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Portret van Frans Kellendonk door Kees Knopper. Verworven door de Maatschappij in 2012 (Gouache,
100 × 70 cm).
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Een logistiek mirakel1.
Jaarrede door de voorzitter, Peter Sigmond
Op 12 juni 1544 klonk rond het middaguur luid tromgerofel in Veere. Het was het
sein waar 1500 man weken op hadden gewacht. Het sein waarop zij, die ‘skeizers
sold hadden ontfaen’, zich naar de schepen moesten begeven die voor de stad op de
rede lagen. Daar wachtte een deel van een Habsburgs vlooteskader op een gunstige
wind om uit te varen. Twintig kilometer verderop voltrok zich eenzelfde ritueel. Ook
daar, in Middelburg, klonken de trommels in de straten van de stad, want op de rede
van Arnemuiden lag een ander deel van de vloot gereed. Samen met een aantal
schepen uit Vlaanderen vormden zij de keizerlijke vloot van Karel V. In nauwe
samenwerking met de Engelse vloot moesten zij een Engelse legermacht van 30.000
man onder aanvoering van koning Hendrik VIII persoonlijk beschermen tegen
mogelijke aanvallen van de Franse vloot tijdens de overtocht van Dover naar Calais.
Ik ga hier verder niet in op de wederwaardigheden van dit vlooteskader. De
Engels-Habsburgse vlootactie vloeide voort uit het verdrag dat Karel V en Hendrik
VIII in 1542 hadden gesloten om gezamenlijk Frankrijk aan te vallen. Grote
heldendaden werden niet verricht. De troepenschepen werden naar Calais begeleid
en de Franse vloot liet zich niet zien. Het meest opzienbarende voorval deed zich
voor bij de afvaart. Het schip Bonaventura was al direct na vertrek op de rede van
Vlissingen in de lucht gevlogen door onachtzaamheid bij het opslaan van een tonnetje
buskruit. Aan boord bevonden zich 250 man waarvan er 25 werden gered.2. Maar,
afgezien van dit incident, verliep de tocht zonder grote problemen en in de vroege
herfst keerden schepen weer terug in Zeeland.
Niet een historische gebeurtenis om lang bij stil te staan. Interessanter is het om enige
aandacht te besteden aan de voorbereidingen voor deze tocht. Gegevens daarover
zijn te vinden in het Algemeen Rijksarchief in Brussel en Louis Sicking heeft mede
op basis daarvan al weer enige tijd geleden een prachtig boek geschreven over de
Habsburgse zeemacht in de eerste helft van de zestiende eeuw.3. Ik wil hier iets dieper
ingaan op de logistiek die noodzakelijk was om een vloot met ruim 1500 man aan

1.

2.
3.

In aangepaste vorm wordt de tekst opgenomen in het boek Zeemacht in Holland en Zeeland
in de zestiende eeuw van de hand van de spreker dat in 2013 verschijnt bij uitgeverij Verloren
in Hilversum.
J.P. Sigmond, ‘Een voyagie ter zee, anno 1544’, in: Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen 1992, p. 89-100.
L. Sicking, Zeemacht en onmacht, Maritieme politiek in de Nederlanden. Amsterdam 1998;
A. Pinchart, Inventaire des archives des chambres de comptes, précédé d'une notice historique
IV-V. Brussel 1865-1879; Algemeen Rijksarchief Brussel, Archief van de Rekenkamers,
inv.nr 26109; bijlagen bij deze rekening: Acquiten inv.nr. 5210.
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boord vaarklaar te krijgen. Bij zo'n op het eerste oog eenvoudige uitrusting kwam
namelijk heel wat kijken.
Bij een oorlogsvloot denken wij in Nederland al snel aan de zeventiende eeuw,
aan een periode dat er admiraliteiten waren met goed geoutilleerde admiraliteitswerven
en ‘purpose-built’ oorlogsschepen. Die gedachte moeten we in dit geval direct verre
van ons werpen want in de zestiende eeuw was er niets van dat al.
De organisatie van een vlootuitrusting lag in handen van de admiraal-generaal van
de Habsburgse vloot, een ambt dat in 1544 werd bekleed door Maximilaan van
Bourgondië-Beveren. Maximiliaan was ondermeer heer van Veere en resideerde in
slot Zandenburg, gelegen vlak buiten het stadje. Hij moest letterlijk uit het niets een
oorlogsvloot opbouwen. Want de admiraal beschikte in deze tijd niet over
oorlogsschepen, niet over marinepersoneel, noch over enige infrastructuur. Er bestond
eigenlijk geen keizerlijke vloot. Vlooteskaders werden iedere keer als dat nodig was
voor de gelegenheid samengesteld. Daarvoor moest de admiraal - in dit geval
bijgestaan door de rentmeester-generaal bewesten Schelde, Jeronimus Sandelin - een
beroep doen op de vrije markt. In feite was de gehele onderneming afhankelijk van
wat op de markt beschikbaar was. Dat gold om te beginnen voor de schepen. Die
moesten gehuurd, of als het niet anders kon, gekocht worden. Niet alle
scheepseigenaren liepen over van bereidheid om hun schepen voor een dergelijk
oorlogsvaart beschikbaar te stellen. De kans op schade was uiteraard niet gering en
het was lucratiever om voor eigen rekening gewoon handel te drijven. Ook in dit
geval liep het huren van schepen niet van een leien dakje en landvoogdes Maria van
Hongarije proclameerde dat grote schepen die op de rede van Walcheren lagen niet
mochten uitvaren en beschikbaar moesten blijven voor de expeditie.
De schepen waarover we spreken, waren geen oorlogsschepen maar grote
zeegaande koopvaardijschepen. Hoewel een aantal schepen waarschijnlijk wel vaker
gebruikt werd voor oorlogsvaart waren het geen kant en klare oorlogsschepen. Uit
de rekeningen die van de uitrusting zijn overgeleverd, blijkt dat alle schepen ingrijpend
moesten worden verbouwd om ze als oorlogsschip in te kunnen zetten. Timmerlieden
en schrijnwerkers waren weken bezig om in de ruimen aparte vertrekken in te bouwen
voor de opvarenden: de kapiteins, edellieden, soldaten en bemanningsleden.
Voorraadkasten, wapenkamers, kruitkamers en kombuizen moesten worden
ingebouwd. Masten werken verstevigd opdat het
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schip meer zeil kon voeren, ‘indien 't noodt waert’. Al het daarvoor benodigde hout
was niet op Walcheren aanwezig. Het moest worden aangekocht; iepenhout in
Vlaanderen en Noors hout voor de stengen en de masten in Amsterdam en Dordrecht.
Houten zeilschepen zijn zeer slijtagegevoelig. Reserve-timmerhout, ijzerwerk,
spijkers, zeildoek, touwwerk in alle soorten en maten werd aangekocht om onderweg
reparaties uit te kunnen voeren.
Het is de bewapening die van een schip een oorlogsschip maakt. Een voordeel
was dat in deze tijd geen onderscheid gemaakt werd tussen wapens voor het veldleger
en voor de vloot. De kanonnen die in het veldleger werden gebruikt, werden nu met
affuiten en raderen inclusief reserve spaakwielen, geleverd voor de vloot en
waarschijnlijk zo ook aan boord gebruikt. Een aantal kanonlopen werd op speciaal
daarvoor gemaakte affuiten neergelegd. Die affuiten moesten worden vervaardigd
net als de geschutspoorten die in de scheepswanden werden gezaagd. Voor het geschut
werd een beroep gedaan op het keizerlijk arsenaal in Mechelen. Maar dat kon lang
niet genoeg geschut leveren en rentmeester Sandelin stuurde vertegenwoordigers uit
naar de Zeeuwse steden om wapens uit de stadsarsenalen te huren. Het zware geschut
- een kartouw kon zo'n 5000 kg wegen! - en de verdere wapens, honderden harnassen,
hellebaarden en pieken inclusief de munitie en het buskruit, moesten dus vanuit vele
plaatsen per schip aangevoerd worden naar Middelburg en Veere. Dat gold uiteraard
voor alles want Walcheren was een eiland.
Het werven van scheeps- en soldatenvolk, bij elkaar ongeveer net zo veel mannen
als de gehele bevolking van Veere zelf, was eveneens een hele operatie. Op Walcheren
en zelfs in heel Zeeland waren die niet beschikbaar. Hopmannen werden naar Holland,
naar Friesland en zelfs naar Overijssel gezonden om bootgezellen en soldaten te
werven. In Arnemuiden werd drinkgeld uitgedeeld onder de opvarenden van de
hulken op de rede, ‘overmits men gheen volck bij ander middel gecregen konden’.
Het grootste logistieke probleem vormde de victualie die voldoende moest zijn
om 1500 man gedurende meerdere maanden te voeden. Die moest grootschalig
ingekocht worden op de markten op de andere Zeeuwse eilanden en in de Hollandse
steden zoals Dordrecht, Rotterdam, Delft, Gouda, Den Haag, Amsterdam, Hoorn,
en in Friesland. Sandelin had een agent in Holland die de aankopen daar coördineerde
en voor de betaling en afevering zorgde. Bepaalde waren werden in speci-
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feke steden gekocht. Zo kwam bier vooral uit Delft, zalm uit Rotterdam of Dordrecht,
vette ossen uit Hoorn en ook uit Amsterdam.
Meestal waren het geen eindproducten. Dus als vette ossen werden gekocht, moest
geregeld worden dat ze door slagers werden geslacht. Bij kuipers werden tonnen
gekocht waarvoor zij hout en hoepen in rekening brachten. Daarnaast werd zout
gekocht om het vlees te kunnen pekelen. Pakkers haalden het gepekelde vlees uit de
zouttonnen en pakten het in voorraadtonnen die door slepers naar de gehuurde zolders
werden gebracht. Dat proces gold voor vrijwel alles. Voor al die handelingen werden
rekeningen bij Sandelin afgeleverd. Voor de broodvoorziening had Sandelin de
coördinatie bij de bakkersgildes in Middelburg en Veere neergelegd. Hij liet alle
bakkers van Middelburg op zijn kantoor komen om te overleggen hoe een en ander
geregeld kon worden.
Het moge duidelijk zijn dat alle levensmiddelen bederfbestendig moesten zijn, dat
wil zeggen gedroogd, gezouten of gerookt. In de rekeningen zien we naast bier en
brood, beschuit, stokvis, bokking, gezouten haring, kabeljauw en schol uit
Scheveningen. Gezouten vlees, gerookte hammen en spek, gedroogde bonen en
erwten, gort, boter en kaas passeren de revue in niet mis te verstane hoeveelheden.
Voorts, voor de admiraal en zijn gevolg: wijnazijn, mosterd, zout en specerijen,
paling, zoute zalm, gerookte tong en Rijnwijn. Wijn was ook een geneesmiddel.
François van Boschhuyzen, kapitein van de Moriaan kocht tien stopen wijn in ‘tot
behouf van den crancken binnen zijnen schepen’. Het bleef niet bij wijn. Bernard
Willemsz, ‘apothecaris’ van Middelburg zag er op toe dat de kist van de chirurgijn
van de admiraal goed voorzien werd van allerhande gedroogde kruiden.
Onder de leveranciers zien we veel vrouwen. Lysbeth Cocx levert geslacht en
gezouten koeievlees. Ook leverde ze honderden kaarsen die ze maakte van het vet
van de geslachte dieren. Beatrix Cornelisdr. leverde eveneens geslachte vette ossen.
Ghelke Willemdr. leverde zoute zalm, gerookt vlees en gerookte tong; Margaretha,
weduwe van Anthonis Bakker, zes tonnen beschuit, net als Alijs Jansdr. uit Den
Haag. Bij Marie Corte in Amsterdam werden ‘houten platteelen [borden], groot ende
cleyne van diversche soorten’ besteld; ‘nappen om pottaige uyt te eten en lepels,
groot ende cleyne’. De dames waren ook betrokken bij de verhuur van zolders voor
de opslag: Anna Gandolfsdr, huisvrouw van Jan Matteeuwsz, verhuurde een pakhuis
en een zolder achter haar huis voor acht maanden. Turf, brandhout en steenkolen
werden aangekocht voor de koks die aan
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boord het voedsel moesten bereiden. Dat brandhout kwam voornamelijk uit
Vlaanderen en Brabant.: Margriete van Mechelen leverde Mechels hout, en uit
Lokeren kwamen eikenhout en hout om te koken.
Een echt probleem vormden de stenen die nodig waren om de schepen te ballasten.
Stenen waren schaars in de Lage Landen. Een deel werd uit zeeschepen gehaald die
op de rede lagen. Niet geheel vrijwillig. Deurwaarder Joos Mahieux werd er op
afgestuurd. Ook de schout te Arnemuiden maakte ‘extraordinaris oncosten om de
ballast van steen en singele (kiezelstenen) te doen halen uuyt (de) Spaensche schepen,
die de zelve nyet overgeven en wilden dan par force’. De ‘knechten’ uit Veere moesten
er uiteindelijk met slaande trom aan te pas komen.
Het is duidelijk dat de omvang van een dergelijke operatie zijn grenzen kende. De
capaciteit van een stadje als Veere, ja zelfs heel Walcheren was veel te beperkt om
dat alles te leveren en spreiding was een noodzaak. Alles: schepen, wapens, voeding,
verpakkingsmaterialen, scheepsvolk en soldaten moest verworven en geworven
worden bij particulieren in de Zeeuwse, Hollandse, Brabantse en Vlaamse steden en
alles moest per schip naar het eiland Walcheren worden vervoerd om de vloot in
staat te stellen op een bepaald moment de ankers te lichten.
Voor deze operatie liet Sandelin zich bijstaan door een klein aantal medewerkers
dat voor specifeke diensten werd ingehuurd. Zo werden schrijvers gehuurd om de
scheepsrollen voor de schepen op te stellen en te kopiëren voor de admiraal. Drie
man waren daar vier dagen en nachten mee bezig. Bodes waren voortdurend in de
weer om brieven weg te brengen. Er waren toezichthouders die de leveringen aan
victualie, munitie, geschut, fustaille etcetera controleerden.
Wekenlang heerste er grote bedrijvigheid in en rond de havens van Middelburg,
Veere en Arnemuiden. Ondertussen dwaalde vreemd volk door de straten. Het gewone
krijgs- en scheepsvolk werd ondergebracht in slaaphuizen; officieren werden
ingekwartierd bij burgers. Veere verdubbelde wat inwoners betreft in omvang. Onrust
ook in de kroegen waar soldaten en matrozen, jonge jongens die hun handgeld
ontvangen hadden, de tijd doodden met dobbelen en drinken. Vrouwen boden hun
diensten aan. Want trok bij het veldleger een hele tros marskramers, marketensters
en prostituees tijdens de veldtocht met het veldleger mee, bij de vloot lag dat anders.
Was het anker eenmaal gelicht dan was het afgelopen met de pret en heerste
maandenlang keiharde discipline. Alle vertier moest dus vooraf plaatsvinden.
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Dan naderde de dag van vertrek. Precies vast te stellen was die niet want weer en
wind waren daarvoor bepalend. De mannen werden met lichters naar de schepen
gebracht die ‘op stroom’ gereed lagen, de provoost dwaalde nog door de stad om
achterblijvers op te pakken en alsnog aan boord te brengen. En dan op 13 juni, konden
de ankers gelicht en zeilen gehesen worden.
Het vertrek moet een feestelijke gebeurtenis zijn geweest. De schepen lieten al
hun speciaal voor de reis gemaakte vlaggen waaien. Jan Cornelis Cuyck, schilder te
Middelburg en Dierick de Schilder uit Veere dienden rekeningen in voor het
beschilderen van honderden vlaggen, banieren en wimpels. Het geschut aan boord
werd afgevuurd en veroorzaakte, naast een oorverdovend gedaver een enorme
rookontwikkeling. Langzaam zag de op het havenhoofd toegestroomde menigte de
schepen naar open zee verdwijnen. De rust keerde keerde terug en het normale leven
in de stad kon zijn loop weer hernemen.
In het bovenstaande ging het om een in onze ogen relatief kleine uitrusting, het ging
slechts om een tiental schepen. Maar toch: in de verhoudingen van toen moest in
korte tijd uit het niets een kleine stad op het water worden gebouwd. Een stad die
zich een aantal maanden moest kunnen bedruipen. Dat moest gebeuren zonder
ontwrichting van de lokale en regionale voedselvoorziening. Een hele prestatie in
een geheel geprivatiseerde samenleving zonder overheidsdiensten.
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Hendrik ten Boom
's-Gravenhage 1924 - Wageningen 2011

Hendrik - roepnaam Henk - ten Boom werd op 8 oktober 1924 in Den Haag geboren
als eerste kind en enige zoon van Hendrik ten Boom en Maria Johanna Frederika
van der Plassche. Na Henk kreeg het echtpaar Ten Boom nog twee meisjes. Vader
ten Boom had een gerenommeerde zaak in klokken en horloges in het deftige
Noordeinde. Hem was ook het onderhoud van de historische uurwerken in Paleis
Noordeinde toebedeeld. Zijn artisticiteit kwam naar voren in zijn optreden als organist
in de Presbyteriaanse kerk in zijn woonplaats. Moeder ten Boom was de dochter van
een predikant. Zij bezocht trouw met haar kinderen de kerkdiensten in de
Kloosterkerk. De jonge Ten Boom groeide dus op in een gematigd conservatief
milieu van nederlands-hervormde signatuur.
Henk ten Boom bezocht het Christelijk Gymnasium Sorgvliet in zijn woonplaats
en stond na het behalen van het eindexamen voor de keuze van een universitaire
studie. De vader raadde hem vanwege zijn gebleken belangstelling voor historische
onderwerpen aan geschiedenis te gaan studeren. De moeder bepleitte met succes dat
Henk theologie als studierichting zou kiezen om net als haar vader predikant te
worden. Aangezien de jonge Ten Boom zijn al overleden grootvader ds. I.Ph.F. van
der Plassche (1864-1936) bewonderde en als een voorbeeld zag, beïnvloedde dat
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mede zijn studierichting. Het tijdsgewricht, 1943, was uitermate ongunstig voor een
geregelde studie. Het lukte Ten Boom dan ook niet om na de oorlog zijn theologische
studiën aan de Rijksuniversiteit van Utrecht met een doctoraal examen af te sluiten.
Op advies van prof. dr. S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel kon hij in 1947/48 wel
een semester op een college in Virginia (U.S.A.) doorbrengen, waar hij zich in de
kloostergeschiedenis verdiepte.
In 1952 trouwde Ten Boom de predikantsdochter Joke Spijkerboer. Met haar
vertrok hij naar West-Duitsland en daar werkte hij aanvankelijk onder auspiciën van
de Wereldraad van Kerken in het vluchtelingenkamp Espelkamp. Daarna diende hij
twee Duitse Evangelische Gemeenten in de omgeving van de steden Siegen en
Mönchengladbach. Het echtpaar Ten Boom kreeg vier kinderen en met het oog op
hun scholing en verdere opleiding besloot Ten Boom in Nederland te gaan werken.
In 1966 nam hij het beroep aan naar de streekgemeente Maas en Waal, een gebied
waar het protestantisme een minderheid vormde, zeker in het dorp Wamel, waar de
pastorie stond. Als weinig dogmatisch predikant lagen bij de bescheiden en soms
haast verlegen Ten Boom de grootste gaven in zijn pastorale werkzaamheden en
betoonde hij zich een man, die goed naar mensen kon luisteren.
In Wamel diende zich onverwacht een bijzondere belevenis aan, toen een
kerkeraadslid hem een kast toonde gevuld met de archiefbescheiden van de gemeente,
documenten die ten dele zelfs dateerden van voor de reformatie. De latent aanwezige
belangstelling voor geschiedenis werd aangewakkerd, toen Ten Boom zich op het
pad van het archiefonderzoek en archiefbeheer begaf. Om als archivaris toegerust te
worden volgde hij eerst de cursus 1969/1970 van de Rijks Archiefschool, die opleidde
tot het diploma middelbaar archiefambtenaar. Dat kostte hem weinig moeite en de
wens om van beroep te veranderen werd sterker. Om tot de opleiding tot hoger
archiefambtenaar toegelaten te worden was een doctoraal examen vereist. Dat verwierf
hij aan de Gemeente Universiteit Amsterdam met in het vakkenpaket onder andere
kerkgeschiedenis en oud-vaderlands recht. Hij meldde zich opnieuw bij de Rijks
Archiefschool, studiejaar 1973-1974 en behaalde het gewenste diploma. Hij had
daarbij het geluk op het gemeentearchief van Rotterdam, dat toen geleid werd door
de zeer verdienstelijke gemeentearchivaris drs. R.A.D. Renting, al in het najaar van
1973 een aanstelling als wetenschappelijk ambtenaar te krijgen. Dat betekende
defnitief het einde van zijn predikantschap en het
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echtpaar Ten Boom verliet het landelijke Wamel voor de stad Rotterdam.
In Rotterdam werd Ten Boom in het diepe gegooid. Hij kreeg de opdracht de
inventarisatie van het belangrijke oude stadsarchief tot 1813, dat de auteur dezes
voor 75% voltooid had, af te ronden. Dat betekende het begin van onze vruchtbare
samenwerking. Menigmaal reisde hij naar Deventer af, waar ik gemeentearchivaris
was geworden, om over de afronding van dit werk te spreken. Zijn gave om het
belang van archieven in hun historische context en in hun soms weinig logische
wordingsge-schiedenis te schetsen, is in het bijzonder tot uitdrukking gekomen in
de ruim dertig pagina's tellende inleiding waarmee hij de uitgave van de tweedelige
inventaris van het Rotterdamse stadsarchief verrijkte en die geheel alleen zijn arbeid
is.1. Met enige regelmaat publiceerde Ten Boom in het Rotterdams Jaarboekje, zoals
hij in zijn Gelderse tijd ook artikelen geschreven had voor de ‘Bijdragen en
Mededelingen’ van de historische vereniging Gelre en voor het Nederlands Archief
van Kerkgeschiedenis. Hoe waardevol zijn artikelen ook waren, altijd gegrondvest
op gedegen archiefonderzoek, het magnum opus van Ten Boom werd zijn dissertatie
‘De Reformatie in Rotterdam 1530-1585’. Een handelseditie van het proefschrift
verscheen in 1987 in de prestigieuze Hollandse Historische Reeks.2. Voor de promotie
was Ten Boom teruggekeerd naar de Utrechtse Universiteit met prof. dr. O.J. de Jong
als promotor en de Leidse prof. dr. J.J. Woltjer als co-promotor, beiden bij uitstek
kenners van de zestiende eeuw en het rafelige verloop van de reformatie in de
Nederlandse gewesten. Het jaarverslag van de MNL 1985/86 meldde zijn benoeming
tot lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Inmiddels was Ten Boom docent geworden aan de Rijks Archiefschool, waar hij
de studenten voor het middelbaar archiefexamen inwijdde in de institutionele
geschiedenis van de Nederlandse kerken vanaf de zestiende eeuw, ook toen al voor
velen een onontwarbare kluwen van stromingen en kerkgenootschappen. Ook trad
hij toe tot de Commissie voor de Archieven van de Nederlands Hervormde Kerk,
waar hij in de jaren van mijn voorzitterschap zitting had van 1987 tot 1995. Onder
zijn begeleiding kwam de door mevrouw drs. A. Fris bewerkte, lang verwachte
nieuwe toegang op het belangrijke zogenaamd Oud-Synodaal Archief tot stand.3.
Belangrijk was het voor hem, dat in de jaren na 1985 de vereniging van Duitse
kerkelijke archivarissen congressen organiseerde, waar al voor de Wende
Oost-Europese collega's aan deel mochten nemen. Voor een archivaris die predikant
over de Nederlandse grenzen heen was ge-

1.
2.
3.

H. ten Boom en B. Woelderink, Inventaris van het oud archief van de stad Rotterdam, 2
delen, Rotterdam 1976.
H. ten Boom, De Reformatie in Rotterdam, 1530-1585, Hollandse Historische Reeks 7, 1987.
A. Fris, Inventaris van de archieven behorend tot het ‘Oud Synodaal Archief’ van de
Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, Hilversum 1991.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

22
weest een stimulerende ervaring. Tijdens gesprekken met Nederlandse collega's op
die bijeenkomsten werd de idee geboren van een Nederlandse vereniging voor
liefhebbers en beoefenaars van kerkgeschiedenis.
In de kringen van de mede door hem opgerichte ‘Vereniging voor
Kerkgeschiedenis’, waarvan hij in 1989 de eerste voorzitter werd, voelde Ten Boom
zich wellicht het meest thuis. Hier kon hij zijn kennis en gaven als predikant én als
archivaris samen benutten. De jonge vereniging maakte een opmerkelijke start, door
te beginnen met een reeks publicaties, veelal de neerslag van congressen. Tien jaar
later kwam er een tijdschrift bij. Het onderwerp van de in 1992 als vierde bundel
verschenen publicatie onder de titel ‘Utrechters Entre-Deux’ lag helemaal in zijn
lijn: de overgang van de zestiende naar de zeventiende eeuw, tevens de overgang
van het Katholicisme naar een veelkleurige godsdienstkaart, tevens het tijdvak waarin
een ieder zich af moest vragen waarom hij bij de oude religie bleef of waarom hij
voor het protestantisme koos met alle culturele en maatschappelijke gevolgen van
dien.4.
Overigens had de kerk niet alleen zijn historische belangstelling. Als gewoon
gemeentelid bezocht hij met zijn vrouw in de Rotterdamse jaren trouw de diensten
in Laurenskerk. Vanuit die kring werd zonodig ook weer graag een beroep gedaan
op zijn historische kennis.
Predikant, historicus-archivaris, verenigingsman, het gaf Ten Boom een rijk leven,
waarin hij met zijn regelmatige en fijne handschrift een rijke wetenschappelijke
erfenis heeft nagelaten. Zoals zijn handschrift zo was ook de helderheid van wat hij
schreef. Toen de gezondheid van zijn vrouw en van hem rond de eeuwwisseling wat
terug liep, besloten Henk en Joke Ten Boom Rotterdam te verwisselen voor een
beschuttere vorm van wonen in Wageningen. Nog steeds probeerde hij te schrijven
of onderzoek te doen. Nog in 2012 verscheen er postuum een artikel in het Tijdschrift
van de Vereniging voor Kerkgeschiedenis, dat een bewerking was van een eerdere
bijdrage in het Rotterdams Jaarboekje.5. Zijn aandacht verplaatste zich ook naar de
geschiedenis van zijn familie en naar zijn grootvader de predikant Van der Plasssche,
waarbij het hem ontgoochelde, dat de door hem als kind zo bewonderde figuur na
bestudering zijn aureool verloor. Beide studies resulteerden in opstellen alleen bestemd
voor zijn kinderen en kleinkinderen.
In het najaar van 2011 verzwakte Ten Boom en op 11 december overleed hij in
zijn slaap. Na een dienst door zijn zoon ds. Wessel ten Boom in

4.
5.

Utrechters Entre-Deux. Stad en Sticht in de eeuw van de Reformatie, vierde verzameling
Bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse kerkgeschiedenis, Delft 1992.
H. ten Boom, ‘Phylacterion, een geheime broederschap ter bestrijding van het
rooms-Katholicisme’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 15 (2012), af. 1, p.
5-11. Een bewerking van zijn artikel in Rotterdams Jaarboekje, 1992, p. 175-191.
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de dorpskerk van Wamel vond op 15 december aansluitend zijn begrafenis plaats op
het kerkhof aldaar, dat zoals vroeger gebruikelijk nog rond de kerk gesitueerd is.
Henk ten Boom was een bescheiden en zachte man, een vriend voor velen met wie
hij samenwerkte in zijn lange leven; en met zijn eruditie een sieraad van het
Nederlandse archiefwezen.
BERNARD WOELDERINK

Met dank aan ds. W.H. ten Boom
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Voornaamste geschriften
(voorzover hierboven niet genoemd)
‘De vestiging van de Gereformeerde Kerk in het Land van Maas en Waal en de
aangrenzende dorpen in het Rijk van Nijmegen in het begin van de 17de eeuw’,
in: Nederlands Archief van Kerkgeschiedenis, nieuwe serie 50, 1969/1970, p.
197-229.
‘De Diakonie der Gereformeerde Kerk te Tiel’, in: Nederlands Archief van
Kerkgeschiedenis, nieuwe serie 55, 1974/75, p. 32-69.
‘Clarekamp te Wamel. Een Gelders Klooster van de Tweede Orde van St.
Franciscus (Clarissen) van ca. 1445-1574’, in: Bijdragen en Mededelingen van
de vereniging Gelre, LXIX, 1967/77, p. 1-6.
‘Een onderzoek naar de lotgevallen van de vicarieën in het Land van Maas en
Waal en het Rijk van Nijmegen’, in: Bijdragen en mededelingen van de
vereniging ‘Gelre’, LXVIII, 1974/75, p. 151-174.
‘De eerste secretarissen van Rotterdam; gegevens over ambt, werkzaamheden
en personen tot circa 1530’, in: Rotterdams Jaarboekje, 1979, p. 151-155.
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Boudewijn Maria Ignatius Büch
Den Haag 14 december 1948 - Amsterdam 23 november 2002

Boudewijn Maria Ignatius Büch werd geboren te Den Haag op 14 december 1948,
als zoon van Marinus Renirus Büch en Alida Johanna Elfers. Hij groeide op in
Wassenaar, in een gezin met twee oudere en drie jongere broers. Zijn eerste onderwijs
ontving hij op de katholieke lagere school Sint Willibrordus. Vanaf 1961 fetste hij
naar Leiden om het gymnasium van het R.K. Lyceum St. Bonaventura te bezoeken.
Hij nam daar actief deel aan het schoolleven; onder zijn leiding groeide schoolkrant
De Vonk uit tot een fraai gedrukt blad, waarin hij regelmatig poëzie publiceerde.
Omdat hij moeite had zich te conformeren aan de regels van de school, werd hij na
afloop van de lessen meermalen opgesloten in een lokaal. In 1966 werd hij van school
verwijderd wegens wanprestaties.
Nu bezocht hij de Karel Doorman MULO te Wassenaar, waar hij in 1968 zijn
diploma behaalde. In dat jaar ging hij in Leiden op kamers wonen, aanvankelijk
boven een antiquariaat aan de Langebrug, later op de Haarlemmerstraat, in de
Koningstraat, op de Kennedylaan en in de Bakker Korfstraat. Enige jaren volgde hij
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de avondopleiding M.O. Nederlands, een
studie die hij niet voltooide. Aan de Leidse universiteit woonde hij als toehoorder
onder meer de colleges filosofie van Gabriël Nuchelmans bij. Hij was actief in de
Fe-
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deratie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit en in de opvang van
drugsverslaafden bij Release Leiden. Om in zijn onderhoud te kunnen voorzien,
werkte hij bij Vroom & Dreesmann in Leiden, aanvankelijk als bordenwasser en
later als boekverkoper. Vanaf 1977 tot 1981 was hij medewerker van Mare, het
weekblad van de Leidse universiteit.
Zijn kennismaking met Harry G.M. Prick in 1974 opende voor hem de toegang
tot de literaire wereld. Zo kwam hij in contact met Theo Sontrop en Martin Ros, de
uitgevers van de Arbeiderspers. Hij begon te publiceren in Maatstaf. Zijn eerste
dichtbundel, Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs, verscheen in 1976 bij De
Arbeiderspers. Nadien zouden nog vele bundels volgen, zoals De taal als blauw
(1977) en De sonnetten (1978). Intussen leverde hij ook bijdragen in Hollands Diep,
Bzzlletin, De Gids, Tirade en vele andere tijdschriften. Ook schreef hij in toenemende
mate artikelen voor NRC Handelsblad, De Volkskrant, Het Parool en het Amsterdamse
universiteitsblad Folia Civitatis.
Zijn inkomsten hielden geen gelijke tred met de uitgaven aan boeken. In deze
periode betrof dat nog vooral zijn favorieten uit de wereldliteratuur. Daarom moest
hij een beroep doen op zijn vrienden. In 1978 werd hij failliet verklaard. Een jaar
later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij achtereenvolgens op drie verschillende
adressen aan de Keizersgracht ging wonen. Door de vele recensies, artikelen en
columns en zijn optreden op radio en tv namen zijn inkomsten sterk toe. In 1985
werd het faillissement opgeheven.
De geografische en bibliofele fascinaties kregen gestalte in Eilanden (1981) en
Bibliotheken (1984). Zijn eerste roman, De blauwe salon (1981), werd met reserve
ontvangen, maar De kleine blonde dood (1985) had meer succes. Er volgden vele
drukken en in 1993 werd het boek verflmd door Jean van de Velde. Nadien verschenen
nog meerdere autobiografische romans. Links! (1986) werd geïnspireerd door zijn
verblijf in een maoistische leefgemeenschap. Het dolhuis (1987) vond zijn oorsprong
in een Brabants kinderrusthuis waar hij tijdelijk vertoefde. De rekening (1989)
behandelt zijn fnanciële perikelen. De hel (1990) heeft betrekking op zijn middelbare
schooljaren. In al deze boeken werd de werkelijkheid gechargeerd weergegeven.
Intussen had zijn loopbaan een andere wending genomen. Hij kreeg in 1984 bij
de VARA zijn eigen televisieprogramma, Büchs boeken, waarin hij op enthousiaste
wijze boeken bejubelde, afkraakte of uitbeeldde. Zijn literaire werk werd door de
critici niet gewaardeerd zoals hij dat
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wenste. Dat leidde tot verbittering. Meer en meer nam hij zijn toevlucht tot de
televisie, waar hij die waardering wél vond. In het programma De wereld van
Boudewijn Büch, dat tussen 1988 en 1996 door de VARA werd uitgezonden, nam hij
de kijkers mee op reis naar verre oorden, van Fiji tot Alaska. Hij volgde de sporen
van ontdekkingsreizigers en wetenschappers, zoals Columbus, James Cook en Charles
Darwin, hij dwaalde rond in Goethes Weimar en het Charleville-Mézières van
Rimbaud. Zijn geestdrift werkte aanstekelijk: hij wist een groot publiek te interesseren
voor de onderwerpen die hem aan het hart lagen, van popmuziek en de dodo tot
keizer Wilhelm II.
Ook op de radio was hij vaak te horen. In programma's als De tafel van Pam en
Ophef en vertier gaf hij zijn ongezouten mening over actuele onderwerpen. De laatste
jaren van zijn leven trad hij wekelijks op in het televisieprogramma Barend & Van
Dorp, waar hij, met witte handschoenen aan, objecten uit zijn alsmaar uitdijende
verzamelingen toonde.
Er verschenen nog meer autobiografische romans, zoals Geestgrond (1995) en De
bocht van Berkhey (1996). Reizen, boeken verzamelen, natuurwetenschap en muziek
vonden eveneens hun weerslag in uiteenlopende publicaties, van Brieven aan Mick
Jagger (1988) tot Goethe en geen einde (1990). Daarnaast publiceerde hij meerdere
dichtbundels; zijn Verzamelde gedichten werden in 1995 door Ernst Braches
bijeengebracht.
Over inkomsten had hij niet te klagen. Zijn huis aan de Keizersgracht werd een
imposant museum vol boeken, globes, opgezette dieren en andere parafernalia, waar
hij zich meer en meer in terugtrok. Hij vervreemdde van zijn vrienden, al dan niet
na hevige conficten, en ontving er weinig bezoek. De melancholie, waaraan hij sinds
zijn jeugd had geleden, nam toe. Op 23 november 2002 overleed hij daar aan een
hartstilstand.
Na zijn verscheiden bleek hoezeer hij de sympathie had verworven van velen, uit
alle lagen van de bevolking. In het West-Indisch Huis in Amsterdam kwamen
honderden mensen afscheid van hem nemen. Zijn boeken en de andere verzamelingen
werden geveild. Een deel van zijn objecten kwam in Teylers Museum terecht; het
Letterkundig Museum te Den Haag verwierf vooral handschriften. Na zijn dood
werden zijn auto-biografische romans aan de werkelijkheid getoetst. De discrepantie
tussen feit en fctie was groter dan gedacht. Het kind uit De kleine blonde dood bleek
niet zijn eigen kind te zijn, en dood was het evenmin. Dit alles leidde tot publicaties
met een soms ontluisterend karakter. Zo ontstond
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een eenzijdig beeld, waarin de negatieve kanten van zijn persoon benadrukt werden.
Al wat er bewonderenswaardig, leuk en fascinerend aan hem was, werd aan het oog
ontrokken. De veelzijdige persoon Boudewijn Büch, met al zijn licht- en
schaduwzijden, is geen recht gedaan..
De basis voor zijn omvangrijke bibliotheek werd al gelegd in het ouderlijk huis te
Wassenaar. Op zijn kamer stonden daar, keurig in het gelid, zijn lievelingsboeken.
Ik leerde hem kennen in 1965, toen wij beiden verbonden waren aan de schoolkrant.
Na de eerste vergadering van de redactie bleven we in het lokaal achter om elkaar
te overblufen met de gedichten die we uit het hoofd konden declameren. Gerrit
Achterberg bleek voor beiden favoriet.
Dat element van competitie heeft in onze vriendschap steeds een rol gespeeld. In
die jaren kwam hij regelmatig in confict met leraren en directie - zo werd hij in 1965
eens naar huis gestuurd omdat zijn haar te lang was. In die periode bezochten we
graag het rommelige, maar met schatten gevulde antiquariaat van Piet Verschoor
aan de Langebrug in Leiden. Nadien zag ik zijn verzameling gestaag groeien.
Boudewijn Büch was een fervent brievenschrijver. Mijn correspondentie met hem
begon in 1966. Ik ontving honderden brieven, waarin zijn wel en (vooral) wee werd
opgetekend. De boeken die hij kocht, de musea die hij bezocht, de vrienden en
vriendinnen die hij had gesproken, een verslag van zijn lectuur en van zijn fysieke
ongemakken, al dan niet veroorzaakt door opium en LSD. Brieven van vele kantjes
soms, vooral in de eerste helft van de jaren zeventig. Wisselend van toon, met citaten
uit boeken en liedjes, onderhoudend, grappig, ontroerend, innemend en vals. Op 28
mei 1968 schrijft de negentienjarige Boudewijn: ‘bewaren voor het Büch-archief’ dat was niet alléén ironie, vermoed ik.
De meest opvallende trek van zijn persoonlijkheid was zijn ongebreidelde fantasie.
In 1965 vertelde hij dat zijn vader een uit Duitsland naar Engeland gevluchte jood
was, die bij de RAF was gegaan en toen zijn geboorte- en zijn universiteitsstad had
gebombardeerd. Ik had geen reden om daar aan te twijfelen, totdat ik zijn oudere
broers ontmoette, waarvan er één tijdens de oorlog verwekt moest zijn. Ja, zijn vader
was gedropt als geheim agent, zei hij.
Nadien kwam er de geschiedenis met zijn zoon, die al jong zou overlijden verwerkt tot de roman: De kleine blonde dood. De meeste auteurs gebruiken hun
verbeeldingskracht in hun werk - Boudewijn Büch mo-
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delleerde er ook zijn leven mee. Alles werd grootser, droeviger, dreigender,
dramatischer. Onschuldige aandoeningen werden levensbedreigende ziekten. De
studies die hij zou hebben voltooid, de academische titels die hij voerde - zijn vrienden
dachten er het hunne van, maar sommigen geloofden hem.
Hij had het vermogen mensen onvoorwaardelijk aan zich te binden. Bij anderen
riep hij grote weerstanden op. Sommigen gingen voor hem door het vuur. Als ze te
dichtbij kwamen en teveel vragen begonnen te stellen, brak hij de relatie vaak abrupt
af. Men kan niet zeggen dat hij het confict uit de weg ging. Het verdragen van kritiek
was niet zijn grootste talent. Het behaagde hem, als dat zo uitkwam, mensen te
choqueren, te bruuskeren en belachelijk te maken. Die eigenschap kwam hem later
goed van pas als spraakmakende journalist en televisiepersoonlijkheid. Rond zijn
twintigste schiep hij er reeds een genoegen in om in het Vondelpark luidkeels Duitse
soldatenliederen ten gehore te brengen.
Daar staan veel kwaliteiten van andere aard tegenover: zijn aanstekelijk
enthousiasme, zijn vrijgevigheid, zijn hartelijkheid, zijn oprechte betrokkenheid bij
het wel en wee van dierbaren, zijn onnavolgbare humor. Hij was een begenadigd
imitator, hij voerde graag kleine sketches op. Toen we eens in een huisje op de Kaag
logeerden, roeiden we 's nachts naar de Hanepoel, om daar midden op dat meertje
rechtop in de boot te gaan staan, en elkaar de hand te reiken zoals Willem Kloos en
Lodewijk van Deyssel dat hadden gedaan toen ze in 1935 beiden een eredoctoraat
ontvingen van de Universiteit van Amsterdam. Het uitbeelden van boektitels hoorde
daar toen ook al bij. Wanneer je het licht uitdeed, kon dat zowel naar de Camera
obscura als naar De donkere kamer van Damokles verwijzen. Veel van zijn vrienden
zullen zeggen, dat zij met niemand zó gelachen hebben als met hem. Zo kon hij
prachtig vertellen over zijn loopbaan als misdienaar. Er was een ceremonie waarbij
de priester de voeten van zijn jonge assistenten diende te wassen: ‘Geloof maar niet
dat je daar met vuile poten heenging. Van tevoren werden ze door je moeder
uitgekookt met ziedend loog!’ Nee, een voorkeur voor kernachtig taalgebruik kon
men hem niet ontzeggen
Hij had een sterke behoefte om op te vallen, om serieus genomen te worden. Steeds
was het zijn streven om haantje de voorste te zijn. Ik herinner me hoe hij op mijn
zolder in Amsterdam mijn vriend Adriaan van Dis ontmoette. Het was in 1970, en
niemand had nog van hen beiden gehoord. Met verbazing sloeg ik de confrontatie
van twee diva's gade, die
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met opgestoken veren van zich afbeten. Later is dat wel goed gekomen en vierden
ze samen hun verjaardag rond 15 december. Zijn geldingsdrang uitte zich ook in het
openbaar. Ten tijde van het schandaal rond Nixon boog hij zich in Amsterdam over
een brugleuning toen daar een rondvaartboot met open dak onderdoor voer, en
schreeuwde uit alle macht: ‘Watergate!’. In het najaar van 1975 lag de Spaanse
dictator Franco op sterven. Dat duurde weken. Iedereen wachtte met spanning op
zijn overlijden. In die tijd bezochten we de Leidse mensa, waar honderden studenten
en anderen aan de maaltijd zaten. Opeens sprong Boudewijn op een tafel, en riep zo
hard hij kon: ‘Franco is dood!’ Er barstte een donderend gejuich los. Dat was een
paar dagen te vroeg.
De vriendschap met Boudewijn Büch was buitengewoon stimulerend. Vanaf het
begin opende hij nieuwe werelden en bracht me in contact met het werk van Joyce,
Proust, Rimbaud, Wittgenstein en vele anderen. Hij wilde graag deelgenoot zijn in
mijn fascinatie voor Bilderdijk, Goethe en Linnaeus, en overvleugelde me spoedig
daarin. Met voortvarendheid ging hij te werk en in korte tijd bracht hij een aanzienlijke
collectie rond deze figuren bijeen. Ik had hem in 1968 meegenomen naar de
Boerhaave-tentoonstelling in het Rijksmuseum voor de geschiedenis der
natuurwetenschappen in Leiden, dat nu Boerhaavemuseum heet. Sindsdien was hij
er niet meer weg te slaan en ontving ik briefjes waarin hij mededeelde dat hij daar
zijn melancholie bestreed. Ook in de Leidse Hortus Botanicus kwam hij graag.
Hij had een sterke neiging om te overdrijven. Omstreeks 1970 bezochten we in
Utrecht een door studenten ingerichte expositie over Jacob van Maerlant, die vooral
uit fotokopieën bestond. In het gastenboek schreef hij: ‘Deze tentoonstelling stelt de
zelfmoord voor lange tijd uit.’ In zijn brieven manifesteerde zich een trek die hij met
Bilderdijk gemeen had: zijn levensmoeheid. Vele malen speelde hij met de gedachte
er een eind aan te maken. Zo wenste hij niet meerderjarig te worden. Toen ik op 14
december 1969 bij hem aanbelde, wist ik dan ook niet zeker of hij wel open zou
doen.
Zijn eerste dichtbundel, Nogal droevige liedjes voor de kleine Gijs, getuigt van
liefde voor een jongen. Ook op dit terrein choqueerde hij graag, maar pedofilie is
hier een groot woord. Hij was gefascineerd door het kind, hij kon heel goed met
kinderen omgaan, hij hield van kinderen. Mogelijk heeft dit alles iets te maken met
de schaduwzijden van zijn jeugd: ik vermoed, dat hij bij hen probeerde goed te maken
wat er bij hem was misge-
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gaan. Of zijn vader de ene dag een gedicht voor hem schreef en de andere dag sloeg,
zoals hij vertelde, weet ik niet, maar zeker is dat de relatie met zijn vader, die in 1963
het gezin verlaten heeft, hem dwars zat. Naast de weemoed en de dood zijn de jeugd,
de vader en het kind steeds belangrijke motieven in zijn werk gebleven.
Het is merkwaardig dat hij in later jaren zoveel over de aardbol heeft gezworven,
want het reizen boezemde hem toen vaak angst in. Hij was allergisch voor autoriteiten.
Onze lange haren leverden regelmatig problemen op bij tochten naar Engeland,
Frankrijk en Duitsland. We kochten boeken in Londen, Oxford en Cambridge,
wandelden van het graf van Marx in Highgate naar het huis van Keats in Hampstead.
We dronken wijn op het graf van Oscar Wilde in Parijs, en gingen in Berlijn op zoek
naar de plek waar Hitlers bunker had gestaan. Hoogtepunt was ons eerste bezoek
aan Weimar in 1972, waar we dankzij de Leidse jurist Helmuth Driessen een week
konden rondlopen in de wereld van Goethe. Dat men in de DDR agressief reageerde
op ons uiterlijk - we werden in de schouwburg van Weimar uitgejouwd vanwege dat
lange haar - deed daar weinig aan af.
Opmerkelijk was zijn contact met mijn oude leermeester, professor Jan Kamerbeek
Jr. Met deze bescheiden geleerde kon hij het uitstekend vinden. Kamerbeek was
verbaasd over Boudewijns eruditie en luisterde graag naar hem. Op zijn beurt bracht
Boudewijn me in contact met Harry G.M. Prick, die ook bijzonder op hem gesteld
was. Gerrit Komrij, Ernst Braches, Johan Polak, Frédéric Bastet en Gerard Reve
mocht hij eveneens tot zijn vrienden rekenen, al was er van duurzaamheid niet altijd
sprake. Ook in het universum van de bibliofilie en het antiquariaat had hij hartelijke
relaties. De constante factor in zijn wisselende vriendenkring was de Leidse romanist
en vertaler Leo van Maris, die hem ook vaak terzijde stond als er problemen waren
en op wie hij altijd een beroep kon doen.
Boudewijn en ik zijn vijfentwintig jaar bevriend geweest. Begin 1991 ging het
ook tussen ons mis. Dat was een bittere ervaring. Desondanks kan ik met veel
genoegen terugzien op een kwart eeuw waarin ik hem zich heb zien ontwikkelen van
een ambitieuze, bijzonder getalenteerde zestienjarige tot een temperamentvolle
persoonlijkheid die nationaal de aandacht trok. Ik heb er vertrouwen in dat zijn
biografe, Eva Rovers, in staat zal zijn hem de evenwichtige, vele facetten van zijn
kleurrijke persoonlijkheid belichtende levensbeschrijving te geven die hem toekomt.
PETER VAN ZONNEVELD
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Jan Eijkelboom
Slikkerveer 1 maart 1926 - Dordrecht 27 februari 2008

