever Martin Ros begon hij in 1976
de serie ‘Synthese, stromingen en aspecten’, aanvankelijk een reeks met analyses
van afzonderlijke literaire werken, later meer gevarieerd. Een van de eerste boekjes
was Over ‘De avonden’ van Gerard Kornelis van het Reve van Kummer en Verhaar.
Herman bleef bij ‘Synthese’ tot diep in de jaren tachtig. Van 1976 tot '78 en van
1981 tot '87 was hij redacteur van Tirade, het literaire tijdschrift van G.A. van
Oorschot, eerst met Jaap Goedegebuure als mederedacteur, later met H.F. Cohen en
Gemma Nefkens. In de tussenjaren 1979-'81 schreef hij boekbesprekingen voor Vrij
Nederland, maar vooral voor de Mare, het weekblad van de Leidse universiteit.
Samen met Goedegebuure reed hij hier een koppelkoers met wekelijkse aflossing.
Hij hield literaire lezingen en trad op als jurylid, onder meer bij de P.C. Hooftprijs.
In 1991 trof hem de ramp die zijn verdere leven tekende: bij hem werd slokdarmen strottenhoofdkanker vastgesteld. Door de noodzakelijke operatie verloor hij
grotendeels zijn spraakvermogen. Na een half jaar vond hij: ‘Het leven zonder stem
is ingewikkelder, maar niet onleefbaar’. Ook zonder literaire wandelingen, lezingen,
besturen en jury's bleef hij ondanks zijn handicap en tussentijdse behandelingen
inderdaad vitaal, maar dit verslechterde toen in 2007 opnieuw ingrijpende
behandelingen nodig waren. De laatste jaren zijn zwaar geweest (‘mijn leven is
afzien’).
Hij schreef sinds 1994 voor het Kafka-katern, het blad van de Nederlandse
Kafka-kring, onder meer zijn column: ‘Kübelreiter’, kolenkitruiter, naar het
gelijknamige verhaal. Die naam kwam van de redactie, zonder toelichting, maar
Herman hoopte dat men er iemand mee op het oog had ‘met een gedegen ondergrond
die toch lichtvoetig kan worden’. Het bemoedigde hem dat hij vanaf 1996 weer kon
meewerken aan de boekenbijlage van Vrij Nederland, onder meer aan de wekelijkse
rubriek ‘Uit de tijdschriften’. Na een paar jaar nam hij die ru-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

182
briek vrijwel geheel voor zijn rekening (1998-2001).
Aan de universiteit waren Herman Verhaar en Hans Gomperts goede vrienden
geworden. Toen Gomperts zijn verspreide essays en kritieken verzamelde en, verhuisd
naar Zuid-Frankrijk, aan een grote studie begon van het antisemitisme zoals hij het
aantrof bij zoveel grote schrijvers, ging Herman hem helpen. Hij zocht van alles op,
typte alles uit, leverde commentaar, corrigeerde en las dus ook wat Gomperts
behandelde. Het materiaal waarover Herman beschikte toen Gomperts stierf, omvat
veel meer dan wat in 2000 en 2003 is gepubliceerd.
Wie terugkijkt op Hermans werk ziet dat hij bescheiden taken en activiteiten op de
achtergrond makkelijker volhield dan werk waarmee je aanzien krijgt. Voor een
sympathiek maar onaanzienlijk universiteitskrantje schreef hij een hele serie kritieken
van niveau, maar voor de NRC haalde hij die frequentie niet. Voor Tirade deed de
redacteur Verhaar veel voortreffelijk werk, maar moest de auteur Verhaar het soms
laten afweten. Met zijn boek over Kafka heeft hij dit schema doorbroken, daar treedt
hij voluit voor het voetlicht. Hij kreeg er veel waardering voor en vestigde zijn
reputatie als Nederlandse Kafka-kenner van de eerste rang. Na zijn dood heeft men
dan ook meteen een keuze uitgegeven uit zijn andere Kafka-stukken.
Wie terugkijkt kan ook vaststellen dat er een lijn zit in wat Herman schreef. In
zijn ‘Aantekeningen over literatuurkritiek’ weidt hij uit over het ideale literaire
tijdschrift. Zo'n blad is belangrijk als kweekvijver voor aankomende schrijvers. Het
beste tijdschrift is daarom niet het tijdschrift met de beste stukken van de beste
schrijvers maar eerder het blad waar de lezer schrijvers tegenkomt die nog geen
eerste klas zijn, schrijvers van een vooralsnog onvolkomen oeuvre, schrijvers in
ontwikkeling, of zoals hij het zelf uitdrukt: ‘werk in wording van schrijvers in
wording’. Natuurlijk zijn bijdragen van beroemdheden nodig voor het voortbestaan
van een tijdschrift, maar in wezen zijn die grote sterren in het ideale tijdschrift bijzaak.
Dit idee van de kweekvijver was niet nieuw, maar bij Herman vormde het een
persoonlijke overtuiging. De dichter Rogi Wieg noemde hem zelfs ‘geobsedeerd’
door de gedachte aan ‘ergens rondzwevende, nog onbekende literaire genialiteit’ die
hij van de vergetelheid zou kunnen redden in zijn tijdschrift.
Verschillende gedachten uit de ‘Aantekeningen’ keren terug in zijn kritische
tijdschriftbesprekingen in vn. Tijdschriften met ‘werk in wording’
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moedigt hij letterlijk aan. Tijdschriften en critici mogen nooit zoetsappig zijn. Ze
moeten zichzelf ernstig nemen, opvattingen formuleren en daarvoor staan: ‘Op de
vuist, Passionate!’
De criticus kan lang objectief blijven, maar als het eropaan komt kan hij het ‘niet
laten afweten’, wat bij Herman wilde zeggen dat de criticus moet laten weten wat
de literatuur voor hem betekent, welke betekenis een besproken boek voor hem heeft
en waarom hij er waarde aan hecht (of niet). In Franz Kafka of schrijven uit onmacht
doet hij dat zelf het uitvoerigst, maar ook in de rest van wat hij schreef. Zijn inzicht
in literatuur als bijzonder communicatiemiddel werkte hij het meest uit in zijn
‘Aantekeningen’, maar later keert ze terug, in tussenwerpsels en terzijdes in
besprekingen van boeken en bladen.
Met de literatuurwetenschap had Herman het in zeker opzicht moeilijk. De vaktaal
trok hem niet aan. De waardering, een van zijn eisen aan de criticus, kan de
wetenschap niet geven. Toch had Herman wel oog voor wetenschappelijke prestaties
en kon hij humbug en geleerdheid uit elkaar houden. Omdat de literatuurwetenschap
een zo waardegebonden onderwerp als de literatuur waardevrij moet behandelen,
kon hij haar zien als een tegenstrijdig maar toch ook spannend vak.
Herman Verhaar vond zelf dat hij de belofte van zijn studententijd niet had ingelost.
Hij had meer van zijn gedachten op papier willen brengen dan hij gedaan heeft. Toch
heeft Herman aan zijn verhouding tot de literatuur uitdrukking gegeven en daarmee
aan zijn voornaamste, aan de criticus te stellen eis voldaan. De literatuur was niet
‘alles’ voor hem. Ook buiten zijn studeerkamer leidde hij een rijk leven. Hij hield
van de literatuur, de goede literatuur was hem trouw, op Kafka en enkele andere
schrijvers kon hij altijd rekenen. Op zijn beurt stond Herman klaar om voor die
literatuur op te komen en haar te verdedigen. Dit staat in zijn werk te lezen.
EEP FRANCKEN

Voornaamste geschriften
Franz Kafka of schrijven uit onmacht. Amsterdam 1975.
Met E. Kummer, Over ‘De avonden’ van Gerard Kornelis van het Reve.
Amsterdam
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1976. Tweede druk Amsterdam 1978, derde herziene druk Soesterberg 2006.
‘Aantekeningen over literatuurkritiek (I)’, Tirade 20 (1976), p. 276-287.
Vervolgd 20 (1976), p. 484-495; 21 (1977), p. 16-22;25 (1981), p.171-175 en
194-207. De ‘Aantekeningen’ uit 1976 zijn herdrukt in: Hugo Bousset e.a. (red.):
Kritisch akkoord 1977. Een keuze uit in 1976 verschenen essays in Noord- en
Zuidnederlandse tijdschriften. Brussel/Den Haag 1977, p. 7-34.
Herman Verhaar en Richard van den Dool (red.): Den Haag in tekst & beeld.
Vianen 1984.
Den Haag literair in kaart gebracht. Den Haag 1991.
S. Dresden: Het vreemde vermaak dat lezen heet. Een keuze uit de essays, red.
Maarten Asscher en Herman Verhaar. Amsterdam 1997. Tweede druk
Amsterdam 1997.
H.A. Gomperts: Een kern van waarheid, red. Eep Francken en Herman Verhaar,
Amsterdam 2000.
H.A. Gomperts: Intenties 1-2-3, red. Eep Francken en Herman Verhaar,
Amsterdam 2003.
Eep Francken en Herman Verhaar: ‘H.A. Gomperts’, in: Literaire ontmoetingen.
De legendarische tv-documentaires van H.A. Gomperts en Hans Keller.
Amsterdam 2009, p. 19-26.
Herman Verhaar, Vijftien Kolenkitjes en meer. Over Franz Kafka, red. Jeannette
Klusman en Niels Bokhove. z.p. 2011. Met bibliografie ‘Herman Verhaar over
Franz Kafka’.

Aanvulling op de bibliografie ‘Herman Verhaar over Franz Kafka’:
Herman Verhaar: ‘Dure drukken’, Kafka-katern 5 (1997), p. 68-69.
Herman Verhaar: ‘Gregors vijftal’, Kafka-katern 9 (2001), p. 79-80.

Bronnen
Martin Ros: ‘Een lummel over wie de hele wereld struikelt’, Hervormd
Nederland 12 december 1992. Schriftelijk vraaggesprek over Kafka.
Hans Krijt: Enkele reis Zaandam-Praag. Baarn 2001, p. 274-275.
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Ari Hendrik Wesseling
Schiedam 16 februari 1948 - Amsterdam 2 juli 2010

Ari Wesseling overleed op 2 juli 2010 in zijn woonplaats Amsterdam aan een
hartstilstand, slechts tweeënzestig jaar oud. Hij werd op die avond door zijn echtgenote
bij haar thuiskomst levensloos gezeten in zijn stoel aangetroffen. Zijn overlijden
kwam volkomen onverwachts. Er was geen enkele aanwijzing geweest dat zijn
gezondheid te wensen overliet. In tegendeel, het zomerreces was in alle ontspanning
en veelbelovend ingezet. Toen de familie zijn vakgroep van zijn overlijden had
verwittigd, verspreidde het trieste bericht zich via internet in hoog tempo onder zijn
Amsterdamse collega's en voormalige collega's en de leden van het Nederlandse
Neolatinistenverband. Het bericht bracht grote verslagenheid teweeg, maar riep ook
welsprekende blijken van waardering op voor de persoon en het werk van deze
minzame collega, toegewijde docent en voorbeeldige onderzoeker. De Dominicuskerk
kon de stroom van familieleden, vrienden, collega's en andere bezoekers van de
begrafenisdienst maar net aan.
Ari Wesseling werd op 16 februari 1948 geboren te Schiedam als vierde kind van
Rindert Wesseling en Gerda Wesseling-Smouter. Na hem zouden nog vier kinderen
geboren worden. Ari groeide aldus op in een groot
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gezin, zij het niet zo groot als de gezinnen van zijn grootouders, met respectievelijk
twaalf en veertien kinderen. Ari's vader was onderwijzer, maar zijn intellectuele
ambities reikten verder. Door zelfstudie haalde hij de aktes MO-A en MO-B Frans en
verwierf hij in 1953 een aanstelling als leraar Frans in Emmen, waar Ari zijn lager
onderwijs genoot op de Groen van Prinstererschool. Toen zijn vader een aanstelling
in Den Haag kreeg, verhuisde het gezin daarheen. Hier stimuleerden de ouders hun
kinderen om de mogelijkheden voor verdere intellectuele vorming, die zijzelf zo
node hadden gemist, goed te benutten. En met succes. Zo koos Ari in 1960, in het
spoor van zijn oudere broers en zus, voor het vwo aan het Christelijk Lyceum
Populierstraat. In 1966 bekroonde hij zijn opleiding met het diploma gymnasium A
en schreef hij zich in voor de studie Klassieke Talen in Leiden. Hiervan had hij zich
een beeld kunnen vormen gedurende de twee jaar dat zijn zus Berber hem daarin
voorging.
Na zijn kandidaatsexamen (1970) koos Wesseling voor een ongewone combinatie
van hoofd- en bijvakken. Latijn werd zijn hoofdvak. Het standaard eerste bijvak
daarbij was toen de tweede klassieke taal, Grieks. Ari koos echter de bijvakken
Neolatijn en Italiaanse Letteren. Misschien was deze belangstelling gewekt door een
college over Francesco Petrarca van de inspirerende hoogleraar Latijn, J.H. Waszink.
Voor zijn bijvak Italiaans volgde hij in 1972 een cursus Italiaanse cultuurgeschiedenis
in Perugia.
Nadat Wesseling in 1973 cum laude was afgestudeerd, verwierf hij een beurs voor
een tweejarig verblijf in Italië. De befaamde hoogleraar Giuseppe Billanovich van
de Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan, een vriend van Waszink,
suggereerde hem als promotieonderwerp de uitgave van het Antidotum Primum van
Lorenzo Valla (1405/07-1457) tegen Poggio Bracciolini (1380-1459). Billanovich
gaf hem daartoe ook inzage in een tesi di laurea van E. Tenti, over Valla's invectief
(Premessa bij de dissertatie, p. V). Voor een tweejarige postdoctorale opleiding, een
Corso di Perfezionamento, koos Wesseling de prestigieuze Scuola Normale Superiore
in Pisa. Onderwijl deed hij ook onderzoek in Florence en Rome.
Na zijn terugkeer uit Italië verwierf hij een nwo stipendiaat, waarvoor hij een
werkplek vond bij de vakgroep Latijn te Leiden (1975-1977). In het cursusjaar daarna
(1977-1978) was hij wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Neolatijn
aan de Universiteit van Amsterdam en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