‘Een onverzettelijke speelbal’
‘Ik was verdwaald in het midden van mijn leven/ (-)/ Van kindsbeen was de liefde
mij gegeven./ leven had nooit veel pijn gekost. /(-)/ Wel had ik nooit iets opgelost,/
altijd maar liever meegegeven/ en wás er iets, dan had ik dorst.’ Zo luidt een aantal
regels in het gedicht ‘De kleine komedie’ uit het debuut van Jan Eijkelboom, Wat
blijft komt nooit terug, dat eind 1979 verschijnt.
Het heeft er alle schijn van dat Jan Eijkelboom hier een klein zelfportret schetst.
In de eerste regel komt zijn behoefte naar voren om aan te sluiten bij de grote traditie
in de poëzie, het is immers Dante waarnaar hij verwijst. Dat is een hoge inzet, maar
de poëzie is voor Eijkelboom dan ook heel belangrijk, ze is wellicht het enige
waarvoor hij zich werkelijk verantwoordelijk voelt; elke andere verantwoordelijkheid
houdt hij liever op afstand. Als er in zijn directe omgeving iets gebeurt dat tot een
confict kan leiden, krijgt hij ‘dorst’ en verdwijnt in de nevel van de drank. Op die
manier heeft hij vrijwel ‘nooit iets opgelost’. Als hij weer nuchter wordt, wil hij het
liefst terugkeren naar de plek die hij zijn thuis noemt en naar degene die daarbij
hoort, in zijn leven is de ‘liefde’ hem
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immers ‘gegeven’. Duidelijk is dat niemand hem van die gewoontes kan afbrengen.
Het verschijnen van zijn eerste bundel gedichten, is van fundamenteel belang voor
Eijkelboom geweest. Daarmee heeft hij op drieënvijftigjarige leeftijd eindelijk zijn
ware bestemming gevonden. Hij is nu dichter, zijn ervaringen, maar ook zijn
herinneringen zijn niet langer zonder betekenis, ze vormen vanaf dat moment ‘de
briketten voor het vuur van de poëzie’.
De vijf jaren vóór zijn debuut lijken aanvankelijk tot een dieptepunt in Eijkelbooms
leven te leiden. In 1974 heeft hij uit ongedurigheid ontslag genomen bij het dagblad
De Dordtenaar, waarvan hij sinds drie jaar een ‘gekweld hoofdredacteur was’ zoals
hij later aan Wim Hazeu zal schrijven. Het is vanaf de aanvang geen succes geweest.
Eijkelboom is geen manager, hij wil en kan zich niet verantwoordelijk voelen voor
het geheel. Opdrachten geven doet hij liever niet, zijn alcoholverslaving is zo ver
gevorderd dat hij zich niet meer aan vaste werktijden kan houden. Vaak gaat hij in
de avond of nacht aan het werk. Zijn medewerkers moeten nogal eens zaken voor
hem opvangen.
Langzaam maar zeker belandt Eijkelboom in een neerwaartse spiraal, raakt hij
‘verdwaald in het midden van zijn leven’. De journalistiek is niet zijn roeping, al
heeft hij er sinds zijn studententijd zijn brood mee verdiend. Hij beschikt over een
zekere vaardigheid in het schrijven van gedichten, maar durft zichzelf nog niet te
uiten in poëzie. Hij is hopeloos verslaafd en nachtmerries over zijn ervaringen in de
bersiaptijd in Indonesië achtervolgen hem. Alles bij elkaar moet hij zichzelf toegeven
dat ‘het leven tragisch was’. Zijn hele bestaan tot nu toe lijkt een voorbereiding, maar
waarop? Als hij niet verder kan, zoekt hij tenslotte hulp.
Tijdens de dan volgende psychotherapie in 1975 durft Eijkelboom voor het eerst
gedichten te schrijven waarin hijzelf een rol speelt. In juni van het daaropvolgende
jaar, tijdens Poetry International publiceert Het Vrije Volk in Rotterdam zijn eerste
officiële vers Koning Alcohol. Aan de poëten, een somber light verse zoals hij later
zal opmerken. Kort daarna wordt hij medewerker van Poetry en vertaalt hij werk van
een Javaanse dichter. Langzaam maar zeker komen zijn eigen verzen op papier en
een paar jaar later, in 1978, voelt hij zich zeker genoeg om er een aantal voor te lezen
aan het kritische publiek van het festival. Het wordt een bevrijdende ervaring. Jan
Eijkelboom heeft zich in die paar gedichten voor het eerst
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verwezenlijkt. Na zijn jeugd begint hier de tweede gelukkige periode van zijn leven,
zoals hij het zelf noemt.
In 1979 verschijnt bij de Arbeiderspers Wat blijft keert nooit terug. Directeur Theo
Sontrop, die Eijkelboom nog kent uit zijn studententijd, heeft van de eerste gedichten
meteen de kwaliteit gezien en de dichter een contract aangeboden. Die kwaliteit komt
tot uiting in de gewone, rechtstreekse taal waarin Jan Eijkelboom persoonlijke
ervaringen verwoordt. Veelal gaat het om herkenbare gevoelens, zoals het besef van
het ouder worden en de melancholie om de jeugd die nooit meer weerkeert. De titel
van de bundel verwijst naar dit motief. De gedichten lijken zo ‘uit het leven gegrepen’
dat ze ook toegankelijk zijn voor wie niet gewend is poëzie te lezen. Zijn grote
technische vaardigheden komen de dichter nu van pas.
Jan Eijkelboom debuteert samen met Ed Leeflang, die hij voor die tijd niet
persoonlijk heeft gekend. Door De Arbeiderspers worden ze gepresenteerd als de
‘echte vijftigers’, waarmee de indruk wordt gewekt als zouden ze zich afzetten tegen
de dichters van de beweging met die naam. Maar daarmee wordt de waarheid geweld
aangedaan, want Eijkelboom is juist gesteld op het werk van Remco Campert en
heeft lovend geschreven over Lucebert.
Het is Kees Fens die erop wijst dat de Angelsaksische traditie een evolutie heeft
doorgemaakt die niet synchroon loopt met de Nederlandse. In de periode dat de
Beweging van Vijftig in Nederland de poëzie beheerst, keert de poëzie in Engeland
via de dichters van ‘The Movement’ terug naar het realisme. Bij die ontwikkeling
sluit het werk van Eijkelboom aan. Hij bewondert de oudere Yeats en voelt
verwantschap met de poëzie van Larkin. Niet voor niets bevat de bundel veel
vertalingen van Engelse en Amerikaanse poëzie. Hier ligt zijn dichterlijk erf, hier
voelt hij zich thuis. De mening van Kees Fens zal voor hem van belang blijven.
Naast andere motieven komt in de bundel ook de invloed van het Calvinisme naar
voren, in krachtig aangezette regels als ‘de worggreep van Calvijn/ nog om de strot’.
Dat motief en de bevrijding daarvan (‘ik heb dat rare geloof/ als een jasje uitgedaan’)
keren in een steeds mildere toon in de rest van zijn werk terug. De achterliggende
persoonlijke werkelijkheid is echter minder bar. Eijkelboom is weliswaar opgevoed
in een gezin waarvan de ouders lid waren van de gereformeerde bond in de hervormde
kerk en waar enige malen per dag uit de bijbel werd voorgelezen, maar er heerste in
dat gezin geen geloofsdwang. Als kind is hij onder de
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indruk van de zondagse preken, maar geleidelijk aan taant zijn enthousiasme en op
veertienjarige leeftijd wordt hij, net als sommige medeleerlingen van het Marnix
Gymnasium in Rotterdam, atheïst. Vanaf die tijd gaat hij steeds minder naar de kerk.
Zijn ouders zeggen daar echter niets van, zij laten hem vrij.
Wat blijft komt nooit terug vertoont een grote diversiteit: er zijn in het Engels
geschreven verzen, vertalingen maar ook sonnetten. Een daarvan, Egidius is gewijd
aan de kunsthistoricus en dichter Jan Emmens, een jeugdvriend van Eijkelboom die
in 1971 zelfmoord heeft gepleegd: ‘ik zag je nooit, de laatste jaren./ Jij was in
wetenschap verdiept,/[...]/ en ik in kranten en in jonge klare.’ De recensies zijn over
het algemeen lovend en de bundel verkoopt goed. De erkenning die hij ondervindt,
wakkert zijn altijd aanwezige drang naar vrijheid opnieuw aan en in november 1981
neemt Eijkelboom dan ook ontslag bij Het Vrije Volk. Hij is nu full time dichter.
In datzelfde jaar leert hij Richard van den Dool kennen, die als grafisch vormgever
voor uitgeverij Kwadraat werkt. Deze is onder de indruk van de vertalingen van
Yeats die hij van Jan heeft gelezen en neemt het initiatief tot de bundel Geef nooit
het hele hart, waarin vertalingen van Eijkelboom worden aangevuld met bestaande
vertalingen van de in 1976 overleden A. Roland Holst, een dichter die Eijkelboom
op het Marnix Gymnasium in Rotterdam heeft bewonderd. Het is eens te meer een
bevestiging van zijn vertalers- en dichterschap.
In 1982 neemt Eijkelboom zijn intrek in het huis van zijn broer Gerrit aan de
Wolwevershaven in Dordrecht. Die heeft het grote pand gekocht om er zijn verlof
door te brengen en er na zijn pensioen te gaan wonen. Aan de achterzijde kijken de
ramen uit op de Oude Maas. Vooral het gezicht op de schepen, de meeuwen en het
altijd beweeglijke wateroppervlak inspireert Jan Eijkelboom: ‘Water praat met het
huis,/ je hoort het ruisen en klokken’ schrijft hij in de reeks die de naam van deze
haven draagt. Hij kan hier rustig werken, invallen noteren en omsmeden tot poëzie.
Er ontstaat onder meer een kernachtig zelfportret in de woorden ‘een onverzettelijke
speelbal’ uit het gedicht Meeuw. Aan zijn aan de Wolwevershaven genomen besluit
om het alcoholgebruik zo te beheersen dat er regelmatig periodes van onthouding
zullen zijn, zal hij met vallen en opstaan tot het einde van zijn leven blijven
vasthouden. Hij heeft ‘de drank wel onder de knie, maar niet onder de duim’, zoals
hij later verklaart.
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In 1981 is Eijkelboom gescheiden van Anje Dik, met wie hij sinds 1957 getrouwd
is. Aanvankelijk zal hij nog vaak terugkeren in het huis aan ‘het’ Steegoversloot in
Dordrecht, waar ze samen hebben gewoond. In Omgaan met de leegte, het filmportret
dat Jan Wiegel in 1982 van hem maakt, wordt hij in beide huizen gefilmd, zonder
dat voor een buitenstaander duidelijk wordt waar hij nu eigenlijk woont. De woning
aan de Steegoversloot is fraai en ruim, met twaalf kamers en een marmeren gang
van 35 meter. Zijn ouders hebben het zogenoemde voorhuis gehuurd. Zijn moeder
zal er na de dood van zijn vader in 1969 blijven wonen en tot haar dood in 1990 doen
alsof er van een scheiding geen sprake was, zoals ze ook nooit zijn gedichten zal
lezen.
Vanaf 1981 komt Eijkelboom steeds minder vaak in de Steegoversloot. In 1982
heeft hij Marion Strober ontmoet, die dan eenentwintig is. Ze zullen snel gaan
samenwonen. ‘Ik werd met mate een nomade’ schrijft Eijkelboom.
In datzelfde jaar verschijnt de De Gouden man. Is de vorige bundel voornamelijk
ontstaan uit aantekeningen die soms nog dateerden uit zijn studententijd in
Amsterdam, de gedichten uit De Gouden man zijn in enkele jaren tot stand gekomen.
De kritieken zijn opnieuw vrij gunstig.
De thema's uit de eerste bundel keren terug, maar gebeurtenissen van de afgelopen
periode laten ook hun sporen na. Zo is ‘Het huis’ een persoonlijk getint portret van
de woning aan de Steegoversloot: ‘in de lange gang/ tuur ik op uitgesleten steen.’
En ‘ieder voor zich stofeerde/ hier zijn hol en hield/ daar hof, tot het verkeerde’, en
het gedicht eindigt met ‘Toch weet ik dat ik weg zal gaan’. ‘In de tuin’ lijkt
gedeeltelijk voort te komen uit een herinnering aan het samenwonen vóór de
scheiding: ‘Soms was het goed. Het kon althans niet beter.’ De meeste verzen stijgen
echter opnieuw uit boven het al te biografische. Vaak komt het geluk voort uit het
alledaagse en heeft het niets hemelbestormends. Dat besef lijkt soms in verband te
staan met een geloof zonder god of een Boeddhistische levenshouding. Hiervan blijkt
echter niets in zijn dagelijkse leven.
Een ander tastbaar bewijs van zijn wedergeboorte als dichter vindt Eijkelboom in
een monument. In de kaderand van het Damiate Bolwerk op de kop van de
Wolwevershaven wordt de titel van zijn eerste bundel uitgehouwen. Vanaf dat punt
heeft de wandelaar uitzicht op het punt waar de Oude Maas, de Noord en de Nieuwe
Merwede samenkomen. Dit gedenkteken in de stad waarmee hij zich zo verbonden
voelt, is belangrijk voor Eijkelboom.
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In de zomer van 1982 verlaat hij Dordrecht om met Marion aan de Maaskade in
Rotterdam te gaan wonen, opnieuw in een oud huis, dit keer een voormalig
winkelpand. Ze zullen het gedeeltelijk opknappen, zeker als blijkt dat zij zwanger
is: ‘ik schuur de planken deel na deel/ en verf de vloer kanariegeel.’ schrijft hij in
het gedicht ‘Dit wordt de kinderkamer’. Weer is er uitzicht op het water, de meeuwen
en de schepen. Daaruit ontstaat een nieuw zelfportret, ‘Zo zeker te weten,/ zo aan je
roer te staan? (-) En ik? Nagels vervuild,/ toetsen gemist,/ een opdracht vergeten.’
Inmiddels is hij lid geworden van de Poetry International-werkgroep en vertaalt
hij werk van de dichters die tijdens het festival optreden, zoals Craig Raine en James
Fenton. Stephen Spender vraagt hem mee te werken aan het colloquium ‘Poëzie als
misdaad, over censuur’. Het bezorgt hem erkenning bij dichters uit vele landen.
Om in zijn levensonderhoud te voorzien geeft Eijkelboom ook cursussen vertalen
voor de Rotterdamse Kunststichting en houdt hij lezingen over zijn werk. Voor
Marion is hij iemand ‘die haar heel gelukkig kan maken’, de man die op menige
avond als ze vrijwel geen geld meer hebben, kaarsen aansteekt en feestelijk op
champagne trakteert: ‘een romanticus’.
In 1983 wordt hun dochter Hanna geboren, die geportretteerd zal worden in
‘Babyface’. Marion noemt hem ‘de liefste vader van de wereld’, maar dan moet hij
wel nuchter zijn. Soms verdwijnt hij dagen om te drinken en zich over te geven aan
l'amour de la boue. ‘Het is waar, soms treed ik weer toe/ tot de ordeloze rijen van
het/ onnadenkend deel van de natie,/’ en ‘Niet met de zwetsers maar met de zwijgers/
verkeer ik het liefst/’, schrijft hij in het gedicht Oratio, dat in een nieuwe bundel zal
verschijnen.
In deze periode wordt hij bijna een echte nomade. Er volgen immers verhuizingen
terug naar De Wolwevershaven en daarna opnieuw naar Rotterdam. De vlucht in de
alcohol heeft ook invloed op zijn dichtwerk. Hij zal soms te snel tevreden zijn met
gemakkelijk gevonden efecten.
In het gedicht ‘Strandwandeling’ beschrijft hij een dagje aan zee in regels als ‘uren
gewandeld op het strand/ van Hoek van Holland/ in de zon met het kind op mijn
schouders.’ De ‘twee beentjes/ uitgespaard op mijn kreeftrode borst’ doen hem de
volgende morgen niet alleen denken aan ‘die schim van een man op een brug/ in een
Japanse stad’, maar de laatste regel luidt bovendien ‘Wij leven immers nog.’ Die
toevoeging over de gevolgen van een atoombom is te zwaar, ‘te levenswijs op een
goedkope manier’, zoals K.L. Poll in zijn kritiek op de bundel zal schrijven. In deze
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moeizame jaren komen desondanks belangrijke vertalingen tot stand, van het werk
van Philip Larkin en van dat van Robert Lowell, waarin hij zich gedeeltelijk herkent.
In 1986 wordt het Marion te veel. Ze beëindigt de verhouding en zal vanaf dat
moment alleen voor de opvoeding van hun dochter zorg dragen. Eijkelboom belandt
in het huis van zijn vriend, de schilder Rein Dool, aan de Wolwevershaven. Na korte
tijd komt ook Roelien de Melker hier wonen, met wie Eijkelboom al enige tijd brieven
wisselt. Ze trouwen nog datzelfde jaar. Roelien stelt zich vanaf het begin ten doel
haar partner af te houden van wat hij als vrije vogel gewend is zich te permitteren.
Het zal haar niet lukken, maar ze blijven desondanks tot zijn dood bij elkaar.
Eijkelboom zal haar zijn cipier noemen, maar ook zijn beschermengel.
Tijdens deze roerige periode verschijnt in 1987 De wimpers van de dageraad. De
kritieken zijn over het algemeen niet goed, zoals te verwachten was. Vooral de eerder
genoemde recensie van K.L. Poll in NRC Handelsblad treft Eijkelboom zeer diep.
In de bundel komt een nieuw motief naar voren. De ouder wordende man zal het
jonge kind niet meer meemaken als jonge vrouw. De melancholie hierover wordt
gedempt door de vrijwel altijd aanwezige ironie. Dat leidt bijvoorbeeld tot de laatste
regel van het gedicht In de scheerspiegel, die luidt ‘Het leven heeft mij goddank
niets geleerd’, een citaat uit Mene Tekel van Nescio. Daarnaast bevat de bundel voor
het eerst gedichten waarin de vroegere Indische ervaringen, die zijn leven voor een
deel nog steeds bepalen, een rol spelen.
Lang daarvoor in 1945, aan het eind van de laatste Oorlogswinter, die hij als
onderduiker gedeeltelijk bij zijn grootouders in Slikkerveer heeft doorgebracht, kijkt
Eijkelboom vol bewondering naar de gebruinde bevrijders. Daar wil hij bijhoren en
ontsnappen aan het opgesloten bestaan. Hij wil het avontuur tegemoet ‘net als
Slauerhoff’. Bijna in een opwelling neemt hij vrijwillig dienst.
In de al snel volgende opleiding in Engeland is hij soms bang dat hij het niet vol
zal houden. Maar hij maakt het meer dan waar en in november 1946 wordt hij sergeant
bij het latere garderegiment Prinses Irene. De dagelijkse omgang met allerlei mensen,
maar vooral met individuen uit de rafelranden van de maatschappij hebben een
levenslange invloed. Zijn latere vlucht naar obscure kroegen als het bestaan hem
weer eens teveel is, komt er waarschijnlijk uit voort.
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In 1947 wordt hij uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indië. Aan boord van
het ms. Tabinta komt hij op Java aan. ‘Op het met soldaten overladen schip/ woei
oerwoud mij tegemoet’, zoals hij in zijn laatste bundel schrijft. Niet lang na zijn
aankomst neemt hij deel aan de eerste zogenoemde Politionele Actie. Uit
gevechtsverslagen en uit zijn latere verhaal ‘De terugtocht’ komt het beeld naar voren
van zijn taak bij het vierde bataljon. Hij begeleidt als commandant van een peloton
brencarriers konvooien op Midden Java. Het gaat om ‘metalen bakken op rupsbanden’,
waarin een machinegeweer staat opgesteld. De trekbommen, die door de tegenstanders
zijn ingegraven in de weg en die afgaan door een ruk aan de dunne lijn waaraan ze
vast zitten, maken veel slachtofers onder de bemanningen. Hij leeft hierdoor
wekenlang in bijna permanente doodsangst, het is een mogelijke oorzaak voor zijn
latere alcoholisme.
In het verhaal ‘De terugtocht’ beschrijft hij het samenwonen met een jonge
Javaanse. Ze wordt geestesziek en hij laat haar opnemen. Bij zijn laatste bezoek aan
haar lijkt ze alleen nog een doodswens te koesteren. Als hij in februari 1950 als bijna
24-jarige weer thuis komt, wordt hij vaak 's nachts schreeuwend wakker en durft hij
alleen met zijn rug tegen een muur te slapen. Drank helpt, denkt hij, maar de
nachtmerries zullen nooit meer verdwijnen.
In 1989 komt er eindelijk een eind aan het nomadenbestaan in Dordrecht. Hij krijgt
de beschikking over een huis zonder uitzicht op het water aan de Suikerstraat, waar
hij de rest van zijn leven zal wonen.
Elementen van die woning zijn opgenomen in het gedicht ‘Wijziging van uitzicht’.
Er is sprake van een nieuw inzicht dat leidt tot het aanvaarden van een meer beperkt
bestaan. Dit komt naar voren in het tweede deel, dat begint met een positieve
waardering van het nieuwe uitzicht: ‘Van hieruit klein stuk lucht/ en achtergevels,
zo verscheiden/ als water eigenlijk nooit was’. Het eindigt met de volgende regels:
‘mis ik/ het krijsen nu van meeuwen?/ Kijk, in de hoge hoek nestelt/ zich zonlicht,
goud op steen.// Het kind roept helder als voorheen.’
Dit aanvaarden van het hier en nu, hoe beperkt ook, vormt het belangrijkste element
van de bundel Kippevleugels, die in 1991 verschijnt. De hierin opgenomen gedichten
zijn technisch knap geschreven, maar de toon lijkt minder krachtig dan in de eerdere
bundels.
De geboorte van zijn dochter Charlotte in datzelfde jaar en van zijn zoon Gijs in
1993 maken het hem steeds moeilijker om thuis te werken.
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Gelukkig krijgt hij een kamer in het gebouw van het ‘tekengezelschap’ Pictura.
Soms verloopt het ontstaan van een nieuwe bundel nogal moeizaam en moet hij
veel vertalen om de motor van het scheppingsproces op gang te krijgen. ‘Het arsenaal
raakt leeg’, zoals hij in het gedicht ‘Nike’ schrijft. Behalve de poëet van de herinnering
wordt hij in deze jaren steeds meer de dichter van het alledaagse, dat hij met ironie
bezingt; Binnensmonds jubelend, zoals zijn voorlaatste bundel zal heten.
Als Eijkelboom in 1950 is teruggekeerd uit Indië, schrijft hij zich in als student Engels
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij begint daarnaast met het maken van
aantekeningen. Het ligt in zijn bedoeling een literair werk van langere adem te maken.
De op dat moment nog recente ervaringen als krijgsman, spelen hierbij een alles
overheersende rol. In 1952 komt een deel in handen van Rob Nieuwenhuys die op
dat moment nog op Java woont. Hij leidt er het culturele blad Oriëntatie, dat als
doelstelling heeft om Indonesiërs en Nederlanders tot elkaar te brengen. Nieuwenhuys
ziet de kwaliteit van het materiaal, maar moet er nog veel aan doen eer het als verhaal
publicabel is. Nadat hij Indonesië gedwongen heeft moeten verlaten, verschijnt het
verhaal onder de eerder genoemde titel ‘De terugtocht’ in 1953 in Libertinage, waar
Nieuwenhuys op dat moment aan meewerkt.
Eijkelboom is ouder dan de meeste jaargenoten en maakt op hen een zelfverzekerde
indruk. Nadat hij is overgestapt naar sociale psychologie, leert hij Joop Goudsblom
kennen, die later als socioloog grote bekendheid zou verwerven. Jan Eijk of gewoon
Eijk, zoals zijn directe omgeving hem noemt, kan volgens Goudsblom ‘zijn draai
niet meer vinden’, na alles wat hij heeft meegemaakt. Hij is een vrije vogel, die
‘alleen al om de titel houdt van het tijdschrift Libertinage’. Eijkelboom studeert niet
of nauwelijks, drinkt een stevige borrel en bezoekt met Joop, die met hem bevriend
raakt, volkskroegen waar geen andere student terecht komt.
Eijkelboom is ook bevriend met Jan Emmens, die in Utrecht kunstgeschiedenis
studeert. Hij kent hem van het Marnix Gymnasium in Rotterdam uit de periode 1938
tot 1944. Er zaten op die ‘streekschool voor Christelijk Gymnasiaal Onderwijs van
Bleskensgraaf tot Voorburg’ veel leerlingen van buiten de stad, die meestal net als
Jan Eijkelboom per trein kwamen. Hieraan herinnert het derde deel van het gedicht
‘Verandering van weer’ uit zijn debuutbundel. Jan Emmens was er een echte opinielei-
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der, die de anderen voorging in hun leesgedrag. Eijkelboom leert dankzij hem Du
Perron kennen en bewondert in die jaren na Roland Holst steeds meer Slauerhoff om
het avontuurlijke.
In 1954 treedt hij toe tot de redactie van Propria Cures. Na enige tijd volgen
behalve Joop Goudsblom, ook Aad Nuis en, zoals op de omslag staat ‘Mej.’ Renate
Rubinstein. Hij schrijft korte polemische stukken, maar een echte polemiek gaat hij
uit de weg.
Als hij over de plannen hoort die uitgever Van Oorschot heeft om een nieuw literair
blad op te zetten onder de titel Tirade is hij enthousiast. Samen met onder meer
Emmens en Goudsblom zal hij deel uitmaken van de redactie. Zijn bijdrage aan het
eerste nummer, dat begin 1957 verschijnt, is een vertaling van John Donne. Hij vindt
vanaf de aanvang de beeldend kunstenaars die Van Oorschot erbij heeft betrokken
van onvoldoende kwaliteit. Als er bovendien een discussie dreigt over de te volgen
koers, houdt hij het aan het eind van de eerste jaargang voor gezien.
Hier openbaart zich een patroon dat in de rest van zijn leven een belangrijke rol
speelt. Zijn aanvankelijk enthousiasme slaat al snel om in verveling. Hij zal nooit
lange gedichten schrijven of romans. Het komt ook tot uiting in het elegante
Slauerhoff-vers waarmee hij in 1956 alweer afscheid neemt van Propria Cures:
‘Eerder landerig dan elegisch/ eerder moe dan ingedut/ denk ik dat ik maar weer zee
kies:/ wie niet vlucht raakt ingedut.’
Een paar maanden later schrijft Goudsblom in hetzelfde blad een satirisch portret
van zijn (ongenoemde) vriend met de volgende niet mis te verstane regels voorkomen:
‘Hij schaaft eens wat aan zijn roman// probeert of hij wat dichten kan/ en grinnikt
om gezette reputaties.// Ambities zouden hem te gronde richten’.
In 1957 blijkt zijn vriendin Anje Dik, die Frans studeert, zwanger. Ze trouwen
hals over kop en vinden woonruimte boven haar ouders aan de Jodenbreestraat. Via
de bemiddeling van Frits Bolkestein, met wie ze op het Barlaeus heeft gezeten, kan
Jan een reis naar Polen maken. Het verslag hierover vormt zijn eerste bijdrage aan
het Vrij Nederland, waar hij al snel wordt benoemd tot redacteur.
Hij kort te lange en daardoor vaak saaie artikelen in. Zijn eigen bijdragen liggen
in het verlengde van zijn werk voor Propria Cures, hij toont zich opnieuw de meester
van het korte en vlijmende stukje. Hij valt De Telegraaf aan en voorspelt dat W.F.
Hermans nog wel eens stukken zou gaan schrijven, die sterk aan de door velen als
‘platter dan plat’ ervaren
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Telegraaf zullen doen denken en hij krijgt gelijk. Al na een half jaar wordt hij
benoemd tot adjunct hoofdredacteur: ‘Ze hadden niemand anders’, zoals hij ironisch
opmerkt volgens Ferdinandusse.
Eijkelboom trekt oude vrienden en bekenden aan uit zijn tijd bij Popria Cures als
Joop Goudsblom om een rubriek over actuele politiek vorm te geven met de titel
‘Terzijde’. Joop en hij staan model voor de personages Goudsblom en Eykelenboom
in de roman Moeder en zoon die Gerard Reve in 1980 zou publiceren. Twee figuren
die volgens hun hoofdredacteur ‘niet op het gewin hadden gelet, (en) thans
hooggeschatte essayisten waren geworden, die door Vrij Nederland waren gemaakt.’
Eijkelboom waardeert het werk van Reve in hoge mate en zal er bij het verschijnen
van het boek plezier om hebben. Hij gaat soepel en vriendschappelijk om met oude
en nieuwe medewerkers.
Het blad groeit langzamerhand uit tot een belangrijk opinieblad met een
vooruitstrevend karakter. Eijkelboom is nu weliswaar op het oog een succesvol
journalist, maar in werkelijkheid ligt daar niet zijn echte ambitie, die schuilt nog
achter de horizon. Langzamerhand gaat hij zich steeds meer een ‘herschrijver’ voelen
en zijn enthousiasme neemt als steeds in snel tempo af. In 1965 neemt hij ontslag
‘uit ongedurigheid’ zoals hij het zelf noemde. Tenslotte gaat hij met zijn gezin in
1968 terug naar Dordrecht, waar hij is benoemd tot voorlichter van de gemeente.
In het jaar dat hij zeventig wordt, verschijnt Het lied van de krekel. De presentatie
van een nieuwe bundel is langzamerhand een zuiver Dordtse aangelegenheid. Behalve
zijn kinderen en kleinkinderen verschijnen er enkele genodigden en notabelen. Zijn
inleiding en het voorlezen van enkele gedichten duurt kort als altijd, maar de vroeger
zo krachtige voordracht is nu bijna terloops geworden.
Als hij in 1999 darmkanker overwint, schrijft hij in het ziekenhuis na zijn operatie
‘in zijn hoofd’ een aantal verhalen. Ze verschijnen het jaar daarna samen met het
eerder gepubliceerde proza onder de titel Het krijgsbedrijf. Nog eenmaal staat de
Indische periode centraal. Hoewel de kritieken mild zijn, mist het boek een authentieke
toon.
Zijn gezondheid krijgt opnieuw een knak als hij in 2003 een eerste epileptische
aanval krijgt. In het gedicht ‘Zong het’ schrijft hij: ‘gelijk het gras, / (-) is ons
hardnekkig leven.’ Op de dringende raad van zijn specialist om het drinken te staken,
wil en kan hij ook dan niet ingaan.
Na een nieuwe aanval in mei 2006 neemt hij me mee naar horecage-
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legenheid in Dordrecht en overhandigt me ‘zijn laatste gedicht’, zoals hij zegt: ‘Het
zou nog kunnen/ dat je in een roeiboot wankelt/ de trossen los/ het oude water op’
zo begint het. Het eindigt met een herinnering die ‘verschrompelt tot// een te vaak
verteld verhaal/ van hoe wij jongens waren/ (-) aan een bezette stad/ duf ouderhuis
en starre school/ ontkomen.// Daar ga je weer,/ met die gedroomde vleugelslag.’
Zijn eigen werk komt hem hierna vreemd voor. ‘Ik vegeteer’ zegt hij vaak. In deze
periode dooft hij langzaam uit. In 2008 overlijdt hij tenslotte in het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht.
KEES VAN 'T HOF
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Anna Frank-van Westrienen
Amsterdam 16 juli 1917 - Heemstede 22 januari 2012

Haar beide dochters, Katrientje en Susan, fungeerden als paranimf toen Anna
Frank-van Westrienen op 9 februari 1983 te Leiden promoveerde op haar studie over
de Groote Tour, de educatiereis van de Nederlanders in de zeventiende eeuw. Haar
proefschrift is weldra erkend als standaardwerk en leidde tot haar lidmaatschap van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, waarop ze altijd prijs heeft gesteld.
De dissertatie heeft als opdracht: ‘Aan mijn man. Aan onze kinderen’. Aan hen was
het leven van mevrouw Frank in de allereerste plaats gewijd. Pas nadat haar man
zich uit zijn actieve beroepsleven had teruggetrokken en de kinderen het huis uit
waren, greep zij terug op haar oude interesses, die haar nooit verlaten hadden en
waaraan zij weldra richting en vorm zou geven. Het mondde uit in twee
belangwekkende boeken, begeleid door een belangstelling voor tal van zaken, met
name die van de Nederlandse wetenschappelijke uitgeverij.
Anna van Westrienen werd op 16 juli 1917 geboren in Amsterdam, de hoofdstad van
het Koninkrijk der Nederlanden, dat zij tot in de uithoeken van het toenmalige rijk
zou leren kennen. Haar vader had zijn opleiding in Delft gekregen als werktuigkundig
en elektrotechnisch ingeni-
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eur (1909, resp. 1911). Aanvankelijk was hij werkzaam bij de Gemeentelijke
Electriciteitswerken van Amsterdam, waar het gezin woonde in de keurige
Vossiusstraat. Hieraan zal Anna geen herinneringen hebben gehad, maar de naamgever
van de straat, Gerardus Joannes Vossius, was de auteur van verschillende werken in
haar latere particuliere bibliotheek. Daarna kwam haar vader in dienst van de
Bataafsche Oliemaatschappij (later Shell). Vandaar die uithoeken: ze bracht haar
vroege jeugd door in Balikpapan (Oost-Borneo) en op Curaçao. Van het verblijf in
de kolonien en het reizen heeft ze zeer genoten en ze is tot in haar laatste levensjaar
een gretig reizigster gebleven. Nog in het najaar van 2011 maakte ze, met een
kleindochter, een cruise door het Middellandse Zeegebied, waarvan ze opgetogen
vertelde. Toen ze de middelbare schoolleeftijd bereikte, overkwam haar het ongeluk
van menig Nederlands kind in Indië: ze moest alleen terug naar patria, zonder vader
en moeder. Bij een eerste gastgezin in Rotterdam kon ze haar draai niet vinden. Maar
in een tweede gastgezin kreeg ze voor haar zestiende verjaardag een dagboek, waarin
haar eerste zin luidde: ‘De eerste regels in m'n langbegeerde dagboek!’ Hier is ze
gelukkig geweest en aan dit gezin heeft ze, zoals ze zelf schrijft, heel veel te danken
gehad. In Rotterdam heeft ze toen ook haar diploma gymnasium alfa gehaald.
Nieuwe vrijheid kwam toen ze in Leiden ging studeren in september 1936. Ze
werd geen spoorstudent, maar was een van die nette meisjes die een kamer betrokken
bij mevrouw Vosmaer-Röell aan het Rapenburg. Als haar vakantieadres gaf ze op:
Dr. Anna van Westrienen, een zuster van haar vader, gepromoveerd kinderarts aan
de Westersingel in Rotterdam. Ze werd ook lid van de V.V.S.L., de Vereeniging van
Vrouwelijke Studenten in Leiden en van het dispuut Litteris Sacrum, wat haar een
levenslange vriendschap met A.E. (Dolf) Cohen opleverde. Ze was bovendien een
hartstochtelijk roeister. Wat ze ook ondernam, ze gaf in alles blijk van een vast gevoel
voor decorum. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: hoe vermoeid je als roeister ook over
de fnish kwam, je bleef kaarsrecht in de boot zitten, niet voorover hangend, laat staan
overboord. Ze volgde de colleges vaderlandse geschiedenis bij H.T. Colenbrander,
wiens plichtmatige colleges op weinigen aantrekkingskracht uitoefenden. Veel
interessanter waren de colleges algemene geschiedenis van Huizinga. Behalve als
cultuurhistoricus (Herfsttij der Middeleeuwen was inmiddels in het Duits, Engels en
Frans vertaald) was hij ook als cultuurcriticus vermaard geworden met zijn bestseller
In de schaduwen van morgen (1935). Daar
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kwam in 1938 zijn tweede meesterwerk bij, zijn Homo ludens, dat hem internationale
beroemdheid gaf als cultuurfilosoof. Ook studeerde Anna kunstgeschiedenis bij W.
Martin. Op 17 november 1939 slaagde ze voor haar kandidaatsexamen. In dat
academiejaar volgde ze een college cultuurgeschiedenis van de achttiende eeuw bij
Huizinga.
De Leidse universiteit was de eerste die door de Duitse bezetter werd gesloten.
Op 26 november 1940 hield professor R.P. Cleveringa een toespraak tot de studenten
in het groot-auditorium van de universiteit, waarbij hij een principieel en krachtig
protest uitsprak tegen het ontslag van de joodse werknemers aan de universiteit. Dus
niet alleen de hoogleraren, maar alle joodse collega's in alle rangen. De zeer
emotionerende toespraak werd besloten met een spontaan Wilhelmus dat niemand
onberoerd liet, ook Anna niet. De flmbeelden die van deze toespraak bestaan, zijn
een reconstructie van na de bezetting. Anna was bij het echte, sensationele moment.
Weldra zat ze in het studentenverzet. Niet uit politieke of religieuze overtuiging,
zoals ze zelf eens schreef, maar uit ‘diepgewortelde morele verontwaardiging over
bezetting, Duitse decreten, vervolging en berechting’. Zelf had ze een bijzonder talent
om identiteitspapieren na te maken. Haar materiaal, pennetjes, een inktrollertje etc.,
in een groen zakje bewaard, toonde ze nadien herhaaldelijk aan belangstellenden.
Ze wijdde zich vooral aan hulpverlening aan joodse medeburgers door te zorgen
voor huisvesting, persoonsbewijzen en voedselvoorziening. In 1944 had ze op
wonderbaarlijke wijze een Citroën tot haar beschikking met een joodse chaufeur,
zoon van een Duitse moeder. Dat kwam goed van pas bij controles tijdens
voedseltochten, als ze terugkwam van tochten naar Friesland of Groningen. Als het
ware tussen de bedrijven door heeft ze in 1943 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
doctoraal examen gedaan, zonder een loyaliteitsverklaring te tekenen. Van 1 januari
1944 tot 1 juli 1945 is ze als kunsthistorisch student verbonden geweest aan het
Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Ze heeft altijd het
gevoel behouden dat ze haar eerste academische titel cadeau had gekregen. Vandaar
haar drang dit recht te zetten met een tweede titel, nu zelf verworven uit eigen strijd
en zege. Door de omstandigheden wel veertig jaar later.
Op 7 maart 1946 trouwde Anna met Daan Frank, directeur van de
Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. Anna heeft zich altijd buitengewoon
geïnteresseerd voor het werk van haar man, om niet te zeggen geïdentifceerd met
zijn werk. Daarom nu eerst wat meer over Frank
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(1913-1995). Menkes Daniel Frank was geboren in 1913 en wist al vanaf zijn
vijftiende dat hij uitgever wilde worden. Tussen 1932 en 1936 was hij in opleiding
achtereenvolgens in Amsterdam, Leipzig, Parijs en Londen. Zijn talen sprak hij
nadien vloeiend. In 1936 kwam hij in dienst bij de N.V. Noord-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij te Amsterdam. Daar werd hij in 1940 adjunct-directeur en in
1945 directeur. De Noord-Hollandsche was o.a. de huisuitgever van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Maar de ambities van Daan reikten
vanaf zijn indiensttreding veel verder. Hij wilde werken uitgeven op
natuurwetenschappelijk terrein, voor de internationale markt, dus in het Duits en/of
Engels. Daar heeft hij zich vooral na de oorlog, ondanks zijn zware diabetes, tomeloos
voor ingezet. De eerste vijf jaren waren jaren van investeren in geld, tijd en mensen.
Het consolideerde de uitgeverij, dan tevens North Holland Publishing Company
geheten, maar bracht nog geen grote winsten. Een liquiditeitsprobleem in 1950 leidde
er zelfs toe dat hij uit eigen middelen moest bijspringen, in de vorm van een langdurige
lening aan het bedrijf van 10.000 gulden. Daarna ging het crescendo en brachten
verschillende klappers geld in het laatje. Daan Frank was het type van de ouderwetse,
hofelijke uitgever, die tijd en aandacht schonk aan zijn auteurs en hen met zijn
attenties wist te binden. Dat kon gaan in de vorm van een uitstekend diner met port
en sigaren, of een vaatje haring! Maar ook inhoudelijk toonde hij zich een zeer
scherpzinnig beoordelaar. De latere Zweeds-Amerikaanse Nobelprijswinnaar Kai
Siegbahn had eens een manuscript ingeleverd over nucleaire spectroscopie, dat door
Daan Frank kritisch werd doorgenomen. En hoewel hij zelf geen expert was,
constateerde hij dat er inhoudelijk een paar onjuistheden in zaten. Hij retourneerde
het manuscript met verzoek om verbetering en de auteur moest bekennen dat zijn
uitgever gelijk had! De expansie van de zaak was zodanig dat Daan Frank aparte
deskundigen aannam, een voor acquisitie en een voor marketing. Ook in die keuze
was hij trefzeker en het bedrijf groeide aanzienlijk.
Een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de Noord-Hollandsche, de Nohum,
voor het gemak, was de uitgave van de Opera Omnia van Erasmus. Al in 1947 polste
Daan Frank de Akademie of een dergelijke uitgave niet tot de mogelijkheden
behoorde. Quod non. Pas in de aanloop naar het Erasmusjaar 1969 sloegen
verschillende initiatiefnemers de handen ineen en kwam het zowel tot een
internationale commissie (1963) als tot een akkoord met de Noord-Hollandsche.
Frank van zijn
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kant was bereid het risico voor rekening van de uitgeverij te nemen en er zelf geld
in te steken. Hij doneerde in 1964 het bedrag van 5000 gulden en was ook bereid de
editoren te honoreren met 3 dollar per gedrukte pagina. In 1936 was de uitgave van
de werken van Van Leeuwenhoek nog aan de Noord-Hollandsche voorbijgegaan,
want deze was toen ‘nog niet in staat aan de Akademie een goede internationale
verkoop te waarborgen’. Een kleine dertig jaar later kon Daan Frank dank zij zijn
eigen inspanningen met trots de uitgave van de werken van Erasmus garanderen:
‘Het is zonder enige twijfel, dat de huidige structuur van mijn maatschappij alle
waarborgen biedt voor een effciënte en adequate verkooporganisatie voor het
onderhavige werk’. Op 12 april 1965 werd het contract getekend voor een toen op
dertig delen geraamd werk. Eind 2012 is het veertigste deel verschenen en het zullen
er na voltooiing circa zestig zijn. Zoals Anna eens schreef: het was het troetelkind
van Daan. Het was hun beider troetelkind. Toen koningin Juliana op 27 oktober 1969
in de Laurenskerk te Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst nam, zaten Daan
en Anna op de tweede rij. Het was ook hun verdienste dat dit monumentale werk
gerealiseerd was. Vele jaren later verzuimde de rechtsopvolger van de
Noord-Hollandsche aan Anna een presentexemplaar te sturen van een nieuw
Erasmus-deel. Een pittig briefje van haar kant herinnerde hem aan zijn verzuim, dat
terstond werd goedgemaakt.
In 1969 heeft Daan Frank zijn Noord-Hollandsche verkocht aan Elsevier. Hij werd
lid van de hoofddirectie en twee jaar later lid van de Raad van Commissarissen. Daan
en Anna hadden niet alleen een goed huwelijk, ze zijn samen om zo te zeggen een
goed uitgeversechtpaar geweest. Moesten er thuis in Heemstede, later in Aerdenhout,
buitenlandse gasten worden ontvangen, dan was Anna de voortrefelijke gastvrouw.
Was Daan voor zijn vele contacten buitenslands, dan was zij mam en pap tegelijk.
Zoals Anna hoge eisen stelde aan zichzelf, zo verwachtte zij ook dat hun kinderen
hun best deden. Ze was goed in het organiseren van kinderpartijtjes, maar tilde altijd
alles wel op een hoger niveau door er een educatief tintje aan te geven. Toen zij een
feestje organiseerde voor de tiende verjaardag van zoon Marius, had ze een speurtocht
op de fets door Heemstede georganiseerd. Leuk, en toch leerzaam! De deelnemers
kregen na afoop allemaal een boekje over een grote Nederlander uit het verleden,
met inscriptie dat het ter gelegenheid van Marius' tiende verjaardag was geweest.
Verbleven zij met het gezin tijdens een buitenlandse vakantie een enkele keer in een
chic hotel, dan stonden de kinderen keu-
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rig op als moeder aan tafel kwam. Vader Frank had meer oog voor het sociale aspect:
hij nam zijn zoon en een neef eens mee het casino in en gaf hen geld om mee te doen
- tien gulden, op is op. Bij voorkomende gelegenheden toonde het echtpaar Frank
zich hartelijk en buitengewoon genereus en steevast gekenmerkt door het juiste
gevoel voor stijl.
Haar kleinkinderen waren zeer op haar gesteld, niet alleen om haar betrokkenheid
bij hen, maar om haar betrokkenheid bij het wereldgebeuren, haar
verantwoordelijkheidsgevoel, concrete doelstellingen en haar doorzettingsvermogen.
Als mater familias was ze veel meer dan alleen de spil in het familieleven, ze spoorde
haar kleinkinderen aan tot zelfstandig nadenken en sprak hen op aan op hun
verantwoordelijkheidsbesef, zodat allen nog menigmaal denken: wat zou Omi ervan
gevonden hebben...
Een gedurfde onderneming was ook het proefschrift over de Groote Tour. Het
verschijnsel dat onze regentenzonen in de zeventiende eeuw voor hun studie of
algemene ontwikkeling op reis togen, was algemeen bekend, voorbeelden te over.
Maar niemand had het gewaagd hieraan eens een monografe te wijden, laat staan
een overzichtswerk. Het gevaar je in het onderwerp te verliezen was reuzengroot.
Maar voor iemand die zelf veel en graag reisde had het veel aantrekkelijks. Bovendien
was het onderwerp helemaal naar de geest en het hart van de cultuurhistoricus
Huizinga. Niet voor niets staat een halve zin uit Huizinga's Nederland's beschaving
in de zeventiende eeuw als motto boven het eerste hoofdstuk. Elders in haar boek
had ze gerust een ander lijntje mogen trekken naar Nederland's beschaving, namelijk
waar ze, evenals Huizinga, de kwestie aanroert wanneer men in de Republiek als een
heer beschouwd werd, vergelijkbaar met de gentleman in Engeland, of de gentilhomme
in Frankrijk. De reisjournalen en brieven van zo'n dertig Nederlanders vormden de
bron voor haar studie. Scherp bakende Anna Frank de hoofdstukken af: de
voorbereidingen van de reis, het transport, de moeilijkheden die in het buitenland te
verwachten waren, de aanbevelingsbrieven die onontbeerlijk waren en de regeling
van de financiële zekerheden voor als er onderweg iets mis mocht gaan. Vervolgens
de ervaringen onderweg, wat men ervan opstak, de berichtgeving naar huis en
dergelijke. De nadruk ligt op de reis als educatiemiddel, de algemene ontwikkeling,
waarbij en passant menigmaal een academische graad in het buitenland werd
verworven. Uitdrukkelijk liet zij de academische studiereis in engere zin buiten
beschouwing, de reis die uitsluitend om studie en doctorstitel begonnen was. Ze
realiseerde zich dat dit een kunstgreep was die op kritiek zou stui-
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ten, maar die ze toch toepaste om niet in de massa van academiereizigers verloren
te raken. Ruiterlijk erkende zij dat literatuurhistorica Anna de Haas, daartoe
aangezocht door Daan, om zo te zeggen haar reiscompagnon is geweest, behulpzaam
bij het ordenen en weglaten. Het is een goed gestructureerd boek geworden, een
leesbaar boek vol verhalen en bijzonderheden, al was haar taalgebruik ook voor 1983
archaïsch. Anderzijds: uitdrukkingen als ‘gezellige kout’ en ‘luchtige kortswijl’
waren natuurlijk ook een spel met haar bronnen. Maar wie eens wanhoopt aan de
taal van nu, aan het getwitter, de oneliners en soundbytes, kan troost zoeken bij het
boek van Anna Frank-van Westrienen, een cultuurhistorische studie een leerlinge
van Huizinga en Martin waardig. De promotie zelf verliep vlekkeloos, zij het dat na
de eerste vraag de kandidaat (zoals dat in Leiden heet) de aanwezigen in spanning
hield met een lang aangehouden zwijgen. Menigeen dacht: nu gaat het mis, menig
ander brak het angstzweet uit, totdat zij het juiste woord gevonden had en alle
opponenten trefend van repliek diende. Onnodig te zeggen dat een copieus diner
voor vele genodigden de feestelijke dag afsloot.
In de Groote Tour wordt ook de reis van Pieter Teding van Berkhout behandeld.
Tussen de papieren van Pieter had ze een schoolschrift gevonden, een schoolschrift
Latijn, met allerlei afbeeldingen van emblematische voorstellingen. Het was
nadrukkelijk geen collegedictaat, geen aantekeningen van een student, maar een
schrift van iemand in de middelbare schoolleeftijd. Een studie over dit schoolschrift
werd haar volgende doel. Ze realiseerde zich dat het schrift in de Noord-Nederlandse
Republiek iets volstrekt unieks was - in tegenstelling tot het katholieke zuiden, waar
in het middelbaar onderwijs het gebruik van emblemen heel courant was, met name
in de onderwijs dat gegeven werd door de jezuïeten. Of Pieter privé onderwijs kreeg,
of naar een Latijnse school ging, heeft ze niet kunnen achterhalen. Wel heeft ze na
jaren van grondige studie, het aankopen van tal van embleembundels en het bezoeken
van bibliotheken in binnen- en buitenland, vrijwel alle bronnen van Pieter kunnen
traceren. Ook in deze overdaad was de vaste hand van Anna de Haas onmisbaar. Het
mondde uit in een hoogst originele en aantrekkelijke presentatie van het schoolschrift
van Pieter. Bij de vele noodzakelijke illustraties was het mij een plezier haar van
dienst te zijn. Uit de gebruikte boeken, zowel die van de Universiteitsbibliotheek
Leiden als uit haar eigen verzameling, kozen we samen de mooiste afbeeldingen.
Toen die schat geopend op tafel lag, stelde ik haar voor om aan haar studie een ten-
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toonstelling te wijden en het boek in de Universiteitsbibliotheek Leiden te presenteren.
Op 6 juli 2007, elf dagen voor haar negentigste verjaardag, vond een van de drukst
bezochte en charmantste openingen plaats die we ooit in de UB Leiden hebben mogen
organiseren. Het rijke bezit van de UB Leiden, waaronder vele verschillende drukken
van de Spaanse emblematicus Saavedra Fajardo, de voornaamste bron van Pieter,
maakte het mogelijk veel tekeningen uit het schoolschrift te tonen naast de originele
voorbeelden. Om de negentigjarige en haar werk te huldigen boden twee vitrines een
overzicht van haar eigen leven in en buiten de Leidse universiteit: haar inschrijving,
haar Litteris-lint, foto's van haar als roeister plaatsten de bezoeker driekwart eeuw
terug. Op aanraden van zoon Marius stond ook deel I van de Opera Omnia van
Erasmus, van de Noord-Hollandsche, uitgestald. Bij het zien van de Erasmus, samen
staande voor de vitrine, kneep ze toen even zachtjes in mijn onderarm, als teken van
erkentelijkheid. Moment suprême - beter waardering kun je als schrijver van een
levensbericht niet wensen.
In die jaren speelde er nog een heel andere kwestie. Ze had zich aangegord, de
beeldspraak is zeer op zijn plaats, om er voor te zorgen dat er eens een goede
monografe zou worden gewijd aan de Nederlandse wetenschappelijke Engelstalige
uitgeverijen. Lees: Frank's Noord-Hollandsche, naast de grote concurrenten - de
gentlemen spraken zelf over collega's - Martinus Nijhof en Elsevier, later
Reed-Elsevier. Een belangwekkend, maar niet gemakkelijk en op het eerste gezicht
onaantrekkelijk onderwerp dat hoge eisen stelde aan de schrijver: hij moest niet
alleen uitgeversarchieven en correspondentie doornemen, maar ook capabel zijn om
de natuurwetenschappelijke ontwikkelingen op tal van gebieden gedurende een halve
eeuw, niet alleen te kunnen volgen, maar leesbaar te kunnen presenteren aan een
algemeen publiek. Door haar insisteren, enthousiasmeren en voorwaarden scheppen
is dat boek er gekomen. Cees Andriesse, de auteur van de mooie Huygens-biografe
Titan kan niet slapen, heeft met zijn Dutch messengers. A history of science
publishing, 1930-1980 een knappe prestatie geleverd. Onnodig te zeggen dat dit boek
in een stijlvolle omgeving werd gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst
in het gebouw van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen.
Een enthousiaste en zeer betrokken mevrouw Frank vormde ook de spil van de
Kattendijke-werkgroep (1997-2005): een team bestaande uit mediëvisten van diverse
pluimage die in de avonduren bij haar thuis kwa-
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men, in de fat in Heemstede, om zich gezamenlijk te buigen over een
Hollands-Utrechtse kroniek over de tijd van 1370 tot 1420. Dit handschrift vererfde
sedert 1614 van vader op oudste zoon in het geslacht Kattendijke. De huidige eigenaar
is haar schoonzoon Hugo Huyssen van Kattendijke, wonende te Singapore, waar zij
uiteraard regelmatig op bezoek kwam. De werkgroep was wat je noemt
interdisciplinair van samenstelling: de een had kennis van handschriften, de ander
van wapenkunde, de derde van geschiedenis, de vierde van het Middelnederlands,
de vijfde van het zeventiende-eeuws. De bijeenkomsten - het zullen er zo'n tien
geweest zijn - waren uiterst geanimeerd, en leidden tot een schitterende, tot in de
puntjes verzorgde uitgave van het handschrift door het Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis in 2005.
Vervolgens had Anna Frank haar zinnen gezet op de oude Elsevierdrukken van
de firma Reed-Elsevier, die naar haar mening schromelijk werden verwaarloosd en
die zij eigenlijk liever ondergebracht zag in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Als
conservator deelde ik graag in deze zorg. Bij de verhuizing van Uitgeversmaatschappij
Bonaventura Elsevier van de Jan van Galenstraat in Amsterdam naar een hoge
kantoorkolos in Amsterdam-Sloterdijk waren de boeken in kunststof containers
verhuisd en gedurende langere tijd ontoegankelijk. Brieven van mevrouw Frank en
Otto ter Haar aan het hoofdbestuur haalden niet alleen niets uit, ze bleven ook
onbeantwoord. In mei 2011 had ik het genoegen uitgenodigd te worden voor een
presentatie van de collectie, ten kantore van de frma. De boeken bleken in keurige
kasten te staan, gefankeerd door portretten van voormalige directeurs. Maar
belangrijker nog: de collectie geniet de zorg van een deskundig en toegewijd team
en de titels zijn te raadplegen in een online-catalogus
http://www.elsevierheritagecollection.org. Ons door mevrouw Frank ontstane contact
met Reed-Elsevier leidde tot het instellen van het zogeheten Elsevier-fellowship, dat
wil zeggen dat onderzoekers uit binnen- en buitenland een beurs ontvangen om in
de Leidse UB onderzoek te komen verrichten.
Kon ik haar hierin geruststellen, er waren tal van zaken waarin zij mij haar
ongerustheid of ongenoegen meedeelde. Bijvoorbeeld dat het Rijksarchief zo onnozel
en kortzichtig was zichzelf in Nationaal Archief te herdopen, net zoals onder de
Duitse bezetting. Juist over haar aanwezigheid bij de rede van Cleveringa had ze
graag eens van gedachten willen wisselen met een journalist van onze universitaire
bladen om haar ervaringen vast te leggen. Hoe we ons ook inspanden, het is ons niet
gelukt.
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Nog één artikel had ze zich voorgenomen te schrijven, een waarin ze het raadsel van
de haan wilde oplossen. De voorkant van haar boek over het schoolschrift van Pieter
Teding van Berkhout toont het interieur van een zeventiende-eeuwse studentenkamer.
Minutieus onderzocht ze de betekenis van elk voorwerp op de afbeelding: de luit,
de vaas met bloemen, de lamp, de globe. Op de voorgrond loopt een haan. Zij meende
het raadsel doorgrond te hebben en hoopte op tijd van leven om hier nog een artikel
aan te wijden. Dit is haar niet gegeven geweest. Na een kort ziekbed is mevrouw
Frank op 22 januari 2012 overleden. Testamentair beschikte zij dat haar oude drukken
aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, respectievelijk aan de Koninklijke Bibliotheek
dienden te worden geschonken. De doubletten zouden naar de familie terugkeren.
Bovendien legateerde ze aan beide instellingen een geldbedrag. Met andere
kostbaarheden werden musea bedacht. Op 6 oktober 2012 waren kinderen,
kleinkinderen, vrienden en wetenschappelijke relaties getuige van de inauguratie van
het Dr. Anna Frank-van Westrienenfonds in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Met
haar legaat kan de Universiteitsbibliotheek oude drukken blijven aankopen op het
terrein dat haar zo boeide. Zij was en blijft zo een voortrefelijk alumna van de
Universiteit Leiden.
ANTON VAN DER LEM

Met dank aan Marius Frank, Katrientje Huyssen van Kattendijke-Frank, Susan Frank,
Cees Andriesse, Wim van Anrooij, Daan van den Briel, Floris Cohen, Anna de Haas,
Chris Heesakkers en Hans Trapman.
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Cornelis Hiëronymus Goekoop
Amsterdam 4 december 1933 - Amsterdam 26 september 2011

Op 26 september 2011 overleed Cees Goekoop, oud-burgemeester en ereburger van
Leiden, Stad van ontdekkingen, en sedert 1991 lid van de Maatschappij.
De mensen die hem het meest nabij waren, omschrijven hem als een echte familieman,
die zich emotioneel moeilijk liet kennen, als een man die het leven volledig nam
zoals het kwam, zonder daarbij zijn positieve grondhouding te laten varen. Als een
gepassioneerd man ook, die prachtig kon tekenen, die alles aanpakte wat op zijn weg
kwam, heel goed kon delegeren, relativeren en die anderen liet leven. Daarnaast
typeren zij hem als lief, rotsvast, behulpzaam en trots.
Cees Goekoop (Goe voor vrienden) werd op 4 december 1933 te Amsterdam geboren
als oudste zoon van dr Cornelis Goekoop en Geertruida van Oosting, een Groningse
die vol trots haar hele leven het beroep van huisvrouw uitoefende en het sociale
verkeer binnen het gezin een gezicht gaf. Vader Goekoop was een kamergeleerde
zonder beroep met passie voor Oude talen, voor de Veda's en voor wiskunde. Cees
had een twee jaar jonger zusje dat veel te vroeg is overleden. Zijn ouders waren lid
van
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de Nederlandse Hervormde Kerk. Het ouderlijk gezin verhuisde ettelijke keren, maar
kwam uiteindelijk in Aerdenhout terecht. Tussen 1946 en 1952 bezocht Cees het
Kennemer Lyceum te Overveen, waar hij in 1952 het diploma Gymnasium ß behaalde.
Vervolgens gaat hij naar Leiden, meldt zich daar aan als lid van het Leids
studentencorps en wordt lid van de jaarclub F.l.e.S., waar hij ook zijn vrienden voor
het leven leert kennen. In het bijzonder mogen Godfried van Benthem van den Berg,
Frans van Geen, Nico Sickler, Hans van der Valk en Peter Verloop genoemd worden,
die hem trouw bleven tot het laatste moment. Aanvankelijk gaat hij scheikunde
studeren, maar een weddenschap om een fes whisky is aanleiding om te veranderen
van studierichting. Hij kiest voor Nederlands Recht, studeert in rap tempo af in 1958
en wint de weddenschap. Daarna wacht hem de militaire dienst waar hij in 1960
afzwaait als reservekapitein buiten dienst van het Wapen der Artillerie.
In 1965 treedt hij in het huwelijk met Marian van Ingen, yogalerares; samen krijgen
ze drie dochters: Carine (1966), Marije (1968), Annekee (1972) en een pleegdochter
Hester (1966).
Alvorens hij geïnstalleerd wordt als burgemeester van Leiden kunnen de uiterlijke
feiten van zijn leven kort als volgt worden samengevat. Van 1960 tot 1964 is hij
advocaat en procureur te Amsterdam en van 1964 tot 1976 juridisch adviseur, later
hoofd juridische zaken en hoofd marketing van nv Luchthaven Schiphol.
Van 1979 tot 1980 neemt hij als lid van de VVD zitting in de gemeenteraad van
Amsterdam, van 1976 tot 1978 is hij als wethouder belast met onder andere
gemeentebedrijven, gemeentelijk havenbedrijf, luchthavenaangelegenheden,
monumentenzorg, juridische zaken en verzekeringszaken. Van 1976 tot 1980 is hij
tevens lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.
Graag vertelde Goekoop de anekdote dat hij in de politiek terecht kwam omdat
hij in 1969 in een café Arie Pais tegenkwam, toen een prominent lid van de VVD, die
hem onder een versnapering spontaan vroeg of hij niet in de gemeenteraad zitting
wilde nemen. Hij woonde toen niet eens in Amsterdam en was geen lid van de VVD.
Volgens Goe wordt evenwel alle politiek in het café geboren en dus gaf hij gevolg
aan dit vriendelijke verzoek. Hij is zijn partij en vooral het café zijn hele verdere
leven trouw gebleven.
Cees Goekoop, een geboren bestuurder met een Amsterdamse joviali-
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teit en het Leidse studentikoze, solliciteert in 1980, getipt door dezelfde Arie Pais
van hierboven, naar het burgemeestersambt van de stad waar hij gestudeerd heeft,
naar eigen zeggen, vanwege de cultuurhistorische rijkdom en de combinatie in die
stad van het rijke verleden met moderne grootsteedse aspecten. Hij wordt in dat ambt
geïnstalleerd op 16 augustus 1980 als opvolger van dr Adriaan Jan Vis (1920-2010).
Leiden, een politiek linkse stad, had een echte wethouderscultuur, waarin slechts een
beperkte rol voor de burgemeester was weggelegd. Maar Goekoop had dit ambt toch
geambieerd in de stellige overtuiging dat hij met zijn uitstekende en uitgebreide
Haagse contacten de wethouders aanzienlijk in hun taak zou kunnen ondersteunen,
met het welvaren van de stad als uiteindelijk en gezamenlijk doel. Met geduld en
overredingskracht, met een aanstekelijke jovialiteit, met bonhommie en een mengsel
van charme en humor wist hij populair te worden in de Sleutelstad, ook omdat hij
op een ontwapenende manier zijn eigen brokken opruimde. Onder alle
omstandigheden bleef hij zichzelf en hij liet bovendien iedereen, zonder onderscheid
des persoons, in zijn waarde.
Cees Goekoop spande zich in om de geschiedenis en cultuur van Leiden perspectief
te geven. Dat deed hij, zoals ik vijftien jaar als voorzitter van de 3
October-Vereeniging van heel dichtbij mocht gadeslaan, bij voorkeur tijdens de
jaarlijkse Herdenking en Viering van Leidens Ontzet van 1574, het grootste volksfeest
boven de Moerdijk. Zo informeerde hij in 1983 bij ambassades en consulaten of in
hun ambtsgebied op enigerlei wijze 3 oktober werd gevierd. Hij ontving meer dan
120 positieve reacties. Dit leidde in 1984 tot de Internationale Haring- en
Corenwynactie, zijn geesteskindje. En dat betekende dat 15.000 haringen en 900
kruiken korenwijn (ter vervanging van het traditionele wittebrood), voorzien van een
speciale editie van het Leidsch Dagblad en van de Feestwijzer van de 3
October-Vereeniging per KLM hun weg naar tientallen ambassades en Nederlandse
verenigingen vonden. Deze feestelijke groet uit Leiden luistert sindsdien elk jaar en
overal ter wereld de Viering en Herdenking op die door Leidenaren en ex-Leidenaren
in den vreemde wordt gehouden. Tegelijkertijd werden de ambassadeurs van deze
landen in Nederland op hun beurt eind september in de Leidse Pieterskerk op een
zeer verfjnde hutspotmaaltijd onthaald.
Goekoop wist in 1987 ook een nazaat van de aartsvijand van weleer, Jesus Aguirre
y Ortiz de Zarate, hertog van Alva, naar Leiden te krijgen om
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een eerste kruik corenwyn in ontvangst te nemen. De hertog bleek wel een aardje
naar zijn vaartje te hebben, want hij trakteerde de verzamelde goegemeente in het
Groot Auditorium van de Universiteit op het historische gegeven dat het mislukte
beleg van Leiden door de Spanjaarden niet of nauwelijks van betekenis was geweest
voor de politiek van de koning van Spanje.
Een fraai staaltje van historisch besef legde Goekoop aan de dag op 17 juli 1989 toen
de toenmalige Amerikaanse president, George Bush sr, zijn Europese bezoek afsloot
in de Leidse Pieterskerk. ‘In Leiden, het centrum van de wereld precies tussen
Washington en Moskou in’, heette dat bij Goekoop. Hij kon deze kans om Leiden
met één klap op de wereldkaart te zetten natuurlijk niet laten lopen. Bij dezelfde
gelegenheid werd op zijn initiatief door het Gemeentelijk Archief van Leiden
aangetoond dat president Bush van de Pilgrim Fathers afstamde die in 1620 vanuit
Leiden en via Delfshaven naar de Nieuwe Wereld vertrokken. Uit de toespraak die
Goekoop toen hield, kies ik het volgende citaat:
‘De Pilgrims zijn en blijven een symbool voor de miljoenen ontheemden en
vluchtelingen over de hele wereld, die strijden voor de zaak van de mensenrechten,
op zoek naar een eigen tehuis. Het is een boodschap aan ons, een voortdurende
uitdaging, juist nu we hier bijeen zijn vandaag, zoals we ieder jaar doen in deze
Pieterskerk op Thanksgiving Day. “Zij waren er zich van bewust dat ze pilgrims
waren”, zei William Bradford over de 16 mannen, 11 vrouwen en 19 kinderen die
weg zeilden. Een klein gezelschap, maar het zaad van een natie. Mijnheer de President,
Mevrouw Bush, ik heet u welkom in Leiden. En door u te verwelkomen, verwelkom
ik het Amerikaanse volk. Thuis!’
De Leidse cultuur heeft Goekoop als geen ander uitgedragen. Het stedelijk museum
De Lakenhal groeide in aanzien tijdens zijn bewind en werd mede dankzij hem van
binnen en van buiten gerestaureerd en opnieuw ingericht. Goekoop was altijd bereid
(soms zelfs koninklijke) aandacht te vragen voor dit museum aan de Oude Singel.
Ook het Museum Boerhaave, het jongste van de Leidse rijksmusea, onderging tijdens
het burgemeesterschap van Cees Goekoop een ware gedaantewisseling. In 1984
kocht het Rijk het Caeciliagasthuis of ‘Pest- en Dolhuis’ in de Marebuurt aan. Heilige
grond voor de wetenschap, want daar waren immers de Boerhaavezalen, waar Herman
Boerhaave (1668-1738) zijn be-
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faamde onderwijs aan het ziekbed had gegeven. Een lobby van Goekoop leidde ertoe
dat de toenmalige ministers Elco Brinkman en Gerrit Braks de handen ineen sloegen
met als gevolg dat een herboren Museum Boer-haave in 1991 door minister Hedy
d'Ancona kon worden heropend.
Een speelse lobby lag ook ten grondslag aan het efectueren van het structuurplan
en de bouw- en renovatieplannen voor een nieuw Rijksmuseum voor Volkenkunde
aan de Steenstraat.
Verder was Goekoop betrokken bij de start van het Bio Science Park en bij de
stichting van het Japan Museum SieboldHuis aan het Rapenburg, waar allerlei
artefacten zijn uitgestald die Philipp Franz von Siebold (1796-1866) tussen 1823 en
1829 verzamelde gedurende zijn verblijf op Deshima, de Nederlandse
handelsnederzetting bij Nagasaki in Japan.
Goekoop was zeer actief als voorzitter van de Stichting Pieterskerk, de kerk
waaraan hij erg verknocht raakte. In 1975 was die kerk voor één gulden overgegaan
van de Hervormde Gemeente naar de Stichting Pieterskerk Leiden. Fameus is zijn
rol als fondsenwerver voor een allesomvattende restauratie. Daaronder viel ook de
restauratie van het Van Hagerbeer-orgel uit 1640 met ongeveer 1700 pijpen. Het
terugbrengen in de originele staat en de toonzetting ervan maakte het mogelijk om
muziek uit de zeventiende eeuw opnieuw oorspronkelijk weer te geven. Goekoop
wist de 5.200.000 gulden bijeen te brengen via adoptie van de pijpen door
particulieren, bedrijven en rechtspersonen. Hij haalde bovendien met een aanstekelijk
enthousiasme de Huizingalezing, het Bachkoor Holland voor de uitvoering van de
Matthäus Passion en de Scratch Muziekdagen naar de Pieterskerk.
Laten we nog even terugkeren naar de Leidse musea. In 1998 werd Nationaal
Natuurhistorisch Museum Naturalis aan de Pesthuislaan geopend, een gloednieuw
museum waar de onbekende en bekende wonderen van de natuur staan uitgestald.
Goekoop had al in 1985 de argumenten gevonden om Den Haag ervan te overtuigen
om dat museum niet te stichten in Amsterdam, zoals de Commissie van Advies had
aanbevolen, maar in Leiden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het aantal culturele functies dat Goekoop heeft uitgeoefend is legio. Hij was lid van
de Adviescommissie Cultuurconservering Prins Bernhard Fonds, voorzitter van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, voorzitter van de Raad voor het
Cultuurbeheer, lid van het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Bouwfonds
Nederlandse Gemeen-
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ten, voorzitter van Het Nationale Toneel in Den Haag. Het is veel te veel om hier
allemaal uit te stallen.
Cees was een begenadigd spreker die graag gebruik maakte van het wapen der
relativerende scherts. Daarbij gold voor hem één wet: de grens van het taboe mocht
niet worden overschreden. Met een knipoog bepaalde hij daarbij overigens wel zijn
eigen grenzen. Hij koos voor de daverende anekdote aan het begin van een vergadering
of samenkomst of voor het minder bedreigende woordspel. Hij was beroemd om zijn
speeches, vooral de speeches die hij improviserenderwijs uitsprak. Hoe minder hij
van een ingewikkeld onderwerp wist des te leuker werden de verhalen. Legendarisch
waren ook de speeches die hij hield in Oxford waarmee Leiden een stedenband heeft.
Hij bediende zich dan van een opvallend eigen soort Engels dat de Engelsen zo
bijzonder vonden dat ze veel geld over hadden voor het aanzitten aan het diner waar
Goekoop sprak.
Met zijn uit duizenden herkenbare stentorstem begon hij zijn gehoor altijd iets te
vertellen dat zeer alledaags en vertrouwd overkwam. Zijn publiek had daarbij het
idee dat het de verdere loop van het verhaal door redeneren en concluderen kon
aanvullen. Maar dat was het fijn gesponnen misverstand, want de zekerheid van de
toehoorder werd met puntige speelsheid tot een soort anticlimax door de tournure
die hem helemaal op het verkeerde been zette. Herhaling, de wereld op zijn kop
zetten en kortsluiting in verschillende feiten en gebeurtenissen tot stand brengen,
waren de drie fundamentele opbouwelementen van zijn toespraken. Een illustratief
voorbeeld is zijn afscheid van de gemeenteraad op 1 december 1998, enkele dagen
voor zijn 65ste verjaardag op 4 december. Hij was ruim 18 jaar burgemeester van
Leiden geweest, om precies te zijn 6712 dagen, slechts één dag korter dan een van
zijn voorgangers, jhr. François Henri van Kinschot (1899-1985). Cees grapte dat het
Hare Majesteit zelf was geweest die hem dat record had onthouden omdat het hem
niet was gegund om nog langer in het ambt te blijven dan tot zijn 65ste verjaardag,
reden voor hem om te weigeren zijn ontslag offcieel bij haar aan te vragen. Hij vond
dit leeftijdsdiscriminatie. ‘Majesteit heeft mij bij Koninklijk Besluit uit mijn functie
ontheven. Dat was een foutje van Majesteit.’
Wie het lot trof na Goekoop te moeten spreken, zag zich gesteld voor het duivels
dilemma: zichzelf opnieuw uitvinden of een karikatuur worden van zijn eigen
woorden. Hoewel Goekoop graag van zichzelf zei dat hij een groot acteur had willen
worden, maar er op tijd achter kwam dat
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voor hem slechts bijrollen zouden zijn weggelegd, was hij in zijn toespraken niet
alleen de woordvirtuoos, maar had hij ook de timing en dictie van een beroepsacteur.
Naast het houden van onvoorbereide toespraken speelde hij inderdaad graag toneel.
Bij zijn afscheid maakte hij zelfs nog twee avondvullende voorstellingen in de Leidse
Schouwburg, waaraan o.a. actrice Will van Kralingen, auteur en kunstenaar Jan
Wolkers en zanger Joop Visser (v.h. Jaap Fischer) hun medewerking verleenden.
Daar was ook Erica Terpstra die door Goe in de rol van Dame Edna werd
geïnterviewd. Hij was in het dagelijkse Leidse theater de man met de karakteristieke
rode sjaal, buik vooruit, duimen achter de rode bretels als een rots in de branding.
Vermeldenswaard is ook nog dat op 3 oktober 1998 de Grote Optocht Scheiden
doet Leiden geheel gewijd was aan leven en werk van Goekoop. Bij die gelegenheid
trad o.a. de gehele gemeenteraad op als koor met een afscheidslied.
Als pater familias werd Cees aangesproken met Cheese, door vrienden en
secretaresses, zoals gezegd, met Goe en door medewerkers van het Rijksmuseum
voor Oudheden en door sommige geleerden van de Leidse universiteit werd hij de
Leidse Schliemann genoemd. Die laatste naam is het rechtstreekse gevolg van zijn
boek Op zoek naar Ithaka. Een speurtocht naar het vaderland van Odysseus, een
boek waarvan de eerste druk in 1990 en de tweede in 2000 verscheen. Cees Goekoop
was dus ook amateur-archeoloog.
Hoe kwam hij tot dit boek? In zijn eigen woorden: ‘Het begon allemaal met een
vraag van mijn dochter Marije. Zij moest voor haar eindexamen een studie maken
over het leven of werk van iemand uit een vroegere periode, waarbij ze zelf de
bronnen moest opzoeken en selecteren. Zij vroeg mij of ik haar bij dit onderwerp
zou willen helpen. Zo kwamen we bij mijn grootvader terecht, mr A.E.H. Goekoop,
die omstreeks de eeuwwisseling in Den Haag woonde en werkte. Zijn grootste liefde
was het Griekenland van de Klassieke Oudheid. Hij werd in de loop van zijn leven
steeds meer bezeten van het idee om een nog immer niet opgelost raadsel uit de
werken van Homerus te ontwarren. Zoals Schliemann Troje ontdekte, droomde hij
ervan het paleis en de woonplaats van Odysseus te vinden. Hij schreef er een
boekwerkje over, getiteld: Ithaca la Grande.’
Door Homerus gewoon letterlijk te nemen en het verhaal van de tocht van Odysseus
te combineren met zijn eigen zeilervaring en zeemansver-
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stand, probeerde Goekoop aannemelijk te maken dat Odysseus niet naar het huidige
Ithaka was teruggegaan, maar naar de noordelijke punt van het naburige eiland
Kephalonia. Helaas bevestigen opgravingen die locatie nog niet met als gevolg dat
zijn studie in de wereld van de gevestigde archeologen nog steeds omstreden is.
Welke mening men evenwel ook heeft over zijn onderzoek, buiten kijf staat dat hij
het aangedurfd heeft het oude Ithaka elders te veronderstellen dan alle onderzoekers
voor hem hadden gedaan. In 2010 verscheen van dit boek een Engelse vertaling
Where on earth is Ithaca?: A Quest for the Homeland of Odysseus. Ook werd door
de AVRO televisie met presentator Aad van den Heuvel een fraaie documentaire
gemaakt die werd uitgezonden op 11 januari 1996, waarin Goekoop de plaatsen
aanwees die pleitten tegen Ithaka als plaats waarnaar Odysseus na zijn omzwervingen
terugkeerde.
In een toestand van geschokt ongeloof verkeerde Goekoop minstens vier keer tijdens
zijn ambtelijke loopbaan: toen hij in 1978 ereburger werd van de stad New Orleans,
toen hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw werd (1991), bij de toekenning
van de Erepenning in Goud van de stad Leiden (1998) en toen hij in 1999 de Order
of the Sacred Treasure, Gold Rays with Ribbon in Japan kreeg.
Na zijn afscheid als burgervader van Leiden regende het bestuurlijke functies
waaraan hij opnieuw zijn beste krachten gaf. Hij bleef lid van de Raad van Advies
van Webster University Leiden tot 2005, lid van het Bestuur van de Vrienden van
het Rijksmuseum van Oudheden tot 2008, Commissaris van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen tot 2004, voorzitter van de Jerusalem Foundation tot 2005 en tot
2006 voorzitter van de Stichting Senior Web. Op 25 mei 2000 ontving hij als
voorzitter van het bestuur van de Stichting Japan Museum SieboldHuis de keizer en
keizerin van Japan. Daarnaast gaf hij zich zo veel mogelijk over aan het bestuderen
van en het schrijven over Homerus. Vlak voor zijn dood mocht hij nog genieten van
het verschijnen van zijn boek over Ithaka in het Nieuw-Grieks.
Een slopende ziekte tastte zijn werkkracht en weerstand aan en uiteindelijk overleed
hij op 26 september 2011. Op 20 september 2012, bijna een jaar na zijn overlijden,
werd de urn met zijn as begraven op Rhijnhof in Leiden, de begraafplaats waarvan
hij jaren voorzitter was en die hij samen met zijn vriend Piet Korteweg uit
Ooltgensplaat tot het laatste toe heeft gediend.
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Cees Goekoop was naast een inspirerend en onderhoudend bestuurder ook een
bourgondiër. Rond en robuust kon hij de boel ontregelen en opvrolijken. Hij had oog
voor het ongewone, het andere, meer voor straatzangers en lierdraaiers dan voor
dorknopers en mooipraters. Wat hij deed, deed hij met passie en met de oplettendheid
van een woudloper. Hij dorst zich onder alle omstandigheden kwetsbaar op te stellen,
had drama en rafnement, maar was desondanks gemoedelijk en informeel. Een ware
icoon met een onfeilbaar gevoel voor humor en nuance is niet meer, maar de
famboyante Cees Goekoop zal voor vele generaties Leidenaren nog lang het zout in
de pap van de Leidse stadsgeschiedenis blijven.
PIET VAN STERKENBURG

Mijn dank gaat uit naar mw Marian Goekoop-Van Ingen te Amsterdam die mij
waardevolle gegevens verschafte voor dit Levensbericht. Dat deden ook Rens Heruer,
archivaris van de 3 October-Vereeniging en Hein van Woerden, Chef Kabinet van
de Gemeente Leiden. In het krijt sta ik tevens bij allen die hebben bijgedragen aan
Excellence, een glossytijdschrift dat verscheen bij het afscheid van burgemeester
Goekoop in het najaar van 1998. Graag breng ik daarom hier een eresaluut aan:
Constance v.d. Valk, Carine Goekoop, Onno Aerden, Steven Engelsman, Renée
Magendans, Aad van den Heuvel, Stan Huygens, Sybrand van Hulst, Rens Heruer,
Marianne van der Vlugt, Eric Filemon, Pim Wallis de Vries, Kiki Rörsch, Ries
Straver, Chris Verplancke, Marjan Scharlo en Frits de Leeuw.
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August Albert Keersmaekers
Retie 26 oktober 1920 - Dufel 28 september 2009

August Albert Keersmaekers is op 26 oktober 1920 te Retie geboren als jongste van
vijf kinderen in een Kempisch landbouwersgezin. Als een ononderbroken periode
van zon en licht beleeft hij er op de hoeve zijn prilste jeugd. Hij zal later vaak vertellen
dat hij een boeiende en blijmoedige kindertijd heeft gekend. Een hardwerkende vader
en moeder, twee broers en één zuster, maken voor de jongste twee kinderen van het
huisgezin wat meer vrijheid mogelijk. De kleine August doorloopt het lager onderwijs
in de lokale gemeenteschool. De Retiese dorpspastoor en dichter Jozef De Voght
(aan wie Keersmakers later een monografe zal wijden) en de plaatselijke
hoofdonderwijzer Anthoni zorgen ervoor dat het bijna elfjarige ‘slimme ventje’ in
september 1931 met de stoomtram naar het Klein Seminarie in Hoogstraten kan
vertrekken, waar hij spelenderwijs het middelbaar onderwijs afwerkt. Aan het Klein
Seminarie treft hij een aantal voortrefelijke priester-pedagogen aan. Keersmaekers
zal over de latere deken Jozef Lauwerys, initiatiefnemer en spil van de studie van de
lokale geschiedenis, over Herman van Fraechem (in de poësis) en over Vic Geerts
nadien nooit anders dan met veel waardering spreken. Aan de Hoogstraatse jaren
heeft hij de beste herinneringen bewaard.
In 1938 verlaat het gezin Keersmaekers Retie en vestigt zich in
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Arendonk. August gaat nog in datzelfde jaar naar Leuven, waar hij vier jaar later het
diploma van licenciaat in de Germaanse flologie en geaggregeerde (lesbevoegdheid)
voor het middelbaar onderwijs behaalt. Cursus loopt hij er bij beroemdheden als
Hendrik Van de Weijer, Paul Sobry en Edward Rombauts. Tot zijn Leuvense
studiegenoten behoren Louis van den Bergh (Aster Berkhof), Luc Debaene, Bert
Leysen en de enkele jaren oudere Joos Florquin en José Aerts (Albert Westerlinck).
Keersmaekers maakt er deel uit van een door Bert Leysen opgerichte literaire
vereniging die - onder het motto ‘En toch...’ - tijdens de oorlogsjaren (die zijn
universitaire studies en die van zijn medestudenten doorkruisen) naar de dorpen zal
trekken en er de mensen met culturele activiteiten zal trachten op te vrolijken. Meer
dan een halve eeuw later nog zal Keersmaekers zijn Leuvense studieperiode
omschrijven als de tijd van stimulerende kameraadschap.
Eenmaal afgestudeerd begint August Keersmaekers zijn leraarscarrière aan het
Koninklijk Atheneum te Turnhout, waar hij tot 1958 blijft lesgeven. Hij huwt in 1945
met Maria Ooms (1923-2009), een verbond dat tussen 1948 en 1963 zal gezegend
worden met tien kinderen. Allicht om de schoolverplaatsingen te beperken, vestigt
het jonge gezin zich vanaf 1946 ook in Turnhout. Tijd is immers kostbaar geworden
voor Keersmaekers. Nadat hij eind jaren dertig gedebuteerd is met poëzie en een
novelle, schrijft hij in 1946 ‘Het milde leven’, een roman die hij onder het peudoniem
Alb. F. Hardwig inzendt voor een prijsvraag van het Davidsfonds. Het manuscript
wordt bekroond en de publicatie ervan levert het jonge gezin het voor die tijd niet
onaanzienlijke bedrag op van 10.000 frank. In dezelfde periode werkt Keersmaekers
aan zijn doctorale dissertatie over ‘De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de
Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden’. Hij voltooit deze in
1952 en zijn werk wordt in 1957 door de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde uitgegeven.
In 1953 trekt August Keersmaekers met zijn gestaag groeiende familie naar Beerse
waar hij tot 1965 blijft wonen. Hij heeft er een betrekking gevonden in het nieuwe
regentaat van het Kardinaal van Roey Instituut in Vorselaar. Uit die periode stammen
zijn contacten met Stijn Streuvels, die hij meer dan eens met zijn leerlingen in ‘Het
Lijsternest’ zal bezoeken. Keersmaekers heeft daarbij de best mogelijke introductie:
hij bezorgt immers de schooluitgave van Streuvels' De Oogst, een editie die enkele
herdrukken kent. In de onderwijsinstellingen waar Keersmaekers les
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geeft, worden er in die tijd overigens niet enkel toneelstukken gelézen, maar wordt
onder zijn leiding ook werk van bijvoorbeeld Willem Ogier en Pieter Langendijk
opgevoerd.
In 1965 is het huis in Beerse alweer te klein geworden voor het gezin dat dan één
dozijn leden telt. Keersmaekers laat een groot huis bouwen aan de Dufelse
Wouwendonkstraat, met genoeg slaapkamers voor iedereen en geschikt om zijn
inmiddels zowat 20.000 boeken tellende bibliotheek te herbergen. Tot aan zijn dood
blijft hij er wonen. Dat Dufel, de geboorteplaats van de grote zestiende-eeuwse
taalgeleerde en dichter Cornelius Kiliaan, de eindbestemming is geworden van
Keersmaekers' zwerftocht door de Kempen, heeft te maken met het feit dat hij vanaf
1961 werkzaam is als docent aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel
en met ingang van 1963 tegelijk ook aan de Handelshogeschool voor jufrouwen in
de Korte Nieuwstraat te Antwerpen. Vanuit Dufel zijn zowel Antwerpen als Brussel
immers gemakkelijk met de trein bereikbaar. De nieuwe universitaire instelling
Sint-Ignatius in Antwerpen haalt Keersmaekers in 1969 uit de Handelshogeschool
weg en aan haar faculteiten blijft hij als hoogleraar verbonden tot aan zijn emeritaat
op 1 oktober 1986.
Intussen heeft August Keersmaekers een stevige renommee verworven als publicist,
die van vele, zo niet van alle markten thuis is. Hij maakt deel uit van tal van literaire,
historische en heemkundige genootschappen. Reeds in 1947 wordt hij lid van de
‘Vereniging voor Kempische Schrijvers’, waarvan hij geruime tijd voorzitter zal zijn.
Keersmaekers wordt gekozen in de ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ in
1960. Verder maakt hij deel uit van de ‘Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij
voor Taal -, Letterkunde en Geschiedenis’ en is zijn naam terug te vinden op de
ledenlijst van de ‘Scriptores Christiani’ (vóór 1980: ‘Scriptores Catholici’). Hij is
zowel van de ‘Provinciale Commissie voor Letteren’ als van de ‘Provinciale
Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde’ lid geweest. Met het tijdschrift
Vlaanderen (nu: Kunsttijdschrift Vlaanderen) en het vroeger ermee gelieerde
‘Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond’ is Keermaekers vanaf 1969 tot aan zijn
dood intens verbonden geweest. Tal van andere letterkundige verenigingen tellen
hem onder hun leden, zoals o.m. het Gezelle-genootschap, beide
Timmermans-genootschappen, het Duitse Felix Timmermans Gesellschaft, het Ernest
Claes-, Cyriel Buysse-, Louis Couperus-, Frederik van Eeden- en
Multatuli-genootschap. In Nederland wordt hij opgenomen in de elitaire ‘Muiderkring’
in 1982.
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De ultieme waardering heeft August Keersmaekers echter vier jaar eerder al gekregen
wanneer hij in 1978 wordt verkozen tot lid van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Hij neemt het voorzitterschap van de academie
waar in 1988 en in 1994. In alle genootschappen, verenigingen of tijdschriftredacties
waaraan Keersmaekers verbonden is geweest, heeft hij als publicist nadrukkelijk zijn
sporen nagelaten. Hij geeft bovendien in de loop der jaren honderden spreekbeurten
en lezingen over de meest diverse onderwerpen.
De bibliografe (Campiniana nr. 26), die Frans Sillis in 1986 in opdracht van de
Vereniging van Kempische schrijvers heeft opgemaakt van het werk van haar
voorzitter, vertoont bijna 300 items. Bij Keersmaekers' overlijden eind 2009 blijkt
dat aantal opgelopen te zijn tot 498. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met
de meer dan 200 boekbesprekingen die hij in de loop der jaren voor diverse magazines
en bladen heeft geschreven. De bibliografe maakt in elk geval duidelijk dat August
Keersmaekers zich thuis heeft gevoeld op alle terreinen van de literatuurgeschiedenis
en dat hij veel aspecten ervan grondig heeft verkend. Uit het werk van Sillis blijkt
dat hij niet minder geboeid is geweest door taalkunde. Zijn belangstelling gaat verder
uit naar artistieke onderwerpen, naar de geschiedenis en naar de heemkunde.
Keersmaekers' brede waaier van interesses uit zich in publicaties van nogal
uiteenlopende aard: het betreft literair-wetenschappelijke of heemkundige
tijdschriftartikels, inleidingen of nawoorden voor uitgaven van door hem gewaardeerde
auteurs. Het gaat om laudatio's en levensberichten, maar ook om uitgewerkte, langere
essays en monografeën, die dan in boekvorm verschenen zijn. Wat hierna volgt, is
een poging tot een meer algemene, thematische behandeling van Keersmaekers' werk
zonder dat daarbij evenwel een strikte chronologische rangorde wordt nagestreefd.
Elk interessegebied strekte zich uit over zijn hele actieve carrière.
Direct of indirect is de voedingsbodem voor veel werk van August Keersmaekers
de liefde voor de geboortestreek, die hij nooit meer verlaten heeft. De verbondenheid
met de eigen Kempische grond klinkt door in de namen van de tijdschriften waaraan
hij al vroeg zijn medewerking heeft verleend en waarin hij doorgaans een bepalende
rol heeft gespeeld. Reeds in 1951 levert Keersmaekers bijdragen in Taxandria. Voor
Vlaanderen stelt hij, behalve de zeer gewaardeerde themanummers over Vondel (nr.
172) en Ruusbroec (nr. 182), drie andere nummers samen waarin
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alle aandacht naar de geboortestreek gaat: het eerste behandelt de Kempen in de
Vlaamse romanliteratuur (‘Taxandria descripta’, nr 163), een tweede parallelnummer
geeft een beeld van de Kempen in de schilderkunst in de negentiende en de twintigste
eeuw (‘Taxandria depicta’, nr 169). Het meest heeft August Keersmaekers zich echter
waarschijnlijk betrokken gevoeld bij de samenstelling van het nummer over zijn
vriend Emiel van Hemeldonck (nr. 191). Voor Campiniana, het ledenblad van de
Vereniging van Kempische schrijvers, levert hij bijna jaarlijks een reeks hulde- en
herdenkingsbijdragen. Keersmaekers heeft ook in andere tijdschriften en bladen,
veel steden en dorpen (Retie, Arendonk, Turnhout, Lier, Beerse, Vosselaar, Gierle,
Hoogstraten etcetera), auteurs en kunstenaars (Van Mierlo, Renier Snieders, Sterkens,
Reypens, Hardy, Lodewijk de Vocht, Lens, Ost) uit de eigen regio geëerd. Voor
Land van Playsantië (1979), het ‘boek over Voor- en Noorderkempen’, dat in
samenwerking met Jan Vorsselmans is ontstaan, schrijft hij ‘Beeld van de streek’.
Persoonlijke herinneringen aan twee verdienstelijke Kempische fguren heeft August
Keersmaekers bewaard in de monografeën over Jozef de Voght (1963) en Dokter
Hendrik Versmissen(1982).
Het is echter nogal duidelijk, dat Keersmaekers' culturele interesse de louter
streekgebonden materie ver overstijgt. De belangstelling voor de negentiende-eeuwse
en begin twintigste-eeuwse Zuid- en Noord-Nederlandse literatuur manifesteert zich
in werk over een aantal groten: Gezelle, Bergmann, Streuvels, Multatuli, Couperus,
Van Eeden, De Wit. Daarbij beoogt hij nooit een uitputtende studie over de te
behandelen figuur, maar licht hij in de regel één facet uit een boek of het hele oeuvre,
dat hij dan ten gronde verkent. Van enkelen onder hen (Van Eeden, Gezelle, De Wit)
bezorgt hij een nieuwe tekstuitgave van hun werk. Een enigszins aparte plaats in
deze reeks nemen twee schrijvers in uit de twintigste eeuw, over wie August
Keersmaekers een ruimere studie heeft gemaakt: ‘Peelwerker’ Anton Coolen (1961)
en Brabander Walter Breedveld (1956) krijgen speciale aandacht. Met de laatste hij was een kenner van diens romans - heeft Keersmaekers overigens uitvoerig
gecorrespondeerd. Zowel Breedveld als Coolen zijn uitgesproken vertellers van wie
het oeuvre alweer sterk streekgebonden is. August Keersmaekers heeft ze niettemin
geen heimatschrijvers willen noemen, omdat die term voor hem in ons taalgebied te
beladen was en naar zijn mening ook iets denigrerends in zich droeg. Meer dan eens
evenwel heeft hij erop gewezen dat veel groten uit de wereldliteratuur hun faam te
danken hebben aan in
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wezen streekgebonden werk en hij laat dan zelden of nooit na de namen van Knut
Hamsun, William Faulkner en Mark Twain te citeren.
In zekere zin preludeert de vroege nieuwsgierigheid naar het specifeke in het werk
van Breedveld en in dat van Coolen op de aantrekkingskracht die later ook het oeuvre
van Ernest Claes en dat van Felix Timmermans op Keersmaekers zullen uitoefenen.
Over beide auteurs heeft hij een indrukwekkende reeks publicaties op zijn naam
staan, die hem ook in bredere kringen bekendheid als literatuur-wetenschapper en
tekstbezorger hebben gegeven. August Keersmaekers heeft beslist heel veel genoegen
beleefd aan Claes' Kerkboekske van Dictus-Ome, waarvan hij in 1993 de bibliofele
editie verzorgt. Twee jaar na het verschijnen van het precieuze boekje tekent hij ook
voor de jubileumuitgave van De Witte (1995), waarin hij in een zeer uitgebreid
begeleidend essay, tegelijk stevig wetenschappelijk onderbouwd en buitengewoon
onderhoudend, de drukgeschiedenis van de roman behandelt. Zijn bijdrage aan het
boek mag als een voorbeeld in het genre worden beschouwd. Voor het Ernest
Claes-genootschap heeft Keersmaekers, over een periode van grosso modo twintig
jaar, zowat vijftien jaarboeken verzorgd en van in- of uitleidingen voorzien. Daarin
worden telkens het ontstaan, de groei, de betrokkenheid van auteur Ernest Claes en
de tekst-, druk-, en receptiegeschiedenis van het door het genootschap gepresenteerde
werk onder de loep genomen. Het laatste in de reeks is uiteindelijk Reisherinneringen
geworden, dat nog in 2009 - het jaar van Keersmaekers' overlijden - in omloop komt.
Is August Keersmakers naar eigen zeggen altijd op zoek geweest naar de mens
achter de teksten, dan heeft hij bij die queeste, althans voor wat Ernest Claes betreft,
een door de auteur zelf nog fink geordend en na zijn dood zorgvuldig geconserveerd
archief te zijner beschikking gehad. Voor wat Felix Timmermans aangaat, is de
weelde veel minder groot geweest. Die heeft van alles wàt bewaard, helaas vaak
echter ook lukraak. Wat de onderzoeker dan overblijft, is enkel pluizen, geduldig
uitvlooien, zegt Keersmaekers in 2001 in een interview met het tijdschrift Vlaanderen.
Dat minutieuze recherchewerk heeft hij in het overgeleverde archiefmateriaal van
de Lierenaar met monnikengeduld verricht. Behalve veel artikels voor beide
Timmermans-genootschappen in Vlaanderen en voor de zustervereniging in Duitsland,
heeft zijn onderzoek geleid tot verscheidene bijdragen, die in de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
verschenen
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zijn. August Keersmaekers brengt een aantal van zijn ‘ideeën’ over ‘de Fee’ bijeen
in de boekuitgave Felix Timmermans: een wonder van eenvoud (1990). Zelf noemt
hij het in zijn ‘woord vooraf’ ‘een poging om de kunst van Timmermans refecterend
te benaderen vanuit een viertal invalshoeken: het van bij zijn debuut groeiende
landschap en de grote omzwaai, zijn religieuze erfenis, zijn visie op de liefde en ten
slotte zijn taalgebruik.’ Keersmaekers heeft intussen alweer de verantwoordelijkheid
op zich genomen voor de tekstverzorging van de leeseditie van Timmermans' volledig
creatief proza- en dichtwerk in 25 delen, die tussen 1989 en 1994 door het
Davidsfonds wordt uitgebracht. Blijkt dat een onderneming van belang, de meest
prestigieuze publicatie van August Keersmaekers over de Lierenaar, zal ongetwijfeld
zijn tweedelige studie en uitgave van alle handschriftelijke teksten van Timmermans'
Pallieter blijven. Uit slordig en bovendien slechts zeer gedeeltelijk bewaard gebleven
archiefmateriaal reconstrueert Keersmaekers daarin de genesis van de roman. Het
geluk van de schrijver. Felix Timmermans en zijn Pallieter (2000) wordt in 2003
achtereenvolgens bekroond met de Prijs van de Provincie Antwerpen en met de Prijs
van de Vlaamse Provincies voor een monografe.
Het is niet uitgesloten dat zelfs de belangstelling van August Keersmaekers voor
de zeventiende-eeuwse Zuid- en Noord-Nederlandse letterkunde in wezen teruggaat
op zijn gehechtheid aan de Kempen. Zijn eerste bijdrage over de zeventiende eeuw
(uit 1951) is immers gewijd aan De Turnhoutse rederijkers in de jaren 1598-1620.
Met de idee van een totale teloorgang van het literaire leven in het Zuiden na de Val
van Antwerpen heeft Keersmaekers zich nooit kunnen verzoenen. Geboeid door de
culturele gevolgen van de scheiding van de Nederlanden doet hij aanvankelijk vooral
onderzoek naar de geschiedenis van de Zuid-Nederlandse rederijkerij. Daarin heeft
Antwerpen een centrale plaats. Dat blijkt, behalve uit enkele andere essays die August
Keersmaekers in de jaren vijftig en zestig publiceert, vooral uit Geschiedenis van de
Antwerpse rederijkerskamers in de jaren 1585-1635 (1952). Zijn aandacht gaat
daarbij uiteraard niet enkel uit naar Guilliam van Nieuwelandt, over wie hij zijn
thesis heeft gemaakt. Ook aan andere tijd- en stadsgenoten als Guilliam Ogier, Jan
David Heemssen, Joan Ysermans, Peeter Meulewels, Guilliam Caudron senior en
junior, Ludolph van Hattum, Sebastian Vranckx, Peeter Lenaerts van Hoochtraten
en Justus de Harduyn wijdt hij bijdragen, of hij schrijft begeleidende teksten bij
uitgaven van hun werk.
De tragedie-dichter Guiliam van Nieuwelandt is geïnspireerd geweest
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door Hooft, de klucht- en blijspeldichter Guilliam Ogier is dat door Bredero. Zo zijn
het in feite toch weer ‘Zuiderlingen’ die August Keersmaekers als het ware spontaan
de weg naar het Noorden hebben getoond. Over Vondel, Hooft, Huygens en Cats
heeft hij - hoe kan het anders! - diverse, erg gewaardeerde essays geschreven. Dat
Gerbrand Adriaensz. Bredero zijn grootste ‘liefde’ is geweest boven de Moerdijk,
mag echter rustig worden aangenomen. Het Zuiden is overigens nooit ver weg in de
bijdragen die August Keersmaekers aan de Amsterdammer heeft gewijd (cfr. Bredero
en de Zuidelijke Nederlanden, drie deeltjes, 1968/1970). Volgens Keersmaekers is
het niettemin een andere tekst, nl. Bredero en de bijbel, die Garmt Stuiveling in 1968
doet besluiten om hem als enige Vlaming uit te nodigen voor de redactie die de
nieuwe zeventiendelige uitgave van De werken van Gerbrand Adriaenszoon Bredero
(1968-1986) voorbereidt. Het kan echter moeilijk anders of de ontdekking die August
Keersmaekers in hetzelfde jaar 1968 doet, moet die keuze minstens evenzeer hebben
beïnvloed. Niet enkel vindt hij in dat jaar enkele tientallen onbekende gedichten van
Bredero, maar hij toont ook aan dat een aantal gedichten uit diens ‘Lied-boeck’ niet
oorspronkelijk zijn. Die blijken immers uit het Frans vertaald te zijn (aan die Franse
versie gaat overigens een nog oudere, Italiaanse vooraf) en ze komen reeds als
intermezzi voor in diverse verhalenbundels van de populaire Tragische oft klaechlijcke
historiën, die tot het begin van de zeventiende eeuw zowat modelectuur zijn geweest.
De vondst doet heel wat beroering ontstaan bij kenners van Bredero's leven en werk.
De notoire beweringen over het liederlijke bestaan van Bredero - berustend op
deductie uit werk dat dus niet eens van hem was! - komen meteen op erg losse
schroeven te staan. Onder de niet zo geslaagde titel Vertaalde gedichten hebben de
vondst en de gedichten achteraf (in 1981) een defnitieve plaats gekregen in de
Bredero-editie van Stuiveling. Daarmee is Keersmaekers' faam weliswaar voor goed
gevestigd in Nederland, maar in Vlaanderen krijgt het resultaat van al dat geduldig
en knap Bredero-werk jammer genoeg nooit de aandacht, die het eigenlijk verdient.
De belangstelling van August Keersmaekers voor de geschiedenis en de heemkunde
convergeert in zijn interesse voor leven en werk van Hendrik Conscience. Voor hem
presenteert het oeuvre van de romancier niet enkel een verrassend beeld van het
negentiende-eeuwse plattelandsleven (inzonderheid de Kempen), maar meer dan
eens herkent hij ook politieke stellingnames erin. Bij de oprichting in 1958 van het
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centrum voor studie van de Boerenkrijg wordt aan August Keersmaekers gevraagd
om een tekst te schrijven over de weerklank die de historische gebeurtenis heeft
gehad in de literatuur. De opdracht spreekt hem aan, niet in het minst omdat één van
zijn voorvaders (Jan Keersmaekers) zich verdienstelijk heeft gemaakt in de strijd
van de boeren. In functie van zijn essay verkent Keersmaekers de Vlaamse en de
Frans-Belgische literatuur vanaf het begin van de negentiende eeuw. Zijn onderzoek
brengt hem spontaan bij De Boerenkrijg (1853) van Hendrik Conscience.
Oorspronkelijk geschreven tegen Napoleon III (en dus nogal tendentieus) heeft de
visie van de Antwerpse romanschrijver op de historische gebeurtenis - die hij een
heldenstrijd heeft genoemd! - niet enkel de negentiende eeuw beheerst, maar kleurt
ze nog steeds grotendeels de huidige opvatting erover. In 1967 verschijnt in
Noordgouw het eerste van een reeks artikels, die August Keersmaekers wijdt aan de
roman De Boerenkrijg. Hij verdiept zich daarvoor in Consciences bronnenmateriaal,
situeert het boek in zijn tijd, bestudeert de geschiedkundige en de flologische
verwerking van de feiten, volgt de evolutie die van het handschrift naar de gedrukte
uitgave voert en bekijkt de receptie van de roman. Van alle kunstenaars die
Keersmaekers' pad hebben gekruist, is Conscience ongetwijfeld de figuur die hem
het langst heeft geboeid. Vanaf de jaren zestig schrijft August Keersmaekers over
hem ruim dertig bijdragen, die de meest verscheiden aspecten van de man en zijn
literaire productie onder de loep nemen. Het is bekend dat Keersmaekers in vroege
interviews al melding maakt van een grote studie waaraan hij werkt en die hij graag
tot een goed einde wil brengen: hij onderzoekt de wankele relatie bij Conscience
tussen kunstenaarschap en pecuniën. De mythe dat de schrijver een geldwolf zou
zijn geweest, wil hij in zijn essay ontkrachten. Enkele jaren voor zijn overlijden diept
hij - op aandringen van enkele vrienden - de oude notities dienaangaande weer op
en wordt het plan weer actueel. De ziekte van zijn vrouw die hem geruime tijd bijna
dagelijks naar de instelling voert waar ze is opgenomen, maakt het hem echter niet
gemakkelijk. Op 12 april 2009 overlijdt Maria Ooms. August Keersmaekers voltooit
De muze en de mammon nog in de zomer van datzelfde jaar. Het verschijnen van
zijn allerlaatste boek heeft August Keersmaekers echter niet meer meegemaakt. Op
28 september 2009 is hij tussen zijn boeken en omringd door enkele van zijn kinderen
thuis in Dufel overleden.
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August Keersmaekers was een beminnelijk en integer man. Wanneer het de
wetenschap betrof, hanteerde hij evenwel de strengste normen. Hij was dan principieel
en gaf onveranderlijk blijk van onbuigzame onverzettelijkheid. Niet altijd werd hem
dat in dank afgenomen. Karakteristiek voor hem was het grote scepticisme dat hij
voorstond tegenover ‘wat algemeen werd aangenomen’. Aan zijn studenten hield hij
voor nooit ongecontroleerd aan te nemen wat door anderen werd gezegd, ook niet
wanneer de beweringen afkomstig waren van hemzelf. Als enig zaligmakende
werkwijze beschouwde hij het onderzoek ad fontes, dat moest kunnen steunen op
een schier onuitputtelijk geduld. Hij beschouwde intellectuele eerlijkheid als een
essentiële vereiste bij elke vorm van literair-wetenschappelijk werk. Voor hem kon
enkel de onderzoeker die bereid was zijn eventuele vergissingen toe te geven en zijn
mening te herzien, echt ernstig genomen worden. Maar bovenal hield August
Keersmaekers steeds voor ogen dat elke vorm van intellectuele arbeid, hoe
gespecialiseerd en indringend ook, slechts zin krijgt wanneer hij in dienst staat van
de mens.
LUC DAEMS

Dankbaar werd voor dit levensbericht gebuikt gemaakt van biografsche gegevens
die voorkomen in de tekst die Jozef Boets schreef voor Cultuurgeschiedenis in de
Nederlanden van de renaissance tot de romantiek, het liber amicorum dat verscheen
ter gelegenheid van het emeritaat van de professoren J. Andriessen, P. Lenders en
A. Keersmaekers in 1986. Verder werd er geput uit het lange interview dat ik in 2001
met August Keersmaekers had voor het tijdschrift Vlaanderen (nr. 285).
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Cornelis Pieter Lekkerkerker
Willeskop 15 november 1910 - Amsterdam 28 augustus 2006