187
nam hij deel aan een informele projectgroep, geïnitieerd door J.P. Guépin, in die
periode lector te Leiden. Het thema was - dat zal weinigen verbazen - de poëzie van
Janus Secundus. De deelnemers namen elk een genre voor hun rekening en bespraken
dat in lange avondsessies. Wesseling koos voor een tekst die de band van Secundus
met de Italiaanse Neolatijnse dichters illustreerde.
In ditzelfde cursusjaar voltooide Wesseling zijn in het Italiaans geschreven
proefschrift en op 15 juni 1978 promoveerde hij in Leiden bij de hoogleraar Italiaans,
Irene Hijmans-Tromp. In het proefschrift tekende hij daarbij aan (p. II): ‘De
voorbereiding van dit proefschrift heeft grotendeels plaats gevonden onder leiding
van Prof. Dr. J.H. Waszink’. Zoals bekend was in een Leids proefschrift een
dankbetuiging voor de promotor en andere begeleiders verboden. Vandaar de nogal
neutrale formulering van deze mededeling.
Wesselings editie van Valla's invectief is een voorbeeldige tekstkritische uitgave
van een Neolatijns werk. Een uitvoerige en rijkelijk geannoteerde inleiding (p. 1-53)
introduceert Valla als een heetgebakerde polemist en wordt afgesloten met een
boeiende beschrijving van de clash tussen de titanen Valla en Poggio (p. 25-39).
Daarna volgt een diepgaande analyse van de twaalf handschriften en acht vroege
drukken die voor het onderzoek gebruikt werden. Omdat een van de handschriften
van Valla's eigen hand was en ook diens toegevoegde correcties en aanvullingen
bevatte, bevond Wesseling zich, zoals hij zelf opmerkte, als tekstbezorger in een
comfortabele positie. Hij achtte zich daarmee echter allerminst ontslagen van een
nauwgezet onderzoek van de overige handschriften en de vroege drukken, waarin
latere wijzigingen van de auteur zouden kunnen schuilgaan (p. 75). Aldus geeft dit
wetenschappelijk debuut blijk van een uiterste nauwgezetheid en een hang naar
volledigheid. Deze onontbeerlijke eigenschappen voor een filoloog zullen Wesselings
publicaties blijven kenmerken.
Het belang van dit proefschrift ontging de vakgenoten niet. Onder de recensenten
vinden we grote namen. Charles Trinkaus concludeerde in Renaissance Quarterly
(RQ 33, 1980, p. 70): ‘This is a welcome addition to the flood of editions called forth
by renewed scholarly interest in this figure’, i.e. Valla. En Jozef IJsewijn schreef:
‘Arius Wesseling primam atque accuratam operis editionem criticam absolvit, notis
itidem instructam. Pauca tantum menda inveni, quae facile tolles... Caeterum opus
est omnibus laudibus dignum’ (Latomus 39, 1980, p. 275: ‘Ari Wesseling pro-
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duceerde de eerste en uiterst verzorgde kritische editie van dit werk, rijk voorzien
van noten; ik vond slechts weinig fouten’). IJsewijn signaleerde vijf drukfouten in
de Latijnse tekst en sloot af met het compliment: ‘het werk verdient alle lof’. Wie
IJsewijns besprekingen van verscheidene delen van de Opera omnia van Erasmus
in Humanistica Lovaniensia (HL) kent, weet hoe complimenteus deze beoordeling
is.
Na zijn promotie moest Wesseling op zoek naar een nieuwe functie en een nieuw
onderzoek. In zijn proefschrift had hij een uitgave van Valla's Antidotum secundum
aangekondigd (p. 53, n. 148: ‘Ne sto preparando un' edizione critica’) en Trinkaus
sprak in zijn recensie reeds van een ‘forthcoming edition’ (p. 68). Toen er in 1984
in Parma een internationaal congres met het thema ‘Lorenzo Valla e l'umanesimo
Italiano’ werd georganiseerd, kon Wesseling natuurlijk niet ontbreken. Volgens de
in 1986 gepubliceerde congresacta (p. x) schoof hij op 18 oktober aan bij een door
Alessandro Perosa voorgezeten ronde tafel sessie. Het onderwerp van de sessie was
‘de actuele situatie van de edities van Valla's werken’.Wesselings bijdrage behandelde
enkele problemen die zich zouden kunnen voordoen bij de editie van het tweede
Antidotum: ‘Per l'edizione del secondo “Antidotum” contro Poggio Bracciolini’.
Over zijn voornemen om zelf die editie te verzorgen wordt in de congresacta met
geen woord meer gerept.
Inmiddels had Wesseling namelijk zijn koers gewijzigd en zijn onderzoeksveld
binnen het Italiaanse humanisme uitgebreid. Reeds in 1979 richtte hij zijn aandacht
op Angelo Poliziano (1454-1494). Ook nu koos hij voor een tekstuitgave. En hoewel
de tekst slechts negentien bladzijden besloeg, was het project voldoende veelbelovend
voor de toekenning van een zwo-beurs voor drie jaar (1979-1982). Het project werd
uitgevoerd bij de vakgroep Latijn van de Nijmeegse universiteit, waar Wesseling
van 1980 tot 1982 ook optrad als docent Neolatijn. Hierna werd hij leraar Klassieke
talen bij de Rijksscholengemeenschap te Purmerend. Onderwijl zette hij het
Poliziano-onderzoek voort en in december 1985 kon de kopij voor een nieuwe
teksteditie naar de uitgeverij.
Poliziano's Lamia was een openingscollege voor zijn cursus over Aristoteles'
Analytica priora aan de universiteit van Florence. Hiermee begaf Poliziano zich op
het terrein van de filosofen. Hij had dat al eerder gedaan, maar was toen hevig
bekritiseerd. Zijn benadering van de filosofische teksten was immers puur filologisch.
Daarom had hij vrede met de titel ‘grammaticus’ en wilde hij geen filosoof zijn (p.
16-17). Hij baseerde
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zich niet op middeleeuwse Latijnse vertalingen, maar op het oorspronkelijke Grieks,
iets waartoe toenmalige filosofen zelden in staat waren. Poliziano's tekst is een satire
die de filosofen voorstelt als lamiae, vampiers en bemoeials, die hem verwijten dat
hij zich filosoof noemt, hoewel hij nooit filosofie heeft gestudeerd (p. 16).
Wesseling heeft ook hier een primeur. Hij presenteert zijn editie terecht als ‘the
first critical edition’ (Preface). Zijn tekst is gebaseerd op zes oude drukken
(1492-1516) en een handschrift dat vermoedelijk gekopieerd was van nog weer een
andere oude druk. De commentaar maakt de publicatie tot een gewichtig boek. De
verklaring dat ‘In essence the commentary consists of a list of source passages’ (p.
21) lijkt een understatement, want de ‘lijst’ is ruim viermaal zo lang als Poliziano's
tekst. Van de lezer wordt een behoorlijke kennis van het Grieks verwacht, omdat
Poliziano rijkelijk put uit de Griekse literatuur. Wesseling aarzelt niet om passages
van ruim een halve bladzijde Grieks uit Iamblichus' Protrepticon te citeren. Eén keer
gaat het zelfs om drie bladzijden (p. 90-93), die Poliziano in Latijnse vertaling had
opgenomen in zijn rede. Dit gaf Wesseling de gelegenheid Poliziano's vertaling te
vergelijken met die van Marsilio Ficino en op interessante verschillen te wijzen.
Voor Poliziano was wellicht ook Ficino een lamia (p. XVI-XVII).
Wesselings commentaar getuigt van een diepgaande kennis van de antieke bronnen
waaruit Poliziano putte, maar ook van de culturele context, waarbinnen Poliziano
zijn rede uitsprak. Diens opmerking dat lamia's hun ogen terzijde kunnen leggen,
zoals bejaarden hun bril op- en afzetten, ontlokte Wesseling een fraaie noot over de
toenmalige productie van lenzen in Florence en Milaan (p. 24-25). Ook traceerde hij
toespelingen op de Portugese ontdekkingsreizen en wees hij erop dat Poliziano zijn
rede publiceerde kort nadat Columbus naar ‘Indië’ was vertrokken. Deze coïncidentie
kreeg extra reliëf door het gegeven dat Poliziano onder zijn leerlingen ook Portugezen
telde (p. 74-76). En zo zijn er nog meer mini-essays aan te wijzen.
Wesselings editie verscheen in 1986 bij Brill. IJsewijn gaf ook dit boek een cum
laude: ‘Opus omni laude dignum, quod honori est editori et typographo’, het werk
verdient alle lof en strekt de auteur en de drukker tot eer' (HL 1987, p. 331). Wesseling
voelde zich nog meer vereerd met een recensie van Paul Oskar Kristeller, ook al
schreef deze zijn naam hardnekkig foutief met een k1.. Met Kristellers conclusie
mocht hij zich terecht gevleid voelen: ‘Wesselink is a well-trained and competent
younger
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scholar who also published an edition and some studies of Lorenzo Valla. We hope
that he will continue his research and publish further editions and studies of humanist
scholars. There is ample room for such work, and it can be properly done only by
people who have a firm command of Latin and a sober and judicious mode of thinking
untainted by current fashions and ideologies’ (p. 300).
In 1986 verschenen ook de congresacta van Parma met Wesselings bijdrage over
Valla's tweede Antidotum. Dit werd, voorzover ik heb kunnen nagaan, zijn laatste
publicatie over Valla. Kristellers ‘some studies’ bleef wishful thinking. Aan Poliziano
daarentegen zou Wesseling nog twee artikelen wijden (1990, 1997).
Intussen was Wesselings aandacht getrokken door het Renaissance humanisme in
de Nederlanden. In 1985 nam hij deel aan het internationale Agricola-congres te
Groningen. Rudolf Agricola (1444-1485) was na een tienjarig verblijf in Italië als
een volgroeide humanist naar het Noorden teruggekeerd. Op zijn instigatie had
Alexander Hegius (1439/40-1498) het humanisme in zijn Deventer school toegelaten
en het Grieks in het onderwijsprogramma opgenomen. Wesseling nam voor zijn
bijdrage aan het congres, ‘Agricola and Word Explanation’, een brief van Agricola
aan Hegius als uitgangspunt. De bijdrage opent met de naam van Hegius' beroemdste
leerling, Erasmus, en een verwijzing naar diens Adagia: ‘Erasmus, who extols
Agricola in his Adagia, proudly reminds his readers that his own teacher Alexander
Hegius had been a pupil of Agricola’2.. Achteraf gezien zou men dit zinnetje kunnen
lezen als een aanwijzing in welke richting Wesseling zijn onderzoeksactiviteiten zou
voortzetten. Erasmus' naam kwam in zijn edities van Valla en Poliziano nog niet
voor, maar ongetwijfeld wist hij al, dat Erasmus Valla's Annotationes bij de
Vulgaattekst van het Nieuwe Testament had uitgegeven (1505) en van Valla's
hoofdwerk, de Elegantiae linguae Latinae, een excerpt had gepubliceerd. Poliziano
was naast Valla de tweede Italiaanse humanist voor wie Erasmus de grootste
bewondering had. Zijn dialoog Ciceronianus (1529), die een slaafse navolging van
Cicero's Latijn verwerpt en bestrijdt, maakt gretig gebruik van Poliziano's pleidooi
voor de ontwikkeling van een persoonlijke Latijnse stijl.
Wesseling deelde zijn belangstelling voor het werk van Valla en Poliziano dus
met Erasmus. In 1987 raakte hij betrokken bij de kritische uitgave van de Opera
omnia van Erasmus. Als filoloog voelde hij zich vooral
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aangetrokken door Erasmus' Adagia, die in negen banden zouden worden
gepubliceerd. Voor de uitgave van de achtste band verwief hij een postdoc-plaats
voor vijf jaar (1988-1993) binnen het prestigieuze Constantijn & Christiaan Huygens
Programma van NWO. Hij verrichtte zijn onderzoek binnen de vakgroep GLTC van
de universiteit van Amsterdam, alwaar hij in 1989-1991 ook Neolatijn doceerde en
zitting nam in de Opleidingscommissie Latijn.
Nu Wesseling en ik bij dezelfde faculteit werkten, organiseerden wij op 22
september 1989 in het Allard Pierson Museum de eerste Neolatijnse studiedag.
Sindsdien houden de Nederlandse Neolatinisten een jaarlijkse studiedag, waartoe
ook de collega's van de Vlaamse ‘Orbis Neolatinus’ worden uitgenodigd. Wesseling
was tot in 2010 betrokken bij de organisatie van elke studiedag en de uitgave van
een Nieuwsbrief, behalve in 1991, toen hij ons vanuit Boston een vruchtbare
bijeenkomst toewenste. Het cursusjaar 1991-1992 bracht hij namelijk als Visiting
Scholar in History door aan Harvard University, waar hij tevens gastcolleges gaf,
zoals hij ook deed in Toronto. Zo vond hij de weg naar de Amerikaanse tijdschriften
op zijn vakgebied, de Erasmus of Rotterdam Society Yearbook (ERSY) en de
Renaissance Quarterly. In ERSY verscheen in 1993 zijn eerste artikel over Erasmus
met de prikkelende titel ‘Are the Dutch Uncivilized?’ Zijn vertrekpunt hiervoor was
Erasmus' adagium 3535, getiteld Auris Batava, het Bataafse oor, een zinsnede van
Martialis. Erasmus' essay over het adagium ging uit van de toen courante identificatie
der antieke Bataven met de Hollanders en benadrukte hun beider morele kwaliteiten.
Wesseling confronteerde het essay met Erasmus' uitlatingen over zijn landgenoten
in andere geschriften. In deze confrontatie constateerde hij bij Erasmus een ‘aversion
from his native country’, een ‘chiefly negative attachment to Holland’. Achter het
essay voegde hij een tekstkritische uitgave van het adagium toe met Engelse vertaling
en noten. Het was een voorproef van zijn uitgave van band II, 8 van Erasmus' Opera
omnia, waarin de tekst vrijwel ongewijzigd werd herdrukt, zij het zonder vertaling.
Na afloop van zijn postdoc aanstelling bleef Wesseling gastonderzoeker bij de
universiteit van Amsterdam. In 1994 verscheen zijn artikel over Nederlandse (maar
uiteraard in het Latijn omgezette) spreekwoorden in Erasmus' Lof der Zotheid.
Naast Erasmus' Adagia betrad Wesseling nog een ander onderzoeksterrein, de
emblematiek. De eerste vrucht van dit onderzoek verscheen in 1995 onder de titel
‘Visies op het embleem in de 16e eeuw’.
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Intussen had Wesseling samen met Michiel Verwey (Leuven) een voorstel
geformuleerd voor een onderzoeksproject ‘Erasmus in de Nederlanden: De
receptiegeschiedenis van het werk van Erasmus in de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden’. Dit voorstel werd door Jozef IJsewijn en mij ingediend bij het
Vlaams-Nederlandse Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur en gehonoreerd met
een aanstelling van Wesseling als postdoc voor de periode 1995-1998 bij de
leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde aan de universiteit van
Amsterdam. Deze versterking van het Neolatijn bij de leerstoelgroep intensiveerde
de samenwerking tussen de disciplines Neerlandistiek en Neolatijn, met name binnen
de collegereeksen Renaissanceliteratuur.
In 1997 kwam Wesselings bijdrage aan Erasmus' Opera omnia van de pers, een
uitvoerig geannoteerde tekstcritische uitgave van de laatste 651 adagia. Het pronkstuk
van het boek is het essay over het adagium Auris Batava (p. 36-44). Het boek was
een hoogtepunt in Wesselings wetenschappelijk leven. Hij ervoer dat zelf ook zo en
organiseerde ter gelegenheid van de verschijning op 30 januari 1998 een feestelijke
bijeenkomst in de Amsterdamse Dominicuskerk, opgeluisterd met een lezing van de
Erasmusbiograaf Cornelis Augustijn en pianospel van Tom Löwenthal. Net als al
zijn publicaties wordt ook dit forse boek gekenmerkt door een grote perfectie qua
uiterlijke verzorging en wetenschappelijke inhoud. Typerend voor deze hang naar
perfectie waren zijn nagekomen ‘Additional Notes’3., waarin hij in zijn boek toch
nog één drukfout en acht vage echo's van klassieke teksten signaleerde.
In het zicht van mijn vertrek bij de leerstoelgroep Neerlandistiek (2000) werd mijn
Amsterdamse promovendi en Wesseling de gelegenheid geboden naar de
studierichting GLTC over te stappen. In dit kader kreeg Wesseling een aanstelling bij
Latijn en Latinistiek en doceerde hij naast Neolatijn ook Klassiek en Middeleeuws
Latijn. Ook werd hij geassocieerd lid van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis,
hetgeen leidde tot zijn artikel ‘Het beschavingsideaal van Erasmus’.4. In 2005 nam
hij deel aan een congres van dit instituut met de titel ‘Wie is de auteur?’. In zijn
bijdrage, ‘Erasmus en plagiaat’, ging hij dieper in op een eerdere publicatie in de
feestbundel voor de Groningse neolatinist Fokke Akkerman.5.
De band tussen Neolatijn en Neerlandistiek leed echter niet onder deze nieuwe
ontwikkelingen, getuige een omvangrijk artikel, wederom gewijd aan Erasmus'
gebruik van Nederlandse spreekwoorden. Ditmaal
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werden niet alleen Erasmus' Adagia in het onderzoek betrokken, maar ook zijn
Colloquia en zijn brieven (RQ 2002, p. 81-147). In mei 2003 nam Wesseling dit
verschijnsel in de Colloquia nogmaals onder de loep voor de ‘Twentieth Annual
Roland H. Bainton Presidential Lecture’ in Londen. Deze tekst werd later gepubliceerd
onder de titel ‘Intertextual Play: Erasmus' Use of Adages in the Colloquies’ (ERSY
2008, p. 1-7). Tegenover het erkende gegeven dat de Nederlandse literatuur van de
zestiende en zeventiende eeuw haar voordeel kon doen met de contemporaine
Neolatijnse literatuur vroeg Wesseling aandacht voor een omgekeerde bestuiving.
Hij toonde aan dat Erasmus, ondanks zijn geringe dunk van de volksaard en het
culturele niveau van zijn Bataafse landgenoten, hun wijsheid zoals neergelegd in
hun spreekwoorden gaarne in Latijns gewaad introduceerde in de internationale
Republiek der Letteren. Op dit facet van Erasmus' werk was sinds Suringar (1873)
en Chomarat (Grammaire 1981, p. 107-125) nauwelijks meer acht geslagen.
In december 2004 nam Wesseling deel aan de driedaagse ‘Giornate di studio’ van
zijn Italiaanse alma mater in Pisa. De uitwerking van zijn bijdrage werd gepubliceerd
onder de titel ‘Devices, Proverbs, Emblems. Hadrianus Junius' Emblemata in the
Light of Erasmus' Adagia’. In deze studie combineerde Wesseling zijn twee helden
binnen het Nederlandse humanisme, Erasmus en Junius en zijn al eerder verkende
terrein van onderzoek, de emblematiek. Het werd een prachtig artikel. Sectie 1,
‘Erasmus on Proverbs and Personal Mottoes’ beschrijft onder meer de reacties op
Erasmus' omstreden lijfspreuk ‘C(onc)edo nulli’ (ik wijk voor niemand). Zijn critici,
zoals de Italiaan Giovio en de Spanjaard Carvajal, verweten hem arrogantie. De lange
Sectie II, ‘Hadrianus Junius. Two Emblems Based on Adages’ (p. 100-123), legt op
sublieme wijze de elementen bloot die Junius wist te verstoppen in een kleine gravure
(een motvlinder die in een kaarsvlam vliegt) met een vierregelig epigram en een
motto, ‘Amoris ingenui tormentum’ (De kwelling van een oprechte liefde, embleem
49). Wesseling constateerde, dan wel vermoedde sporen van Erasmus' Adagia (851),
Petrarca's Rime (207,79), Horatius' Oden (1,27) en een Nederlands spreekwoord,
alsook invloed van Junius' Engelse patroon, de dichter Henry Howard. Voor de
inhoud van de prent wees hij op Valerius Maximus, Paolo Giovio en Gabriello
Symeoni. Vervolgens zocht hij met succes naar sporen die Junius' embleem naliet
in de literatuur. Hier vallen de namen van de emblematici Daniel Heinsius, Gabriel
Rollenhagen, Cornelis Plempius, maar ook die van Anna Steyn
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(1589-1618), de Russische dichter Simeon Polockij, Goethe en Marlène Dietrich.
Na deze boeiende sectie volgt een korte bespreking van ‘Junius’ Supplement to the
Adagia of Erasmus', een verzameling van 840 hoofdzakelijk Griekse adagia, waarin
no. 426 opvalt door een uitweiding over Henry Howard's tragisch levenslot. Tenslotte
bespreekt Wesseling de geringe aanwezigheid van de eigentijdse religieuze en morele
controverses in Junius' Adagia. Het artikel werd heruitgegeven in D. van Miert, ed.,
The Kaleidoscopic Humanism of Hadrianus Junius (1511-1575), Leiden and Boston,
2011, p. 214-259.
Het laatste artikel van Wesseling, getiteld ‘Erasmus: Peculiar Words in the
Colloquies and His Concept of Proper Latin Diction’, verscheen postuum in de
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 73 (2010), p. 355-365.
Ari Wesseling was een gedreven onderzoeker, die zich echter zelden of nooit liet
opjagen. Haastwerk was hem vreemd. Het geduld waarmee hij zijn onderzoek
verrichtte was de buitenkant van zijn uiterste nauwgezetheid en zijn streven naar
perfectie. Slordigheden lijken in zijn publicaties nauwelijks voor te komen. Wie hem
alleen als collega kende, zou kunnen denken dat hij een workaholic was die zijn tijd
bij voorkeur in de bibliotheek en in zijn studeerkamer doorbracht. Dat neemt niet
weg dat hij zich ook ten volle inzette voor zijn onderwijs en loyaal deelnam aan de
verdere activiteiten die van een docent verwacht werden. Hij was ook een graag
geziene gast op symposia en congressen in binnen- en buitenland. Dat hij bovendien
zijn inzet voor zijn ambtelijke verplichtingen en ambities rimpelloos wist te verenigen
met zijn gezinsleven, werd bij zijn begrafenis nog eens overtuigend onderstreept.
Zijn drie boeken lagen op zijn doodskist. Het eerste, Valla, is opgedragen aan Marijke,
zonder het in proefschriften zo vaak aangetroffen excuus voor een tekortschieten
binnen het gezin. Het tweede, Poliziano, is ‘voor Bernard’ en de inleiding van het
derde, Erasmus, eindigt met ‘I dedicate this work to my daughter Franca’. Hoe
ontspannen Wesseling zich in zijn eigen omgeving voelde, illustreerde de foto op de
omslag van het tekstboekje bij de kerkdienst: geen geleerde achter zijn volgestapeld
bureau, maar Ari, zongebruind, in een ligstoel op een groen en door bloemen
omzoomd gazon. Erasmus kreeg ook een plaats in het tekstboekje, maar hij deelde
die eer met iemand uit een heel andere wereld van Ari: Kate Bush.
CHRIS HEESAKKERS

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

195
Gaarne dank ik Marijke Beukema en Bernard en Franca Wesseling voor het geduld
waarmee zij van mijn vragen kennis namen en deze beantwoordden. Ook dank aan
Berber Wesseling voor aanvullende informatie.
Een lijst van Wesselings publicaties verscheen in Neulateinisches Jahrbuch 13
(2011), p. 10-12.

Eindnoten:
1. Renaissance Quarterly 1988, p. 299-300; de Index, p. 784 spelt de naam correct.
2. F. Akkerman, A.J. Vanderjagt (red.), Rodolphus Agricola Phrisius 1444-1485. Leiden 1988,
p. 229.
3. Humanistica Lovaniensia 50 (2001), p. 455-458.
4. P. den Boer (red.), Beschaving. Amsterdam 2001, p. 107-129.
5. Limae labor et mora. Leende 2000, p. 66-70.
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Juryadviezen en toespraken
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2011
Advies van de Commissie voor Schone Letteren
In ‘Zelfde liedje’, een gedicht over vallen en opstaan uit de bundel Wat ik mijzelf
graag voorhoud van Lieke Marsman, komen de volgende regels voor: ‘Gisteren zei
iemand me dat je, om mooi te schrijven, / afwisselend moet zijn.’ Het is al te
makkelijk deze woorden tot poëticaal programma te verheffen, maar mooi schrijven
is kennelijk een ambitie. In vele gedichten wordt dan ook gedacht over het gebruik
van taal en de indruk die daardoor wordt gewekt. ‘Wat dies meer zij is een kloeke
manier om te laten zien / dat je best je archaïsche trukendoos beheerst’, valt
bijvoorbeeld te lezen in ‘Vrienden en wat dies meer zij’. Ook brengt de dichteres het
creatieve proces treffend in beeld: ‘maar ik kan door alle bomen het bos zien, / omdat
ik achter alles iets verzin.’ Haar ultieme ambitie lijkt vooralsnog achter de horizon
te liggen, getuige de volgende regels: ‘Toen ik achtenzestig werd, schreef ik mijn
eerste gedicht over / de liefde waarin ik niet hoefde te vergelijken met dieren of /
planten (...).’ Het is ontroerend, maar vooral knap, dat deze jonge dichteres zich
bewust is van haar jeugdige leeftijd, maar daar tegelijkertijd betekenisvol over kan
schrijven.
Het openingsgedicht van de bundel, ‘Vasthoudendheid’, laat veel zien van Lieke
Marsmans dichterschap. Het is een fantasievolle monologue intérieur van iemand
die geplaagd wordt door slapeloosheid.
(...) Of het is zo
dat je niet weet waar je moet kijken, omdat alles
voor je ogen zo rood is. Je ogen zijn rood, omdat
iemand heeft gezegd dat je ogen zo blauw zijn en
dat heeft je geraakt. Het fijne aan geraakt worden
is dat het niet lang hoeft te duren om lang
te blijven duren. (...)

Het malen van de gedachten wordt fraai verbeeld door de woordherhaling: ‘ogen’,
‘rood’, ‘geraakt’ en ‘duren’. Het past bij dit dwangmatige denken dat het gedicht een
cyclische bouw heeft die ook de bundel als geheel kenmerkt. ‘Donker’, een
toepasselijke titel voor een slotgedicht, gaat eveneens over iemand die slapeloos ligt
te denken. Het gedicht eindigt met de wens: ‘Slaap, stop mij toe, / toe laat mij gaan.’
De cirkelvorm
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komt een aantal malen terug in de bundel en het verbaast niet dat een ik-figuur in
één van de gedichten een vierkant wil tekenen, maar ‘automatisch’ een cirkel
produceert.
De gedichten in Wat ik mijzelf graag voorhoud lijken vaak op monologen en
hebben geen vaste vorm. Het zijn proza-achtige teksten met vaak breed uitwaaierende
regels. Toch moet de poëtische vaardigheid van Lieke Marsman niet worden
onderschat. Zo simuleren de enjambementen in ‘Vasthoudendheid’ het eindeloos
doorgaande malen van de hersenen. En een abrupte overgang in het gedicht
‘Sneeuwuilen’ (‘Zo sta je opeens // in een bos bij Berlijn een uil na te doen (...)’)
wordt slim ondersteund door na ‘opeens’ een witregel in te lassen.
Er wordt veel nagedacht in Wat ik mijzelf graag voorhoud. De werkelijkheid wordt
niet rechtstreeks beschreven, maar vormt het uitgangspunt voor gedachten en
voorstellingen. Dit gebeurt met een zekere mate van terloopsheid, die onder meer
tot uiting komt in de titel ‘Ondertussen’, die twee keer in de bundel wordt gebruikt.
Van vrijblijvendheid is echter geen sprake, al helemaal niet waar de poëzie in het
geding komt. In het eerste gedicht met de titel ‘Ondertussen’ wordt een
sneeuwlandschap geevoceerd:
(...) Als ik er opkijk ken ik
de namen van alle planten van buiten, over hen
zal ik zingen in dwarrelende tonen
totdat ze niet langer bedekt zijn. (...)

Poëzie heeft hier het vermogen tot onthulling, paradoxaal genoeg via ‘dwarrelende
tonen’, die in de gegeven context onvermijdelijk de associatie oproepen met
sneeuwvlokken. (De paradox is allerminst vreemd aan de poëzie van Lieke Marsman.)
De drie slotstrofen van het gedicht, steeds beginnend met de aankondiging ‘Ik zal
zo hard zingen / dat (...)’, drukken vertrouwen uit in de poëzie en het dichterschap.
De thematiek van reflectie en zich voorstellingen maken van de wereld kan licht
resulteren in loodzware gedichten, waarin vooral de eigen navel object van studie
is. Dit gevaar wordt echter succesvol afgewend door een nuchterheid die vaak uiterst
humoristisch is. Het gedicht ‘New York’ eindigt bijvoorbeeld met de verleiding van
de ik-figuur (‘een / televisiegezicht trekt mijn broek al naar beneden’), waarna een
pathetische uitspraak die zij doet, wordt gerelativeerd door de prozaïsche gedachte
‘(...) Oh Gut / heb ik de koelkast / wel dichtgedaan.’ Prachtig is ook de onvol-
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tooide zin: ‘Toen mijn hoofd er uit zag als een hond en ik de behoefte niet voelde /
om met me door de stad te lopen’.
Wat ik mijzelf graag voorhoud is opgebouwd uit afdelingen en cycli, iets wat voor
de hand lijkt te liggen bij een poëzie die zo hardnekkig wordt ingezet om greep te
krijgen op de wereld. Meestal lukt dit niet, maar als zo vaak leveren de mislukkingen
de fraaiste resultaten op. Steeds worden de opgestelde hypothesen, waarin filosofie
en speelsheid een harmonische relatie aangaan, ontkracht.
Bij alle onzekerheid blijft één ding onaantastbaar overeind staan: het eigen
dichterschap. Het gedicht ‘Soms moet dat’ eindigt aldus:
als men vraagt waarom schrijf je
in hemelsnaam nog gedichten antwoord dan
omdat mensen niet onder mijn tong
blijven liggen omdat je gedichten stil
kunt laten staan als een luisterend oor
tegen je schokkende borstkas omdat poëzie
aan je ribben is gaan rusten en
een verband heeft aangelegd
met jouw verhaal.