Eind december 2000 ontmoette ik Kees Lekkerkerker voor de eerste keer. Hij had
toen net de zeer respectabele leeftijd van negentig jaar bereikt. Samen met antiquaar
Fokas Holthuis (die met zijn partner Paul Snijders tot de weinige vrienden van
Lekkerkerker behoorde) bezocht ik hem in zijn volgepakte bovenwoning aan de
Amsterdamse Spinozastraat, de plek waar hij sinds eind jaren zestig woonde.
De naam van Lekkerkerker had voor mij een haast mythische bijklank: hij was
immers de bezorger van die twee kloeke delen Gedichten en Proza van Slauerhof,
die al jaren in mijn boekenkast stonden. Ik werd niet teleurgesteld: nadat we enkele
steile trappen hadden beklommen en ik Lekkerkerkers broze hand had geschud wees
Holthuis mij op een houten kist naast de voordeur. Het was de originele scheepskist
van Slauerhof, die de dichter op al zijn zeereizen had vergezeld.
Cornelis Pieter Lekkerkerker werd op 15 november 1910 geboren in het Utrechtse
gehucht Willeskop, nabij Oudewater en Montfoort, als jongste in een gezin van twaalf
kinderen. Zijn vader bezat vele stukken land, en hierdoor groeide Lekkerkerker op
in zekere welstand. In zijn jeugdjaren liet zijn gezondheid hem vaak in de steek en
hij bracht derhalve veel tijd in bed door. Hier verslond hij het ene boek na het andere
en
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werd de kiem gelegd voor zijn interesse in literatuur.
Zijn middelbare schooltijd speelde zich af op de gemeentelijke HBS in Woerden
en op het Christelijk Gymnasium te Utrecht. In 1930 nam hij afscheid van het
gymnasium, echter zonder het eindexamen af te leggen. Deze beslissing zorgde voor
een onherstelbare breuk met zijn vader, die erop stond dat hij zijn diploma zou halen
en dan notaris of bankklerk zou worden.
Lekkerkerker verliet daarop het ouderlijk huis en vestigde zich in Utrecht, waar
hij een universitaire studie wilde volgen. Na een jaar liet hij dit plan varen, mede
door zijn penibele financiële situatie. Hij verhuisde naar Amsterdam om, naar eigen
schrijven, zijn leven ‘ondanks tegenstand, geheel aan de letteren’ te wijden. Hij
verrichtte allerlei hand- en spandiensten voor kranten en uitgeverijen, maar keerde
in 1934 weer terug naar Utrecht, om daar in relatieve armoede een kamer te betrekken.
Op instigatie van de bevriende literator Jan Greshof vertrok hij in 1937 naar Brussel.
Greshof, die hier al enige jaren met zijn gezin woonde, was hoofdredacteur van Het
Hollandsche Weekblad, dat zich voornamelijk richtte op in België woonachtige
Nederlanders. Bij dit tijdschrift kreeg Lekkerkerker een baantje als literair medewerker
aangeboden, en gedurende twee jaar hield hij de lezers op de hoogte van alle
ontwikkelingen binnen de Nederlandse literatuur.
Zijn grote kennis van de literaire wereld leverde hem nog een klus op: het
samenstellen van de bloemlezing In aanbouw. In deze bundel werd zowel poëzie als
proza van ruim vijftig jonge auteurs opgenomen, waaronder Gerrit Achterberg, Anna
Blaman, Johan Daisne en Karel Jonckheere, en van iedere schrijver werd tevens een
portrettekening of -foto afgedrukt. Het kostte Lekkerkerker een hoop
heen-en-weergeschrijf om al deze jongelingen in één boek samen te brengen. Zijn
epistolair talent kwam hem hier goed van pas. Met een aantal van de door hem
aangeschreven auteurs, zoals Bertus Aafjes en Jac. van Hattum, zou Lekkerkerker
vele jaren vriendschappelijk contact blijven houden.
De bloemlezing, in 1939 uitgegeven door H.P. Leopold's Uitgeversmaatschappij,
werd een bescheiden verkoopsucces in zowel Nederland als Vlaanderen. Lekkerkerker
schotelde het lezerspubliek met deze bundel een boeiende en representatieve collectie
gedichten en verhalen voor van de nieuwe lichting literatoren. Het belang van In
aanbouw werd later nog eens onderstreept, toen er in 1988 een facsimile-editie van
verscheen.
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Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog belandde Lekkerkerker na enige
omzwervingen weer in Amsterdam, alwaar hij een betrekking vond bij Uitgeverij
Contact, gevestigd op de Prinsengracht. Hij kon hier aan de slag als eerste redactionele
assistent van de directie, wat inhield dat hij onder meer de contacten met auteurs
verzorgde, manuscripten beoordeelde, drukproeven corrigeerde, prospectussen
opstelde en het literair archief bijhield. Kortom: een spin in het web van de uitgeverij.
In 1941 zagen de drie delen poëzie en het eerste deel proza van de Verzamelde
werken van J. Slauerhof het licht, samengesteld door Lekkerkerker. Al sinds 1937
werkte hij aan dit omvangrijke project, dat als zijn levenswerk gezien mag worden.
Al op jonge leeftijd was Kees Lekkerkerker gefascineerd geraakt door de poëzie van
Slauerhof. Toen na het overlijden van de dichter in 1936 een commissie in het leven
werd geroepen met als doel een uitgave van het verzameld werk van Slauerhof te
verzorgen, schreef Lekkerkerker een brief aan de commissieleden. Hij stelde hierin
dat hij beschikte over een vrijwel compleet overzicht van de in kranten en tijdschriften
gepubliceerde gedichten van Slauerhof, en bood zijn hulp aan.
Een antwoord van de commissie, bestaande uit D.A.M. Binnendijk, Menno ter
Braak, N.A. Donkersloot, Jan Greshof, H. Marsman en A. Roland Holst, bleef echter
uit. Enige maanden later moest Lekkerkerker uit de krant vernemen dat zijn brief de
commissie wél had bereikt en dat hij was benoemd tot secretaris. Ook de taak de
Verzamelde werken te verzorgen kwam op zijn schouders terecht, alhoewel dit niet
van een leien dakje ging. Vooral de poëzie zorgde voor de nodige moeilijkheden.
Lekkerkerker kon niet volstaan met het chronologisch achter elkaar plaatsen van de
afzonderlijke dichtbundels: Slauerhof schrapte in de herdrukken van vier van zijn
bundels een aantal gedichten (die dan als appendix aan het eind van de desbetrefende
bundels moesten worden opgenomen) en hij bundelde maar liefst elf gedichten twee
keer (die, om de compositie van de gedichtenbundels niet te verstoren, dubbel zouden
moeten worden afgedrukt in de Verzamelde gedichten).
Het samenstellen werd nog eens bemoeilijkt doordat E. du Perron de
Slauerhofcommissie een concept voor een verzamelbundel had voorgelegd dat volgens
hem de goedkeuring van Slauerhof droeg. Du Perron wilde de bestaande bundels
slechts als kernen handhaven en deze aanvullen met gedichten uit dezelfde tijd. Het
concept van Du Perron bood zo weliswaar een oplossing voor het opnemen van de
geschrapte gedichten,
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maar leverde tegelijkertijd weer tal van nieuwe problemen op. De commissie besloot
echter dat Lekkerkerker dit concept als uitgangspunt voor de Verzamelde gedichten
diende te nemen.
In deze periode werd ook een grote, zwarte scheepskist bij hem afgeleverd,
afkomstig van de moeder van Slauerhof. Deze kist was gevuld met talloze
manuscripten, waaronder een groot aantal nog ongepubliceerde gedichten. Tussen
de vele papieren trof Lekkerkerker ook de opzet aan voor een nieuwe bundel, Al
dwalend, waarin Slauerhof een selectie uit zijn verspreid dichtwerk wilde opnemen.
Lekkerkerker besloot deze nieuwe bundel te integreren in het concept van Du Perron
en Al dwalend als aparte kern te beschouwen.
Om de verschillende bundels aan te kunnen vullen met werk uit dezelfde periode
was een juiste datering van de gedichten noodzakelijk, maar dit bleek lastiger dan
gedacht. De manuscripten uit de zeemanskist droegen zelden een datum, en ook het
ongebundelde werk was niet altijd even gemakkelijk te plaatsen in de tijd. Zo kon
een gedicht, dat in 1934 in een tijdschrift werd gepubliceerd, net zo goed al in 1928
zijn geschreven. In februari 1938, een klein jaar na de bezorging van de scheepskist,
zond Lekkerkerker zijn eerste resultaten aan de commissie, waaronder de (eerste
versie van de) bundel Al dwalend. Menno ter Braak toonde zich in een brief aan Du
Perron niet alleen onder de indruk van de door Lekkerkerker verrichte arbeid, maar
ook van de constante kwaliteit van Slauerhofs gedichten. Door enige
uitgeversperikelen werd de uitgave van de Verzamelde werken ruim een jaar uitgesteld,
Het uitstel kwam Lekkerkerker niet slecht uit, want zo kon hij de laatste puntjes op
de i zetten: het samenstellen van de drie delen Verzamelde gedichten had hem, mede
door de talloze onbekende verzen uit de scheepskist, veel meer tijd gekost dan
aanvankelijk gepland.
Begin april 1940 was de editie dan eindelijk gereed en werden de drukproeven
verstuurd naar de leden van de Slauerhofcommissie. Via Menno ter Braak kreeg Du
Perron, die steeds meer de rol van extern adviseur vervulde, ook een drukproef van
het eerste deel van de Verzamelde gedichten onder ogen. Zijn oordeel over het
eindresultaat was niet bepaald positief, zoals blijkt uit de maar liefst zeven uitvoerige
brieven en briefkaarten die hij op 11, 12 en 13 april 1940 stuurde aan Ter Braak. Zijn
kritiek ging aanvankelijk over de tekstverbeteringen die Lekkerkerker eigenhandig
had aangebracht, maar bij een tweede lezing viel Du Perron vooral over de door
Lekkerkerker gemaakte indeling. Hij betitelde deze
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als ‘administratief’ en meende dat Lekkerkerker aan een ‘klasseermanie’ leed. De
kwestie zat Du Perron, die enige tijd ervoor had toegezegd een inleiding op het
verzameld proza te schrijven, erg hoog. Hij maakte zich steeds kwader over de manier
waarop Lekkerkerker de gedichten had onderverdeeld in de verschillende kernen en
kwalifceerde de Verzamelde gedichten afwisselend als ‘een aanfuiting’,
‘Slauerhof-mislukking’ of als ‘lekkerkererij’. Ook de samensteller kreeg heel wat
naar zijn hoofd geslingerd: Du Perron omschreef Lekkerkerker als ‘snertvent’ en
‘importante wijsneus’. Zijn ongenoegen over Lekkerkerker en zijn werk uitte Du
Perron niet alleen tegenover Ter Braak, maar ook tegenover andere commissieleden.
Ter Braak besloot de rol van bemiddelaar op zich te nemen en stelde Lekkerkerker
en Du Perron voor bij hem thuis in Den Haag de zaak uit te praten en tot een
compromis te komen. Eind april 1940 reisde Lekkerkerker tweemaal vanuit Brussel
naar Den Haag, en tijdens deze bijeenkomsten is naar alle waarschijnlijkheid een
compromis met betrekking tot de indeling bereikt, want de brief die Du Perron op
27 april 1940 zond aan Lekkerkerker handelde alleen maar over relatief onbelangrijke
taalkwesties en was bovendien vriendelijk van toon.
Deze brief zou overigens ook het laatste levensteken van Du Perron aan
Lekkerkerker vormen. Du Perron overleed op 14 mei aan een hartaanval, een dag
later gevolgd door Menno ter Braak, die zijn dood zelf verkoos. Ook een derde lid
van de Slauerhofcommissie liet in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog het
leven: H. Marsman kwam om op zee toen in de vroege morgen van 21 juni 1940 de
boot, waarmee hij naar Engeland wilde vluchten, werd getorpedeerd. Zijn essay Bij
Slauerhofs poëzie, dat als inleiding bij de eerste editie van de Verzamelde gedichten
zou dienen, had Marsman nog voor deze noodlottige boottocht weten te voltooien.
De Verzamelde gedichten riep bij verschijning vele vragen op door het ontbreken
van een verantwoording (die gepland stond als apart deel in de reeks). Hoe was
bijvoorbeeld de kern Al dwalend precies samengesteld? En in hoeverre had
Lekkerkerker zich gehouden aan het oorspronkelijke concept van Slauerhof? Ook
de herdruk van de Verzamelde gedichten uit 1947, nu als afzonderlijke, tweedelige
uitgave, kende geen verantwoording. Omdat Lekkerkerker in de veronderstelling
verkeerde dat er spoedig een apart deel tekstverantwoording voor de Verzameld
werken (inclusief de gedichten) zou verschijnen, meende hij te kunnen volstaan met
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een korte aantekening waarin hij aangaf dat deze editie een aantal verbeteringen was
doorgevoerd.
De uitgave van de Verzamelde werken van Slauerhof bereikte zijn voltooiing in
1958 met de publicatie van het achtste deel, Critisch proza. Het beloofde deel met
de verantwoording bleef echter uit, en ook toen in 1961 een herziene druk van de
Verzamelde gedichten (met negen toegevoegde verzen) in de boekhandel lag, was
er van de beloofde tekstverantwoording geen spoor te bekennen. Vooral vanuit
letterkundige hoek bestond de behoefte aan een heldere verantwoording van de
poëzie, en men reageerde teleurgesteld op het alsmaar uitblijven van publicatie ervan.
Naarmate de jaren verstreken (en de herdrukken van de Verzamelde gedichten elkaar
in rap tempo opvolgden) begon men zich openlijk af te vragen of er überhaupt wel
een tekstverantwoording bestond.
In 1980 trok journaliste Jessica Voeten de stoute schoenen aan en ondervroeg
Lekkerkerker voor de NRC over Slauerhof en de tekstverantwoording waar velen zo
reikhalzend naar uitzagen. Op de constatering van Voeten dat deze nog altijd niet
was verschenen, antwoordde Lekkerkerker zonder terughoudendheid: ‘En zal ook
niet verschijnen; waarom niet? [...] Er kwamen zoveel nieuwe manuscripten
tevoorschijn en zoveel brieven, ik geloof meer dan zeshonderd, en die leverden zoveel
nieuwe gegevens op, dat het me meer en meer duidelijk werd dat ik niet meer achter
de tekst van de Verzamelde Werken kon staan. De verantwoording, die ik herschrijven
moest, begon zoveel errata te bevatten, dat het zicht op de varianten helemaal verloren
dreigde te gaan. Ik begreep dat er een heel nieuwe Slauerhof moest komen. Met
tegelijkertijd een uitgebreide verantwoording.
De opmerking van Lekkerkerker dat hij niet meer achter de tekst van zijn
Slauerhof-editie stond, was veelzeggend. Het verklaarde waarom hij weinig moeite
had gestoken in het toch nog laten verschijnen van de verantwoording, en waarom
hij vanaf 1961 de herdrukken van de Verzamelde gedichten niet had uitgebreid. In
de loop der jaren was er immers een fink aantal onbekende gedichten van Slauerhof
opgedoken, maar deze ontbraken in elke nieuwe editie. Zelfs de veertien verzen die
Lekkerkerker zelf in 1946 uit de nalatenschap van Slauerhof koos voor het literaire
tijdschrift Proloog kwamen niet in aanmerking voor opname. Het idee een geheel
herziene, wetenschappelijke editie van Slauerhofs gedichten te maken (uiteraard met
een uitgebreide tekstverantwoording) zou Lekkerkerker de rest van zijn leven niet
meer loslaten.
In 1947 verliet Lekkerkerker uitgeverij Contact om zijn geluk elders

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

81
te beproeven. Zijn vertrek viel samen met de laatste jaargang van Proloog, waarvan
hij sinds de oprichting in 1945 redactiesecretaris was geweest. Twee jaar na zijn
vertrek bij Contact werd Lekkerkerker secretaris van het pas opgerichte Uitvoerend
Comité ter Herdenking van Jacob Israel de Haan, dat onder voorzitterschap van
Victor E. van Vriesland stond. Het doel van dit comité, de verzamelde gedichten van
De Haan te publiceren, betekende voor tekstbezorger Lekkerkerker weer enige jaren
werk, zij het dat hij er nauwelijks voor betaald kreeg. Niet alleen het naspeuren van
alle gedichten kwam op Lekkerkerkers schouders terecht, hij diende ook nog eens
een zo groot mogelijk Comité van Aanbeveling bijeen te krijgen, teneinde een subsidie
voor het project veilig te stellen. Hij wist door middel van een ‘noodkreet’ een groot
aantal bekende schrijvers en dichters, waaronder Gerrit Achterberg, Willem Elsschot,
W.F. Hermans en Simon Vestdijk, zitting in dit comité te laten nemen.
De lange zoektocht naar een uitgever die het grote project aandurfde eindigde bij
G.A. van Oorschot, maar deze wilde uiteindelijk pas met drukken beginnen wanneer
er 750 exemplaren bij voorintekening verkocht zouden zijn. Daarom lagen pas in de
zomer van 1952 de twee delen Verzamelde gedichten in de boekhandel, voorzien
van een stemmig zwart, door Helmut Salden ontworpen omslag. De uitgave, die veel
voeten in de aarde had gehad, werd door van Oorschot later getypeerd als een
commerciële mislukking. Hij schreef een jaar na verschijnen aan het Comité dat er
geen enkel exemplaar meer werd besteld en dat de bij aanbieding verkochte
exemplaren aan de boekhandel stof stonden te vergaren op de planken.
Het was niet de enige tegenslag die Kees Lekkerkerker in deze jaren te verwerken
kreeg. Begin jaren vijftig kregen de plannen een museum voor de Nederlandse
letterkunde op te richten steeds meer vorm. Op 15 juni 1954 vond de formele
oprichtingsvergadering plaats van het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, kortweg het Letterkundig Museum genoemd. Uiteraard kon
een museum niet zonder hoofdconservator, en de zoektocht hiernaar leidde uiteindelijk
naar Gerrit Borgers. Daar Borgers de vele ambitieuze plannen van het Letterkundig
Museum niet in zijn eentje kon verwezenlijken, werd er al spoedig uitgekeken naar
nieuwe werknemers. Naast enkele assistenten had men ook behoefte aan een
adjunct-conservator. Lekkerkerker, die nog steeds op zoek was naar betaalde literaire
arbeid, had her en der te kennen gegeven wel iets te voelen voor deze functie. Binnen
het bestuur van het Let-
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terkundig Museum ontstond echter een meningsverschil over de vraag wie het meest
voor deze baan geschikt was. Men besloot uiteindelijk het idee van
adjunct-conservator in vaste dienst te schrappen en de diverse werkzaamheden op
freelancebasis te verdelen. Ook Lekkerkerker ging als freelancer aan de slag voor
het museum, maar dat hij geen functie met een vast salaris kreeg toegewezen bleef
hem dwars zitten.
Zijn financiële situatie noopte hem ertoe zich toch op deze manier aan het
Letterkundig Museum te verbinden. Hij werd ingezet als maker van Bibliografische
kaarten, die verschenen als Mededelingen van de Documentatiedienst. Het was de
bedoeling dat deze kaarten op gezette tijden zouden verschijnen, maar door geldgebrek
en het afhaken van andere freelancers kwam in de beginjaren de productie ervan
bijna geheel op Lekkerkerkers schouders terecht. Vanaf aanvang liep het project dan
ook al vertraging op. Kees Lekkerkerker was allerminst blij met de situatie en ook
de honorering van zijn werkzaamheden beviel hem geenszins. Hij kreeg per geleverde
kaart betaald, maar door zijn enorm nauwgezette manier van werken besteedde hij
veel meer tijd dan gepland aan het project. Zijn extreme nauwkeurigheid begon hem
hier duidelijk parten te spelen: stad en land moest worden afgereisd om een bepaalde
druk van een titel in handen te krijgen, en deze werd dan nauwkeurig gemeten en
bekeken. Lekkerkerker bezocht dan ook geregeld uitgeverijen en auteurs thuis om
hun archiefexemplaren te onderwerpen aan zijn Bibliografische onderzoek.
Ondanks het continue gesteggel over geld bleef hij tot 1987 (Lekkerkerker had
toen de respectabele leeftijd van 77 jaar bereikt!) de Mededelingen van de
Documentatiedienst maken en de andere bibliografen van het Letterkundig Museum
van adviezen voorzien. Doordat zijn kaarten de basis van het Bibliografische project
vormden, werden latere bibliografen min of meer gedwongen in Lekkerkerkers
voetsporen te treden en even minutieus (en tijdverslindend) te werk te gaan. Na zijn
vertrek als freelancer besloot de toenmalige directie al snel met het prestigieuze maar
o zo prijzige kaartsysteem te stoppen. In 1992 kwam er dan ook offcieel een einde
aan de Mededelingen (alhoewel de allerlaatste afevering pas in 1996 van de persen
rolde).
Naast het werk voor het Letterkundig Museum nam Lekkerkerker in de jaren
zeventig nog eenmaal een grote klus op zijn schouders: het samenstellen van het
Verzameld werk van Ed. Hoornik. Na het overlijden van de dichter en schrijver in
1970 zagen de erven graag het verzameld
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werk verschijnen, en sloten hiertoe een overeenkomst met uitgeverij Meulenhof. Een
speciale zevenkoppige commissie werd gevormd, waarin naast Lekkerkerker ook J.
Bernlef en K. Schippers (Hoorniks schoonzonen) én Mies Bouhuys (Hoorniks
echtgenote) zitting namen.
Lekkerkerker werd aangewezen als tekstbezorger en hij ging meteen aan de slag.
In 1972 verscheen het eerste deel, de Verzamelde gedichten, en een jaar later het
Verhalend proza. Toen de uitgever evenveel haast wilde maken met het derde deel
trok Lekkerkerker aan de bel: er was nog steeds geen contract opgesteld met
betrekking tot de honorering. De uitgeverij wilde geen vertraging oplopen en stelde
een contract op dat Lek-kerkerker de som van 15.000 gulden in het vooruitzicht
stelde. Het derde en vierde deel van Hoorniks Verzameld Werk verschenen
respectievelijk in 1974 en 1975, maar het vijfde deel liet lang op zich wachten. De
vertraging zat hem vooral in de samenstelling van de uitvoerige bibliografe, die in
dit deel zou worden opgenomen. Net als aan zijn bibliografeën voor het Letterkundig
Museum besteedde Lekkerkerker veel meer tijd dan gepland aan dit project. Namens
de uitgeverij schreef directeur Laurens van Krevelen hem begin januari 1977 een
brandbrief, waarin hij Lekkerkerker aanmaande het project spoedig te voltooien. Pas
in 1978 lag het vijfde deel in de winkel, en net als de Verzamelde gedichten van
Jacob Israël de Haan was ook het Verzameld Werk van Hoornik een commerciële
fop: de productiekosten wogen nauwelijks op tegen de opbrengst.
Lekkerkerker zou zich nog eenmaal intensief met Slauerhof bezighouden. In de
jaren tachtig en het begin van de jaren negentig brachten de uitgeverijen Nijgh &
Van Ditmar en BZZTÔÔH een aantal van Slauerhofs romans en verhalenbundels in
afzonderlijke edities uit. Lekkerkerker werd de ruimte geboden iedere titel van een
verantwoording te voorzien, en deze mogelijkheid nam hij met beide handen aan.
Eindelijk kon worden geput uit de verantwoording van Slauerhofs Verzamelde
Werken, die al jaren ongebruikt stof lag te vergaren. De reeks, waarin onder andere
Het leven op aarde en De opstand van Guadalajara werden opgenomen, verscheen
in een uniforme blauwe band met lichtblauw stofomslag. Kees Lekkerkerker liet met
zijn verantwoordingen precies zien waarom hij al in 1961 de Bijzondere prijs van
de Jan Campert-stichting had gekregen: uitermate nauwgezet beschreef hij alle door
hem gevonden tekstvarianten in handschriften en gedrukte teksten. Zo besloeg de
tekstverantwoording in de nieuwe editie van Schuim en as uit 1991 maar liefst veertig
van de in totaal 172 bladzijden die het boek telde!
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Naarmate Lekkerkerker ouder werd, trok hij zich steeds verder terug in zijn eigen
wereld. Het contact met zijn vrienden van vroeger (voor zover zij nog in leven waren)
verwaterde en hij bezocht zelden nog recepties of (literaire) bijeenkomsten. Deze
gelegenheden vormden voor hem jarenlang de plek bij uitstek om vrienden te
ontmoeten en contacten op te doen. Door een ongelukkige val brak Lekkerkerker
begin 2006 zijn heup, waarna hij werd opgenomen in het VU-ziekenhuis. Na enkele
maanden revalideren in het Amsterdamse St. Bernardus was hij weer voldoende
hersteld om terug te keren naar zijn kamer in het ‘centrum van ouderen’ Flesseman,
waar hij sinds 2001 woonde. Hier overleed hij op 28 augustus 2006, terwijl hij op
de rand van zijn bed zat. Een zuster had hem net zijn steunkousen aangetrokken.
MENNO VOSKUIL

Dit levensbericht is deels gebaseerd op mijn artikel In dienst van de letteren,
gepubliceerd in De Parelduiker (nummer 5, 2010).

Voornaamste geschriften
J. Slauerhof, Verzamelde werken. Zeven delen, bezorgd door K. Lekkerkerker.
Rotterdam/Amsterdam 1941-1958.
Jacob Israël de Haan, Verzamelde gedichten. Twee delen, bezorgd door K.
Lekkerkerker. Amsterdam 1952.
Ed. Hoornik, Verzameld werk. Vijf delen, bezorgd door K. Lekkerkerker.
Amsterdam 1972-1978.
J. Slauerhof, Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Bloemlezing uit zijn
gedichten samengesteld en ingeleid door K. Lekkerkerker. Amsterdam 1978.
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Jan Gerrit Bob Arend Leverman (Robert Long)
Utrecht 22 oktober 1943 - Antwerpen 13 december 2006

Toen Robert Long in juni 2006 tijdens de opnamen van het televisieprogramma Dit
was het nieuws gevraagd werd wat nu de allermooiste regels waren van zijn nieuwste
CD 'n Duivels Genoegen, wist hij daar niet meteen antwoord op te geven. Later dacht
hij dat De schoonheid van gewoonheid uit het lied ‘Dwalende Zoeker’ weleens een
van de mooiste regels zou kunnen zijn. Niet alleen omdat de regel in een paar woorden
zoveel uitdrukt, maar ook omdat deze in een simpele zin weergaf hoe Robert zelf in
het leven stond. Hij verbaasde zich vaak over hoe mooi de simpelste dingen van het
leven zijn, en kon sprakeloos zijn bij het aanschouwen van een grote tomaat die uit
een klein pitje gegroeid was.
Robert Long werd geboren in Utrecht op 22 oktober 1943. Toen hij vier jaar was,
scheidden zijn ouders en verhuisde hij samen met zijn moeder naar Ederveen in
Gelderland.
De overgang was groot. Van de grote stad naar een klein gereformeerd dorp.
Strakke regels en wetten waaraan een ieder zich moest houden: voor een kleine
jongen die de relatieve vrijheid van een grote stad gewend was, niet gemakkelijk.
Hij zong hierover in het lied ‘Perebloesem’. Toen hij twaalf jaar was, overleed zijn
moeder en kwam hij, na achtereenvolgens bij familie en in tehuizen te hebben
verbleven, weer bij zijn vader te-
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recht, die inmiddels een nieuwe relatie had. Op zijn vijftiende jaar werd hij van de
MULO verwijderd en daarna had de jonge Jan, zoals hij toen nog genoemd werd,
verschillende baantjes. Uiteindelijk belandde hij bij de Hema als etaleur, wat hij zou
blijven doen tot zijn vierentwintigste jaar.
De nacht die bij alle oudere Nederlanders in het geheugen gegrift staat als de nacht
van Open het Dorp, was voor de toen negentienjarige Jan Leverman de nacht waarop
hij defnitief het ouderlijk huis verliet. Inmiddels was hij voor zijn homoseksualiteit
uitgekomen en hij was op bezoek bij een vriend; hij moest eigenlijk om elf uur thuis
zijn, maar besloot daar te blijven. Vervolgens liet hij vijf dagen niets van zich horen.
Het contact tussen hem en zijn vader is nooit meer helemaal hersteld, hoewel hij
uiteindelijk wel aanwezig was toen zijn vader drie jaar later overleed.
Vanaf zijn veertiende jaar was Leverman lid van verschillende bandjes en begon
hij zich ook van pseudoniemen te voorzien. Als eerste zong hij als Michael Hirschman,
vanaf 1963 als Bob Revvel bij de Yelping Jackalls, en in 1968 ging hij deel uitmaken
van de groep Unit Gloria. In die tijd veranderde hij zijn naam in Robert Long en
werd de naam van de band veranderd in Robert Long & Unit Gloria. Als Robert
Long werd hij ook bekend bij het grote publiek. Met Unit Gloria had hij een aantal
hits, waaronder ‘The Last Seven Days’ en ‘Our Father’.
In 1972, toen hij met Unit Gloria op het punt stond internationaal door te breken
(onder meer in Japan), besloot Long te kiezen voor een solocarrière. In eerste instantie
in de Engelse taal, hij scoorde twee hitjes en de platenmaatschappij had grootse
plannen met hem. Ze wilden een ster van hem maken met snelle auto's, mooie
vrouwen. Maar Long zag dat helemaal anders, hij wilde in het Nederlands zingen en
in 1974 kwam dan eindelijk, tegen alle adviezen in, zijn eerste Nederlandstalige LP
uit: Vroeger of Later. Dit was wat hij wilde en de LP werd een groot succes. Hij stond
118 weken in de hitparade en er werden bijna 500.000 exemplaren van verkocht.
Voor een volgend album nam hij de tijd. Na drie jaren bracht hij Levenslang uit, en
ook deze LP werd met goud, platina en een Edison bekroond. De intervallen tussen
zijn albums waren daarna steeds rond de drie jaren. Hij geloofde niet in zo snel
mogelijk zoveel mogelijk uitbrengen en besliste pas over een nieuw album wanneer
hij zelf helemaal tevreden was over de muziek en over de teksten, anders gezegd,
wanneer hij het zelf mooi vond.
Inmiddels wilde het publiek hem ook in het theater zien en horen met zijn
Nederlandse muziek. Al die mensen die Vroeger of Later kochten en
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beluisterden, wilden Long ook wel eens zelf die liedjes horen zingen, zodat in een
ijltempo een theatershow gemaakt werd. Zijn eerste show bracht hij in 1974-1975.
De eerste jaren stond hij altijd samen met iemand anders op de planken. In 1978
leerde hij tijdens het spelen in de musical Swingpop Leen Jongewaard kennen. De
musical flopte, maar de kennismaking werd voortgezet en dit resulteerde in drie zeer
succesvolle, maar ook controversiële theatershows: Duidelijk zo!? (1979-1981), Tot
hiertoe heeft de Heere ons geholpen (1981-1983) en En het bleef nog lang onrustig
in de stad (1983-1984). Zoals men al van Long gewend was uit zijn liedteksten,
waren er geen onderwerpen die gemeden werden. De eerste show ging voornamelijk
over homoseksualiteit. In Tot hiertoe... werd een situatie geschetst over wat er zou
gebeuren wanneer de EO de macht zou grijpen. Een van de liedjes in deze show ‘Vrij
en blij’ leidde zelfs tot een aanklacht van een dominee, maar volgens de rechter was
de tekst niet godslasterlijk. Ook werden pogingen gedaan de opvoering te verbieden,
onder andere in Sliedrecht en Franeker, maar dit lukte niet. De show werd met groot
succes overal opgevoerd. De laatste show van Long en Jongewaard ging vooral over
het naderende afscheid van beide heren. Dit afscheid werd nog bespoedigd doordat
Jongewaard ziek werd en eerder moest stoppen dan voorzien.
Naast het zingen en componeren was ook het schrijven voor Long een belangrijk
deel van zijn leven. Hij schreef naast al zijn eigen liedteksten ook veel teksten voor
andere Nederlandse zangers en zangeressen zoals Conny Vandenbosch, Marga Bult
en Gerard Cox. Daarnaast schreef hij columns voor het Algemeen Dagblad en bracht
hij bundels uit met al zijn Nederlandse liedteksten. Voor een van deze bundels, (Jij
wou mij totaal) werd het voorwoord en de samenstelling verzorgd door de schrijver/
dichter Cees van der Pluijm onder pseudoniem Paul Lemmens. Dit was het begin
van een langdurige samenwerking en vriendschap. Samen publiceerden zij in 1991
de scabreuze schelmenroman Hete Klippen.
In 1995 en 1996 schreven de beide heren samen het brievenboek Beste Robert,
Waarde Cees. Dit in 1998 uitgebrachte boek bevatte brieven die Long en Van der
Pluijm elkaar schreven met het oog op publicatie. Na de dood van Long werd in
2008, door een nauwe samenwerking van Van der Pluijm met twee fans van Long,
nog een laatste boek uitgegeven: Het Laatste Jaar, met daarin brieven die Long en
Van der Pluijm na het hartinfarct van eerstgenoemde elkaar schreven, ook nu weer
met het oog op publicatie. Tevens bevat dit boek een beurtelings door hen geschreven
feuilleton.
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Toen hij een aantal jaren met veel succes had opgetreden en hij, zoals hij in een
interview met de SP in het nieuwsblad De Tribune zelf zei, ‘alle Nederlandse theaters
van binnen en van buiten kende’, wilde hij iets anders gaan doen en greep hij de kans
programma's op TV te presenteren. Het begin daarvan was het TROS-programma Mijn
Geheim en na uitzending daarvan barstte de kritiek los. Zelf zei hij daarover in
hetzelfde interview: ‘Van de kritiek die ik kreeg toen ik voor de TROS Mijn Geheim
ging presenteren heb ik me nooit iets aangetrokken. Ik denk dat die mensen zich
verraden voelden. Als ze mij willen claimen als hun voorbeeld moeten ze dat zelf
weten, maar dat betekent nog niet dat ik me daarnaar moet voegen. Zolang ik voor
mezelf kan verantwoorden wat ik doe - en dat kan ik - heb ik geen enkele reden om
me zorgen te maken.’
Wat Long deed, deed hij met vuur. Halfslachtigheid en onverschilligheid waren
hem vreemd. Hij was boos, opstandig, agressief, sarcastisch, scherp, maar ook
poëtisch, gevoelig, zachtmoedig, teder, warm. Hij had veel vijanden, vooral in de
christelijke hoek. Hij maakte vijanden bij progressief Nederland en bij conservatief
Nederland. Ze vonden hem te links, te anti-kerkelijk, te drammerig, te provocerend,
of ze namen hem zijn emigratie naar Italië kwalijk, zijn verworven luxe en zijn succes
met liedjes over het milieu, God, politiek, media, seks en liefdesverdriet. Long vond
het allemaal prima. En zoals uit de uitspraak over het presenteren van het programma
Mijn Geheim blijkt liet hij zich niet dwingen tot wat dan ook.
Hij werd ook vaak gezien als voorvechter. Mede omdat hij geen geheim maakte
van zijn homoseksualiteit werd hij gezien als voorbeeld: hij schopte tegen heilige
huisjes en nam geen blad voor de mond. Toch wilde hij zelf niet als zodanig gezien
worden en wanneer hij in de rol van voortrekker gedwongen werd, hield hij het
meestal snel voor gezien. Dat neemt niet weg dat hij stond voor zijn mening en deze
ook verdedigde waar nodig. Dit bleek heel duidelijk toen hij ambassadeur was voor
de stichting ‘Varkens in Nood’. In die functie deed hij uitspraken waardoor de
varkensboeren van Nederland zich zeer gekwetst voelden; dat resulteerde uiteindelijk
in een kort geding van de LTO (Land- en tuinbouworganisatie) tegen ‘Varkens in
Nood’ en Robert Long. Het ging daarbij onder andere om de uitspraken: ‘Wat Dachau
was voor de joden, dat is de vleesindustrie voor varkens’ en ‘Aan concentratiekampen
is een einde gekomen. Schuldigen konden worden gestraft, maar voor de
varkenshouderij gaat dat nog niet op.’ (Bron: Uitspraak LJN: AA8696, Rechtbank
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Amsterdam, KG 00/2547AB). De organisatie LTO vond deze uitspraken beledigend
en schadelijk voor het aanzien van de veehouderij en eiste een dwangsom van 10.000
gulden. Long zelf zei hierover: ‘Ik heb namelijk niets gezegd dat niet deugt. En als
weer naar mijn standpunt gevraagd wordt, zal ik dezelfde woorden zeggen’ (News.nl
21 oktober 2000). Op 30 november 2000 deed de Rechtbank te Amsterdam uitspraak:
de eisen werden geweigerd en de LTO werd veroordeeld tot het dragen van alle kosten.
Nadat Long zich tien jaar niet in het theater had vertoond en zich voornamelijk had
bezig gehouden met schrijven en TV, kwam hij in 1996 met de show Nu. Dat er
toeschouwers waren die in de pauze de zaal verlieten, maakte Long niets uit. Hij
stuurde zelfs geen kaarten naar de schrijvende pers zoals gebruikelijk was. Niet omdat
hij bang was voor slechte kritieken, die lieten hem onberoerd, maar omdat, zoals hij
zelf zei: ‘de meeste krantenjongens en -meisjes heel duidelijk laten voelen dat ze de
optredende man of vrouw plaatsen in een kader dat op hun eigen maat gemaakt is
en wie daar niet inpast kan wel inpakken. Dus lijkt het me een eerlijke deal om die
eventuele ergernis dan in elk geval ook niet nog eens zelf te financieren’.
Na Nu volgen nog drie shows. Met als laatste echte theatershow in 2002 de show
Brand! met de liefde als leidraad. Een maand voor het einde van het eerste seizoen
moest hij plotseling worden opgenomen voor een operatie aan zijn nekwervels
waarvan hij meer dan een half jaar moest herstellen. In januari 2004 werden de
voorstellingen van Brand! hervat en trok hij tot eind mei nog circa 80 keer volle
zalen in Nederland en België. In december 2004 stond hij ter gelegenheid van zijn
30-jarig jubileum nog twaalf keer op de planken met een kerstshow. Het was een
productie in samenwerking met mandolineorkest ‘Estrellita’ en het koor ‘Venloos
vocaal ensemble’.
Wat men dan nog niet weet is dat dit zijn laatste show zal zijn. De nieuwe show
'n Duivels Genoegen die in december 2005 in première zou moeten gaan, moet
worden afgelast doordat Long in september 2005 wordt getroffen door een hartinfarct.
Hij herstelt hiervan voorspoedig maar het betekent wel het einde van zijn
theatercarrière. In januari 2006 maakt hij offcieel bekend dat hij niet meer terug zal
keren naar de Nederlandse theaters in een soloshow. Wel verschijnt in mei 2006 de
cd 'n Duivels Genoegen met parallel daaraan het script van de theatershow in
boekvorm.
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Dit is om de fans een idee te geven hoe de show eruit zou hebben gezien. Het wordt
na de presentatie van de cd en het boek even stil rondom Long. Hij vertrekt naar zijn
huis in Italië om te schrijven aan nieuwe liedteksten voor zichzelf en voor anderen.
In december wordt bekend gemaakt dat Long lijdt aan buikvlieskanker.
Robert Long overleed in Antwerpen op 13 december 2006 in de leeftijd van 63
jaar. Hij werd op 23 december 2006 onder grote belangstelling begraven op de
begraafplaats Sint Petrus' Banden in den Haag. Zijn goede vriend Gerard Cox ging
in de uitvaartdienst voor. Op zijn graf staat een beeld van de Vlaamse beeldhouwer
George Minne, een ‘geknielde jongeling’. Het oorspronkelijke ontwerp van dit beeld
werd gebruikt voor een fontein in Gent. Op de steen is de zin te lezen die Long zelf
schreef in zijn lied ‘Grafschrift’: ‘Iemand, in elk geval één, heeft er van hem
gehouden’.
Wat Robert Long een leven lang heeft laten zien, is dat een mens eigen keuzes
kan maken, tegen alles in: dat je afstand kunt nemen van je opvoeding, van de kerk,
van het burgerlijk fatsoen, van de heersende moraal van de groepsnorm, van wat
politiek correct is. Maar wat hij ook liet zien is dat je kunt en moet genieten. Van
grote en kleine zaken. Hij genoot van zijn huis in Italië, hij genoot als zijn publiek
tevreden was, hij genoot van de natuur.
In het lied ‘Dwalende Zoeker’ op zijn laatste cd 'n duivels Genoegen schrijft hij
over een man die alle mooie dingen in het leven niet zag:
Hij vroeg aan dichters en geleerden: ‘Wat is schoonheid,
Is het te vinden in een beeld, een boek, een kerk?’
En hij bezocht verbeten ieder meesterwerk
Maar wat ie niet zag was de schoonheid van gewoonheid.

Dit gold niet voor Long. Long zag het wel en genoot!
Robert Long ontving 6 Edisons, de Visser Neerlandiaprijs (voor zijn totale oeuvre),
1 Zilveren Harp, 1 Gouden Harp, 1 Gouden Palm en de (Vlaamse) Marnixring
ROSE-MARIE SCHREUDERS-ELANDS
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Voornaamste albums
1969
1971
1974
1977
1980
1984
1986
1988
1992
1994
1996
1999
2002
2006

Mea Semper Gloria Vivet (Gloria)
Ultraiectum (Unit Gloria)
Vroeger of Later
Levenslang
Homo sapiens
Dag kleine jongen
Achter de horizon
Hartstocht
Voor mijn vrienden
In die dagen
Nu
Lang genoeg jong
Brand!
'n Duivels genoegen

Voornaamste geschriften
Teksten. Aarlanderveen 1979.
Jij wou mij totaal. Amsterdam 1987 (alle liedteksten).
Wat wil je nou. Amsterdam 1988 (roman).
Vandaag geen nieuws. Baarn 1990 (columns).
Hete klippen. Baarn 1991 (roman, met Cees van der Pluijm).
Liegen mag. Baarn 1993 (columns).
Van vroeger en nu. Baarn 1996 (alle teksten).
Beste Robert Waarde Cees. Nijmegen 1998 (met Cees van der Pluijm).
Getekend. Schiedam 2005 (liedteksten in stripvorm getekend door Charles van
den Broek).
'n Duivels Genoegen. Schiedam 2006.
Het laatste Jaar. Een briefwisseling tussen Robert Long en Cees van der Pluijm
uit het jaar 2006. Nijmegen 2008.
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Samuel Nijstad
Lochem, 20 mei 1922 - Den Haag, 5 januari 2011

Samuel Nijstad, beter bekend als Saam Nijstad, was een kunsthandelaar van formaat,
die incidenteel over kunsthistorische onderwerpen schreef, maar landelijke bekendheid
verwierf dankzij het succesvolle televisieprogramma Tussen kunst en kitsch. Elk
levensbericht van Nijstad zal andere accenten leggen, maar wat nooit ontbreken kan,
is de Tweede Wereldoorlog. Hij overleefde Westerbork en Theresienstadt. Toch en
juist daarom was zijn motto: ‘Ik heb mijn hele leven geluk gehad’. Hoeveel joden
konden hem immers nazeggen dat hun gezin integraal de oorlog overleefde? Hoeveel
joodse ondernemers troffen net als hij na de oorlog hun nering in goede orde aan?
Het optimistische motto kan echter en wil ook niet verhullen dat de oorlog onmetelijk
veel in zijn leefomgeving had weggevaagd.
Gezin en zaak waren behouden gebleven omdat Abraham Nijstad (1895-1960),
Saams vader, antiquair was. De begeerte van de nazi's naar kunst overtrof nog hun
haat jegens de joden. Het was daarom dat de meerderheid van de heel weinige joden
die geen Davidsster hoefden te dragen, kunsthandelaar was. Tot deze categorie
behoorde Abraham Nijstad. Toch moesten hij en zijn gezin in 1941 onderduiken,
eerst in Den Haag, later in Amsterdam, waar zij in 1943 opgepakt werden. Het gezin
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werd naar Barneveld vervoerd, waar de nazi's enkele honderden joden onderbrachten
die om bijzondere redenen voor deportatie gevrijwaard zouden worden. Toch werden
ook de ‘Barnevelders’ op zeker moment op transport gesteld en met de laatste groep
van hen ging het gezin Nijstad op 29 september 1943 naar Westerbork en vandaar
op 4 september 1944 naar Theresienstadt. Er zijn sterke aanwijzingen dat Abraham
Nijstad tot in Westerbork toe tot de taxatie van kunstwerken gedwongen werd. Wie
verbaast het dat de uitwisseling van het gezin (met Duitse krijgsgevangenen?) en de
emigratie naar Palestina - de officiële redenen voor hun transport - geen doorgang
vonden?
Tot de meidagen van 1945 kon Saam Nijstad slechts op passieve wijze de
gebeurtenissen ondergaan, maar toen viel hem een handelende rol toe. Met drie
anderen vormde hij de delegatie die op 11 mei de reis, vooral te voet, ondernam van
Theresienstadt naar Nederland. Op 21 mei vond de repatriëring plaats. Twee dagen
later al had de delegatie in Eindhoven een onderhoud met prinses Juliana en nog
diezelfde dag werd haar het rapport toegestuurd dat Nijstad namens de delegatie had
opgesteld over de alarmerende situatie in Theresienstadt. ‘Begin April’, zo meldt het
rapport, ‘was het kamp 17000 mensen groot. In de daaropvolgende maand, kwamen
er ca. 17000 personen by. Deze kwamen uit verschillende concentratiekampen van
Polen en Duitsland. Zij hadden minstens 9 tot maximum 21 dagen in open treinen
gezeten, zonder eten en drinken.’ Gerapporteerd werd verder dat er vlektyfus heerste
in het kamp en dat ook doktoren en verpleegsters besmet waren geraakt. De delegatie
schatte het aantal ernstige patiënten onder de Hollanders op ongeveer honderd en
drong in kapitalen aan op directe hulp vanuit Nederland.
Op 25 mei berichtten de vaderlandse kranten over de delegatie, waarbij zij tevens
meldden dat het kamp door vluchtende Duitsers beschoten was. Een enkeling was
gewond geraakt, van wie één ernstig. Eén ernstig gewonde! Men had in het vaderland
dus geen idee van de ware omvang van de tragedie. Het rapport van de delegatie
zette een reddingsactie in gang, die uiteindelijk de zending van een vliegtuig tot
gevolg had. Tot degenen die op die manier gerepatrieerd werden, behoorde de latere
echtgenote van Nijstad, Lily Einhorn, die Auschwitz overleefd had.
De firma Nijstad was de oorlog ongeschonden doorgekomen doordat die in de
loop van 1941 was overgedragen aan J.H. Borghouts, kunsthandelaar te Utrecht,
wiens nog jonge procuratiehouder Willem van de Velde de zaken in Lochem waarnam
tot de terugkeer van de Nijstads in
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1945. Hij was wel gedwongen zich daartoe voor NSB'er uit te geven. Na de oorlog
moest Abraham Nijstad alle zeilen bijzetten om ‘oom Wim’, zoals Saams kinderen
hem ongedwongen noemden, van landverraad vrijgepleit te krijgen.
In 1947 werd Saam Nijstad vennoot in de firma Nijstad Antiquairs NV en begin
1949 opende hij een fliaal in Den Haag, kort na zijn huwelijk in december 1948. In
1950 trad Saams jongere broer Hartog (roepnaam Harts) eveneens toe tot de
vennootschap. Tot zijn dood in 1960 bleef Abraham Nijstad aan het hoofd van de
firma staan, in naam meer dan in werkelijkheid want de oorlog had hem zwaar
aangegrepen. Korte tijd nadien, bij het honderdjarig bestaan van de firma in 1962,
presenteerden beide broers zich trots als de vierde generatie. Nog weer weinige jaren
later echter, in 1967, splitsten zij de vennootschap in S. Nijstad Oude Kunst BV,
onder Saam, en Nijstad Antiquairs Lochem, onder Harts. De kunsthandel van Saam
was eerst gevestigd in de Surinamestraat, toen in de Amaliastraat en tenslotte, sinds
september 1971, in de Ruychrocklaan, telkens in Den Haag. Op het laatste adres
handelde hij nog uitsluitend in schilderijen.
Nijstad ontwikkelde gevoel voor kunst in de handel van zijn vader, maar specifeker
kennis van schilderijen verwierf hij kort na de oorlog ook dankzij informele lessen
op het RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag van
Horst Gerson, Frits Lugt en Jan van Gelder, voor wie hij als chaufeur fungeerde.
Dankzij zulke contacten en die van zijn vader en natuurlijk dankzij zijn eigen gaven
op het sociale vlak - Nijstad was bij uitstek wat Samuel Johnson noemt: ‘a clubbable
man’ - bouwde hij een groot, ook internationaal netwerk op.
Nijstad kon adembenemend vertellen, zelfs nadat zijn welluidende stem door een
medische fout krakerig geworden was. En hij sprak graag, in de vele gezelschappen
waar hij deel van uitmaakte, zoals de Rotary Club en Sociëteit De Witte, beide in
Den Haag, en als het even kon, woonde hij de jaarvergaderingen bij van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden. Ooit vertelde hij, in de
aanwezigheid van prins Bernhard die er geweldig om moest lachen, een verhaal over
een handelaar die een aantal beelden van Meissen porselein wilde verkopen. Eerst
deelde deze handelaar zijn klandizie mee, hoe prachtig die vijf beelden de vijf
zintuigen vormden. Zij kwamen dus het best tot hun recht als zij gezamenlijk gekocht
werden. Nadat er echter toch telkens exemplaren separaat verkocht waren, betoogde
de handelaar achtereenvolgend hoe
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fraai dit ensemble de vier seizoenen verzinnebeeldde, dat van die drie gratiën er
natuurlijk niet één afzonderlijk verkocht kon worden, dat dit paar als pendanten een
onafscheidelijke eenheid vormde en hoezeer dat ene exemplaar een enig overgebleven
unicum was. Nijstad illustreerde met dat verhaal ongetwijfeld ook, hoe hijzelf zijn
klanten met mooie verhalen bewerkte.
In de loop der jaren kochten alle belangrijke Nederlandse musea bij hem, dankzij
zijn mooie verhalen, maar natuurlijk vooral dankzij de kwaliteit van zijn waar. Een
overzicht van zijn handel wordt bemoeilijkt doordat hij zijn archief aan het Getty in
Los Angeles verkocht en niet overdeed aan het RKD. In dit levensbericht is
volledigheid natuurlijk geen streven en kan volstaan worden met enkele voorbeelden:
de Schipbreuk van Aeneas door Frederik van Valckenborg in het Museum Boijmans
Van Beuningen te Rotterdam, een Italianiserend landschap met bijbelse voorstelling
van Cornelis van Poelenburch in het Rijksmuseum te Amsterdam, een Boetvaardige
Hiëronymus van Jan Lievens in De Lakenhal te Leiden, een Aanbidding der Herders
van Samuel van Hoogstraten in het Dordrechts Museum, een Portret van een jonge
vrouw van Cornelis van Haarlem in het Frans Hals Museum te Haarlem. Het
Rijksmuseum Twenthe heeft een familieportret van Tibout Regters in bruikleen van
het Amsterdams Historisch Museum, een Zelfportret van Michiel van Musscher
hangt sinds 1979 in het Schielandhuis te Rotterdam en de Fondation Custodia, een
Nederlandse collectie in Parijs, bezit het Landschap met slang en vlinders van Marseus
van Schrieck, dat in 1959 door Frits Lugt aangekocht was.
Vooral echter in het Mauritshuis bevinden zich werken die bij Nijstad gekocht
zijn, zoals het Fantasielandschap met Johannes de Evangelist op Patmos van Hans
Bol uit 1564, het Stilleven met een brandende kaars van Pieter Claesz uit 1627 en
het Stilleven uit 1659 van Willem Kalf. Het Mauritshuis bezit trouwens liefst drie
werken van Willem Kalf die uit de kunsthandel van Nijstad afkomstig zijn. Met
werken van déze schilder kan bovendien aangegeven worden dat Nijstad ook
internationaal opereerde: musea in Karlsruhe en Aken bezitten schilderijen van Kalf
die rechtstreeks bij Nijstad aangeschaft werden. Uit deze voorbeelden blijkt dat hij
zich toelegde op Nederlandse schilderkunst uit de zestiende eeuw en vooral
zeventiende eeuw. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen op deze regel, zoals een
doek van Michelangelo Cerquozzi, dat hij in 1963 kocht en kort daarna aan het
Museum Boijmans Van Beuningen
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verkocht, een paneel naar Rogier van der Weyden, in 1974 gepresenteerd op de Oude
Kunst- en Antiekbeurs te Delft en nu in het Groeningemuseum in Brugge, en een
pastel van Jean-Etienne Liotard dat hij in 1983 aan het Getty Museum verkocht.
Gezien de kwaliteit van deze schilderijen en hun locaties mag geconstateerd worden
dat Nijstad niet alleen een succesvol, maar tevens een belangrijk kunsthandelaar was.
Dat belang blijkt mede uit de fraaie tentoonstelling die hij in 1982 samen met Hans
Cramer en John Hoogsteder, twee andere Haagse kunsthandelaren, organiseerde in
het Mauritshuis onder de titel Terugzien in bewondering. Deze expositie behelsde
zeventiende-eeuwse schilderijen die het drietal in de voorafgaande decennia verkocht
had aan vooral particuliere verzamelaars. Tot de werken die Nijstad bijdroeg,
behoorden schilderijen van Pieter Claesz, Jan Lievens, Michiel van Musscher, Michiel
Sweerts, wier namen alle reeds genoemd werden, maar ook van Pieter Lastman,
Frans Post, Adam Pynacker, Pieter Quast, Jacob van Ruisdael en Salomon van
Ruysdael, Jan Steen, Willem van de Velde en Cornelis Vroom.
Nijstad had ongetwijfeld een goed oog voor kwaliteit, maar risico's ging hij liever
uit de weg. Vitale Bloch, een kunsthandelaar met een scherpe neus voor de richting
waarin de smaak zich bewegen zou, bood hem eens, toen weinigen daar nog
belangstelling voor hadden, werk van Giorgio Morandi aan en ook een schilderij van
Michael Sweerts, De Worstelaars. Beide malen vergeefs. Bloch zou de Sweerts later,
in 1963, aan het museum van Karlsruhe verkopen. Anders dan Bloch nam Nijstad
slechts zelden een voorschot op toekomstige ontwikkelingen. Zelden, maar soms
toch wel. Zo kocht hij ooit een monumentaal schilderij van Jan de Bray omdat het
goed zou passen in het Rijksmuseum. Nu zou het Rijksmuseum die kans nooit voorbij
laten gaan, toen wel en dat stak hem. Uiteindelijk raakte hij het kwijt aan het Currier
Museum of Art in Manchester, New Hampshire.
Bij zijn vader had Nijstad de gelegenheid gekregen om zijn handels-instinct te
ontwikkelen en hoezeer hij ook kon genieten van schilderijen, het commerciële
element bleef bij hem altijd voor zitten. Illustratief is het telefonisch advies dat hij
Hoogsteder gaf toen die pas kort in het vak zat en de waarde wilde weten van een
door hem aangeschaft schilderij van Jan van Goyen. Nijstad vroeg: ‘Is het een natte
of een droge?’ Op de verbaasde stilte volgde de toelichting, dat een riviergezicht
meer opleverde dan een landschap en trouwens een wintertafereel nog weer meer,
ongeacht de kwaliteit.
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Gerson, eertijds directeur van het RKD in Den Haag en later hoogleraar
Kunstgeschiedenis te Groningen, heeft eens gezegd: ‘Wanneer er zoiets bestaat als
betrouwbare kunsthandelaren, dan zijn dat Hans Cramer en Saam Nijstad’. Nijstad
was charmant, geestig, vrijgevig met informatie, contacten en suggesties en tolerant
bijvoorbeeld ten aanzien van homoseksualiteit, maar het is de vraag of je altijd op
zijn beloften kon rekenen. Jacques Foucart had naar zijn stellige overtuiging bij
Nijstad De man met de laars van Sweerts gereserveerd voor het Louvre, maar toch
bleek het doek op zeker moment aan een particulier verkocht te zijn. Nijstad was een
echte zakenman, hij genoot van het handelen, maar het stond hem tegen als
schilderijen lang in voorraad bleven. Een gunstige gelegenheid liet hij niet gauw
passeren en hij had niet kunnen wachten tot Foucart van zijn directie het groene licht
kreeg. Het heeft er alle schijn van dat beiden aangedaan waren door deze ongelukkige
gang van zaken. In elk geval kocht Foucart nooit meer iets voor het Louvre bij hem.
Op zijn beurt wenste Nijstad geen zaken met Wildenstein te doen nadat die firma
hem onheus bejegend had toen hij Tintoretto's Portret van Ottavio Strada ter verkoop
aanbood. Kom maar terug, als je echt iets bijzonders kunt aanbieden, werd hem
gezegd. Het schilderij is nu een waardevol, zij het weinig karakteristiek bezit van
het Rijksmuseum.
Nijstad heeft zijn sporen eveneens verdiend op het bestuurlijke vlak. Kort na de
oorlog al was hij betrokken bij de VHOK (Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst),
na 1958 maakte hij deel uit van het bestuur, van 1967 tot 1974 als voorzitter. In 1969
werd hij bovendien voorzitter van de wereldkunstvereniging CINOA (Confédération
Internationale des Négociants en OEuvres d'Art). Zijn belangrijkste wapenfeit als
voorzitter van de VHOK was de gunstige uitkomst voor musea en kunsthandel van
het overleg met toenmalig staatssecretaris Fred Grapperhaus bij de introductie van
de BTW-regeling, namelijk 0% voor de musea en het laagste percentage van 6% voor
de leden van de VHOK. De voornaamste activiteit van de VHOK werd gevormd door
de jaarlijkse Oude Kunst- en Antiekbeurs in het Prinsenhof in Delft, waarvan de
eerste editie plaatsvond in 1949, met Nijstad toen al in wat genoemd werd: de
Commissie van Voorbereiding. Tegen de verwachtingen in bleken de beurzen,
waarvan de laatste in 1989 plaatsvond, jaren achtereen een doorslaand succes.
Onverwacht succesvol was ook het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch
van de AVRO, tegen de verwachtingen van Nijstad in althans. Met
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Cees van Drongelen, die het programma tot 2002 zou presenteren, vonden in juni
1984 oriënterende gesprekken plaats. De eerste uitzending van het programma, dat
nog altijd loopt, vond reeds plaats in oktober van datzelfde jaar. De formule mag dan
van Van Drongelen gekomen zijn, die deze ontleende aan het BBC-programma
Antiques Roadshow, de keuze van de experts en het feit dat zij belangeloos
meewerkten, was Nijstads verdienste. Zij werkten belangeloos mee, omdat zij, aldus
Nijstad, nu eenmaal onbetaalbaar waren. Volgens Van Drongelen ging het Nijstad
om integriteit; vóór alles moest het programma demonstreren dat de kunsthandel
bonafde is.
In 1988 dwong een hartinfarct Nijstad zich uit de zaak terug te trekken. Anders
dan in de catalogus van A Collector's Choice (1982) werd aangekondigd evenwel,
trad de vijfde generatie in de firma Nijstad nooit aan. Het was voor Nijstad ondenkbaar
dat de kunsthandel die al zolang bestond en die zelfs langs de terreur van de nazi's
geloodst was, niet gecontinueerd zou worden. Hoewel dochter Saskia een universitaire
studie Kunstgeschiedenis voltooide, was zoon Alexander degene die zijn vader moest
opvolgen. Dit verlangen van Nijstad was zo dwingend, dat Alex nooit de ruimte
kreeg om een eigen stijl te ontwikkelen. Toen de druk hem uiteindelijk teveel
geworden was, trok hij de deur zo hard achter zich dicht dat die in geen jaren
openging. Deze tragische ontwikkelingen waren geboren uit ongefundeerde
verwachtingen en verschillen in karakter en talent. Gelukkig werden de contacten
weer geheel hersteld, vele jaren voor het plotse overlijden van Alex op 8 september
2010 door een hersenbloeding. Saam zat in zijn rolstoel aan de groeve en men hoorde
hem zeggen: ‘Alex, ik ben er, ik ben er, hoor.’ Hij overleefde zijn zoon nog geen
vier maanden. Misschien mag hier opgemerkt worden dat de continuïteit van de firma
feitelijk al eerder ophield te bestaan, met de splitsing van de zaak namelijk die Saam
en Harts in 1967 hadden bewerkstelligd. Aangezien de samenwerking tussen beide
broers weinig soepel verliep, was de boedelscheiding een uitkomst, met Harts die in
de antiquiteiten verder ging en Saam die zich uitsluitend op de schilderijen toelegde.
De aan- en verkoop van schilderijen geschiedde uitsluitend door Nijstad zelf, al
helemaal toen de kinderen nog klein waren. Als er een schilderij gekocht was, werd
het op een stoel geplaatst en paradeerde de hele familie er in bewondering langs. Het
echtpaar bezat ook een collectie tekeningen, de Unicorno Collectie, die niet voor de
handel gekocht was. Bij de aanschaf van deze tekeningen, ongeveer 500 in totaal,
was de inbreng
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van Lily Nijstad beslissend, vandaar dat de collectie naar haar meisjesnaam verwees.
De verzameling, in 2004 bij Sotheby's in Amsterdam geveild, weerspiegelde in het
accent op decoratieve bloemstillevens en delicate voorstellingen van vogels en dieren
vooral haar voorkeuren. De schilderijen die het echtpaar bijeen had gebracht, gingen
in 2011 onder de hamer, ditmaal bij Sotheby's in Londen, postuum weliswaar, maar
Nijstad had zelf alle voorbereidingen getrofen.
Tot 1988 had Nijstad slechts incidenteel over kunsthistorische onderwerpen
gepubliceerd, nadien met enige regelmaat. De vergelijking van Rubens en Rembrandt
die hij in 1947 publiceerde onder het doorzichtige pseudoniem Neapolis, had hij in
Westerbork geschreven. De tekst betreft een barre confrontatie van beide meesters.
Geheel zoals de Nederlandse traditie het destijds wilde, was Rubens telkens de
virtuoos en Rembrandt de diepvoelende. Het is signifcant dat de tekst slechts origineel
is waar die de joden betreft. Rembrandt, zo stelde de jeugdige Nijstad, werd niet
aangetrokken tot de joden omdat hij hun moeilijkheden voelde, niet omdat hij
medelijden met hen had, maar omdat die joden die hij schilderde denkers waren en
de denkers interesseerden hem.
Nijstad had een bijzondere band met het Jodendom. Hij kwam uit een familie die
verschillende rabbijnen telde en zelf werd hij grootgebracht met grondige studie van
Thora en Talmoed. Hoewel hij door de holocaust zijn geloof had verloren, bleef hij
nauw bij het onderwerp betrokken. Zijn belangstelling blijkt onder meer uit een
artikel dat hij in 1971 onder de titel ‘Haman of Jozef’ in Oud Holland publiceerde.
De bijdrage betrof een even beroemd als enigmatisch schilderij van Rembrandt in
de Hermitage. Nijstad keerde zich tegen de interpretatie van Hans van de Waal, ooit
zijn slapie in Westerbork en inmiddels hoogleraar Kunstgeschiedenis in Leiden, die
het schilderij had gezien als een complexe voorstelling uit het Boek Esther met
Haman als de figuur op de voorgrond. Nijstad verdedigde de positie dat een andere
Oudtestamentische episode voorgesteld was, namelijk Jozef en zijn broers.
Een jaar later droeg Nijstad een artikel bij aan de feestbundel voor Gerson dat
eveneens, maar anders, aansloot op zijn belevingswereld. Het was een pionierend,
maar nogal impressionistisch stuk over de positie van de kunsthandel, met aandacht
voor de wisselwerking tussen prijzen, kunsthistorische publicaties, tentoonstellingen
en externe factoren. In de loop van dit artikel merkt Nijstad op, dat men in Europa,
maar niet
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in Engeland, gedurende de Tweede Wereldoorlog de geldelijke waarde van kunst
had leren kennen. De eindnoot bij deze opmerking is op een grimmige manier
laconiek: ‘Ik bedoel hiermee dat men in geheel Europa kunst had gebruikt om mensen,
hoofdzakelijk joden, vrij te kopen. Kunst werd geruild’, zo gaat de noot verder, ‘voor
aardappelen, boter e.d.; kortom, kunst bleek meer waard te zijn dan geld alleen.’ Hier
sprak dure ervaring.
De grote frustratie van Nijstads leven was het feit dat hij nooit aan een universiteit
gestudeerd had. Het was de door hem vereerde Jan van Gelder, Professor Van Gelder,
die hem ertoe gebracht had geen kunstgeschiedenis te gaan studeren, maar zijn vader
in het bedrijf te helpen: ‘Wij (en Van Gelder doelde daarbij op Lugt, Gerson en
zichzelf) geven je intussen wel kunsthistorisch onderricht.’ Het drietal heeft die
belofte gestand gedaan, maar hun weinig systematisch onderwijs verschafte Nijstad
geen gedegen basis of wetenschappelijke attitude. Pijnlijk duidelijk werd dat door
de reactie van Michael Montias op een artikel van Nijstad uit 1992 in Tableau. Op
basis van oeuvrecatalogi had Nijstad gepoogd een schatting te maken van de
hoeveelheid schilderijen die gedurende de Gouden Eeuw vervaardigd waren. De
repliek van de econoom Montias was een geduchte les in methodiek.
Als een revanche, misschien vooral op zichzelf, kan Nijstads artikel uit 1999
beschouwd worden dat in het Jahrbuch der Berliner Museen verscheen. Het betreft
De Man met de Gouden Helm uit Berlijn, lange tijd toegeschreven aan Rembrandt.
Nijstad combineerde er de beide beroepen die hij uitgeoefend had: antiquair en
schilderijenhandelaar. Hij betoogde overtuigend dat het type helm uit Augsburg
kwam. Deze bevinding zette hem op het spoor van de mogelijke schilder, Johann
Ulrich Mayr, ooit leerling van Rembrandt. Een half decennium later, inmiddels de
tachtig gepasseerd, publiceerde Nijstad nog over een onbetwist schilderij van
Rembrandt uit Berlijn, de imponerende Mozes en de Stenen Tafelen. Hij wees op de
ongebruikelijke manier waarop Rembrandt de tafelen had verbeeld, niet naast, maar
achter elkaar. De toeschouwer ziet dus slechts de Hebreeuwse tekst van één van
beide tafelen en anders dan verwacht mocht worden, niet de tafel met de aanhef van
de Tien Geboden: ‘Ik ben de Eeuwige, Uw God’, maar die met het slot. Dit nu, zo
suggereerde Nijstad en de suggestie lijkt overtuigend, zal een vergissing zijn geweest
van Rembrandt, die geen Hebreeuws las en misleid werd door zijn gewoonte van
links naar rechts te lezen.
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De nuttige inzichten die Nijstad in zijn kunsthistorische publicaties presenteerde ten
spijt, was de wetenschap niet zijn habitat. Beter komt hij tot zijn recht in zijn boek
over zijn leven als kunsthandelaar, waarvan een eerste editie in 1990 verscheen en
een vermeerderde versie in 2004, en in zijn verhalenbundel uit 1995 over de
kunsthandel, ditmaal onder verhulling van de identiteit van de personen. Weliswaar
haalt het geschreven woord van Nijstad het niet bij zijn mondelinge voordracht, maar
wie hem ooit hoorde, leest zijn stem er dwars doorheen. Buiten kijf staat evenwel
toch dat de grootste verdiensten van Nijstad liggen in de aanzienlijke verrijking van
de museale wereld, vooral in Nederland, die we aan zijn oog voor kwaliteit te danken
hebben.
Zelf heb ik Nijstad slechts weinige malen ontmoet en uitsluitend toen hij al over de
tachtig was. Een eerste gesprek vond eind december 2005 plaats. Het onderwerp was
Horst Gerson over wie ik een boek in voorbereiding had. Het was een genoegen te
ervaren dat Nijstad aan een enkele luisteraar al voldoende publiek had om zijn
vertelkunst te demonstreren. De tweede ontmoeting vond een klein jaar later plaats
bij de presentatie van dat boek, waarvoor het echtpaar Nijstad helemaal naar
Groningen reisde. Eind oktober 2010 zat Nijstad vooraan bij een lezing van mij op
het RKD over Vitale Bloch. Ik was er gedurende de hele voordracht van doordrongen
dat dit de eerste maal was dat hij in de openbaarheid trad sinds het overlijden van
zijn zoon. Kort voor Kerst 2010 belde ik hem op voor een afspraak om door te praten
over Bloch. Het was evident dat hij daar schik in had. We spraken af dat ik in het
nieuwe jaar langs zou komen, op woensdag 5 januari, om 11 uur. Lag er sneeuw, die
dag? Toen ik aanbelde, klonk er consternatie over de intercom. Een naar beneden
gesnelde verpleegster vertelde me dat het heel slecht ging met meneer Nijstad. Of
er die dag sneeuw lag, ik weet het niet. Ik zal nooit beweren dat ik Saam Nijstad
goed gekend heb en het lag ook niet voor de hand dat ik deze regels schrijven zou,
maar het heeft gelukkig zo willen zijn, dat ik ze schrijven mocht.
EDWARD GRASMAN

Met dank aan Hubert Berkhout, Charles Dumas, Moni Engel, John Hoogsteder,
Annemarie Marck, Saskia Nihom-Nijstad, Lily Nijstad-Einhorn, Henk van Os en
Marjan Schwegman.
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Voornaamste geschriften
Rapport van de delegatie uit Theresienstadt t.b.v. Prinses Juliana, d.d.
23-05-1945, NIOD, Archief 250K, inventarisnummer 994.
(onder pseudoniem) Neapolis, Het leven van Rubens en Rembrandt: een
vergelijking. Leiden, 1947.
(met H. Nijstad), Vier generaties Nystad, 1862-1962. Den Haag, 1962.
‘Haman of Jozef’, in: Oud Holland 86 (1971), p. 32-41.
‘De kunsthandel, de kunsthistorie en het museum’, in: Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek23 (1972), p. 505-511.
Van antiquair tot kunsthandelaar. Abcoude 19901 en Zwolle 20042.
‘De geschatte jaarproductie van Rembrandt en andere meesters’, in:
Tableau(1992/5), p. 40-4 4.
Reactie op Montias in: Tableau (1993/4), p. 90-91).
De Kunsthandel van Lady Borgony tot Leonardo da Vinci. Baarn 1995.
‘Der Goldhelm’, in: Jahrbuch der Berliner Museen N.F. 41 (1999), p. 245-250.
‘Rembrandts vergissing’, in: Kroniek van het Rembrandthuis (2005/1-2), p.
50-56.
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Ludovicus Joannes Pieters Lzn.
Rotterdam, 9 mei 1921 - Rhoon, 30 oktober 2008

‘bevlogen kunstliefhebber, mecenas en bestuurder’1.
Ludovicus Joannes Pieters Lzn. was de oudste zoon van één van de
directeur-eigenaren van het in 1856 gestarte Rotterdamse havenbedrijf Hudig &
Pieters (agenturen-, cargadoorsbedrijf en rederij). Hij bezocht het Rotterdamse
Gymnasium Erasmianum en ging in 1939 rechten studeren in Leiden. Nadat de
bezetter in 1941 de Leidse Universiteit sloot, vervolgde Pieters zijn rechtenstudie in
Groningen en rondde die in 1942 af. Na afoop van de oorlog voelde hij niets voor
een carrière in de advocatuur en besloot hij te promoveren op een volkenrechtelijk
onderwerp ter voorbereiding op een diplomatieke carrière. Hij zat midden in zijn
voorbereiding voor de diplomatieke en consulaire examens toen zijn vader min of
meer eiste dat hij in het familiebedrijf kwam. In Rotterdamse scheepvaart- en
handelskringen vond men het vanzelfsprekend dat een zoon zijn persoonlijke ambities
opzij zette als de zaak je nodig had.
Pieters durfde zijn vader niet voor het hoofd te stoten. Hij voelde zich schatplichtig
aan het familiebedrijf dat de Pietersen sinds het einde van de negentiende eeuw
welstand en aanzien had bezorgd. Zo kwam Pieters in 1946 in het familiebedrijf. In
datzelfde jaar promoveerde hij in Leiden

1.

Dit levensbericht is een bewerking van de publicatie: Wil Heezen en Paul van de Laar, Ludo
Pieters 1921-2008. Rode havenbaron, mecenas en vriend van Gerard Reve. Bussum 2011.
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op Internationale Sancties 1914-1946 en trouwde hij met Berthe Bakhuizen van den
Brink. Het paar trok in bij Pieters' ouders in Rotterdam en verhuisde in 1950 met
twee dochters naar Rhoon, een dorpje onder de rook van Rotterdam. Hier werden
nog een dochter en twee zonen geboren.
In 1970 werd het bedrijf Hudig & Pieters verkocht, waarna Pieters enige tijd voor
Internatio-Müller werkte. Hij was geen hartstochtelijk ondernemer, maar wel een
uitstekend bestuurder, een eigenschap die hem goed van pas kwam toen hij tot
voorzitter van de machtige haven-werkgeversvereniging Scheepvaartvereniging Zuid
werd benoemd, een functie die hij van 1972 tot 1981 vervulde.
Pieters was als havenbaron een opvallende verschijning vanwege zijn liefde voor
kunst en cultuur. Er waren niet zoveel havenondernemers die daarvan hielden. Ook
zijn politieke voorkeur maakte dat hij geen doorsnee havenbaron was. In verband
met zijn lidmaatschap van de PvdA noemden zijn collega's in de haven hem ‘rooie
Pieters’.

Literatuur als passie
Ludo Pieters was een veelzijdig man die veel talenten in zich verenigde, een man
die zich hartstochtelijk inzette voor literatuur en kunst. Als jong volwassene was
literatuur al zijn grote passie en droomde hij van een carrière als dichter, maar het
zou anders lopen. Sinds het gymnasium was hij gefascineerd door poëzie en kort na
de oorlog slaagde hij erin om twee dichtbundels te publiceren. Zijn eerste bundel
Randgebergte verscheen in 1946 bij uitgeverij Stols. De Tweede Wereldoorlog en
zijn herinneringen aan de vernietiging van zijn geboortestad dienden als belangrijkste
inspiratiebron.
Een jaar later, in 1947, bracht Pieters een tweede poëziebundel uit bij de
Rotterdamse uitgever Ad Donker onder de titel Neerslag. Zijn critici erkenden
indertijd zijn talent, maar hadden tegelijkertijd grote moeite met zijn zwaarmoedige
en intellectuele stijl. Pieters zelf besefte dat er voor hem geen toekomst als dichter
was weggelegd. Hij zag ‘gelukkig vrij vroeg in’ dat hij ‘maar een héél klein talent
had, talent waarmee ik het niet ver zou brengen’ en waarmee hij onvoldoende zou
kunnen verdienen om een gezin te onderhouden. Dankzij Gerrit Komrij is Pieters
als dichter niet geheel in de vergetelheid geraakt. Komrij heeft in zijn recente
standaardwerk Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 2000 en enige
gedichten Pieters' gedicht ‘Polycrates’ opgenomen. Komrij motiveert niet
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waarom juist dit gedicht is opgenomen, maar het is niet zonder betekenis dat hij
Pieters decennia na zijn debuut als poëet serieus genoeg nam om een gedicht van
hem op te nemen.
Pieters bleef ook als zakenman schrijven. Hij schreef onder andere literaire kritieken
en essays voor de tijdschriften Libertinage en Hollands Maandblad. Bij het laatste
tijdschrift was hij jarenlang nauw betrokken en hij steunde het bovendien regelmatig
met privégiften. Pieters experimenteerde ook met verschillende literaire genres. Zo
schreef hij een toneelstuk over de Jakobijnse revolutionaire verlichter Saint-Just
(1767-1794). In de loop der jaren liet hij het door diverse toneelcoryfeeën lezen,
maar tot zijn grote teleurstelling is het nooit tot een opvoering gekomen.
Gedurende zijn zakelijke loopbaan schreef Pieters echter vooral voor zichzelf. Het
schrijven was voor hem belangrijk om op de been te blijven en aan de zakenstress
te ontsnappen. Hij schreef ook om de pen soepel te houden. Feitelijk liet het schrijven
hem nooit los. Hij droeg ook altijd een schriftje bij zich om als hij ergens de tijd
moest doden, van alles en nog wat te kunnen opschrijven.

Pieters als mecenas
Pieters ontfermde zich vanaf begin jaren zestig over Gerard Reve die toen regelmatig
in een schrijverscrisis verkeerde. In die jaren bleek hij de grote vriend op de
achtergrond. Pas na de verschijning van Reve's Brieven aan Ludo P. in 1986 trad
Pieters op de voorgrond en werd hij bij een breed publiek bekend als ‘Weldoener
Q’, zoals Reve hem noemde, die zich jarenlang over de volksschrijver had ontfermd.
Het brievenboek, waarin alleen Reve's brieven zijn opgenomen, geeft een eenzijdig
beeld van de vriendschap tussen beide heren. Wie echter de brieven van Pieters aan
Reve heeft gelezen, weet dat de volksschrijver ook zeer veel voor Pieters heeft
betekend. De vriendschap tussen Pieters en Reve, die meerdere ups en downs kende
en meer dan dertig jaar had geduurd, was halverwege de jaren negentig stuk gelopen.
Pieters had er genoeg van dat Reve hem bestookte met zijn socialistenhaat, waarmee
zijn querulante vriend zijn voormalige weldoener griefde. Hij beschouwde zichzelf
niet als de salonsocialist waarvoor Reve hem uitschold; hij was een overtuigd
sociaaldemocraat. Ook een zoon van een havenondernemer die in welstand was
opgegroeid kon een sociaal voelend mens zijn en zich voor anderen inzetten. De
breuk deed hem veel pijn, maar zoals hij in menig interview heeft gezegd: hij kon
niet anders. Pas enige jaren voor Reve's dood ver-
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zoenden beiden zich weer, tot grote opluchting van Pieters.
Buiten Rotterdam genoot Pieters bekendheid in de wereld van de Nederlandse
literatuur. Poëzieminnend Nederland kende hem van Poetry International, een
internationaal Rotterdams dichtersfestival, dat in zijn tijd groot werd. Hij voelde zich
thuis in de wereld van de letteren.
Chinese poëzie speelde in zijn leven een grote rol. Hij had altijd al belangstelling
gehad voor Chinese literatuur dankzij auteurs als Ezra Pound en J. Slauerhof. De
kennismaking in 1989 met de Chinese dichter Li Shizeng, beter bekend als Duoduo,
wakkerde dat nog eens aan. Pieters ging zelfs Chinees studeren zodat hij de gedichten
van Duoduo in de oorspronkelijke taal kon lezen. In 1988 was Duoduo uitgenodigd
deel te nemen aan Poetry International, dat plaatshad enige tijd na het bloedbad
waarmee het Chinese leger een einde maakte aan het studentenprotest op het Plein
van de Hemelse Vrede. De door de gebeurtenissen in China diep gekwetste Duoduo
had zich tijdens het festival zeer negatief over het regime uitgelaten en kon niet meer
naar huis terug.
Voor Duoduo zette Pieters zich in als literatuurmecenas zoals hij dat vanaf begin
jaren zestig voor Gerard Reve had gedaan, regelde voor hem een verblijfsvergunning
en een gastschrijverschap aan de Leidse Universiteit. Duoduo's poëzie is in vele talen
vertaald en hij wordt tegenwoordig in China tot de belangrijkste moderne dichters
gerekend. In 2004 keerde hij terug naar China, nadat offcieel de censuur was
afgeschaft en er voor hem in zijn geboorteland weer een toekomst als schrijver leek
weggelegd, hoe onzeker ook. Hij was niet van plan defnitief terug te keren. Hij wilde
een half jaar in Nederland en een half jaar in China verblijven. Het liep anders, omdat
zijn huwelijk met een Nederlandse op de klippen liep en hij besloot zich voorgoed
in China te vestigen.
Wat begon met Duoduo kreeg in 1992 een vervolg in het Ludo Pieters
Gastschrijversfonds, dat met steun van het Prins Bernhard Fonds werd opgericht.
Om dit fonds te kunnen financieren, stelde Pieters een aanzienlijk gedeelte van zijn
vermogen beschikbaar om schrijvers, die in eigen land vervolgd werden, in staat te
stellen een jaar lang als gastschrijver aan een Nederlandse universiteit te werken. In
1991 werd Pieters juryvoorzitter van de P.C. Hooftprijs (tot 1996). Het voorzitterschap
van Nederlands meest prestigieuze literaire prijs was ongetwijfeld een erkenning
voor het door hem gestarte Ludo Pieters Gastschrijversfonds.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

107

Romancier Pieters
In de herfsttij van zijn leven keerde Pieters terug naar zijn oude liefde, de literatuur.
Hij debuteert dan met groter werk en profleert zich niet langer als ondernemer maar
als schrijver. In 1994 verscheen Het Baltische eskader, een bundel korte verhalen,
en werkte hij volop aan de voltooiing van zijn eerste roman De Argonauten, die een
jaar later verscheen. Aan dit boek had hij met grote tussenpozen sinds de jaren vijftig
gewerkt. Met zijn roman loste Pieters in de eerste plaats een schuld aan zichzelf in,
namelijk de druk die hij sinds zijn jeugd voelde om zich als schrijver te bewijzen.
Pieters had gehoopt dat Reve hem zou helpen om zijn schrijfstijl te verbeteren. Hij
wilde van Reve leren, maar die was daartoe nauwelijks bereid. Zijn vriendschap met
Reve werkte in die zin eerder belemmerend dan bevorderend. Reve leverde dikwijls
ongezouten kritiek op Pieters' schrijfsels en dat leidde ertoe dat Pieters' zelfvertrouwen
afnam en hij niet als schrijver naar buiten durfde te treden. De breuk met Reve verloste
hem paradoxaal genoeg van een decennialange schrijversblokkade. In 1996 verscheen
van zijn hand de essaybundel Vierspan. Pieters' literaire werk is sterk autoBiografisch
en dat komt het duidelijkst tot uiting in zijn laatste niet-gepubliceerde roman
Serenissima.

Cultuurregisseur in de Rotterdamse kunsten
Als schrijver kreeg Pieters niet de erkenning die hij wel heeft gekregen voor zijn
grote inzet voor de Rotterdamse cultuursector na de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft
zich enorm ingespannen om Rotterdam te ontprovincialiseren en als kunststad op de
kaart te zetten. Hij was sinds 1953 bestuurslid van de Rotterdamse Kunstkring (vanaf
1955 tot aan de opheffing in 1970 voorzitter) en werd met ingang van 1961 eveneens
bestuurslid van de Rotterdamse Kunststichting. Pieters was daarnaast de belangrijkste
aanjager van het Lijnbaancentrum (1970-1984). Het Lijnbaancentrum wordt nog
altijd als een hoogtepunt in naoorlogse tentoonstellingsvernieuwing gezien, een
kunsthal avant la lettre. Het was het voorbeeld van een culturele instelling die via
experimenten een breed publiek bij cultuur betrok. Het Lijnbaancentrum was zeker
niet uniek, maar onderscheidde zich wel in zijn bijzondere presentatievormen, die
andere musea zouden overnemen. Het centrum stelde alle vormen van creativiteit
tentoon ter bevordering van de creativiteit van het kijkend publiek. De thema's die
op deze manier gebracht werden, stelden in de loop der tijd steeds vaker een
maatschappelijk, sociaal probleem aan de orde. Het cen-
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trum sneuvelde in de grote bezuinigingsronde begin jaren tachtig.
Pieters’ rol voor de Rotterdamse kunstsector kan het beste omschreven worden
als die van een wegbereider, vanuit een persoonlijke gedrevenheid. Hij onderscheidde
zich van regenteske medebestuursleden door zijn ambities, gedrevenheid en moderne
kunstopvatting. Als bestuurder in de kunstwereld zocht hij vernieuwing. Gedurende
zijn Kunstkringtijd was hij ervan overtuigd geraakt dat het particulier initiatief,
gebaseerd op regenteske verhoudingen en een elitesmaak, uit de tijd was. Hij omarmde
de cultuurspreiding als idealist; hij wilde gewone mensen kennis laten maken met
de moderne kunsten en vond het gerechtvaardigd dat het overheidsmecenaat deze
rol zou overnemen. Dat paste ook in zijn politieke denken, dat stevig geworteld was
in sociaaldemocratische beginselen.
Voor Pieters zelf zullen zijn inspanningen voor de Rotterdamse kunstwereld niet
altijd bevredigend zijn geweest, maar hij behoort zonder meer tot de kring van
Nederlanders die zich jarenlang belangeloos voor hun idealen hebben ingezet. J. van
Gorkom, voormalig hoofd van de secretarieafdeling kunstzaken van de gemeente
Rotterdam, omschreef het als volgt: ‘Er bestaan geen parameters om de “output” te
meten van mensen die als jij hun nek hebben uitgestoken om iets tot stand te brengen
op het gebied van de cultuur: de zorgen, het tobben, het schrijven van brieven en
memoranda, slopende vergaderingen tot in de kleine uurtjes, bespot en/of gehoond
worden door betweterige buitenstaanders enz. Ik weet ervan mee te praten, maar ik
werd er genereus voor betaald. Mij kwam dus geen bijzonder hulde toe. Jou wel,
want jij deed dit alles uit liefde voor de goede zaak.’ Met deze woorden feliciteerde
hij Pieters met de hem in 1993 toegekende Paul Nijgh-penning, die hij ontving wegens
zijn grote verdiensten voor de Rotterdamse kunst- en cultuursector. Deze publieke
waardering kwam ruim tien jaar na zijn afscheid als voorzitter van de Rotterdamse
Kunststichting. Hij had zich toen meer dan dertig jaar ingespannen voor Rotterdam
en zijn cultuur. In 1987 ontving Pieters voor zijn inspanningen op het gebied van
kunst en cultuur de Zilveren Anjer. Overigens niet alleen voor wat hij had gedaan
voor de Rotterdamse cultuursector, maar ook voor zijn inzet voor het vervallen
Kasteel van Rhoon en zijn betrokkenheid bij Poetry International.
We kunnen Pieters' gedrevenheid om Rotterdam als kunststad op de kaart te zetten
niet alleen begrijpen door hem uitsluitend te presenteren
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als onbaatzuchtig bestuurder die uit burgerlijk verantwoordelijkheidsbesef handelde.
Pieters was ook ambitieus en gedreven en zocht naar erkenning in de culturele wereld.
Hij was bevlogen, bezield, een man met veel talenten, maar ook kwetsbaar. Hij zocht
naar een persoonlijke voldoening als dichter en - toen dit niet slaagde - als
cultuuraanjager en mecenas. In de herfsttij van zijn carrière draaide alles om literatuur.
Naast wat hij deed als literatuurmecenas met het Ludo Pieters Gastschrijversfonds
profleerde hij zich vooral als schrijver. Zijn naam leeft voort in de literaire
nalatenschap van Reve en in zijn eigen fonds op naam.
WIL HEEZEN EN PAUL VAN DE LAAR

Voornaamste publicaties
Randgebergte. 1946.
Neerslag. 1947.
Het Baltische eskader. 1994.
De Argonauten. 1995.
Vierspan. 1996.
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Eleonore Anna Irene de Roy van Zuydewijn
Amsterdam 5 augustus 1941 - Rotterdam 11 april 2010

‘Over wat patriciërs zijn, is men het niet eens. In elk geval is het een grote hoeveelheid
min of meer deftige namen, sommige dubbel, bij elkaar geveegd in een boekje met
een blauw omslag, dat daarom het blauwe boekje wordt genoemd. Het rode boekje
is de bewaarplaats van de adel: alle adellijke namen staan erin. Wie door een huwelijk
slaagt van het blauwe naar het rode boekje te komen, heeft het gemaakt. Dat geldt
alleen voor vrouwen. Zij kunnen door een huwelijk stijgen. Voor mannen is dat niet
weggelegd. Een vrouw kan door een huwelijk met een baron barones worden,
omgekeerd is dat onmogelijk. Mijn voorouders weigerden het adelspredicaat jonkheer
dat hen door de nieuwbakken koning Willem I werd aangeboden, om de simpele
reden dat die hen te min was. Zij wilden baron worden en zeurden daarover bij
koning Willem II, maar ook die gaf niet toe. Jonkheer of niets was diens devies. Het
was en bleef niets.’
Noortje werd in de Tweede Wereldoorlog geboren te Amsterdam als de eerste van
zeven kinderen van Charles de Roy van Zuydewijn (1917-1999) en Charlotte Maria
Stuijt (1917-1983). Aan het begin van een (niet gepubliceerde) ‘gefngeerde’
autobiografe plaatste Noortje bovenstaande passage over enkele van haar voorouders.
Ze schrijft gedetailleerd over haar grootouders en hun woon- en leefomstandigheden,
logeerpar-
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tijtjes in haar vroege jeugdjaren, tot en met een barre tocht gedurende de Hongerwinter
van Amsterdam naar Castricum, amper drie jaar oud, achterop de fets bij een oom.
Omstreeks haar dertiende vertrok de familie in 1955 uit Amsterdam. Vader de
Roy - die als uitgever van strips en geïllustreerde bladen een goed inkomen genoot
en fortuinlijk belegde in aandelen - kon zich een luxe villa aan de rand van de stad
permitteren. Hij had altijd al buiten willen wonen en vond zijn droomhuis in Haarlem,
vlakbij Heemstede. Noortjes moeder, een echt stadsmens, had zo haar twijfels over
de verhuizing. De kinderen waren enthousiast, vanwege het grote huis waarin je rond
kon dwalen en de enorme tuin waarin je kon verdwalen. Het huis was gebouwd door
de bekende architect De Bazel, in opdracht van mensen die in Indonesië fortuin
hadden gemaakt. Ook Noortje was er niet rouwig om Amsterdam te verlaten: in de
brugklas van het lyceum in Amsterdam, geleid door nonnen, werd ze gepest door
zowel klasgenootjes als docenten, met name door de nonnen! De Haarlemse school,
weliswaar ook gerund door nonnen van dezelfde orde, werd door Noortje als veel
prettiger ervaren. Het was net als de school in Amsterdam een school voor meisjes,
maar dan van de welopgevoede soort. Verschillende meisjes hadden een dubbele
naam, en kleding van de Bonneterie was er bon ton. Noortje paste moeiteloos in dit
gezelschap en kreeg vriendinnen die samen met haar naar school fetsten. Het was
een hele eer dat ze werd gevraagd voor de redactie van het schoolblad. Ze schreef
lange, korzelige stukken over van alles, maar vooral over wat in haar ogen misstanden
op haar school of scholen in het algemeen waren. Zonder het te weten, maakte ze
zich door haar stukken in het schoolblad een schare vijanden die haar er nog over
aanspraken lang nadat ze de school had verlaten. Na twee jaar vond de rectrix van
de school het genoeg en zette haar uit de redactie.
Noortje ging Nederlands studeren in Amsterdam, daartoe aangezet door haar
moeder van wie ze alles mocht lezen, zelfs Simon Vestdijks Nadagen van Pilatus,
dat door katholieke moeders veelal in de kachel werd gegooid. Ze genoot van het
studenten- en dispuutleven, en was een graag geziene aantrekkelijke verschijning,
wars van alles wat als ‘burgerlijk’ werd beschouwd. Ze leefde zich uit op wilde
feesten dikwijls met haar toekomstige echtgenoot, Bram Meij, in wie haar ouders
aanvankelijk niet de geschikte huwelijkskandidaat zagen. Op die feestjes liepen ze
allemaal rond, de bekende Amsterdammers van de jaren zestig: toneelspelers, filmers,
fotografen, kunstenaars, journalisten, mislukte schrijvers, mooie
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meiden, Ischa Meijer, Ramses Shafy, en de geheimzinnige Marina, die iets Russisch
had en twintig jaar later van een rots op een Grieks eilandje zou springen of vallen.
Om wat ruimer in haar geld te komen, werkte Noortje gedurende een jaar of drie
bij de 008 nummerinformatie van de PTT, waar uitsluitend vrouwen aan het werk
waren. Mannenstemmen mochten toen nog niet bij de telefoondienst. Ze deed dat
met het grootste plezier, alleen al door de locatie van het gebouw aan de Spuistraat
achter de Dam midden in de stad.
Na afronding van haar studie werd zij in de roerige jaren zestig redacteur van het
tijdschrift Margriet. Haar vader had voorgesteld bij de redactie van een van zijn
bladen te komen werken. ‘Dat zou haar opfrissen’ zei hij, ‘anders word je zo'n
blauwkous’. Een prettige bijkomstigheid van de tweede helft van de jaren zestig was,
dat patriciaat en adel opgeheven leken. Ze vergat haar dubbele naam en gebruikte
alleen het eerste deel. Iedereen ging op voet van gelijkheid met elkaar om, dat
betekende een grote opluchting voor haar. Haar artikelen voor de Margriet
ondertekende ze met Noortje de Roy.
Ze vertelde in november 2006 over die periode in een interview voor de
Nieuwsbrief van het IIAV (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging, sinds 2009 Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis): ‘Ik
schreef toentertijd artikelen over toerisme en man vrouw onderwerpen en kwam zo
in aanraking met Dolle Mina, Joke Kool-Smit en Hedy d'Ancona. Ik was 25 en de
rest van de redactie was nog jonger. Big Brother hoofdredacteur Hummie van der
Tonnekreek zat toen ook in de redactie. Ik heb nog de verandering van de Margriet
meegemaakt van huisvrouwentijdschrift naar vrouwentijdschrift. Die omslag was
vooral inhoudelijk en liet vrouwen nadenken over zichzelf en wat zij precies met
hun leven wilden. [...] In die tijd werd niet gesproken over feminisme, maar over
vrouwenemancipatie. De mogelijkheid om je eigen achternaam te behouden wanneer
je ging trouwen, werd 36 jaar geleden niet door veel vrouwen gebruikt, maar ik heb
altijd mijn meisjesnaam aangehouden.’ Na haar loopbaan als journalist en redacteur
van de Margriet ging zij de wetenschap in, maar bleef zich bewust ook bezig houden
met het vrouwenvraagstuk: ‘Wat me opvalt aan de emancipatiegolf van nu is dat
veel zaken gerelateerd zijn aan seks en dat er nog steeds veel bepaald wordt door
jongens. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen de beide seksen en dat maakt de ene
sekse niet minder dan de andere. Tegenwoor-
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dig hebben jongens geen idee hoe ze met meisjes om moeten gaan. Vroeger zat ik
op een gemengde basisschool en later op een middelbare school met alleen maar
meisjes. Mijn ouders waren ervan overtuigd dat gescheiden middelbaar onderwijs
het beste was voor die leeftijd en achteraf gezien ben ik het ook wel met hen eens.
Na je twintigste komen de beide sekses dan weer bij elkaar en vind je elkaar des te
leuker. Ik vind het afschuwelijk hoe jongerenkanalen zoals MTV en TMF vrouwen
afbeelden en daardoor jongens misleiden. Ze wekken de illusie dat alle vrouwen
makkelijke seksprooien zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. De mediatop bestaat nog
vaak uit mannen en die willen vooral geld verdienen. Blijkbaar verkopen vrouwen
en seks heel goed, daar word ik wel een beetje somber van, eerlijk gezegd.’
Noortje trouwde met de al genoemde Bram (A.W.F.M.) Meij (1939-2005), die ze
in haar studententijd had leren kennen als student kunst- en architectuurgeschiedenis
te Utrecht. Hij liep stage in Museum Boijmans Van Beuningen en kreeg daar na zijn
afstuderen een vaste aanstelling. Al snel werd hij benoemd tot hoofdconservator van
het Prentenkabinet. Hij was de eerste die zich sterk maakte voor het opsporen van
de grote collectie tekeningen van de erven van de familie Koenigs, die zich in Rusland
bevonden.
Bram en Noortje vonden het huis van hun dromen in Rotterdam op het
Noordereiland. Het was rond 1880 gebouwd in de Willem III stijl. Het stond aan het
water en was drie verdiepingen en een zolder hoog. Ze richtten het huis in met de
art nouveau en art deco spullen, die van het geld van haar vader werden gekocht en
waarvoor rommelmarkten werden afgestruind. Op het Waterlooplein, maar ook in
Portobello Road, en bij de Antiques Hypermarket in Kensington High Street werden
ze goede klant. In Kensington Church Street ontdekten ze een antiekwinkeltje met
speciaal art deco kleingoed en glaswerk dat in hun statige woning in vitrines werd
uitgestald. De inrichting, die met kleine bedragen bij elkaar was gebracht, straalde
goede smaak en luxe uit. Voor Noortje betekende het huis in Rotterdam wel het einde
van haar leventje in Amsterdam. Geen wilde feesten en minnaars meer, geen kroegen,
geen H88 (studentensociëteit Herengracht 88). In Rotterdam was niets te doen, werd
haar verzekerd door mensen die het weten konden, of erger, die er woonden. Noortje
had zich inmiddels ook bekwaamd in de kunst- en architectuurgeschiedenis van
Nederland en stelde een aantal toeristische gidsen voor Nederland en België samen.
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Bij de Hogeschool van Rotterdam kreeg zij in 1990 op freelance basis een aanstelling
bij de toen juist opgerichte afdeling ‘Vrijetijdskunde’ van de afdeling Culturele en
Maatschappelijke Vorming als deskundige voor geschiedenis en cultureel erfgoed
van Rotterdam, Nederland en Vlaanderen. Frans van Dok, haar collega aan de
Hogeschool vertelde over haar: Noortje gaf de studenten opdrachten in verband met
stadsontwikkeling en parkaanleg in de steden en ze besteedde veel aandacht aan een
goede redactie van de gemaakte werkstukken.
Zij verdiepte zich in de geschiedenis van Rotterdam, en meer specifek in die van
haar woonomgeving, het Noordereiland. Er waren plannen om samen met Bram, die
vervroegd met pensioen ging, de geschiedenis van het Noordereiland te schrijven.
Helaas is het daar niet meer van gekomen. Na een tweede hartaanval overleed Bram
Meij begin december 2005. Noortje en Bram bleven kinderloos. Na een zwaar jaar
besloot Noortje te verhuizen, dat zou haar nieuwe energie geven.
Leerde ik Noortje kennen in 1953 in de brugklas van het meisjeslyceum te
Amsterdam, in 2000 ontmoette ik haar opnieuw bij een vergadering die was belegd
om te overleggen over het aandeel dat Erasmus moest krijgen gedurende het
Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa jaar 2001. Er werden al ver ontwikkelde
plannen besproken om het bekende en beroemde beeld van Erasmus, gemaakt door
Hendrik de Keyser te verplaatsen naar een nieuw te bouwen paviljoen in het arboretum
Trompenburg. Noortje bleek een fel voorstander van een betere conservering van
dit beeld, dat zij beschouwde als het belangrijkste culturele erfgoed van Rotterdam.
Net als conservator Jeroen Giltay van Museum Boijmans van Beuningen, stelde ze:
wat Rembrandts Nachtwacht betekent voor de Nederlandse schilderkunst, betekent
Hendrik de Keysers Erasmus voor de beeldhouwkunst. Noortje nam in 2005 zitting
in het bestuur van de stichting Erasmushuis Rotterdam, waarin ze voorstelde als een
van de doelstellingen van de stichting in de statuten op te nemen: alles in het werk
stellen om opname van het Erasmusbeeld op de Werelderfgoed lijst voor elkaar te
krijgen.
De Mr. J. Dutilhprijs werd in november 2004 in het Rotterdams gemeentearchief
aan Noortje uitgereikt. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt voor de beste
historische publicatie over Rotterdam. Zij ontving de prijs voor haar dissertatie ‘Van
koopman tot icoon’, een boek over de succesvolle koopman Johan van der Veeken.
Hij was een uit Mechelen afkomstige Zuid-Nederlandse immigrant die zich in 1583
in Rot-
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terdam vestigde. Als vermogend koopman, reder en bankier nam hij in Rotterdam
al snel een vooraanstaande positie in. Zijn handelsbelangen waren wereldwijd. Van
der Veekens schepen zeilden ook naar Guinea, West-Indië en Peru en als één van de
eerste Nederlanders was hij geïnteresseerd in de handel op Oost-Indië. In 1598 was
hij medefinancier van een expeditie van vijf schepen die via de Straat van Magelhaes
Oost-Indië probeerden te bereiken. Ondanks de mislukking van deze tocht bleef Van
der Veeken bij de Oostindische handel betrokken en in 1602, bij de oprichting van
de VOC werd hij tot bewindhebber benoemd. Een beeltenis van de koopman is te
vinden boven de hoofdingang van het Rotterdams Stadhuis naast Erasmus en de
schilder Pieter de Hoogh. In 1993 stelde de stad Rotterdam de Johan van der Veeken
penning in. De tekst van de oorkonde die de penning begeleidt, prijst de verdiensten
van Van der Veeken voor Rotterdam hemelhoog:
‘Johan van der Veeken: de man die uit de zuidelijke Nederlanden gekomen “meer
Rotterdammer dan de Rotterdammers” werd en voortvarend aan het welzijn van stad
en land werkte met oog voor handel, bankwezen en nijverheid. Zijn devies luidde:
Stabilis Fortuna Merenti - Het geluk is bestendig voor wie het verdient. Moge dit
devies van toepassing zijn op hen die zich, in navolging van Johan van der Veeken,
zodanig verdienstelijk hebben gemaakt voor het economisch welzijn van Rotterdam,
dat zij onderscheiden zijn met de penning die zijn naam draagt.’
Of Noortje - als Van der Veeken - ‘meer Rotterdammer dan de Rotterdammers’
werd, valt te betwijfelen, wel kreeg ze waardering voor enkele locaties in deze stad.
Als onderdeel van haar nalatenschap is het Noordereiland boek er toch gekomen,
het verscheen postuum in november 2011 met Matthijs Dicke als redacteur van het
materiaal dat Noortje bijeen had gebracht. Een royaal legaat uit haar nalatenschap de patriciërvader en uitgever indachtig - werd gedoneerd aan de Vrienden van de
Koninklijke Bibliotheek.
LUCY L.E. SCHLÜTER

Voornaamste geschriften
Met het oog op onderweg: een tocht in woord en beeld langs monumenten in
Nederland. Atlas van monumenten in Nederland. Amsterdam 1974.
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Leven met antiek, uitgave van de CPNB als Boek van de Maand. Haarlem 1977.
Verschanste schoonheid: een verrassende ontdekkingstocht langs historische
verdedigingswerken in Nederland. Amsterdam 1977.
Antiek van het Nederlandse platteland. Haarlem 1982.
Kijkatlas van Friesland, fotografe Jan Heuf. Bussum 1983.
Kijkatlas van Gelderland, fotografe Jan Heuf. Bussum 1983.
Kijkatlas van Noord-Holland, fotografe Jan Heuf. Bussum 1983.
Kijkatlas van Zeeland, fotografe Jan Heuf. Bussum 1983.
Kijkatlas van Zuid-Holland, fotografe Jan Heuf. Bussum 1983.
Met het oog op West- en Oost-Vlaanderen. Haarlem 1986.
Hoogtepunten uit de collectie Museum Boymans van Beuningen Rotterdam,
samen met R. Adler. Rotterdam 1987.
Met het oog op Brabant, Limburg en Brussel. Haarlem 1987.
Met het oog op Namen en Henegouwen. Haarlem 1987.
Neerlands veste: langs vestingsteden, forten, linies en stellingen. Den Haag
1988.
Monumentenreisboek van Nederland, samen met Jan Nederlof & Karel Frijters,
Noorden Zuid-Holland. Den Haag 1990.
Paviljoen Welgelegen: het provinciehuis van Noord-Holland. Haarlem 2000.
Van koopman tot icoon: Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse
immigranten in Rotterdam rond 1600. Rotterdam 2002.
Noordereiland. Van de sprong naar Zuid tot beschermd stadsgezicht,
eindredactie Matthijs Dicke. Rotterdam 2011.
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Carel Jan Schneider (F. Springer)
Batavia 15 januari 1932 - Den Haag 7 november 2011

In november 2011 overleed in zijn woonplaats Den Haag de oud-bestuursambtenaar
en oud-diplomaat Carel Jan Schneider. Onder zijn schrijverspseudoniem F. Springer
publiceerde hij vanaf 1962 vijftien verhalenbundels, novellen en romans. Zijn laatste
roman verscheen postuum in 2012. Voor zijn oeuvre ontving F. Springer in 1995 de
Constantijn Huygensprijs.
Schneider wordt in 1932 in Batavia, Nederlands-Indië, geboren. Zijn ouders
vertrekken in 1931 naar de kolonie. Jan Schneider wordt er leraar Duits aan een
middelbare school. In de periode 1932-1942 woont het gezin (er worden nog twee
broers geboren) in Batavia, Malang, Rotterdam (verlofperiode) en Bandoeng. De
oorlogsjaren 1942-1945 brengt Schneider door in interneringskampen aldaar, eerst
samen met zijn moeder en broers in een vrouwenkamp, de laatste maanden alleen in
een jongenskamp. Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 wordt hij samen met
een grote groep andere ex-geïnterneerden voor enkele maanden getransporteerd naar
opvangkampen op Ceylon. Uiteindelijk komt hij met zijn moeder en broers via
Singapore in Bangkok terecht, waar de langverwachte hereniging met zijn vader,
ex-krijgsgevangene van de Birmaspoorweg, plaatsvindt. Een jaar na het einde van
de oorlog in de Pacific
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arriveert het berooide gezin in Rotterdam. Daar vindt het voorlopig een warm
onderkomen bij de grootouders. Zijn Indische jeugd- en kampjaren hebben Schneider
sterk gevormd. Vrijwel altijd spelen zij, in meer of mindere mate, een rol in het latere
werk van zijn literaire alter-ego F. Springer, met name in Tabee, New York(1974),
Bougainville(1981), Bandoeng-Bandung(1993) en Kandy(1998).
Bij het uitbreken van de oorlog in 1942 zit Schneider net in de vierde klas van de
lagere school in Bandoeng. Ondanks de opgelopen leerachterstand gaat hij in 1946
als veertienjarige naar de eerste klas van het Rotterdams Erasmiaans Gymnasium.
Zijn vader wordt leraar, later rector, aan het Grotiuslyceum in Den Haag (en tenslotte
hoogleraar Duitse taalen letterkunde aan de VU in Amsterdam). In Rotterdam, waar
mensen uit Indië geen alledaags verschijnsel zijn, wordt het gerepatrieerde gezin met
vreemde ogen bekeken. Tijdens een knipbeurt bij de buurtkapper hoort Schneider
de barbier tegen zijn moeder zeggen: ‘Wat spreken de kereltjes al keurig Nederlands,
mevrouwtje.’ In 1947 verhuist het gezin naar de Hofstad, waar ze gaan wonen aan
de Delistraat. Schneider komt er in de tweede klas van het 's Gravenhaags Christelijk
Gymnasium. In dat jaar wordt in het schoolblad Aemulatio voor het eerst een verhaal
van hem gepubliceerd. ‘Momenten die je nooit vergeet’ is een prijswinnend verslag
van een angstige ervaring die de jonge Carel Jan had in het chaotische Indonesië van
vlak na de oorlog. Hij is een goede leerling, die naast het schrijven van stukken voor
de schoolkrant ook met succes meedoet aan toneelvoorstellingen. Toneelspelen zit
de familie in het bloed; zijn vader regisseert voor en na de oorlog stukken en staat
zelf ook wel op het toneel, zijn moeder maakt in de kamptijd furore met
cabaretvoorstellingen, en zijn broer Eric zal later als acteur de Nederlandse toneeltop
bereiken. Ook zijn broer Hans is een begenadigd amateur. Op zijn zestiende begint
Schneider op de Haagse Metsbanen met tennislessen. De daaropvolgende zomers
brengt hij voornamelijk door in dit tennispark, en weet uiteindelijk een behoorlijk
speelniveau te bereiken. Hij zal er later in zijn loopbaan veel plezier van hebben dat
hij een redelijke bal kan slaan: op de buitenlandse tennisbanen waren informele
(diplomatieke) contacten nu eenmaal gemakkelijker te leggen dan bij officiële
gelegenheden. Zijn middelbare schooltijd markeert een belangrijk punt in zijn leven:
op het gymnasium wordt hij verliefd op zijn schoolgenote Joky Bos, met wie hij zich
in 1954 zal verloven.
Na zijn eindexamen in 1952 gaat Schneider Rechten studeren in Lei-
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den. In die eerste studiejaren schrijft hij veel gedichten en verhalen, waarvan hij een
aantal zonder succes naar tijdschriften opstuurt. ‘Een beetje over the top, te
sentimenteel, te langdradig. Het was het nog niet helemaal, maar de sfeer en de stijl
zitten er wel al in,’ vertelt hij in 2011.1. In de zomer van 1956 schrijft hij aus einem
Guss, zoals hij later zal zeggen, in zijn studentenkamer op de Hooigracht ‘Een eskimo
op het dak’. Hij stuurt het verhaal naar het toen vrij bekende literaire tijdschrift
Vandaag, dat laat weten het graag op te willen nemen. Schneiders debuut wordt
tijdens de Boekenweek van 1958 onder zijn eigen naam gepubliceerd. ‘Ik ben er nog
steeds trots op dat dit mijn debuut is,’ zegt hij in Allemaal Gelogen. ‘Dat is een
belangrijk ogenblik voor mij geweest. Ik heb er veel respons op gehad: mensen die
het wilden verflmen, het is in het Engels vertaald, het is in een schoolboek gekomen
met vragen er onder als: “wat bedoelt de schrijver met...”, dat vind ik nog steeds
leuk. Het verhaal bleef om mij onverklaarbare reden doorleven.’
Zijn Indische rootszorgen er voor dat hij na zijn doctoraalexamen in 1957 zo snel
mogelijk weer weg wil uit Nederland. Voor Nieuw-Guinea, ons laatste stukje tropisch
Nederland in de Pacific, zoekt men bestuursambtenaren. Schneider solliciteert en
wordt aangenomen. Hij trouwt met Joky Bos, en het echtpaar vertrekt begin 1958
naar Nieuw-Guinea. Eerste standplaats: Hollandia, het tegenwoordige Jayapura.
Binnen een jaar volgt overplaatsing naar FakFak. In 1959 krijgt Schneider, 27 jaar
oud, een eigen post: hij wordt Hoofd Plaatselijk Bestuur (HPB) in Kokonao, in de
Mimika, waar zijn dochter wordt geboren. Na tien maanden bereikt hem van
hogerhand alweer een bericht van overplaatsing, naar Wamena in de Baliemvallei,
in het zogeheten exploratieressort Oost-Bergland. Hij werkt er als HPB met de slechts
in peniskokers gehulde Dani, het Papoeabergvolk dat de in 1956 ontsloten en pas
kort daarvoor onder bestuur gebrachte vallei bewoont. Zijn belangrijkste opdracht:
consolideren, de broze vrede tussen de verschillende stamgroepen handhaven.
Schneider begint zijn bestuursvoering in de vallei op een absoluut dieptepunt: de rel
rond zijn voorganger Gonsalves die naar eigen zeggen uit noodweer op Dani geschoten
had, is voorpaginanieuws geweest. Het is een geïsoleerd, primitief bestaan, maar
later zal Schneider de Baliemtijd als de mooiste jaren van zijn leven bestempelen.
Het moeten zeer intensieve jaren geweest zijn. ‘Het echte bushwerk,’ zegt hij in een
interview, ‘pionieren in nog niet in kaart gebracht gebied. Dagenlang op tournee
door het bergland, vrouwen- en varkensdieven opsporen, rechtspreken, op een stuk

1.