Treffend is het woordje ‘nog’ dat suggereert dat gedichten schrijven een verouderde
bezigheid is, dan wel iets voor kinderen of pubers. Maar poëzie, zo luidt het antwoord,
geeft stem aan anderen en is intiem, zelfs lijfelijk, verbonden met het eigen bestaan.
Met haar gedichten trekt de dichteres op overtuigende wijze de consequenties uit
deze stellingname. Door de eigenzinnige visie op de wereld, de beheersing van de
poëtische trukendoos en het geloof in de poezie, waarbij humor en zelfspot niet
ontbreken, biedt haar debuutbundel uitzicht op een authentiek dichterschap. Het is
om die reden dat de jury zonder aarzeling en unaniem Wat ik mijzelf graag voorhoud
van Lieke Marsman voordraagt ter bekroning met de Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 2011.
Elke Brems
Kester Freriks, voorzitter
Micha Hamel
Ingrid Hoogervorst
Gerard Raat
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Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie voor schone letteren, de Lucy B. en
C.W. van der Hoogt-prijs 2011 toe te kennen aan Lieke Marsman op grond van haar
bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2011
Dankwoord door Lieke Marsman
Geachte jury, beste danwel lieve aanwezigen,
Ik weet niet of het mogelijk is voor een dichter om een dankwoord uit te spreken,
want ik heb niet het idee dat dichters doorgaans dankbare mensen zijn. Denk aan
alle mislukte liefdes, eenzame nachten, gemiste kansen, jonge groenten, regen,
treurige meubels en angsten die in vers beschreven worden. Daar komt weinig
dankbaarheid bij kijken en veel gedichten vereffenen volgens mij de rekening eerder
uit wraak dan uit het gevoel iets ontvangen te hebben. Gelukkig schrijf ik al een tijdje
niet zoveel meer, dus kan ik in volle overtuiging dit dankwoord uitspreken.
Onlangs werd mij in een interview gevraagd of de vele reacties na het verschijnen
van mijn bundel me niet overdonderd hadden. Ik moest toen bekennen dat dit niet
zo was; dat ik de weken nadat mijn boek uitkwam niet obsessief de kranten af had
gespeurd in de hoop op een recensie, omdat ik eerder bezig was met de vraag of ik
ooit überhaupt nog eens rustig een krant kon lezen, of dat ik beter de rest van mijn
leven krantenbezorger kon worden, wat me onmogelijk leek, want ik durfde een half
jaar geleden eigenlijk de deur niet uit. Het overdonderende aan een poëziedebuut
uitbrengen zit hem volgens mij dan ook niet zozeer in de reacties die daar op volgen,
maar in het feit dat poëzie zelf zo overweldigend kan zijn. Meestal in goede zin, dat
wel.
Waar het op neerkomt: hier nu te staan is op verschillende manieren een eer voor
mij. De mensen die ik wil bedanken weten dat denk ik wel, zij zijn, bijvoorbeeld,
hier nu aanwezig, maar bij deze wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om
poëzie zelf bedanken. Niet zozeer mijn eigen poëzie of ‘de poëzie’ als geheel, abstract
fenomeen, maar de gedichten die ik uitknipte en verzamelde terwijl ik eigenlijk
recensies had willen uitknippen. Zonder deze gedichten had ik hier nu niet durven
staan, daar ben ik van overtuigd, en zonder deze gedichten had ik nooit zoveel zin
gehad om de juryleden die mij een aanmoedigingsprijs toekenden te gaan bewijzen
dat aanmoediging helpt. Gewaardeerd te worden voor het schrijven van hetgeen dat
mij al lezende zo vaak geholpen heeft, is over-
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donderend op de meest positieve manier denkbaar. Als het ontvangen van de Lucy
B. en C.W. van der Hoogt-prijs het zwarte gat is waarin men terechtkomt na
gedebuteerd te zijn, wil ik er graag een tijdje verblijven.
Hartelijk dank.
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Henriette Roland Holst-prijs 2011
Advies van de Commissie van Voordracht
Voor Henriette Roland Holst was goede literatuur geëngageerde literatuur. En over
de definitie van geëngageerde literatuur had ze geen twijfels. ‘Een krachtige, bloeiende
literatuur’ - aldus haar reactie op kritiek van de ‘estheet’ Willem Kloos - ‘kan niet
bestaan tenzij zij proletarisch wordt.’ Die literatuur was er nog niet, het ging om een
te realiseren project van haast bovenmenselijke volmaaktheid. ‘De proletarische
literatuur zal (...) vereenigd bezitten de hooge wijsheid van een nooit tevoren bereikt
inzicht in de maatschappelijke noodzakelijkheid met de warmte van een
maatschappelijk ideaal.’
Deze rotsvaste overtuiging sprak Henriette Roland Holst uit toen ze in 1899 voor
het Socialistische Leesgezelschap in Amsterdam sprak over ‘Socialisme en literatuur’,
kort nadat ze bevriend was geraakt met Herman Gorter en zij zich op zijn aanraden
op de studie van het marxisme had gestort. De ‘burgerlijke kunstenaar’, wist zij, is
van dat inzicht in ‘de maatschappelijke noodzakelijkheid’ en dus van dat ideaal
verstoken, daarom zal hij noodgedwongen de schoonheid zelf tot ideaal verheffen.
Alleen voor de socialistische kunstenaar is ‘de diepste zin van het leven niet de kunst,
maar den opgang van nu tot de schoonheid van morgen.’
Een eeuw geleden werkten deze hoogdravende woorden kennelijk niet op de
lachspieren. In revolutionaire kring was men er heilig van overtuigd dat de Nieuwe
Tijd (ook de naam van het tijdschrift waarin Roland Holst en Gorter veel publiceerden)
spoedig zou aanbreken. Dat die Nieuwe Tijd totalitair zou zijn en miljoenen mensen
het leven zou kosten, heeft elke heilsleer voorgoed onmogelijk gemaakt. Niettemin
beleefde het werk van Roland Holst in de jaren zeventig een bescheiden revival in
kringen van linkse letterenstudenten. Sindsdien is er van het proletariaat weinig meer
vernomen. De literatuur van de laatste decennia is ontnuchterd, sceptisch, nihilistisch,
cynisch, ironisch of realistisch. Idealistisch is ze in elk geval niet.
Maar dat wil niet zeggen dat geëngageerde literatuur per se onmogelijk is geworden.
Ze ziet er alleen heel anders uit dan in de tijd van de Grote Verwachtingen. Vrij van
elk naïef vooruitgangsgeloof, van ideologische uitgangspunten, van de gerichtheid
op een klasse of enig an-

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

206
der collectief, concentreert ze zich op maatschappelijke ontwikkelingen, problemen,
conflicten en catastrofen zoals die zich in individuele levens voordoen. Nog altijd,
net als in de tijd van Roland Holst, spreekt er uit die literatuur een onvrede met de
wereld zoals die is, nog altijd is het perspectief dat van iemand die gelooft dat de
mens - althans in principe - meer is dan een nietig, laag en verachtelijk wezen.
Een in deze zin hoogst geëngageerde schrijver is Tom Lanoye. Maatschappelijke
betrokkenheid was voor hem, van meet af aan, vanzelfsprekend. In alle denkbare
literaire genres, en ook buiten de literatuur, als publiek intellectueel, heeft Lanoye
zich telkens opnieuw, direct of indirect, ingelaten met het politieke en het culturele
debat. Behalve moedig en onvermoeibaar toonde hij zich daarbij welbespraakt en
scherp, maar nooit unfair of wraakzuchtig. In zijn verzet tegen defaitisme mag hij
een erfgenaam van Roland Holst worden genoemd, niet in zijn houding, zijn stijl,
zijn toon, die altijd ook doordrenkt zijn van een lucide speelsheid die dogmatische
gelijkhebberigheid uitsluit.
Henriette Roland Holst achtte ‘de verlaging van de kunst tot een spel’ kenmerkend
voor ‘de burgerlijke kunstfilosofie.’ Voor zover dat na het subversieve optreden van
surrealisten en dadaïsten nog nodig was, laat Tom Lanoye overtuigend zien dat die
opvatting achterhaald is. Bij hem is het spel juist een middel om te experimenteren
met andere bestaansmogelijkheden. In het spel ontsnapt hij aan de deprimerende
routines van het alledaagse, belichaamt hij alternatieven op de meest tastbare manier,
fysiek en zintuiglijk.
In dat opzicht lijkt Hugo Claus zijn leermeester. Dat de slogan ‘Less is more’ in
onze letteren zoveel opgang heeft gemaakt, ziet Lanoye, eveneens in het spoor van
Claus, als een ziektebeeld, ‘genaamd literaire anorexia nervosa’. Generositeit is het
tegengif. Angst voor verbale overdaad is hem net zo vreemd als de gastronomische
overdaad in huize Lanoye, die hij allersmakelijkst en oerkomisch beschrijft. Soms
heeft hij zelfs iets van een Vlaamse Rabelais.
Het oeuvre van Tom Lanoye is nauwelijks nog te overzien. Vast staat dat de roman
Sprakeloos uit 2009 tot de hoogtepunten behoort. Het is, na onder meer zijn grote
Belgische trilogie, weer een autobiografisch boek, dat in talrijke opzichten aansluit
op zijn twee vroege autobiografische romans, Een slagerszoon met een brilletje
(1985) en Kartonnen dozen (1991). Dat hij drie jaar met de plannen voor Sprakeloos
heeft rondgelopen voor hij aan de uitwerking toekwam, moet óók te maken hebben
gehad met
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het besef dat er ditmaal meer dan ooit op het spel stond: een van pijn en verdriet
maar ook van liefde en trots doortrokken portret van zijn moeder.
Het fotootje van zijn moeder op het voorplat van het boek is veelzeggend. Je zou
er niet gauw een hardwerkende Vlaamse slagersvrouw en moeder van vijf kinderen
in vermoeden, eerder een Engelse dame van stand uit lang vervlogen tijden. En dat
was ze óók, of liever: dat speelde ze. Toen ze haar man eeuwige trouw beloofde en
zich blijmoedig en vol overgave schikte in haar rol van slagersvrouw, deed ze dat
op één voorwaarde: ‘dat ge mij nooit mijn toneel afpakt, ik moet iets hebben om mij
uit te leven.’ Dat heeft ze vervolgens haar hele leven gedaan, zelfs nog in het
verpleeghuis, nadat ze was getroffen door een dubbele hersenbloeding die haar van
haar taal, haar verstand, haar trots en ten slotte haar laatste resten waardigheid had
beroofd.
Acteren was voor haar geen zondags verzetje, het was de grondhouding van iemand
die waar en wanneer dan ook van het leven meer wilde maken dan het schijnbaar te
bieden had. Ze acteerde niet alleen op de planken; ook als er in de slagerij een
nagenoeg onuitvoerbare opdracht binnenkwam vroeg ze niet naar moeite of inkomsten,
ze maakte er een fantastisch kunstwerk in oneindig veel bedrijven van dat iedereen
met stomheid sloeg. Acterend werkte ze aan haar eigen niveau en tegelijk aan de
optimalisering van het alledaagse bestaan. En dat heeft de zoon al heel jong van haar
geleerd.
Aanvankelijk lijkt Sprakeloos nog het meest op een aaneenschakeling van groteske
taferelen, een schelmenroman in de beste Vlaamse traditie. Gaandeweg blijkt het,
ook structureel, veel meer dan dat. Sleutelscènes in het verhaal - het moment van
totale ontreddering bij de eerste hersenbloeding, de hartverscheurende coming out
van de zoon - worden telkens opnieuw aangestipt, afgebroken en, na een stortvloed
van associatief verbonden uitweidingen, hernomen, waardoor het boek tegelijk een
hechte compositie en diverse sterke spanningsbogen krijgt.
In scènes als deze bewijst Lanoye zijn toneelervaring. Als het erop aankomt weet
hij als geen ander wat hij moet weglaten of verstoppen om de grootst mogelijke
betrokkenheid op te roepen. Dat talent heeft hij van zijn moeder, en dat steekt hij
niet onder stoelen of banken. De dankbaarheid daarvoor blijkt uit elke regel van dit
boek, dat misschien nog het best als een onvergetelijk standbeeld in taal kan worden
getypeerd.
Op grond van deze overwegingen stelt de commissie van advies una-
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niem voor de Henriette Roland Holst-prijs 2011 toe te kennen aan Tom Lanoye voor
zijn roman Sprakeloos.
Jacqueline Bel
Luc Devoldere, voorzitter
Cyrille Offermans
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Henriette Roland
Holst-prijs 2011 toe te kennen aan Tom Lanoye voor zijn roman Sprakeloos.
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Frans Kellendonk-prijs 2011
Advies van de Commissie van Voordracht
Bij haar zoektocht naar kandidaten voor de Frans Kellendonkprijs 2011 ging de jury
op zoek naar schrijvers onder de veertig van wie het werk kan worden gezien als een
hoogwaardig oeuvre in wording, dat getuigt van een maatschappelijke problematiek.
Al vrij spoedig werd het haar duidelijk dat Arnon Grunberg (*1971) de ideale
kandidaat was.
Grunberg is de auteur van een even gevarieerd als geprononceerd oeuvre dat zich
uitstrekt tot genres als de roman, het drama, het essay, de column, de reportage en
het weblog. In al die genres manifesteert hij zich als een kritisch en onafhankelijk
waarnemer en analist, die zijn standpunten op even scherpe als creatieve wijze
uitdraagt en daarbij de confrontatie en controverse niet schuwt. Zo profileert hij zich
in De mensheid zij geprezen: een nieuwe Lof der Zotheid (2001) als een scherp
observator van de mensheid en zijn drijfveren, waarbij hij bovendien een grote kennis
aan de dag legt van literatuur en filosofie.
Grunbergs levensvisie is het pregnantst neergelegd in de onder het pseudoniem
Marek van der Jagt geschreven roman Gstaad 95-98 en de onder eigen naam
gepubliceerde romans De asielzoeker (2003), Tirza (2006) en Onze oom (2008). Ze
nemen de lezer nolens volens mee bij de ontluistering van de personages, die tot in
hun diepste kern worden ontdaan van alle laagjes beschaving. In een aforistische stijl
fileert Grunberg de menselijke drijfveren.
Al vormen bovengenoemde romans en het op Erasmus georiënteerde essay de
voornaamste aanleiding voor deze voordracht, het is ook de ontwikkeling van
Grunbergs schrijverschap in zijn geheel die ons in staat stelt, hem als een waardige
erfgenaam van Kellendonks intellectuele spitsvondigheid en uitzonderlijk literair
talent te beschouwen. Zijn reportages als oorlogscorrespondent in Irak en Afghanistan,
recent gebundeld in Kamermeisjes en soldaten (2009), zijn onlosmakelijk met die
ontwikkeling verbonden en blijken uiterst vruchtbaar te zijn geweest voor het
romanoeuvre.
Arnon Grunberg maakte in zijn leerjaren als schrijver furore als de trendbewuste
auteur van tragikomische Bildungsromans die door hun provocerende toon aan het
verwachtingspatroon van de jonge lezer zullen hebben beantwoord: in Figuranten
bijvoorbeeld werd in een bonte aan-
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eenschakeling van burleske fragmenten verteld over de groteske lotgevallen van een
drietal hedendaagse ‘titaantjes’, die zowel letterlijk, door hun nonchalante pogingen
om in de film- en mediawereld voet aan de grond te krijgen, als figuurlijk, door hun
buitensporig en vaak wansmakelijk gedrag, de bourgeois en diens bekrompen moraal
voor schut trachten te zetten.
In een volgend stadium op weg naar volwaardig schrijverschap biedt de auteur in
Tirza een hecht geconstrueerd, veelgelaagd verhaal over de schizofrenie van een
doorsnee West-Europeaan in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw.
Terecht hebben critici gewezen op aanknopingspunten met Kellendonks meesterwerk
Mystiek lichaam: de hoofdpersoon Jörgen Hofmeester bijvoorbeeld, heeft in zijn
hoedanigheid van geldwolf, ziekelijke narcist en dominante vaderfiguur veel weg
van Kellendonks Gijselhart. We wijzen er in dit verband graag op dat het onder het
pseudoniem Marek van der Jagt geschreven essay Otto Weininger of Bestaat de
Jood? een bijzonder originele en snijdende interpretatie van Mystiek lichaam bevat.
Op zijn beurt biedt de Kellendonklezing, door Grunberg in 2007 uitgesproken, sleutels
voor de interpretatie van Tirza: de auteur keert zich daar tegen ‘de ziekte die
enkelvoudige identiteit heet’ en legt de vinger op de wonde plek van het
slachtofferschap waarachter de doorsnee westerling zich al te gretig verschuilt om
zijn middelmatigheid te verbergen of goed te praten. Dit zijn precies de eigenschappen
die de antiheld Hofmeester typeren en die gedeeltelijk verklaren waarom hij zijn
lievelingsdochter Tirza en haar Marokkaanse vriend Choukri op gruwelijke wijze
vermoordt. De groteske associatie door Hofmeester van Choukri met de
moslimterrorist Mohammed Atta en de manier waarop hij een verdwijning van
dochter en vriend ensceneert om de verantwoordelijkheid voor zijn mislukte huwelijk
en carrière te ontlopen, spreken boekdelen over de paranoia van de blanke
middenklasse. Door het perspectief doorgaans bij Hofmeester te leggen slaagt
Grunberg er op meesterlijke wijze in om de spanning ten top te voeren wanneer aan
het slot van de roman blijkt hoe radicaal Hofmeesters zedelijk verval en
zelfvervreemding is geweest. In het voetspoor van Frans Kellendonk schreef Grunberg
een groots opgezette, klassieke roman die de hypocriete moraal en het gewelddadige
substraat van onze zogenaamd l berale samenleving meedogenloos ontmaskert.
Daarvoor én voor de rijkgeschakeerde compositie van deze roman, die onder meer
opvalt door tal van intertekstuele verwijzingen naar zowel de Bijbel, als naar
subliteraire genres (de soap bijvoorbeeld), verdient hij alle lof.
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Dorian Cumps
Jaap Goedegebuure
Jeanne Verbij-Schillings, voorzitter
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op grond van
het advies van de Commissie van voordracht besloten de Frans Kellendonk-prijs
2011 toe te kennen aan Arnon Grunberg.
De prijs is uitgereikt tijdens een bijeenkomst waarin ook de jaarlijkse Frans
Kellendonk-lezing werd gehouden.
Tijd: maandag 14 februari 2011 om 15.30 uur.
Plaats: Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering gehouden op zaterdag 28 mei 2011
te Leiden
Orde der werkzaamheden
Opening door de voorzitter, de heer dr. Peter Sigmond, met een toespraak.
1. Mededelingen.
2. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voor de vacature die ontstaat door het aftreden
van het bestuurslid Luc Devoldere wordt Kris Humbeeck kandidaat gesteld.
3. Verslag van de staat der Maatschappij en haar belangrijkste lotgevallen en
handelingen gedurende het verenigingsjaar 2010-2011.
4. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het verenigingsjaar 2010-2011.
5. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het verenigingsjaar 2010-2011.
6. Verslag van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika over het verenigingsjaar
2010-2011.
7. Verslag van de Commissie voor Zuid-Afrika over het verenigingsjaar 2010-2011.
8. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2010.
9. Het beheer der gelden. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester
over het jaar 2010. 2. Begroting 2012. 3. Verslag van de kascommissie 2010.
4. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2012.
10. Verslag van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde over het
verenigingsjaar 2010-2011.
11. Verslag van de Commissie voor taal- en letterkunde over het verenigingsjaar
2010-2011.
12. Verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde over het verenigingsjaar 2010-2011.
13. Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het verenigingsjaar
2010-2011.
14. Verslag van de Werkgroep 18e Eeuw over het verenigingsjaar 2010-2011.
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15. Verslag van de Werkgroep 19e Eeuw over het verenigingsjaar 2010-2011.
16. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde over het
verenigingsjaar 2010-2011.
17. Verslag van de Werkgroep Biografie over het verenigingsjaar 2010-2011.
18. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging over het
verenigingsjaar 2010-2011.
19. Verslag van de Werkgroep Caraïbische Letteren over het verenigingsjaar
2010-2011.
20. Verslag van de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn over het
verenigingsjaar 2010-2011.
21. Mededeling over de toekenning van de Frans Kellendonk-prijs.
22. Mededeling over de toekenning van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.
23. Mededeling over de toekenning van de Henriette Roland Holst-prijs.
24. Bekendmaking van de uitslag der verkiezing van nieuwe bestuursleden.
24a. Toekenning van het erelidmaatschap aan dr. Rudi van der Paardt
25. Verkiezing van de voorzitter uit de leden van het bestuur.
26. Bekendmaking van de uitslag der stemming over de te benoemen leden.
27. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lunch in de Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden
Programma van het openbare middaggedeelte van de vergadering:
28. Arjen Dijkstra (Universiteit Twente): Hulde aan Adriaan Metius of hoe
zeventiende-eeuwse wiskundigen zich tot elkaar verhouden.
29. Filip Vermeylen (Erasmus Universiteit Rotterdam): Kennisoverdracht en
artistieke uitwisseling in de Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw.
30. Ton van Strien (Vrije Universiteit Amsterdam): ‘In de brede zin van het woord’.
De Werkgroep Zeventiende Eeuw 1985-heden.
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31. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs aan Lieke Marsman.
32. Uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs aan Tom Lanoye.

Receptie in het Academiegebouw.

1. Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 28 mei 2011 gehouden in het Klein Auditorium
van het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 42 leden
aanwezig. De voorzitter opent de vergadering en houdt een rede die elders in dit
jaarboek staat afgedrukt.
Daarna herdenkt hij de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar zijn
ontvallen. In 2010: de heer F.J.Th.J. van Agt, de heer dr. W. Barnard (Guillaume
van der Graft), de heer dr. J.B. den Besten, de heer dr. W. Blok, de heer dr. C. de
Deugd, de heer dr. H. Franke, de heer dr. L. Gillet, de heer A. van der Plank, de heer
dr. P.J.H. Ubachs, de heer dr. A.J. Vis, de heer H.J.L. Vonhoff, de heer dr. A.H.
Wesseling, mevrouw dr. T.F. Wijsenbeek-Olthuis, de heer H. Wind. In 2011: de heer
dr. A.J. Hanou, de heer S. Nijstad, de heer J. Boelens, de heer dr. W.A. Wagenaar.
De secretaris leest de namen voor van leden die hebben aangegeven verhinderd
te zijn de vergadering bij te wonen: mevrouw Els Broeksma, mevrouw Louise Fresco,
de heer Eddy Grootes, mevrouw Clara Haesaert, de heer G. Heuff, de heer Michiel
van Kempen, mevrouw K. Korevaart, mevrouw Joke Linders, de heer W.A.M de
Moor, de heer D. Peeperkorn, mevrouw Mineke Schipper, mevrouw Madelon Simons,
de heer G. van der Stroom, de heer Wim Vandenbussche, mevrouw B.M.A. de Vries.
Bij agendapunt 1 stelt de voorzitter voor om de voordracht voor een erelidmaatschap
als punt 24a aan de agenda toe te voegen.
* De voorzitter deelt mee dat mevrouw W.B. Wieles-Maathuis bereid is gevonden
om de komende tijd o.l.v. de heer A. Pietersma het archief van de Maatschappij te
ordenen. In het bestuur zal vervolgens worden gesproken over de manier waarop de
bescheiden van de Commissies en Werkgroepen van de Maatschappij mogelijk in
het archief kunnen worden opgenomen.
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* De voorzitter bedankt de heer J.C.M. Damen, die als vertegenwoordiger van de
Maatschappij is teruggetreden uit het bestuur van het Letterkundig Museum. Zijn
plaats is inmiddels ingenomen door mevrouw dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen.
* De voorzitter dankt de Commissie voor het jaarboek, en in het bijzonder haar
secretaris mevrouw dr. Nicolette Sluijter-Seijffert, voor het laatste Jaarboek, dat ook
dit jaar weer ruim vóór de jaarvergadering is verschenen. Ook bedankt hij Dick
Welsink voor zijn vóór deze vergadering ingediende correcties op de jaarstukken.
* Ten slotte deelt de voorzitter mee dat de Commissie van voordracht van de Dr.
Wijnaendts Francken-prijs 2012 bestaat uit de heer dr. R.M. Dekker (voorzitter), de
heer dr. J. Salman, de heer dr. J.P. Sigmond, de heer dr. T. Verschaffel en mevrouw
dr. B.M.A. de Vries. De Commissie van voordracht van de Kruyskamp-prijs 2012
is samengesteld uit de heer dr. K. Bostoen, de heer dr. P. de Bruijn, de heer dr. J.
Gielkens en mevouw dr. N. van der Sijs.
De stembiljetten voor de verkiezing van een nieuw bestuurs- en commissielid (2)
worden uitgedeeld en na het stemmen weer verzameld. De uitslag zal bij agendapunt
24 bekend worden gemaakt. Het verslag van de staat der Maatschappij (3) wordt
vastgesteld.
De verslagen van de Noordelijke Afdeling (4), van de Zuidelijke Afdeling (5),
van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika (6), van de Commissie voor Zuid-Afrika
(7) en van de bibliothecaris (8) worden voor kennisgeving aangenomen.
De penningmeester licht het beheer der gelden toe (9). Om de hoge verzendkosten
te drukken doet de heer dr. B.W.Th. Duijvestijn het bestuur de suggestie om het NLM
en het Jaarboek, die binnen één week zijn verschenen, in het vervolg samen te
verzenden. De penningmeester biedt zijn excuses aan voor de opnieuw opgetreden
fouten in de adressering van het ledenbestand. Het bestuur zal zich hier wederom
over buigen om herhaling te voorkomen. Vervolgens wordt het verslag van de
kascommissie voorgelezen, die dit jaar bestaat uit Aleid Truijens en Barber van de
Pol. De voorzitter dankt de Commissie en de penningmeester voor het door hen
verrichte werk. De vergadering dechargeert het bestuur van rekening en
verantwoording over het boekjaar 2010 en gaat akkoord met het voorstel de contributie
voor het jaar 2011 te handhaven op dertig euro.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (10) en de
Commissie voor taal- en letterkunde (11) worden vastgesteld. In
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het verslag van de Commissie voor opdrachten op het gebied van de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde (12) wordt bij verleende opdrachten de naam van
dr. Van Hattum toegevoegd, waarna het verslag wordt vastgesteld. De verslagen van
de Werkgroep Zeventiende Eeuw (13) en de Werkgroep 18e Eeuw (14) worden
zonder op- en aanmerkingen voor kennisgeving aangenomen. Het verslag van de
Werkgroep 19e Eeuw (15) wordt na een correctie vastgesteld en de verslagen van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde (16), de Werkgroep Biografie (17), de
Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging (18), de Werkgroep Caraïbische
Letteren (19) en van de redactie van het Nieuw Letterkundig Magazijn (20) worden
zonder op- of aanmerkingen voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter bedankt
de redactie van het NLM en in het bijzonder haar secretaris mevrouw Susanne Onel,
voor haar werkzaamheden.
De voorzitter deelt mee dat de uitreiking van de Frans Kellendonk-prijs (21) op
14 februari 2010 in Nijmegen een groot succes was. Het door laureaat Arnon Grunberg
uitgesproken dankwoord sloot goed aan bij de door Gerrit Komrij uitgesproken
Kellendonk-lezing. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat de Lucy B. en C.W. van
der Hoogt-prijs (22) is toegekend aan Lieke Marsman op grond van haar bundel Wat
ik mijzelf graag voorhoud en de Henriette Roland Holst-prijs (23) aan Tom Lanoye
voor zijn roman Sprakeloos.
Na telling van de uitgebrachte stemmen blijkt Kris Humbeeck tot bestuurslid te
zijn gekozen, en dr. M. Barnard in de Commissie voor het jaarboek (24). De voorzitter
bedankt Luc Devoldere, die met deze jaarvergadering aan het einde van zijn termijn
als bestuurslid is gekomen. Het bestuur stelt voor om de heer dr. R.Th. van der Paardt
tot erelid te benoemen (24a). De vergadering stemt daar - nadat de voorzitter Van
der Paardts verdiensten in den brede heeft geschetst - bij acclamatie en met een warm
applaus mee in.
De vergadering kiest Peter Sigmond voor het jaar 2011-2012 tot voorzitter (25).
De Commissie voor stemopneming bestaat dit jaar uit het bestuurslid Jeanne
Verbij-Schillings en mevrouw Andy Wieles-Maathuis. Er zijn 252 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet is vastgesteld op
50. Na de telling blijkt dat er 66 kandidaten zijn die 50 of meer stemmen op zich
hebben verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn: mevrouw J.L.M.
Baartmans-van den Bogaart, de
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heer H.A.M.R. Bindels, de heer dr. Rens Bod, de heer dr. B.C. van den Boogert, de
heer Kees de Both, de heer Peter van den Brink, de heer dr. B.P.J. Broos, de heer
mr. Daniel Cunin, de heer dr. M.J.M. Damen, de heer Anne Doornbos, mevrouw
Kirsten Dorrestijn, de heer Mart van Duijn, de heer dr. Anne Dykstra, de heer Lupko
Ellen, de heer dr. Péter Eredics, de heer Sieger M. Geertsma (Sieger MG), de heer
dr. Charles Gehring, de heer dr. M.J. van Gent, de heer P.F.M.A. Gerards, de heer
dr. Conrad Gietman, mevrouw dr. Leonie de Goei, mevrouw dr. Elsbeth Greven,
mevrouw Shirley Haasnoot, de heer dr. Toon van Hal, de heer dr. R.J. Harms,
mevrouw Mariëtte Haveman, de heer dr. Bauke Hekman, de heer Barend van Heusden,
de heer dr. C.M. Hogenstijn, de heer dr. C. Houtman, de heer dr. Harm Kaal,
de heer dr. A.C.M. Kappelhof, de heer Sjef Kemper, de heer dr. Huigen Leeflang,
de heer Pjotr van Lenteren, de heer dr. Z.R.W.M. von Martels, de heer Herman
Meddens, de heer dr. Theo van der Meer, de heer B.J.C. van Melick, mevrouw dr.
Janet van der Meulen, mevrouw Elisabeth Meyer, de heer Hans Mulder, de heer
Stefan Nieuwenhuis, de heer Teake Oppewal, de heer Herman Pabbruwe, de heer
dr. Timothy De Paepe, de heer Matthijs Ponte, de heer Maarten Praamstra, de heer
dr. Riemer Reinsma, mevrouw dr. Jenny Reynaerts, mevrouw dr. R.M. Schlusemann,
de heer Staf Schoeters, de heer dr. Diederik W. Schönau, de heer dr. Ronald Sluijter,
de heer Paul Spapens, mevrouw dr. Dorothee Sturkenboom, de heer Cyriel Van
Tilborgh, mevrouw M. Tolsma, mevrouw dr. Janny Venema, de heer dr. G.H.A.
Venner, de heer Menno Voskuil, de heer Rik Vosters, mevrouw dr. M.C. van der
Waal, mevrouw dr. Sabine van Wesemael, mevrouw dr. Maartje De Wilde, de heer
dr. Nigel Worden.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mevrouw I.W.L. Moerman. Zij
verzoekt het bestuur zich in het vervolg aan het begin van de vergadering voor te
stellen.
De vergadering wordt vervolgens geschorst voor de lunchpauze.
De voorzitter heropent om 14.15 uur de vergadering in het Klein Auditorium met
middaglezingen.
In 2010 bestond de Werkgroep Zeventiende Eeuw 25 jaar. Deze werkgroep van
de Maatschappij presenteert zich nu met drie korte voordrachten: Arjen Dijkstra:
‘Hulde aan Adriaan Metius of hoe zeventiende-eeuwse wiskundigen zich tot elkaar
verhouden’, Filip Vermeylen: ‘Ken-
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nisoverdracht en artistieke uitwisseling in de Nederlanden tijdens de zeventiende
eeuw’, en Ton van Strien: ‘In de brede zin van het woord. De Werkgroep Zeventiende
Eeuw 1985-heden’. De tekst van de lezing van Ton van Strien is elders in dit Jaarboek
opgenomen.
Na een korte pauze worden om 15.30 uur de twee door de Maatschappij toegekende
prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs aan Lieke
Marsman en vervolgens de Henriette Roland Holst-prijs aan Tom Lanoye.
De plechtigheid wordt besloten met een druk bezochte en geanimeerde receptie.

2. Verslagvan de staat der Maatschappij en haar belangrijkste
lotgevallen en handelingen gedurende het verenigingsjaar 2010-2011
Aan het eind van het maatschappelijk jaar bedroeg het aantal leden 1669. Door
overlijden ontvielen de Maatschappij dit jaar 18 leden. Hun namen zullen door de
voorzitter aan het begin van de jaarvergadering worden genoemd en in het verslag
van de vergadering worden opgenomen.
Van de 75 in 2010 gekozen leden hebben er 70 hun benoeming aanvaard. Hun
namen zijn: de heer Frits Abrahams, de heer dr. J.E. Abrahamse, mevrouw dr. Nadine
Akkerman, mevrouw dr. C.J. Baar-de Weerd, mevrouw M.K. Barnas, de heer dr.
P.A. Bax, de heer dr. Andreas J. Beck, mevrouw dr. Aspha Bijnaar, de heer dr. Igor
van de Bilt, de heer dr. Sible L. de Blaauw, de heer dr. Peter Boot, mevrouw dr.
Mineke Bosch, de heer dr. Artwell Cain, mevrouw dr. Karolien De Clippel, de heer
dr. Lucien Custers, de heer dr. ir. Fokko Jan Dijksterhuis, de heer Ad Fransen, de
heer dr. T. van Gent, mevrouw dr. Anne Goldgar, mevrouw dr. Emilie Gordenker,
de heer dr. C.J. van der Haven, mevrouw dr. Janneke van der Heide, mevrouw dr.
Liesbeth M. Helmus, de heer dr. P.J. Horsman, mevrouw dr. Margriet Hülsmann, de
heer Lucas Hüsgen, de heer dr. mr. F.J.P. van den Ingh, mevrouw Saskia van der
Jagt, mevrouw dr. Alpita (A.P.) de Jong, mevrouw dr. Annie Jourdan, de heer H.J.
Jürgens, mevrouw dr. Irena Barbara Kalla, de heer R.M. Kemperink, de heer dr.
Egge Knol, de heer Gert Kortekaas, mevrouw dr. Margriet Lacy-Bruijn, de heer dr.
Bart Leeuwenburgh, de heer Jona Lendering, de heer dr. M.M. Lok, mevrouw dr.
Henriette Louwerse, de heer dr. C. Madelein, de heer
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dr. Samuel Mareel, mevrouw Hilde Neus-van der Putten, de heer Walter Palm, de
heer mr. D. Peeperkorn, mevrouw Ynskje R.S. Penning-van Staalduinen, de heer
mr. Bert van Raemdonck, mevrouw dr. Orsolya Réthelyi, de heer dr. Phil van
Schalkwyk, de heer dr. D.J.C. Schoenaers, de heer Gerard Schuijt, de heer dr. mr.
C.J.M. Schuyt, mevrouw dr. Madelon Simons, de heer dr. P.J.H.M. Theeuwen, de
heer dr. Theo Thomassen, mevrouw dr. A.C.M. Tijsseling, mevrouw dr. Anna
Tummers, de heer dr. mr. W.J.G. Uitterhoeve, de heer Anton Valens, mevrouw dr.
Reinhild Vandekerckhove, de heer dr. Sytze van der Veen, de heer dr. F. Vermeylen,
de heer dr. G.N.M. (Jurjen) Vis, de heer dr. Hennie van der Vliet, de heer Jacques
Wallage, mevrouw Janneke Weijermars, mevrouw Brigitte Weusten, de heer W.A.
Wiersinga, de heer dr. Coen Wilders, de heer dr. J.R. van Zwet.
Het bestuur heeft het afgelopen maatschappelijk jaar drie leden benoemd: de heer
jhr. Eppo van Nispen tot Sevenaer, de heer Paul van der Plank en de heer dr. Wim
Vandenbussche.
De volgende kandidaten hebben hun benoeming niet aanvaard: de heer dr. J.F.J.
van den Broek, de heer Jaco Groot, de heer Marc Kregting en mevrouw dr. A.M.
Smelik.
De heer dr. Francio Guadeloupe kon niet als lid worden ingeschreven omdat hij
ook na herhaald verzoek niet heeft laten weten of hij zijn benoeming aanvaardt.
Van de volgende leden is het lidmaatschap op hun verzoek beëindigd: mevrouw
Karin Amatmoekrim, de heer dr. Boudewijn Bakker, de heer dr. Helmut Birkhan,
mevrouw Fleur Bourgonje, de heer dr. H.Th. Bussemaker, de heer dr. R.Th.J. Buve,
mevrouw M.A.H. Campfens, mevrouw dr. C.A. Chavannes-Mazel, de heer dr. Pierre
Delsaerdt, de heer dr. H. van Dijk, de heer dr. Henry Habibe, de heer Herman
Hafkamp, de heer dr. Jacob Harskamp, de heer Willem Huberts, de heer dr. Erwin
Huizenga, de heer dr. D.C.J. Kinable, de heer H. Kraima, mevrouw Lisette Lewin,
mevrouw Marga Minco, mevrouw dr. Lotte C. van de Pol, de heer dr. P.T. van
Rooden, de heer dr. H.W. van Santen, mevrouw dr. B. Schludermann, mevrouw dr.
J.W. Spaans, de heer dr. Eddy Stols, de heer dr. J.A. Szirmai, de heer dr. H. Tieken
en de heer Cornelis van der Wal.
Op grond van artikel 16.2 van de Wet zijn van het lidmaatschap vervallen verklaard:
de heer Henri-Floris Jespers en mevrouw dr. J.R. van der Wiel.
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In 2010 heeft de Maatschappij haar naam geleend aan diverse activiteiten rondom
de herdenking van 150 jaar Max Havelaar. Dit betrof de marathonlezing Max
Havelaar aan de Hogeschool-Universiteit Brussel op 14 mei 2010, het symposium
over Max Havelaar in vertaling in het stadhuis van Brussel op 15 oktober 2010
alsmede het aansluitende concert ‘Max Havelaar getoonzet’ in de concertzaal van
het Koninklijk Conservatorium van Brussel.
Mede dankzij financiële steun van de Maatschappij en haar leden kon in de
Universiteitsbibliotheek Leiden op 25 maart 2010 de nieuwe tentoonstellingsruimte
feestelijk in gebruik genomen worden. In de aangeschafte vitrines - die voldoen aan
strenge klimaat- en veiligheidseisen - kunnen nu ook stukken uit het bezit van de
Maatschappij veilig aan een breder publiek worden getoond. Inmiddels zijn er al drie
tentoonstellingen georganiseerd, waarbij stukken te zien waren uit het bezit van de
Maatschappij. Zie verder het Verslag van de bibliothecaris.
Op 10 december 2010 hield dr. Lisa Jardine in de Pieterskerk te Leiden de
negenendertigste Huizinga-lezing, getiteld The aftermath of Homo Ludens. From
Huizinga to Zemon Davis and beyond. De Huizinga-lezingen worden georganiseerd
door de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad
en de Maatschappij. De lezing is in boekvorm gepubliceerd door nrc
Boeken/Prometheus.
Op 14 februari werd, voorafgaand aan de Frans Kellendonk-lezing, in Nijmegen
de Frans Kellendonk-prijs uitgereikt aan Arnon Grunberg. Deze prijs wordt
gefinancierd door de Stichting Frans Kellendonk Fonds. De toekenning is geschied
door het bestuur der Maatschappij, op voordracht van een door het bestuur der
Maatschappij benoemde Commissie van voordracht.

3. Verslag van de Noordelijke Afdeling over het verenigingsjaar
2010-2011
De Noordelijke Afdeling kwam dit jaar, zoals intussen gebruikelijk, twee keer bijeen,
steeds in Café De Sleutel aan de Noorderhaven te Groningen. De opkomst op de
sociëteitsavond op 28 oktober 2010 was niet zo groot, een kleine twintig mensen,
maar het was verheugend daar behalve oudere ook enige pas gekozen leden te kunnen
begroeten evenals twee introducés, en de sfeer was tot ver na middernacht zeer
geanimeerd. Drie leden spraken over hun na aan het hart liggende onderwerpen.
Doeke
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Sijens vertelde over de voorbereidingen voor de tentoonstelling van het werk van de
Friese schilder Boele Bregman (1918-1980) in het Museum Belvédère te Heerenveen
(18 feburari-29 mei 2011), die hij niet alleen mede organiseerde, hij schreef ook het
begeleidende boek, Boele Bregman - Alles bestaat uit kleur. Roland Ohlsen
presenteerde fraai dramatisch en indringend zijn ‘pamflet’ over ‘het sonnet als een
daad van verzet’. Gerda Huisman stelde de twee florilegia van de zeventiende-eeuwse
Leeuwarder schilder François de Geest voor, waarvan er een, dat nu in Rome wordt
bewaard, binnenkort in facsimile zal verschijnen.
Het bestuur bestaat uit Anton Brand (voorzitter), Wim Hilberdink (penningmeester),
Gerda Huisman (secretaris), Anton Scheepstra en Gelly Talsma. De kascommissie,
bestaande uit Henk Boels en Gert Kortekaas, bevond de financiën op orde, zodat de
penningmeester voor het verenigingsjaar 2009-2010 décharge verleend kon worden.
Op 13 april zal voor de tweede keer een ‘buffet parlant’ plaats vinden, waar tussen
de gangen door Wim Hilberdink de aanwezigen zal introduceren in het nieuwe
schoolvak Moderne Media, Ard Posthuma zal vertellen over zijn werk als vertaler,
en Gerrit Jan Zwier verslag zal doen van de tocht naar Vuorje, die hij heeft nagelopen
volgens de beschrijving die W.F. Hermans daarvan geeft in Nooit meer slapen.
Behalve per e-mail en briefpost wordt de website mnl-noord.ub.rug.nl gebruikt
om de leden te infomeren over de bijeenkomsten en over elkaars activiteiten. Veel
van de door het bestuur in 2010 voorgedragen kandidaten voor het lidmaatschap van
de Maatschappij werden inderdaad gekozen; ook dit jaar is er een lijst met
voordrachten naar Leiden gezonden.
Anton Brand, voorzitter
Gerda C. Huisman, secretaris

4. Verslag van de Zuidelijke Afdeling over het verenigingsjaar
2010-2011
Voorjaarsactiviteiten
Op 30 mei vond te Maastricht een speciale Pierre Kemp-middag plaats. Deze middag
- gewijd aan ‘een van de boeiendste eenlingen uit de Nederlandse poëzie van de
twintigste eeuw’ - was van buiten de Afdeling georganiseerd, maar door prof. dr.
Wiel Kusters als oud-voorzitter en medeoprichter van de Zuidelijke afdeling (in
1989) tevens aan haar leden
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aangeboden. De feestelijke bijeenkomst bevatte een dubbelprogramma, waarop om
te beginnen de nieuwe biografie ten doop werd gehouden: Wiel Kusters, Pierre
Kemp. Een leven (Nijmegen: Vantilt). Hoe werd deze ‘Man in het Zwart’ (Maastricht
1886-1967) van teruggetrokken levend administrateur tot een van 's lands kleurrijkste
dichters? Kusters' biografie interpreteert feiten van Kemps leven, diens poëzie en de
samenhang daartussen. Dr. Jan de Roder (Universiteit Maastricht) voerde een gesprek
met de biograaf. Voorts werd er muziek van Hendrik Andriessen ten gehore gebracht
worden, op tekst van Kemp.
Aansluitend werd in het nabije Bonnefanten-museum een tentoonstelling van het
weinig bekende schilderwerk van Kemp geopend, onder de titel: ‘Pierre Kemp. Nobel
oud kind!’ Deze verrassende collectie omvatte het grootste deel van Kemps beeldend
oeuvre, waaronder een twaalftal tot nu toe onbekend gebleven pastels. Tevens werd
over de dichter-schilder nog een korte film uit 1967 vertoond, die meer dan veertig
jaar niet meer te zien was geweest. Zij biedt ook de enige bewegende beelden die er
van de dichter bestaan.

Andere biografische boekpublicaties
Royaal vooruitlopend op het thema van de boekenweek 2011 stond het verenigingsjaar
2010-2011 bij de Afdeling eigenlijk al grotendeels (in drie van de vier bijeenkomsten)
in het teken van de biografie, hetzij als genre, hetzij als concreet specimen. Ook
buiten het programma was het voorjaar 2010 voor de Afdeling in dit opzicht een
bijzonder productief seizoen. Twee leden publiceerden in april een historische
biografie:
- voorzitter dr. Jacques Baartmans: Robert Jasper baron van der Capellen tot
den Marsch (1743-1814). Regent, democraat en huisvader (Hilversum:
Verloren).
- van het recent toegetreden lid mr. dr. Wilfried Uitterhoeve verscheen: Koning,
keizer, admiraal. 1810 de ondergang van het Koninkrijk Holland, november
1809-juli 1810 (Nijmegen: Vantilt).
Later in het jaar (in oktober) zou zich eveneens uit onze kring daarbij voegen:
- dr. Guus Pikkemaat: Willem de Troubadour. Hertog van Aquitanië (1087-1127).
Deugniet en dichter (Soesterberg: Aspekt).
- op 26 januari 2011 ten slotte promoveerde het lid Peter Altena aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Zijn biografisch proefschrift over een kleurrijke dichter,
journalist en romanschrijver uit de 18e eeuw: Ger-
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rit Paape (1752-1803) Levens en werken (later in 2011 ook te verschijnen in
een handelseditie, Nijmegen: Vantilt) vormde precies een maand later eveneens
het onderwerp van zijn lezing voor de Afdeling.

Najaarsactiviteiten
Nazomerbijeenkomst
Op 18 september kwam de Afdeling opnieuw tezamen in Nijmegen, waar prof. dr.
Jos Joosten (Radboud Universiteit) haar invoerde in het actuele onderzoek inzake
literatuurkritiek, over de naoorlogse geschiedenis waarvan de spreker een monografie
in voorbereiding heeft. Spreker ging onder meer in op actuele dilemma's van de
literatuurkritiek. In hoeverre is de eigentijdsheid, het engagement, er een leidend
thema? Kan een roman ons iets vertellen over onszelf en de wereld? Worden in de
kritiek morele vragen gemeden ten gunste van literair-technische argumenten? Welk
type argumentatie domineert, werk-immanente of moraliserende? De door Merlijn
(1965) geïnstigeerde ergo-centrische school domineert. Tussen 1955 en 1975 is het
gehalte autonome argumentatie significant toegenomen, terwijl de ethische /
engaments-argumenten zeer op de achtergrond blijven. Aan de hand van werk van
DDR-auteur Christa Wolf belichtte spreker hoe waardeoordelen bij critici
gesegmenteerd kunnen worden als hetzij werk-immanent, hetzij als normen en
waarden in het hoofd van de criticus.

Onderscheiding voor Leo Herberghs
Dichter-schrijver Leo Herberghs, gewezen eerste penningmeester van onze Afdeling,
werd in november 2010 te Maastricht door het provinciebestuur benoemd tot
‘Limburger van Verdienste’. Herberghs (Heerlen 1924) werd door de Commissaris
van de Koningin, de heer L. Frissen, geprezen als een ‘stille dichter, wars van drukte’.