Tenzij anders vermeld zijn de citaten van F. Springer in dit levensbericht afkomstig uit
interviews die Liesbeth Dolk in de loop der jaren had met de auteur in het kader van een te
schrijven biografie.
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niemandsland - enkele uren lopen van de bestuurspost - vredesonderhandelingen
voeren tussen oorlogszuchtige krijgers.’ In de vallei wordt in 1961, bij het licht van
een petromax, zijn zoon geboren.
Begin 1962 gaat het gezin Schneider na vier onafgebroken jaren bestuursdienst
voor een verlof van zes maanden terug naar patria, maar het zal daarna niet meer
naar Nieuw-Guinea terugkeren. Voor Nederland loopt in binnen- en buitenland de
druk steeds meer op om onderhandelingen te beginnen met Indonesië over de toekomst
van Nieuw-Guinea. In het najaar van 1962 komt het immense eiland officieel onder
het bestuur van de Verenigde Naties en nog geen jaar later is de macht over het gebied
overgedragen aan de Indonesische Republiek. Schneider laat een stuk van zijn hart
achter in de Baliem en blijft, net als veel van zijn collega's, zitten met het schuldgevoel
dat Nederland de Papoeabevolking volledig in de steek heeft gelaten. De jaren in
Nieuw-Guinea zijn essentieel geweest in het bestaan van hem en zijn vrouw; alle
problemen die hij daarna in verre landen als diplomaat meemaakt, zal hij blijven
afmeten aan zijn ervaringen als bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea. ‘Ik heb later
op vergaderingen van diplomaten ze wel zien staan, de heren in driedelig grijs. In
niets eigenlijk was er onderscheid met die peniskokerconferenties. Daar stonden
dezelfde types: de Draufgänger, de compromissensluiter, lieden die wijze woorden
spraken. Werkelijk geen verschil. Ja: kleren, meer niet.’2. Diplomatiek optreden,
relativeren, afstand nemen: als hij iets heeft geleerd als jong bestuursambtenaar, dan
is het dat wel. Schneiders avonturen in de bestuursdienst zijn een grote inspiratiebron
voor de verhalen en novelles van F. Springer: Bericht uit Hollandia(1962), Schimmen
rond de Parula(1966), De gladde paal van macht(1969), Zaken Overzee(1977) en
de postuum verschenen roman Met stille trom, een journaal zijn alle geschreven met
Nieuw-Guinea nog altijd scherp in het geheugen.
In Nederland moet Schneider op zoek naar ander werk. ‘Iemand noemde de
Buitenlandse Dienst. Diplomaat! Dat leek mij wel wat. Je zag iets van de wereld en
een moeilijk vak was het op het eerste oog niet. Veel anders dan cocktails drinken
leken die lui, althans volgens de mij bekende literatuur, niet te doen,’ schrijft Springer
badinerend in het verhaal ‘Zaken overzee’. Hij maakt een afspraak op Buitenlandse
Zaken - de leeftijdsgrens is dertig, dus Schneider komt nog net in aanmerking - en
treedt in 1963 toe tot de Buitenlandse Dienst.
Als bestuursambtenaar en Hoofd Plaatselijk Bestuur had hij op jonge leeftijd
relatief grote verantwoordelijkheden gedragen. In New York, zijn

2.

Jan-Hendrik Bakker, ‘F. Springer. We moeten steeds weer dezelfde fouten maken’, Rotterdams
Dagblad, 16-12-1995.
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eerste diplomatieke post, begint hij weer onder aan de ladder als adjunct-vice-consul.
In de jaren 1963 tot 1989 brengt het overplaatsingsbeleid van Buitenlandse Zaken
hem van New York achtereenvolgens naar Bangkok, Brussel, Dacca, Den Haag,
Teheran, Luanda, Straatsburg en Oost-Berlijn in de toenmalige DDR. Naar sommige
standplaatsen kan het gezin mee, maar op andere posten zijn de politieke
omstandigheden zodanig, dat vrouw en/of kinderen in Nederland achter blijven. In
Dacca, waar hij in 1972 als Tijdelijk Zaakgelastigde de taak krijgt een ambassade
op te zetten in het pas onafhankelijk geworden Bangladesh, komt er iets terug van
de pioniersgeest van de bestuursambtenaar. In het straatarme Dacca is niets, en alles
moet geïmproviseerd worden. Schneider runt er aanvankelijk een ambassade vanuit
zijn sobere hotelkamer. De ervaringen uit die Banglasdesh-periode verwerkt hij in
zijn meest geprezen roman Bougainville waarvoor hij in 1982 de F. Bordewijkprijs
ontvangt (achttiende druk in 2010) en die in verschillende talen vertaald zal worden.
In het oeuvre van F. Springer schuiven feit en fctie vaak rakelings langs elkaar
heen. ‘Ik kan niet schrijven zonder in mijn geheugen vastgelegde beelden, farden
dialoog, gezichten, situaties,’ zegt Schneider in Allemaal Gelogen. ‘Ik schrijf vanuit
die herinnering. Ik vind het moeilijk om echt te fantaseren, ik kan niet zomaar een
verhaal uit de lucht trekken.’ Met uitzondering van Brussel en Straatsburg vormen
de buitenlandse standplaatsen van diplomaat Schneider het decor voor romans van
verhalenverteller Springer: Tabee, New York, Quissama (1985), Sterremeer(1990,
Boekenweekgeschenk), Teheran, een zwanezang(1991), Bangkok, een elegie(2005),
Quadriga, een eindspel(2010) en het al eerder genoemde Bougainville (1981).
In 1989 grijpt ambassadeur Schneider de gelegenheid aan om in het kader van een
inkrimpingsoperatie bij Buitenlandse Zaken de Dienst vervroegd te verlaten. Na
vijfentwintig jaar diplomatenleven hebben Carel en Joky Schneider wel een beetje
genoeg van de ontvangsten, de cocktails en de dienstbaarheid in naam van Koningin
en Vaderland. Bovendien wil Springer meer tijd nemen om boeken te schrijven, iets
wat hij in de daaropvolgende jaren ook daadwerkelijk zal doen. Het echtpaar verlaat
Oost-Berlijn in maart 1989 en gaat weer in Den Haag wonen. (Later zal Schneider
zijn vertrek uit de DDR op dit tijdstip licht betreuren: op 9 november 1989 valt de
Muur, een historische gebeurtenis van wereldformaat die hij nu zittend voor de
televisie in zijn Haagse appartement moet gadeslaan.)
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Zijn pensioen geeft Schneider ook de kans terug te gaan naar de Baliemvallei in Irian
Jaya, het huidige Papua. In 1990 reist hij met zijn vrouw voor een VPRO-radioreportage
naar Wamena, de bestuurspost die hij in 1962 met hartepijn verliet. Hij schrijft er
een ontroerend dagboekverslag over dat onder de titel ‘Een weerzien’ wordt
gepubliceerd.3. In datzelfde jaar maken zij een reis door Amerika, waar Schneider in
Rockville op zoek gaat naar het graf van zijn grote inspirator F. Scott Fitzgerald.
1990 is ook het jaar van Springers Boekenweekgeschenk Sterremeer. Door zijn
jarenlang verblijf extra muros geniet de auteur F. Springer bij het grote lezerspubliek
in Nederland tot dat moment weinig bekendheid. Dat verandert in 1990, als hij voor
de promotie van Sterremeer in het hele land optreedt, signeert, op de televisie
verschijnt, zijn romans en verhalen door Querido herdrukt worden en hij bovendien
als levensgrote reclamepop in de etalage van boekhandels te zien is.
In 1996 wordt Schneider als gastschrijver uitgenodigd door het Département
d'Etudes Néerlandaises aan de Sorbonne in Parijs. Ondergetekende is in die periode
docent aan deze vakgroep en geniet het voorrecht om samen met de auteur de Franse
studenten te informeren over de Nederlandse koloniale en post-koloniale literatuur,
en over de plaats van F. Springer daarin.
Hierboven kwam de rol ter sprake die ‘Indië’ in Schneiders leven heeft gespeeld.
Daardoor krijgt Springer al snel het etiket ‘Indisch auteur’ opgeplakt, die ‘Indische
bellettrie’ schrijft. Helemaal terecht is dat niet. Zijn literaire oeuvre is onmiskenbaar
sterk beïnvloed door het tropische decor en de niet-Hollandse sfeer van zijn jeugd
en zijn jaren als bestuursambtenaar, maar ook zijn ervaringen als rondzwervend
diplomaat dragen bij aan het kosmopolitische karakter van zijn werk. Als zijn grote
inspirators noemt hij buitenlandse verhalenvertellers als F. Scott Fitzgerald, W.
Somerset Maugham, Arthur Schnitzler en Guy de Maupassant, die voor hem het
perfecte vakmanschap vertegenwoordigen.
Een goed verhaal vertellen zonder de lezer daarbij een moment te vervelen, daar
ging het Springer altijd om, en dat was, zo zei hij vaak, ‘al moeilijk genoeg’.
‘Langdradigheid is de ergste zonde’, schrijft hij in een essay over Maupassant. ‘De
tijd glijdt eenieder van ons door de vingers en er wordt al zoveel geouwehoerd.’4.
Springer vertelt zijn verhalen schijnbaar moeiteloos en zonder grote woorden, maar
ondertussen gaan zij over ‘de grootste thema's denkbaar’5.: liefde, dood, schuld,
verraad, vriendschap, verloren illusies. Door de mengeling in zijn werk van
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F. Springer, ‘Een weerzien’, in: Pim Schoorl (red), Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea
1945-1962. Leiden 1996, p. 585-602. ‘Een weerzien’ verscheen eerder in drie afeveringen
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milde ironie en humor, de sfeer van weemoed en verlangen en een relativerende toon,
weet hij in de loop der jaren een schare van trouwe lezers en fans aan zich te binden.
Begin 1998, kort na het uitkomen van zijn roman Kandy, een terugtocht, overlijdt
zijn vrouw. Schneider ‘trekt enige tijd zijn touwladder in’. Om bezig te blijven geeft
hij dat najaar wel gehoor aan het verzoek om gastschrijver te worden aan de
Universiteit Leiden en lukt het hem te voldoen aan de voorwaarde die daaraan
verbonden is: het schrijven en voordragen in het Leidse Groot Auditorium van twee
zogenaamde ‘Verwey-lezingen’.6. In de daaropvolgende jaren maakt hij verschillende
reizen naar zijn vroegere woon- en werkplaatsen en geeft hij lezingen voor
expat-gemeenschappen en universiteiten in onder andere Australië, Nieuw-Zeeland,
Indonesië, Thailand en Zuid-Afrika. Met gemengde gevoelens maakt hij in 2000
samen met enkele andere schrijvers ook een promotiereis naar Japan, ter gelegenheid
van het uitkomen van de Japanse vertaling van zijn roman Bandoeng-Bandung.
In 2001 brengt Querido zijn Verzameld Werk uit. Schneiders zeventigste verjaardag
in 2002 wordt, in samenwerking met de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde,
groots gevierd in Leiden met de verschijning van Allemaal Gelogen, waarin Springers
verspreide geschriften zijn gebundeld. In 2004 houdt hij in de Grote Kerk in
Amsterdam de 4 mei-lezing ‘Nooit vergeten’. Langzamerhand komt de concentratie
terug en de zin om te schrijven. In 2006 zijn de contouren van een nieuwe roman
over zijn laatste standplaats Oost-Berlijn klaar, als een ongelukkige val met
complicaties Schneiders leven opnieuw lange tijd on hold zet. Rond zijn
vijfenzeventigste verjaardag is hij zover hersteld dat een openbaar interview op de
Pasar Malam Besar in Den Haag mogelijk is. Querido brengt ter gelegenheid hiervan
een bundeling uit van Springers verhalen (De Verhalen, 2007) waarvoor hij een
nieuw voorwoord schrijft. Het boek wordt op de Pasar ten doop gehouden en de
opkomst voor zijn optreden is enorm. Het doet Schneider die middag zichtbaar goed
dat hij binnen de Indische gemeenschap zo gewaardeerd wordt.
In oktober 2010 verschijnt de langverwachte Berlijn-roman Quadriga, een eindspel.
Hoewel de ondertitel omineus klinkt, zal het niet Springers laatste roman zijn. In
2011 werkt hij aan de correctie van een manuscript dat hij al in 1962 voltooide, maar
toen niet publiceerde, over het einde van ‘Nieuw-Guinea’. De roman Met stille trom,
een journaal zal, samen met een fotoboek over zijn Indische jaren, in 2012 uitkomen
ter gelegen
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heid van zijn tachtigste verjaardag in januari. In 2011 wordt duidelijk dat Schneider,
zoals hij het zelf uitdrukte, leeft in ‘borrowed time’. Hij blijft tot het laatst toe aan
zijn werktafel bezig met schrijven en lezen, helder van geest, en met aandacht voor
de mensen om hem heen. Hij overlijdt, toch nog onverwacht, op 7 november 2011
in Den Haag. Bijna tachtig. Een hommage aan F. Springer is de titel van de
herdenkingsmiddag die in februari 2012, opnieuw in Leiden, onder grote
belangstelling gehouden wordt.
Gevraagd naar een belangrijk thema in zijn leven, antwoordde Schneider eens:
‘Onrust’. Die drijfveer is voor zijn gezin niet altijd makkelijk geweest. Schneider
karakteriseerde zichzelf als een ‘bezoldigd escapist’, aan wie als diplomaat door zijn
baas de gelegenheid werd geboden ‘'m te smeren’. Oud-collega's uit de Buitenlandse
Dienst omschrijven hem als een goed diplomaat, aimabel, zichzelf vooral niet te
serieus nemend. Allergisch voor ‘windmakers’ en ‘borsttrommelaars’ (de termen
zijn van Schneider), die hij in die kringen maar al te vaak tegenkwam. Bescheiden,
ook over zijn schrijverschap. ‘Ik heb niet zitten schrijven voor de eeuwigheid, maar
omdat ik het leuk vond, ondanks de vele valse starts, het gevoel van “het wordt toch
niks”, het halverwege weer ophouden. Achterom kijkend ben ik heel blij dat ik een
aantal boeken heb geschreven die ik kan achterlaten. Een prettige gedachte!’
LIESBETH DOLK
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Ivo Schöffer
Amsterdam 20 mei 1922 - Leiden 13 januari 2012

Ivo Schöffer was niet alleen een belangrijk historicus maar ook een warme en
hartelijke man voor zijn collegae, leerlingen, vrienden en naasten. Erna
Berg-Koopman, een Joodse vrouw die haar leven te danken had aan zijn optreden
in het Amsterdamse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, typeerde hem - hij was
toen student in het jaar 1943 - als: ‘Dieser grosse, ernste und Wortkarge Junge, von
dessen 21 Jahren aber eine solche Autoritaet ausging und eine solche Waerme, dass
wir uns waehrend seiner Besuche stets geborgen fuehlten.’1. Zo was hij als jongeling
en daarin is hij zichzelf gebleven.
Schöffer werd in 1922 geboren te Amsterdam als jongste zoon van Conrad A.R.
Schöffer (1893-1978) en Sara Burger (1894-1999). Van vaderszijde stamde hij uit
een zakenfamilie, die zich in het midden van de negentiende eeuw in Amsterdam
had gevestigd. Zijn vader had het familiebedrijf overgenomen en dreef handel in
onder andere koffie. Met zijn ouders, broer en zuster bracht hij zijn jeugd door in
een ruim, modern huis aan de Hacquartstraat in Zuid. Tijdens de Olympische Spelen
van 1928 verhuurden zijn ouders kamers aan buitenlandse bezoekers. Dat werd een
permanent bedrijf, zoals Ivo achteraf in een interview (2009) vertelde: ‘We hadden
altijd “paying guests” in huis, meestal alleenstaande vrouwen en meisjes van goede
komaf, die tegen betaling kost en inwoning kregen.’2. Het houden van een pension
was nodig als inkomen, om-
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Erna Berg, Memoiren aus der Tauchzeit: Jüdin aus Berne versteckt in Amsterdam 1943-1945.
Oldenburg 2007, p. 43.
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dat het vader Schöffer slecht ging in zaken tijdens de crisis. Ivo maakte in het
levendige wereldje thuis een gelukkige jeugd door. Belangstelling voor geschiedenis
werd hem al vroeg ingeprent. Veel uren bracht hij als jongetje door op de
studeerkamer van zijn grootvader van moederskant, C.P. Burger jr. (1858-1936) een
kamergeleerde die Bibliothecaris van de Amsterdamse UB was geweest. In diens
huis aan de Overtoom haalde de grootvader voor het bewonderende kind boeken uit
vroeger eeuwen te voorschijn met veel plaatwerk, vooral over de vaderlandse
geschiedenis. Ivo's leergierigheid naar historische bronnen vindt hier haar oorsprong.3.
Het gezin waarin Ivo opgroeide, was in religieus opzicht remonstrants en in politiek
opzicht behoudend-liberaal. Hiernaast stonden zijn ouders open voor moderne
ontwikkelingen en opvattingen. Zij hielden van de architectuur van de Amsterdamse
School en van moderne (stalen) stijlmeubelen. Hun vooruitstrevendheid bleek ook
uit voorliefde voor het montessorionderwijs. Ivo bezocht zowel de lagere als de
middelbare montessorischool in Amsterdam, elk de eerste van hun soort in Nederland.
Omdat het Montessori Lyceum toen nog geen offcieel erkende school was, deed hij
eindexamen gymnasium alpha op het Amsterdams Lyceum in 1941. Over zijn
schooltijd vertelde hij achteraf: ‘Op beide scholen zaten veel leerlingen met een
socialistische, joodse of communistische achtergrond, precies de mensen waar de
Duitsers niets van moesten hebben en andersom vaak ook niet. Je kunt wel zeggen
dat ik in een niet-Duitsgezinde omgeving mijn middelbare schooltijd heb
doorgebracht.’4.
Ook de houding van de ouders Schöffer tegenover Hitler-Duitsland was scherp
afwijzend; antisemitisme vonden zij verachtelijk. Tijdens de bezettingstijd zou Ivo
die gezindheid in praktijk brengen. In 1941 ging hij geschiedenis studeren aan de
UvA en werd hij lid van het corpsdispuut UNICA, een gezelschap met een intellectuele
inslag. Hij ging wonen in het dispuutshuis aan de Reguliersgracht, nummer 34. In
1943 verlieten de ‘Unicisten’ het pand, hetzij om de Arbeitseinsatz te ontwijken,
hetzij omdat de colleges waren opgehouden. In die tijd zocht Ivo een onderduikadres
voor zijn Joodse boezemvriend en voormalig klasgenoot Gideon Kahn (1923-2011)
plus diens familie. Zijn keus viel op het eigen studentenhuis, waar hij naast de Kahns
nog 7 à 9 andere onderduikers onderbracht.
Het lijkt ongeloofwaardig maar in de buurt had niemand dit in de gaten. Vrienden
en familie van Ivo liepen er in en uit, zodat buitenstaanders het idee kregen dat alles
bij het oude was gebleven. Zelf wandelde hij -
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steevast in korte broek - door de stad met vervalste papieren die moesten aantonen
dat hij, de 21-jarige, nog maar zestien jaar oud was. Zijn jongensachtige uiterlijk
versterkte die indruk. Zo kon hij over straat zonder het risico te lopen dat hij zou
worden opgepakt. Zijn zuster Lidia (1919-1980) was een expert in het vervalsen van
identiteitskaarten; zij vervaardigde er meer dan duizend. Ook thuis in de Haquartstraat
herbergden de Schöffers onderduikers. Het familieverband werkte samen met de
ondergrondse koeriersdienst Rolls Royce en sloot zich tegen het eind van de oorlog
aan bij het coördinerende verzetsverbond van de Vrije Groepen Amsterdam.5.
Op de Reguliersgracht had Ivo de regie strak in handen. ‘Ik was een soort huisbaas
van de onderduik’, vertelde hij in 2001 in het VPRO-radio-programma Onvoltooid
verleden tijd. ‘Daar werd je reuze autoritair van. Karakterbedervend was het. Ik gaf
standjes. Als iemand zich aan het raam vertoonde en ik zag dat toevallig, dan kreeg
hij ontzettend op zijn donder.’6. Het is goed afgelopen: allen overleefden de oorlog.
In 1973 werd aan de familie Schöffer de Yad Vashem onderscheiding toegekend.
Wat heeft Ivo bezield bij dit waagstuk? Wie hem dit vroeg, kreeg een drievoudige
motivatie ten antwoord: ten eerste was hij vrijgezel geweest en kon hij zo meer risico
lopen dan de gemiddelde Nederlander; ten tweede had hij een leeg huis beschikbaar
en ten derde was hij thuis opgevoed om zich te verzetten tegen onrecht. Daar voegde
hij dan bescheiden aan toe: ‘Je moet ook een beetje durven.’7.
Na de bevrijding pakte hij de draad van zijn studie weer op. In oorlogstijd had hij
al veel geschiedenisboeken gelezen, maar vooralsnog wierp hij zich niet voor honderd
procent op zijn historische opleiding. Hij was actief in het Amsterdamse corps als
lid van de senaat en hij was redacteur van het studentenblad Propria Cures. Daarin
schreef hij tal van recensies, niet alleen van boeken, maar ook van flm en toneel;
scherp en geestig reageerde hij bovendien op eigentijdse gebeurtenissen, zoals de
dekolonisatie van Indië. In 1948, op 26-jarige leeftijd, trouwde hij met de iets oudere
Alexandra Burger (1919-2003; zij had de achternaam van zijn moeder maar was
geen familie). Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Ward in 1949, Combert
in 1950 en als nakomer Ivolien in 1957. In het jaar van zijn huwelijk deed hij cum
laude kandidaats-examen, waarna hij zich voluit op zijn studie wierp. Hij werd
assistent bij I.J. Brugmans, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de
economische faculteit. Daarnaast was hij leraar geschiedenis in het middelbaar onder-
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wijs tijdens de jaren 1947-1954. Hij deed in 1951 cum laude zijn doctoraal-examen
en bleef tot 1954 (doctoraal)assistent bij Brugmans. Hierop volgde zijn benoeming
als wetenschappelijk ambtenaar, later hoofdambtenaar bij Jan Romein, de vermaarde
Amsterdamse professor voor Geschiedenis na de middeleeuwen.
De marxist Romein was ongelofelijk produktief op velerlei terrein, zoals theorie
van de geschiedenis en integrale geschiedschrijving. Hij was wijd bekend door zijn
populair-wetenschappelijk werk en excellent als historicus. Voor Schöffer was hij
dè leermeester, zoals hijzelf met nadruk verklaarde toen hij - in 1962 - als hoogleraar
in Leiden werd geïnaugureerd. Maar hoewel hij veel van Romein heeft geleerd aan
‘wetenschappelijke toewijding en wijsgerige diepgang’8. was hij geen Romein-adept.
Diens betrokkenheid bij het historisch materialisme bleef hem vreemd. Schöffer zelf
ontpopte zich in deze jaren als een conservatieve liberaal en spande zich - anders
dan Romein - in om zijn levensbeschouwing buiten zijn wetenschappelijk werk te
houden. Soms maakte hij zich boos over Romeins getheoretiseer, zoals blijkt uit een
briefkaart die hij in juni 1951 schreef aan de bevriende historicus Jan den Tex
(1899-1984): ‘Romein moge op veel gebied geleerd zijn, [...] hij benadert de stof
vaak met een onverteerbaar brok vooroordeel en Marxistische dogmatiek.’9.
Eigenlijk had hij meer bewondering voor de Utrechtse historicus Pieter Geyl, een
generatiegenoot van Romein. Ook al had Geyl aan Schöffer het historische handwerk
niet geleerd, diens afstandelijke en tegelijk conservatieve aanpak sprak Schöffer toch
bijzonder aan. Geyl was - in Schöffers woorden - ‘sterk pragmatisch en
anti-ideologisch, sceptisch-ongelovig, fel vrijheidslievend, traditioneel-patriottisch
en voorzichtig behoudend; [...] nooit zwaar filosofisch of moeizaam theoretisch, [...]
vaak geestig en scherp, nooit vluchtend in moeilijk vakjargon of opgeblazen
terminologie.’10. Met een dergelijke benadering van de historie identifceerde Schöffer
zich sterker dan met de wetenschappelijke methode van Romein.
Jan Romein was geboeid door historiografe; hij stelde vragen als: ‘Wat doen de
geschiedschrijvers met het verleden? In hoeverre en in welk verband zijn ze door de
tijd en omgeving bepaald in hun beoordeling en in hoeverre kon dat de geschiedenis
weer bepalen?’11. Toen Schöffer halverwege de jaren vijftig aan zijn dissertatie werkte,
liet hij zich door die vragen beïnvloeden: het werd een ‘echt Jan Romein-proefschrift’.
Het boek waarop hij in 1956 promoveerde, was getiteld Het nationaal-socialistische
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beeld van de geschiedenis der Nederlanden. Een historiografsche en Bibliografische
studie. Het was een opmerkelijk vroege en belangrijke bijdrage aan de analyse van
het nationaal-socialisme. In deze studie rekende hij af met misbruik van geschiedenis
voor politieke doeleinden. Dat Schöffer zich hier bezighield met de oorlogstijd in
Nederland, was veelzeggend: die thematiek zou hem in de greep houden.
Gelijktijdig met zijn proefschrift verscheen het eerste belangwekkende essay van
zijn hand: ‘Verzuiling, een specifek Nederlands probleem’ in de Sociologische
Gids(1956). Hierin zocht hij naar het fundamentele kenmerk van de Nederlandse
verzuiling en vond die in de ‘overkoepelingsgedachte’: volgens hem werd de
verzuiling gedragen door deze gemeenschappelijke ideologie. Niet de afzonderlijke
zuil maar het zuilensysteem moest het uitgangspunt van analyse vormen. In het
ontrafelen van een historische kwestie in artikelvorm zou zijn kracht komen te liggen.
Hij werd een meester in het vervaardigen van heldere opstellen waarin hij via scherpe
vragen en antwoorden nieuwe wegen opende voor de geschiedschrijving.
Wetenschappers en studenten zette hij probleemgericht aan het denken over de
nieuwste Nederlandse geschiedenis.
In 1957 werd Schöffer benoemd tot lid van de Maatschappij der Letterkunde. Kort
hierop, in januari 1958, hield hij het voor gezien in Amsterdam. Hij had, zo schreef
hij aan Den Tex, ‘behoefte om eens een ander land te zien, in andere omgeving te
ademen, een vreemde taal echt te leren beheersen en nieuwe ervaringen op te doen.’12.
Daarom vertrok hij met zijn gezin naar Perth in West-Australië, waar hij aan de
universiteit aanvankelijk lecturer en vanaf 1960 reader(gelijkwaardig aan een
Nederlands professoraat) werd. Hij doceerde er geschiedenis van de Renaissance en
Reformatie en voelde zich, zoals hij in mei 1959 aan Den Tex schreef, als een vis in
het water: ‘Ons leven hier bevalt ons uitstekend. Het is druk maar opgewekt. We
zien veel mensen en er is een levendig sociaal verkeer. Op de Universiteit is het werk
animerend en afwisselend, er is veel beweging en verandering, ontzaggelijk vele
toekomstplannen die niet achter de schermen worden uitgedokterd maar ook aan de
wetenschappelijke staf worden voorgelegd. Er is zoveel ruimte voor uitbreiding en
krenterigheid is er gewoon niet bij. Mijn colleges lopen goed, ik kreeg dit jaar al
dubbel zoveel studenten als vorig jaar.’13.
Ondanks het genoegen dat hij aan zijn positie in Australië ontleende, liet hij zich
na verloop van drie jaar teruglokken naar Nederland. In Leiden ging hij in 1961 de
leerstoel Vaderlandse Geschiedenis bekleden. Tot
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aan zijn pensionering heeft hij dat met verve gedaan: hij was een degelijke docent
en stimuleerde met knappe publicaties het historische onderzoek op nationaal en
internationaal vlak. Zijn inaugurele rede van 30 maart 1962, getiteld ‘Ons tweede
tijdvak’ [= de Republiek], leverde een toonbeeld van de briljante essayistiek waarin
hij zich aanhoudend zou onderscheiden. In zijn oratie manifesteerde hij zich als
wegbereider voor velerlei onderzoek over het Nederlandse verleden. Hij betoogde
‘[...] dat maatschappelijke processen niet rechtlijnig en geleidelijk behoeven te
verlopen, maar zich vaak voltrekken met verglijdingen en afremmingen, met schokken
en sprongen. Wij zien zo meer ontwikkelingsmogelijkheden en tendenties, een
naast-elkaar en door-elkaar hiervan, gebruiken liever functionele dan causale
verbanden en begrijpen beter de breuken en barsten, schokken en scheuren in het
verleden.’14.
Als liberaal voelde Schöffer zich thuis in het ruimdenkende, maar ook conservatieve
Leiden. Het afscheid van het rode Amsterdam heeft hem geen traan gekost. Des te
meer was hij verontwaardigd toen aan het eind van de jaren zestig ook aan de Leidse
universiteit de studenten aangestoken werden door de democratiseringskoorts. Hij
betoonde zich een geharnaste tegenstander van de studentenacties en -eisen. In de
senaat heeft hij zich herhaaldelijk gekeerd tegen het toestaan van medezeggenschap
aan studenten. Toen zij hun zin kregen, had hij er aanvankelijk een grondige hekel
aan, met hen om de tafel te moeten zitten. Aan Den Tex schreef hij in december
1970: ‘Voor mijn gevoel ben ik er destijds toen ik uit Australië terugkwam een beetje
ingevlogen: ik dacht hier rustig te kunnen werken en doceren, nu zit ik vrijwel constant
in zinloze structuurvergaderingen ruzie te maken met telkens weer andere
half-intellectuele studenten. Het zal ervan afhangen of Veringa's wet [= Wet
Universitaire Bestuurshervorming van 1971] niet al te slechte gevolgen heeft, of ik
aanblijf, of naar iets anders uitkijk.’15.
Hij is gebleven tot aan zijn emeritaat in 1987 en is al die jaren niet afkerig geweest
van bestuurswerk waar veel van zijn collega's de neus voor ophaalden. Zo was hij
vaak voorzitter van zijn vakgroep die later ‘afdeling’ of ‘sectie’ ging heten, was hij
secretaris van de letterenfaculteit (1967-1969) en voorzitter van de subfaculteit
geschiedenis in de jaren 1973-1975. In laatstgenoemde functie raakte hij verzoend
met de studentenvertegenwoordigers en werkte hij vreedzaam met hen samen. Ook
was hij lid van de landelijke Archiefraad, van de Rijkscommissie Vaderlandse
Geschiedenis en van diverse adviescommissies voor musea. In
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1977 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Veel van die activiteiten deed hij met plezier en voorzover het extern commissiewerk
was, zette hij dat ook na zijn pensionering door. In de privésfeer verging het hem
echter een tijdlang minder voorspoedig. Ten tijde van zijn benoeming in Leiden was
hij met zijn gezin in Wassenaar gaan wonen. In 1973 heeft Schöffer zijn ‘thuisbasis’
verlaten en is hij op zichzelf gaan wonen in een appartement in Oegstgeest. De
echtscheiding volgde spoedig. Twee jaar later, in 1975, kreeg hij een (lat-)relatie met
Carla Musterd (*1939) die in Leiden zijn collega was als universitair docent Russische
en contemporaine geschiedenis. In 1981 zijn zij met elkaar getrouwd en gingen zij
wonen in een royaal huis in Leiden. Dit huwelijk heeft hem veel geluk gebracht.
Rond 1970 schreef Schöffer twee uiterst kundige opstellen over de recente
Nederlandse geschiedenis waarin hij de verzuiling opnieuw raak typeerde: ‘De
Nederlandse confessionele partijen 1918-1939’ (1968) en ‘Het politieke bestel van
Nederland en maatschappelijke verandering’ (1973). Hierin zette hij uiteen hoe het
staatsrechtelijke bouwwerk dat Thorbecke in 1848 had opgetrokken, in de loop van
de daaropvolgende decennia was geamendeerd door een reeks veranderingen: de
volledige ministeriële verantwoordelijkheid, de versterking van de macht van de
lagere bestuursorganen, de toenemende inmenging van de overheden in het
maatschappelijk leven, de uitbreiding van het kiesrecht en de opkomst van politieke
partijen. Die wijzigingen deden zich voor in een stroperig, want conservatief land,
waarin klasse- en standsverschillen en de godsdienstige tegenstellingen bleven
bestaan. Aldus kreeg de verzuiling vorm.
Schöffers belangrijkste werkzaamheden, vier in getal, verdienen nadrukkelijke
vermelding. Het waren collectieve projecten: het Tijdschrift voor Geschiedenis(TvG),
het Biografisch Woordenboek, de VOC-bronnenpublicatie en het Mentenrapport. Het
TvG is het enige Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift op historisch gebied
dat alle tijden en gebieden van de geschiedwetenschap omvat. Voor dit blad was
Schöffer jarenlang important: hij droeg fundamenteel bij aan zijn kwaliteit. In 1965
trad hij toe tot de redactie, werd secretaris in 1969, bleef dat tot en met 1974, om in
de jaren 1982-1986 nogmaals die taak te vervullen. Met zijn artikelen en recensies,
die steevast boeiend en helder waren, was hij in die jaren de recordhouder in
kwantitatief opzicht. In zijn bijdragen vroeg hij geregeld aandacht voor nieuwe
richtingen in het historisch onder-
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zoek, zoals een kwantifcerende benadering, een demografsche aanpak of
mentaliteitsgeschiedenis. Vanaf 1987 bleef hij als erelid aan de redactie verbonden.16.
Zijn oogappel was het door hem persoonlijk opgerichte Biografisch Woordenboek
van Nederland. Hieraan werd vanaf 1971 onder auspiciën van het Instituut voor
Nederlandse Geschiedenis (ING) in Den Haag gewerkt door een redactie die vanaf
het begin door hemzelf werd voorgezeten. Bijna 25 jaar lang deed hij dit werk totdat
hij, sinds 1995, erelid van de redactie werd. Voor de zes dikke delen die vanaf 1979
zijn verschenen, schreef hijzelf in totaal 21 lemmata, waarvan diverse uitblinkers in
hun soort. De redactie en in het bijzonder de fulltime secretaris zat hij achter de broek
om perfect werk af te leveren. Jos Gabriëls, die in de jaren 1990-2008 secretaris was,
vertelde over Schöffers inbreng: ‘Aangezien hij verscheidene gebiografeerden zelf
had gekend, waren zijn commentaren gelardeerd met fraaie persoonstyperingen,
kostelijke anekdotes en heerlijke roddels. Verblufend was zijn kennis van de relevante
literatuur, ook van de meest recente. Niet zelden attendeerde hij op publicaties - vaak
met bladverwijzing - die de auteur en de redactiesecretaris waren ontgaan.17. Schöffer
was bijzonder trots op het hele project. Toen de directie van het ING in 2008 de
onderneming beëindigde, ging hem dat aan het hart.
Al in de jaren zestig nam Schöffer het initiatief om uit de rijke bronnencollecties
die op het Rijksarchief (tegenwoordig: Nationaal Archief) bewaard werden, de
scheepvaartbewegingen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) tussen de
Republiek en Azië te reconstrueren en in een bronnenpublicatie vast te leggen. Het
werd een project waaraan veel Leidse historici hebben gewerkt onder leiding van
een driemanschap waartoe naast Schöffer (als coördinator) J.R. Bruijn en F.S. Gaastra
deelnamen. Van elke reis zijn kerngegevens genoteerd: naam van het schip, naam
van de schipper, tonnage van het schip, jaar en werf van de bouw, de VOC-kamer
waarvoor het schip voer, data van vertrek, tussenstop (aan Kaap de Goede Hoop) en
aankomst, bemanning (uitgesplitst in verschillende categorieën), waarde van de
retourlading en bijzonderheden over de reis, zoals muiterij, schipbreuk en de naam
van de commandant van de retourvloot. De meerdelige bronnenuitgave Dutch Asiatic
shipping in the 17th and 18th centuries uit 1979 werd de kernpublicatie, waaromheen
een reeks boeken en artikelen over de VOC verscheen.18.
In de loop van de jaren zeventig genoot Schöffer bij het grote publiek bekendheid
door zijn onderzoek naar de achtergronden van de ‘Afaire
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Menten’. In 1976 was in Nederland beroering ontstaan rond de rijke zakenman en
oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Na de bezettingstijd was hij grotendeels ontkomen
aan een veroordeling en bestrafng en in 1976 wonden de media zich op over de vraag
hoe dat mogelijk was geweest: hadden politici hem soms de hand boven het hoofd
gehouden? De minister van Justitie A.A.M. van Agt reageerde hierop door een
historisch-wetenschappelijk onderzoek te initiëren dat een antwoord moest geven
op de vragen, hoe Menten vervolgd was en of hem vrijstelling van straf was toegezegd.
Op zoek naar een onderzoeker van deze zaak, klopte de minister aan bij Schöffer.
Die voelde weinig voor zo'n hachelijk klus - waarbij heel Nederland over je schouders
keek -, maar voelde zich verplicht na finke pressie.
Schöffer bedong dat hij twee medewerkers kreeg - dat waren: de jurist A.C. 't Hart
en de historicus J.C.H. Blom - en dat hij toegang had tot alle relevante bronnen en
tot alle personen die bij de zaak betrokken waren geweest. Twee jaar lang zou dit
karwei voor de onderzoeksgroep de hoofdtaak worden. Hun vorsen resulteerde in
1979 in een dik en degelijk rapport De afaire-Menten 1945-1976 (2 delen). Eén
hoofdstuk in dit verslag sprong eruit door zijn helderheid en analytisch inzicht: ‘De
kater van de bevrijding’ van de hand van Schöffer. Hij had gemeend dat men de
onderzoeksvraag niet kon beantwoorden, zonder eerst de stemming in het bevrijde
Nederland te hebben gepeild. Wat hij daarover op een rij zette, was een eye-opener
voor veel historici in den lande.19. Kort na afoop van het Menten-project werd Schöffer
geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
De oorlog tekende Schöffer niet alleen als persoon maar ook - zoals gezegd - als
historicus. Zijn oorlogservaringen verwerkte hij tot een afstandelijke en genuanceerde
visie. Hij was een van de eerste historici die oog had voor het ‘grijze midden’: voor
de meerderheid van de Nederlanders die zich vooral bezighield met overleven tijdens
de oorlog. Schöffers pupil Hans Blom, die hoogleraar werd in Amsterdam, zou dit
gedachtegoed uitwerken in zijn oratie ‘In de ban van goed en fout?’ (1983), die aan
de wieg stond van de oorlogsgeschiedschrijving ná Loe de Jong. Dat de bevolking
in oorlogstijd beheerst zou zijn door een tweedeling tussen helden en verraders,
ontkende Schöffer. Ten opzichte van de zelfgeproclameerde heldhaftigheid van
Friedrich Weinreb, die in 1969/1970 zijn veelgelezen en geprezen memoires
Collaboratie en verzet publiceerde, had hij ernstige bedenkingen. Ook vond hij dat
Ondergang: de vervolging
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en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 (1965) van Jacques Presser
teveel in het teken van ‘goed en fout’ stond. In een recensie van dit boek meende hij
dat Presser te streng had geoordeeld over degenen die tussen de Duitsers en de Joden
inzaten: de niet-Joodse bevolking die toezag. Zoals in het Menten-rapport betoogde
Schöffer ook in dit geval dat men de zaken in hun tijd moest plaatsen. Zo verklaarde
hij voor de VPRO-radio in 2001: ‘Neem nu de Jodenvervolging. Die werd afgekeurd,
maar er waren een heleboel mensen die er totaal geen been in zagen om over de
Joden lelijke dingen te zeggen. Dat werd geaccepteerd door het publiek en door de
omgeving waarin dat gebeurde.’20.
In 1987 nam hij afscheid als Leids professor. Bij die gelegenheid kreeg hij door
collegae en leerlingen een bundel met een keur van zijn opstellen aangeboden:
Veelvormig verleden: zeventien studies in de Vaderlandse Geschiedenis. De artikelen
zijn rond vier thema's gegroepeerd: de Republiek, de twintigste eeuw in Nederland,
de geschiedenis van de Joden in Nederland en recente historiografe. In de inleiding
heeft zijn naaste collega J.J. Woltjer hem aldus gecomplimenteerd: ‘Veelzijdigheid,
openheid, een ruime oriëntatie kenmerken het werk van Schöffer. Deze zijn het
resultaat van een levendige, actieve aard, van het vermogen om snel te werken en
veel werk te verzetten.’21. De bundel sloot af met een bibliografe van zijn werk die
241 titels besloeg. Bij die lijst valt op dat hij na zijn proefschrift geen boeken meer
heeft geschreven. Zonder twijfel heeft zijn drukke bestaan hem daarbij parten
gespeeld. Maar het had ook het voordeel dat hij tijdens zijn professoraat nooit
langdurig is ‘weggezonken’ in één thema: hij was zo beschikbaar voor ‘zijn’
collectieve projecten, voor een groot aantal promovendi en voor al het bestuurswerk
dat hij deed. Bovendien excelleerde hij met zijn essayistische werk in veelzijdigheid.
De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft Schöffer in 2004 vereerd met
de Prijs voor Meesterschap, een vijfjaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend
aan een historicus, een schrijver en een taal/letterkundige voor magistrale kwaliteiten.
Hans Blom, die meewerkte aan het rapport dat de grond voor de toekenning vormde,
omschreef zijn statuur met de woorden: ‘Zijn oeuvre kenmerkt zich door grote kennis
van zaken op grond van eigen bronnenstudie en zeer brede belezenheid, scherp
analytisch vermogen, verfjnde stilistische vormgeving en een in vele richtingen
uitwaaierende belangstelling.’22. Bij deze loftuitingen hoort ook de vermelding van
Schöffers optreden als promotor. Hiermee ging hij dóór tot 7 jaar na zijn emeritaat.
Tussen 1968 en 1993 heeft hij in
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totaal 45 (!) promoties begeleid en tot een goed einde gebracht. Ook velen die niet
bij hem gestudeerd hadden, vroegen hem hun proefschrift te coachen. Hij begeleidde
de dissertaties met veel geduld en nauwkeurigheid, zoals ikzelf als promovendus
(1973) kan beamen. Diverse van zijn pupillen - als Hans Blom, Cees Fasseur, Arend
Huusen, Nicolette Mout en Willem Otterspeer - zijn bekende hoogleraren geworden.
Na zijn pensionering bleef hij wetenschappelijk actief. Hij was bijvoorbeeld een
van de redacteuren van het handboek Geschiedenis van de Joden in Nederland(1995).
Tot ver in de jaren negentig bleef hij een centrale figuur in de landelijke
geschiedeniswereld. Daarna verscheen hij minder op evenementen waar hij tot dan
toe prominent aanwezig was. Zelfs in de redactie van zijn dierbare Biografisch
Woordenboek vertoonde hij zich nog maar zelden. In 2011 ging zijn gezondheid
merkbaar achteruit. Eerst was niet duidelijk wat er aan de hand was. Zijn benen
weigerden dienst en ook een arm raakte verlamd. Hij viel geregeld en besloot niet
meer op reis te gaan. Eind december 2011 kwam bij een onderzoek in het Rijnland
Ziekenhuis te Leiderdorp aan het licht dat er sprake was van een uitgezaaide tumor.
Toen kwam het einde snel: hij stierf op 13 januari 2012 op 89-jarige leeftijd. Met
hem overleed een van de meest invloedrijke Nederlandse historici uit de tweede helft
van de twintigste eeuw.
HERMAN DE LIAGRE BÖHL

Voornaamste geschriften
Schöffers belangrijkste publicaties van opstellen tot aan zijn emeritaat (1987) zijn
te vinden in de al genoemde bundel: I. Schöffer, Veelvormig verleden: zeventien
studies in de Vaderlandse Geschiedenis (Amsterdam 1987). Dit boek bevat ook een
uitputtende bi-bliografe (tot in 1987) achterin.
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Cornelis Jan Dirk Waal
Soest 15 september 1943 - Leiden 11 juli 2011

Cees Waal kwam op 15 september 1943 in Soest ter wereld als zoon van Dirk Waal,
die een ijzerhandel had, en Gesina van Ee. Hij had twee oudere zusjes, van wie één
op jonge leeftijd na een hersenvliesontsteking geestelijk gehandicapt bleef, een
omstandigheid waar hij als jongere broer nooit goed mee om heeft weten te gaan.
Zelf kende Cees ook gezondheidsproblemen. Als gevolg van jeugdreuma heeft hij
in zijn lagereschooltijd veel ziek thuis gelegen. Niettemin was hij als intellectueel
begaafd jongetje een heel goede leerling, die ook op het ziekbed thuis zijn werk voor
school deed. Het huwelijk van zijn ouders was slecht en liep toen Cees ongeveer tien
jaar was uit op een ‘vechtscheiding’. De kinderen bleven bij de moeder, die in 1954
in Amersfoort ging wonen, waar Cees naar het gymnasium ging. Zijn vader heeft hij
na de scheiding niet of nauwelijks meer gezien. In 1958 verhuisde het gezin, dat het
financieel niet gemakkelijk had, naar Katwijk van waaruit Cees, dagelijks op de fets,
het gymnasium in Leiden bezocht. In 1962 deed hij daar eindexamen.
Deze samenvatting van zijn jeugd kan moeilijk tot een andere conclusie leiden
dan: een ongelukkige en moeizame start. Toch zijn er niet veel tekenen van latere
problemen die op deze moeilijke jeugd teruggevoerd zouden kunnen worden. In het
bijzonder de Leidse gymnasiumtijd lijkt
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voor een wending te hebben gezorgd, een soort openbaring voor de adolescent van
een ander soort leven (ook via contacten bij andere leerlingen thuis) en een oriëntatie
op de intellectueel getoonzette wereld van de humaniora, die hij van huis uit
nauwelijks kende. In het schoolleven voelde hij zich prettig en hij werd
(hoofd)redacteur van de schoolkrant Socius. Zonder te willen psychologiseren wijst
veel er op dat hij in deze tijd erin geslaagd is ook innerlijk afscheid te nemen van
die wereld van zijn jeugd. In zijn verdere leven heeft hij van zijn familie veel afstand
gehouden. In deze tijd werd hij ook van Kees (zoals zijn naam oorspronkelijk werd
uitgesproken) tot Cees. Hij lijkt toen tevens de hem kenmerkende grote sociale
vaardigheid te hebben ontwikkeld, waarbij hij tegelijk een vrij grote afstandelijkheid
behield. Bij alle vriendelijkheid en aangename omgang, liet hij zich niet gemakkelijk
in de persoonlijke kaart kijken. Slechts weinigen raakten op meer intieme en
persoonlijke wijze met hem bevriend, vrijwel steeds via de weg van de inhoudelijke
passies, die Cees kende. In zulke vriendschappelijke relaties was hij een stimulerende
gesprekspartner en toonde hij zich invoelend en betrokken.
Na zijn eindexamen in 1962 ging Cees Waal rechten studeren in Leiden, een studie
die hij vlot en zonder problemen voltooide, met inbegrip van een ruime mate van
nevenactiviteiten in het studentenleven. Steeds duidelijker werden in die studiejaren
de centrale belangstellingssferen zichtbaar, die zijn verdere publieke leven in
onderlinge verstrengeling hebben bepaald: recht, geschiedenis, politiek en bestuur.
In de studie rechten kreeg de rechtsgeschiedenis al spoedig een centrale plaats, vooral
sinds hij, vanaf 1966 als student-assistent, in de kring rond de hoogleraar Romeins
Recht, R. Feenstra, werd opgenomen. Maar ook zijn interesse voor politiek en bestuur
manifesteerde zich al in die studententijd. Hij was enige tijd lid van het Leids
Studenten Corps, maar behoudens levenslange contacten met jaarclubleden was dat
toch niet zijn wereld. Juist wel actief werd hij in de nieuwe Studenten Vak Beweging
(SVB), waarvan hij ondermeer bestuurslid van de afdeling Leiden was. Ook had hij
zitting in diverse andere besturen, raden en commissies van de democratiserende en
bureaucratiserende universitaire wereld. Van daaruit was het maar een kleine stap
naar de ‘echte’ politiek, vooralsnog lokaal. Als vanzelfsprekend was de Partij van
de Arbeid zijn partij. Nog voor zijn afstuderen in 1967 was hij lid van de
gemeentelijke commissie inzake het volkshuis-vestingsvraagstuk.
Toch leek de eerste jaren na dat afstuderen in 1967 een wetenschap-
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pelijke loopbaan het meest wenkende perspectief. Het assistentschap bij Feenstra
werd omgezet in een wetenschappelijk medewerkerschap. Naast zijn onderwijstaken
(behalve Romeins Recht en rechtsgeschiede-nis in bredere zin, ook bijvoorbeeld in
juridische methoden en technieken en vermogensrecht) begon Cees aan een
promotieonderzoek getiteld ‘De geschiedenis van het juridisch onderwijs aan de
Leidse Universiteit tussen 1575 en 1650’. Dat bracht hem ook naar Frankfurt am
Main, waar hij in 1970 met een studiestipendium voor vier maanden aan het Max
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte verbleef. In dat al eerder genoemde
jaar 1967 trad Cees Waal op 6 oktober in het huwelijk met Iris Irene Christina
Schuddebeurs (3 februari 1941-10 februari 2002). Cees had Iris, die afkomstig was
uit Rotterdam, in het Leidse studentenleven ontmoet, onder meer bij het Collegium
Musicum. Ook zij maakte een tijdlang deel uit van de groep juridische studenten
geïnteresseerd in het Romeins Recht, die Feenstra om zich heen had verzameld. Uit
het huwelijk werden twee dochters geboren: Marjolijn (1973) en Willemijn (1975).
Maar naast de wetenschap lokten politiek en bestuur. Cees vervulde niet alleen
functies in vele universitaire organen, ook in de PvdA bleef hij actief. In 1970 werd
hij gekozen in de gemeenteraad van Leiden om daar tot 1984 lid van te blijven, vanaf
1974 als wethouder. Vooral dat laatste was volstrekt onverenigbaar met de
universitaire functie, die dan ook in 1974 tot een einde kwam. Van het proefschrift
kwam toen niets meer. Een deel van wat hij inmiddels had onderzocht vond zijn weg
in een gezamenlijke publicatie met Feenstra: Seventeenth-Century Leyden Law
Professors and their infuence of the development of the Civil Law. A study of
Bronchorst, Vinnius and Voet.1. Dit boek was in zekere zin een naar omvang uit de
hand gelopen, door Feenstra afgemaakte, bijdrage voor een publicatie over de
geschiedenis van de Leidse juridische faculteit in het kader van de viering van het
400-jarig bestaan van die universiteit. Pas veel later heeft Cees dit onderwerp weer
ter hand genomen, maar tot het alsnog afmaken van het proefschrift kwam het niet
meer. Wel leverde hij aan de bundel die Feenstra in 2005 bij diens 85ste verjaardag
van leerlingen en oud-dispuutsgenoten kreeg aangeboden een bijdrage waarvan de
grondslag in het promotieonderzoek lag: ‘Hugo Donellus in Leiden (1579-1587)’.
Deze ommezwaai van een wetenschappelijke naar een politiek-bestuurlijke
loopbaan betekende niet het einde van de inhoudelijke belangstelling voor recht en
geschiedenis. Integendeel, zoals nog zal blijken.
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Het betekende ook niet het einde van Cees Waal als scribent. Ook dat: integendeel.
De lijst van publicaties, die eigenlijk pas begint met het zojuist genoemde boek samen
met Feenstra, groeide jarenlang gestaag met vele bijdragen van zeer uiteenlopende
aard. De meeste daarvan zijn kort of zeer kort en houden direct verband met de
actualiteit of hebben in ieder geval een sterk opiniërend karakter over tal van
maatschappelijke en culturele onderwerpen (waaronder columns). Deze kunnen in
dit levensbericht geen afzonderlijke aandacht krijgen. Cees bleef ook een zeer belezen
man op vele terreinen en de resultaten daarvan zijn allicht in de eerste plaats zichtbaar
in zijn praktische bestuurlijke werk. Maar bij diverse gelegenheden verschenen er
toch wel degelijk ook meer substantiële bijdragen, waarvan er enkele in dit
levensbericht zullen worden gesignaleerd.
De actieve politiek rol van Cees Waal in de Leidse politiek viel in een boeiende
periode. De manier van politiek bedrijven veranderde sterk, ook lokaal. In plaats van
de bestaande sterk naar compromissen zoekende stijl met afspiegelingscolleges van
B en W kwam de confrontatie, waarin met name progressieve combinaties van partijen
uitdrukkelijk een meerderheidspositie nastreefden. In de Leidse PvdA voltrok zich
bovendien, niet zonder grote spanningen, een generatiewisseling, waarbij verscheidene
jonge universitaire medewerkers, zoals Cees, met radicale denkbeelden over
noodzakelijke veranderingen op de voorgrond traden. In 1970 wist de coalitie van
progressieve partijen geen meerderheid te behalen en koos daarom voor de oppositie.
Maar in 1974 werd een nipte verkiezingsoverwinning geboekt en op 3 september
van dat jaar trad een progressief programcollege aan. Cees Waal werd daarin de
wethouder ruimtelijke ordening, openbare werken en verkeer. Tot die zware
portefeuille behoorden ook stadsvernieuwing, stedelijke vormgeving,
binnenstadsbeleid en monumentenzorg. Tot 1984 bleef hij lid van het college met
ongeveer dezelfde portefeuille, ook toen de PvdA na de verkiezingen van 1978 van
de meerderheidsstrategie afstapte.
Cees Waal bleek een zeer bekwaam en succesvol wethouder, die het soms niet
zachtzinnige politieke spel met animo en overtuiging kon spelen, maar zich tevens
als een uitstekend en doelgericht bestuurder ontpopte. Aansluitend bij ontwikkelingen
elders in het land en profterend van vanuit de landelijke politiek beschikbaar komende
middelen, voltrok zich (ook) in Leiden een belangrijke beleidswijziging ten aanzien
van de stadvernieuwing. Van de grootschaligheid en de grote doorbraken voor
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het moderne verkeer die in de jaren zestig ook voor de oude binnenstad nog
domineerden (met ‘cityvorming’ als kernwoord) werd afscheid genomen. Daarvoor
in de plaats kwam een beleid waarin juist kleinschaligheid, restauratie, herstel en
behoud van monumenten de bovenhand hadden. Zonder anderen te kort te doen, kan
worden gezegd dat Cees daarbij de sleutelrol vervulde; hij is met enige overdrijving
wel de ‘redder van historisch Leiden’ genoemd. Herman de Liagre Böhl spreekt in
zijn Steden in de steigers van ‘zeven gouden jaren (1977-1984)’ voor Leiden en
noemt Cees Waal ‘de meest actieve bestuurder bij het aanpakken van de
stadsvernieuwing’.2.
Het optreden van Cees Waal als stadvernieuwer wortelde niet in de eerste plaats
in zijn onmiskenbare talenten als bestuurder of in zijn sterke politieke overtuiging,
maar in een sterk gevoel voor de betekenis en de waarde van het historisch karakter
van de oude binnenstad en zijn monumenten. Hij bouwde op dit terrein een grote
eigen kennis van zaken op, die mede de grondslag voor zijn beleid vormde. Hoezeer
hij zich in de geschiedenis van Leiden en in het bijzonder in de stedelijke ontwikkeling
verdiepte blijkt uit wellicht zijn beste publicatie, in ieder geval op historisch terrein:
in 1983 verscheen van zijn hand in het Leids Jaarboekje een gedegen artikel van
ruim 40 bladzijden over ‘Het uitbreidingsplan 1933 van Leiden’. Zijn grote kennis
op dit terrein vond veel later ook zijn neerslag in het samen met Rudi van Maanen
geschreven hoofdstuk over ‘De stedelijke ruimte’ in het vierde deel van de grote
stadsgeschiedenis van Leiden, dat in 2004 verscheen.
In 1984 werd Cees Waal benoemd tot burgemeester van Deventer. Na tien jaar
wethouder was een burgemeesterschap een logische stap. Deventer, net als Leiden
een stad met een boeiend verleden en een fraaie historische binnenstad, was een
eervolle start voor een burgemeesters-loopbaan. Cees nam op elegante wijze afscheid
van de Leidse gemeenteraad met een, ook als brochure gedrukte, toespraak getiteld:
De betekenis van ‘Deventer’ voor de sociaal-democraten in Leiden. Het beroemde
SDAP-congres in Deventer van 1909, waar deze partij haar radicale vleugel verloor,
en de wijze waarop deze problematiek in Leiden had gespeeld, ook voor de wat
langere termijn, vormden de opmaat voor een terugblik op ruim tien jaar eigen
politieke activiteit in de stad. Die redevoering laat goed zien hoezeer hij in een sterk
historisch bewustzijn politiek en bestuur bedreef.
Cees Waal bleef ruim negen jaar (mei 1984-oktober 1993) burgemees-
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ter van Deventer. Hij deed dat met verve en succes. In zijn in memori-am in het
Deventer Jaarboek karakteriseert Clemens Hogenstijn hem als volgt: ‘Snel
ontwikkelde de burgemeester zijn eigen stijl. [...] Hij was een klassiek jurist, een
echte intellectueel: kritisch, eigenwijs, nieuwsgierig en erudiet. Hij was vernieuwend,
soms confronterend en studentikoos. Een rol als verzoenende, verbindende figuur
of als burgervader lag hem minder. Tien jaar Leidse “vechtcolleges” hadden hun
sporen achtergelaten. Hij hield van debat en van humor, maar niet iedereen kon of
wilde dat begrijpen’.3. Tot grote confrontaties leidde het echter niet, mede omdat
Cees de eigen rol van de burgemeester (inclusief de beperkingen daarvan) onderkende.
Hij respecteerde sterke wethouders, zoals B. Duimel die in Deventer een soortgelijke
rol had gespeeld als hijzelf in Leiden, en liet hen hun eigen (politieke) ruimte.
Deventer kende bij zijn komst al een succesvol stadsvernieuwingsbeleid, waarvan
het Bergkwartier een mooi voorbeeld is, zodat het niet moeilijk was een eventuele
neiging te onderdrukken om zich op dat hem zo vertrouwde terrein zelf te profleren.
Wel kon Cees ook in Deventer zijn historische interesse laten gelden. Hij verwierf
zich een grote kennis van de geschiedenis ook van die stad. Op zijn initiatief besloot
de historische vereniging van Deventer een jaarboek met een substantiële inhoud te
gaan uitgeven. Als eerste voorzitter van de redactie, waarvan de overige leden allen
uit Deventer historische instellingen kwamen (archief, Atheneumbibliotheek en
museum), speelde hij ontspannen een stimulerende rol en legde zo mede de basis
voor een reeks, die tot een gevestigd instituut is geworden. Eigen bijdragen aan de
geschiedschrijving van Deventer leverde hij niet. Wel publiceerde hij over het
openbaar bestuur, waarvan ook de juridische kant hem boeide. Interessant is
bijvoorbeeld zijn bijdrage ‘Na restauratie en modernisering is het weer goed wonen
in het huis van Thorbecke’ in de in 1993 door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten uitgegeven bundel Het huis van Thorbecke; 19 essays over bestuurlijke
organisatie. Veel meer op Deventer toegespitst was de voordracht bij de Deventer
boekenmarkt, waarvan hij mede-initiatiefnemer was, in 2007 over ‘De burgemeester
in de moderne tijd’.
Na meer dan een volle termijn Deventer was Cees Waal toe aan een volgende stap
in zijn loopbaan. Volgens sommigen was hij in die stad wellicht intellectueel enigszins
drooggelegd. Ook politiek kon hij op den duur minder uit de voeten dan hij misschien
wilde. Zo verzuchtte hij ooit
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dat hij in Leiden in een college had gezeten met de VVD en dat die progressiever was
dan zijn eigen partij in Deventer. Los daarvan had hij de ambitie om burgemeester
van een grotere stad te worden. Zijn reputatie en positie in de landelijke PvdA leken
daar in beginsel sterk genoeg voor. Er is ook tweemaal sprake geweest van zo'n
benoeming, namelijk in Groningen en in Nijmegen. Maar tot zijn teleurstelling kwam
het er toch niet van, in het Groningse geval op het uiterste nippertje. Pas in het
allerlaatste stadium veranderde de minister de nummer één op de voordracht in de
ministerraad. Waar Cees Waal stond kwam een kandidaat uit de landelijke PvdA
top. Hij toonde zich toen gevoelig voor het aanbod (via een headhunter) om voorzitter
van het College van Bestuur van de Hogeschool van Rotterdam te worden.
Die benoeming in 1993 had als bijkomend voordeel dat hij zich weer in Leiden
kon vestigen, een vurige wens ook van zijn echtgenote Iris, die wellicht nog meer
dan Cees zelf aan die stad verknocht was en die zich nooit in de rol van
burgemeestersvrouw had kunnen vinden en daaraan dan ook slechts een beperkte
invulling gaf. Toch werd deze periode in Rotterdam geen succes. Ten eerste bleek
de bestuurlijke wereld van het hoger onderwijs toch wel een heel andere dan die van
het gemeentelijke bestuur. Cees voelde zich er niet thuis en slaagde er naar eigen
gevoel onvoldoende in resultaten te boeken. Daarbij moest hij in die periode meer
op zijn gezondheid (hart) letten. Hij was na een reorganisatie nog enige tijd voorzitter
van de faculteit kunsten en architectuur, maar hij betreurde het afscheid van de
Hogeschool in 1998 niet.
Op een andere manier dan hij begin jaren negentig gehoopt had, maar met zichtbaar
genoegen, kon hij daarna zijn burgemeestersloopbaan voortzetten. Van 1998 tot 2008
was Cees Waal waarnemend burgmeester van Castricum (1998-2002), Sassenheim
(2002-2006) en Delfzijl (2006-2008). Omdat het om waarneming ging bleef hij in
Leiden wonen, al verbleef hij uiteraard vaak aaneengesloten periodes in die
gemeenten. In Castricum en Sassenheim ging het om waarneming in afwachting van
de totstandkoming van een fusiegemeente, processen die hem bestuurlijk en juridisch
boeiden. In beide gevallen slaagde hij er in om in goede verstandhouding met de
meeste betrokken instanties en personen opdoemende problemen op te lossen. En
opnieuw toonde hij grote interesse in de geschiedenis van deze plaatsen en maakte
zich de kennis daarvan snel eigen. In Delfzijl ging het om een ernstige bestuurscrisis
die mede was veroorzaakt door integriteitschendingen in de lokale politiek. Dit had
bij
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de bevolking geleid tot een totaal verlies aan vertrouwen in politiek en bestuur. Het
kwam ondermeer tot uiting in 3.012 blanco stemmen bij een verkiezing op een totaal
van 10.317 geldige stemmen. Ook hier slaagde Cees er in om door rustig en
doelgericht bestuur in een eigenlijk heel korte tijd orde op zaken te stellen. Op een
vriendelijke maar zakelijke manier defnieerde hij bekwaam de problemen en
benaderde deze oplossingsgericht. ‘Het gaat weer goed met de gemeente Delfzijl,
een waarnemend burgmeester is niet meer nodig’ schreef hij in het burgerjaarverslag
2007. Per 1 september 2008 kon weer een reguliere burgemeester aantreden.
Ter gelegenheid van zijn afscheid in Delfzijl werd een minisymposium over de
rol van waarnemend burgemeesters gehouden. Daarbij blikte Cees op verhelderende
wijze terug, niet alleen op zijn ervaringen in Delfzijl, maar ook op het
burgemeesterschap meer in het algemeen. Deze, in een gelegenheidsuitgave gedrukte,
toespraak sluit aan bij deels eerder genoemde publicaties over het openbaar bestuur.
Ook ditmaal is er een historisch perspectief, is er aandacht voor de
juridisch-bestuurlijke aspecten en is er wat hij noemt ‘maatwerk’ gebaseerd op de
concrete situatie. Een voor zijn stijl wellicht tekenend citaat: ‘Wel is mij gevraagd
of ik met de vuist op tafel sla, als ik meen dat iets niet goed gaat of anders moet. Dat
is niet het geval’. Zijn optreden was er niet minder efectief door: op sociaal vaardige
manier vriendelijk maar met een zekere distantie en bovenal zakelijk doelgericht.
Bestuurlijke wijsheid kan men het ook noemen.
Gedurende zijn gehele loopbaan bekleedde Cees Waal vele zogenoemde
‘nevenfuncties’, die soms een aanzienlijk tijdsbeslag en in ieder geval veel aandacht
en energie vergden. Hij maakte deel uit van ontelbaar vele besturen, raden en
commissies op zeer uiteenlopende terreinen, maar met een duidelijke nadruk op de
al eerder gesignaleerde vierslag recht, geschiedenis, politiek en bestuur, meer dan
eens in een nauwe verstrengeling. Slechts heel weinige van die functies kunnen hier
worden gereleveerd. Zo was hij vanaf 1987 lid en vanaf 1999 tot 2010 voorzitter van
de Raad van Toezicht van de VARA (ook in die functie bevorderde hij grondig
onderzoek naar de geschiedenis van die omroep, resulterend in een indrukwekkend
geschiedwerk); van 1995 tot 1999 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland;
vanaf 1986 tot 2001 lid van de Monumentenraad, later Rijkscommissie voor de
Monumenten en vervolgens voortgezet als beleidscommissie monumenten en
Archeologie van de Raad van Cultuur; van 1998 tot 2006 voorzitter van de Vereniging
Oud Lei-
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den (gedurende zijn voorzitterschap vierde die vereniging een spetterend eeuwfeest
en droeg hij, mede als auteur, bij aan de al genoemde vierdelige geschiedenis van
Leiden); van 2001-2007 voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond; en tot het einde van zijn leven Rechter Plaatsvervanger in het Gerechtshof te
Amsterdam.
Genoemde belangstellingen komen ook mooi samen in een publicatie die in dit
verband vermelding verdient: ‘De gewijzigde Monumentenwetgeving’, de tekst van
een doorwrochte toespraak uit 1988 die in druk verscheen in Bouwrecht. De
monumentenzorg (historisch van aard, juridisch in regelgeving) had zijn belangstelling
van jongs af aan en stond centraal in een substantieel deel van zijn bestuurlijk werk
en zijn politieke activiteiten. Zijn verdiensten op dit terrein zijn onmiskenbaar en
zijn lidmaatschap van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde in 2008 wortelde
ongetwijfeld (naast de vele publicaties) vooral daarin.
Juist in dit verband van de letterkunde is vermeldenswaard dat tot de meer intieme
vrienden van Cees Waal, Maarten Biesheuvel behoorde. Deze vereeuwigde hem in
een even ironisch als hilarisch verhaal, getiteld ‘Opstootjes’, en maakte Cees Waal
zo ook tot een personage in de Nederlandse literatuur. De trefzeker karakteriserende
openingszinnen luiden: ‘Ik heb een goede vriend, Cees Waal is zijn naam. Hij is een
man die van wanten weet. Ik heb grote reizen met hem gemaakt en altijd als ik
aarzelde, als ik niet meer wist waar we naar toe moesten, als ik zenuwachtig werd
of liever in bed wilde blijven, nam hij de touwtjes in handen en bracht mij naar een
feest op een daktuin, of naar een antiquair waar ik mij thuis voelde. Ja, hij is niet
gauw uit het veld te slaan, een slimmere, een meer doortastende figuur dan hij moet
ik nog tegenkomen’4.
In 2002 overleed, nog slechts eenenzestig jaar oud, Iris, de echtgenote van Cees
Waal. In Evelyne Verheggen, een hem al langer bekende kunsthistorica in het Leidse,
vond hij een nieuwe levenspartner voor de laatste jaren van zijn leven. Hij ontplooide
in dat laatste decennium eerst nog dezelfde enorme werkkracht als daarvoor. Hij kon
lange tijd met enkele uren slaap per nacht toe en werkte eigenlijk constant omdat
‘liefhebberijen’ en werk bij hem zo goed als samen vielen. In 2004 noopten genoemde
hartproblemen, die deels terug te voeren waren op zijn jeugdreuma, tot een zware
hartoperatie. Van die hartproblemen herstelde hij (zo goed als) volledig, maar tegen
het einde van het waarnemerschap in Delfzijl werd hij getroffen door een herseninfarct
waarvan hij niet geheel herstelde. Met het onderkennen en nog meer met het
aanvaarden daarvan had Cees

4.

Maarten Biesheuvel, ‘Opstootjes’, in: Verzameld Werk, deel 2. Amsterdam 2008, p.177-180.
Oorspronkelijk in: Duizend Vlinders. Amsterdam 1981.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

147
moeite. Maar na enige tijd leek hij zich toch te voegen in een wat minder druk leven
met meer rust en ontspanning. In dat licht is het opmerkelijk dat op de mooie
zomeravond van 11 juli 2011 tijdens een ontspannen boottochtje op de Kaag door
een hartstilstand plotseling een einde kwam aan dit wel zeer productieve leven. De,
ondanks de zomer- en dus vakantieperiode zeer druk bezochte, afscheidsbijeenkomst
in de Hooglandse Kerk in het centrum van Leiden toonde nog eens aan hoe groot de
kring om hem heen was geweest en hoe veel waardering hij voor zijn werk ondervond.
HANS (J.C.H.) BLOM

Dit levensbericht is mede gebaseerd op gesprekken met familieleden, vrienden en
bekenden van Cees Waal, van wie enkelen ook documenten ter beschikking stelden.
Ik dank voor die onmisbare informatie en impressies: Wim Eggenkamp, Robert
Feenstra, Besseline Groot-Waal, Clemens Hogenstijn, Rudi van Maanen, Henk
Slechte, Evelyne Verheggen, Marjolijn Waal en Willemijn Waal. Zelf kreeg ik nauwer
contact met Cees Waal, die ik al sinds onze studententijd op afstand kende, toen hij
in 1993 weer in Leiden kwam wonen en daar mijn buurman werd.
Ook kon gesteund worden op enkele andere levensberichten:
- Wim Eggenkamp, ‘In memoriam Cees Waal’, in: Bulletin KNOB 2011.
- C.M. Hogenstijn, ‘In memoriam Cornelis Jan Dirk Waal
(15.09.1943-11.07.2011)’, in: Deventer Jaarboek 26 (2012), p. 112-114.
- Rudi van Maanen en Jan Dröge, ‘Cornelis Jan Dirk Waal. Soest 15 september
1943-11 juli 2011’, in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van
Leiden en omstreken104 (2012), p. 198-202.

Voornaamste geschriften
(Samen met R. Feenstra) Seventeenth Century Leyden Law Professors and Their
Infuence on The Development of The Civil Law. A Study of Bronchorst, Vinius
and Voet. Amsterdam/ Oxford 1975.
‘Het uitbreidingsplan 1933 van Leiden’, in: Leids Jaarboekje 75 (1983), p.
201-244. De betekenis van ‘Deventer’ voor de sociaal-democraten in Leiden.
Leiden 1984.
‘De gewijzigde Monumentenwetgeving’, in: Bouwrecht, 25e jaargang nr. 8
(augustus 1988), p. 549-555.
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‘Na restauratie en modernisering is het weer goed wonen in het huis van
Thorbecke’, in: Het huis van Thorbecke. 19 essays over bestuurlijke organisatie
of zo (Den Haag, 1993), p. 11-16.
(Samen met R.C.J. van Maanen) ‘De stedelijke ruimte’, in: J.C.H. Blom (red.)
Leiden vanaf 1896. Deel 4 van R.C.J. van Maanen (hoofdredactie), De
Geschiedenis van een Hollandse Stad. Leiden 2004, p. 14-41.
‘Hugo Donellus in Leiden (1579-1587)’, in: J.F.M.J. Matthijsen en F. van Schaik
(red.), Van harte... Professor. Opstellen over de rechtsgeschiedenis aangeboden
aan Prof. mr. R. Feenstra ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag door
leerlingen en oud-dispuutsgenoten. Leiden 2005, p. 31-41.
‘De burgemeester in de moderne tijd’, in: C.M. Hogenstijn en C.D.J. Waal,
Nieuwkomers op het kussen. Buitenstaanders in het Deventer stadsbestuur en
De Burgmeester in de moderne tijd. Deventer 2007, p. 45-54.
(Samen met P. Bordewijk en Jaap van Dijk) De rol van waarnemend
burgemeester in het openbaar bestuur. Delfzijl 2008.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

149

Willem Albert Wagenaar
Utrecht 30 juni 1941 - Utrecht 27 april 2011

Het werkzame leven van Willem Albert Wagenaar valt eenvoudig te verdelen in
twee episodes: de periode vóór Leiden in Soesterberg, waarover ik enkel uit de tweede
hand weet, en die in Leiden die ik grotendeels met eigen ogen heb kunnen waarnemen.
Die twee episodes werden voorafgegaan door die van zijn opgroeien en studie.
Die speelden zich vrijwel geheel af in zijn geboortestad Utrecht, waar hij van 1953
tot 1960 het Gymnasium bezocht en vervolgens aan de plaatselijke universiteit
experimentele psychologie studeerde. In 1965 studeerde hij cum laude af bij professor
Johan Linschoten, die hij als zijn belangrijkste leermeester beschouwde en wiens
student-assistent hij was geweest van 1963 tot 1965.
Na zijn afstuderen trad hij in dienst van het in 1968 opgerichte TNO Instituut voor
Zintuigfysiologie in Soesterberg, waaraan hij tot 1985 verbonden zou blijven, tot
1973 als onderzoeker en daarna als hoofd van de afdeling psychologie.
In 1972 promoveerde hij aan de Leidse universiteit op het proefschrift met de titel
Sequential Response Bias. Zijn promotor John van de Geer combineerde de functie
van hoogleraar in de experimentele psychologie in Leiden met die van adviseur in
Soesterberg. Onder diens supervi-
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sie zetten een stel later vooraanstaande psychologen als Andries Sanders, Pim Levelt
en John Michon in Soesterberg hun eerste stappen als onderzoekers. En dus ook
Wagenaar.
Gepromoveerd en wel onderbrak Wagenaar in 1973/74 zijn verblijf in Soesterberg
voor een visiting Fulbright Scholarship bij de Pennsylvania State University, aldus
de bijna verplichte pelgrimstocht makend voor ieder die in de Nederlandse
academische psychologie van betekenis wilde worden: een jaar Amerika. Na terugkeer
werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling psychologie van het Instituut voor
Zintuigfysiologie. In die periode kende ik Wagenaar nog niet persoonlijk en ik laat
mij voor een summier overzicht van zijn werk in Soesterberg leiden door een door
hemzelf geschreven document met de titel ‘How I got started’, dat hij niet lang voor
zijn overlijden schreef op verzoek van de redacteuren van het tijdschrift Applied
Cognitive Psychology.
Zijn eerste opdracht in Soesterberg behelsde het beslechten van een slepend geschil
tussen de verkeersleiders op de luchthaven Schiphol en de Nederlandse overheid die
de luchthaven naar de huidige locatie wilde verplaatsen. De verkeersleiders waren
van mening dat de nog maar net aangeschafte nieuwe apparatuur op de nieuwe locatie
niet kon werken. Het vergde veel diplomatie om de verkeersleiders tot andere
gedachten te brengen en de directeur van het Instituut, de fysicus Maarten Bouman,
toonde zich zeer tevreden dat zijn jonge medewerker, die de collegeban-ken nog
maar nauwelijks verlaten had, van de delicate opdracht een succes had weten te
maken. Mij verbaast dit vroege succes overigens niet omdat ik - en vele anderen hem in latere jaren heb leren kennen als een behendig bestuurder.
In de volgende twintig jaren werkte Wagenaar in Soesterberg als onderzoeker mee
aan velerlei projecten, zoals het ontwerp van de Volkerak sluizen bij Rotterdam; het
ontwerp voor een simulator voor het oefenen van het besturen van olietankers, die
sindsdien wereldwijd gebruikt wordt; het ontwerp van methoden voor het voorkomen
van ongelukken op zee en elders; en het aanpakken van illegaal gokken. Op al die
verrassend diverse terreinen leverden hij en zijn collega's beslissende bijdragen die
tot op de dag van vandaag geldigheid hebben.
De studie van honderden ongelukken op zee brachten Wagenaar tot de conclusie
dat zulke ongelukken zelden of nooit het gevolg zijn van technische mankementen
van de schepen, maar van menselijke fouten. Die conclusie resulteerde in de
beschrijving van ongelukkenscenario's en
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aanbevelingen voor de wijzen waarop zulke fatale scenario's doorbroken kunnen
worden. Onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van ongelukken bleef de rest
van zijn werkzame leven zijn aandacht houden, ook nadat hij Soesterberg voor Leiden
verwisseld had, zoals onder meer blijkt uit zijn lidmaatschap, van 1997 tot 2005, van
de nationale Raad voor de Verkeersveiligheid.1.
Een andere opdracht in Soesterberg, waarvan de sporen voorgoed in zijn werk
zichtbaar zouden blijven, betrof een bijdrage aan de strijd van de overheid tegen op
verschillende plaatsen in het land opererende illegale goksyndicaten. Die zijn
inmiddels goeddeels verdwenen, maar Wagenaar hield er zijn grondige kennis van
de psychologie van subjectieve waarschijnlijkheden aan over, welke kennis hem te
stade kwam telkens als hij weer een rechter van advies moest dienen, die moest
beslissen of een spel een (verboden) toevals- dan wel een (niet verboden)
behendigheidsspel was. Hij vervulde die rol vele malen en hield er bovendien een
geleerd boek aan over.2.
In 1982 aanvaardt Wagenaar een buitengewoon hoogleraarschap in de psychologische
functieleer aan de Leidse universiteit. Hij neemt daar een deel van de leeropdracht
over van de hoogleraar Flores d'Arcais, die zich om zijn specialisme op het terrein
van de psycholinguistiek beter op zijn plaats voelt bij het aan de Nijmeegse universiteit
gevestigde Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek. Drie jaar later, in 1985,
verkast Flores d'Arcais helemaal naar Nijmegen en neemt Wagenaar diens gehele
functie als gewoon hoogleraar in Leiden over.
Een van de belangrijke onderwerpen van de psychologische functieleer vormt de
studie van het geheugen. Over dat onderwerp doet Wagenaar in zijn nieuwe functie
allerlei onderzoek. Voor de belangwekkendste, inmiddels klassieke studie daarvan
is hij zijn eigen proefpersoon. Gedurende geruime tijd noteert hij dagelijks op een
systeemkaart kort de belangrijkste gebeurtenis van de dag: wat maakte hij mee, met
wie, waar en wanneer. Jaren later toetst hij met hulp van een assistent of hij zich zo'n
gebeurtenis nog kan herinneren als hem een van deze vier ‘cues’ - wie, wat, waar,
wanneer - worden aangeboden. Het blijkt aanmerkelijk verschil te maken of zo'n
herinnering moet worden opgeroepen met het gegeven wie erbij was dan wel met
het gegeven wanneer het gebeurde. ‘Met wie’ blijkt het beste te werken, ‘wanneer’
het minst. Herinneringen worden kennelijk zonder of met zeer zwakke tijdsaanduiding
in ons

1.
2.

W.A. Wagenaar, P.T. Hudson & J.T. Reason, ‘Cognitive failures and accidents’, Applied
Cognitive Psychology 4 (1990), p. 273-294.
W.A. Wagenaar, Paradoxes of Gambling Behaviour. Hillsdale, 1988.
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geheugen opgeslagen.3. En dat werpt een nieuw licht op de nogal eens in
politieverhoren gestelde vraag: Waar was u op de avond van...? Wie daar het antwoord
op schuldig blijft, heeft geen alibi.
Een hele reeks studies over de werking van het geheugen zou volgen en het was
het geheugen dat hem een nieuw werkterrein gaf dat voortaan het grootste deel van
zijn tijd in beslag zou gaan nemen: de rechtspsychologie. Zich op dit terrein steeds
verder inwerkend, was de naam die hij veelvuldig in de literatuur tegenkwam die
van Elizabeth Loftus, (in die dagen) werkzaam bij Washington University in Seattle.
Zij heeft talloze studies op haar naam staan waarin zij aantoont dat het geheugen van
mensen allerminst perfect en gemakkelijk te vervormen is.4.
Het is onder invloed van het werk van Loftus dat Wagenaar de identifcatie van
personen in strafzaken tot het eerste grote onderwerp van studie maakt op zijn nieuwe
werkterrein. Een getuige heeft een hem (of haar) onbekend persoon een misdrijf zien
plegen. De recherche heeft om welke reden dan ook een verdachte op het oog en van
de getuige wordt gevraagd of hij de persoon die hij het misdrijf zag plegen herkent
te midden van een aantal andere in ieder geval onschuldige personen. Deze manier
van werken wordt ‘een Oslo-confrontatie’ genoemd en Wagenaar doet niet alleen
onderzoek naar verschillende varianten van deze manier van werken, maar speelt
ook een beslissende rol bij het opstellen van landelijke richtlijnen voor de recherche
voor de uitvoering ervan, waaraan tot op de dag van vandaag de politie zich nog lang
niet altijd blijkt te houden. En wat als daarbij fouten worden gemaakt? Het blijkt
lang niet gemakkelijk uit te leggen dat ook betrekkelijk kleine schendingen van de
richtlijnen de uitkomst geheel onbruikbaar maken.
Het duurt niet lang of Wagenaar treedt met grote regelmaat op als
getuige-deskundige in velerlei strafzaken, naar het voorbeeld van zijn Amerikaanse
collega Loftus. Zo'n deskundige wordt geacht de rechter desgevraagd voor te lichten
over zaken die binnen zijn expertise liggen en die de rechter kunnen helpen bij zijn
beslissing. Spoedig hebben de hem in die rol gestelde vragen niet enkel meer
betrekking op de identifcatieprocedures, maar op het veel bredere terrein van de
geloofwaardigheid van getuigen in het licht van het nog steeds groeiende inzicht in
de mogelijkheden en beperkingen van het geheugen van mensen.
Spoedig is Wagenaar niet meer de enige die in ons land dit werk doet, maar hij is
op afstand wel de belangrijkste. En niet alleen in eigen land doet hij dit werk: hij
haalt de internationale media door zijn optreden in
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W.A. Wagenaar, ‘My memory: A case study of autobiographical memories over six years’,
in: Cognitive Psychology, 18 (1986), p. 225-252.
E.F. Loftus, Eyewitness Testimony. Cambridge, 1979.