Herfstbijeenkomst
Op zaterdag 11 december trad te Nijmegen als spreker op prof. dr. Hans Renders,
bijzonder hoogleraar Geschiedenis en theorie van de biografie te Groningen, zelf
ook criticus en medewerker aan kranten, tijdschriften en radioprogramma's. In zijn
voordacht over ‘De biografie in Nederland’ ging Renders in op vier punten: de nieuwe
traditie van de biografie die in de laatste 20-30 jaar in Nederland gegroeid is; de
verrassend sterke receptie van de biografie in de media en bij het publiek; de actuele
proble-
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men bij het genre, en de eisen waaraan een ideale biografie moet voldoen. Nadat ons
land eerder vooral biografische lexica gekend en het tijdschrift Merlijn exclusieve
aandacht voor de tekst gepredikt had, ging vanaf 1981 de reeks Open domein als een
nieuw podium dienen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds trad op als subsidiënt. De
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde startte voorts in 1990 met haar Werkgroep
Biografie en het Biografie Bulletin. Indrukwekkend is de lijst van inmiddels
verschenen biografieën over kunstenaars, politici en wetenschappers. De populariteit
van het genre is niet zo vreemd. Politieke, literaire, kunstzinnige en maatschappelijke
daden komen door biografieën vaak in een ander daglicht te staan. Juist door het
perspectief van het individu gaat de (literatuur-)geschiedenis leven. Het persoonlijke
moet dan iets verduidelijken over het openbare. Spreker besteedde veel aandacht aan
de typische problemen van het genre en illustreerde zijn betoog met tal van concrete
voorbeelden, wetenswaardigheden en bijzonderheden. Als biograaf van zowel Jan
Hanlo als Jan Campert bleek spreker bij uitstek in de gelegenheid theorie en praktijk
met elkaar te verbinden.

Winterbijeenkomst
Op 26 februari 2011 werd te Nijmegen het 23ste Afdelingsjaar geopend met de
gebruikelijke jaarvergadering. De gebruikelijke huishoudelijke zaken werden
besproken, waaronder de inhoudelijke en financiële verslagen over 2010 en het
voorlopig programma voor 2011. Daarnaast kwamen aan de orde een voorziene
mutatie bij het bestuur in 2012, alsmede een voornemen om het 25-jarig jubileum
van de Afdeling (op 28 januari 2014) ook tastbaar vorm te geven.
Vervolgens was het woord aan dr. Peter Altena, die voor een gehoor van vijftien
aanwezigen een boeiende lezing wijdde aan het onderwerp van zijn proefschrift (zie
hierboven). Hij deed dat aan de hand van een calendarium van Paapes leven. Zo werd
allereerst de Delftse context door spreker belicht, en dan Paapes werk als
plateelschilder, zijn rol in de dichtgenootschappen te Den Haag en Delft, zijn
carrièrisme, zijn grote letterkundige productie, en de politisering van schutterijen na
1783; dit alles samengevat onder de noemer van poëtische, economische en politieke
sociabiliteit. In vogelvlucht, maar toch ook met veel details passeerden vervolgens
Paapes journalistieke activiteiten, zijn rol als pamflettist en dichter bij de opkomst
van de patriotten, de omwenteling in Delft,
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Paapes vlucht in 1787 naar Duinkerke, zijn terugkeer in 1796 en zijn rol bij de
Bataafse revolutie in Friesland. In 1798 werd Paape ambtenaar te Den Haag bij het
ministerie van Nationale opvoeding, waar hij mede de basis legde voor de latere
schoolwet van Van der Palm (1801).
Het zeer levendige referaat riep door zijn letterkundig thema en politiekhistorische
strekking herinneringen op aan de biografische lezing die ruim een jaar eerder te
Maastricht was gehouden door dr. Lou Spronck, over de Maastrichtse dichter
Théodore Weustenraad (1805-1849), schrijver onder meer van het satirische
dialectepos De Percessie van Sjerpenheuvel (zie hiervoor het vorige jaarverslag ).
Beide lezingen tezamen vormden een tweeluik over intrigerende eenlingen, politieke
activisten en satirici uit een roerig tijdvak. Anderzijds was er een merkwaardige
gedeeltelijke parallel met de hierboven gereleveerde dichter Pierre Kemp, die evenals
Paape zijn loopbaan als plateelschilder was begonnen. Aldus bleek het recente
lezingenprogramma van de Afdeling onverwachte dwarsverbindingen te bezitten.
Alle vergaderingen werden bijgewoond door de gebruikelijke aantallen leden en
introducés, die steeds rond de vijftien lagen. De traditionele culinaire afsluiting in
een plaatselijk restaurant droeg telkenmale zeer bij aan het welslagen van deze
bijeenkomsten.
Het bestuur van de Zuidelijke Afdeling bestond in het verslagjaar uit dr. Jacques
Baartmans (voorzitter), dr. Ad Welschen (secretaris), en drs. Jean Frins
(penningmeester).
Ad Welschen, secretaris

5. Verslag van de vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika over het
verenigingsjaar 2010-2011
In Zuid-Afrika stond 2010 in het teken van het wereldvoetbal. De oranjeploeg genoot
enorme steun, vooral bij allen in Zuid-Afrika die banden met Nederland hebben, en
de Kaap dolgraag opnieuw Hollands hadden willen zien. Pech dat Piet Hein er niet
was, maar Zuid-Afrika was wel groots op de moedige poging van de Bafana, op
Ghana, en vooral op Nederland, dat zo dicht bij de top van de wereld is geëindigd.
Ten aanzien van de neerlandistiek valt er veel positiefs te vermelden. De enkele
reguliere activiteiten die vanwege het voetbal verzet moes-
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ten worden, zoals het driejaarlijkse internationale congres van de Suider-Afrikaanse
Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) én haar jaarlijkse werkwinkel voor studenten,
worden in juli 2011 aangeboden. De Universiteit van Wes-Kaapland speelt van het
jaar voor het eerst gastheer voor het genoemde congres, met als thema ‘Intertaal en
intertekst’ (10-13 juli). Het uiterst succesvolle eerste Roots-festival werd eveneens
in 2010 aan deze universiteit aangeboden.
Een overzicht van de activiteiten van 2010 toont duidelijk dat de individuele én
vooral de institutionele banden tussen Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (en
tussen het Nederlands en het Afrikaans) op academisch, creatief, technologisch en
zakelijk niveau steviger worden.
Op politiekinstitutioneel niveau vormde de bijwoning op 10 november 2010 in
Brugge van het jaarlijkse topberaad van de Nederlandse Taalunie (die haar dertigste
bestaansjaar vierde) door drie Afrikaanstalige vertegenwoordigers - waaronder
W.A.M. Carstens als voorzitter van de ‘Afrikaanse Taalraad’ - een historisch moment.
De ondertekening door de Zuid-Afrikaanse regering van een verklaring van
voornemen tot groter samenwerking met de Nederlandse Taalunie is een gebeurtenis
waarop velen bijna niet durfden te hopen.
De activiteiten van 2010 lieten ook zien dat de uitstraling van het Nederlands en
de neerlandistiek voor Zuid-Afrikaanse academici steeds internationaler is gaan
worden. Waar het verkeer in het verleden vooral richting Nederland en Vlaanderen
ging, reisden vier Zuid-Afrikaanse academici in het afgelopen jaar naar Warschau
voor het twaalfde (vijfjaarlijkse) internationale congres van de Internationale
Vereniging voor Germanistiek, waar het Nederlands ook een plaats had. Twee
Zuid-Afrikaanse neerlandici meldden zich in Jakarta voor het congres ‘Veertig jaar
studie Nederlands’. En een Zuid-Afrikaanse neerlandicus is lid van het organisatorisch
comité voor de Berkeley Conference on Dutch Studies, met als thema: ‘Colonial and
post-colonial connections in Dutch literature’ (15-17 september 2011).
Naast bovengenoemde ‘internationale’ bedrijvigheden rond de neerlandistiek werd
de ‘plaatselijke’ wisselwerking tussen neerlandici en schrijvers in Zuid-Afrika,
Nederland en Vlaanderen ook verstevigd door steeds meer uitgebreide uitwisseling
en samenwerking op het terrein van projecten en publicaties. Leden van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde zijn bij bijkans alle projecten betrokken.
De Noordwes-Universiteit zette haar uitwisseling met de Universiteit Antwerpen
voort, en

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

230
de Universiteit van Stellenbosch benoemde Yves T'Sjoen in 2010 tot buitengewoon
hoogleraar. Verschillende academische onderzoeksprojecten werden (en worden)
gezamenlijk door projectleiders aan Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse
universiteiten uitgevoerd en de resultaten werden (of worden eventueel) in
boekpublicaties ter beschikking gesteld. Vijf voorbeelden: een project over
tekstredactie (Noordwes-Universiteit en Universiteit Antwerpen) culmineerde in
oktober 2010 in het omvangrijke boek Teksredaksie door W.A.M. Carstens en Kris
Van de Poel (SUN Media 2010); er is (onder leiding van Ronel Foster, Yves T'Sjoen,
Eep Francken, Ena Jansen en Heilna du Plooy) voortgezet onderzoek over literair
grensverkeer tussen de Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse literaire systemen; en
Heilna du Plooy, Bernard Odendaal en Odile Heynders leiden een project ‘Vers en
verhaal: narratieve structuren en technieken in lyrische poëzie’. Internationale
samenwerking heeft geleid tot de publicatie bij Brill (augustus 2010) van Siegfried
Huigens boek The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks, met zeventien
opstellen van een internationaal gezelschap onderzoekers over kennisproductie uit
de vroegmoderne tijd, die afhankelijk was van de handelsnetwerken van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie. Tot slot treedt H.P. van
Coller op als projectleider en redacteur van een nieuwe Nederlandse
literatuurgeschiedenis voor Zuid-Afrikaanse studenten.
Een buitengewoon project, dat sterk op de technologie steunt, is dat van
projectleiders Gerhard van Huyssteen en Febe de Wet. ‘Human language technology
resources for closely-related languages’ richt zich op de uitwisseling van
technologieën en hulpbronnen tussen het Afrikaans en het Nederlands. Het project
ontwikkelde een vergroot uitspraakwoordenboek voor Afrikaans en een
omzetter/vertaler Nederlands naar Afrikaans/Afrikaans naar Nederlands (cf.
https://sites.google.com/site/gbvanhuyssteen/projectcloselyrelatedlanguages).
De SAVN en de twee kennisnetwerken (het ‘Noordelike Kennisnetwerk vir
Neerlandistiek’ (NKN) en het ‘Kaapse Forum’), die financieel door de Nederlandse
Taalunie ondersteund worden, en het ‘Woordfees’ te Stellenbosch leveren alle jaarlijks
dankzij een grote inzet van Zuid-Afrikaanse leden van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde een belangrijke bijdrage tot de Zuid-Afrikaanse
neerlandistiek. Frits van Oostrom en Isabel Hoving verrijkten de perspectieven van
Zuid-Afrikaanse docenten neerlandistiek met voordrachten over historische
geschiedschrijving
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en ideologiekritiek (Docentenwerkwinkel Neerlandistiek), en het NKN-symposium
bracht neerlandici en studenten van zeven universiteitscampussen bij elkaar voor
twee dagen van voordrachten en discussie over de neerlandistiek.
Het is opmerkelijk dat er steeds meer literaire teksten uit het Nederlands in het
Afrikaans vertaald worden. Enerzijds is het spijtig dat het algemeen publiek de
brontaal (Nederlands) kennelijk niet meer betrekkelijk vlot kan lezen, maar anderzijds
is het verblijdend dat de Nederlandstalige literatuur zodoende via het Afrikaanse
literaire systeem aan een groter tal van lezers ter beschikking gesteld wordt.
De publieke belangstelling in de literaire en andere cultuurproducten laat zich niet
alleen aan het tal van vertalingen aflezen, maar ook aan het steeds toenemend cijfer
van mensen die de examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
afleggen. Drie leden van de Maatschappij (Siegfried Huigen, Renée Marais en Phil
van Schalkwyk) bieden op verschillende plaatsen in Zuid-Afrika
taalverwervingscursussen Nederlands aan.
De grootste uitstraling van het Nederlands naar het algemeen publiek geschiedt
via het ‘Woordfees’, met Dorothea van Zyl als feestdirectrice. Kwamen er in 2000
duizend mensen op dit hoofdzakelijk Afrikaans-Nederlandse festival af (zeker niet
slecht), in 2010 overschreed het bezoekersaantal de 47.000. Het festival brengt tal
van Nederlandse en Vlaamse auteurs, acteurs en musici naar Zuid-Afrika, met steun
van maar liefst acht belangrijke donateurs vanuit Nederland en Vlaanderen. In maart
2011 traden op: Tom Lanoye, Joke van Leeuwen, Arnon Grunberg, Herman Bogaert,
Vismilmusic (met Hans Visser en Irena Filippowa), Ingrid Van der Veken, Stef Bos
en Aryan Kaganof/Ian Kerkhof (film). Onder de Zuid-Afrikaanse leden van de
Maatschappij die hier acte de présence gaven, zijn Ampie Coetzee, Abr. H. de Vries,
W.A.M. Carstens, Rufus Gouws en T.T. Cloete.
Conclusie: de Zuid-Afrikaanse leden van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde leveren doorgaans een flinke bijdrage tot het Nederlands en de
neerlandistiek; niet alleen plaatselijk in Zuid-Afrika, maar ook in het buitenland.
Renée Marais, vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

232

6. Verslag van de Commissie voor Zuid-Afrika over het
verenigingsjaar 2010-2011
De Commissie heeft besloten geen verslag uit te brengen bij gebrek aan activiteiten.

7. Verslag van de bibliothecaris over het jaar 2010
1. Collectievorming
1.a. Gedrukte werken
In het verslagjaar zijn 1.288 aanwinsten geregistreerd.

1.b. Schenkingen
F.J.Th.J. van Agt, Nijmegen; Avalon Pers, Woubrugge; C.D.N. Barel, Oegstgeest;
J.C. Bedaux, Deventer; A.E. de Bijl Nachenius, 's-Gravenhage; Museum Boerhaave,
Leiden; J.C.M. Damen, Voorschoten; M. De Schepper, Hemiksem, België; J. Elemans,
Uitgeverij Eleboek, Huissen; Uitgeverij Elikser, Leeuwarden; Stichting Fama
Fraternitatis, Purmerend; A.A.P. Francken, Leiden; P. Fruining, Scheveningen;
Vereniging Gelre, Arnhem; J. Gerritsen, Groningen; L.H.M. Hanssen, Amsterdam;
Antiquariaat Hinderickx & Winderickx, Utrecht; J.P. Hinrichs, Oegstgeest; Hollandse
Vereniging voor Genealogie, Rotterdam; H.F.J. Horstmanshoff, Leiden; A.H.
Huussen, Zoetermeer; Ida Gerhardtgenootschap, Heerde; Inter-X Rodin BV, IJmuiden;
Het Jachtfonds, 's-Gravenhage; J.T. Joha, Drachten; M.M.A. Knul, IJmuiden;
Veilinghuis Bubb Kuyper, Haarlem; E.M.W. de Lange, Leeuwarden; C. van Leeuwen,
Bolsward; A.J. Lever, Bennekom; L.L. van Maris, Leiden; T.A.M. van der Meer,
Amsterdam; G.W. Muller, Uitgeverij De Sneeuwstorm, Amsterdam; Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, Utrecht; Nederlandse Kastelenstichting, Wijk bij
Duurstede; Uitgeverij De Nieuwe Vaart, Leiden; S. Nijstad, 's-Gravenhage;
Vereniging NL-TERM, Amsterdam; K. van Ommen, Leiden; P.G. van Oyen,
Conversion Productions, Amsterdam; S. Predota, Katedra Filologii Niderlandzkiej,
Wroclaw, Polen; R. Schippers, Velserbroek; Antiquariaat Schuhmacher, Amsterdam;
M.Th.C. Stapert-Eggen, Lunteren; Boekhandel Van Stockum, Leiden; M. Stol,
Leiden; Technische Universiteit, Eindhoven; M. Voskuil, Leiden; S.A. Vosters,
Breda; A.H. van der Weel, Rotterdam; J. Wieles, Lei-
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den; W.B. Wieles-Maathuis, Leiden; Fonds Willem Vos, Lelystad; Theater Zuidpool,
Antwerpen, België; S. Zwaaneveldt, Leiden.
Een bijzondere schenking is afkomstig van mevr. Hesseline de Bos, Gouda. Zij
schonk ruim 100 boeken op het gebied van de Friese letterkunde.

1.c. Oude en Bijzondere Gedrukte Werken - aanwinsten
* Een allereerste druk van de Julia van Rhijnvis Feith (Leiden, 1783). Sign. 20671
D 52
* Schat-camer der vvonderbare ende gedencweerdige historien onses tijts, uyt
velerley autheuren, memorien ende advijsen, door Simon Goulart van Senlis, 'tsamen
gebracht ende in't François uyt-gheghven ende nu in't Nederduytsch over geset, door
Felix van Sambix. Het vierde deel, zijnde het leste deel zijnder Historien (Rotterdam,
1643) Sign. 1136 G 56

1.d. Oude en Bijzondere Gedrukte Werken - schenkingen
* Dr. Léon Hanssen (Amsterdam) schonk aan de Huizinga-collectie van de
Maatschappij een exemplaar van A. Roland Holst's vertaling van W.B Yeats, De
gravin Catelene ('s-Gravenhage, 1941) met persoonlijke opdracht van A. Roland
Holst aan Huizinga. Sign. HUIZIN 2023
* Wilma en Max † Schuhmacher schonken in 2009 een verzameling boeken uit
de bibliotheek van Maartje Draak (sign. 22546 D 1 vlg., E 1 vlg., F 1 vlg.) en in 2010
een collectie literaire werken met opdrachten van de auteurs aan de Schuhmachers,
waaronder een serie boeken met opdrachten van F.C. Terborgh (sign. 22546 B 1 vlg.,
en C 1 vlg.).

1.e. Handschriften - schenkingen
* Fragment van een berijmd fysiologisch traktaat dat onder de titel Van smeinscen
lede volledig is overgeleverd in hs. Brussel, KB, IV 19308. Het fragment beslaat
vss. 579-591 (f. 1r), 607-619 (f. 1v), 813-825 (f. 2r), 843-856 (f. 2v) van de
editie-Elaut (1956). - Vlaanderen, 14e eeuw. Geschreven op perkament, (deel van)
2 fol; 55×205 mm. - Deel van een dubbelblad, ca 55×205 mm. Oorspronkelijke
bladmaat ca. [140×103] mm. Oorspronkelijke schrijfspiegel: 1 kol. van 22 reg.
Initialen van 2 reg. hoog; paragraaftekens. - Provenance: Afkomstig uit een
fragmentenmap van het toenmalige Provinciaal Archief der Minderbroeders te Weert.
In 1942 door door A. van Dijk OFM afgestaan aan Willy Dols (1911-1944). Na diens
dood in Duitse gevangenschap in familiebezit gebleven. Geschonken door de
Erven-Dols, Sittard. [LTK 2291].
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1.f. Handschriften - aankopen
* ‘De Ceder. Een manuscript cahier van verzen geschreven uit de vrije hand door
Han G. Hoekstra. III. 1942’ (f. 1r). Omvat de volgende gedichten: ‘De Ceder’ (2r),
‘Het panopticum’ (3r), ‘Nog niet ontbrekende’ (4r), ‘Verzen om harentwil’ I-VI
(5r-10r), ‘Rondeel’ (11r), ‘De leeraar’ (12r), ‘Moeders jongen’ (13r), ‘Holland’ (14r),
‘Ballade van het eigen land’ (15r-16r), ‘Het wachtwoord (Denkend aan H.M.)’ (17r),
‘De gedeerde’ (18r), ‘Kwatrijnen’ (19r). - Nederland, 1944. 1 deel, eigenhandig
geschreven, 20 fol.; 295×230 mm. - Bladen eenzijdig beschreven. Moderne
potloodfoliëring 1-20. Met een koordje vastgezet in kartonnen omslag. - Provenance:
‘Dit exemplaar is bestemd voor Ernst Lampe / H.G.H.’ (20r). Ex libris Ernst Lampe
met datering 9.5.1942 op binnenzijde vooromslag. [LTK 2292]
* Tamme Geijsbers (Gijsbers), Dagboek over de periode 1594-1647. - Groningen,
ca. 1636-1647. 1 deel, eigenhandig geschreven, 2+43+1 fol.; 98×73 mm. - Papier in
duodecimo. Katernbouw: < 6IV (i-iii, 1-43, i-ii) > eerste en laatste blad fungerend
als dekblad. Moderne potloodfoliëring 1-43. Schrijfspiegel aangebracht middels
kantlijn (1-36). Gotische cursief één hand. Band van rood leer, gestempeld met wapen
van Groningen (voorplat). - Vermoedelijk omstreeks 1636-1637 begonnen en daarna
herhaaldelijk bijgewerkt. Tamme Gijsbers (geb. 1583) was actief als koopman en
reisde meermaals door Europa. Woonde in de jaren 1606-1611 in Dantzig, 1613-1615
in Amsterdam, 1615-1616 in Frankrijk, 1617 getrouwd. Werd op 4 september 1623
aangenomen als boekhouder van de West-Indische Compagnie (18r). In de jaren
1633-1638/39 was hij voogd van het Aduarder Gasthuis te Groningen (vgl. Groninger
Archieven, inv. 1363 Aduarder Gasthuis 1604-1984). Dit feit is ook in het dagboek
vermeld (30v). Bevat mededelingen over bruiloften, geboorten en sterfgevallen in
familiekring, maar ook over gebeurtenissen van algemeen belang. [LTK 2293]

2. Gebruik van de collecties
2.a. Uitleningen
Het aantal aanvragen en uitleningen, zowel voor gebruik binnen de bibliotheek als
daarbuiten, bedroeg 21.504.
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2.b. Tentoonstellingen
Op 25 maart 2010 vond de feestelijke opening plaats van de nieuwe
tentoonstellingsruimte in de UB. Mede dankzij financiële steun van de MNL en haar
leden konden vitrines worden aangeschaft die voldoen aan strenge klimaat- en
veiligheidseisen. De tentoonstellingsruimte bevindt zich in het entreegebied van de
UB en biedt naast studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden een breder
publiek de gelegenheid kennis te maken met de bijzondere collecties. Samen met
studenten en onderzoekers worden drie tot vier tentoonstellingen per jaar
georganiseerd over een actueel thema of lopend onderzoek aan de universiteit. In
2010 werden drie tentoonstellingen georganiseerd, waarbij stukken te zien waren
die deel uitmaken van de Bibliotheek van de Maatschappij. De eerste tentoonstelling
was ‘Liefde en erotiek’ over zestiende- en zeventiende-eeuwse prenten en tekeningen
(25 maart-2 mei), vervolgens ‘Glorie van Muzen. Lieveling van het volk. Dante in
Leiden’ (21 augustus - 1 oktober), en tot slot ‘Gao Luopei???. De sinoloog Robert
Hans van Gulik in wetenschap en kunst’ (16 december 2010 - 13 maart 2011), waarbij
vertalingen van de Rechter Tie-romans uit de collectie van de MNL werden getoond.

2.c. Conservering
Een aantal beschadigde gedrukte werken en handschriften zijn gerestaureerd of
hebben een conserverende behandeling gekregen.
* 2 LTK-handschriften zijn gerestaureerd
* 32 gedrukte werken van voor 1800 zijn geconserveerd of gerestaureerd
* 20 gedrukte werken van na 1800 zijn geconserveerd
Deze behandelingen zijn gedocumenteerd, de documentatierapporten liggen ter inzage
in het atelier en zijn voor gebruikers aan te vragen bij de Leeszaal Bijzondere
Collecties.
Een deel van de LTK-fragmenten zijn in het kader van het project
fragmentenberging geconserveerd en van een nieuwe, toegankelijke verpakking
voorzien.

3. Nieuwe projecten en diensten
In 2010 werd de conservering en digitalisering van een aantal projecten uitgevoerd
in het kader van het nationale conserveringsprogramma Me-
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tamorfoze. De projecten met de Maatschappij-collecties: Busken Huet, Haverschmidt,
Boekenoogen, De Jong/Illegalia, en de Verzamelingen van de MNL werden afgerond.
De scans van deze projecten worden in 2011 in Digital Special Collections
gepresenteerd, samen met de collectiebeschrijvingen (zie http://disc.leiden.edu).
Verder werd uitvoering gegeven aan twee grote digitaliseringsprojecten van
gedrukte boeken: Early Dutch Books Online (EDBO), waarbij met financiering van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ruim 10.000 in Nederland
gedrukte werken (2.1 miljoen pagina's) uit de periode 1781-1800 worden
gedigitaliseerd (afronding medio mei 2011) en Behoud Nederlandse Boekproductie
(BNB), waarbij ca. 3.700 gedrukte werken uit de collectie van de UBL met
financiering van Metamorfoze worden gedigitaliseerd (afronding 2011).

8. Het beheer der gelden
Zie bijlage 1, p. xxx

9. Verslag van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde over
het verenigingsjaar 2010-2011
De Commissie was in de verslagperiode als volgt samengesteld:
Voorzitter: mevrouw dr. J. Pollmann.
Secretaris: de heer dr. J.P. Sigmond, Louise de Colignylaan 1, 2341 CG Oegstgeest.
Leden: de heer dr. W. Backhuys, de heer dr. J.C.H. Blom, de heer dr. J.R. Bruijn,
de heer dr. C. Fasseur, de heer mr. R. Feenstra, mevrouw dr. C.W. Fock, de heer dr.
F.S. Gaastra, de heer dr. S. Groenveld, de heer dr. P. Hoftijzer, de heer dr. J.A.F. de
Jongste, de heer dr. G.A.C. van der Lem, de heer dr. J. Th. Lindblad, mevrouw dr.
M.E.H.N. Mout, de heer dr. W. Otterspeer, de heer dr. I. Schöffer, de heer dr. L.H.J.
Sicking, de heer dr. E.J. Sluijter, mevrouw dr. B.M.A. de Vries, mevrouw dr. E.G.E.
van der Wall.
Vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Maatschappij heeft dr. J.P. Sigmond
het secretariaat van de Commissie per 1 april 2011 neergelegd. In zijn plaats is
benoemd mevrouw dr. B.M.A. de Vries.
De heren dr. W. Backhuys en dr. I. Schöffer hebben te kennen gegeven uit de
commissie terug te treden.
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De commissie vergaderde in het verslagjaar tweemaal in 2010 en tweemaal in 2011.
Op 27 oktober 2010 kwam de commissie bijeen ten huize van de secretaris. Spreker
was Louis Sicking die betrokken is bij de uitgave van de boekproductie ‘Geschiedenis
van Zeeland’. Een centrale vraag die hij opwierp was, hoe de nieuwste stand van
onderzoek verwerkt moet worden in een concise standaardwerk dat deze uitgave
pretendeert te zijn. In zijn verdere betoog, getiteld ‘De integratie van Zeeland. Politiek,
bestuur en rechtspraak 1300-1550’ zette hij uiteen hoe Zeeland zich ontwikkelde
van een betwist en onveilig grensgebied tot een geïntegreerd onderdeel van de
Habsburgse Nederlanden.
Op 24 november 2010 waren de leden te gast bij Nicolette Mout. Spreker Paul
Hoftijzer vergastte de aanwezigen op een inleiding over het Leidse drukkers- en
boekverkopersgilde in de zeventiende en achttiende eeuw, een onderwerp waarover
hij al lang intensief onderzoek doet en hij nu een boek schrijft. Behalve de resultaten
van zijn eigen onderzoek kwam ook de studie van de Amerikaanse historica Laura
Cruz over dit onderwerp aan de orde. Haar boek is een handelseditie van haar
dissertatie (2004, University of California, promotor J. De Vries). De spreker was
door haar in het verleden gevraagd haar teksten van commentaar te voorzien hetgeen
hij uitvoerig maar zonder merkbaar succes had gedaan. Dissertatie en handelseditie
blijken in vrijwel alle opzichten onder de maat en kunnen nauwelijks serieus genomen
worden. Nu kreeg hij het boek ter recensie aangeboden en vroeg zich af hoe dat te
doen zonder dat de recensie het karakter van een strafexpeditie zou krijgen.
Op 26 januari 2011 sprak Judith Pollmann ten huize van Hans Blom. Haar
onderwerp ‘Met grootvaders bloed bezegeld. Herinnering en religieuze identiteit in
de zeventiende-eeuwse Nederlanden’ komt voort uit een zojuist afgerond boek over
de katholieke identiteit en de Nederlandse Opstand en uit een lopend nwo vici project
over Opstandsherinneringen in de zeventiende eeuw dat de spreekster sinds 2008
leidt. Spreekster betoogt dat de gebeurtenissen uit het recente verleden een belangrijke
rol speelden in de manier waarop de zeventiende eeuwers hun geloof beleefden. In
veel opzichten gebruikten de katholieken en protestanten daarbij dezelfde elementen
als martelaarschap, ballingschap en conflict om hun religieuze identiteit te definiëren.
In de Republiek ontstond door de religieuze verdeeldheid een eigen niet religieuze
seculiere herinneringscultuur waarin modern aandoende begrippen als vaderland,
patriottisme en vrij-
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heidsstrijd centrale thema's waren.
Op 23 maart 2011 kwam de commissie weer bijeen ten huize van de secretaris
Peter Sigmond. Spreekster was Boudien de Vries. Zij sprak over haar afgeronde
onderzoek over de leescultuur in Haarlem eind negentiende eeuw waarover bij
uitgeverij Van Tilt een publicatie verschijnt: Een stad vol lezers. Haarlemse
leescultuur 1850-1920. Het boek bevat drie delen: boekenbezit, het lenen van boeken
door de elite en het lenen door het volk. In haar betoog ging ze in op het onderzoek
en de gehanteerde onderzoeksmethodiek. Een belangrijke bron voor het onderzoek
vormden boedelinventarissen. Ze stelde vast dat in de betreffende periode een revolutie
in de leescultuur plaats had.
J.P. Sigmond, secretaris

10. Verslag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde over het
verenigingsjaar 2010-2011
Zoals gebruikelijk werden in de verslagperiode twee bijeenkomsten georganiseerd:
de jaarlijkse traditionele themamiddag op 26 mei 2010 en de najaarsvergadering op
27 oktober 2010. De themamiddag, georganiseerd door Karina van Dalen-Oskam
en Arjan van Leuvenstein, was gewijd aan het onderwerp ‘Literatuurgeschiedenis’.
Omdat er inmiddels een behoorlijk aantal delen was verschenen van de nieuwe
Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur vond de Commissie het een goed moment
om haar eerstvolgende themamiddag aan de Nederlandse literatuurgeschiedenis te
wijden. De volgende vragen stonden centraal: Hoe wordt er op de nieuwe
Geschiedenis gereageerd door neerlandici? En wat vinden bijvoorbeeld historici
ervan? Worden de delen ook al gebruikt in het voortgezet onderwijs? En zijn er
wellicht signalen dat er eerder behoefte is aan een geheel andere manier van
literatuurgeschiedschrijving?
Joep Leerssen benaderde het onderwerp vanuit het perspectief van een historicus.
Een alternatieve wijze van benadering van de literatuurgeschiedenis werd
gepresenteerd door Frans-Willem Korsten. Jan Oosterholt analyseerde de reacties
op Alles is taal geworden, het deel over de negentiende eeuw. Bart van den Haak
ging in op de waarde van de verschenen delen voor docenten in het voortgezet
onderwijs. De bijeenkomst was geslaagd. Na afloop van de lezingen ontstond een
levendige discussie. In totaal waren er ongeveer 35 deelnemers. Een volgende the-
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mamiddag is gepland op 18 mei 2011. Het programma wordt later bekend gemaakt.
Tijdens de najaarsvergadering hielden de leden Ann Marynissen en Wim
Vandenbussche een wetenschappelijke mededeling. Ann Marynissen sprak over
‘Oost-Nederlandse familienamen’; Wim Vandenbussche deed verslag van zijn
onderzoek naar de taalgeschiedenis van het Nederlands in het negentiende-eeuwse
Vlaanderen. Na afloop van deze boeiende lezingen was er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Tijdens deze vergadering werd tevens de samenstelling van het bestuur gewijzigd.
Jan Noordegraaf trad aan als nieuwe secretaris en verving Jacqueline Bel. Marijke
Mooijaart was bereid nog een jaar als voorzitter op te treden. De regel betreffende
de tweejaarlijkse bestuurswisselingen werd aangepast: in plaats van twee jaar blijven
secretaris en voorzitter voortaan een jaar aan. De secretaris wordt na een jaar
voorzitter. Dan treedt ook een nieuwe secretaris aan. Door dit rouleersysteem waarbij
iedereen twee jaar achter elkaar lid is van het bestuur komen alle leden periodiek
aan de beurt.
In 2010 zijn aan het Bio- en Bibliografisch Lexicon voor de Neerlandistiek, dat
op initiatief van de Commissie wordt samengesteld en op de website van dbnl wordt
gepubliceerd, ongeveer twintig lemma's toegevoegd, zodat er nu meer dan honderd
beschikbaar zijn.
In 2010 is het ledenbestand van de commissie uitgebreid. Na het vertrek van Wim
van Anrooij en Frans-Willem Korsten zijn de volgende leden aan ons gezelschap
toegevoegd: Wim Vandenbussche, Hubert Meeus, Remco Sleiderink, Margit Rem
en Ton van Kalmthout. Van Kalmthout vormt, als redactielid, de personele band met
het Tijdschrift voor Taal- en Letterkunde.
De Commissie voor taal- en letterkunde bestaat sinds oktober 2010 naast
bovengenoemde nieuwe leden uit: mevrouw dr. J. Bel, de heer dr. A.Th. Bouwman,
mevrouw dr. K.H. van Dalen-Oskam, mevrouw dr. A. Marynissen, mevrouw dr.
M.A. Mooijaart (voorzitter), de heer dr. J. Noordegraaf (secretaris), de heer dr. O.
Praamstra, mevrouw dr. N. van der Sijs, de heer dr. R. van Stipriaan en mevrouw
dr. M.J. van der Wal.
J. Noordegraaf, secretaris
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11. Verslag van de Commissie voor Opdrachten op het Gebied van
de Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde over het
verenigingsjaar 2010-2011
De Commissie vergaderde tweemaal, in september 2010 en in maart 2011.
Leden van de Commissie waren: Arianne Baggerman, Sabrina Corbellini (vanaf
maart 2011), Yra van Dijk, Sjoerd van Faassen, Lotte Jensen (vanaf maart 2011),
Gert-Jan Johannes (voorzitter), Lies Klumper (secretaris), Olga van Marion, Johan
Oosterman (tot maart 2011), Ben Peperkamp, Bart Ramakers (tot maart 2011).
In het jaar 2010-2011 heeft de Commissie de volgende opdrachten verleend:
- Mevrouw dr. Pieta van Beek: Project Digitalisering Anna Maria van Schurman:
the first female university student (1636).
- Mevrouw G.M.A. Gerling: Studie over literatuur en religie.
- De heer dr. M. van Hattum: Editie van Willem Bilderdijk's tekst Het Dichterlijk
Tafereel der stad Leyden, in den avond en nacht van den 12n van Louwmaand
1807, door mr. R.H. Arntzenius, aan een ‘oud’ Liefhebber der Dichtkunst
voorgelezen (1807).
- Mevrouw Dini Helmers: Biografie van Catharina Rebecca Woesthoven.
- Mevrouw dr. Lotte Jensen: Editie van De moderne Helicon (1792) van Arend
Fokke Simonsz.
- De heer dr. Michiel van Kempen: Bijdrage aan een boek over intertekstualiteit.
- De heer Ewoud Kieft: Onderzoeksproject Oorlogsmythen. W.F. Hermans en
de Tweede Wereldoorlog.
- Mevrouw Paula Koning: artikel over Petrus Scriverius.
- De heer dr. J.A. van Leuvensteijn: Teksteditie van twee zeventiendeeeuwse
kluchten: Hans van Tongen en De wanhebbelijke liefde.
- De heer Harmen Meesterberends: Artikel Buevijn van Austoen.
- Mevrouw Linda Modderkolk: Demonstratiemodel brievenuitgave Willem
Witsen.
- De heer dr. J. Noordegraaf (dr. R.J.G. de Bonth): Nicolaas Hinlópen (1724-1792),
grammatica voor het Nederlands.
- Mevrouw Zsuzsa Rakovszky: Hongaarse rijmvertaling van de Beatrijs.
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- Mevrouw dr. Agnes Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de
internationale neerlandistiek.
- Mevrouw dr. Toos Streng: Database over de romans uit de periode 1790-1900.
- De heer Albert Verbeek: Wetenschappelijk artikel ‘Vrolijk is het niet, tragisch
des te meer. Arnon Grunbergs Onze oom (2008) in het licht van de Griekse
tragedie.’
- Mevrouw dr. Rietje van Vliet: Onderzoek naar Nederlandstalige kranten en
tijdschriften uit de vroegmoderne tijd (voor 1815).
- De heer Thijs Weststrate: Editie van handschrift-Gommersz.

De Commissie heeft aan de projectgroep Digitaal recensie platform een startsubsidie
verleend. Het platform is in eerste instantie een samenwerkingsverband tussen de
UvA en het TNTL; het wordt verbonden aan de website van genoemd tijdschrift.
In 2010-2011 zijn de volgende literatuurhistorische opdrachten voltooid:
- Mevrouw dr. Pieta van Beek: The first female university student: Anna Maria
van Schurman (1636).
- De heer dr. H.F.M. Crombag: Uitgave van Karel van het Reves verzameld werk.
- Mevrouw Susanne Fagel-de Werd: Interviews met Nederlandse en Vlaamse
taal- en letterkundigen.
- De heer dr. Marco Goud: Serie artikelen als equivalent van een monografie over
Jan Prins: ‘Jan Prins (1876-1948)’, in: H. Brems, T. van Deel en A. Zuiderent
(red.), Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen,
2006, p. 1-10, A1-A3, B1-B3. ‘Jan Prins. Dichter, vertaler en zeeman’, in: Kunst
& wetenschap 15 (2006), nr. 3, p. 11-12. ‘“Een man die leeft in wijdheid van
horizonnen”. Jan Prins als zeedichter’, in: Remke Kruk en Sjef Houppermans
(red.), De zee, de zee... in literaturen wereldwijd. Amsterdam, 2007, p. 47-64.
‘Jan Prins en de Indische Tentoonstelling in 1932’, in: Indische letteren 22
(2007), nr. 2, p. 134-143. ‘De stad als drager. Poëzie in de openbare ruimte in
de 20e en 21e eeuw’, in: Spiegel der Letteren 50 (2008), nr. 2, p. 237-254. ‘Kunst
in de stad. Gedichten voor de Maastunnel van Jan Prins en P.C. Boutens’, in:
Kroniek Historisch Genootschap Roterodamum nr. 167 (nov. 2008), p. 7. Jan
Prins & P.C. Boutens, Gedichten voor de Maastunnel te Rotterdam. Bezorgd
en ingeleid door Marco Goud. Woubrugge, Avalon Pers, 2008.
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- Mevrouw dr. Elly Groenenboom-Draai: Tekstuitgave van De Coccejaanse
Venus en De Bruiloft in Salomons Tempel van Jan van Hoogstraten.
- De heer dr. Marinus van Hattum: Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk,
Gedichten voor kinderen.
- Mevrouw dr. Lotte Jensen: De moderne Helicon (1792) van Arend Fokke
Simonsz.
- Drie artikelen in het Olifant-project:
1. De heer dr. Hans van Dijk: Roelantslied
2. De heer dr. Ben van der Have: Medieval Dutch Charlemagne
Manuscripts
3. De heer dr. Bart Besamusca en de heer dr. Hans van Dijk:
Introduction and Notes Karel ende Elegast
- Mevrouw dr. Agnes Sneller: Inleiding literatuurgeschiedenis voor de
internationale neerlandistiek.
- De heer dr. H.T.M. van Vliet: Editie van S. Vestdijks Kind tusschen vier vrouwen

Het Ministerie van ocw heeft het voornemen bekend gemaakt m.i.v. 2012 de jaarlijkse
subsidie te beëindigen. Het Bestuur van de Maatschappij heeft per brief een dringend
beroep op de minister gedaan dit voornemen in te trekken en subsidie te heroverwegen.
Inmiddels is bekend dat het door het bestuur aangetekende bezwaar ongegrond is
verklaard. Lies Klumper zal ieder jaar tot 2014 de resultaten van afgeronde opdrachten
bij de penningmeester verantwoorden.
Lies Klumper, secretaris

12. Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het
verenigingsjaar 2010-2011
De Werkgroep Zeventiende Eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2010 was het
bestuur als volgt samengesteld: M. Prak (voorzitter), A. van Strien (penningmeester),
J. Spaans (lid), H. Leeflang (lid), M. de Baar (lid) en E. Stronks (secretaris). De
Werkgroep telt rond de 500 leden. In 2010 is het ledental licht toegenomen. 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 zaterdag 28 augustus 2010 organiseerde de Werkgroep in de Aula van de Vrije
Universiteit Amsterdam het congres ‘Loopbaan en carrière

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2011

243
in de Gouden Eeuw’. Het congres werd bezocht door zo'n 100 mensen, en had na
een plenaire lezing steeds twee parallelsessies. De congrescommissie, met Johan
Koppenol, Nina Geerdink, Ton van Strien (VU), Marco van Leeuwen (UU/IISG) en
Inge Broekman (UvA) had Maarten Prak verzocht een inleiding te verzorgen, met
daarin de resultaten die tot nu toe in onderzoek over dit onderwerp naar voren zijn
gekomen. De parallelsessies waren thematisch ingedeeld: Praktische kennis, Priesters
en Predikanten, Carrière in zaken, Patronage, Kunstenaarscarrières, Kunstenaars op
zoek naar status.
Er waren lezingen van Janneke Tump, ‘Circulatie van technische kennis in Holland
tussen 1400 en 1720’; Joanna Skrobut, ‘Vroedvrouwen en hun functie’; Eric Jorink,
‘De wetenschappelijke carrière van Swammerdam’; Gian Ackermans,
‘Priestercarrières in de Hollandse Zending’; Jeroen Jansen/Thijs van Heelsbergen,
‘Van uurwerkmaker tot predikant: Brandt’; David van der Linden, ‘Preken in
ballingschap’; Claartje Rasterhoff, ‘Carrière en concurrentie in de Hollandse
boekhandel’; Djoeke van Netten, ‘Een boek als carrièrekrik: Willem Janz Blaeu’;
Els Kloek, ‘Loopbaan, carrière en levensloop van vrouwen in de Gouden Eeuw’;
Frans Blom/Sophie Reinders, ‘Vondel, Vergilius en patronage’; Nina Geerdink, ‘Jan
Vos als dichter en glazenmaker’; Henk van Nierop, ‘De affaire Romeyn de Hooghe’;
Piet Bakker, ‘Kunstschilders in Leiden en de crisis op de kunstmarkt’; Erna Kok,
‘De succesvolle loopbanen van Flinck en Bol’; Harm Nijboer, ‘Amsterdamse
schilders: factoren van succes en falen’; Marion Boers, ‘Kunstenaars en de markt in
Haarlem: Hendrick Corneliszn Vroom’; Priscilla Valkeneers, ‘De adellijke ambities
van Justus van Egmont’ en Ineke Steevens, ‘Migratie en jobmobiliteit’. De lezingen
werden steeds gevolgd door discussies met de zaal.
Een deel van de congreslezingen wordt als te doen gebruikelijk opgenomen in het
tijdschrift van de Werkgroep, De zeventiende eeuw, dat twee keer per jaar verschijnt.
De tijdschriftredactie bestond in 2010 uit: M. de Baar, F. Blom, O. van Marion, J.
De Landtsheer en K. De Clippel, F. Dietz (redactie-secretaris). De oude jaargangen
van het tijdschrift zijn het afgelopen jaar door de dnbl gedigitaliseerd (zie
www.dbnl.org). Om nieuwe jaargangen on line te kunnen publiceren, is bij nwo een
aanvraag ingediend in het kader van Open Access gelden (ingediend door M. Prak
en E. Stronks, namens Verloren, de redactie en Igitur). De uitslag van de beoordeling
van die aanvraag is er nog niet.
De jaarlijkse ledenvergadering werd eveneens op 28 augustus gehou-
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den. De toekomstige congressen werden onder de loep genomen. In
2011 wordt het congres in Gent gehouden, met als titel ‘De grenzen van de Gouden
Eeuw’. De congrescommissie bestaat uit: Anne-Laure van Bruaene, Koenraad
Jonckheere, Mike Keirsbilck, Samuel Mareel, Jürgen Pieters, Julie Rogiest, Steven
Vanden Broecke en Maarten Van Dyck (allen Universiteit Gent). In Gent zal de
naleving van de Gouden Eeuw in latere eeuwen centraal staan. De Call for Papers
voor dit congres is inmiddels verspreid, inzendingen zijn mogelijk tot begin april
2011. In 2012 zal het volgende congres in Leiden plaatsvinden, en de aanloop tot de
Gouden Eeuw en de naleving van de middeleeuwen in de zeventiende eeuw als
onderwerp hebben.
Daarnaast is er het afgelopen jaren met verschillende partijen (Huygens Instituut,
uitgeverijen als AUP en Verloren, onderzoekers) overleg voortgezet over de opzet
van een Internet portal. De inrichting van dit portal zal niet voor najaar 2012 een
aanvang nemen.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Werkgroep Zeventiende
Eeuw verzocht het middagprogramma van haar jaarvergadering op 28 mei 2011 te
verzorgen, en daartoe heeft het bestuur van de Werkgroep drie leden bereid gevonden.
Zij zullen allen een specifiek aspect van de Werkgroep belichten: Ton van Strien
vertelt over de geschiedenis van de Werkgroep en de relatie tot de neerlandistiek,
Filip Vermeylen over de kunsthandel tussen Noorden Zuid-Nederland om het
Nederlands-Vlaams karakter van de Werkgroep te benadrukken en Arjen Dijkstra
over zeventiende-eeuwse wiskundige boeken om het interdisciplinaire karakter van
de Werkgroep toe te lichten.
Els Stronks, secretaris