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2012

153
Israël als deskundige voor de verdediging in het proces tegen Ivan Demjanjuk, die
zich als hulpbewaker in het vernietigingskamp Treblinka aan misdrijven te buiten
zou zijn gegaan. In 1993 wordt Demjanjuk, na een aanvankelijke veroordeling in
eerste aanleg, in hoger beroep vrijgesproken, echter zonder dat het Israëlische
hooggerechtshof in zijn arrest verwijst naar Wagenaars betoog dat de identifcatie
van Demjanjuk als de man die zich in Treblinka misdragen heeft, zeer gebrekkig
was geweest en daarom voor bewijs praktisch onbruikbaar.5. Omdat Wagenaar in
opdracht van de verdediging werkte, wordt hij voor zijn bijdrage aan de zaak van
verscheidene kanten heftig bekritiseerd. Daar reageert hij gelaten op: hij heeft, anders
dan sommigen blijkbaar denken, niet de kant van de verdachte gekozen, maar
eenvoudig zijn werk als onafhankelijke deskundige gedaan.6.
Het is op enig moment in de jaren tachtig dat Wagenaar en ik over en weer
ontdekken dat wij beiden onderzoek doen op wat niet lang daarna de rechtspsychologie
zal gaan heten. Wij waren weliswaar verbonden aan dezelfde universiteit, maar de
onderwerpen waarop wij actief waren verschilden. Aanvankelijk namen wij enkel
kennis van elkaars werk.
Dat veranderde toen wij in het academisch jaar 1989/90 de gelegenheid kregen
om samen een jaar aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in
Wassenaar door te brengen om daar, samen met onze vakgenoot Peter van Koppen,
een boek te schrijven over bewijs in strafzaken. Het boek waarin wij de resultaten
van ons werk op het NIAS rapporteerden, veroorzaakte grote ophef in de kring van
juristen:7. ongehoord dat niet-juristen zich een oordeel aanmatigden over het
functioneren van de magistratuur. En wat voor oordeel: het boek bevatte ongegeneerde
kritiek op de gebruikelijke gang van zaken in het strafrecht en had op plaatsen een
ironiserende toon, die wij gekozen hadden om, dachten wij, de kritiek wat lichtvoetiger
te maken, maar die haar in werkelijkheid des te harder deed aankomen. Veel ophef
in de publieksmedia en kritische recensies in de vakliteratuur waren ons deel. Ik
herinneren mij een bijeenkomst in het Kurhaus in Scheveningen, waar wij gedrieën
tegenover een schare boze juristen zaten, waarin ik slechts een enkele mededestander
ontwaarde: advocaat-generaal bij de Hoge Raad Jan Leijten, die wij hadden weten
over te halen om een lovend voorwoord in ons boek te schrijven.
Toch heeft het boek in latere jaren nog aanmerkelijke invloed uitgeoefend, vooral
omdat het gedemonstreerd had dat kritiek op het functio-
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W. Wagenaar, Identifying Ivan. Cambridge, 1988.
Demjanjuk werd in 2011 in Duistland alsnog veroordeeld voor wangedrag in een ander
Nazi-vernietigingskamp: Sobibor. Het identiteitbewijs waarop die veroordeling berustte, was
volgens Wagenaar een onmiskenbare vervalsing, zo liet hij weten in de bijdrage die enkele
dagen na zijn overlijden in NRC Handelsblad verscheen.
H.F.M. Crombag, P.J. Van Koppen & W.A. Wagenaar, Dubieuze Zaken: De Psychologie
van Strafrechtelijk Bewijs. Amsterdam, 1992 (2011, 6de druk).
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neren van de magistratuur mogelijk was; inmiddels een open deur, maar in het begin
van de jaren negentig nog allerminst. Het kreeg niet lang daarna een Engels vervolg,8.
dat het theoretische deel van onze studie, ‘de theorie van verhaal en verankering’
ofwel ‘the theory of anchored narratives’ op de internationale kaart zette. Beide
boeken zijn twintig jaar na hun eerste verschijnen nog altijd in druk.
Het Leidse hoogleraarschap hield ook regelmatig onderwijs geven in. Die taak
had voor Wagenaar nauwelijks geheimen, want lang voordien had hij zich al tot een
ervaren ‘voordrachtskunstenaar’ ontwikkeld. Uitnodigingen om waar dan ook in den
lande over zijn vak te komen spreken had hij zelden afgeslagen. Zulke voordrachten
hield hij met groot enthousiasme, niet alleen omdat hij zijn kennis en inzicht graag
met anderen wilde delen, maar ook omdat zulke optredens hem in staat stelden zijn
talenten als theaterman te demonstreren. Want behalve geleerde was Wagenaar ook
artiest, die in zijn huis in Zeist een compleet theater gebouwd had en daar met zijn
toverlantaarn regelmatig voorstellingen van opmerkelijk professioneel niveau gaf
voor een gevarieerd publiek. In de loop der jaren had hij een kostbare collectie
toverlantaarns bijeengebracht en de mooiste en grootste daarvan stond in zijn theater.
De geschiedenissen die er werden opgevoerd waren historisch zorgvuldig
gedocumenteerd en de presentatie was in ieder opzicht professioneel. Noch als
wetenschapper, noch als theaterman was Wagenaar een amateur en beide disciplines
beoefende hij met dezelfde passie.
Waar Wagenaar de tijd vandaag haalde om zowel de wetenschap als het theater
met zoveel toewijding te beoefenen, is mij nooit helemaal duidelijk geworden.
Hoeveel meer uren dan de mijne hadden zijn dagen? Die vraag dringt zich te meer
op omdat hij als hoogleraar ook een onwaarschijnlijk aantal bestuurlijke functies
vervuld heeft, zowel binnen zijn universiteit als daarbuiten in professionele
organisaties. Ik beperk mij tot de belangrijkste binnen de Leidse universiteit: van
1985 tot 1989 vervulde hij de functies van decaan van zijn subfaculteit en faculteit
en toen hij dat werk bekwaam verricht had, werd hem gevraagd rector magnifcus te
worden. Die functie vervulde hij twee termijnen lang, van 1997-2001. Wie enige
ervaring heeft met de universitaire vergadercultuur en de wijze waarop vergadertijgers
die plegen te gebruiken om hun tijd stuk te slaan, realiseert zich over hoeveel geduld
en goedmoedigheid Wagenaar beschikt moet hebben.
Het uitoefenen van de functie van rector magnifcus bleef niet geheel
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W.A. Wagenaar, P.J. Van Koppen & H.F.M. Crombag, Anchored Narratives: The Psychology
of Criminal Evidence. Hemel Hempstead, 1993.
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zonder gevolg voor zijn wetenschappelijke productie, maar ook in die periode bleef
hij in ieder geval actief als getuige-deskundige in talloze strafzaken. Zou hij na het
bestuurlijke intermezzo weer volwaardig in de wetenschap kunnen terugkeren? Daar
slaagde hij wonderwel in: als universiteitshoogleraar in Utrecht en bijzonder
hoogleraar in de rechtspsychologie aan de juridische faculteit in Leiden, werd hij
auteur en medeauteur van een reeks boeken, hoofdstukken en artikelen die zowel
nog voor als na zijn emeritaat in 2006 verschenen. Een daarvan, The Popular
Policeman and Other Stories schreven wij samen. Het boek vormde een soort vervolg
op Dubieuze Zaken omdat er bewijstechnische zaken in besproken werden die in het
eerdere boek onbesproken waren gebleven. In 2006 verscheen Vincent Plast op de
Grond, dat bestaat uit eerder als deskundige door hem geschreven rapporten, ieder
voorzien van een korte inleiding en natuurlijk geanonimiseerd. De hoofdstukken
laten beter dan enige ander werk van zijn hand zien met welk een zorgvuldigheid
Wagenaar het werk als deskundige beoefende.
Ons beider oordeel over het (straf)rechtsbedrijf in ons land was van meet af aan
kritisch geweest en met het verstrijken der jaren was dat er niet milder op geworden.
In het denken van Wagenaar leek zich in de laatste paar jaren van zijn leven een
zekere radicalisering af te tekenen. Die valt alleen al af te lezen uit de titels van zijn
twee volgende boeken: de in 2009 verschenen bundel De Slapende Rechter, die hij
samen met Israels en Van Koppen schreef, en zijn laatste, in 2010 verschenen
monografe Broddelwerk. Ook in persoonlijke gesprekken kwam zijn steeds verdere
radicaliserende kritiek onmiskenbaar tot uitdrukking: over het leervermogen van wat
wel ‘de strafrechtketen’ wordt genoemd, maakte hij zich ten slotte nog weinig illusies.
In Willem Albert Wagenaar heeft de Nederlandse psychologie een van zijn
markantste vertegenwoordigers te vroeg verloren. Ook internationaal was hij een
aanwezigheid. Het meeste van zijn werk is nog actueel en zal dat nog geruime tijd
blijven, niet alleen op het gespecialiseerde terrein van de rechtspsychologie, maar
ook op dat van de experimentele psychologie in het algemeen. Ik schrijf dit meer
dan een jaar na zijn overlijden en ik mis het contact met hem nog bijna dagelijks. En
ik niet alleen.
HANS CROMBAG
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2012
Advies van de Commissie voor Schone Letteren
In maart 2010 verscheen in het tijdschrift De Gids het verhaal ‘Uit liefde voor
Vestdijk’, geschreven door Merijn de Boer. De eerste zin luidt: ‘Ooit heb ik in een
jaar tijd bijna alle Vestdijks herlezen.’ Dit verhaal is niet opgenomen in de bundel
Nestvlieders, waarmee De Boer in het najaar van 2011 debuteerde. Begrijpelijk, de
jonge auteur zou het gevaar lopen als een Vestdijkepigoon te worden gebrandmerkt.
Om een vergelijkbare reden is misschien het verhaal ‘Tragisch wonen’, in maart
2009 gepubliceerd in De Gids, evenmin gebundeld. De hoofdfiguur van dit verhaal
heeft zijn intrek genomen in een huis dat vroeger werd bewoond door de schrijfster
Marijke Höweler. Tragisch wonen is de titel van een door haar in 1987 uitgebrachte
verhalenbundel.
Daar staat tegenover dat Merijn de Boer niet bevreesd is in interviews de auteurs
van zijn voorkeur te noemen. Van Het complete werk van Frans Kellendonk zegt hij
zelfs veel geleerd te hebben. Regelmatig herleest hij Bij nader inzien(1963) van J.J.
Voskuil en Liefde en goudvissen(1940) van de vrijwel vergeten schrijver Jacques
Gans. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Ook in Nestvlieders komen verwijzingen voor naar andere literatuur. De lezer stuit
op de Pettefet uit een kinderboek van Annie M.G. Schmidt, op de stripheld Douwe
Dabbert en een personage wordt door haar tegenspeler Ronja genoemd, de
roversdochter uit het jeugdboek van Astrid Lindgren. Verder had Wolf, het
raadselachtige personage uit het openingsverhaal, binnenvaartschipper willen worden
vanwege een roman die hij op school heeft gelezen. Dit zou wel eens De
waterman(1933) van Arthur van Schendel kunnen zijn. Tenslotte hebben twee
verhalen uit Nestvlieders motto's meegekregen van Harry Mulisch en Jeroen Brouwers.
Het is vaker gezegd: literatuur brengt literatuur voort. Niemand debuteert in een
letterkundig vacuüm. De kunst is evenwel niettemin een eigen geluid te laten horen.
Merijn de Boer is daarin met Nestvlieders op overtuigende wijze geslaagd.
De bundel bestaat uit twee korte verhalen (‘Overal leegte’ en ‘Kraaien in de
schoorsteen’) die twee langere (‘Balthasar Tak’ en ‘Luchtkasteel’), omsluiten. Geen
van de verhalen dankt zijn werking aan een zorgvuldig uitgedokterde intrige, besloten
met een daverende climax. Toch ont-
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breekt de samenhang allerminst. Het personage Wolf uit ‘Overal leegte’ gaat in de
nachtelijke uren uitgedost als clown de straat op. Daarbij zingt hij het kinderliedje
‘Schipper mag ik overvaren, ja of nee?’, wat aansluit bij zijn eerder vermelde
fascinatie door het beroep van binnenvaartschipper. Aan het einde van het verhaal
springt hij van een brug op een varend schip. De verbijsterde verteller ziet hem, in
kleermakerszit op de boeg gezeten, in de verte verdwijnen. Een prachtige slotscène.
In ‘Balthasar Tak’ verlenen de herhaaldelijk beschreven insecten samenhang aan
het verhaal. Het herhaald uitspreken van de achternaam van de hoofdfiguur levert
het geluid op van een zwerm sprinkhanen die tegen een tent slaat (p. 96). Ook is er
de associatie met een wandelende tak. Het meisje An wordt vergeleken met een mier
(p. 60). Het verbaast dan ook niet dat de titelfiguur samen met de sprinkhanen wordt
verdelgd.
Om deze ontknoping is het echter niet begonnen, daar de afoop van het verhaal
eerder al is prijsgegeven. Als Balthasar kennismaakt met zijn werkgeefster, een
bejaarde vrouw in een rolstoel, deelt de alwetende verteller het volgende over hem
mee: ‘Hij kijkt haar vriendelijk aan, nog niet wetend dat dit invalide oudje zijn dood
zal worden’ (p. 77). Gewapend met een vlammenwerper gaat zij in het infernale slot
van het verhaal de sprinkhanen te lijf, daarbij ook Balthasar tot slachtofer makend.
Een verteller die meer weet dan zijn personages treedt eveneens op in het sfeerrijke
slotverhaal, zoals blijkt uit de zin: ‘Traag, zonder dat hij het doorheeft, klimt het
vlammetje in de richting van zijn vingers’ (p. 188).
Ook in de overige twee verhalen, gesteld in de eerste persoon, beschikt de verteller
over een voorsprong in kennis. Toch intrigeren zij, net als de andere twee, in hoge
mate. De verteller mag dan meer weten dan de personages, zijn toelichting is
doorgaans uiterst summier. In het bijzonder suggestieve verhaal ‘Kraaien in de
schoorsteen’ blijft bijvoorbeeld veel in het ongewisse. ‘Balthasar Tak’ heeft het
karakter van een bange droom, zoals wordt gesuggereerd door de passage uit de
roman Siegfried van Harry Mulisch, die bij wijze van motto aan het verhaal
voorafgaat. Daarin wordt gesteld dat een droom in de tegenwoordige tijd moet worden
verteld ‘aangezien dromen net zo min als mythen historisch van aard waren.’
‘Balthasar Tak’ staat inderdaad in de onvoltooid tegenwoordige tijd.
De kracht van Nestvlieders schuilt vooral in de volstrekt eigen sfeer die de verhalen
beheerst. Om die te karakteriseren schieten woorden als ‘vervreemdend’ en
‘onheilspellend’ tekort. De verhalen worden bevolkt door
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personages die ondoorgrondelijk blijven, zowel voor de lezer als voor de andere
verhaalfguren. Zo zoekt de ik-figuur uit ‘Overal leegte’ toenadering tot het personage
Wolf, die fscalist is van beroep. Hij kan echter alleen vrijuit met hem praten over
sport. De uiterst feitelijke professionele bezigheden van Wolf verhullen een duistere
kant, waardoor hij aan de ik-figuur ontsnapt, aan het einde van het verhaal zelfs
letterlijk. Ook Prince, de narcistische ex-kogelstoter, die steun zoekt bij de vertelster
Ronja, ontpopt zich als een ongrijpbaar individu.
De personages van Merijn de Boer doen niet op een vanzelfsprekende manier mee
in de samenleving. (Dit verklaart zijn belangstelling voor het werk van Kellendonk,
Gans en Voskuil, dat dezelfde spanning kent tussen individu en gemeenschap.)
Integendeel, het zijn excentrieke gestalten die zich ophouden in de periferie van de
maatschappij. De titel Nestvlieders verschijnt daardoor in een ironisch licht.
Nestvlieders zijn vogels die, nadat zij uit het ei zijn gekropen, onmiddellijk het nest
verlaten en gedeeltelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Met deze onafhankelijkheid
zijn de personages uit de verhalenbundel niet begiftigd. Zij verlaten hun vertrouwde
omgeving, maar zijn onvoldoende toegerust om zich naar behoren te handhaven. Zij
blijven opgesloten in zichzelf, als koningen in een zelf gesticht rijk, om een metafoor
te ontlenen aan het verhaal ‘Luchtkasteel’. Met de buitenwereld staan zij op gespannen
voet, mede doordat zij zichzelf slecht kennen. ‘Ik ben ziel-loo-oos!’roept de ik-figuur
uit het openingsverhaal om de snelheid van het geluid te meten in het bijna lege
appartementencomplex waarin bij woont (p. 13). Het is een veelzeggende uitroep in
een verhaal met een titel, ‘Overal leegte’, die op de bundel als geheel van toepassing
is.
De thematiek van vervreemding, gebrek aan contact en eenzaamheid kan een
literair werk doen doorbuigen onder een loodzware somberte. Dit gevaar wordt in
de verhalen van Merijn de Boer afgewend door de steeds aanwezige humor. In zijn
beschrijvingen van mensen en gebeurtenissen wordt de treurigheid steevast getemperd
door spot. Het kaalgeschoren meisje Laura draagt in het openingsverhaal een knalgeel
badpak, reden waarom zij als ‘kale kanarie’ (p. 15) wordt aangeduid. Zij kan aura's
zien, tekent mandala's en grossiert in quasi-diepzinnige opmerkingen. De Boer drijft
graag de spot met hedendaagse zweverigheid, zoals blijkt uit de volgende passage
uit ‘Luchtkasteel’: ‘ik liep een half uur langs de branding en kwam alleen twee
vrouwen tegen die met lange vesten aan, hun armen naar de hemel spreidden en,
terwijl de regen zich op hun
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gelukzalige gezichten stortte, steeds maar weer “Leven!” riepen, met een hoofdletter’
(p. 119). Intussen hebben de personages van De Boer daar de grootst mogelijke
moeite mee.
De Van der Hoogt-prijs is een aanmoedigingsprijs, bedoeld voor een beginnend
auteur. Het eerste werk moet uitzicht bieden op een belangwekkend schrijverschap.
Door de geheel eigen sfeer die Merijn de Boer in de verhalen van Nestvlieders weet
op te roepen, voldoen zij ruimschoots aan dit criterium. Daarom draagt de jury hem
unaniem voor ter bekroning met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2012.
Elke Brems
Kester Freriks, voorzitter
Pia de Jong
Ester Naomi Perquin
Gerard Raat
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 2012 toe te kennen aan Merijn de Boer op grond van zijn
verhalenbundel Nestvlieders.
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Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2012
Dankwoord, uitgesproken door Merijn de Boer bij de overhandiging
van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2012 tijdens de openbare
jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
in het Academiegebouw te Leiden op 9 juni 2012
Geachte leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, beste vrienden,
collega's, familie en overige aanwezigen,
Het begin van de lente viel dit jaar samen met een bijzonder telefoontje, waar ik
sindsdien met regelmaat en vreugde aan terugdenk. Ik was met mijn collega's aan
het lunchen op de eerste verdieping van uitgeverij Van Oorschot aan de Herengracht
in Amsterdam. Door het raam was te zien hoe tussen de nog kale takken van de
bomen een groene waas kwam te hangen, als signaal dat de winter voorbij was en
dat een nieuw jaargetijde zich aandiende.
De telefoon ging. Vlak daarvoor nam ik een hap van mijn boterham, waardoor ik
met mijn hand al aan de hoorn wachtte met opnemen tot ik was uitgekauwd. ‘Ik heb
een heuglijke mededeling voor u,’ zei een stem aan de andere kant van de lijn.
Volkomen onverwachte woorden waren dat, vooral als u bedenkt dat ik de zoveelste
boekhandelaar verwachtte die een vraag zou stellen in de trant van: ‘Ik heb hier een
getrouwde klant in de winkel en die vraagt zich af in welk deel van het Verzameld
werk van Tsjechov het verhaal ‘Een huwelijk uit berekening staat’. In zo'n geval
hoefde ik die vraag alleen maar door te spelen aan Wouter van Oorschot, die immers
de hele inhoudsopgave van Tsjechov uit zijn hoofd kent. Of er werd gebeld door een
Reviaan die wilde weten of het derde deel van de Reve-biografe nou nog ging
verschijnen. Door een overnauwkeurige lezer die meende dat in die en die roman
ergens ‘hun’ stond, waar het ‘hen’ moest zijn. Wat dan vervolgens vaak niet het
geval bleek. Door een meisje van De Wereld Draait Door dat een elevatorpitch over
de boeken in onze najaarsaanbieding wilde, en als je dan over het eerste boek begon,
dan had ze alweer opgehangen. Door iemand uit een callcentrum die vroeg of ze kon
worden doorverbonden met ‘de afdeling marketing en sales’, terwijl het nu juist zo
prettig is dat we die bij Van Oorschot helemaal niet hebben. Door een Bulgaarse die
in moeilijk verstaanbaar Engels vroeg of ze twee gedichten van Vasalis mocht
vertalen. Door een gepensioneerde
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boekhouder, die wilde weten wanneer we zijn memoires gingen uitgeven, die hij ons
zes maanden geleden had toegestuurd. Door iemand die zich afvroeg of we de
gedichten van ‘Rembo’ nog op voorraad hadden. Of, om een laatste voorbeeld te
geven, door een dementerend iemand die wilde vertellen dat hij of zij Geert van
Oorschot nog had gekend.
Maar in plaats van dit alles kreeg ik Berry Dongelmans aan de lijn, de secretaris
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Nadat hij me had verteld dat aan
mij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs was toegekend, noemde hij me twee data,
waarbij hij me op het hart drukte die niet te vergeten. Ik herhaalde ze, beloofde die
data vrij te houden en toen ik had opgehangen, was ik ze alweer vergeten. Die
droomtoestand, waarin de toekenning nog niet helemaal tot mij doordrong, duurde
nog enige dagen voort.
Een week later, op het moment dat het persbericht over de drie prijzen was
verstuurd en er berichten in de media verschenen, was ik aan de kust van Ghana, in
een gebied waar ik geen telefoonbereik had. In een gebied ook, dat het decor vormde
voor De zwarte met het witte hart, het boek van Arthur Japin waarvoor hij veertien
jaar geleden deze zelfde prijs kreeg als ik nu vandaag. Pas aan dat Ghanese strand,
met uitzicht op de Atlantische Oceaan, waar niemand mij kon bereiken, begon ik
enigszins te besefen wat een geweldige blijk van erkenning mij ten deel was gevallen.
Erkenning, of liever gezegd waardering, heeft verschillende verschijningsvormen.
Ten eerste is er de literaire kritiek. Hoewel George Orwell me in een overtuigend
essay heeft doen geloven dat het gros van de critici zelden het boek helemaal leest
dat er besproken moet worden, en niet anders kan dan de kolommen vullen met
gemeenplaatsen en gefingeerde meningen, spel ik al jarenlang wekelijks alle
boekenbijlagen uit. Toen Nestvlieders uitkwam, werd dat alleen maar erger natuurlijk.
En ik heb mezelf het afgelopen half jaar met enige regelmaat op zaterdagochtend
ongewassen in een supermarkt aangetrofen, om daar de ene na de andere krant uit
model te bladeren.
Min of meer exact zoals ik het net beschrijf staat het in De sandwich van A.F.Th.
van der Heijden, en met een schok van herkenning las ik daarin dan ook de volgende
alinea:
Ik was met Margerie op weg naar de binnenstad, om te doen wat ik sinds het
verschijnen van mijn boek elke zaterdagmiddag deed: aan een kiosk kranten en
weekbladen kopen, en in een cofeeshop stompzinnig
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de weekendbijlagen openpellen en doorvlooien op nagekomen recensies - al werd
het opduiken van nog een bespreking, zoveel maanden na de publikatie, steeds
onwaarschijnlijker. Zwarte poten kreeg je ervan, meer niet.
Alleen de naam ‘Margerie’ zou vervangen moeten worden door die van Sabrina verder is het in alles een nauwkeurige weergave van de zaterdagen uit de afgelopen
maanden, sinds de verschijning van Nestvlieders in september tot halverwege januari
2012, toen er tot mijn verrassing écht een ‘nagekomen’ recensie in de krant stond.
Maar waardering kan ook uit onverwachte hoek komen. Zo was er de 92-jarige
oma van een vriend van mij die aan hem naar aanleiding van Nestvlieders é-mailde
nota bene: ‘Voor een beginnend schrijver is dat vriendje van je lang niet slecht.’
Ook verrassend vond ik het dat er naar mijn boek werd verwezen door een
zestienjarig meisje uit Kapelle, op een scholierenforum op internet. Pubers reageerden
daarin op de vraag: ‘Wat gebeurt er, behalve dat je gaat stinken, als je nooit zou
douchen?’ Iemand die zichzelf Crea noemde, antwoordde:
Je raakt je baan kwijt, je gezin ook als zij wel badderen, je huis als de
buren gaan klagen en je wordt eenzaam.
Het zestienjarige meisje uit Kapelle noemde mijn verhaal ‘Balthasar Tak’ en schreef:
In een boek dat ik heb gelezen krijgt die man overal schimmel. Tussen
zijn tenen, gewoon op zijn lijf omdat hij toevallig wel eens met water in
contact komt en met die droogte ontstaat dat ofzo. Hij heeft ook heel erg
last van roos, zijn geslachtsdeel ziet r ook niet meer zo fris uit, poriën gaan
verstopt zitten en hij heeft last van puistjes, overal loopt pus. Toen ik het
boek las kreeg ik een beetje het idee van een levende hoop eten aangetast
door schimmels met hier en daar een plukje haar.
Dat laatste is een mooi beeld, dat moet gezegd worden. Later kwam ze er nog op
terug:
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oja, ik denk dat je ook wel een beetje gaat stinken. hij stonk in ieder geval
wel. en had ook nog last van diaree en een longontsteking, maar ik weet
niet of dat met dat niet douchen te maken had.
Het fascineert me tot de dag van vandaag dat er in Zeeland een zestienjarig meisje
bestaat, dat mijn boek heeft gekocht, een verhalenbundel van een volstrekt onbekende
debuterende schrijver, dat ook nog eens heeft gelezen blijkbaar en daar vervolgens
naar verwijst om aan leeftijdgenoten lessen te geven in hygiëne en lichamelijke
verzorging.
Douche vooral regelmatig, schrijft ze eigenlijk, anders word je net zo vies als het
personage Balthasar Tak.
Nu had ik geen CDA-achtig moralisme op het oog bij het schrijven van dit verhaal,
maar dat mede door mijn toedoen een paar zestienjarige jongens en meisjes wat vaker
onder de douche stappen, vind ik toch een mooie vorm van bijvangst.
Maar ook de waardering van dit Zeeuwse meisje valt natuurlijk in het niet bij het
ontvangen van een zo bijzondere prijs voor mijn debuut. Ik voelde mij begrepen door
het juryrapport, en dan in het bijzonder door twee opmerkingen. Ten eerste door de
constatering van de jury dat mijn personages niet op een vanzelfsprekende manier
meedoen in de samenleving - en dat dat mijn belangstelling verklaart voor het werk
van Voskuil, Jacques Gans en Kellendonk.
Ten tweede doordat ze een van mijn lievelingszinnen uit Nestvlieders citeren. Die
luidt:
Ik liep een half uur langs de branding en kwam alleen twee vrouwen tegen
die met lange vesten aan, hun armen naar de hemel spreidden en, terwijl
de regen zich op hun gelukzalige gezichten stortte, steeds maar weer
‘Leven!’ riepen, met een hoofdletter.
Vervolgens schrijft de jury: ‘Intussen hebben de personages van De Boer daar de
grootst mogelijke moeite mee.’ Ik vond dat een trefend inzicht, waarvoor ik de jury
dankbaar ben.
Ik kom er steeds meer achter dat goed schrijven voor een belangrijk deel te maken
heeft met zelfvertrouwen. De al eerder genoemde Van der Heijden vind ik een
schrijver in wiens werk je dat zelfvertrouwen heel duidelijk ziet. Niet zozeer in de
ambitie die spreekt uit de omvang van
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zijn romanprojecten, maar eerder in de overtuiging die schuilt in iedere zin die hij
opschrijft.
Mulisch is natuurlijk ook een schrijver die men snel associeert met zelfvertrouwen.
En toch vind ik Mulisch eerder een schrijver die het zelfvertrouwen buitenzijn werk
etaleerde, niet zozeer daarin.
Jeroen Brouwers heeft in een mooi essay over hem geschreven over de verbazing
van Mulisch toen Brouwers hem vertelde dat hij niet genoeg zelfvertrouwen had om
aan een boek te beginnen. Dat vond Mulisch onzin. Pak gewoon je pen, zei hij, en
begin met de zin: ‘Ik stond laatst voor het raam...’
Waar ik naartoe wil, is de vaststelling dat een schrijver alleen maar beter kan
worden door in zichzelf te geloven - tenminste als daar tegelijkertijd een natuurlijke
zelfkritische rem op zit. ‘Als je [geen zelfvertrouwen] hebt, wordt het nooit wat in
de kunst,’ zegt een personage van Mulisch in Siegfried. Het ontvangen van de Lucy
B. en C.W. van der Hoogtprijs 2012 stimuleert dat geloof in eigen werk - en daar
ben ik de jury heel dankbaar voor.
Dank u wel.
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Kruyskamp-prijs 2012
Advies van de Commissie van Voordracht
De Commissie van voordracht voor de Kruyskamp-prijs 2012, bestaande uit dr. K.J.
Bostoen, dr. P.G. de Bruijn, dr. J.A.W. Gielkens en dr. J.M.C. Verbij-Schillings,
heeft het genoegen voor de Kruyskamp-prijs 2012 ter bekroning voor te dragen de
editie van Hadewijchs Liederen, uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door
Veerle Fraeters en Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis
Peter Grijp, verschenen in 2009 bij de Historische Uitgeverij te Groningen.
Uitgangspunt was dat het te bekronen werk een wetenschappelijk verantwoorde
editie en annotatie van oude Nederlandse teksten moest zijn, verschenen in de jaren
2006-2011. Een eerste selectie van werken die ter bekroning in aanmerking konden
komen, werd gemaakt in samenwerking met dr. Nicoline van der Sijs. Zij trok zich
evenwel terug om mogelijke verstrengeling van belangen te voorkomen. Het reglement
werd op een paar punten aangescherpt. Zo werd het criterium ‘oude teksten’ door
de Commissie opgevat als ‘teksten vóór 1900’, en rekende zij tot ‘in druk verschenen
werk’ vanzelfsprekend ook digitale publicaties. Hertalingen kwamen naar het oordeel
van de Commissie alleen voor bekroning in aanmerking als ook de oorspronkelijke
tekst beschikbaar was gesteld, zodat de hertaling controleerbaar is.
De Commissie maakte haar keuze uit een veelzijdig aanbod van edities, zo'n dertig
in getal, van enerzijds teksten aangeboden in digitale vorm en anderzijds de
traditionele uitgaven in boekvorm. In het wegen van de verschillende edities was de
Commissie van mening dat het de intentie van Kruyskamp is geweest om jong talent
of een nieuwe en oor-spronkelijke aanpak te stimuleren, en dat - bij het toekennen
van de prijs - edities die daaraan voldoen eerder in aanmerking komen dan edities
die binnen de geijkte kaders tot stand zijn gekomen.
In dit verband is de voorgeschiedenis van de uitgave van Hadewijchs Liederen
veelzeggend. De editie zou aanvankelijk verschijnen in de Deltareeks. Toen de kopij
in 2007 zo goed als gereed was, werd bekend dat de Deltareeks zou ophouden te
bestaan. De Historische Uitgeverij maakte van de nood een deugd en besloot om de
Liederen uit te brengen als het eerste deel van Hadewijchs complete oeuvre. Een
wens die binnen het vaste Delta-concept niet mogelijk was, kon buiten de gebaande
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paden alsnog worden gerealiseerd.
Ook de editie zelf is het toonbeeld van een verfrissende onconventionaliteit. De
uitgave kenmerkt zich aan alle kanten door opperste toegankelijkheid. Wie het boek
openslaat krijgt niet alleen de oorspronkelijke tekst onder ogen, maar ook een vertaling
in hedendaags Nederlands die de zogeheten ‘moeilijke’ mystieke gedichten meteen
ontsluit. Van elk lied is per bladopening de oorspronkelijke tekst links en de
hedendaagse vertaling rechts geplaatst. In een andere drukkleur worden deze teksten
letterlijk omlijst door een bespreking van de inhoud en de vorm van elk gedicht,
aangevuld met ter zake doende toelichtingen per zinvolle eenheid of per strofe. Door
de rustige maar uiterst frisse typografe zijn tekst, vertaling en commentaar duidelijk
te onderscheiden en wordt het leesplezier en -gemak geen moment verstoord.
De editie wordt voorafgegaan door een heldere en enthousiasmerende inleiding
van ‘Hadewijch en haar wereld’ door Veerle Fraeters en Frank Willaert, die onder
meer de overlevering van Hadewijchs mystieke lyriek en de vorm- en
structuuraspecten van de bundel behandelt. Al even helder is de verantwoording van
de editie, met aandacht voor de wijze van uitgeven, vertalen en toelichten. Het
‘Nawerk’ bevat een overzicht van ‘Verbeteringen en twijfelgevallen’, een
beredeneerde bibliografe plus alfabetisch overzicht, een register en een
verantwoording van de bijgevoegde cd's.
Aan de editie toegevoegd is een ‘Reconstructie van de melodieën’ door Louis
Grijp. Per gevonden melodie wordt de muzieknotatie gepresenteerd in samenhang
met de tekst. Dit onderdeel wordt besloten met een bespreking van vorm en melodie.
Alle teksten zijn te beluisteren op vier bijgesloten audio cd's, gezongen voor zover
er een melodie gevonden is, voor het overige voorgedragen. Een verdienste van het
onderzoek naar de melodieën is dat het heeft geleid tot de nieuwe aanduiding Liederen
voor deze teksten van Hadewijch, die tot nu toe ‘strofsche gedichten’ werden
genoemd. Voor maar liefst negentien van de vijfenveertig teksten konden melodieën
worden gepresenteerd (tot op heden waren er zes melodieën bekend). Daarmee
onderbouwde Grijp de vaker geopperde veronderstelling dat Hadewijchs gedichten
gezongen werden.
De Commissie meent dat de ter bekroning voorgedragen uitgave door de combinatie
van grote wetenschappelijkheid en even grote toegankelijkheid alles in zich heeft
om uit te groeien tot de nieuwe standaardeditie van Hadewijchs oeuvre. Ze heeft de
weg geopend voor een brede kennis-
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making met en studie van Hadewijchs liederen, niet alleen voor wetenschappers van
allerlei disciplines of voor hen die dat willen worden, maar ook voor een groot
algemeen lezerspubliek.
dr. K.J. Bostoen, voorzitter
dr. P.G. de Bruijn
dr. J.A.W. Gielkens
dr. J.M.C. Verbij-Schillings
Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Kruyskamp-prijs
2012 toe te kennen aan Veerle Fraeters, Frank Willaert, en Louis Peter Grijp voor
de editie van Hadewijchs Liederen.
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Kruyskamp-prijs 2012
Dankwoord, uitgesproken door Frank Willaert bij de overhandiging
van de Kruyskamp-prijs, tijdens de openbare jaarvergadering van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in het
Academiegebouw te Leiden op 9 juni 2012
Het verhaal van onze editie van Hadewijchs lyriek begon in 2003, toen de Stichting
Nederlandse Klassieken aan Veerle Fraeters en mijzelf de opdracht gaf de poëzie
van de Brabantse mystica uit te geven in de Deltareeks, en wel op zo'n wijze dat de
huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek over deze moeilijke literatuur
voor een breed publiek toegankelijk werd gemaakt. Vrij vlug waren Veerle en ik het
erover eens dat we de teksten die in de Nederlandse literatuurgeschiedenis als
Strofsche Gedichten bekend stonden, Liederen zouden noemen, omdat we overtuigd
waren van het gelijk van Louis Grijp die in 1992 al voor vijf van Hadewijchs
gedichten een melodie had aangewezen. Verder dachten we een vertaling van de
teksten te leveren en een doorlopend commentaar achteraan in het boek. In de zes
jaren dat we aan het boek hebben gewerkt, is dit oorspronkelijke concept echter
herhaalde malen bijgestuurd, zodat de kwaliteiten die tot de bekroning hebben
bijgedragen in een niet geringe mate mede te danken zijn aan degenen die ons tijdens
deze lange weg hebben begeleid en geadviseerd.
Van hen moet hier zeker de Utrechtse hoogleraar Paul Wackers worden genoemd,
die ons vanwege de Stichting Nederlandse Klassieken als wetenschappelijke adviseur
was toegewezen, en die zich een zeer gedreven begeleider toonde, ook toen de
Stichting de Deltareeks ten grave had gedragen. Samen met zijn vrouw Marja Quik
heeft hij een eerste versie van het manuscript meticuleus doorgenomen en talloze
verbeteringen voorgesteld. Drie zangeressen zouden aanvankelijk de vijf door Louis
Grijp gereconstrueerde melodieën zingen, maar toen in 2007 het plan rijpte om Louis
te vragen naar nieuwe zangwijzen te zoeken en hij met de melodieën van negentien
liederen terugkwam, werd hun rol veel groter en veranderde het boek geleidelijk in
een multimediaal project met liefst vier cd's. Ook de opzet van het boek veranderde
grondig, doordat de melodieën en hun reconstructie nu veel meer aandacht kregen
en de rol van Louis Grijp uitgroeide tot die van volwaardig derde editeur. Al deze
wij-
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zigingen en vele andere die ik hier niet kan noemen, kwamen niet in de laatste plaats
tot stand onder impuls van onze uitgever Patrick Everard, die telkens weer uit het
hoge Noorden naar Antwerpen afreisde om ons, soms tot onze wanhoop, met nieuwe
voorstellen te bestoken, zodat het boek onophoudelijk veranderde maar - dat moesten
we hem telkens weer nageven - ook steeds beter werd. Aan Patrick is het ook te
danken dat Hannie Pijnappels zich over de vormgeving heeft ontfermd, die niet alleen
op een subtiele wijze aan de layout van middeleeuwse commentaren herinnert, maar
tevens een voor de lezer moeiteloos va-et-vient mogelijk maakt tussen Hadewijchs
tekst, onze vertaling en het commentaar. Zij allen, en ook andere collega's van het
Ruusbroecgenootschap en uit de wereld van de musicologie die ons steeds weer van
commentaar en advies voorzagen, hebben hun eigen, onvervreemdbaar aandeel in
het succes van ons - op het eerste gezicht slechts - moeilijke boek.
Want succes heeft het boek zeker gehad. Het haalde moeiteloos en na één jaar een
tweede druk; gereputeerde buitenlandse uitgeverijen uit Spanje, Frankrijk, Duitsland,
Hongarije, hebben de rechten aangekocht en bereiden vertalingen voor, vanuit de
Verenigde Staten en China is er belangstelling. Onze doelstelling om een boek te
maken dat een breed lezerspubliek kan aanspreken, hebben we blijkbaar gehaald.
Maar geldt dit ook voor onze tweede doelstelling: hebben we ook een
wetenschappelijk boek gemaakt? Welnu, boekpublicaties scoren in het huidige
onderzoeksklimaat niet erg hoog in de jacht naar internationale excellentie, en onder
de verschillende soorten boeken scoren tekstedities nog het slechtst. Neem
bijvoorbeeld het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Humane en
Sociale Wetenschappen, dat de wetenschappelijke publicaties van Vlaamse
onderzoekers van de afgelopen tien jaar inventariseert: wie de betrokken website
consulteert, zal merken dat onze editie daar niet is opgenomen. Ze is immers niet
verschenen bij een uitgeverij die als wetenschappelijk geboekstaafd staat op een in
Noorwegen vervaardigde lijst (dit is geen grap). En ons boek mag dan begeleid
geweest zijn door enkele van de meest voortrefelijke kenners van de
Middelnederlandse literatuur, de middeleeuwse mystiek en de middeleeuwse muziek,
het mag vele nieuwe inzichten bevatten zowel over de muziek als over
intertekstualiteit, poëtica en mystieke leer, het is - o doodzonde tegen de stenen tafels
van de ware wetenschap - niet aan de geijkte procedures van het peer review
onderworpen geweest. De vraag is ook of dat wel de moeite waard zou zijn, aangezien
een editie als deze,
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waaraan zes jaren is gewerkt, zou vallen in een categorie waaraan het gewicht 2 is
gehecht, dit wil zeggen tweemaal het gewicht van één artikel in een wetenschappelijk,
peer reviewed tijdschrift.
Jonge wetenschappers die vooruit willen komen, zouden dan ook wel gek zijn, als
ze hun kostbare onderzoekstijd investeren in een dergelijk projecten. En daarmee
dreigt op korte termijn een essentiële troef van de geesteswetenschappen te worden
ingeruild voor de illusie van de universele meetbaarheid: de verbinding - en ik citeer
nu uit het juryrapport - ‘van grote wetenschappelijkheid en even grote
toegankelijkheid’, en daarmee de mogelijkheid om een brug te slaan tussen universiteit
en gemeenschap, de ultieme legitimatie voor onze studie van zulke onrendabele en
toch belangrijke onderwerpen als middeleeuwen, literatuur en mystiek.
Daarom zijn we zo blij met deze prijs, en dankbaar voor deze blijk van waardering
vanwege echte deskundigen die tegelijk ook echte lezers zijn. En ongetwijfeld ligt
hier ook een belangrijke rol voor een institutie als de Maatschappij: erover helpen
te waken dat in een wereld waar het tellen het denken lijkt te verdringen, meten toch
niet met weten wordt verward.
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2012
Advies van de Commissie Van Voordracht
In de afgelopen maanden heeft de commissie zich gebogen over enkele tientallen
Nederlandstalige monografeën op het gebied van de cultuurgeschiedenis. Er zijn in
de afgelopen zes jaren veel uitstekende boeken op dit terrein verschenen, wat een
voordracht voor de Dr. Wijnaendts Francken-prijs er niet eenvoudiger op maakte.
Het viel de commissie daarbij op dat dit niet zelden proefschriften waren, geschreven
aan het begin van een wetenschappelijke carrière. Veel andere boeken waren juist
geschreven na afoop van een loopbaan. Het geringe aantal auteurs in de leeftijdsgroep
daartussen is het evidente gevolg van het huidige academische beleid, dat het schrijven
van Nederlandstalige boeken ontmoedigt ten gunste van Engelstalige artikelen. Voor
de Nederlandse cultuurgeschiedenis en voor de toekomst van de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs valt te hopen dat deze trend gekeerd wordt.
Na ampele overwegingen besloot de commissie unaniem om voor de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 2012 voor te dragen: Een Hollands heiligdom geschreven door Thomas
von der Dunk en in 2007 gepubliceerd bij uitgeverij Bert Bakker. De ondertitel
specifceert het thema: ‘De moeizame architectonische eenwording van Nederland’.
Von der Dunk laat in zijn boek zien dat in de late achttiende eeuw niet alleen de
staatkundige eenheid van Nederland tot stand kwam, maar dat het land ook een
culturele eenheid ging vormen. De Nederlandse architectuur sloot vanaf de
Patriots-Bataafse tijd bovendien nauwer aan bij de internationale ontwikkelingen.
In dit boek heeft de Nederlandse architectuur uit die tijd voor het eerst een grondige
studie gekregen. De titel, Een Hollands heiligdom, refereert aan het ontwerp voor
een monument voor Hugo de Groot uit 1774. Dat monument is nooit gebouwd, maar
het is typerend dat voor De Groot, een held van de Patriotten, een soort Griekse
tempel moest worden gebouwd. De nieuwe, op het democratische oude Griekenland
geïnspireerde neoclassicistische bouwstijl werd vooral binnen Patriotse kring populair.
Die populariteit werd kort daarop nog eens versterkt na de Bataafse revolutie.
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Het leggen van een verband tussen bouwstijl en politiek is slechts een van de originele
invalshoeken in dit boek. Creatief is Von der Dunk ook in het gebruik van zijn
bronnen. Zo betrekt hij de tafelarchitectuur van ceremoniële feestelijke diners van
Patriotten en Bataven in zijn betoog. De opgediende suikerwerken kregen eveneens
een neoclassicistische vorm. Dit nieuwe ‘Patriotse bouwen’, zoals de auteur het
noemt, doorbrak de traditionele scheidslijnen tussen de provincies van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. De bouwstijl van woonhuizen en openbare gebouwen,
zoals stadhuizen en kerken, was eeuwenlang bepaald geweest door plaatselijke
meestertimmerlieden en stadsbouwmeesters. Dat regionale karakter werd nu
doorbroken. Op de prijsvragen die in het laatste kwart werden uitgeschreven,
bijvoorbeeld voor het ontwerp van een nieuw stadhuis in Groningen, kwamen
inschrijvingen uit het hele land en zelfs daarbuiten. Von der Dunk noemt dit het
begin van de metamorfose van de Nederlandse architectuur. Hij ziet hier ook een
begin van professionalisering, een thema dat en passant ook door hem behandeld
wordt. Deze ontwikkeling mondde in het begin van de negentiende eeuw uit in de
verbetering van het bouwkundig onderwijs onder koning Lodewijk Napoleon. Vanaf
toen sloot de Nederlandse bouwkunst defnitief aan bij de internationale architectuur.
Naast het schetsen van grote lijnen en het leggen van originele verbanden, bevat het
boek ook een aantal deelstudies, zoals over de bouw van het Hofje van Teyler in
Haarlem, de kerktoren van Nijkerk en de Beurs van Schiedam. Het boek biedt veel
informatie over weinig bekende gebouwen en architecten. Natuurlijk gebeurt dat met
gebruik van tal van architectonische termen, van fronton en festoen tot portico en
pilaster, maar toch is het boek goed leesbaar dankzij de soepele stijl van de schrijver,
die soms meer naar de rijkdom van het rococo neigt dan naar de eenvoud van het
classicisme. Een Hollands heiligdom is, kortom, een belangrijke bijdrage tot de
Nederlandse cultuurgeschiedenis, waarin met originaliteit en creativiteit een weinig
bekend onderdeel op de kaart is gezet.
Rudolf Dekker (voorzitter)
Jeroen Salman
Peter Sigmond
Tom Verschafel
Boudien de Vries
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Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft besloten,
overeenkomstig het advies van de Commissie van voordracht, de Dr. Wijnaendts
Francken-prijs 2012 toe te kennen aan Thomas von der Dunk voor zijn boek Een
Hollands heiligdom.
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Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2012
Dankwoord, uitgesproken door Thomas von der Dunk bij de
overhandiging van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs, tijdens de
openbare jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde in het Academiegebouw te Leiden op 9 juni 2012
Geachte aanwezigen,
Een van de directe gevolgen van het ontvangen van een prijs is dat je zo te weten
komt dat hij bestaat. De andere mogelijkheid daartoe is om onverwachts gevraagd
te worden om in de jury zitting te nemen, zoals mij recent nog overkwam. Niet, voor
de duidelijkheid, dat beide opties zich in mijn geval zo vaak voordoen - noch het
toekennen, noch het ontvangen van een prijs. Dat laatste is vandaag zelfs pas voor
de tweede maal, en opnieuw voor een prijs van welks bestaan ik voordien niet wist.
Als je niet van het bestaan van een prijs op de hoogte bent, ben je meestal ook
verrast als je hem krijgt, en, inderdaad, dat gold ook voor mij. Nu vertoef ik, zoals
ik U onderwijl hopelijk duidelijk heb gemaakt, niet zo frequent in het prijzencircuit,
maar ik heb intussen begrepen dat ik met de Wijnaendts Franckenprijs op illustere
voorgangers kan bogen. Daaronder bevinden zich buiten Karel van het Reve, wiens
laatste deel van zijn verzameld werk ik afgelopen najaar in de Rode Hoed te
Amsterdam ten doop mocht helpen houden, zeker een half dozijn cultuurhistorische
vakbroeders die het - al dan niet nadien - tot een professoraat hebben gebracht,
waaronder in 1939 de latere Utrechtse hoogleraar archi-tectuurgeschiedenis Murk
Daniel Ozinga.
Ik heb overigens niet de illusie dat de toekenning vandaag ook mij in dat opzicht
aan een beslissende carrièresprong voorwaarts zal helpen, zo ik dat al zou ambiëren,
want ik heb in het verleden voldoende van het universitaire bedrijf gezien - en zie
dat als gastonderzoeker bij Europese Studies in Amsterdam nu nog - om een offcieel
wetenschappelijk bestaan vanwege het heden ten dage hoog-bureaucratische gehalte
ervan niet onverdeeld aantrekkelijk te vinden. Die feitelijke afstand tot het
academische circuit verklaart vast ook, waarom ik door de mededeling van de
toekenning van deze mij onbekende prijs aangenaam verrast was.
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Overigens, wat mijn onwetendheid betreft: een dergelijke pijnlijke verlegenheid
overkomt mij in algemene zin wel vaker.
Ik verdien immers, sinds ik in 2002 de Alma Mater na jaren van tijdelijke baantjes
als ‘moeilijk inpasbaar’ - ik gebruik maar eventjes de termen waarmee ik ooit voor
de militaire dienst ben afgekeurd - ik verdien, sinds ik dus de universiteit als moeilijk
inpasbaar ben uitgerold, mijn brood deels met optredens in radio- en tv-programma's
waarvan ik tot dat moment nog nooit heb gehoord (en U vermoedelijk evenmin).
Nagenoeg standaard wordt mij dan, als ik voor deelname benaderd wordt, gevraagd:
U kent vast wel ons programma en onze presentator, en dan moet ik bijna altijd tenminste tegenover mijzelf - beschaamd erkennen dat dat niet zo is. Om mijn eigen
onwetendheid niet al te pijnlijk te laten zijn, maak ik dan wel eens wat omtrekkende
bewegingen om op bedekte wijze achter aard en inhoud te komen, in de trant van:
ja, van die naam heb ik wel eens gehoord, maar het staat mij even niet meer zo helder
voor de geest. U kent dat vast ook - of niet.
Dat gold dus eveneens voor deze prijs. Mijn verrassing was niet alleen des te
groter, maar ook des te aangenamer, toen ik vernam waarvoor ik deze ontving. Niet,
zoals mijn eerste spontane reactie was, voor een van mijn bundels met politieke
essays, die ik niet zonder enige literaire pretentie ten papiere breng - een telefoontje
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde deed zulks aanvankelijk vermoeden.
Nee, de prijs bleek nog een wetenschappelijke studie van mijn hand te betrefen, uit
een levensfase die ik althans wat mijn broodwinning aangaat wel defnitief achter mij
gelaten zal hebben. Want, laten we er niet omheen draaien, als het om een universitaire
loopbaan gaat, dan is die in mijn geval natuurlijk gewoon mislukt.
Dat zal ongetwijfeld voor een groot deel aan mij liggen, niet alleen omdat ik
inmiddels te oud en te eigenwijs ben om nog even om een boodschap gestuurd te
worden, maar ook omdat ik - als gevolg daarvan - altijd een ander boek schrijf dan
waarvoor ik eerder aangenomen ben; dat is ook op het hier bekroonde van toepassing.
Meestal kom ik niet verder dan de inleiding van wat ik eigenlijk had willen doen;
dat gold al voor mijn doctoraalscriptie en mijn dissertatie, en het geldt ook voor Een
Hollands Heiligdom. Bovendien was ik in dit laatste geval met het eindresultaat zelf
niet geheel content, omdat het toch meer een bundel dan een boek is geworden: ik
heb een aantal eerder gepubliceerde artikelen achter elkaar gezet en aan elkaar
geschreven. Ik concludeer wel met genoegen
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dat dit in de ogen van de jury kennelijk overtuigender is gelukt dan indertijd in mijn
eigen.
Of ik daar erg rouwig om ben - ik bedoel nu de mislukking van mijn universitaire
loopbaan - is een tweede, maar ik wil niet verhelen dat het mij juist daarom deugt
doet dat ik blijkens de toekenning van de Wijnaendts Franckenprijs kennelijk toch
niet geheel in vakkringen vergeten ben. Eenstemeer daar het vandaag gefêteerde
boek allang niet meer verkrijgbaar is - wegens gering verkoopsucces is, zoals heden
ten dage te vaak gangbaar, de resterende oplage al binnen twee jaar in de uitverkoop
gedaan, wat dat betreft wel symbolisch voor mijn academische bestaan als zodanig.
Erg veel geciteerd wordt ik namelijk niet, ook waar dat logischerwijze wel zou moeten
(ik geef het maar eventjes mee) - want uiteraard kijk ik bij elk nieuw boek of artikel
op mijn onderzoeksterrein dat mij onder ogen komt, of ik voldoende in literatuurlijst
en notenapparaat wordt genoemd. Dat doet volgens mij overigens iedere
wetenschapper, al zullen de meesten - ook van U hier - dat niet ongegeneerd als
vanzelfsprekend durven erkennen. Maar ik heb in dat opzicht toch niet meer zoveel
te verliezen, en mijn huidige broodwinning dank ik sowieso aan een toegenomen
vermogen tot schaamteloosheid.
Op een pikante manier kruist overigens juist in Een Hollands Heiligdom mijn
wetenschappelijk werk mijn op zulke schaamteloosheid gebaseerde journalistieke
opereren in de politieke actualiteit, omdat ik met een van de in dit boek bestudeerde
objecten inmiddels een bijzondere persoonlijk relatie ontwikkeld heb. Gewijd aan
de architectonische eenwording van Nederland in relatie tot de introductie van het
neoclassicisme en de opkomst van de patriottenbeweging op het eind van de achttiende
eeuw, is de politiek-historische strekking van mijn verhaal in vakkringen niet
onomstreden. Zelf zat ik aanvankelijk voor de houdbaarheid van mijn these speciaal
met één gebouw in mijn maag: het stilistisch indertijd ultramoderne Paviljoen
Welgelegen van de orangistische Britse bankier Henry Hope uit 1786.
Ruim twee eeuwen later zat dit gebouw, inmiddels tot Provinciehuis van
Noord-Holland getransformeerd, omgekeerd ernstig met mij in zijn maag. Een en
ander heeft zelfs - met foto van het gebouw en van mij - de voorpagina's van de
landelijke dagbladen gehaald. Ook om die reden was ik aangenaam verrast dat de
verlichte jury-autoriteiten in Leiden, anders dan de provinciaalse provinciale in
Haarlem, er niet alleen geen aanstoot aan hebben genomen dat ik een omstreden
politiek oordeel uit-
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spreek, maar dat zelfs hebben beloond, ook al betrof het, wel zo veilig, niet
hedendaagse financiële goochelaars en Haagse opportunisten, maar een reeds lang
geleden in ballingschap overleden bankier. Ik beschouw dat maar als een hoogst
welkome academische tik op bestuurlijke vingers c.q. lange tenen, en ben alleen al
daarom de jury zeer erkentelijk voor de toekenning van deze prijs.
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Verslagen en bijlagen
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Verslag van de jaarvergadering van de Maatschappij
De jaarvergadering is op zaterdag 9 juni 2012 gehouden in het Klein Auditorium
van het Academiegebouw te Leiden. Er zijn tijdens het besloten gedeelte 33 leden
aanwezig. De voorzitter opent de vergadering en houdt zoals de Wet voorschrijft in
de beslotenheid van de Maatschappij en haar leden een rede die elders in dit Jaarboek
staat afgedrukt.
Daarna herdenkt hij de leden die ons het afgelopen maatschappelijk jaar zijn
ontvallen. In 2011: mevrouw dr. Nienke Bakker, de heer dr. H. van den Bergh, de
heer H. ten Boom, de heer dr. Ph.M. Bosscher, de heer dr. D.W. Fokkema, de heer
dr. M.F. Fresco, de heer mr. C.H. Goekoop, de heer Heere Heeresma, de heer dr.
G.P. Hoefnagels, de heer dr. J.C. Kannemeyer, de heer dr. mr. J. Kist, mevrouw dr.
H.S. van Lelyveld-Haasse, de heer dr. E.Th.G. Nuijtens, de heer J.G. Praas, de heer
mr. C.J. Schneider (pseudoniem F. Springer), de heer dr. W.F.V. Vanthoor, de heer
mr. Cees Waal. In 2012: de heer mr. K.J. Cath, de heer dr. H. Duits, mevrouw dr.
A. Frank-van Westrienen, de heer dr. G.C. Grit, de heer dr. H. van der Linden,
mevrouw E. Máčelová-van den Broecke, de heer H.G. de Olde, de heer dr. I. Schöffer,
mevrouw Rita D. Snel Trampus, de heer dr. A.A. Spijkerboer, de heer dr. P.J.
Verkruijsse, de heer dr. J.J. Woltjer. Het afgelopen jaar bereikte ons pas het bericht
dat de heer dr. R. Henrard in 2009 is overleden.
Bij agendapunt 1 vraagt de voorzitter de bestuursleden zich kort voor te stellen.
Vervolgens deelt hij mee dat het bestuur voor het lustrum in 2016 doende is met de
voorbereidingen van een lustrumboek, een vernieuwde website, het digitaliseren van
grijze literatuur, en het ‘uitbuiten’ van potentieel van de leden van de Maatschappij.
Het bestuur had extra aandacht voor de prijzen van de Maatschappij in de vorm van
een goed bezochte literaire avond. Filmpjes met interviews van de laureaten zijn op
de website geplaatst. De voorzitter bedankt mevrouw W.B. Wieles-Maathuis die het
archief van de Maatschappij daadwerkelijk toegankelijker maakt. Het bestuur zal de
Commissies en werkgroepen nogmaals vragen hun bescheiden beschikbaar te stellen.
De voorzitter bedankt de heer Dick Welsink voor het minutieus doornemen van de
jaarstukken en zijn vóór deze vergadering ingediende correcties. Teevens deelt de
voorzitter mee dat de 41ste Huizingalezing in 2012 zal worden gehouden
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door Geert van Istendael. Ten slotte meldt hij dat er via conservator Anton van der
Lem een portret van Frans Kellendonk is aangekocht voor de portrettencollectie van
de Maatschappij, die wel een moderne aanwinst gebruiken kon.
De stembiljetten voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden (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 deelt mee dat mevrouw Anneke Claus inmiddels haar
contributie heeft betaald en niet van het lidmaatschap vervallen is verklaard.
Vervolgens licht hij het beheer der gelden toe (9). Om de verzendkosten te drukken
is het verzoek om betaling van de contributie verzonden met de nieuwe ledenlijst.
Op de vraag van mevrouw dr. M.E.H.N. Mout of de subsidie van de Universiteit
Leiden/OCW wordt gecontinueerd, antwoordt de penningmeester bevestigend. Op de
vraag van de heer Dick Welsink waarom de bestuurskosten twee keer zo hoog zijn
als begroot, antwoordt de penningmeester dat voor bestuurs- en commissieleden
zonder vaste baan een dagvergoeding is ingesteld. Vervolgens wordt het verslag van
de kascommissie voorgelezen, die dit jaar bestaat uit Barber van de Pol en Aleid
Truijens. De voorzitter dankt de kasommissie en de penningmeester voor het door
hen verrichte werk. De vergadering dechargeert het bestuur van rekening en
verantwoording over het boekjaar 2011 en gaat akkoord met het voorstel de contributie
voor het jaar 2013 te handhaven op dertig euro. Op de vraag van mevrouw dr. Pieta
van Beek, waarom minder geld wordt begroot voor de Afdeling Zuid-Afrika,
antwoordt de penningmeester dat de vertegenwoordiger in Zuid-Afrika geen begroting
opstelt en dat er geen activiteiten worden gehouden. Het geld wordt gereserveerd
voor activiteiten die de Commissie voor Zuid-Afrika organiseert in Nederland.
De verslagen van de Commissie voor geschied- en oudheidkunde (10), de
Commissie voor taal- en letterkunde (11), de Commissie voor opdrachten op het
gebied van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde (12), de Werkgroep
Zeventiende Eeuw (13), de Werkgroep 18e Eeuw (14), de Werkgroep 19e Eeuw (15),
de Werkgroep Indisch-Neder-
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landse letterkunde (16), de Werkgroep Biografe (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. Vervolgens dankt hij de Commissie voor het Jaarboek, en in het
bijzonder haar secretaris mevrouw dr. Nicolette Sluijter-Seijfert, voor het laatste
Jaarboek. De voorzitter deelt naar aanleiding daarvan mede dat in het bestuur een
discussie gaande is over het Jaarboek. De omvang van het Jaarboek wordt groter,
mede door de vele levensberichten, waardoor minder ruimte overblijft voor andere
zaken. De mogelijkheid bestaat dat een herverdeling van onderdelen gaat plaatsvinden.
De voorzitter deelt mee dat de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs (21) is
toegekend aan Merijn de Boer op grond van zijn verhalenbundel Nestvlieders, de
Kruyskamp-prijs (22) aan Frank Willaert, Veerle Fraeters en Louis Peter Grijp voor
hun editie van Hadewijchs Liederen en de Dr. Wijnaendts Francken-prijs (23) aan
Thomas von der Dunk voor zijn studie Een Hollands heiligdom.
Na telling van de uitgebrachte stemmen blijken de heer dr. Perry Moree en
mevrouw dr. Nelleke Moser tot bestuurslid te zijn gekozen (24). De voorzitter bedankt
Jeanne Verbij-Schillings, die met deze jaarvergadering aan het einde van haar termijn
als bestuurslid is gekomen, voor haar vragen, opmerkingen, oplossingen, haar actieve
inbreng en haar plezier in de vergaderingen. Vervolgens bedankt de voorzitter Aad
Groos, die in 2005 als penningmeester tot het bestuur is toegetreden, voor zijn
fantastische inzet en voor het enorm tijdrovende en precieze werk dat hij heeft verzet.
Bij acclamatie wordt Peter Sigmond voor het jaar 2012-2013 gekozen tot voorzitter
(25).
De Commissie voor stemopneming bestond dit jaar uit het bestuurslid Jeanne
Verbij-Schillings, en mevrouw Andy Wieles-Maathuis. Er zijn 248 geldige
stembiljetten binnengekomen, zodat de kiesdeler volgens de Wet moest worden
vastgesteld op 50. Na de telling bleek dat er 54 kandidaten waren die 50 of meer
stemmen op zich hadden verenigd, zodat zij tot lid zijn gekozen. Hun namen zijn:
de heer E. Alexander, mevrouw dr. Junko Aono, de heer dr. H.J. Bennis, de heer dr.
Marnix Beyen, de heer dr. Paulus Bijl, mevrouw dr. Réka K. Bozzay, mevrouw
Martine de Bruin,
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mevrouw Thera Coppens, mevrouw dr. Leonie M.E.A. Cornips, mevrouw Roos
Custers, mevrouw dr. Anikó Daróczi, de heer dr. Tom Deneire, de heer dr. Luc
Duerloo, de heer dr. F.J.L. van Dulm, mevrouw M. Eggermont-Molenaar, de heer
Gijsbert van Es, de heer Edwin Fagel, mevrouw dr. Nina Geerdink, mevrouw dr.
Anke Gilleir, de heer dr. A.C.M. Goeman, de heer Paul Van Grembergen, de heer
dr. Rob Groenewegen, de heer K.A.G.M. van Gulik, de heer Hans Heesen, mevrouw
dr. Dini M. Helmers, de heer dr. Helmer Helmers, de heer J.H.G.J. Heuvel, de heer
dr. W.J. op 't Hof, de heer Tjitse Hofman, mevrouw Sasja Janssen, de heer dr. Cees
Koster, de heer dr. Frits van der Kuip, mevrouw Tsafrira Levy, de heer dr. R.A.
Naborn, de heer mr. Hans Nieuwenhuis, de heer Arjaan van Nimwegen, de heer mr.
dr. A.A. Noordraven, mevrouw Saskia Pieterse, de heer Herman Sandman, de heer
dr. Joost Schokkenbroek, de heer Henk Scholte, mevrouw dr. B. Siertsema, mevrouw
Ren-se Sinkgraven, mevrouw dr. Els Snick, de heer dr. Eddy Verbaan, de heer René
Vermeir, de heer dr. Pieter Verstraeten, mevrouw dr. Louise Viljoen-Van Zyl, de
heer dr. Gunther De Vogelaer, de heer dr. Abraham H. de Vries, mevrouw Nelleke
Wentges-Viëtor, de heer dr. T.C.H. Witte, de heer dr. Huib Zuidervaart, mevrouw
Silvia Zwaaneveldt.
Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mevrouw dr. J. Kossmann-Putto.
Zij vraagt aandacht voor de studie Fries aan de Rijksuni-versiteit Groningen, die
door bezuinigingen dreigt onder te gaan in een opleiding Europese talen en culturen.
De enige docent voor BA- en MA-onderwijs de heer dr. Goffe Jensma zoekt steun
in binnen- en buitenland. De voorzitter bedankt mevrouw Kossmann-Putto voor de
interventie en zegt toe contact met Jensma op te nemen. Het bestuur zal zich beraden
op welke manier de Maatschappij van zich moet laten horen. Vervolgens merkt de
heer Dick Welsink op dat het embleem op de voorkant van de ledenlijst ontbreekt,
en vraagt hij het bestuur te informeren naar de mogelijkheid om de lijst op dunner
papier te drukken.
De vergadering wordt vervolgens geschorst voor de lunchpauze.
De voorzitter heropent om 13.45 uur het openbare gedeelte van de jaarvergadering
in het Klein Auditorium met de voordracht Boeken: bronnen met informatie of
informatiebronnen? Vervolgens geven Valentine van der Lande, Eppo van Nispen
tot Sevenaer en Mai Spijkers onder de titel Het einde van de uitgeverij hun eigen
visie op de veranderende rol van de traditionele uitgever, de boekpromotor, de
boekhandelaar en van vele anderen
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die bij het boekenvak zijn betrokken. Daarna vindt o.l.v. Aleid Truijens een levendige
forumdiscussie plaats met de drie sprekers en de ongeveer honderd aanwezigen.
Na een korte pauze worden om 15.45 uur de drie door de Maatschappij toegekende
prijzen uitgereikt, als eerste de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs aan Merijn de
Boer, vervolgens de Kruyskamp-prijs aan Frank Willaert, Veerle Fraerse en Louis
Peter Grijp, en ten slotte de Dr. Wijnaendts Francken-prijs aan Thomas von der Dunk.
De rapporten van de commissies van voordracht alsmede de teksten van de
dankwoorden van de laureaten zijn elders in dit Jaarboek opgenomen.
De plechtigheid wordt besloten met een goed bezochte en geanimeerde receptie.
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Besturen en commissies per 9 juni 2012
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 Perry Moree
Bibliothecaris: de heer Kurt De Belder
Leden: de heer Ton van Kalmthout, mevrouw Nelleke Moser, mevrouw Nicoline
van der Sijs, mevrouw Aleid Truyens

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: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: vacature

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika
Mevrouw Renée Marais, EOT, Universiteit van Pretoria, PRETORIA 0002, ZUID-AFRIKA

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
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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: Vacature
Leden: de heer C. de Hart, vacature

Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde
Voorzitter: mevrouw dr. M. van Tielhof
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. P.F.J. Obbema, mevrouw dr. J. Pollmann, 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: dr. Jan Noordegraaf
Secretaris: dr. Margit Rem, Meerhuizenstraat 15/2, 1078 TG AMSTERDAM
Leden: dr. Jacqueline Bel, dr. André Bouwman, dr. Karin van Dalen-Oskam, dr.
Ton van Kalmthout, dr. Ann Marynissen, dr. Hubert Meeus, dr. Marijke Mooijaart,
dr. Olf Praamstra, dr. Nicoline van der Sijs, dr. Remco Sleiderink, dr. René van
Stipriaan, dr. Wim Vandenbussche, dr. Marijke van der Wal
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Commissie voor Opdrachten op het Gebied van de Geschiedenis van de
Nederlandse Letterkunde
Voorzitter: mevrouw Yra van Dijk
Secretaris: mevrouw Lies Klumper, Oranjegracht 95, 2312 NE LEIDEN
Leden: mevrouw Arianne Baggerman (extern adviseur), mevrouw Sabrina
Corbellini, de heer Sjoerd van Faassen, mevrouw Lotte Jensen, mevrouw Olga van
Marion

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

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

Leden: de heer dr. M. Barnard, mevrouw Tilly Hermans, de heer dr. R.A.M.
Honings, 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

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
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Leden: de heer Kornee van der Haven, de heer Hanco Jürgens, mevrouw Inger
Leemans, mevrouw Alicia Montoya, de heer Rik Vosters

Werkgroep 19e Eeuw
Voorzitter: de heer Henk te Velde
Secretaris: mevrouw Boudien de Vries, Kerklaan 55, 2101 HL HEEMSTEDE
Penningmeester: mevrouw Lotte Jensen
Leden: de heer Piet Couttenier, de heer Wessel Krul, mevrouw Jenny Reynaerts,
Robert Verhoogt

Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
Voorzitter: de heer Peter van Zonneveld
Adviseur: mevrouw Sylvia Dornseiffer
Leden: 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
Waarnemend secretaris: mevrouw Margit van der Steen
Penningmeester: de heer Harm Kaal
Lid: mevrouw Eva Rovers

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
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Werkgroep Caraïbische Letteren
Voorzitter: de heer Peter Meel
Vice-voorzitter: mevrouw Igma van Putte-de Windt
Secretaris: mevrouw Kirsten Dorrestijn, Waterlooplein 319, 1011 PG AMSTERDAM
Penningmeester: de heer Michiel van Kempen
Leden: mevrouw Noraly Beyer, de heer Carl Haarnack, de heer Matthijs Ponte,
Alex Reinders, mevrouw Paulette Smit

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