13. Verslag van de Werkgroep 18e Eeuw over het verenigingsjaar
2010-2011
De Werkgroep 18e Eeuw is in 1968 opgericht om het onderzoek op het terrein van
de lange achttiende eeuw in België en Nederland te stimuleren en om mensen met
belangstelling voor die periode met elkaar in contact te brengen. Verder ziet de
Werkgroep het als haar taak om dit onderzoek internationaal onder de aandacht te
brengen. De Werkgroep is aangesloten bij de International Society for Eighteenth
Century Studies
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(ISECS). De voorzitter van de Werkgroep vertegenwoordigt Nederland en België in
het uitvoerend comité van ISECS.
De Werkgroep is een actieve vereniging met een aantal vaste activiteiten per jaar
en een tijdschrift dat regelmatig verschijnt en dat aan alle leden wordt toegezonden.
Het aantal gewone leden van de Werkgroep bedroeg in het afgelopen jaar circa 300.
Daarnaast waren er circa 100 instituutsleden. De Werkgroep organiseert elk jaar een
congres en de Burgerhartlezing. Ook verschijnen er elk jaar twee afleveringen van
het tijdschrift De Achttiende Eeuw. Ook dit jaar zijn de leden via een digitale
nieuwsbrief uitgebreid op de hoogte gehouden van het laatste nieuws, congressen,
exposities, calls for papers en publicaties op het terrein van de achttiende eeuw. De
samensteller van de nieuwsbrief is Claudette Baar-de Weerd. Verder heeft de
Werkgroep een levendige website die geregeld wordt bijgewerkt door Edwin van
Meerkerk. Zoals elk jaar werd tijdens het jaarcongres de Algemene Ledenvergadering
gehouden. Hanco Jürgens droeg het secretariaat over aan Gijsbert Rutten. Het bestuur
is nu als volgt samengesteld: Claudette Baar-de Weerd (tweede secretaris), Wiep
van Bunge (voorzitter), Lia van Gemert, Kornee van der Haven, Hanco Jürgens,
Inger Leemans, Lex Raat (penningmeester), Gijsbert Rutten (secretaris) en Rik
Vosters. Evenals in de voorgaande jaren heeft HolaPress (Valkenswaard) zorg
gedragen voor de uitgave van het tijdschrift De Achttiende Eeuw, de Burgerhartlezing,
het folder- en postermateriaal voor het congres alsmede het congresboek.
Op 28 en 29 januari 2011 vond het jaarlijkse congres plaats van de Werkgroep
18e Eeuw. Het thema was ‘De Oudheid in de Achttiende Eeuw’. De locatie, Teylers
Museum in Haarlem, vormde een mooi decor voor twee interessante dagen. In alle
lezingen stond de doorwerking van de klassieken in de achttiende eeuw centraal, in
filosofie, politiek, beeldende kunst, literatuur en architectuur. Keynote-lezingen
werden gegeven door Wyger Velema (Universiteit van Amsterdam), Carl J. Richard
(University of Louisiana, Lafayette), Eric Moormann (Radboud Universiteit
Nijmegen), Wilfried Nippel (Humboldt-Universität zu Berlin) en Wessel Krul
(Rijksuniversiteit Groningen). Een afsluitende discussie werd gevoerd onder leiding
van Thomas von der Dunk (Universiteit van Amsterdam). De Werkgroep is van plan
(een deel van) de lezingen uit te geven. Op het congres is ook de scriptieprijs 2009
uitgereikt, die is toegekend aan Marleen Brock (Rijksuniversiteit Groningen) voor
haar uitmuntende masterscriptie ‘Groningse studenten op reis. Natuur- en land-
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schapsbeleving aan het begin van de negentiende eeuw’, begeleid door Bart Ramakers.
De Werkgroep organiseerde ook dit jaar de Burgerhartlezing over de actualiteit
van de Verlichting. Op 29 september 2010 voerde Siep Stuurman, hoogleraar Europese
geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in een goed gevulde zaal in
Felix Meritis (Amsterdam) het woord over ‘De Verlichting en het moderne denken
over culturele (on) gelijkheid’. De moderator was Arnold Heumakers. De lezing is
net als voorgaande jaren gepubliceerd en wel onder de titel Global equality and
inequality in Enlightenment thought.
Ten behoeve van het tijdschrift De Achttiende Eeuw wordt gewerkt met een
kernredactie en een redactie. De leden van de kernredactie waren in 2010 Eric Jorink
(secretaris), Willeke Los, Christophe Madelein, Herman Roodenburg (voorzitter) en
Jasper Meijerink (redactieassistent). De leden van de redactie waren Arianne
Baggerman, Jan Wim Buisman, Matthijs Lok, Edwin van Meerkerk, Johan
Verberckmoes en Marleen de Vries. De redactie maakt ook gebruik van een
redactieraad, samengesteld uit vooraanstaande internationale onderzoekers van de
lange achttiende eeuw in de Nederlanden. Het eerste nummer van 2010 was een
omvangrijk (156 pagina's dik) themanummer ‘Smaak en distinctie’ met een selectie
van bijdragen aan het congres van 2008 over dat onderwerp. Na een inleiding van
Wiep van Bunge volgen bijdragen van Dorothee Sturkenboom, Hanneke Ronnes,
Ingrid R. Vermeulen, Gijsbert Rutten en Herman Roodenburg. Verder bevat het
nummer in de rubriek Stand van zaken een artikel van Jacob van Sluis over het
recente onderzoek naar Frans Hemsterhuis. Het nummer opent, zoals altijd, met een
‘Verklaring der Plaat’ door Eveline Koolhaas-Grosfeld. Het tweede nummer van
2010, niet minder dik dan het eerste nummer, opent ook met de Verklaring der Plaat,
waarna artikelen volgen van Jos Koning, Houssine Alloul, Ivo Nieuwenhuis, René
Koekkoek en Anneleen Perneel. Bovendien staat er het artikel in van Frederik Dhondt,
gebaseerd op zijn scriptie waarvoor hij de scriptieprijs 2008 had gewonnen.
Het volgende congres van de Werkgroep zal georganiseerd worden in
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het zal ook in Groningen
plaatsvinden en handelen over het centrum en periferie in de Verlichting. Ook is er
voor 2011 weer een Burgerhartlezing gepland. Deze zal op 25 oktober 2011 gehouden
worden door Lynn Hunt, hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de
Universiteit van Californië
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in Los Angeles. Verder heeft de Werkgroep het plan om in samenwerking met partners
het vierjaarlijkse ISECS-congres in 2015 in Rotterdam te organiseren. Er is een
voorbereidende commissie ingesteld om een plan uit te werken, dat zal worden
ingediend tijdens het aanstaande ISECS- congres in Graz. Het thema van Rotterdam
2015 zal zijn ‘Opening Markets: Trade and Commerce in the Eighteenth Century’.
Ter voorbereiding zal de Werkgroep in 2013 een beperkt ‘precongres’ organiseren
voor ISECS. Verder participeert de Werkgroep in de organisatie van een groot congres
over driehonderd jaar Vrede van Utrecht in 2013.
Gijsbert Rutten, secretaris

14. Verslag van de Werkgroep 19e Eeuw over het verenigingsjaar
2010-2011
In het bestuur van de Werkgroep en in de redactie van het tijdschrift vonden enige
wisselingen plaats: Marlite Halbertsma nam afscheid na jaren met veel inzet het
bestuurssecretariaat te hebben waargenomen. De nieuwe secretaris is Jenny Reynaerts,
al bestuurslid. De openvallende plek binnen het bestuur wordt sinds zomer 2010
ingenomen door Robert Verhoogt, senior beleidsmedewerker van de Directie Cultureel
Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en auteur van
o.a. Art in Reproduction (2007). Het bestuur is nu weer voltallig en bestaat buiten
de genoemde personen uit Henk te Velde (voorzitter), Piet Couttenier, Lotte Jensen
(penningmeester), Wessel Krul en Boudien de Vries.
De redactie van het tijdschrift De Negentiende Eeuw nam afscheid van Ton van
Kalmthout, lang redactielid en als redactiesecretaris ook jaren een steunpilaar van
het blad. Zijn plaats in de redactie werd ingenomen door dr. Leo Jansen, conservator
in het Van Gogh Museum en o.a. redacteur van Vincent van Gogh - The Letters
(2010). Saskia Pieterse werd de nieuwe redactiesecretaris. Verder bestaat de redactie
uit: Remieg Aerts, Jan Hein Furnée, Maartje Janse, Leo Jansen, Eveline
Koolhaas-Grosfeld en Lieske Tibbe. In 2010 waren er 449 abonnees.
Er kwamen drie nummers van het tijdschrift uit, waaronder twee themanummers:
nr. 2 naar aanleiding van het congres van 2009: ‘Het religieus gevoel in de negentiende
eeuw’, en nr. 3 ‘Druk bekeken: collecties en hun publiek in de 19de eeuw’, de neerslag
van het symposium’ Publiek gebruik van Nederlandse verzamelingen in de 19de
eeuw’, gehouden op
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11 maart 2010 in Teylers Museum. Van dit nummer was Martin Weiss gastredacteur.
Op 7 oktober vond de première plaats van de Jacob van Lenneplezing in SPU125,
Amsterdam. Dit is een jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terugkerende
publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de
negentiende eeuw. De lezing is, op initiatief van de leerstoelgroep Moderne
Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Werkgroep 19e
Eeuw en academisch-cultureel centrum SPU125 te Amsterdam in het leven geroepen
bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne
Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam om de
negentiende-eeuwse cultuur blijvend onder de publieke aandacht te brengen. Marita
Mathijsen hield de eerste lezing getiteld ‘Het uitwendige schrijverschap: Jacob van
Lennep als publieke figuur’. De lezing werd gehouden voor een ‘uitverkochte zaal’
van circa 100 belangstellenden en kreeg ruime aandacht in de pers.
Het jaarlijkse congres van de Werkgroep werd op 10 december 2010 gehouden in
de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Het thema was:
‘Wereldburgerschap in de negentiende eeuw’. Sprekers waren dr. Eveline Koolhaas
(Werkgroep 19e Eeuw); dr. Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen); dr. mr.
Robert Verhoogt (Ministerie OCW); dr. Jan Oosterholt (Carl von Ossietzky
Universität, Oldenburg); drs. Leen Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen); drs.
Tom Böhm (Multatuli Genootschap) en drs. Frans Timmermans (Lid Tweede Kamer,
PvdA). Prof. dr. Wessel Krul (Rijksuniversiteit Groningen) was helaas door
familieomstandigheden verhinderd zijn lezing te geven. Zijn plek werd ingenomen
door drs. Janneke Weijermars (Universiteit van Antwerpen) die de vernieuwde
website presenteerde, waarover hieronder meer.
De presentaties waren levendig en mede door de laatste lezing die op de actualiteit
inging was er na afloop een levendige discussie onder voorzitterschap van Henk te
Velde. Er waren 50 deelnemers, 34 betalende en 16 niet-betalende bezoekers (sprekers,
bestuur).
Janneke Weijermars heeft de bestaande website van de Werkgroep 19de Eeuw
vernieuwd, zie http://www.negentiende-eeuw.nl/. Zij treedt tevens op als webmaster.
Bij de presentatie van de website op het congres van 10 december oogstte haar werk
veel lof.
In het najaar van 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor het vol-
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gende congres, te houden op 9 december 2011 opnieuw in de Doelenzaal. Omdat dit
een lustrumjaar is (in 2011 bestaat de Werkgroep 35 jaar) zal het congres de stand
van wetenschap op het gebied van de 19de-eeuwstudies belichten aan de hand van
plekken die kenmerkend zijn voor de samenleving in de negentiende eeuw. De lijst
met sprekers is in voorbereiding.
Jenny Reynaerts, secretaris

15. Verslag van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
over het jaar 2010-2011
Het bestuur van de Werkgroep, dat tevens de redactie vormt van het tijdschrift
Indische Letteren, bestond uit: Vilan van de Loo, Geert Onno Prins, Olf Praamstra,
Sylvia Dornseiffer (adviseur), Pamela Pattynama, Inge Tromp, Peter van Zonneveld
(voorzitter) en Adrienne Zuiderweg. Het totaal aantal leden van de Werkgroep bedroeg
op 31 december 2010: 664.
Op vrijdag 21 mei hield de Werkgroep een boekenmiddag in Leiden, waarbij
aandacht werd besteed aan juist verschenen boeken die een nauwe relatie hadden
met de Werkgroep. Daarbij kwamen aan de orde: Portret van een oermoeder. Beelden
van de njai in Nederlands-Indië van Reggie Baay; Omstreden paradijs. Ooggetuigen
van Nederlands-Indië, samengesteld door Olf Praamstra en Peter van Zonneveld;
Multatuli, Max Havelaar, (voor de middelbare school) samengesteld door Peter van
Zonneveld; drie Indische damesromans, ingeleid door Vilan van de Loo: Mina
Krüseman, Een huwelijk in Indië, Melati van Java, Fernand, en Annie Foore,
Bogoriana; en ten slotte Indiëgangers van Ulbe Bosma.
Vanwege haar 25-jarig bestaan verzorgde de Werkgroep het middagprogramma
van de jaarvergadering van de Maatschappij, op zaterdag 29 mei. Het thema was: de
toekomst van de Indische Letteren. Peter van Zonneveld bedankte de Maatschappij
voor de steun die de Werkgroep al die jaren van haar ‘moeder’ had mogen ontvangen.
Daarna hield hij een lezing over de toekomst van het Indisch cultureel erfgoed onder
de titel ‘Max Havelaar op school’. Reggie Baay belichtte toneel met een ‘bepaald
Indisch karakter’ en Pamela Pattynama voerde het woord over de Indische Letteren
als toekomst van het verleden.
Op vrijdag 24 september was het thema van de lezingenmiddag Indische
publiekstijdschriften. Gerard Termorshuizen hield een inleiding over
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het onderzoek naar dit nog vrijwel onbetreden domein, waar hij samen met Peter van
Zonneveld een aantal werkcolleges over heeft gegeven. Heleen Oostebrink liet haar
licht schijnen over het weekblad De Reflector. Mecheline van Limburg sprak over
het weekblad De Revue en Jeanine Tieleman vroeg aandacht voor het weekblad
Woord en Beeld van de legendarische journalist Karel Wybrands. Ten slotte besprak
Peter van Zonneveld de poëzie in de Indische tijdschriften.
Het 25-jarig jubileum van de Werkgroep werd op 7 november gevierd met een
Indische Letteren Festival op Bronbeek. Voorzitter Peter van Zonneveld hield een
feestrede voor meer dan tweehonderd leden en bezoekers. Daarop trad, geheel
onverwacht, Pauline Krikke, de burgemeester van Arnhem, naar voren om mee te
delen dat het Hare Majesteit had behaagd de voorzitter te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Die onderscheiding werd niet alleen beschouwd als blijk
van waardering voor zijn 25-jarig voorzitterschap, maar ook als een erkenning voor
het streven van de Werkgroep als geheel. Het festivalkarakter van het symposium
kreeg vorm door de aandacht voor andere aspecten van kunst en cultuur dan alleen
de literatuur. Liesbeth Ouwehand toonde en besprak fotoalbums uit het bezit van het
KITLV. Er was ook aandacht voor de Indische stripverhalen van tekenaar Peter van
Dongen, die in een vraaggesprek met Peter van Zonneveld vertelde over de
achtergronden van zijn albums. Reggie Baay hield een theatermonoloog onder de
titel ‘Ik ben / Aku adalah.’ Na de feestelijke Indische lunch vertoonde Peter Post van
het niod onbekende en recent ontdekte films, gemaakt door Japanners in Indië in de
jaren dertig. Corina Engelbrecht droeg een aantal van haar Indische gedichten voor.
De poëzie van Han Resink werd van drie kanten benaderd: Bert Paasman hield er
een inleiding over, Wouter Muller zong ze, onder begeleiding van zijn gitaar, daarbij
terzijde gestaan door violiste Maria Lilly Kleinmeijer-Kakujay, en Aafke de Jong
voerde een Balinese dans uit die op één der gedichten geïnspireerd was. Aan het eind
van de bijeenkomst kon worden vastgesteld hoe belangrijk het is om vanuit de
literatuur contact met de andere kunsten te onderhouden en te zoeken naar nieuwe
vormen, teneinde de Indische Letteren ook in de toekomst onder de aandacht te
kunnen blijven brengen.
Op vrijdag 3 december vond weer een reguliere lezingenmiddag plaats in Leiden.
Mark Loderichs sprak over de niet geheel onproblematische relatie tussen Rob
Nieuwenhuys en Rudy Kousbroek. (De laatste, ons in april ontvallen, werd door Fred
Lanzing herdacht in het septembernum-
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mer van Indische Letteren 2010). Rick Honings vertelde over de ondergang van de
stoomboot Willem I in 1837, als prijsvraagonderwerp. Na de pauze werd de relatie
tussen Noto Soeroto en cultureel Den Haag in kaart gebracht door René Karels.
Daarmee werd het jubileumjaar 2010 afgesloten.
Op vrijdag 25 maart werd in Leiden de eerste lezingenmiddag van 2011 gehouden.
Pamela Pattynama sprak over ‘De njai: koloniaal of postkoloniaal’. Adrienne
Zuiderweg hield een voordracht over de Bataviase jeugd in de VOC-tijd. Vervolgens
was er een korte presentatie van een bundel recent opgedoken verhalen van Madelon
Székely-Lulofs, Ontmoeting met de dood. Willem-Ewoud Modderman, een kleinzoon
van de schrijfster die de verhalen op het spoor was gekomen, bood het boek aan Peter
van Zonneveld aan. Na de pauze bracht Wilma Scheffers de reis van Wolter Robert
van Hoëvell over Java en Madoera in kaart. Ten slotte sprak Kees Snoek over Jan
Wolkers als postkoloniaal auteur, onder de titel ‘Walgvogels, griffioenen en
garoeda's’.
Peter van Zonneveld, voorzitter

16. Verslag van de Werkgroep Biografie over het verenigingsjaar
2010-2011
Ook in de verslagperiode zomer 2010 tot voorjaar 2011 kwam het Biografie Bulletin,
uitgave van de Werkgroep, weer driemaal uit. Het zomernummer 2010 had als thema
‘Het ik als onderwerp’, het najaarsnummer van dat jaar was gewijd aan
‘Grensgevallen’, terwijl het voorjaarsnummer van 2011 een ‘Speciale
Boekenweekuitgave’ was (extra dik), onder de titel ‘Veelzijdige portretten’. Het
aantal leden van de Werkgroep/abonnees bedroeg zo'n 300.
Bij het begin van het verenigingsjaar bestond de redactie van het Biografie Bulletin
uit Monica Soeting als hoofdredacteur en Eva Gerrits, Alpita de Jong, Jeroen Koch
en Dik van der Meulen als redacteuren. Met het verschijnen van het voorjaarsnummer
2011 heeft Monica Soeting afscheid genomen als hoofdredacteur, na deze functie
tien jaar vervuld te hebben. Een bijzonder woord van dank is in dit overzicht op zijn
plaats. Ook Jeroen Koch en Dik van der Meulen hebben op dat moment de redactie
verlaten, omdat de voorbereiding van de biografieën van koning Willem I en koning
Willem III, die beide in 2013 moeten verschijnen,
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al hun aandacht opeiste. Dat betekent dat er in het voorjaar van 2011 een goeddeels
nieuwe redactie is aangetreden. Zij bestaat uit Jaap Bos (hoofdredacteur), Eva Gerrits,
Alpita de Jong, Dennis Kersten, Eva Rovers en Erik Swart.
Het bestuur van de Werkgroep was als volgt samengesteld: Herman Langeveld
(voorzitter), Shirley Haasnoot (secretaris) en Harm Kaal (penningmeester). Per 1
april 2011 is tot het bestuur toegetreden Margit van der Steen, kort daarvoor
gepromoveerd op de biografie van Hilda Verwey-Jonker.
H.J. Langeveld, voorzitter

17. Verslag van de Werkgroep Nederlandse Boekhistorische
Vereniging over het verenigingsjaar 2010-2011
De zeventiende algemene ledenvergadering vond plaats op 12 juni 2010 in het Graphic
Design Museum te Breda. Tijdens deze vergadering werd het zeventiende ‘Jaarboek
voor Nederlandse Boekgeschiedenis’, het themanummer ‘Kopij en druk revisited’
gepresenteerd. Mevrouw Isa de La Fontaine Verwey nam het eerste exemplaar in
ontvangst uit handen van de vertrekkende hoofdredacteur Berry Dongelmans. De
redactie van het jaarboek bestond in 2010-2011 uit Goran Proot (hoofdredacteur),
Paul van Capelleveen (redactiesecretaris), Pierre Pesch, Ed van der Vlist, Janneke
Weijermars en Sandra van Voorst. Aansluitend op de jaarvergadering werd de middag
zoals gebruikelijk met een inhoudelijk programma aangekleed. Johan de Zoete hield
een lezing over: Het makkelijke plaatje. Clip-art in de 19e eeuw en Marie Christine
van der Sman sprak over: Het archiveren van ‘goed verzorgde boeken’ door het
NAGO. Aansluitend aan deze lezingen waren de leden uitgenodigd om het Graphic
Design Museum te bezoeken.
De NBV organiseerde in de periode 2010-2011 twee excursies voor haar leden. In
het najaar waren er twee tentoonstellingen in Den Haag te zien: In Museum
Meermanno | Huis van het Boek de tentoonstelling Het ideale boek. Honderd jaar
‘private press’ in Nederland, 1910-2010 en in de gezamenlijke expositieruimte ‘De
Verdieping van Nederland’ van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief:
Nieuws op straat. Marskramers en hun handel. Omdat beide exposities voor de
NBV-leden zeer interessant waren, werd ervoor gekozen om deze keer tijdens de
najaarsexcursie
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beide tentoonstellingen op één dag te bezoeken. Paul van Capelleveen, samensteller
van de expositie in het Huis van het Boek, en Jeroen Salman, gastconservator bij
‘De verdieping van Nederland’, verzorgden de inhoudelijke invulling. Deze
‘gecombineerde’ excursie heeft op zaterdag 27 november plaatsgevonden. Op 9 april
2011 was de NBV te gast in De Librije te Zutphen, een van de weinige bewaarde
kettingbibliotheken in Europa. Ad Leerintveld, bestuurslid van de Stichting Librije
St. Walburgiskerk Zutphen, verzorgde een algemene inleiding en twee rondleiders
hebben de NBV-leden door de bibliotheek meegenomen. De opkomst bij deze excursie
was bijzonder goed. De jaarvergadering wordt dit jaar op 18 juni in het
Catharijneconvent te Utrecht gehouden.
In deze verslagperiode was het aantal leden wederom iets lager ten opzichte van
de voorgaande periode (614 in maart 2010 en 581 in maart 2011). De trend van het
voorgaande jaar: minder nieuwe aanmeldingen, terwijl het aantal opzeggingen steeg,
heeft helaas verder doorgezet. De website van de NBV, www.boekgeschiedenis.nl,
heeft in de periode 2010-2011 circa 500 bezoekers per maand getrokken. Dit is
exclusief het aantal raadplegingen van de nieuwsfeed van de NBV (in verband met
een andere meting van webstatistieken is het niet meer mogelijk deze cijfers te
incorporeren, zoals in vorige jaarverslagen wel is gedaan).
Het bestuur kwam in deze periode vijfmaal voor overleg bijeen, op 9 september
en 15 december 2010 en op 14 februari, 26 maart en 17 mei 2011. Het bestuur bestond
in 2010-2011 uit: de heer Hans Mulder (voorzitter, bestuurslid vanaf 2010), de heer
Edwin Bloemsaat (bestuurslid vanaf 2010), mevrouw Marieke van Delft (bestuurslid
vanaf 2006), de heer Mart van Duijn (penningmeester, bestuurslid vanaf 2007),
mevrouw José de Kruif (bestuurslid sinds 2009), mevrouw Elisabeth Meyer (secretaris,
bestuurslid vanaf 2006), de heer Marco de Niet (bestuurslid vanaf 2006).
Elisabeth Meyer, secretaris

18. Verslag van de Werkgroep Caraïbische Letteren over het
verenigingsjaar 2010-2011
Het bestuur van de Werkgroep Caraïbische Letteren bestond aan het begin van het
verenigingsjaar uit Peter Meel (voorzitter), Matthijs Ponte (secretaris), Michiel van
Kempen (penningmeester) en de leden No-
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raly Beyer, Joyce Goggin, Carl Haarnack, Igma van Putte-de Windt en Paulette Smit.
In november 2010 trad het nieuwe lid Kirsten Dorrestijn (neerlandica en freelance
journalist) toe.
De Adviesraad bestond en bestaat uit de leden Lilian Gonçalves-Ho Kang You,
Henry Habibe, Chila de Haseth, Carel de Haseth, Wim Rutgers, Ruth San A Jong
en Wycliff Smith.
Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar viermaal bijeen, te weten op 7 juni, 6
september, 5 oktober en 1 november.
De Werkgroep organiseerde in het verslagjaar de volgende activiteiten:

De derde Caraïbische Letterendag
Op zaterdag 25 september 2010 vond voor de derde maal een Caraïbische Letterendag
plaats in een afgeladen Bijlmerparktheater in Amsterdam Zuid-Oost. Op die dag
stonden oude en nieuwe theaterteksten uit de Nederlandstalige Caraïben centraal.
Onder de titel ‘Scènes uit het huwelijk: Overspel in liefde en politiek’ werd in twee
panels van telkens vier toneelauteurs gereflecteerd op de stand van zaken in het
hedendaagse Caraïbische theater, op de politieke en maatschappelijke impact die
toneelteksten en uitvoeringen in het verleden hebben gehad en momenteel nog hebben,
zowel in Nederland als in het Caraïbisch gebied en op de literaire receptie en de
literaire waarde van die teksten. De verschillende panels bestonden uit jonge en
oudere toneelschrijvers van naam die hier en overzees actief zijn. Panel 1 bestond
uit Thea Doelwijt, Sharda Ganga, John Leerdam en Jenny Mijnhijmer. Een tweede
panel werd gevormd door Norman de Palm (voor de gelegenheid overgekomen uit
Curaçao), Julien Ignacio, Maarten van Hinte en Sharda Ganga (voor de gelegenheid
overgekomen uit Suriname). Beide gesprekken werden begeleid door Noraly Beyer.
Naast de gesprekken die plaats vonden, werd er een viertal readings van enkele
scènes uit toneelteksten gehouden door jonge en gerenommeerde acteurs van
Caraïbische komaf. Paulette Smit, Felix Burleson, Naro Petronilia, Bo Bojoh, Gerda
Havertong e.a. lazen passages uit Iris van Thea Doelwijt, Stampij van Norman de
Palm, Een vrouw en een man van Astrid Roemer en Daniël en de duivel van Julien
Ignacio. Verder werden er speciaal voor de gelegenheid geschreven columns
uitgesproken door Maarten van Hinte en Sharda Ganga. De avond werd feestelijk
afgesloten door de band Faya djang.
Het evenement mag andermaal een groot succes genoemd worden. De
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Caraïbische Letterendag is uitgegroeid tot een begrip dat een groot aantal bezoekers
weet te trekken. Voor het komende jaar wordt dan ook gezocht naar nog weer een
grotere zaal om geen mensen teleur te hoeven stellen aan de deur.
Een uitgebreid verslag is te vinden in het archief van de website van de Werkgroep
op http://www.caraibischeletteren.com/3ecarletdag.html en op het weblog via
http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/10/overspel-in-caraibisch-toneel.html
(Kirsten Dorrestijn) en
http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/10/derde-caraibische-letterendag-overspel.html
(Stuart Rahan).

Kleine bijeenkomsten
1 mei 2010
Presentatie Devah van Jacques Thönissen (Aruba) en Ruwe olie van Karel de Vey
Mestdagh (over Curaçao).
11 december 2010
Presentatie Voor mij ben je hier; verhalen van de jongste generatie Surinaamse
schrijvers, samengesteld door Michiel van Kempen in Perdu, Amsterdam.

Webpresentatie
Het weblog dat in het voorgaande jaar gelanceerd werd, fungeert als een digitale
verzamelplaats voor nieuws en debat. Het succes is overweldigend. Het blog, bestaand
uit bijdragen verzameld door bestuursleden zowel als extern aangeleverde teksten
heeft inmiddels de 500.000 hits ruimschoots overschreden. Op het adres
http://caraibischeletteren.blogspot. com kan de geïnteresseerde zich dagelijks op de
hoogte laten brengen van actuele bezigheden van de Werkgroep betreffende literaire
en letterkundige culturele ontwikkelingen in het Caraïbisch gebied. De Werkgroep
is inmiddels ook aanwezig op Facebook en Twitter.

Schrijversportretten
In opdracht van de Werkgroep werd in augustus 2010 door de Surinaamse kunstenaar
Dhiradj Ramsamoedj een kunstwerk gerealiseerd in de vorm van een boek bij wijze
van hommage aan de dichter Michaël Slory. Het kunstwerk werd tijdens de Derde
Caraibische Letterendag gepresenteerd in het Bijlmerparktheater.
Het werk vormt het tweede in een serie schrijversportretten. In 2009
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maakte de Curaçaose kunstenaar Tirzo Martha al een portret van Elis Juliana onder
de titel ‘Proteha e Wardador’ (Bescherm de Beschermer). Een uitgebreide beschrijving
van het werk inclusief foto's is te vinden op
http://caraibischeletteren.blogspot.com/2010/08/dhiradj-ramsamoedj-portret-van-slory.html
Matthijs Ponte, secretaris

19. Verslag Nieuw Letterkundig Magazijn over het verenigingsjaar
2010-2011
Het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde, is in 2010 tweemaal verschenen, in mei en in december.
In totaal beslaan deze twee nummers 79 bladzijden.
Het jaar 2010 was Multatuli-jaar: 150 jaar geleden werd de Max Havelaar
gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan heeft de redactie van het NLM in het meinummer
zeer veel aandacht besteed aan Multatuli en zijn roman, alsook aan de hertaling van
de Max Havelaar en de discussie die deze heeft opgeroepen.
De overige artikelen in beide nummers betreffen op een na de Nederlandse
literatuur, vanaf de zestiende eeuw tot en met de eerste helft van de twintigste eeuw.
Zo wordt in het meinummer de zestiende eeuw vertegenwoordigd door Jan van
Hout met zijn metra. In de roerige periode van de laatste decennia van de achttiende
en de eerste van de negentiende eeuw leefde de Fries Gerbrand Bruining met zijn
instabiele ‘vaderlandsliefde’. De reislustige Gerard Keller leefde tot het einde van
de negentiende eeuw; hij heeft zich met zijn boeiende reisverhalen een plaats in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis verworven. De tweede Fries die in dit nummer
aandacht krijgt, is de dichter Douwe Kalma, levend in de eerste helft van de twintigste
eeuw; aan de hand van een aantal gedichten wordt zijn beïnvloeding door de
dertiende-eeuwse mystica Hadewijch geïllustreerd.
In het decembernummer komt eerst de zeventiende-eeuwer Jan Vos aan bod; diens
belangrijkste doelgroep blijken niet zozeer de kunstschilders alswel de Amsterdamse
stadsregenten te zijn. De vader van Jane Austen, George Austen, gestorven in 1805
en dus in het begin van de negentiende eeuw, is de enige niet-Nederlander die hier
wordt belicht.
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Getracht wordt diens ware aard als vader te achterhalen. De rest van de artikelen
gaat over negentiende-eeuwse Nederlanders: Haverschmidt op huwelijksreis, de
overleden Gerlof van Vloten, betreurd door zijn zwager Albert Verwey, Kneppelhout
en zijn streven als Frans literator erkend te worden en tot slot de beddenwinkelier
Hendrik Vlaardingerwoud, die model stond voor het personage Joachim
Polsbroekerwoud.
De twee columns zijn in deze jaargang verzorgd door Gé Vaartjes. De beide
gedichten door achtereenvolgens George Moormann en Gerrit Komrij. De ‘Gemengde
Berichten’ zijn nagenoeg alle gerelateerd aan de Maatschappij.
In de samenstelling van de redactie zijn in 2010 geen wijzigingen opgetreden.
De redactie verwacht in het kalenderjaar 2011 wederom twee nummers van het
Nieuw Letterkundig Magazijn te verzorgen, in de maanden mei en december.
Namens de redactie NLM, Susanne Onel
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Bijlage I
Rekening en verantwoording van de penningmeester over het jaar
2010
A. Algemene rekening
Ontvangsten
werkelijk

begroting

Contributies

46,886

45,000

Subsidie Universiteit
Leiden

46,000

46,000

Verkoop Jaarboek

362

600

Rente

7,126

7,500

Overige baten

638

0

_____

_____

101,012

99,100

TOTAAL ONTVANGSTEN

Uitgaven
Bureaukosten secretariaat 6,630
en administratie

8,400

Noordelijke afdeling

1,300

1,300

Zuidelijke afdeling

1,300

1,300

Afdeling Zuid-Afrika

0

1,300

Bestuur

2,532

1,000

Onderhoud e.d. van de
website

760

2,000

Toevoeging aan reserve
toekomstig beleid

1,000

1,000

_____

_____

Kosten van beheer

13,522

16,300

Jaarvergadering

11,361

12,000

Convocaties, sprekers,
promotie, publiciteit

675

1,600

_____

_____
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12,036

13,600
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Aankoop boeken en
tijdschriften

10,340

10,340

Abonnementen [55] TNTL 2,860

2,860

_____

_____

Kosten bibliotheek

13,200

13,200

Drukkosten jaarboek

14,670

15,000

Drukbezorging Jaarboek

1,648

1,600

Commissie voor het
Jaarboek

242

200

Verzendkosten Jaarboek

5,724

5,000

Ledenlijst (reservering)

1,311

1,000

Nieuw Letterkundig
Magazijn, drukkosten

8,776

Nieuw Letterkundig
Magazijn, verzendkosten

5,398

12,000

Nieuw Letterkundig
410
Magazijn, overige kosten
_____

_____

Kosten publicaties

38,179

34,800

Vaste commissies

443

1,000

Gevelstenen

2,963

1,000

Werkgroep 19e Eeuw

2,200

2,200

Werkgroep 18e Eeuw

2,200

2,200

Werkgroep Zeventiende
Eeuw

2,200

2,200

Werkgroep
Indisch-Nederlandse
Letterkunde

2,200

2,200

Werkgroep Biografie

2,200

2,200

Werkgroep Nederlandse
Boekhistorische
Vereniging

2,200

2,200

Werkgroep Caraïbische
Letteren

2,200

2,200
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_____

_____

Kosten commissies en
werkgroepen

18,806

17,400

Prijs voor Meesterschap

1,000

1,000

Voorziening voor 250-jarig 2,000
bestaan

2,000

_____

_____

Toevoeging aan reserve

3,000

3,000

Onvoorzien

1,437

800

_____

_____

TOTAAL UITGAVEN

100,180

99,100

EXPLOITATIESALDO

832

0
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B. Vermogensoverzicht
Activa
Saldi bij banken

702,369

Nog te ontvangen
contributie 2010

1,110

rente

9,836

diversen

266
_____
11,212

Vooruitbetaalde bijdrage
Zuidelijke afdeling 1,300
_____
1300
714,881
_____
Passiva
Reserve toekomstig beleid

57,429

Reserve Jaarboek

14,975

Reserve accountantskosten

25,227

Reserve ledenlijst

0

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

81,292

Reserve Prijs voor Meesterschap

7,624

Voorziening voor 250-jarig bestaan

20,075
_____

TRANSPORT

206.622
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206.622

TRANSPORT

Afzonderlijk beheerde fondsen
Verwervingsfonds
bibliotheek

63,535

Fonds voor de Lucy 12,439
B. en C.W. van der
Hoogt-prijs
Dr. C.J. Wijnaendts 10,703
Francken-fonds
Algemeen
Prijzenfonds

168,360

Fonds voor de
Henriëtte de
Beaufort-prijs

10,506

Kruyskamp-Fonds 80,799
_____
346,342
Nog te betalen
Kosten secretariaat 484
en administratie
Bestuurskosten

566

Nieuw Letterkundig 2,747
Magazijn,
verzendkosten
Kosten secretariaat 454
en administratie
t.b.v. Commissie
voor opdrachten op
het gebied van de
geschiedenis van de
Nederlandse
letterkunde
_____
4,251
Vooruitontvangen contributie

145
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Eigen vermogen 1 januari 2010

156,689

Toevoeging: [positief] exploitatiesaldo
2010

832
_____

EIGEN VERMOGEN

31 DECEMBER 2010

157,521
714,881
_____
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Vermogensoverzicht der afzonderlijk beheerde fondsen, 2010
I. VERWERVINGSFONDS
BIBLIOTHEEK

Vermogen 1 januari 2010 60,772
Toegerekende rente 2010 2,763
Vermogen 31 december
2010

63,535

II. LUCY B. EN C.W. VAN
DER HOOGT-PRIJS

Vermogen 1 januari 2010, 12,417
excl. waarde effecten
Saldo renten, dividend en -93
kosten 2010
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 2010 [deel
t.l.v. dit fonds]

-450

Toegerekende rente 2010 565
Vermogen 31 december
2010, excl. waarde effecten

12,439

Waarde effecten 31
december 2010

4,391

Vermogen 31 december
2010

16,830

III. DR. C.J. WIJNAENDTS
FRANCKEN-FONDS

Vermogen 1 januari 2010 10,238
Toegerekende rente 2010 465
Vermogen 31 december
2010

10,703
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IV. ALGEMEEN
PRIJZENFONDS

Vermogen 1 januari 2010, 107,556
excl. waarde effecten
Laatste uitkeringen Van
60,000
Bijleveltstichting, 2007 t/m
2009
Saldo renten, couponrente 234
en kosten 2010
Lucy B. en C.W. van der
Hoogt-prijs 2010 [deel
t.l.v. dit fonds]

-7,050

Toegerekende rente 2010 7,620
Vermogen 31 december
168,360
2010, excl. waarde effecten
Waarde effecten 31
december 2010

3,627

Vermogen 31 december
2010

171,987

V. FONDS VOOR DE
HENRIËTTE DE
BEAUFORT-PRIJS

Vermogen 1 januari 2010, 11,799
excl. waarde effecten
Saldo renten, couponrente 669
en kosten 2010
Toegerekende rente 2010 538
Henriëtte de Beaufort-prijs -2,500
2010
Vermogen 31 december
2010, excl. waarde effecten

10,506

Waarde effecten 31
december 2010

12,693

Vermogen 31 december
2010

23,199

VI. KRUYSKAMP-FONDS
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Vermogen 1 januari 2010 77,284
Toegerekende rente 2010 3,515
Vermogen 31 december
2010

80,799
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Bijlage II
Besturen en commissies per 28 mei 2011
Algemeen bestuur
Voorzitter: de heer Peter Sigmond
Ondervoorzitter: de heer Kris Humbeeck
Secretaris: de heer Berry Dongelmans, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501,
2300 RA LEIDEN
Penningmeester: de heer Aad Groos
Bibliothecaris: de heer Kurt De Belder
Leden: Ton van Kalmthout, Nicoline van der Sijs, Aleid Truijens, mevrouw Jeanne
Verbij-Schillings

Bestuur van de Noordelijke Afdeling
Voorzitter: de heer Anton Brand
Secretaris: mevrouw Gerda C. Huisman, Hereweg 86 A, 9725 AH GRONINGEN
Penningmeester: de heer Wim Hilberdink
Assessoren: de heer Anton Scheepstra, mevrouw Gelly Talsma

Bestuur van de Zuidelijke Afdeling
Voorzitter: de heer dr. Jacques Baartmans
Secretaris: de heer dr. Ad Welschen, Amaliagaarde 7, 1403 JG BUSSUM
Penningmeester: de heer Jean Frins

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika
Mevrouw Renée Marais, EOT, Universiteit van Pretoria, PRETORIA 0002, ZUID-AFRIKA
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Commissie voor Zuid-Afrika
Secretaris: de heer Eep Francken, Merelstraat 46, 2333 XM LEIDEN
Leden: de heer Jos Damen, de heer Adriaan van Dis, mevrouw Ena Jansen, de
heer Robert Ross

Commissie voor de Bibliotheek
Voorzitter: de heer dr. J. Gerritsen
Leden: de heer Kurt De Belder, de heer J.J.M. van Gent, mevrouw Carla van der
Poel

Commissie van Advies voor de Financiën
Voorzitter: de heer mr. K.J. Cath
Leden: de heer mr. C.H. Goekoop, de heer C. de Hart

Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
Voorzitter: mevrouw dr. J. Pollmann
Secretaris: mevrouw dr. B.M.A. de Vries, Kerklaan 55, 2101 HL HEEMSTEDE
Leden: de heer dr. J.C.H. Blom, de heer dr. J.R. Bruijn, de heer dr. C. Fasseur, de
heer mr. R. Feenstra, mevrouw dr. C.W. Fock, de heer dr. F.S. Gaastra, de heer dr.
S. Groenveld, de heer dr. P.G. Hoftijzer, de heer dr. J.A.F. de Jongste, de heer dr.
G.A.C. van der Lem, de heer dr. J.Th. Lindblad, mevrouw dr. M.E.H.N. Mout, de
heer dr. W. Otterspeer, de heer dr. L.H.J. Sicking, de heer dr. J.P. Sigmond, de heer
dr. E.J. Sluijter, mevrouw dr. E.G.E. van der Wall

Commissie voor Taal- en Letterkunde
Voorzitter: mevrouw dr. M.A. Mooijaart
Secretaris: de heer dr. J. Noordegraaf, Juweelstraat 81, 2403 BK ALPHEN A/D RIJN
Leden: mevrouw dr. J. Bel, de heer dr. A.Th. Bouwman,
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mevrouw dr. K.H. van Dalen-Oskam, de heer dr. A.G.B.M. van Kalmthout, mevrouw
dr. A. Marynissen, de heer dr. H.M.P. Meeus, de heer dr. O.J. Praamstra, mevrouw
dr. M. Rem, mevrouw dr. N. van der Sijs, de heer dr. R. Sleiderink, de heer dr. R.
van Stipriaan, de heer dr. W. Vandenbussche, mevrouw dr. M.J. van der Wal

Commissie voor Opdrachten op het Gebied van de Geschiedenis van de
Nederlandse Letterkunde
Voorzitter: de heer Gert-Jan Johannes
Secretaris: mevrouw Lies Klumper, Oranjegracht 95, 2312 NE LEIDEN
Leden: mevrouw Arianne Baggerman, mevrouw Sabrina Corbellini, mevrouw
Yra van Dijk, de heer Sjoerd van Faassen, mevrouw Lotte Jensen, mevrouw Olga
van Marion, de heer Ben Peperkamp

Commissie voor Schone Letteren
Voorzitter: de heer Kester Freriks
Leden: mevrouw Elke Brems, de heer Gerard F.H. Raat

Commissie voor het Jaarboek
Voorzitter: de heer dr. H. Bekkering
Secretaris: mevrouw dr. Nicolette C. Sluijter-Seijffert, Westerdok 510, 1013 BH
AMSTERDAM

Leden: mevrouw Tilly Hermans, de heer dr. Th.M. van Leeuwen, de heer dr.
G.A.C. van der Lem, de heer dr. J. Tollebeek

Werkgroep Zeventiende Eeuw
Voorzitter: de heer M. Prak
Secretaris: mevrouw E. Stronks, Goethelaan 33, 3533 VP UTRECHT
Penningmeester: de heer A. van Strien
Leden: mevrouw M. de Baar, de heer H. Leeflang, mevrouw J. Spaans
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Werkgroep 18e Eeuw
Voorzitter: de heer Wiep van Bunge
Secretaris: de heer Gijsbert Rutten, p/a Universiteit Leiden, LUCL, Postbus 9515,
2300 RA LEIDEN
Tweede secretaris: mevrouw Claudette Baar-de Weerd
Penningmeester: de heer Lex Raat
Leden: mevrouw Lia van Gemert, de heer Kornee van der Haven, de heer Hanco
Jürgens, mevrouw Inger Leemans, de heer Rik Vosters

Werkgroep 19e Eeuw
Voorzitter: de heer Henk te Velde
Secretaris: mevrouw Jenny Reynaerts, Venetiëhof 168, 1019 ND AMSTERDAM
Penningmeester: mevrouw Lotte Jensen
Leden: de heer Piet Couttenier, de heer Wessel Krul, Robert Verhoogt, mevrouw
Boudien de Vries

Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Voorzitter: de heer Peter van Zonneveld
Secretaris: mevrouw Marian Fillié, Klaverhof 110, 2403 XH ALPHEN AAN DEN
RIJN

Leden: mevrouw Sylvia Dornseiffer, mevrouw Vilan van de Loo, mevrouw Pamela
Pattynama, de heer Olf Praamstra, de heer Geert Onno Prins, mevrouw Inge Tromp,
mevrouw Adrienne Zuiderweg

Werkgroep Biografie
Voorzitter: de heer Herman Langeveld
Secretaris: mevrouw Shirley Haasnoot, Nassaukade 167, 1053 LL AMSTERDAM
Penningmeester: de heer Harm Kaal
Leden: mevrouw Margit van der Steen, de heer Paul van der Steen
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Werkgroep Nederlandse Boekhistorische Vereniging
Voorzitter: de heer Hans Mulder
Secretaris: mevrouw Elisabeth Meyer, Cornelis van Alkemadestraat 37, 1065 AB
AMSTERDAM

Penningmeester: de heer Mart van Duijn
Leden: de heer Edwin Bloemsaat, mevrouw Marieke van Delft, mevrouw José de
Kruif, de heer Marco de Niet

Werkgroep Caraïbische Letteren
Voorzitter: de heer Peter Meel
Secretaris: de heer Matthijs Ponte, Louise Wentstraat 103, 1018 MS AMSTERDAM
Penningmeester: de heer Michiel van Kempen
Leden: mevrouw Noraly Beyer, mevrouw Kirsten Dorrestijn, mevrouw Joyce
Goggin, de heer Carl Haarnack, mevrouw Igma van Putte-de Windt, mevrouw Paulette
Smit

Redactie Nieuw Letterkundig Magazijn
Secretaris: mevrouw Susanne Onel, P.J. Blokstraat 4, 2313 ET LEIDEN
Leden: de heer Peter Altena, de heer Rick Honings, de heer Joost van Driel
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